
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 2015
Lehden nimi viittaa tamperelaisen 
kirjailijan Lauri Viidan tekstiin:
“Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, 
kätketty julkujen kastiin...” 

Julkuja käytettiin aikanaan rakennustyömailla betonirakenteita tukemassa kunnes nämä saavuttivat kestävät 
ominaisuutensa. Yrityskummienkin joukko on runsaslukuinen ja sen kokemuspiiri rakentuu elinkeinoelämän 
tehtävistä ristiin ja rastiin. Joukkoon kätkeytyy monipuolista johtotason osaamista sekä henkilökohtaista yrittämistä. 
Myös julkisyhteisöt ovat kummien kastissa edustettuina. Tämä joukko tarjoaa tukevaa yhteistyötä Pirkanmaan 
alueen aloittaville tai jo pitkään toimineille yrityksille. 

n Pirkanmaan yrityskummit ry:n vuosikokouksessa oli tänä keväänä 
väkeä runsaasti paikalla. Kokouksen avasi hallituksen pj Marjut Ont-
ronen ja itse kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tehtävässä muina-
kin vuosina nähty Raimo Yli-Vakeri. Kokouksen sihteeri Harri Meller 
esitteli yhdistyksen toimintaa vuonna 2014 ja tässä muutamia asioita 
numeroina em. toimintavuodelta: yritysklinikoita pidettiin 60, joissa 
mukana 130 pk-yritystä, 5 kaikille avointa Open-klinikkaa, klinikoissa 
mukana 49 yrityskummia, 32 uutta kummisopimusta, 137 yrityksellä 
oma henkilökohtainen kummi, kummien toimesta autettiin 232 yritys-
tä. Kummien lukumäärä on 190 ja uusia kummeja saatiin toimintaan 
4. Valtakunnallisesti kummit tekivät töitä 18 184 tuntia, joista 30% on 
tehty Pirkanmaan yrityskummien toimesta. Eli lähes kolmannes valta-
kunnallisesta määrästä - kertoo toiminnan tasosta ja aktiivisuudesta 
Pirkanmaalla!

Pirkanmaan 
yrityskummit ry:n 
vuosikokous 18.5. 
ja seminaari 
”Yrittäjän 
jaksaminen”
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RAHOITUS ON YKSI 
YRITYSTOIMINNAN KRIITTISISTÄ TEKIJÖISTÄ
Vuosikokouksen jälkeen oli kevään seminaarin vuoro ja aluksi OP 
Tampereen yhteisö- ja yritysasiakkaista vastaava johtaja Juha Oh-
ralahti anto ajankohtaiskatsauksen Tampereen OP:n toiminnasta ra-
hoittajana, yritysrahoitusmarkkinoista sekä rahoituksen kriteereistä. 
Ohralahden mukaan rahoituksen myöntämiseen vaikuttaa mm. yri-
tyksen liiketoimintasuunnitelma ja hankekuvaus, jonka osuus on ko-
konaisuudesta n. 30%. Lisäksi tarkasteltavia asioita ovat kassavirta, 
omistajien panostus, vakuudet, kumppanuusjärjestelyt, asiakkuuksi-
en laajuudet ja hinnoittelu. Reittausta varten on oltava yrityksestä vii-
meisin tilinpäätös ja muut taustatiedot, työkaluna käytetään Suomen 
asiakastiedon järjestelmää.  ”Mutta, jos oma pääoma on miinuksella, 
on se paha juttu, jota hyväkään LTS ei pelasta”, toteaa Ohralahti. Hän 
myös mainitsi, että Pirkanmaalla on alkamassa hanke, jossa haetaan 
rahoitusta kasvuyrityksille.

