TAMORA RAKENTAA ETELÄSAVOLAISILTA JUURILTA

kestävää kasvua
Tamora Oy on perustettu vuonna 2010 missionaan hyvinvointiyhteiskunnan
pelastaminen. Yksi neljästä asiakassegmentistä on seutujen menestystä rakentavat
kasvuyritykset. Uskomme ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ne
ovat myös toimintamme kulmakivet. Nämä arvot ovat nyt korona-aikana korostuneet
koko yhteiskunnassa. Kun siirrymme postkoronaaliseen aikaan, on seutujen menestys
kiinni pk-yrityksistä. Kestävä kasvu edellyttää tietysti ekologista kestävyyttä. Se tarjoaa
valtavia mahdollisuuksia nimenomaan pienille yrityksille ja niiden ekosysteemeille.
Käytännössä kaikki kehittämisraha katsoo vihreitä siirtymiä, digitaalisuutta ja työllisyyttä.
Juuri sitä, mitä ei voi tehdä ilman pk-yrityksiä. Siksi ekologinen kestävyys on paras tapa
luoda taloudellista kestävyyttä. Ekosysteemeissä se on sosiaalista kestävyyttä. Vahvaa
joustavuutta.
Olemme rakentaneet nyt koronan aikana yli sadalle pk-yritykselle siltoja yli koronan.
Kaikissa ideana kestävä kasvu. Kasvu vaikka sieltä koronan aiheuttamasta kuopasta.
Nyt jos koskaan kasvu edellyttää arvojen kirkastamista ja vastuullisuuden kanavoimista
teoiksi. Myös tietynlaista koronavastuullisuutta. Siksi kyse on hyvin usein ekologisen
vastuun nostamisesta todelliseksi kilpailukykytekijäksi. Olemme siinä aika hyviä.
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Luontomatkailukeskus Oivanki, Riitta.Laulajainen@kuusamo.fi
Tai konsultilta itseltään jasmiina.sarikoski@tamora.fi

Lontoossa valmistunut taiteiden maisteri,
muutosmuotoilija, matkailualan ammattilainen
ja kestävän kasvun muotoilija nyt korona-aikana.
Näkökulmana asiakasymmärrys kun ihmisten
käyttäytyminen muuttuu. Erityisesti nuorten
sukupolvien kuluttajakäyttäytyminen tarjoaa
uskomattomia uusia kasvun mahdollisuuksia
yrityksille. Lukuisia yritysten kasvun buustauksia,
tuotteistuksia ja niiden näkyväksi tekeminen
digitaalisesti. Monipaikkaisen elämisen
asiantuntija #kotinionkoillismaalla jossa
kokeilujen ja palvelumuotoilun keinoin
Sarikoski rakensi monipaikkaisuuden
vetovoimaa yhdessä Kuusamon,
Taivalkosken ja Naturpoliksen
kanssa.
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Ympäristöjohtamisen pieni ohjekirja, se voi olla esimerkiksi tällainen:
ympäristöjärjestelmä (klikkaa linkkiä)

Jasmiina Sarikoski
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Teemme yhdessä palvelumuotoilun. Se on kolme sessiota teamsissa:
Asiakasymmärryksen uusi ekologinen aika tässä mahdollisuuksien maailmassa
Ekologinen pieni palvelumuotoilu sekä henkilöstö että asiakkaat
Pieni ympäristöjärjestelmä yrityksen käyttöön

