
ONNISTUNUT 
TEEMAILTAPÄIVÄ

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. 

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tilaisuuteen 
Tampereen Suomalaiselle klubille oli 2. 
helmikuuta kokoontunut sata osallistujaa. 
Yrityskummien lisäksi paikalla oli kummi-
yritysten sekä yritystoimintaa tukevien 
järjestöjen ja rahoituslaitosten edustajia. Myös 
korkeakoulut, Pirkanmaan liitto, Kauppakamari
ja useat kunnat olivat edustettuina.

Tommi Rasilan luonteva avaus 
Yrityskummien puheenjohtaja Henrik Immosen tervetuloa 
-puheenvuoron jälkeen Tampereen kauppakamarin 
toimitusjohtaja Tommi Rasila paneutui yrittämisen teemaan. 
Hänen yrittäjäkokemuksensa sekä hiljattain valmistunut 
väitöskirjansa antoivat vahvan taustan hänen eloisaan ja 
mielenkiintoiseen  esitykseensä. 
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 Frestems Oy:n toimitus-
johtaja Ari-Matti Vuorenoja
valotti perheyrityksen vaiheita 
muutostilanteissa. Tapahtuneen 
sukupolvenvaihdoksen kautta 
on panostettu aikaisempaa 
tuottavampaan toimintaan 
ja tuotekehitykseen. Yritys 
valmistaa ambulanssien 
laitteita ja varustuksia poti-
laskuljetuksiin. Frestems 
high tech- ambulanssilaitteet 
tunnetaan kautta Euroopan. 
Niitä on käytetty mm. rauhan-
turvatehtävissä sekä erilaisissa 
sotilasajoneuvoissa.

INNOVATIIVISET 
KUMMIYRITYKSET 
ESITTÄYTYIVÄT 
TYYLIKKÄÄSTI
Rasilan jälkeen kuultiin kolmen menestys-
imussa olevan kummiyrityksen avoimet ja 
kiintoisat puheenvuorot. Kukin yritys on 
hyödyntänyt aktiivisesti myös yrityskummien 
liiketoimintaosaamista.

 ZET Systems Oy:n toimitus-
johtaja Mikko Koivuniemi 
selvitti nuoren yrityksensä 
vaiheita ja vahvuuksia. 
Yhtiö on erikoistunut tele-
kommunikaatio- ja elektroniik-
kateollisuuden automaattiseen 
laadunvalvontaan. Konenäöllä 
tapahtuva visuaalinen laa-
dunvalvonta on yrityksen 
erikoisosaamista.

 Ionphase Oy:n 
toimitusjohtaja Sami 
Tapanainen kertoi tutkimus-
työn pohjalta syntyneestä 
bisneksestä. Vuonna 2001 
perustetun yrityksen tuotteet 
liittyvät sähköä johtaviin 
polymereihin. Näitä voidaan 
käyttää monissa eri tuotteissa, 
mm. muovipakkauksissa ja 
sähköä varaamattomissa 
tekstiileissä. Yritys haluaa olla 
oman alansa markkinajohtaja 
maailmanlaajuisesti.

ESKO AHO:
Suomen on 
sopeuduttava 
tulevaisuuden 
haasteisiin

 Teemailtapäivän valtakunnantason puheenvuoron 
käytti SITRAn yliasiamies Esko Aho. Hän käsitteli 
katsauksessaan muutoksia globaalissa maailmassa 
sekä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Ahon mukaan on selkeästi havaittavissa esimerkiksi 
se, miten Kiina on jo tulemassa vahvaksi Yhdysvaltojen 
haastajaksi suunnittelun ja tuotannon aloilla. Fyysistä 
ja henkistä pääomaa olisi löytynyt saman aatesuunnan 
Venäjältäkin, mutta siellä ei näin voimakasta kehitystä 
ole nähtävissä. Kiinalaiset näyttävät Ahon käsityksen 
mukaan parhaiten omaksuvan institutionaalisen, jär-
jestelmänmukaisen pääoman hyödyntämisen.

Myöskin Suomessa tulisi oivaltaa vakiintuneiden 
menettelytapojen uudistaminen kohtaamaan muuttuvaa 
maailmaa. Väestörakenteessamme on tapahtunut rajuja 
muutoksia. Kuulumme niiden maiden kärkijoukkoon, 
joiden väestö on kääntynyt rauhan oloissa laskuun. 
Tämä merkitsee mm. sitä, että työssäkävijät pitäisi 
saada viihtymään tehtävissään mahdollisimman 
pitkään. Tuloksiin pitää tulevaisuudessa päästä käy-
tettävissä olevalla väkimäärällä lisäämällä teknologian 
mahdollistamia innovaatioita.

