TAMMELANPUISTON YRITTÄJIEN 16. LEVISEMINAARI 2015

Keskiviikko 11.2.
Joukko innokkaita seminaarimatkalaisia, joista junalla matkusti 26 henkeä ja siihen lentäen vielä kolme
päälle, niin kokonaisvahvuus oli 29 matkalaista. Ilmeisesti taloudellisesti vaikeat ajat ovat vaikuttaneet,
koska osallistujia oli hieman tavanomaista vähemmän. Kokoonnuimme rautatieasemalle ravintola
Semaforiin keskiviikkoiltana jo hyvissä ajoin. Semaforista oli tilattu retkelle eväät ja Semaforin henkilökunta
auttoi meitä kantamaan ne junaan saakka ja me nautimme kerrassaan loistavasta palvelusta! Kun
ryhmämme oli saanut kimpsut ja kampsut junaan asti, saattoi matkamme kohti Kolaria alkaa.
Junassa meillä oli käytössämme yksi kokonainen makuuvaunu ja muutama hytti lisäksi toisesta vaunusta.
Vaunun keskivaiheilla sijaitsivat eväät ja juomat tyhjällä sänkypaikalla. Viinit tarjosi Ris-Pert Oy ja purtavat
eväät Otoplug Oy. Salakapakka siis avautui kun lähdimme liikkeelle ja tässä vaiheessa myös matkaeväänä
olleet sämpylät ja pastasalaatit maistuivat mainiolta. Junamatka sujui toisiin tutustuessa ja mukavan illan
vieton parissa. Moni viettikin iltaa vielä ravintolavaunun puolella jopa sen sulkemisen jälkeenkin.
Torstai 12.2.
Aamulla heräilimme makuuvaunuistamme pirteinä ja siirryimme Kolarissa jo viime vuosina meitä
kyydinneen Ollin Tilausliikenteen bussiin ja lopullinen matkamme kohti Levitunturia alkoi. Bussissa oli
mainio tilaisuus esitellä itsensä ja yrityksensä - tätä voi kutsua jo todelliseksi verkostoitumiseksi. Lisäksi
kuulimme jo legendaksi muodostuneen ”Jäniskevennyksen”. Tänä vuonna pienen tauon jälkeen seminaarija majoituspaikkana oli Lapland Hotelsin Sirkantähti. Lähes kaikki saivatkin huoneen samantien sinne
saavuttuamme. Hotellilta innokkaimmat laskettelijat siirtyivät rinteisiin ja osa seminaariväestä suuntasi
muihin erilaisiin talvisiin aktiviteetteihin & kylpylään. Sää oli tosin hieman lumisateinen mutta aurinko astui
kuitenkin esiin iltapäivän aikana. Hiihto- ja lasketteluolosuhteet iltapäivällä olivat mitä mainioimmat
lämpötilan ollessa vain muutaman asteen pakkasella.
Torstain seminaarin avasi varapuheenjohtajamme
Kerkko Penttilä. Meillä oli ilo nauttia kuuluisaa
Aulisboolia, joka valmistetaan salaisella reseptillä
tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Boolin piffasi Aulis
Asikainen Comatec Oy:stä. Ensimmäisenä esiintyjänä
oli Sampo Kaulanen, joka on kuuluisa Some kauppias
Jounin Kaupasta Äkäslompolosta. Hänen kaupan
facebook sivuilla on jo lähes 200.000 fania. Hieno
saavutus! Sampo kertoi tarinansa yrittäjänä ja myös ajatuksiaan some markkinoinnista.

Tämä jälkeen vuorossa oli nyt toista vuotta pidetty teemaluento ”Pari sanaa” ja tänä vuonna luennoitsijana
oli Veijo Matikka ja hänen yritys on Kylmä- ja kuumahuolto Matikkka Oy. Veijo perehdytti meidät siihen
kuinka onnistuisimme laskemaan lämmityskuluja erilaisten lämpöpumppujen ja lämmöntalteenotto
järjestelmien avulla ja kuinka nopeasti nämä investoinnit maksavat itsensä takaisin.
Seminaarin jälkeen siirryimme yhteiselle illalliselle Hullun Poron Kammiin, jossa nautimme maukkaista
Lapin herkuista ja kohotimme Pasi Mäkisen Pirkanmaan Yrittäjistä tarjoaman alkumaljan. Kammista
Innokkaimmat lähtivät vielä jatkamaan iltaa ja ainakin Ihkun alakerta tuntui olevan tänä vuonna
seminaariväen suosiossa.
Perjantai 13.2.
Perjantaiseen aamuun heräiltiin osa enemmän osa vähemmän levänneenä. Edellisenä iltana oli sovittu että
lasketellaan isommalla porukalla kiertäen ympäri tunturia ja aina sopivin väliajoin pysähtyen nauttimaan
virvokkeita. Kiitokset Pekka Varttilalle mainiosta etukäteissuunnittelusta reitin suhteen. Loppuosassa reittiä
innokkaimmat pääsivät vielä Levin mustaan maailmancup rinteeseen testaamaan rajojaan.