Matkailun grand lady
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Korona muutti maailman. Nyt jos koskaan ennakoinnilla, intuitiolla ja rohkeilla
teoilla on merkitystä. Koronan aikana liike kaupungeista maaseutukuntiin on ilmiö,
joka heilauttaa kaupungistumisen globaalia trendiä. Niin kutsuttu 'zoomshock'
raivaa tietä uusille alueille kasvuun ja menestykseen. Muutos voi siis aiheuttaa
merkittäviä ja pysyviä rakennemuutoksia kaupunkien keskustoissa, niiden
palveluissa ja samalla se mahdollistaa kasvun ja uudet toimipaikat muilla alueilla.
On elintärkeää pystyä kehittymään kohti postkoronaalista aikaa - löydettävä
nopeasti uusia liiketoimintoja ja pystyttävä luomaan uskoa ja näkökykyä
tulevaisuuteen. Juuri nyt tärkeintä on yritysten kyky muuttua, ottaa asiakas ja
asiakkaan elämäntapa huomioon ja olla mukana aktiivisesti mahdollistamassa sitä.
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POSTKORONAALISEEN AIKAAN
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Nyt keski-ikään ehtinyt sukupolvi on teollisen yhteiskunnan kasvatteja ja
hyvinvointiyhteiskuntamme on rakentunut kasvun ja täystyöllisyyden eetokselle.
Korona on kiihdyttänyt valtavan muutoksen, jossa uudet sukupolvet varsin
ympäristötietoisina hakevat hyvää elämää eri tavoin ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävästä kasvusta. Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut nyt
paitsi noissa milleniaaleissa ja heidän perheissään, myös ehkä eläkeikään
Biohakkeri, robotiikkamies
ehtineessä ikäluokassa. Se on suurin kasvava markkina Suomessa. Kun
Tom Himanen
maailmalaajuisesti katsoo, Suomessa on kaikki se, mitä postkoronaalinen
uskoo, että ekologisella jälleenrakentaaika tarvitsee. Suomalaisessa järjestelmässä se on pienistä yrityksistä
misella on jo kiire ja että kaikkeen mitä siihen
tarvitaan, on jo ekologiset ratkaisut.
kiinni ja juuri niille mahdollisuuksien maailma on auki. Teknologiset
Rikoksettomassa ja älykkäässä Dubaissa
ratkaisut ovat kustannustehokkaita, ne muuttavat viestinnän ja työnteon
elämäänsä viettävä Himanen tietää, miten
teknologia saadaan palvelemaan ihmistä. Hän on
tavat. Ne yhdistävät ihmisiä toisiinsa ja ympäristöönsä uudella
myös Hakkuutila Oy:n isäntä. Nuolniemellä 12
hengen kylässä hän mainaa kryptovaluuttaa,
tavalla. Meitä koskettaa älykäs logistiikka, city as a service, kestävät
tuottaa aurinkosähköä vaikka koko kylän
ruokajärjestelmät, älykäs asuminen, alustatalous ja tietoon perustuva
tarpeisiin, toteuttaa jakamistaloutta omassa
kyläkauppakeskuksessaan ja
päätöksenteko. Katsotaan Sinun yrityksesi ekoloikan askeleet postkorokyläkulttuurikeskuksessa
ja
harrastaakestäviä
kokeiluja permakultuuri
naaliseen aikaan. Otetaan pari koeaskelta. Kolme yhteistä sessiota yrityksen
puutarhassaan. NaaS (Nuolniemi as a
N
kanssa teamsissa - Mahdollisuuksien maailma - Vahvuuksien varassa ja
Service) luo kestävän kasvun
yritysmahdollisuuksia kuten
Tiekartta tulevaisuuteen. Ja tietysti välillä kokeilevia askeleita arkeen.
Dubaikin tekee.
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YRITYKSEN EKOLIINAUS
PROSESSIT KERRALLA KUNTOON KESTÄVÄÄN KASVUUN. MITATUSTI.

Koronasta ei kukaan voi mitenkään ilahtua. Mutta jos se jotain hyvää
on tuonut mukanaan, niin se on nostanut entistä tärkeämpään asemaan
niin kuluttajien valinnoissa kuin yritysten toiminnassa ketterät
digitaaliset ratkaisut, teknologian sulautumisen kaikkeen ja ekologisen
jälleenrakentamisen.
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Prosessimies ja lean-ammattilainen,
joka tuntee yritysympäristön ja on ollut
rakentamassa pienen alueen kestävää
ruokajärjestelmää SITRA:n projektissa.
Nyt korona-aikana Jalonen konseptoi ja
totetutti Villisti -ruokajärjestelmäinnovaatiota
yhdessä alueen pienyritysten kanssa kasvua ja
hyvinvointia rakentaen. Jalonen on itse
toiminut yritysjohtajana teollisuus-, palvelu- ja
kuntatekniikan yhtiöissä. Jalonen kerää ja
käyttää aktiivisesti villiruokaa omassa
elämässään, ajaa sähköpyörällä
ja valokuvaa luontoa
twitter -seuraajilleen.
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Tarkastelun näkökulma on kokonaisvaltainen. Ekoliinauksessa katsotaan
yrityksen prosesseja sisältä peilaten kuitenkin ulos toimintaympäristön
muutosten tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ekoihmeellinen DI.
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Ekoliinaus on ketterä kolmen session prosessi, jossa yrityksen eri
toiminnat nostetaan tarkasteluun ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen
kestävyyden näkökulmista. Sessiot toteutetaan yritykselle avoimesti
teamsissa ja Miron virtuaalisessa työhuoneessa.
Prosessit ja niiden ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys
(ennakkotehtävät + 4 tuntia) - tuloksena prosessikartta
Täydellinen maailma. Muutoksen tuulet ja mahdollisuuksien maailma.
Kolme tulevaisuuden skenaariota (välitehtävä + 4 tuntia)
Tiekartta yrityksen vahvuuksien varassa - kehittämistoimenpiteet ja
rahoitusratkaisut avautuvissa mahdollisuuksissa
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