On nähty, että suomalaiset ovat kansa, joka toimii 
tehokkaimmin vaikeissa olosuhteissa. Viime vuosina 
Suomi on tunnettu maailmalla teknologian pioneerina.

Jatkossa saamme tottua siihen, että globaalinen 
kilpailu vain kovenee. Meidän pitää toimia nykyistä 
tehokkaammin. 

Kehityksen edellytykset niin meillä kuin muuallakin 
ovat yrittäjyys, luovuus, innovatiivisyys sekä yhteistyö 
käytännön elämässä kokemuksensa hankkineiden 
henkilöiden, esimerkiksi yrityskummien kanssa. Jotta 
osaisimme tulevaisuuden kilpailussa näyttää ja käyttää 
todelliset voimavaramme ja todellisen osaamisen, niin 
kuka saisi aikaan kriisin, ilman todellista kriisiä? Näin 
kysyi Esko Aho. 
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SEPPO KARVONEN 
VUODEN KUMMI
 Vuoden 2004 kummin arvon, “Hikipisara” -kiertopalkinnon 
ja kunniakirjan vastaanotti ansioitunut yrityskummi Seppo 
Karvonen. 

Seppo on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa jo 
vuodesta 1998. Siitä alkaen hän on toiminut kummiraadin 
puheenjohtajana ja ollut perustamassa Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:tä toimien ensimmäisenä puheenjohtajana.

Seppo Karvosen taustalla on vuosien vankka kokemus 
monilla teollisuusaloilla, kuten paperi- ja kartonkiteollisuus, 
ohutlevy- ja raskas konepajateollisuus, kylmäkalusteet ja muo-
viteollisuus. Hän on toiminut yrityksissä markkinointi- ja kan-
sainvälistymistehtävissä sekä yleisjohdossa. Ennen eläkkeelle 
siirtymistä hän toimi Nokian Muoviteollisuuden johtajana. 

VIISI UUTTA KUMMIA
 Vuoden 2004 aikana kummeihin on liittynyt viisi uutta 
osaajaa. He ovat Jussi Alitalo, Mikko Koskinen, Mikko 
Kumpula, Simo Lignell ja Markku Ottela. 

Uusien kummien myötä tulee kokemusta mm. 
näiltä aloilta: palvelut, vähittäiskauppa, maahantuonti, 
rakentaminen, metalliteollisuus, valmistus, taloushallinto, 
yleisjohtaminen, markkinointi, teknologiayrityksen 
käynnistäminen ja laatujärjestelmät. 

Kummitoimintaan tarvitaan yhä uusia voimia. Kummit 
voivat tehdä ehdotuksia toiminnanjohtajalle.

 Pirkanmaan liitto tukee yrityskummien toimintaa. 
Tavoitteena on kehittää maakunnan reuna-alueiden pk-
yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymistä sekä 
tukea kummien tiedotustoimintaa ja koulutusta.

Vuoden 2004 aikana valmistui kummitoiminnasta 
kertova esite ja kummeille järjestettiin kaksi 
koulutustilaisuutta.  Kummitoimintaa tehtiin tunnetuksi 
yrittäjien tilaisuuksissa Hämeenkyrössä, Juupajoella, 
Mouhijärvellä, Punkalaitumella, Viialassa ja Vilppulassa. 
Toiminnan tuloksena saatiin neljä uutta kummiyritystä. 

PIRKANMAAN 
LIITTO TUKEE 
AKTIIVISTA 
KUMMI-
TOIMINTAA

PIRKANMAAN 
YRITYSKUMMIT RY:N 
KEVÄTKOKOUS TULOSSA
 Merkitse tästä tuleva kokousaika ja -paikka jo hyvissä 
ajoin kalenteriisi.

Kokoonnumme kevätkokoukseen keskiviikkona 
13.4.2005 klo 16.00. Kokouspaikka on TE-keskus. 

Onko Sinulla pulmia kotitietokoneen 
käytössä tai käyttäytymisessä?

Kummit ovat käyttäneet ja suosittelevat 
monitaitoista tietotekniikkaosaajaa.

PTP Consulting
Pasi Pietilä
Vaeltajakatu 7
33580 Tampere

Puh. 0400- 331 250
Fax    03 362 2791
e-mail: ptpconst@sgic.fi 

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere

puh 0400-595 299
03-256 5715  
fax 03-223 8328

ilkka.eerola@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net
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