YRITTÄJÄN JAKSAMINEN, 
EDELLEEN YHÄ TÄRKEÄMPI AIHE
Seminaari jatkui aiheella ”Palautuminen työvireen ylläpitäjänä”.  Asi-
antuntijana oli Suomen Terveystalon johtava työterveyspsykologi, 
psykologian tohtori Jani Kettunen. Hänen keskeinen kiinnostuksen 
kohteensa on tieteen tuottaman tiedon hyödyntäminen työelämässä. 
Aihepiirejä ovat mm. haitallinen stressi, (kaikki stressi ei ole haitallis-
ta), palautuminen ponnisteluista sekä palautumisen ja psykologisen 
hyvinvoinnin edistäminen. Palautuminen on merkittävä terveyttä yl-
läpitävä tekijä, joka tukee yksilön työssä jaksamista ja suoriutumis-
ta sekä edistää työkykyä pitkällä aikavälillä.  Kettusen mukaan työ-
motivaatio ja ammatillinen itsetunto ovat tärkeitä työssä jaksamisen 
elementtejä. ”Aikaansaamisen fi ilis ruokkii onnistumista työssä,” hän 
toteaa. Aihe kirvoitti runsaasti kommentteja ja kysymyksiä ja olisihan 
tuota kuunnellut vaikka pidempääkin.  Kettusen PowerPoint-esitys 
tulee nähtäville Pirkanmaan yrityskummit ry:n nettisivuille kesän ku-
luessa.

Hallituksen pj Marjut Ontronen 
avasi kevätseminaarin

Johtava työterveyspsykologi 
Jani Kettunen

Seminaarin aihe 
oli erittäin tärkeä

Vuosikokouksessa ja seminaarissa oli kiitettävästi väkeä
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n Seminaarin aluksi oli luvassa yksi vuoden jännittävimmistä hetkistä 
eli vuoden 2015 yrityskummin julkistaminen. Valinnan tehneen kum-
miraadin puheenjohtaja Pertti Iivanainen aloitti julkistamispuheensa 
arvoituksellisesti ja piti jännityksen ilmassa loppuun saakka ennen 
nimen kertomista. ”Hän on pitkän linjan pankkimies Pirkanmaalta, 
toiminut yrityskummeissa 15 vuotta, valtakunnallinen vaikuttaja yri-
tyskummitoiminnassa...” Arto Lehdon motiivina kummitoiminnassa 
on kuulua mielenkiintoiseen yhteisöön ja pysyä ajan tasalla yritys-
maailman asioissa. Ja tietenkin halu auttaa yrityksiä pärjäämään. 
Lehdon kolme teesiä ovat uudistuminen, yhteisöllisyys ja vaikuttami-
nen.  ”Yrittäjä pärjää aina kun se ajattelee asiakasta - ainakin kerran 
päivässä,” hän toteaa. 
Onnittelut uudelle yrityskummille! Arto Lehdosta on luvassa sy-
vähaastattelu syksyn ensimmäisessä Julkussa.

Vuoden  
yrityskummi 2015  
Arto Lehto:
”Yrittäjä pärjää  
 aina kun  
 se ajattelee 
 asiakasta”

Vuoden yrityskummi vastaanottaa kunniakirjan toiminnan-
johtaja Harri Melleriltä ja Kummiraadin pj Pertti Iivanaiselta.

Vuoden yrityskummi Arto Lehto  
ja hallituksen pj Marjut Ontronen.

n Yrityskummit tekevät erittäin tärkeää ja antoisaa työtä. Pirkanmaa 
on koko valtakunnassa selkeästi aktiivisin alue ja tämä kevät on ollut 
entistäkin vilkkaampi. Open-klinikoilla on ilmennyt paljon tarvetta jär-
jestää yrityskohtaisia klinikoita. Meillä on siis kysyntää! Lisääntynyt 
kysyntä tarkoittaa myös sitä, että aktiivisia kummeja tarvitaan aiem-
paakin enemmän.

Yrityskummien työ on antoisaa, ja onhan niin, että kun antaa it-
sestään niin aina myös itse saa. Se tuntuu aina hyvältä, kun näkee, 
että on voinut auttaa yrittäjää onnistumaan omassa tehtävässään. 

Iltakoulussa haluamme kuitenkin kääntää katseet kummeihin. 
Kummeilla on mahdollisuus tavata toisiaan klinikoilla ja vuosikokous-
ten yhteydessä järjestettävissä seminaareissa. Nyt haluamme tarjota 
kummeille mahdollisuuden tavata toisiaan useammin ja ehkä myös 
vapaamuotoisemmin.