Mukava päivä sai jatkoa hauskan illan merkeissä. Kohotimme Fennian tarjoaman alkumaljan ja aloitimme
seminaarin nauttien Tammer-Auton tarjoamista viineistä ja virvokkeista. Pirkanmaan Yrittäjien uunituore
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen kertoi tulevia linjauksia ja tavoitteista yrittäjäjärjestössä. Toisena aiheena oli
mielenkiintoinen uusi kampanja ”Pidetään Pirkanmaa Avoinna”. Ideana on että Arjen pienillä valinnoilla on
iso merkitys. Jokainen euro, jonka käytät pirkanmaalaisen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, auttaa
paikallisia yrityksiä kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Tämä kampanja tulee näkymään laajasti
tämän vuoden aikana.

Pasin jälkeen vuorossa oli Fennian Jenika Huhtakankaan Levivisa joka oli mainio tietokilpailutyyppinen
luento. Yleisö oli todella innoissaan palkinnoista ja osallistuivat hanakasti vastaamaan kysymyksiin.

Illan kruunasi koomikko ”ISO A” Anitta Ahonen Tampereelta ja hänen osuuskuntansa Katras on myös
Tammelanpuiston Yrittäjät Ry:n jäsen. Hän hurmasi koko yleisön mainioilla jutuillaan. Alkuperäinen arvio oli
että osuus kestää noin 25 minuuttia, mutta koska yleisö oli niin hyvin mukana ja hyvällä tuulella Anittan
stand-up osuus kestikin 45 minuuttia. Anitta viihtyi myös loppuillan seurueessamme.

Seminaariohjelman jälkeen ruokailimme omakustanteisesti bistrohenkisessä Sirkantähden ravintolassa ja
illanvietto oli mukavan rentoa yhdessäoloa. Joukko iloisia juhlijoita vielä suuntasi Sirkan kylälle eri
ravitsemusliikkeisiin ja vielä kuulemma muutamat jatkotkin pidettiin.
Lauantai 14.2.
Ennen kotiinlähtöä oli vuorossa suuren suosion saavuttanut leikkimielinen Tammelanpuiston Yrittäjein
avoimet keilamestaruuskilpailut. Tänä vuonna kilpailun säännöiksi sovittiin, että parhaan kierroksen
keilannut voittaa ja naisten ja miesten sarjat olivat erikseen. Naisten parhaimmat pisteet saavutti Molla
Tiitinen 180 pisteellään ja toisen sijan nappasi Liisa Karling pistein 142. Kolmannen sijan vei Jenni Verho 119
pisteellä. Miesten sarjan ykköspaikan vei Seppo Tiitinen 157 pisteellä ja hopealle pääsi Pekka Varttila 155
pisteellä. Kolmannen sijan saavutti Tero Wirzenius 154 pisteellä. Kolme parasta kummmastakin sarjasta
saivat mitalit kaulaansa. Lämpimät onnittelut kaikille voittajille!

Kun lauantaipäivän jännittävät kisahetket olivat takanapäin tuli meidän pakata jälleen kimpsut ja kampsut
matkaan ja jatkaa kotia päin. Jo menomatkalta tuttu Tilausliikenne Ollin onnikka kyyditsi meidät takaisin
Kolarin juna-asemalle, josta hyppäsimme aikataulussa olleeseen yöjunaan. Paluumatka junassa sujui
leppoisasti, Oulun asemalla kuulemma oli nähty muutama mies vähissä vaatteissakin ja sunnuntaiaamun
valjetessa seminaariväki hajaantui väsyneinä mutta onnellisina. Ensi vuoden seminaari pidetään 17. –
21.2.2016 joten päivät voi merkitä jo nyt kalentereihin.
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