
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Syyskuu 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. 

� Oulussa pidettiin 26.-27.8. viides valtakunnallinen yrityskummi-
konferenssi. Paikalla oli pitkälti toista sataa yrityskummia ympäri 
valtakuntaa, osa aveceineen. Konferenssi ja järjestelyt olivat kaiken 
kaikkiaan onnistuneet: majoitus konferenssipaikkaa vastapäätä, ruo-
kailut oli järjestetty niin että ne toimivat joustavasti ja kaikki tarjottu 
oli maukasta. Lukuun ottamatta torstaisen lounaan ihmeellisesti juok-
settunutta jälkiruokaa. Oulun kaupungin tarjoama buffet-illallinen kes-
kiviikkona kaupungintalolla oli loistava, kiitos siitä. Sää suosi meitä, 
ilma oli suorastaan trooppisen lämpimänkostea!

konFErEnSSin ohJELmiSto 
oLi moniPuoLinEn Ja miELEnkiintoinEn
Olen osallistunut aikaisemminkin näihin tilaisuuksiin ja mielestäni nyt 
oli ohjelmaan saatu mukaan mielenkiintoista ja monipuolista asiaa ja 
esiintyjiä. 

KOMEITA KAALIN-
PÄITÄ SINULLA!

 V valta-
 kunnallinen 
YRITYSKUMMI-
KONFERENSSI 
 Oulussa oli 
 menestys

 V valta-
 kunnallinen 

 Oulussa oli 
 menestys

KYLLÄ, VAIKKA PARAS 
SATO TULI YRITYSKUM-
MITOIMINNASTA!
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Konferenssin avasi Pauli Leimio ja paikallisia järjestäjiä edusti 
Pohjois-Pohjanmaan yrityskummien Kaarlo Nurmiranta, joka toivotti 
osallistujat tervetulleeksi Ouluun. Leimion mukaan Suomessa on tällä 
hetkellä 1200 yrityskummia, 21 aluekummia, vuonna 2014 kummit 
tekivät töitä 18 184 tuntia ja mentoroivat 1234 yritystä. Yrityskummit 
siis lahjoittivat yhteiskunnalle työ rahaksi muutettuna 2,8 miljoonaa 
euroa! Yrityskummien toiminnasta tullaan tekemään nyt syksyllä vai-
kuttavuustutkimus, jossa otetaan yhteyttä 2000 yrittäjään ja kaikkiin 
yrityskummeihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, 
mistä tässä toiminnassa on kysymys ja näin saada taustaksi faktaa, 
jota tarvitaan  mm. haettaessa kummitoiminnalle valtiontukea.

Aloituksen jälkeen kummit oli jaettu liki pariinkymmeneen pien-
ryhmään, joissa pohdittiin onnistuneen ja epäonnistuneen mentoroin-
nin syitä. Jokainen ryhmä esitteli sitten aikaansaannoksensa. Tämä 
oli mielestäni hyödyllinen aihe ja ammattimaisesti vedetty tilaisuus, 
fasilitisaattorina yrityskummi Päivi Heikinheimo. Olen koonnut yh-
teenvedon onnistuneen ja epäonnistuneen mentoroinnin syistä tä-
män jutun loppuun.

Keskiviikon päätössanat lausui Suomen Yrityskummit ry:n vara-
puheenjohtaja Peter Schulman, joka esitteli ensimmäisen Yrityskum-
mi-Akatemian järjestämän kurssin, joka pidetään Lahdessa lokakuun 
alussa. Tästä tietoa toisaalla tässä julkaisussa.

Illalla nautimmekin sitten Oulun kaupungin vieraanvaraisuudes-
ta kaupungintalolla, jossa kaupungin tervehdyksen toi kaupungin-
johtaja Matti Pennanen. Loppuilta kuluikin viihtyisästi hotellissa yri-
tyskummien, Jaska Harjula duon esittämän tunnelmallisen musiikin, 
maukkaan iltapalan ja sosiaalisen seurustelun merkeissä. Olipa siinä 
draamaa kerrakseen, kun pöydässämme istuneet kummit joutuivat 
sammuttamaan uhkaavan tulipalon heti alkuunsa. Kynttilätuikkujen 
kanssa täytyy olla varovainen!

Oulun kaupungin liput toivattavat yrityskummit tervetulleeksi.

Suomen Yrityskummien toimitusjohtaja 
Pauli Leimio.

