Pieksämäen mentorifoorumi

Tukea ja kumppanuutta
yrittäjille
Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet
mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden yrittäjien
käyttöön.
Mentoroinnin periaatteita
 Perustuu luottamukseen
 Mentori on yrittäjän
keskustelukumppani ja
sparraaja
 Mentorilta saa apua erilaisten
ratkaisuvaihtoehtojen
läpikäymiseen
 Mentorointi on keskustelevaa
ja etenee yrittäjän ehdoilla
 On maksutonta
 Ei paperisotaa eikä turhia
muodollisuuksia

Mikäli kiinnostuit, ota suoraan yhteyttä mentoriin!

Pieksämäen mentorifoorumi syntyi keväällä 2014. Taustalla on huoli yrittäjien osaamisesta ja
jaksamisesta yritysten eri kehitysvaiheessa. Aloitteen mentoroinnin kehittämiseksi Pieksämäelle
teki Pieksämäen Yrittäjät ry. Etelä-Savon Ammattiopisto toteutti mentorivalmennuksen.

Mentorit
Peter Hartwig
Olen pienyrittäjä maahantuonnin, tukku- ja vähittäiskaupan
alalta. Vahvuuksina talous ja kannattavuuslaskenta kuten
myös yrityksen perustamiseen ja asiakassuhteisiin liittyvät
asiat.
Käytännönläheistä yritystoimintaa on takana jo yli 30 vuoden
ajan. Olen mukana myös yhdistys- ja osuuskuntatoiminnassa,
ota rohkeasti yhteyttä!
050 5124 636 peter.hartwig@kombiset.fi
Matti Häkkinen
Olen koneinsinööri ja takanani on yli 40 vuoden työura
metalliteollisuuden projektien ja asennustyömaiden
johtotehtävissä, elintarviketeollisuudesta öljynjalostukseen.
Työnantajani ovat olleet keskisuuria perheyrityksiä, joten
useammankin yrittäjän ajatusmaailmaa olen päässyt läheltä
seuraamaan. Pohditaan yhdessä ratkaisumalleja.
040 552 4431 matti.hakkinen2@pp.inet.fi
Jussi Hentunen
Koulutus on minulle sydämen asia! Siksi haluan antaa
sparrausapuani sinulle nuori, yrittäjäksi aikova opiskelija.
Kokemuksen minulle tähän antaa 35 vuoden ura liike-elämän
asiakaspalvelutehtävissä sekä yrittäjänä.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yrittämisen
kiemuroista.
0407216000, jussi.hentunen@surffi.fi

Vuokko Jaakkola
Pienyrittäjyys on lähellä sydäntäni.
Mikäli kaipaat uuden ideointia tai verkostoituminen on
ajankohtaista, voisin olla juuri sinun sparraajasi!
Takana on 20 vuotta pieksämäkeläistä elämää median,
naisyrittäjyyden, verkostojen, kaupunkikeskustan ja kylien
kehittämisen parissa.
0500 341 599 jaakkola.vuokko@gmail.com

Jukka Kovanen
Yrittäjyyttä jo yli 30 vuotta.
- itse yrityksen aikoinaan perustanut
- yrityksessä tehty hallittu sukupolvenvaihdos
- toimin Hall. puheenjohtajana ja nuorten yrittäjien
mentorina
Lisäksi olen vahvasti mukana Etelä-Savon elinkeinoelämän
verkostoissa.
020 7419 201, jukka.kovanen@piako.fi

Hanna Moilanen
Olen toiminut viestintäalan yrittäjänä vuodesta 2010 alkaen.
Sydäntäni lähellä on erityisesti luovien alojen yrittäjyys sekä
asiantuntijayrittäjyys. Olen myös tiiviisti mukana
osuuskuntayrittäjäverkostoissa. Kysy reilusti! Jutellaan ja
katsotaan, olisiko minulla annettavaa sinun tilanteessasi.

