
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2006

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 painottaa alkavan vuoden toimin-
tasuunnitelmassa tavoitteellisuutta. Kohdealueina ovat mm. 
kummitoiminnan aseman ja arvostuksen vakiinnuttaminen, 

toimintavolyymin tehostaminen sekä kummien koulutuksen lisäämi-
nen.

Tavoitteena on vuoden 2007 aikana auttaa vähintään 130 yritys-
tä ja nostaa toiminnassa mukana olevien kummien lukumäärä 140:
een pyrkien samalla välttämään kummien keski-iän nousua.

Pirkanmaan Yrityskummien toiminta perustuu jo kolmentoista 
vuoden kokemukseen kummitoiminnan periaatteista ja sisällöstä. 
Yrityskummien pitkäaikaista kokemusta on puolestaan voitu tuloksel-
lisesti hyödyntää pienyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Kummiklinikka
Aktiivisen kummisuhteen lisäksi yhdistys voi tarjota yrityksille mah-
dollisuuden käyttää kummiklinikkaa. Klinikassa kokeneet kummit 
ottavat kantaa yrityksen ongelmiin ja esittävät kehitysehdotuksia.
Klinikkatoimintaa on tarkoitus tehostaa ja tuotteistaa erilaisten yritys-
ten tarpeita vastaavaksi.

Koulutus
Kummien valmiuksia pk-yritysten ja erityisesti kasvuyritysten toi-
minnan tukemiseksi pyritään parantamaan järjestämällä koulutusta 

ja yhteisiä tapaamisia. Eräänä tärkeänä alueena on tehdä tutuksi 
pk-yrityksille suunnattu palvelujärjestelmä.

Helmikuulle 2007 on tulossa koulutustapahtuma, jonka 
työnimenä on”Kummien haasteet ja vastuut alkavien kasvuyritysten 
poluttamisessa”. 

Tiedottaminen ja yhteistyö
Tiedottamisella tullaan vaikuttamaan kummitoiminnan asemaan, 
volyymiin ja toiminnan painopistealueisiin. Yhdistys haluaa korostaa, 
että yrityskummitoiminta on vain eräs osa sitä palvelujärjestelmää, 
joka on olemassa pk-yritysten auttamiseksi.

Aktiivisen yhteydenpidon tuloksena yhteistyökumppanit muis-
tavat yhä useammin tarjota myös kummitoiminnan mahdollisuutta 
asiakkailleen. Useimmat kummiyritykset saadaankin edelleen 
yhteistyökumppaneiden kautta.

Muun Suomen kummitoimintaan pidetään aktiivisesti yhteyttä. 
Tavoitteena on kummitoiminnan aseman vakiinnuttaminen alueelli-
seksi toiminnaksi koko maan tasolla. l

TULOKSIA  
TUOTTAVA  
KUMMI-
SUHDE ON 
TOIMINNAN 
SISÄLLÖN 
YDIN

Katsaus 
toimintasuunnitelmaan 
vuodelle 2007



Joulukuu 2006Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 2/3

Päättymässä olevan vuoden aikana on pidetty kolmisenkymmentä klinikkaa. 
Tavoitteena on tuotteistaa klinikat selkeästi paremmin eri tilanteihin sopiviksi ja 
yrityksen etua entistä paremmin palveleviksi.

Klinikat tultaneen jakamaan kahteen eri versioon: 
Ad hoc –klinikat, joiden tavoitteena olisi yritysanalyysin täydentäminen 
 löytämällä yrityksen kehittämisen punainen lanka.
Huic –klinikat,  joiden aiheen yritys ja sen kummi ovat valinneet. Käytännössä  
 sellaiseksi on usein osoittautunut myynti ja markkinointi.

Klinikoiden tuotteistus on aikomuksena saada tehdyksi alkuvuodesta 2007.

Toiminnanjohtaja on kutsunut kolmesta 
viiteen kummia kuuntelemaan paikalle 
saapuneen yrityksen vastuuhenkilön 
toimitusjohtajan /omistajan ”tilannekat-
sausta”.

Lyhyiden esittelyjen jälkeen paneudu-
taan asiaan.  Parituntisen aikana tutus-
tutaan sekä akuutteihin ongelmiin että 
henkilöihin pöydän molemmilla puolilla.

Kahvikupponen saa kielet laulamaan. 
Kummit puhkuvat pidäteltyä intoaan 
ja tekevät kysymyksiään tai lyövät 
pöytään ideoitaan - malttaen tuskin 
odottaa vuoroaan.
Kummiasiakas on aluksi ihmeissään 
ja ehkä yllättynytkin tilanteesta, mutta 
pian on hän innolla mukana.

Tilaisuus päättyy. Palautteena on joko 
uuden kummisuhteen alku tai jo ole-
massa olevan yhteistyön kehittäminen. 
Klinikka näyttää tuottavan tuloksia.

