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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 4/2017

7.4.2017 - 29.4.2017

Hyvät veljet

Toissa lauantaina istuin järjestämämme RYLA-seminaarin illallisilla Ruissalon kylpylässä.

Pöytäseuraani kuului kuusi nuorta, opintojensa päätösvaiheessa olevaa opiskelijaa, jotka olivat 
jo osittain työelämässä.  Vilkkaassa keskustelussa he olivat innoissaan ensimmäisen koulutus-
päivän annista, varsinkin kokeneiden yritysjohtajien tj. Juhani Elomaan (Taaleri Oyj) ja Rami 
Huovisen (Ledil Oy) värikkäistä ja omakohtaisista esityksistä.  

Illan aikana kävi ilmi, että parilla nuorella on jo oma osakeyhtiö, jonka liikeidea on hevosten 
DNA – näytteiden tutkiminen ennen siitosta, joka on varsin kallista.  Näin voidaan aika suurel-
la todennäköisyydellä varmistaa, että osapuolet ”sopivat toisilleen”. DNA-näytteen analysointi 
maksaa nuorten yrittäjien mukaan noin parisataa euroa, joka on murto-osa siitä, mitä siitospro-
sessi maksaa. 

Hevosten määrä Suomessa lisään-
tyy koko ajan, kun ratsastusharras-
tus kasvattaa suosiotaan ja ravitoi-
mintakin kehittyy vakaasti, tähän 
perustuu myöskin yrittäjien vankka 
usko liikeideaansa, jota on jo testat-
tu jonkin aikaa ”luonnossa”.

Edellisen perusteella voi todeta, että 
maailma on täynnä mahdollisuuk-
sia, pitää vain pystyä löytämään ja 
konkretisoimaan hyvät liikeideat.

Aurinkoista toukokuuta!
Antti Mäkelä
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Läsnä: omia 22

Puhetta johti klubipresidentin sijainen Pekka Rinne. 

Pekka kertoi tapahtumasta, joka pidettiin sata vuotta sitten. Kyseessä oli  Suomussalmen niin sanottu 
kirkkokokous, joka ei kuitenkaan ollut mikään hengellinen eikä seurakunnallinen toimitus. Kirkko 
sattui vain olemaan  ainoa paikka, johon mahtui noin 2000 ihmistä. 

Kyseinen kokous päätti silloin, että Suomi ryhtyy itsenäiseksi. Eduskuntaan lähetettiin lähetystö 
viemään kokouspöytäkirjaa. Sen vastaanottivat Kullervo Manner, Oskari Tokoi ja P.E. Svinhufvud. 
Lähetystöä kehotettiin palaamaan kotiin kaikessa hiljaisuudessa. Kahdeksan kuukauden kuluttua 
arvovaltaisempi joukko julisti Suomen itsenäiseksi. Kirkkokokousta ei suinkaan elähdyttänyt isän-
maallisuus, vaan pikemminkin herraviha. Koko tarina on luettavissa Suomen Kuvalehden numeros-
ta 14 (7.4.2017). 

Kieltolaki päättyi ja Alkot avasivat ovensa 5.4.1932.

Viikkokokous 7.4.2017

Onnittelimme veli Olavi Puroa, joka täyttää 85 
vuotta 8.4.2017.  Olavi kuuluu rotariklubi Turku 
Aninkaisen perustajajäseniin. Elämäntyönsä hän 
teki Valiolla kalanjalostuksen sektorilla. Klubim-
me presidenttinä Olavi toimi vuonna 1987-1988.
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Suomeen tuli 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa lähinnä Irakista, Syyriasta, Somaliasta, Eritreasta 
ja Iranista. Viime vuonna 2016 turvapaikanhakijoita oli enää 5 600 ja tänä vuonna määrä jäänee pie-
nemmäksi. Koska maailmassa kriisit eivät näytä ehtyvän ja ihmisten elinolosuhteet myös muutoin on 
muuttumassa mahdottomiksi, meidän on varauduttava 
suuriin pakolaisvirtoihin. Ajatus rajojen kiinnipitämi-
sestä humanitaarisen kriisin aikana on sivistysvaltioille 
mahdoton.
 
