Yhdessä tehden

Kuulkaapas kumppanit! Se alkaa olla kevät käsillä. Lenkillä linnut laulaa ja ilmassa on selvä kevään lupaus,
vaikka joskus vähän tuuli puree ja räntää räiskii.
Meillä Keulinkilla on ollut monenmoista meneillään. Toimitusjohtajana aloitti helmikuun alusta Jukka
Kentala, joka on nopeasti ottanut kopin toiminnasta ja mielellään tekee yhteistyötä itse kunkin teidän
yrityksenne kanssa. Tulethan tapaamaan häntä Kimaran tilaisuuteen kuun loppupuolella!
Rekry meni tyyliin ”jotain uutta ja jotain vanhaa”. Uutta oli se, että teillä halukkailla yrityksillä ja
työntekijöillä oli mahdollisuus laittaa ilmoituksenne kuvan kera työpaikoista ja työnhausta joksikin ajaksi
rekryn jälkeenkin Keulinkin sivuille. Työpaikkoja keräsi Pro Akatemian porukka, josta suuri kiitos heille.
Meidän pieni kahden työntekijän ja tj:n poppoo ei ihan joka mutkaan ehdi, mutta kuulkaas: yhteistyössä on
voimaa nykyäänkin. Syksyllä sitten taas rekryillään isommasti, mutta sitä ennen kokeillaan vielä uutta
jatkajayrittäjä –työntekijärekryä Tampereella ja Jyväskylässä. Nytkin teemme parhaamme
kumppaneidemme kanssa. Siitä sitten tuonnempana, mitä kokemuksia tästä saatiin.
Metalli-iltaa vietetään kohtsillään hotellilla. Siellä on tarkoitus keskustella vakavasti kroonisesta metallin
työvoimapulasta, mitä keinoja sen selättämiseen yhdessä luotaisiin.
Toukokuullekin on tulossa ihan uudenlaisia tapahtumia! Enpäs avaa niitä vielä, mutta kannattaa käydä aina
silloin tällöin kurkistelemassa, josko jo olisi ohjelmarunko ilmaantunut ajankohtaisiimme! Lupaan, että on
tulossa aivan uutta ja mielenkiintoista juuri sinulle. Tavoitteenamme ei tosiaankaan ole sirkushuvit, vaan
alueen elinvoimaisuuden, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen kaikissa järjestämissämme tapahtumissa!
Hankekynä on suihkinut vikkelään talvella ja tässä kevään korvalla: Tänäänkin olen menossa käymään
neuvottelua eräästä hankkeesta Keski-Suomen ELY-keskukseen. Rahoituspäätöstä odottelee yksi hanke.
Käynnistymässä on hanke, joka jo sai vastikään hankepäätöksensä. Marjat –hanke jatkaa aktiivisesti omia
toimenpiteitään tavoitteenaan löytää keinot, miten toimiala voisi entisestään kasvaa alueellamme.
Suunnittelun alla on tällä hetkellä pari hanketta em. lisäksi.
Hankkeita ei tehdä hankkeiden vuoksi, vaan niiden ehdoton edellytys on avittaa aluettamme kehittymään,
löytää uusia kasvun mahdollisuuksia ja käyttää laajempia resursseja alueemme hyväksi.
Kiva on ollut tehdä aluetalouskatsausta ja metallibarometriä. Julkaisemme ne tuonnempana, kun viralliset
julkaisuajat koittavat, mutta esimakuna voin kertoa, että toimialoilla menee alueellamme hyvin. Kasvua on,
työllisyys on lisääntynyt ja uskoa tulevaisuuteen löytyy.
Käyhän hiihtämässä vielä parit lenkit! Kohta on aika kaivaa rullaluistimet ja vaihtaa lajista toiseen. Pääasia
on kuitenkin, että mennään eteenpäin kukin tyylillämme ja voidaan hyvin – niin työntekijät kuin
yrityksetkin!
Voimia ja iloa alkavaan viikkoon!
Ritva Pohjoisvirta