Valtionvarainministeri Alexander 
Stubb toi valtiovallan tervehdyk-
sen yrityskummeille

Oulua esitteli Juha Ala-Mursula, Business Oulun tj.

roBotiSaatio, BLoGaLiSaatio Ja BiokauSi 
– tuLEVaiSuudEn nÄkYmiÄ
Konferenssi jatkui pääseminaarilla torstaiaamuna kaupunginteatterin 
auditoriossa. Aluksi Pauli Leimio puhui aiheesta ”yrityskummit onnis-
tumisen” tukena. Tätä seurasi odotettu valtiovallan tervehdys, jonka 
esitti on-line-yhteydellä screeniltä 
Suomen valtionvarainministeri 
Alexander Stubb. Hän arvosti 
puheessaan  yrityskummien pyy-
teetöntä toimintaa ja toivoi, että 
Suomessa saadaan yritysten 
avulla toiminta nousukiitoon. Oli 
kokemus nähdä Stubbin leveä 
hymy jättimäisessä koossa silmi-
ensä edessä!
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Pirkanmaan edustajia, Eero Posti  ja Jaakko Barsk. Yrityskummikonferenssin osanottajia.

Mielestäni parhaan ja mielenkiintoisimman esityksen piti Turun 
yliopiston tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja ja eduskunnan tulevai-
suusvaliokunnan asiantuntija Olli Hietanen, aiheenaan ”Robotisaatio, 
blogalisaatio ja biokausi.” Hän maalaili kuvia ja ennusteita tulevaisuu-
desta, uusita keksinnöistä ja digitalisaation kehityksestä. Hänen mu-
kaansa kaikki mitä ihminen voisi kuvitella em. liittyen on mahdollista 
20 vuoden kuluttua ja seuraavat 20 vuotta tulevat muuttamaan maa-
ilmaa enemmän kuin edeltäneet 200 vuotta.  Eli tiedettä ja keksintöjä 
tullaan tekemään enemmän kuin tähän asti yhteensä! Häntä olisin 
voinut kuunnella vaikka koko päivän. 

Suomi nouSuun - inSinööritaidoiSta  
markkinointitaitoihin
Sitten seurasi paneelikeskustelu, jonka vetäjänä toimi konferenssin 
juontaja yrittäjä ja radiopersoona Lauri Salovaara. Hän kiitteli ylitse-
vuotavasti kummitoimintaa. Paneelissa olivat keskustelijoina toimi-
tusjohtaja Juha Junno Oulun Kärpistä, yrittäjä Sarita Saloheimo Plus 
One Agencystä, toimitusjohtaja Hannu Huttunen Bittium Oy.stä ja yrit-
täjä Jani Akkila Process Genius Oy:stä. Paneelin aiheena oli ”Suomi 
nousuun - insinööritaidoista markkinointitaitoihin”, jota jokainen pane-
listi käsitteli omalta näkökannaltaan. Aihe on todella tärkeä ajatellen 
maamme kansainvälistä kilpailukykyä. Meillä on aina osattu tehdä ja 
tuottaa laatua, mutta ei markkinoida niitä maailmalle. Panelistien mu-

kaan markkinointi koetaan vaikeaksi, liian laskelmalliseksi ja suunni-
telmalliseksi ja yrittäjät eivät aina ymmärrä alan termejä. Yleisö esitti 
aktiivisesti kysymyksiä panelisteille, mutta em. ongelmaan ei vielä 
ainakaan saatu kuningasajatusta saatikka sitten esimerkkejä käy-
tänteistä miten sitä kilpailukykyä lähdettäisiin aidosti parantamaan, 
jotta Suomi saataisiin nousuun. Tamperelaisena minua häiritsi Oulun 
Kärppien suhteellisen runsas esilläolo ko. paneelissa.

Iltapäivällä nuori dynaaminen yrittäjä Jaakko Alasaari yrityk-
sestä ZEF kuvaili ”Mistä syntyy hyvä pöhinä?” Esitys oli innostava ja 
energinen. Hyvä että meillä on kasvamassa tällainen yrittäjäsukupol-
vi, joka ei arastele toteuttaa unelmiaan ja uskaltavat yrittää välillä jopa 
mahdottomalta tuntuvia asioita. Tavoitteita siis löytyy. Alasaari sopii 
hyvin monelle nuorelle yrittäjälle esimerkiksi.

Lopuksi Business Oulun toimitusjohtaja Juha Ala-Mursula esitteli 
Oulun ideointiympäristöt ja antoi kuvauksen Oulun alueen toiminnasta.