Keväällä järjestimme ensimmäisen iltakoulun. Tietopakettina 
kuulimme nanoteknologiasta ja digitalisoinnista. Tietoiskun jälkeen, 
tarjoilun lomassa, kummeilla oli mahdollisuus seurustella vaihtaa 

Kummien  
  iltakoulu 

kuulumisia. Palaute tästä iltakoulusta oli erittäin positiivista. Tällä 
konseptilla siis jatkamme. Tavoitteena on järjestää iltakoulu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Ja jos oikein yhdessä innostumme, niin kuka 
tietää vaikka useamminkin. Toivonkin, että näin onnistumme aktivoi-
maan myös niitä kummeja, jotka ovat vähentäneet kummitoimintaan 
osallistumistaan. Tulkaa joukolla mukaan!

Ohjelmatoimikunta ottaa varmasti mielellään ideoita iltakoulun ai-
heiksi jatkossa.
Tehdään tätä tärkeää työtämme iloisesti yhdessä ja toisiamme 
kannustaen.

Marjut Ontronen
Hallituksen puheenjohtaja

Pirkanmaan yrityskummit ry
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n Toimistotalojen uumenissa puurtaa tietotyöläisiä, joiden osaa-
minen on yritysten tärkein pääoma – niin ainakin juhlapuheissa 
sanotaan. Yritykset keksivät toinen toistaan luovempia henkilöstön 
sitouttamiskeinoja, mutta se kaikkein tärkein on saattanut päästä 
unohtumaan: työn tekemisen olosuhteet. Työympäristön ja työti-
lojen suunnittelun ja työtyytyväisyyden välillä on suora yhteys. 
Hyvissä tiloissa työntekijä viihtyy ja viihtyessään hän myös toimii 
tehokkaasti – ja hyöty sataa suoraan organisaation laariin.

Toimivan työympäristösuunnittelun keskiössä on ihminen. Hy-
vässä toimistossa on kaikkien helppo saada työt tehdyksi, tieto 
kulkee ja bonuksena myös silmä ja mieli lepäävät.

Viime syksynä julkaistu World Green Building Councilin laaja 
raportti Health, Wellbeing and Productivity in Offi ces listaa työ-
hyvinvointiin vaikuttavia seikkoja, jotka heijastuvat suoraan työn 
tuottavuuteen ja näin liiketoiminnan tulokseen.

Sisäilman laadun ja melutason ohella tarkastelussa ovat muun 
muassa lämpötila, luonnonvalo, vihreät maisemat, tilaratkaisut, si-
sustus ja liikuntamahdollisuudet.

Suomessa Työterveyslaitos sai juuri päätökseen monivuotisen 
Human & Green -hankkeensa, joka on osa laajempaa SHOK-
tutkimusohjelmaa. Siinä tehtiin samoja havaintoja: työtilat vaikut-
tavat merkittävästi hyvinvointiin niin numeroin kuin subjektiivisesti 
mitattuna.

− Tiloissa ei ole kyse vain neliötehokkuudesta, vaan ne pitää 
suunnitella ihmisiä ja toimintaa varten. Psykologinen ja sosiaali-
nen ulottuvuus on osa kestävää rakentamista, tiivistää hanketta 
vetänyt TTL:n erikoistutkija Virpi Ruohomäki.

− Kun ihmiset voivat hyvin, he jaksavat työskennellä tehok-
kaammin ja pidempään.

Human & Green –tutkimushankeen mukaan hyvinvointia ja työn 
sujumista edistävä työtila
• on terveellinen ja turvallinen
• mahdollistaa vuorovaikutuksen
• antaa tilaa myös yksityisyydelle
• tarjoaa valinnan mahdollisuuksia
• tuottaa elvyttäviä kokemuksia
• herättää myönteisen kokemuksen henkilöstön 
 lisäksi asiakkaissa.

Tyytyväisyys työoloihin 
näkyy yrityksen tuottavuudessa 
World Green Building Councilin raportin mukaan henkilöstökulut 
muodostavat tyypillisesti peräti 90 prosenttia yritysten toimintame-
noista.
− Työoloilla ja -hyvinvoinnilla on oikeasti merkitystä. Sairauspois-
saoloista ja työkyvyttömyydestä syntyy miljardien menetyksiä 
myös Suomessa, joten kysymys on kansantaloudellisestikin iso, 
Ruohomäki toteaa.
Uudenlaisen monitilatoimiston yksi etu on, että tilaa löytyy niin 
yksityisyydelle kuin yhteisöllisyydelle. Työhyvinvointia edistää 
mahdollisuus valita työrauhan ja yhteistyön välillä. Myös esteet-
tisyydellä on väliä.

