Me rokkaamme yrityksille
kannustavat toimintaedellytykset

Ylöjärvellä on runsaat 2000 yritystä.
Kaikki puhaltavat yhteen hiileen.
Myönteinen ilmapiiri kannustaa
Sinua ja yritystäsi menestykseen.

– Ylöjärvellä on vahva
yritystoimintaympäristö. Olemme tehneet
pitkäjänteistä työtä
yrittäjäystävällisyyden ja
elinvoimatekijöiden kehittämisessä, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto
ja Ylöjärven Yrityspalvelu
Oy:n toimitusjohtaja Timo
Isolähteenmäki sanovat.

Tervetuloa ravaamaan voittojuoksua
Vuoden 2018 elinvoimakuntaan!
JARKKO SORVANTO
Kaupunginjohtaja
TIMO ISOLÄHTEENMÄKI
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n
Toimitusjohtaja
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Yritysmyönteisyyttä
ja elinvoimatekijöitä

Ylöjärven kaupunki kohtaa elinkeinoelämän ja yrityskentän toimijoita
monipuolisesti läpi vuoden. Kaupunki
ja elinkeinoyhtiö ovat läheisiä ja luontevia kumppaneita lukuisille yrittäjille.

Kaupungissamme on käytössä Yritysmyönteinen Ylöjärvi -valmennusohjelma, jonka avulla koko kaupungin
henkilökunta omaksuu ja toteuttaa
kukin omassa työssään yritysmyönteisyyttä. Olemme onnistuneet hankkeessamme kiitettävästi.

Paikkakunnalla toimii kolme vireää
yrittäjäyhdistystä. Ylöjärven Yrittäjät,
Viljakkalan Yrittäjät ja Kurun Yrittäjät
tekevät rakentavaa ja oikea-aikaista
yhteistyötä kaupungin kanssa.
Yrittäjäjärjestön ja kaupungin yhteiselo on mahdollistavaa!

Perinteisen kunnan tehtävät ja
rooli muuttuvat. Ylöjärvi haluaa olla
tulevaisuudessa vahva ja moderni
elinvoimakunta, joka mahdollistaa
asukkailleen ja yrittäjilleen kaikilla
tavoilla myönteisen elin- ja toimintaympäristön. Tahdomme olla
ykkönen elinvoima-asioiden mahdollistajana ja tukijana.
Arvioimme päätöstemme yritysvaikutukset. Kaupungin ja yrittäjien edustajien muodostama arviointiryhmä
käsittelee monipuolisesti kaupungin
kehittämiseen liittyviä asioita kuten
esimerkiksi maapolitiikkaa. Olemme
saaneet kannustavat kokemukset
yritysvaikutusten arvioinnista ja kaupungin ja yrittäjien välisestä avoimesta vuoropuhelusta.
Luomme ja teemme koko ajan entistä
parempaa Ylöjärveä!

Ylöjärveläiset yrittäjät yrityksineen ovat tehneet jo vuosien ajan tiivistä yhteistyötä Ylöjärven lukion kanssa. Esimerkiksi teollisuusneuvos Risto Käkelän luoma Avant Tecno
on tiiviissä kumppanuudessa yrittäjyyslukion kanssa. Yrittäjä ja lukion johto rakentavat
vahvaa koulutuksen tulevaisuutta.

Meillä aloittaa maamme toinen
yrittäjyyslukio elokuussa
Ylöjärven lukio on toinen Suomen
kahdesta yrittäjyyslukiosta, ja ainoa
yrittäjyyslukio pääkaupunkiseudun
ulkopuolella. Ylöjärven lukiolle on
myönnetty yrittäjyyden erityinen koulutustehtävä, jonka mukainen uusi
yrittäjyyslinja alkaa elokuussa 2018.
Yrittäjyysopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia tulevaisuuden työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia, kuten
tiimityö-, vuorovaikutus- ja itsensä
johtamisen taitoja. Yrittäjyyslinjaltamme valmistuu nuori, joka tunnistaa

ja osaa kehittää omaa osaamistaan,
tarttuu rohkeasti haasteisiin ja ymmärtää verkostoitumisen merkityksen oman menestyksensä rakentamisessa. Opiskelija saa erinomaiset
tiedot, taidot ja kyvyt menestyä
nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä maailmassa.
Lukion yrittäjyyslinjalla on vankat
ja pitkät perinteet, sillä lukio on
toteuttanut yrittäjyyskasvatusta jo
12 vuoden ajan erityisellä Y-linjalla.
Tutustu yrittäjyyslukioon verkossa
ylojarvenlukio.fi.

© Ylöjärven Uutiset

Koko Ylöjärven ainutkertainen
kasvu kahden viime vuosikymmenen aikana on määrätietoisen
ja vastuullisen työn hedelmää.
Koko kaupunki on ottanut sydämenasiakseen edistyksellisen
elinkeinopolitiikan toteuttamisen.
Kaupunki ja sen elinkeinoyhtiö
ottavat jokaisen paikkakunnasta
kiinnostuneen asian vakavasti
ja arvostavasti. Ylöjärvi haluaa
olla aktiaivinen mahdollista, joka
auttaa ratkaisuhakuisesti kaikkia
yrittäjiä, jotka tahtovat sijoittua
vahvan pörinän kasvukaupunkiin.
Ylöjärvellä vallitsee tiivis yhdessä
tekemisen meininki ja jokainen
toimija on yhteishengen lujittaja.