Suurin osa maahan tulleista turvapaikanhakijoista on 
ollut nuoria miehiä, jotka tulivat pääasiassa kaupun-
geista. Heillä kaikilla on oma taustansa, koulutuksen-
sa ja osaamisensa. Vaikka Punainen Risti ei ota kantaa 
päätöksiin, se kuitenkin toimintaperiaatteittensa mukai-
sesti ajattelee jokaista turvapaikanhakijaa mahdollisena 
maahan jäävänä henkilönä. Niinpä meidän keskuksissa 
kartoitetaan nykyisin jokaisen tulijan osaaminen ja luo-
daan yhteys työelämään tutustumiseen TET jaksojen 
avulla. Tämä menettely on johtanut siihen, että esim. 
Laitilassa n. 30 turvapaikanhakijaa käy työssä alueen  
yrityksissä.
 
Jos henkilö ei saa turvapaikkaa, hänellä ei ole perustetta 
kansainväliseen suojeluun ja hän ei saa jäädä Suomeen. 
Työssä käyville tämä merkitsee lopputiliä ja monelle 
työnantajalle hyvän työntekijän menettämistä. Työn perusteella oleskeluluvan saaminen on prosessina 
lähes mahdoton, koska hakemusmenettely täytyy käynnistää omassa kotimaassa, monesti maassa, jonka 
järjestelmät on sekaisin ja ko. henkilö ei-toivottu.
 
Ruotsissa turvapaikanhakijoiden ja työelämän välille on järjestetty toimivampi linkki. Siellä työhön 
pääseminen on tehty joustavammaksi ja nähdään parhaana kotoutumisen tukena. Myös talousvaikutuk-
set ovat enemmän elinkeinoelämän tulona kuin sosiaalitoimen kuluna. Taloudellisesta näkökulmasta 
katsottuna Suomessa tämä toiminta on liiaksi siiloutunutta. Aika paljon meillä puheissa paistaa pelko 
vetovoimatekijöistä.
 
Turvapaikanhakija muodostaa käsityksen yhteiskunnasta jo alkuvaiheessa. Kotoutumisen tuen näkö-

kulmasta on tärkeää, että he kokevat yhteiskunnan hyväksyvän 
heidät. He haluavat itse rakentaa tulevaisuutensa tänne niin ettei 
heistä aiheutuisi kuluja.  Päätöksentekijöiden linjauksista riippuen 
30-50 % heistä saa oleskeluluvan 1-2 vuoden kuluttua. Jo senkin 
takia SPR:n suhtautuminen tänne tuleviin turvapaikanhakijoihin 
positiivisesti kantaa hyvää hedelmää oleskeluluvan saamisen jäl-
keen. Ne, jotka eivät tänne voi jäädä ovat kuitenkin makaamisen 
sijasta saaneet mahdollisuuden tutustua tähän maahan sen ihmisiin 
ja työelämään.
 

Kokousesitelmän piti klubiveli Pauli Heikkinen. Hän kertoi klubilaisille
”Ajankohtaista asiaa maahanmuutosta”. 

Pauli on Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja.
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Läsnä: 1 vieras, omia 26

Esitelmän piti kauppaoikeuden professori, OTT Matti J. Sillanpää (Turunmaa rk) Turun Kauppakor-
keakoulusta. 

Pankkilautakunta asiakkaiden oikeusturvan varmistajana
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
- taustalla Kilpailu- ja kuluttajavirasto,  
 Finanssivalvonta, Finanssialan 
 keskusliitto ja STM
- neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- 
 ja arvopaperiasioihin liittyvissä 
 ongelmissa
- alan toimijoilla velvollisuus kuulua  
 FINE:en
- antaa ratkaisusuosituksia, maksuton  
 palvelu, ohjaa EU-direktiivi (ADR)
- alaisina arvopaperi-, vakuutus- ja
 pankkilautakunnat.

Pankkilautakunta on aloittanut toimintansa 
v 2009. Prof Sillanpää on toiminut 
puheenjohtajana alusta alkaen. Jäseniä on 
4 + varajäsenet, jotka edustavat taustayhteisöjä. Lautakunta pyrkii yksimielisiin päätöksiin. Asiakkaat 
ovat yksityishenkilöitä tai pieniä yrityksiä. Pankkitoiminta perustuu luottamukseen. Lautakunta on 
luotettava, oikeudenmukainen ja nopea ratkaisumekanismi ja siten edistää luottamusta.

Toiminnan aikana on ratkaisuja tehty 367 eli n 50/v.