Monitilatoimisto yhdistää 
työrauhan ja yhteisöllisyyden
Suomalaisyritysten työpisteet ovat tyhjinä peräti 49 prosenttia 
ajasta. Kokoustilojen luku on vieläkin suurempi: 61 prosenttia.
Miten tässä on näin käynyt?

Yhteiskäyttötiloista tehdään kohtaus-
paikkoja  joissa ihmiset viihtyvät

Tyytyväisyys työoloihin 
näkyy yrityksen tuottavuudessa 
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− Työn tekemisen tavat ovat mullistuneet. Iso osa työstä teh-
dään jo kotona tai kulkuvälineissä tai kahviloissa, kiteyttää tutkija 
Suvi Nenonen Aalto-yliopistosta.

Liikkuvuus on lisännyt yksilöllistä valinnanvapautta. Moni pys-
tyy vaikuttamaan siihen, missä minkäkin työsuorituksen tekee. 
Tällä on suora yhteys työtyytyväisyyteen – ja tuottavuuteen.

− Nykyajan hullunmyllyssä on tärkeää päästä vetäytymään ja 
kokoamaan ajatukset. Mielen täytyy välillä saada keskittyä vain 
yhteen asiaan, Nenonen uskoo.

Koppi- ja avokonttoritrendien jälkeen suuntaus on kääntynyt 
kohti monitilatoimistoja. Niissä yhdistyvät molempien hyvät puo-
let: mahdollisuus omaan rauhaan ja yhteisöllisyys.

− Monitilatoimistossa on tiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja 
työtehtäviin. Fyysisen ympäristön lisäksi huomioidaan työnteko 
virtuaaliympäristössä, Nenonen kuvaa.

− Työympäristö räätälöidään kulloistenkin tarpeiden mukai-
seksi. Suunnittelussa lähdetään liikkeelle käyttäjäprofi ileista. 
Millaisia töitä meillä tehdään? Millaisia ovat kokoukset ja muut 
kohtaamiset? Nenonen selittää.

Technopolis on työtilojen asiantuntija
Technopoliksessa seurataan tiiviisti työympäristöön liittyviä tutki-
mustuloksia Suomesta ja maailmalta. 

Monitila-ajattelu on Technopoliksen toiminnan lähtökohta. 
Toimitilat räätälöidään vastaamaan asiakasyritysten ja niiden 
työntekijöiden tarpeita. Yhteiskäyttötiloista, kuten ravintoloista ja 
auloista, tehdään kohtauspaikkoja, joissa ihmiset viihtyvät.

− Monet voisivat tehdä melkein kaiken työnsä muualla kuin 
työpaikalla. Tulemme kuitenkin töihin, ennen kaikkea ihmisten 
takia.

Työympäristön muutosprosessi kannattaa aloittaa kartoituk-
sella, joka huomioi yrityksen tavoitteet, kulttuurin ja työtavat. 
Periaatteelliset suuntaviivat vedetään yksilöittäin ja tiimeittäin, 
joustavuuden ja muutoksen tarpeet huomioiden. Yritysjohdon 
sitoutuminen on aina avainasemassa. Muutoksen tyypillisiä 
motiiveja ovat budjettiraami, kustannustehokkuus ja tilankäytön 
optimointi. Monessa yrityksessä muutto on erinomainen mahdol-
lisuus uudistaa yrityksen yrityskuvaa tai siirtyä henkisesti uuteen 
vaiheeseen esimerkiksi fuusio tilanteessa.