Eikä tässä vielä kaikki. Pauli Leimio palkitsi vuoden valtakunnal-
lisen yrityskummin, insinööri Esko Valkealan Espoosta.

Ensi vuonna tapaammekin sitten kesäpäivillä Mikkelissä. Muis-
taakseni…

Paluumatka junassa Tampereelle sujui rattoisasti, kummien 
kesken eivät jutun aiheet loppuneet. Siinä tuli maailma parannettua 
kertaheitolla!

Mukana olleena
Marja Malmstedt

Suomi nousuun - panelistit. Kehitysjohtaja Olli Hietanen ja radiopersoona 
Lauri Salovaara.
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� Pirkanmaan Yrityskummit ry valitsi kevätkokouksessaan vuo-
den 2014 yrityskummiksi pitkän linjan pankkimiehen Arto Leh-
don. Lehto on toiminut yrityskummina vuodesta 2002, jolloin 
häntä pyydettiin mukaan toimintaan. Sittemmin hän on toiminut 
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen puheenjohtajana kuusi 
vuotta ja ollut mukana monissa kummitoimintaa kehittävissä toi-
minnoissa. Hän on ollut viemässä Tampereen kummitoiminnan 
mallia valtakunnalliselle tasolle sekä ollut aktiivisesti kehittämäs-
sä klinikkatoimintaa. Hän on ollut myös aktiivinen yrityskummi 
kuudelle eri  yritykselle. Pisin kummisuhde on kestänyt jopa 
kahdeksan vuotta. Ekonomiksi valmistumisensa jälkeen hän  on 
toiminut pitkään Osuuspankki-ryhmässä, jossa hän siirtyi Tam-
pereelle toimitusjohtajaksi 1978. Vielä eläkkeelle siirtymisen jäl-
keenkin  Arto toimi vajaan vuoden toimitusjohtajana Luopioisissa 
pikkubusseja valmistavassa Rego Oy:ssä.  Nykyisin kummittelun 
ohessa uusi vuoden kummi harrastaa lukemista, remontointia ja 
nikkarointia, josta on todisteena  hänen kesämökilleen nikkaroi-
mansa huonekalut. Myös tupen peluu ja nykytaide kiinnostavat 
erityisesti.

kummitoiminnan kEhittÄminEn toiminnan a Ja o
Arto Lehto listaa tässä muutamia kummitoiminnan osa-alueita, 
joihin hän haluaa kiinnittää huomiota.
•  Varsinainen kummitoiminta
 Kummitoiminnan tunnetuksi tekeminen  yritysten johdolle ja 

hallituksille. Tavoitteena on samalla korostaa sitä, että kummi 
ei ole hallituksen tai johdon konsultti vaan sparraaja.  Kehit-
tämisen kohteena kummitoiminnassa voisi olla siis se, miten 
kummi kohtaa ja viestii yrityksen johdon/hallituksen kanssa. 
Toinen  kehittämisen arvoinen ajatus on toiminta kummipa-
reina. Tällä tavoin voitaisiin hyödyntää kummien strategis-
ta, taloudellista, teknistä ja organisoinnin osaamista, mikäli 
kummien kokemukset ja osaaminen täydentäisivät toisiaan 
ja samalla yrittäjän osaamista.

•  Klinikkatoiminnan kehittäminen
 Yrityskohtainen klinikkatoiminta on kummitoiminnan kannalta 

erityisen tärkeä kivijalka. Pirkanmaan yrityskummien  toteut-
tama open-klinikka-malli eli  yrittäjille avoimet ryhmätapaa-
miset kummien kanssa on hyvä toimintatapa, jota kannattaa 
edelleen jatkaa ja kehittää mm. hyvän ennakkovalmistelun 
osalta.

•  Kummien osaamisen ylläpitämien
 Ollakseen ajan tasalla nykyvirtauksissa on kummienkin yl-

läpidettävä osaamistaan erityisesti kansainvälistymisen, di-
gitalisaation sekä vero- ym. lainsäädännön kehityksessä ja 
uudistumisessa. Siksi yrityskummeille suunnattu koulutus on 
tarpeellista. 

•  Verkostoitumisen kehittäminen sekä kummien 
että yritysten toiminnassa

 Verkostoituminen kaipaa suunnitelmallista toimintaa ja yhtey-
denottoja sidosryhmiin sekä potentiaalisiin yhteistyökump-
paneihin vaikkapa toimialoittain ja mahdollisesti kansainvä-
lisesti. Kummien verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä voidaan 
parantaa yhteisillä tilaisuuksilla ja kokoontumisilla sekä eri-
laisten pienryhmien muodostamisilla. Esimerkkeinä voisi olla 
vaikkapa keskustelukerhot tai kansainvälinen yhteistyö.