Käsitellyt asiat
- luotto- ja maksukorttitapauksia 237(65% kaikista)
- ASP-laina
- henkilökuntaluoton ehdot
- luoton marginaalin muutokset
- vakuuden vaihto tms laina-asia
- verkkopankin käyttö, identiteettivarkaudet
- ulkomainen maksu
- tilisiirrot, tilinkäyttö
- negatiivinen korko.

Pankit ovat osapuolena markkinaosuuksiensa suhteessa. Taloudellinen intressi on yksittäistapauksissa 
melko pieni, luottokorttiasioissa yleensä 1 000 € - 10 000 €. Asiakkaalla ei yleensä oikeudenkuluriskin 
takia ole mahdollista viedä asiaa tuomioistuimeen. Lautakunta linjaa periaatteita, mikä esimerkiksi on 
törkeää huolimattomuutta. Se tekee myös linjaratkaisuja.

Viikkokokous 21.4.2017
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Esimerkkejä ja ratkaisukäytäntöä
- Luottolupaus: pankkivirkailija ilmoitti tekstiviestillä 
”Laina OK”. Asiakas teki asuntokaupat. Pankki ei myön-
tänytkään lainaa, asiakkaalle sopimussakko. Lautakunta 
katsoi pankin olevan vastuussa asiakkaan vahingosta.

- korttitapaukset: maksupalvelulaki määrää, että asiak-
kaalla on täysi vastuu, jos on törkeän huolimaton. Jos vain 
huolimaton on omavastuu 150€. Asiakas ei edes huolima-
ton, pankki vastaa.

- Vaimo antoi kortin miehelleen, käy nostamassa rahaa. 
Ulkomaalaisten kanssa ”sähellystä”, kortti katosi, katoa-
misilmoitus, mutaa rahaa hävinnyt jo 2 900€. Törkeä huoli-
mattomuus, korttia ei saa antaa toiselle.

- Virossa kukkaro varastettu kaupassa, huomattu vasta 
parin tunnin kuluttua (-3 800€), tunnusluku urkittu kaupas-
sa? Huolimatonta vaan ei törkeää, 150€ omavastuu.

- Barcelonassa aikuisviihderavintolassa käyttänyt korttia, 
sitten huumattu, herännyt aamulla ravintolassa. Ystävät 
todistivat ja Espanjan poliisi sulki ravintolan. Ravintoloitsija maksanut kortilla itselleen 48 00€. Asi-
akkaan vastuu 0€.
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Viikkokokous 28.4.2017
Läsnä: vieraita 2, omia 16. Esitelmän piti OP-Pankin Turun Private johtaja Veikko Karhulahti.

Kokouspaikka oli poikkeuksel-
lisesti siirretty Kivi-kabinetista 
pienempiin tiloihin ravintolan 
pyynnöstä. Vapun läheisyys oli  
aiheuttanut tunkua Suomalai-
selle Pohjalle. Antti kertoi suos-
tuneensa poikkeusjärjestelyihin 
kuultuaan, ettei se tule tavaksi.

Klubipresidentti Antti Mäkelän 
vieressä troikan jäsenet Timo 
Aalto-Setälä ja Pekka Rinne

Ahtaaseen nurkkaukseen aset-
tautunut presidentti kertoi, että RYLA onnistui hyvin, kuten Aviisissa toisaalla kerrotaan.

Kuvassa (vasemmalla) Heikki Painilainen 
luovuttaa RYLAsta kertynyttä materiaalia, 
kuten nimineuloja ja kyniä klubin varastoihin.

Lisäksi klubipresidentti innostui kertomaan 
entisaikaisista vapuista. 

Hän mainitsi, että keskiajalla vappuna aate-
liset nimittivät maikreivin, vuonna 1557 hän 
oli Turun linnan Juhana herttua. Kyseessä oli 
talven taittuminen kesäksi, maikreivi edusti 
vapun turnajaisissa kesää.

Rotaryveli Sami Teikko Espoosta (oik) Koulutus Elämään 
-säätiön toiminnanjohtaja kertoi yksittäisten rotarien perus-
tamasta säätiöstä, joka tukee lasten kasvatusta ja ehkäisevää 
päihdetyötä. 

