
Lokakuu 2004

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti

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.

ALOITTAVAT YRITYKSET TERVETULLEITA

Yli kymmenen vuotta jatkunut pirkanmaalainen kummitoiminta on nyt parhaissa voimissaan.
Kummien aktiivisuus ja lukumäärä mahdollistavat uusien kummiyritysten mukaantulon.
Erityisesti uusia aloittavia yrityksiä voidaan ottaa lisää. Tulemme kohdistamaan toimintaamme
myös Pirkanmaan reuna-alueille kohteena yrittämisen elvyttäminen, kertoo Pirkanmaan
Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja Ilkka Eerola.

PIRKANMAAN LIITTO TUKEE KUMMITOIMINTAA

Pirkanmaan liitto on merkittävästi tukemassa kummitoiminnan kautta yritysten kehittämistä ja
liiketoimintaosaamista. Yhteistyö mahdollistaa myös aikaisempaa tuntuvamman panostuksen
kummien koulutustapahtumien ja tiedottamisen voimistamiseen

KUMMIYRITYKSET 2004

Liikevaihto yhteensä 79 M€
Liikevaihto keskimäärin 1,27 M€
Liikevaihdon jakauma 0- 7  M€
Kasvu 10 %
Henkilöstö yhteensä 733
Henkilöstö keskimäärin 13
Henkilöstön jakauma 1- 35
Henkilöstön kasvu 10 %
Kummisuhteen toimivuus 8,4
Kummisuhteen tuloksellisuus 8,0



KUMMIYRITYSTEN ERILAISUUS

“Uudet” yritykset

! Tavoitteena yrityksen kasvu. Yritys voi olla vasta “hautomovaiheessa”, kassavirta
negatiivinen. Tarve täydentävästä osaamisesta. Ei ole varaa ostaa osaamista
ulkopuolelta.

! Kummitarve:
" Liiketoimintaosaaminen yleensä
" Määritelty osaamisen alue

" Markkinointi
" Kansainvälistyminen
" Rahoitus
" Sopimusjuridiikka

“Vakiintuneet” yritykset

! Yrityksen vetäjällä on jo kokemusta ja liiketoimintaosaamista.
          Yritykset eri toimialoilta.
! Kummitarve:

" Muutostilanne
" Halu kasvattaa liikevaihtoa
" Uudet markkinat
" Yritysjärjestelyt
" Sukupolvenvaihdos

" Kriisi
" Kannattavuusongelma (Syy määrittelemätön)
" Muu kriisi

" Keskustelukumppani, “uskottu”

100 KUMMIYRITYSTÄ - 100 KUMMIA!

Vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa on kummiyritysten määrän kasvattaminen siten, että
tulevan vuoden aikana autetaan sataa yritystä. Yritysehdokkaiksi haetaan kasvuyrityksiä
aktiivisesti oman tiedottamisen ja yrityskehitysorganisaatioiden kautta. Mukana ovat jo
perinteisesti yrittäjäjärjestöt, hautomot, rahoittajat, Ensimetri-ToistaMetriä, Pirkanmaan
Viestinvaihto ja TE-keskus sekä lähes kaikki Pirkanmaan kunnat.
Myös kummien lukumäärä on tavoitteena nostaa nykyisestä noin kahdeksastakymmenestä
sataan. Jokaiselle kummiyritykselle pyritään löytämään kummi.

“MIELESTÄNI PARAS LAATU/HINTA -SUHDE!”

Yrityskummien tulevaa esitettä varten on haastateltu muutamien kummiyritysten
toimitusjohtajia. Esitteessä julkaistaan lausunnot täydellisinä, tässä poimintoja ennakkoon:

“Kemiat pelasivat yhteen, maailmankatsomukset olivat sopivat. Kummi osoittautui hyvin
onnistuneeksi.”

“Odotuksena ollut ajatusten vaihto, tuki omille ajatuksille. Se on pelannut hyvin. Liiketoiminta
on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Kummitoiminnasta on ollut apua.”

“Kummi tuli mukaan tukemaan yrityksen kasvua, joka on toteutunutkin. Kummin tarve
muutostilanteessa on suuri kun on kysymys voimakkaista muutoksista. Tässä kummista on
ollut suurta apua.”

“Yrityksen henkilö- ja taloudelliset resurssit olivat rajalliset, löytyi kummitoiminta. Huomasin,
että liiketoimintaosaamisessa kummitoiminnalla on ylivoimaisesti paras laatu/hinta-suhde!”



“Kummi on ollut keskustelukumppani, neuvonantaja ja ehkä myös hieman yhteyksien
edistäjä. Odotukset kummitoiminnasta ovat toteutuneet.”

KUMMIEN KOMMENTTEJA TOIMINNASTA

“ Tarvitaan markkinointihenkinen esite yrityskummien toiminnasta käyntikortiksi.”

“Kaksi kummia per yritys voi joissakin tapauksissa tulla kysymykseen.”

“ Voitaisiinko nettiä hyödyntää esimerkiksi kummien omalla keskustelupalstalla?”

“ Pienimuotoista koulutusta ja tietoiskuja kummeille. Myös yritysesimerkkejä ja caseja
toiminnan parista.”

“ Kummisuhteen sisällön selvittämistä yrityksille. Yrityskummi ei ole konsultti.”

“Kummien pitäisi tuntea toisensa nykyistä paremmin. Näin olisi tarvittaessa helpompi hakea
oikeanlaista apua omalle kummiyritykselle.”

TOIMINNANJOHTAJA PÄÄTOIMISEKSI

Kehittyvän kummitoiminnan seurauksena Ilkka Eerola on syyskuun alusta siirtynyt normaaliin
palkkasuhteeseen Pirkanmaan Yrityskummit ry:n kokopäiväiseksi toiminnanjohtajaksi.

ESKO AHO TULOSSA LUENNOIMAAN

SITRAn yliasiamies Esko Aho esitelmöi kummeille, kummiyritysten edustajille ja sidosryhmille
Pirkanmaan Yrityskummipäivänä keskiviikkona 2. helmikuuta 2005 kello 15.
Paikka ja päivän muu sisältö ilmoitetaan myöhemmin.
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