•  Yhdistysten rooli
 Valtakunnallisella tasolla tulisi edelleen vahvistaa  kummiyh-

distysten roolia toiminnassa. Tähän kysymykseen olisi aktii-
visesti vaikutettava ja asiaa kehitettävä sovittujen suuntavii-
vojen mukaisesti.

Teksti ja kuvat: Marja Malmstedt

Vuoden 2015 
yrityskummi Arto Lehto:
” VERKOSTOITUMINEN 

TÄRKEÄÄ 
SEKÄ KUMMEILLE 
ETTÄ YRITYKSILLE”

yrityskummi Arto Lehto:yrityskummi Arto Lehto:
” VERKOSTOITUMINEN 

ETTÄ YRITYKSILLE”

yrityskummi Arto Lehto:yrityskummi Arto Lehto:
” VERKOSTOITUMINEN 

ETTÄ YRITYKSILLE”

Arto Lehto, 
vuoden 
yrityskummi 
2015 
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nuorten Yrittäjyyspaja on työministeriön rahoittama valtakun-
nallinen hanke, jossa on tavoitteena valmentaa alle 30-vuotiai-
ta nuoria oman liiketoiminnan suunnitteluun ja yritystoiminnan 
käynnistämiseen. hankkeessa on mukana toteuttajatahona kil-
pailutuksen voittanut Suomen Yrittäjäopisto sekä yhteistyöso-
pimuksen kautta Suomen Yrittäjät paikallisjärjestöineen sekä 
yrityskummien paikalliset toimijat.

työpaja-valmennuksia tullaan toteuttamaan n. 30 ympäri 
Suomen. tampereella nuorten työpaja starttaa 19.10.2015 kym-
menen päivän kartoitusvaiheella, jonka jälkeen työpajaan valitut 
osallistuvat 30 päivän yrittäjyysvalmennukseen.

mikÄ on nuortEn YrittÄJYYSPaJa? 
� Yrittäjyyspajaan voi hakea alle 30-vuotias, joka on kiinnostunut 
oman liiketoiminnan suunnittelusta tai on valmis jatkamaan jo ole-
massa olevaa yritystä omistajanvaihdoksen kautta. Kohderyhmänä 
ovat siis työttömät tai työttömyysuhanalaiset nuorisotakuun piiriin 
kuuluvat nuoret.  Yrittäjyyspajassa työstetään yrittäjyyden aihealuei-
ta mm. yrityksen perustamiseen liittyviä toimia, taloutta, myyntiä ja 
markkinointia sekä yritystoiminnan verkostoja työpajatyyppisesti eli 
käsitellään viikon aihetta annettujen tehtävien kautta valmentajan 
ohjauksessa. Osa ohjauksesta ja työskentelystä tapahtuu virtuaali-
luokan kautta sekä itsenäisenä työskentelynä Moodle-verkko-oppi-
misympäristössä. 

Tämän lisäksi pajassa vierailee asiantuntijoiden edustajia mm. 
yrittäjäjärjestöistä, rahoitusalalta, vakuutusalalta ja osallistujat vierai-
levat itse eri alojen yrityksissä. Yrittäjyyspajan tavoitteena on, että 
pajasta lähtiessään jokaisella nuorella on tehtynä valmis liiketoimin-
tasuunnitelma. 

Yrittäjyyspajassa panostetaan keskusteleviin käytännönlähei-
siin menetelmiin, jossa osallistujat pohtivat omaa yritystoimintaansa 
ja saavat tukea muilta ryhmäläisiltä. Osallistujalla voi olla jo olemas-
sa oleva liikeidea, jota pajassa työstetään tai osallistua voi, mikäli on 
harkinnut yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona, mutta selkeä idea puuttuu. 
Yrittäjyyspajaan sisältyy myös yrittäjämentori / yrityskummi eli nuori 
saa kokeneen yrittäjän tuekseen koko pajajakson ajalle. 