Työtä tehdään mukaan lähteneissä kouluissa jatkumona 
luokan kehitystä seuraten. Turussa mukana ovat Luostari-
vuoren koulu ja Aunelan koulu. Meidänkin klubimme on 
jossain vaiheessa tukenut  Koulutusta Elämään. Tulemme 
saamaan lähitulevaisuudessa haasteen osallistua säätiön 
toimintaan.
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Veikko Karhulahti:
Trumpin 100 ensimmäistä päivää

Ristiriitaisia näkökantoja
- Trumpin 100 päivää presidentin pahin 
 epäonnistuminen aikoihin
- Trump itse katsoo saaneensa aikaan enemmän kuin 
 kukaan presidentti ennen häntä

Tekoja
- Tyynenmeren kauppasopimuksen purkaminen
- Alaskan öljyputken hyväksyminen
- liittovaltio tekee uuden lain, on poistettava 
 2 vanhaa lakia

Kun sisäpolitiikassa menee huonosti  haetaan apua ulkopo-
litiikasta
- Pohjois-Korea
- Afganistaniin ”pommien äiti”
- ohjusisku Syyriaan

Yritysveron lasku sai osakekurssit nousuun. USA:ssa kurs-
sit nousseet enemmän kuin Euroopassa. Yritysmaailma tun-
tuu tykkäävän tilanteesta. Maailmantaloudessa  BKT kasvaa 
tänä vuonna 3,5%  ja ensi vuonna 3,6%.

Kiinan BKT:n kasvu on 6,5% ja Intian 7%. Euroopan kasvuennuste on 1,4% ja Venäjän 1,3%.
Tehdasteollisuuden luotto talouden kasvuun on korkealla.

Korkomarkkinoilla seuraavan vuoden korot pysyvät alhaalla. Euribor on miinuksella. Euroopan valtioi-
den velkaantumisen vuoksi ei korkoja voida nostaa. Nyt hyvät yritykset saavat lainaa edullisesti.

Valuuttamarkkinoilla USA:n koronnostot tulevat tukemaan dollaria loppuvuonna, tilannetta on hyvin 
vaikea ennustaa. Mitä vaikuttavat
- Ranskan vaalit
- Pohjois- Korea/USA

Osakemarkkinat
- korkotason suhteen osakkeet edullisia, mutta ennustaminen vaikeaa

Sijoitussuositukset
- Eurooppa ylipainoinen
- Suomi-osakkeet kalliita
- USA kallista
- valtion lainoja ei kannata ostaa

Kaiken kaikkiaan sijoittaminen on tällä hetkellä vaikeata. Kiinteistöpääomarahastot saattavat olla kan-
nattavia. Kattava hajautus kannattaa aina. Robotit tekevät nykyään 50% osakekaupasta!
Lisää tietoa www.op.fi
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(Rotary Youth Leadership Awards)
Rotaryalueiden 8 ja 9 ja sen  rotaryklubien yhteisen, vuosittain pidettävän RYLA-koulutuksen 2017 jär-
jestämisvuoro oli Turku Aninkainen Rotaryklubilla. Klubin hallitus asetti projektin, joka käynnistettiin 
marraskuussa 2016. 

Perustettiin projektiryhmä 
Kasi Antti, puheenjohtaja

Heinonen Jarkko
Painilainen Heikki
Pirttisalo Juhani
Toivonen Jarkko

Myös klubimme kuluvan kauden presidentti Antti Mäkelä osallistui projektin toimintaan ja lisäksi hän 
hoiti yhteydet alueen 8 ja 9 presidentteihin.

Projektiryhmän jäsenien vastuualueet määriteltiin ensimmäisessä kokouksessa. Veli Antti Kasi projek-
tin vetäjänä piti kokonaisuuden ansiokkaasti hallinnassa. Onnistuimme saamaan erittäin laadukkaat ja 
asiaansa sitoutuneet luennoitsijat hyödyntämällä henkilökohtaisia kontaktejamme. 

Tavoitteena oli koota koulutukseen alueen viidestätoista klubista kustakin kaksi osanottajaa iältään 20 
- 30 -vuotiaita opiskelijoita tai jo työelämässä olevia. Kukin klubi on jo alkuperäisen säännön mukaan 
sitoutunut maksamaan kaksi osallistujaa yht. 500 euroa. Osanottajien kokoaminen osoittautui yllättävän 
työlääksi. Koordinaattorimme veli Juhani Pirttisalo joutui näkemään melkoisen vaivan, jotta 30 kou-
lutettavaa saatiin lopulta kokoon. Myöskin presidenttimme veli Antti Mäkelä joutui ”patistelemaan” 
muita klubeja useaan kertaan. Tähän asiaan tulee jatkossa saada parannus! ”Viime tipan” peruutusten 
jälkeen koulutuksessa oli lopulta 27 henkilöä. 

