Uusyrityskeskus palkitsi vuosikokouksessaan vuoden 2016 Uusyrittäjän Sari Jalkasen ja muisti
perustajajäseniään
Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry muisti maanantaina 30.11. perustajajäsenyrityksiään Savon Sanomia,
Paakkilan Konepajaa, Maitomaata ja Savon Voimaa. Savon Sanomien isännöimässä tilaisuudessa yrityksille
myönnettiin Uusyrityskeskus-verkoston ansioristi puualustalla. Samassa yhteydessä julkistettiin ja palkittiin
vuoden 2016 Uusyrittäjä- kunniakirjalla NMT KUOPIO- lehden päätoimittaja ja toimitusjohtaja Sari Jalkanen.
Tunnustuksen saaja NMT:n päätoimittaja ja yrittäjä Sari Jalkanen on 25 vuotta kestäneen uransa aikana
vaikuttanut eri lehdissä, joista 17 vuotta yrittäjänä tai osaomistajana. Nykyinen liiketoiminta on ollut
käynnissä reilut kolme vuotta. Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Antti Ylönen perustelee valintaa
yrityksen terveellä kasvulla ja työllistävyydellä haastavalla toimialalla, jota kuitenkin on onnistuttu viemään
eteenpäin uusien sähköisten jakelukanavien innovatiivisella käytöllä.
-

-

Sari Jalkanen oli yritystä perustaessaan neuvontamme asiakkaana. Raskaista investoinneista ja
kehitystoiminnasta huolimatta pää on saatu veden pinnalle ja toiminta kannattavaksi. Myös
kehityssuunnitelmat ja tulevaisuuden kasvunäkymät vaikuttivat valintaan.
Media on toiminnaltaan nopeatempoinen ja sen sisältö kiinnostavaa. Myös journalistinen ote on
kaupallisuudesta huolimatta onnistuttu säilyttämään, Ylönen kuvaa.

Vauhdikkaaksi ja innostuneeksi itseään kuvaileva Jalkanen on viiden lapsen äiti. Äitiys on opettanut hänelle
arjessa selviytymistä, kun on pitänyt oppia suoriutumaan monesta asiasta yhtä aikaa kokeilemalla asioita
ennakkoluulottomasti.
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-

Kiire on minulle tuttu kumppani. Samoin uuden oppiminen ja opiskelu on ihanaa. Digitalisoituminen
on valtava kasvumahdollisuus. Sähköisen median tuotot kasvavat nopeasti, kun mainonta siirtyy
perinteisistä kasvavista sähköisiin rikastettuihin palveluihin. NMT:n uudet sähköiset palvelut
avataan kuluttajille vuoden vaihteessa. Sen myötä yritys on laajenemassa uusiin kaupunkeihin
kansainvälisyyttä unohtamatta, Jalkanen hehkuttaa.
Olen sitä mieltä, että kaikki on mahdollista polttavalla intohimolla ja oikealla asenteella.

Eri puolilla Suomea toimivat uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta, luottamuksellista ja henkilökohtaista
neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Uusyrityskeskusten tavoitteena on saada
aikaan uutta ja kannattavaa yritystoimintaa. Palvelut on suunnattu yritystoimintaa suunnitteleville
henkilöille. Yrityksiä myös ohjataan kasvussa ja muutostilanteissa. Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen
toimialueella neuvonnan avulla on syntynyt runsaat 3000 uutta yritystä. Kuopion Kauppakamari palkitsi
yhdistyksen maininnalla ”Parasta Julkista Palvelua” omalla alueellaan tänä vuonna. Neuvojina toimivat
Ylösen ohella Pekka Naumanen ja Pekka Turunen ja palvelusihteerinä on Maarit Massinen.
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