Osallistujat valitaan ja haastatellaan ennen työpajan alkamista.  
TE-toimisto valitsee yhdessä kouluttajan kanssa paperivalintana 60 
henkilöä haastatteluvaiheeseen, joka toteutetaan yksilöhaastattelui-

na. 30 hakijaa valitaan 10 päivää kestävään kartoitukseen, josta var-
sinaiseen yrittäjyyspajaan valitaan 20 osallistujaa. 
kartoitusjakson sisältö 10 pv: 
• Liikeidean testaaminen ja terävöittäminen 
• Yrittäjäominaisuudet 
• Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot 
• Liiketoimintasuunnitelman hahmottaminen 
• Jatkosuunnitelmat karsiutuville 
Varsinaisen yrittäjyyspajan sisältö 30 pv: 
• Yrittäjäominaisuudet ja yrittäjyyden eri muodot 
• Liikeidean kehittäminen 
• Toimintaympäristö; markkinat ja kilpailijat 
• Verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö 
• Yrittäjyyden oikeudellinen ympäristö 
• Taloushallinto ja rahoitus 
• Markkinointi, myynti ja viestintä 
• Liiketoimintasuunnitelma 
• Yrityksen perustaminen ja perustamisasiakirjat 
• Työnhakuvalmennus 
Henkilökohtainen sparraus ja mentorointi sisältyy koko pajajakson 
ajalle. 

kuusi teemapäivää ja mentorointi puolen 
vuoden seurantajaksolla
Teemapäiviä toteutetaan yhteensä kuusi kappaletta, yksi/kuukausi. 
Teemapäiviin sisältyy vierailijoita, asiantuntijaesityksiä sekä koulutta-
jan ohjauksessa tehtävää ryhmä/pari/yksilötyöskentelyä. Teemapäivi-
en sisällöt voivat vaihdella ryhmien toiveiden ja tavoitteiden mukaan. 
Yritysmentorit ovat myös seurantajakson aikana käytettävissä ohja-
ukseen. 

LISÄTIETOJA: 
Nuorten Työpaja-valmennuksen organisoi ja toteuttaa Suomen 
Yrittäjäopisto www.syo.fi 
Pirkanmaan alueella vastuukouluttaja Marja Malmstedt, 
puh. 040 649 5614, marja.malmstedt@syo.fi 
http://www.syo.fi /yrittajyys/aloittava-yrittaja/nuorten-yrittajyys-
pajat ja https://www.facebook.com/yrittajyyspaja 

Valtakunnallinen 
Nuorten 
Yrittäjyyspaja 
ja Suomen 
Yrittäjät sekä 
yrityskummit 
yhteistyössä 



Syyskuu 2015Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 6/7

Suomen Yrityskummit ry järjestää ensimmäisen 
Asiantuntijasta Mentoriksi-kurssitilaisuuden Lah-
dessa 2.-3.10.2015. Kurssi on suunnattu kaikille 
aktiivisesti mentoroiville yrityskummeille, jotka ovat 
toimineet yrityskummeina jonkin aikaa. Kyseessä 
on mentoroinnin laadun kehittämiseen tähtäävä jat-
kokoulutustilaisuus. 

Kurssin sisältöaiheita ovat: 
• Hyvän mentorin rooli - Mitä tuloksellinen 

mentorointi on - ja ei ole 
• Kenelle Mentoriksi - Yrittäjän odotukset ja 

mentorin valmiudet 
• Suunnitelmallisella mentoroinnilla tuloksiin 
• Luottamuksellinen vuorovaikutus 

onnistumisen varmistajana 
• Mentorin työkalut onnistumisen tukena 

Mistä syntyy onnistunut 
ja epäonnistunut mentorointi?
� Yrityskummien seminaarissa oli kummit jaettu pienryhiin, joissa 
pohdittiin onnistuneen ja epäonnistuneen mentoroinnin syitä. 

onnistunut mentorointi, miksi?
• Mentori kuuntelee ja on vastaanottavainen, kuten myös mentoroi-

tavakin. Tilanne on kahden kauppa.
• Mentori asettuu yrittäjän asemaan, aidosti.
• Mentori antaa yrittäjän itse oivaltaa ja sisäistää asiat ts. antaa 

hänen kasvaa oikeaan ratkaisuun
• Mentori kyseenalaistaa, ei sanele vaan kyselee
• Mentori pystyy katkaisemaan totutut/toiminnan kehittämistä estä-

vät ajatusmallit
• Mentori antaa vaihtoehtoja
• Molemminpuolinen avoimuus, rehellisyys ja luottamus ovat pohja 

tuloksekkaalle yhteistyölle
• Mentori on kokenut ja elämää nähnyt, tuntee bisneksen mutta 