Projektin hallinnoimisessa ja avoimuuden ilmapiirissä päätettiin heti alun alkaen ottaa käyttöön Lin-
kedIn. Perustettiin oma ryhmä ja edellytettiin, että sekä projektiryhmä että osallistujat tekevät itselleen 
Linkedin -profiilin. Näin säästyisi aikaa Ryla -viikonloppuna varsinaiselle asialle ja voitaisiin olla tut-
tuja etukäteen. Tämä oli hyvä päätös ja se toimi mainiosti. Samalla saimme yhden konkreettisen aiheen 
koulutukseen.

Koulutus päätettiin pitää jossain lähistöllä olevassa hotellissa, joka olisi luentojen seuraamisen, ruo-
kailun ja yömajoituksen osalta kompakti. Neuvottelujen myötä valittiin Ruissalon kylpylä, jonne on 
riittävä etäisyys keskustan ”hulinasta”, mutta jonne pääsee myös sujuvasti  Föli -bussilla. 

Tiedottaminen ja yhteydenpito päätettiin hoitaa netissä omin voimin. Luentoesitykset pyydettiin kulta-
kin kouluttajalta etukäteen digi-muodossa. Mainostoimiston palveluja ei näin ollen tarvittu eivätkä edes 
läsnä olevien nimikyltit ym. esittäytymismateriaali tullut mainostoimiston kautta. Kaikki tämä toimi 
mainiosti ilman mitään sekaannusta. 

Koska Ryla-koulutus osui samaan viikonloppuun kuin piirin 1410 vuotuinen tärkeä piirikonferenssi ei 

RYLA 22. - 23.4.2017



9

piiritason henkilöitä päässyt olemaan paikalla, vaan oman klubimme presidentti piti ansiokkaasti kou-
lutettaville rotary-tietoiskun. 

Koulutuksen päämäärä oli johtajaksi kasvaminen kokemusten kautta Tästä lähtökohdasta lähdimme 
kokoamaan ohjelmaa ja siihen sopivat luennoitsijat. 

Teemoiksi valittiin
- mitä johtaminen on
- itsensä johtaminen ja kyvykkyys kertoa innostavia tarinoita
- digitalisaatio - työelämän suuri murros
- yrittäjyys
- Brand yourself, LinkedIn, suorahaku
- voittajajoukkueen rakentaminen
- ryhmätöitä johtamisen arvopohjaisista teemoista

Puheenjohtajamme veli Antti Kasi viritti koulutuksen aluksi opiskelijoihin korkeat odotukset sekä in-
nostuksen. Viimeistään klubiveljemme Pete Poskiparran osio vapautti energian ja käynnisti yhteisen 
kokemuksen.

Muutamia poimintoja esityksistä evästykseksi koulutettaville 
ja ajatuksia herättämään:

Juhani Elomaa, Taaleri Oy:
 ”Mitä elämästä tulisi ilman rohkeutta,  jollei saa turpaan niin kasvaa paskiaiseksi, ihmisten johtamises-
sa persoonamme on tärkein instrumentti,  pane hyvä kiertämään,  sisäinen motivaatio = työn imu, hanki 
elämälle tarkoitus, jollet viihdy työssäsi niin lähde pois.”

Rami Huovinen, LeDil Oy:
”Yrityksen kulttuuri on aivan keskeinen,  meidän yrityksessä kaikki yhteydet hoidetaan sähköpostilla ja 
vastataan aina nopeasti - emme käytä puhelinta,  parempi tehdä  ja vaikka mokata kuin olla tekemättä.” 

Mika Heikkinen, Northern Works Oy:
”Stanfordissa Nasan insinöörit eivät ole sen kummempia ihmisiä, kovalla työllä hekin ovat päässeet 
asemaansa - rohkeasti vain kiinni haasteeseen,  minua ei kiinnostanut rapsuttaa miljonäärien selkiä Mc-
Larenilla, vaan halusin pitää kiinni omista arvoistani,  onnelliset ihmiset luovat onnellisia konsepteja, 
timantit muodostuvat paineen alla,  1/3+1/3+1/3 = LIFE, havainoesimerkkinä vesilasi kolmen sormen-
pään  päälle - jos yksi taipuu, niin lasi kaatuu.”

