Katso viesti selaimella

SBL:N JÄSENTIEDOTE
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry

SBL auttaa jäsenyrityksiä koronakriisissä
SBL tarjoaa jäsenilleen uuden maksuttoman neuvontapalvelun, jolla autetaan kriisitilanteeseen ajautuneita yrittäjiä
ja etsitään ratkaisukeinoja. Olemme järjestäneet SBL:n jäsenille oman etäneuvontapalvelun, johon jäsenyrittäjä
voi olla suoraan yhteydessä apua tarvitessaan. Neuvoja antaa ja rahoituksen hakemisessa auttaa kokenut
yrittäjä, elinkeinoelämän järjestöissä pk-yrittäjien edunvalvojana ja yrityskehittäjänä pitkään toiminut Jari
Jokilampi. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 0500 731 445 tai sähköpostilla jari@jokilampi.fi.

Omakohtaista kokemusta lama-ajan kriisistä ja siitä selviämisestä

Auto- ja liikennealan yrittäjänä ja kolmen autokoulun omistajana Jari Jokilampi koki itse 1990-luvun lamavuodet ja
selvisi tuolloin valuuttaluotoilla tehdyistä miljoonainvestoinneista lopulta ilman konkurssia. Vuoden 2008
finanssikriisiä seuranneen taantuman aikana toimiessaan yrittäjien aluejärjestön toimitusjohtajana Jokilampi on
auttanut lukuisia vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä sekä käynnistänyt yritysten kehittämis- ja neuvontapalveluja, joilla
autettiin yrittäjiä kriisitilanteessa ja taantuman yli.
Yritysneuvontaa Jokilampi on tehnyt yrittäjyyden koko elinkaarella yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä
sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin asti. Neuvottavia on vuosien aikana ollut satoja ja jäätyään vuosi sitten pois
Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtajan palkkatöistä hän toimii edelleen yrittäjänä ja jatkaa
neuvontatehtäviä yritysten liiketoiminnan kehittämisverkostoissa. Jari Jokilampi lienee osalle tuttu myös
Bensiiniuutisia avustavana toimittajana.

Toimi näin:

1.

Jäsenkauppias on yhteydessä Jariin puhelimitse 0500 731445 tai sähköpostilla jari@jokilampi.fi ja
kertoo, miten koronakriisi ja elinkeinorajoitukset ovat vaikuttaneet yrityksen liiketoimintaan.

2.

Yrittäjä saa tarvitessaan maksutta apua tukihakemusten teossa Business Finlandille (vähintään 6
työntekijää) tai ELY-keskukselle (1 - 5 työntekijää) sekä lainahakemusten teossa Finnveralle tai muille
rahoittajille. (Jos Jari tekee hakemuksen Business Finlandille kokonaan yrittäjän puolesta ja hoitaa myös
hankkeen raportoinnin, se ei kuulu neuvontapalveluun, vaan hinta on 300 € + alv.)

3.

Neuvontapalvelussa hyödynnetään SBL:n tekemiä sopimuksia juristipalvelujen käytöstä Jyrki Piiparisen
ja Suomen Yrittäjien kanssa.

4.

Yrittäjälle haetaan tarvittaessa sopiva asiantuntija eri neuvontaverkostoista (Suomen Yrittäjät,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitot, ELY-keskuksen kehittämiskonsultit, yrityskummit ym.)

5.

Tavoitteena on pyrkiä ensivaiheessa turvaamaan yrityksen kassavirta (maksut, lomautukset,
tukihakemukset) ja toisessa vaiheessa yrityksen toiminnan jatkuminen (kehittämistoimet,
liiketoimintasuunnitelma, jatkorahoitus) kriisivaiheen ylitse ja sen jälkeen.

6.

Neuvonta tapahtuu etäyhteydellä puhelimitse, sähköpostitse tai nettiyhteydellä. Erikseen sovittaessa
voidaan järjestää tapaaminen yrityksessä. Niitä kuitenkin vältetään korona-poikkeustilan ajan.

Neuvontapalvelu on ehdottoman luottamuksellista. Äkillisessä kriisissä yrittäjä on usein hyvin yksin ongelmien
kanssa eikä välttämättä löydä itse keinoja ulospääsyyn vaikeuksista. Konkurssin uhka tai yritystoiminnan
lopettaminen on kriisitilanne, joka koettelee yrittäjän lisäksi perhettä ja lähipiiriä. Ulkopuolinen keskustelukumppani
voi auttaa yrittäjää näkemään kriisitilanteen ylitse. Parhaassa tapauksessa turha konkurssi vältetään ja
yritystoimintaa jatketaan syvänkin notkahduksen jälkeen kannattavasti.

SBL:n uusi liittokokouspäivä 25.6.2020
SBL:n liittokokous siirtyy koronatilanteen vuoksi. Kokous pidetään torstaina 25.6.2020 kello 10.00 kylpylähotelli
Peurungassa, Laukaassa.

Vesa Hildén
SBL, toimitusjohtaja
p. 0400 305792
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