KUMMIRAATI PÄÄTTI:
@yrityskummit.net –sähköpostilaatikkoa ei enää ole an-
nettu uusille kummeille, vaan he käyttävät omia olemassa 
olevia yhteyksiään.

HALLITUS VASTUUSSA 
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n vuoden 2007 hallitus valittiin 
syyskokouksessa. Valituiksi tulivat: puheenjohtajaksi Arto 
Lehto sekä jäseniksi Christian van Niftrik, Kari Löytty, 
Paavo Mäkilä ja Raimo Tanttu.

JOENSUUN SEUDULLE  
SUUNNITELLAAN  
YHDISTYSTÄ 
n Alueella toimii jo 25 yrityskummia, jotka suunnittelevat 
yhdistyksen perustamista. Myös Pirkanmaan Yrityskummit 
ovat osaltaan käyneet auttamassa hanketta eteenpäin. Pir-
kanmaalaista toimintamallia arvostetaan ja sitä pyritään myös 
hyödyntämään. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiöllä Josekilla 
on niin ikään intressejä tukea kummitoimintaa.

Yrityskummitoiminta on aktiivista tällä hetkellä myös Jyväsky-
lässä, Pietarsaaressa ja Varsinais-Suomessa. l

n Päättymässä olevan vuoden aikana tulleista uusista 
kummiyrityksistä on peräti 34 % tarmokkaiden naisjohtajien 
vetämiä. Toimialat jakautuvat usealle taholle. Mukana on 
high tech –yrityksiä, konsulttiyrityksiä ja eri alojen palvelui-
hin suuntautuneita yrityksiä. l

Mukava juttu, tuumaavat kummiköriläät.

NAISJOHTOISTEN 
KUMMIYRITYSTEN
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
puh 0400-595 299
        01 0602 5715 
fax   03-223 8328
ilkka.eerola@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

Pirkanmaan yrityskummitoimintaa käsittelevä luku ilmestyi 
alkusyksystä tunnetun englantilaisen kustantajan Edward 
Elgarin teoksessa ”International Entrepreneurship Education. 

Issues and Newness”. Kirjan ovat toimittaneet ranskalainen Alain 
Fayolle ja saksalainen Heinz Klandt, jotka ovat kansainvälisesti 
tunnettuja yrittäjyyden ja yrittäjäkoulutuksen asiantuntijoita. 

Kirjaan on koottu parhaita käytäntöjä eri puolilta maailmaa. 
Pirkanmaan yrityskummitoimintaa käsittelevän luvun ”Mentoring for 
Entrepreneurship as an educational intervention” on laatinut yritys-
kummi professori Asko Miettinen. l

PIRKANMAAN 
YRITYSKUMMIEN 
TOIMINTAA 
KANSAINVÄLISESTI 
ESILLÄ

n Pirkanmaan yrityskummien vuosikokouksen yhteydessä 
marraskuussa ja sen jälkeen koettiin todellinen lakkishow. 
Yksi kummeista lähti ennen muita, otti takkinsa täpötäydestä 
naulakosta ja takin kohdalta hyllystä mustan lippalakin.

Kotonaan kummi ihmetteli, kutistuiko pää, vaikka esitel-
män anti oli täynnä painavaa asiaa. Toiseksi vaihtoehdoksi 
kummi kuvitteli lakkinsa venyneen. Kolmas vaihtoehto selvisi 
seuraavana päivänä, kun kummipomon sähköpostiviesti ker-
toi, että toinen kummi oli joutunut poistumaan ilman mustaa 
lippalakkiaan. Tämän tiedon saatuaan ensimmäinen kummi 
vei ylisuuren lakin kummipomolle, joka puolestaan myöhem-

MUSTIEN LAKKIEN SEIKKAILU
min soitti ensimmäiselle, nyt lakittomalle kummille, että kolmas 
kummi on toimittanut hänelle pienemmän lakin. Keskustelussa 
kävi ilmi, että lakki ei kuitenkaan ollut ensimmäisen kummin. 
Viimeisin tieto on, että tämä pienempi lakki käytiin vaihtamas-
sa vielä pienempään, mutta tilalle ei vieläkään tullut ensimmäi-
sen kummin lakkia.

Nyt siis kummipomolla on yksi ylimääräinen musta lakki, ja 
ensimmäinen kummi kävi lakkikaupassa. l

PS. Jos pysyit lukiessasi koko ajan tilanteen tasalla, ovat edellytykse-
si jatkaa kummitoimintaa kiistattomat.  (Latojan huomautus.)

TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 
JA KIITÄMME MIELLYTTÄVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ

KAIKKIA KUMMIYRITYKSIÄ JA KUMMEJA 
SEKÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME

Pirkanmaan Yrityskummit ry


