
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2008

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. 

PIKAKATSAUS  
MAAILMAN  
TALOUS- 
TILANTEESEEN

USA
Yhdysvaltain BKT (n. 14000 mrd dollaria) perustuu yksityiseen kulu-
tukseen (= 70 % BKT:sta), joka on laskussa. Euroopan Unionin yh-
teenlaskettu BKT on vähän pienempi ja siitäkin kaksi kolmasosaa on 
yksityisen kulutuksen varassa. USA:n kuluttajain luottamus omaan 
talouteensa on indeksiluvuilla mitattuna alhaisin sitten vuoden 1967. 
Työpaikkojen määrä pieneni lokakuussa puolella miljoonalla ja 
kuten tunnettua asuntomarkkinat ovat täysin sekaisin. USA:n ja EU:
n yhteenlaskettu BKT on kymmenen kertaa suurempi kuin Kiinan, 
joten on turhaa kuvitella Kiinan kansantalouden pystyvän yksin 
elvyttämään maailmantaloutta.

Kari Kalajainen, 
sijoitusjohtaja, 
Tampereen Seudun Osuuspankin 
varainhoitoyksikkö

EUROOPPA
Euroopassa yritysten, samoin kuin kuluttajienkin, luottamus myöntei-
seen talouskehitykseen on pudonnut. Euroopan keskuspankki pyrkii 
suitsimaan inflaation 2 %:n rajoihin säätelemällä ohjauskorkoa (nyt 
3,25 % kun USA:ssa 1 %). Vuoden euribor on vielä prosenttiyksikön 
ohjauskorkoa korkeammalla. Yrityslainojen riskilisä pyörii kuitenkin 
8 %:n tasolla, joten myönnettiinpä lainaa mistä lähteensä hyvänsä, 
korko nousee 11-12 %:iin. Saattaa olla, että joidenkin riskialttiiden 
toimialojen suuryritykset joutuisivat maksamaan 2-3 vuoden lainois-
taan jopa 30 %:n korkoja! Tilanne vastaa hyvin vuosia 2001 - 2002 
ja on myrkkyä yrityksille, vaikka lainahanat ovatkin auki.
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SUOMI
Osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on viimeisen sadan vuoden aikana ollut 8 % 
/annum. Osakkeiden myyntituotot ovat luonnollisesti vaihdelleet sykleittäin keskiarvon 
molemmin puolin. Edellinen laskukausi alkoi seitsemän vuotta sitten. Nyt osakkeiden 
arvot ovat pohjamudissa, eikä kukaan osaa arvioida onko pohjakosketus jo toteutunut. 
On kuitenkin ennustettu, että tältä vuodelta yritykset tullevat maksamaan hyvät osingot, 
joten lienee syytä vakavasti harkita osakkeiden ostoa. Tällöin voisi nauttia hyvistä 
osinkotuotoista ja odottaa rauhassa osakkeiden arvon nousua tulevaisuudessa. 
Milloin se sitten tapahtuneekaan, sitä Kari Kalajainen kieltäytyi ennustamasta. 

Yrityskummien  
SYYSKOKOUS

n Pirkanmaan kummien 150 henkilön kokonaismääräs-
tä noin sata osallistuu edelleen aktiivisesti muodossa tai 
toisessa toimintaan. Uusia kummiyrityksiä tullee vuoden 
aikana n. 40 ja kaikkiaan autetaan n.150 yritystä. Kum-
miklinikoiden määrä vuoden loppuun mennessä lähestyy 
neljääkymmentä. Pirkanmaan Yrityskummien toiminta on 
nyt tasolla, jonka merkittävä nostaminen toiminnan vapaa-
ehtoisuuden huomioon ottaen ei ole mielekästä eikä resurs-
sienkaan puolesta mahdollista. Näistä syistä tulevan vuoden 
suunnitelmat ja toiminnot on mitoitettu suunnilleen kuluvan 
vuoden tasolle. Taloudellisen taantuman seurauksena on 
pyrkimys vahvistaa joukkoamme erityisesti kriisiyritysten 
ongelmien ratkaisuun perehtyneillä uusilla kummeilla.