044 292 7457, hanna.moilanen@proetcontra.fi

Ilkka Moilanen
Olen koulutukseltani juristi ja toiminut elinkeinoelämän
palveluksessa 40 vuotta. Kello-Suominen Oy:n
toimitusjohtajana onnistumiset ja vastoinkäymiset ovat
kasvattaneet minua yrittäjänä.
Tukiverkosto on tärkeä osa yrittäjän elämää. Mentorina olen
valmis tukemaan sinua karikkoisella yrittäjäpolulla matkalla
huipulle.
0500 - 253 222, ilkka.moilanen.law@gmail.com

Mari Putkonen-Hutchins
Olen sairaanhoitaja, TtM ja lisäksi hevosalan yrittäjä
vuodesta 2010. Yritykseni tarjoaa ratsastustuntien lisäksi
sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Yrittäjyyden lisäksi teen
palkkatyötä opetus/projektitöissä. Green Care-alan
kehittäminen on lähellä sydäntäni. Ota yhteyttä, jos kaipaat
keskustelukumppania erityisesti yrittäjyyden ja palkkatyön
yhdistämiseen liittyvissä haasteissa.
0407087666, mari@putkonen-hutchins.com
Riitta Räsänen
Toimin yrittäjänä jo toisessa sukupolvessa. Olin mukana
vanhempieni maatilamatkailuyrityksessä. Sittemmin olen
toiminut kehitysvammaisten hoitokodin yrittäjänä jo 16
vuotta.
Annan apuani ja jaan osaamistani mielelläni.
Ideoidaan, suunnitellaan ja kehitetään yhdessä!
040 747 7435, info@kivisalmenhoitokoti.fi
Arto Sepponen
Tietotekniikka liittyy kaikkeen. Minulla on yli 30-vuoden
työkokemus tietotekniikan eri osa-alueiden hyödyntämisessä
yritysten liiketoiminnan eri prosesseissa kuten
toiminnanohjauksen, taloushallinnon, sähköisen kaupan ja
sosiaalisen median parissa. Työelämässä kokemusta on tullut
yksinyrittäjänä, niin palkkatyössä johtajana ja PK - yrityksen
toimitusjohtajana ja osakkaana sekä hallitustyöskentelystä eri
yhtiöissä. Olen vahvasti mukana Etelä - Savon
elinkeinoelämän verkostoissa kehittämässä yrityksiä ja
seutukuntaa.
044 3370 230, arto@sepponen.fi
Mika Tiitinen
Työssäni ammatillisena tukihenkilönä kohtaan ihmisiä, jotka
tarvitsevat ohjausta ja neuvoja, mutta ennen kaikkea he
tarvitsevat kuuntelijaa sekä oikeita kysymyksiä ja kannustajaa.
Yritysmentorina toimessani haluan käyttää tätä samaa
toimintamallia sekä moniammatillista ja -alaista verkostoani.
Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä, voisinko minä auttaa ja
tukea sinua yrittäjyydessäsi.
045-2270786, mika.tiitinen@kskkuntoutuspalvelut.fi

Antti Torsti
Olen toiminut yrittäjänä reilut 25 vuotta. Työuraani kuuluu
yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla, Yhdysvalloissa ja
Pieksämäellä.
Toimintaa on ollut tietotekniikan, sähköurakoinnin,
maahantuonnin ja kehonhuollon aloilla.
Kansanparannustaitojeni kautta omaan pehmeitä arvoja ja
herkkyyttä.
0440 968 682, antti.torsti@gmail.com
Ahti Väisänen
Haluaisin antaa käytettäväksesi yli 30-vuotisen kokemukseni
auktorisoituna tilitoimistoyrittäjänä ja HT-tilintarkastajana
Pieksämäellä. Myös henkisyys ja johtajuus yrittäjyydessä ja
ihmisyydessä koskettavat syvältä.
Uskon, että meillä on paljon annettavaa toisillemme.
Otathan yhteyttä.
020 7980 1400, ahti.vaisanen@laskentasolmu.fi

Matti Ylönen
Työkokemusta elinkeinoelämästä yli 30 vuotta, josta 20
vuotta Pieksämäellä yrittäjänä yritys- ja
kuluttajakauppaa/palveluja.
Vahvuuksina yritysneuvonta ja kehittäminen sekä
tietotekniikka ja yrityksen talousluvut.
Rakennetaan kannattavaa liiketoimintaa yhdessä.
0400-591800, matti.ylonen@oittilainvest.fi

Jos haluat mentoria, niin ota suoraan yhteyttä
mentoriin.

Vastaan mielelläni mentorointia koskeviin kysymyksiin.
Tuomo Rytkönen
040 3056 630
tuomo.rytkonen@esedu.fi
mentorifoorumin yhteyshenkilö

Kehittämisessä mukana:

Pieksämäen Yrittäjät
Pieksämäen kaupunki /elinkeinotoimi
Etelä-Savon ammattiopisto