myös ihmisluonteen

Epäonnistunut mentorointi, miksi?
• Yrittäjä odottaa mentorin hoitavan ongelmat ja tekevän työt
• Mentorointi sekoitetaan konsultointiin, epäselvät roolit
• Yrittäjä heittää vastuuta päätöksistään mentorille
• Henkilökemiat eivät toimi
• Yrittäjä hakee apua/mentoria liian myöhään l. näkee mentorin 

viimeisenä oljenkortena
• Mentorilta haetaan pelkästään itsetunnon pönkitystä
• Yrittäjä on nuori ja kokematon, yritystoiminta uutta eli yrittäjä ei 

tunne oman yrityksensä ”persoonallisuutta” ja toimintoja ja siksi 
kysyy mentorilta ”vääränlaista” apua

• Mentorilla ja yrittäjällä erilaiset otaksumat mentoroinnin tavoitteis-
ta ts. liian suuret odotukset

Yrityskummi-Akatemian kouluttaa:

Asiantuntijasta Mentoriksi-kurssi 
Lahdessa 2.-3.10.2015

Kurssi on osallistujille maksuton. Kummitoimisto 
vastaa kurssin kustannuksista. Osallistujien matka- 
ja majoittumiskulut veloitetaan alueen aluerahasta. 
Kurssin työskentelytapa on aktivoiva painottuen 
osallistujien omaan panokseen. Osanottajille jae-
taan myös ennakkotehtäviä. Kurssin fasilitaattorina 
toimii yrityskummi Petri Kortesniemi ja eri aiheiden 
alustajina toimivat aiheiden asiantuntemusta omaa-
vat yrityskummit ja kurssityöryhmän puheenjohta-
jana toimii Peter Schulman. Osanottajat on koottu 
siten, että mahdollisimman moni alue on kurssilla 
edustettuna. Myös Pirkanmaalta ilmoittautui  yritys-
kummeja koulutukseen määräaikaan mennessä.

Jäämme odottamaan lisää Yrityskummi-Akate-
mian koulutustarjontaa...
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
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Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net
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� Olemme tiedotustoimikunnassa miettineet yrityskummien 
verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä. Tulimme siihen tulokseen, 
että on turha keksiä omaa systeemiä tähän tarkoitukseen, kun 
on jo olemassa liike-elämän palveluksessa toimiville suunnattu 
kansainvälinen verkostoitumisen väline LinkedIn.
Linkedin – mikä se on?
LinkedIn on http://www.linkedin.com osoitteen takaa löyty-
vä verkostoitumisväline. Se on maailman suurin Internetissä 
toimiva työelämän tarkoituksiin luotu verkosto. LinkedIn eroaa 
esimerkiksi Facebookista siinä, että se on perustettu nimen-
omaan liike-elämän ja ”ammattilaisten” verkostoitumiseen. Se 
ei ole panostanut niin sanottuun sosiaaliseen hengailuun, vaan 
enemmänkin liike-elämässä hyödyllisiin seikkoihin, kuten vaik-
kapa bisneskontaktien keräämiseen ja toimia kohtaamispaikka-
na. LinkedIn käyttäjät voivat verkoston avulla löytää mahdollisia 
yhteistyökumppaneita, ja vaihtaa viestejä muiden verkoston jä-
senten kanssa. LinkedIn onkin ehkä yksi helpoimpia ja kenties 

tehokkaimpia tapoja lisätä sekä yrityksen, että yksittäisen toimi-
jan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kun Facebook nähdään 
pitkälti viihteellisenä, voi LinkedIn tarjota hyvän foorumin liike-
elämän ja sosiaalisen median yhdistämiseen. 
Meitä yrityskummeja on jo muutamia LinkedInissä ja toivotan 
kaikki yrityskummit ja yhteistyökumppaneittemme edustajat 
mukaan tälle foorumille. Luo itsellesi tili osoitteessa http://www.
linkedin.com ja lisää vapaaehtoistoiminnan kenttään, että toimit 
yrityskummina, merkitse myös alueesi / paikkakuntasi. Näin tun-
nistamme toinen toisemme. Kun kohtaat toisen yrityskummit, 
klikkaa hänet verkostoosi. Ensimmäiseksi voit etsiä allekirjoitta-
neen, Harri Mellerin sekä tiedotustoimikunnan puheenjohtajan 
Eero Postin. Siitä se alkaa!

Terveisin
Marja Malmstedt
Yrityskummi, Julkun päätoimittaja

Yrityskummit, 
verkostoidutaan LinkedInissä!