Syyskokous pidettiin TSOP:n tiloissa 
24.11.2008. Tilaisuuden aluksi Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Arto Lehto 
lausui kaikki tervetulleiksi, ja kertoi missä 
yrityskummien toiminnassa mennään. 
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Valtakunnallisella tasolla sekä kahdenvälisten että monen-
keskisten keskustelujen tuloksena on päädytty siihen, että Suomen 
Yrityskummit ry:stä on muodostumassa yrityskummitoiminnan 
katto-organisaatio, jonka jäseneksi Pirkanmaan Yrityskummit ry oli jo 
alustavasti lupautunut. Toimintaa on viimeksi hahmoteltu parissakin 
marraskuun kokouksessa eri alueiden edustajien ja Suomen Yri-
tyskummit ry:n puheenjohtajiston kesken. Yhdistyksen toiminnassa 
painottuu vastaisuudessa alueellisen toiminnan käynnistäminen ja 
kehittäminen Pirkanmaalla noudatetun mallin pohjalta ja yhdistyksen 
rooli keskitettyjen palvelujen tuottajana.

Suomen Yrityskummien hallitukseen valittiin edellä kerrotun 
muutoksen seurauksena seitsemän henkilöä eri puolilta maata 
edustamaan oman elinkeinoalueensa jo toiminnassa olevaa tai kehi-
tettävää kummitoimintaa. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin yrityskummi, kauppaneuvos Pauli Leimio. Arto Lehdolle, 
joka valittiin hallitukseen Pirkanmaan Yrityskummien edustajana, 
tulee tehtäviä löytymään niin työvaliokunnasta kuin haluttaessa 
puheenjohtajistostakin.

Arto Lehto kohdisti erityiset kiitokset Ilkka Eerolalle oman 
yhdistyksemme toiminnan johdonmukaisesta kehittämisestä 
sekä maakunnallisten ja seutukunnallisten yrityskummiyhteyk-
sien luomisesta. Ilkalla on riittänyt sitkeyttä myös valtakunnalli-
sen toiminnan tavoitteiden läpiviemisessä.

Varsinaisiin kokousasioihin siirryttyä Arto Lehto valittiin 
kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa vahvistettiin tulevan 
toimintakauden 2009 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 
Kun jäsenmaksuasiat ja toimielinten palkkioiden osuudet oli käsitelty, 
siirryttiin valitsemaan vastuuhenkilöitä. Arto Lehto valittiin jatkamaan 
edelleen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Vaalilautakunnan 
jäsen Matti Kilpinen ehdotti, että uusiksi jäseniksi hallitukseen valit-
taisiin Antti Aro ja Erkki Isokangas. Nämä tulivat valituiksi, entisinä 
jäseninä jatkavat Kari Löytty ja Timo Toivonen.

Kokouksen jälkeen kuultiin kaksi asiantuntijaesitystä.

n Professia on vuoden ajan kuulunut Technopolis Ventures yhtiöön. Technopolis toimii 
kaikissa Suomen teknologiakeskuksissa ja se on avannut toimipisteen myös Pietariin. Yhtiön 
toimintamalli perustuu toimitilojen vuokraukseen yrityksille, mutta lisäksi se tarjoaa vuokralai-
silleen erilaisia tukipalveluja esimerkiksi konttoripalveluista aina siivoukseen saakka. Merkit-
tävä toimintamuoto ovat kehityspalvelut, joiden tarkoituksena on saada yritykset kasvamaan 
mm. etsimällä parhaat liikeideat ja auttamalla niiden työstämisessä. Kohteena ovat korkean 
lisäarvon teknologiayritykset, joiden kanssa pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Technopo-
lis Venturesin palveluksessa on 50 kokenutta asiantuntijaa ja tällä hetkellä 100 asiakasta.