Heidi Vainio-Pekka, The Shift 2017 & the profile of future entreneurship:
” Pesukone muutti aikanaan naisen elämää enemmän kuin internet, mahdollisti siirtymisen työelämään.” 

Juha Immonen, Roman Management Oy:
”Kontaktiverkoston merkitys korostuu - liity esim. järjestöihin tai harrastuspiireihin.” 

Thomas Grandell, case Etsimo:
 ”Pohjoismaat ovat jälkijunassa digitalisaatiossa, julkinen sektori tarvitsee toki apua, mutta ennen kaik-
kea asennemuutosta, elää työllä vai työlle, business myy tekniikka on apuväline, tulevaisuudessa ei 
kilpailla koneita vastaan vaan koneilla, lääkärin työ muuttuu ja varsinainen lääkärityö saa enemmän 
aikaa, tietyt lääkärityöt häviävät esim. röntgenlääkärit, sillä tekoäly tulkitsee ja lausuu kuvien viestit,  
koko ketju potilaalta lääkärille on tulevaisuudessa kännykässä, muista verkostoitua, talk to everybody.”
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Jari Forsström, case Abomics:
”Tulevaisuudessa geenitestit tulisi jokaisen otattaa itse, tai sisällyttää jopa työterveyspalveluun ---> per-
sonoitu lääkehoito, veriryhmätieto on jo personoitu, mutta sen lisäksi tarvitaan lääkityksen personoin-
tia, geenitieto voisi olla yhtä julkinen kuin tieto veriryhmästä,  pienen ja ison firman yhteistyön ongelma 
on päätöksenteon nopeudessa tämä tulee vastaan startUpin alkutaipaleella, on haastavaa löytää oikea 
yhteistyökumppani - Abomicsillä on jo kassavirtaa.”

Edellä vain on hyvin pieni otos  saadusta viisaudesta. Kaikki luennoitsijat olivat valmistautuneet erittäin 
huolellisesti omaan esitykseensä ja painottivat sen nuorelle työelämän kynnyksellä olevalle kuulija-
kunnalle, joka olikin aidosti kiinnostunut asiasta. Tämän saattoi aistia seuratessa nuorten intensiivistä 
keskittymistä kuhunkin aiheeseen ja sen jälkeiseen keskusteluun/kommentointiin. Esitykset olivat poik-
keuksellisen korkeatasoisia. Joukossa oli aivan huipputason johtajia, jotka halusivat vapaa-aikanaan 
ilman taloudellista korvausta jakaa tietoaan ja kokemuksiaan nuorille.

Esitykset on koottu yhteiseen sähköiseen muotoon dropbox:iin (?), jotta se on kaikkien osanottajien 
uudelleen tutkittavissa. Myöskin rotarysiskot ja -veljet voivat käydä niitä tutkimassa osoitteessa(?).

Projektiryhmämme jäsenetkin saivat arvokasta tietoa ja uutta mielenkiintoista oppia. Oman klubimme 
veljet pitivät peräti viisi korkeatasoista luentoesitystä, joista projektiryhmän jäsenet kolme.Viimeistään 
ryhmätöiden purku-/palauteosio vahvisti käsityksen, että koulutus oli onnistunut. Koulutettavien esityk-
set olivat luovia ja hyvin toteutettuja. Lisäksi kaikki opiskelijat noudattivat täsmällisesti ja poikkeuk-
setta aikatauluja koko kahden päivän ajan. Osallistujien palaute viikonlopusta oli hyvin positiivinen.

Ryhmätöiden aiheet ryhmät viimeistelivät itse:
 - ryhmä 1: digitalisaation vaikutus yritykseen
 - ryhmä 2: valitse itsellesi hyvä johtaja 
 - ryhmä 3: kolmen yrityksen liikeidea
 - ryhmä 4: hyvä johtaja ja esimies
 - ryhmä 5: hyvän johtajan ominaisuudet 

Linkki lähetetty erikseen sähköpostilla. Sieltä voi katsella kuvasatoa tilaisuudesta.

       Heikki Painilainen

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