Lisätietoja:
Henri Rantalainen, p. 050 3746790, 
henri.rantalainen@technopolis.fi 
Satu Eskelinen, p. 050 65570, 
satu.eskelinen@technopolis.fi 
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KESKIVIIKKO 26.8.2015
12:00- Majoittuminen, hotelli Radisson Blu Oulu
12:30- Lounas, ravintola Sassi 1 krs.
 Yrityskummien seminaari
 Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2, Oulu
13:30  Ilmoittautuminen ja iltapäiväkahvit
14:00  Tervetuloa Ouluun
 hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio
 Suomen Yrityskummit ry ja
 aluekummi Kaarlo Nurmiranta,
 Pohjois-Pohjanmaan yrityskummit
14:15  Pienryhmä-keskustelut ja työryhmien purku
 fasilitaattorina yrityskummi Päivi Heikinheimo
16:15  Päätössanat
 hallituksen varapuheenjohtaja Peter Schulman,
 Suomen Yrityskummit ry
16:30  Tilaisuus päättyy
 Oulun kaupungin iltavastaanotto
 Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, Oulu
18:00  Kaupungin tervehdys
 Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen
 Buffet-illallinen
 Yrityskummien illanvietto
 Hotelli Radisson Blu Oulu, Ainola-sali
20:30-  Iloista yhdessäoloa monipuolisen viihdemusiikin
 siivittämänä.
 Musiikista vastaavaa yrityskummi Jaska Harjula duo.
 Illanvietto on omakustanteinen.

TORSTAI 27.8.2015
Konferenssin pääseminaari
Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2, Oulu
08:30-  Aamukahvit
09:00  Yrityskummit onnistumisen tukena hallituksen puheen 
 johtaja Pauli Leimio,Suomen Yrityskummit ry
 Valtiovallan tervehdys
 Robotisaatio, blogalisaatio ja biokausi haastavat  
 yritystoiminnan kehitysjohtaja Olli Hietanen, Turun  
 yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
10:20  Tauko
10:30  Suomi nousuun - insinööritaidoista markkinointitaitoihin
 paneelikeskustelijoina: toimitusjohtaja Juha Junno  
 Oulun Kärpät, yrittäjä Sarita Saloheimo Plus One  
 Agency, toimitusjohtaja Hannu Huttunen Elektrobit  
 Technologies ja yrittäjä Jani Akkila Process Genius
 haastattelijana: päätoimittaja Kyösti Karvonen, Kaleva
12:00  Lounas
13:00  Mistä syntyy hyvä pöhinä?
 yrittäjä Jaakko Alasaarela, ZEF
13:30  Oulun ideointiympäristöt
 toimitusjohtaja Juha Ala-Mursula, Business Oulu
14:00  Palkitsemiset
14:15  Konferenssin päätössanat
 hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio,
 Suomen Yrityskummit ry
14:30  Verkottumiskahvit
Tilaisuuden juontajana toimii toimittaja Lauri Salovaara
Ilmoittautumiset 30.7. mennessä alueyhteyshenkilöille.
Mikäli et tarvitse majoitusta on ilmoittautumisaikaa   
11.8. saakka. Konferenssi on maksuton.

OLLI HIETANEN
kehitysjohtaja,
Turun yliopiston
tulevaisuuden tutkimuskeskus

HANNU HUTTUNEN
toimitusjohtaja,
Elektrobit Technologies

JANI AKKILA
toimitusjohtaja,
Process Genius

SARITA SALOHEIMO
yrittäjä,
Plus One Agency

JUHA JUNNO
toimitusjohtaja,
Oulun Kärpät

JUHA ALA-MURSULA
toimitusjohtaja,
Business Oulu

JAAKKO ALASAARELA
yrittäjä,
ZEF Oy

KYÖSTI KARVONEN
päätoimittaja,
Sanomalehti Kaleva

LAURI SALOVAARA
tilaisuuden juontaja

TILAISUUDEN JÄRJESTÄÄ SUOMEN YRITYSKUMMIT YHTEISTYÖSSÄ:
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

Tiedotustoimikunta
Eero Posti, pj  040 7601369 eero.posti@live.fi  
Marja Malmstedt, päätoimittaja  0400 564163 marja.malmstedt@gmail.com 
Pekka Maunumäki  0400 624882 pmaunumaki@gmail.com
Harri Meller 0500 620 933 harri.meller@yrityskummit.net
Adpress Tasanen Ky, ulkoasu 040 5714464  adpress@saunalahti.fi  