Kari Vääränen
yrityskehitys-
asiantuntija,  
Technopolis Ventures 
Professia Oy

Rahoituksen  
asiantuntijapalveluita
PIRKANMAALAISILLE 
KASVUYRITYKSILLE

Tekesin rahoituksesta 
Pirkanmaan osalle tulee 15 
%, mutta yksityisestä vain 5 
%, mikä osoittaa, että rahoitus 

on tuotekehityspainotteista. 
Tämän johdosta Tampereen 
kaupungin elinkeinotoimi kilpai-
lutti rahoituspalvelujen tarjoajat. 
Tarjouskilpailun voitti Techno-
polis Ventures Professia Oy, 
joka nyt vetää puolitoistavuotista 
rahoitusprojektia. Projekti käsittää 
koulutusvaiheen, valmiuksien 
maksimoinnin, analyysit ja stra-
tegian laadinnan sekä kontaktien 
luomisen. Yrityksen vastuulle 
jää rahoittajan kanssa käytävät 
neuvottelut.
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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

n Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtaja Ilkka Eerola kertoi 
kummiyrityksille kohdistetun kyselytutkimuksen palautteesta. Saatu 
palaute on ollut lähes yksinomaan myönteistä ja annetut arviot sekä 
kummien nauttimasta luottamuksesta että osaamisesta osoittivat 
kiitettävää tasoa. Jokainen kuitenkin tiedämme, että aina löytyy myös 
parannettavia asioita.

Palautteen numeraalinen tiivistelmä julkaistiin Julku-lehden 
marraskuun numerossa.

Toiminnanjohtaja 
kertoi palautteesta 

Haluan muuten sanoa, että kummit 
voisivat tarttua aktiivisemmin asioihin ja ottaa 

yhteyttä silloin, kun homma ei toimi. Kun esimerkiksi 
kummiyritys ei ole riittävän kiinnostunut 

jatkamaan yhteistyötä tai kummi itse 
tuntee rajoituksia tehtävässään. 

n Ennen TSOP:n tarjoamalle iltapalalle siirtymistä kertoivat 
kokeneet kummit Paavo Mäkilä ja Matti Kilpinen vuosien 
varrelta saamistaan kokemuksista. Mäkilä on ollut kummitoi-
minnassa vuodesta 1999 ja Kilpinen peräti vuodesta 1993 
asti. Molemmat ovat aktiivisia ja ansioituneita kummeja.

Sekä Mäkilä että Kilpinen kertoivat tuloksiin johtaneista 
kummisuhteista, joissa on voitu vaikuttaa yrityksen toiminnan 
kehittämiseen. Tällöin henkilökemiat yrittäjän ja kummin välillä 
ovat toimineet ja molemmat osapuolet ovat oppineet toisiltaan.  
Toki joukkoon mahtuu myös niitä tapauksia, joissa kummi-
yritys on syystä tai toisesta luopunut yhteistyöstä. Syitä ovat 
voineet olla omistajan tai sukupolven vaihdos tai siirtyminen 
kokonaan toiselle alalle. Jotkut kummiyritykset ovat aluksi 
olleet aktiivisia, lukuisia palavereja on pidetty ja sitten yritys 
on poistunut kuvasta. Toisille on saattanut riittää jo pelkästään 
kummiklinikan anti.

Matti Kilpinen: Summa summarum: 
kummitoiminta on värikästä ja antoisaa. 
Tuloksiin pääseminen edellyttää kummin 
panoksen lisäksi myös kummiyrityksen 
aktiivisuutta. Joskus hyvä yhteistyö johtaa 
kummin myös yrityksen hallitustyöskente-
lyyn, kuten omalle kohdalleni on käynyt.

Kummien kokemuksia

Paavo Mäkilä: Kummien 
vaikuttavuutta voisi parantaa, jos 
osaisimme valita pitkäjänteiseen 
ajatteluun ja yhteistoimintaan 
pystyviä asiakkaita ja kenties 
hyödyntää kahden kummin järjes-
telmää nykyistä tehokkaammin.

Pirkanmaan Yrityskummit ry kiittää aktiivisesti toimineita  
kummeja, kummiyrityksiä ja yhteistyötahoja.

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua sekä menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2009!


