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Yrittäjyys 

Yritysasiamiehet Anna-Liisa Martikainen ja Jari Kosonen haluavat olla yrittäjien lähimpänä tukena.
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· a 1·mp·a··na
tukena -yrittäiille
Liitoskunnat: Martikainen ja Kosonen 
auttavat yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. 

Juha Thitz

Kuopion kaupungin yri
tysasiamiehet Anna-Liisa
Martikainen ja Jari Koso
nen toimivat liitoskuntien
yrittäjien lähimpänä tuke
na. Tai yrittäjiksi aikovien. 

Martikaisen vastuualueena
onKarttula, Riistavesi ja Veh
mersalmi. Kososella Juan
koski, Maaninka ja Nilsiä. 

Vastuualueet eivät kuiten
kaan ole mitenkään kiveen
hakattuja, vaan tarpeen
mukaan joustetaan työtehtä
vissä. Tottahan toki on niin
kin, että molemmat tuntevat
varsinaiset omat toimialu
eensa kuin omat taskunsa.
Kokemusta ja ammattitai
toa löytyy. 

- Me ollaan lähimpänä.
Tunnetaan alueet tai aina
kin uskotaan niin, Martikai
nen naurahtaa. 

Jos jollakin on kysyttävää
yrittäjyydestä, on helpointa
ottaa yhteyttä joko Martikai
seen tai Kososeen. He mie-

luusti neuvovat mistä löytyy
tietoa ja keneen kannattaa
ottaa yhteyttä. Ja mikä paras
ta, tämä palvelu ei maksa
kysyjälleen mitään. 

Kaupungin nettisivuilta
löytyy myös runsaasti yrit
täjyyteen liittyvää tietoa.
Kosonen kertoo Yrittäjiin
pika-avusta, josta voi vara
ta ajan luottamukselliseen
ja maksuttomaan keskus
teluun.
KOSONEN ei käyttäi
si kuudesta kuopiolaisesta
llitoskunnasta enää liitos
kunta-nimeä. Pikemmmkin
kyse on kuntakeskuksista ja
maaseudusta niiden ympä
rillä.

,,Me ollaan 
lähimpänä. 

Tunnetaan alueet 
tai ainakin usko
taan niin. 
Anna-Liisa Martikainen

Voisi luulla että kaikki ovat
samanlaisia savolaisia taa
jamia. Näin ei kuitenkaan
ole, vaan omaleimaisuutta
löytyy vaikka muille jakaa.
Yhteistä niille on kuitenkin
se, että kaikilla alueilla on
tietyt perinteiset yritykset,
yrittäjät ja ammatinhar
joittajat. Niiden olemassa
olo riippuu ennen kaikkea
siitä, käytetäänkö yritysten
palveluja. 

- Joka kylällä tarvitaan
tietty määrä partureita, Mar
tikainen kertoo esimerkkinä

Jos kuntakeskuksesta
puuttuu jokin palvelu, ei
sitä väkisinkään voi sinne
luoda Yrittäjän uralle täytyy
haluta ja toisaalta yrityksen
palveluja on myös käytet
tävä. Muuten niitä haetaan
muualta. 

Kosonen uskoo, että Kuo
pion pitäjäraadeilla ja kau
pungin yrityspalveluilla on
jatkossa paljonkin yhteistyö
tä mm. alueen palveluiden
kehittämiseen liittyen. Pitä
jä.raatien paikallistuntemusta

tarvitaan.
KUOPION kaupungilla on
yritysrekisteri, josta koko
kaupungin yritykset löyty
vät. Myös alueellisia palve
luhakemistoja on tehty. 

Kuopion kaupungilla on
myös toimitilavälitys, jos
ta löytyy vapaita toimitiloja

Kuopio on Suomen suu
rin mökkikunta ja maito
pitäjä. Kuopiossa on noin
10 700 kesämökkiä. Kesällä
mökkiläiset käyttävät pal-.
jonomankuntakeskuksensa
palveluja 

Kuopion maaseutualueella
ja entisissä kuntakeskuksis
sa asuu noin 27 500 asukasta
eli noin 23 prosenttia kai
kista kuopiolaisista. Kuopi
on väkiluku on noin 118 000
asukasta. 

Martikainen uskoo Kuopi
on kuntakeskusten ja maa
seudun tulevaisuuteen, sillä
siellä on vahvasti yhteisöl
lisyyttä. -Maaseutu on omatoimis
ten ihmisten aluetta.
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Tietokoneet, oheislaitteet, ohjelmistot, 
verkkolaitteet, asennuspalvelut ja etätuki. 

Kaikki löytyy samasta osoitteesta. 
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Valkeiskylä 5, Nilsiä
Puh. 044 700 8174 

Kaiken kattavat 

INTEISTÖHUOLTO 
TOMI IKONEN 
p. 044 750 7187

@tahkonkiinteistohuolto.fi 
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PesuJa- ja ompelupalvelua 
taloukslln Ja yrityksille 
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Sanoja Sinulle wodesta 1976.
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