
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2009

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. 

Raimo Ylivakeri on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri 
Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Tampereen teknilli-
nen yliopisto). Hän jäi keväällä 2008 eläkkeelle Kalmar Industries 
Oy Ab:n toimitusjohtajan ja Kalmar Industries-ryhmän myynti- ja 
huoltojohtajan tehtävästä. Työuraa yhden ja saman työnantajan 
palveluksessa kesti yli 38 vuotta. Kokemusta kertyi raskasta konepa-

jateollisuutta harjoittavan ja maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen 
kaikista toiminnoista. Yhtiön nimi vuosien varrella muuttui Valmet 
Oy Lentokonetehtaasta Sisu Terminal Systems Oy:n kautta Kalmar 
Industries Oy Ab:ksi. Nykyisin yhtiön nimi on Cargotec Finland 
Oy. Myös omistajat vaihtuivat; ensin Valmet Oy, sitten Oy Sisu Ab, 
Partek Oyj, Kone Oyj ja viimeksi Cargotec Oyj.

Työn ohella Ylivakeri on toiminut muun muassa Tampereen 
kauppakamarissa, jonka hallituksessa vuodet 1997-2006, joista 
kolme viimeisintä vuotta puheenjohtajana, Tampereen teknillisen 
yliopiston valtuuskunnassa 1999-2009, Korean tasavallan

kunniakonsulina Tampereella vuodesta 2001 ja Pirkanmaan 

Raimo YlivakeRi  
kummien uudeksi  
puheenjohtajaksi

pirkanmaan  
Yrityskummit  
syyskokouksessa
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kulttuurirahaston hoitokunnassa vuodesta 2005. Yliopistoallianssin 
hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen.

Nyt Raimo Ylivakeri on Pirkkalassa puolisonsa Lean kanssa asu-
va päätoiminen eläkeläinen, mutta harjoittaa sen ohella jonkin verran 
konsultointia ja hallitustyöskentelyä sekä toimii Pirkanmaan Yritys-
kummit ry:n ohella myös Hallituspartnerit ry:ssä. Raimo Ylivakeri on 
valittu myös Suomen Yrityskummit ry:n hallitukseen. Hän harrastaa 
lisäksi rotarytoimintaa, golfailua, matkailua, hiihtelyä ja lueskelua.

Raimo Ylivakeri toimii Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen 
puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat Antti Aro, Erkki Isokangas, 
Timo Toivonen ja Kari Löytty.

Puheenjohtajan vankka nuija siirtyy 
Arto Lehdolta Raimo Ylivakerille

TE-keskuksen kokoussalissa 18.11.2009 
pidettyyn syyskokoukseen osallistui 41 
henkilöä. Kokouksen avasi Arto Lehto, 
joka on toiminut Pirkanmaan Yrityskummi-
en puheenjohtajana kuluneet neljä vuotta. 
Hän mainitsi kummien lukumäärän ylittä-
neen 170 henkilöä  kummiyritysten määrän 
ollessa 150. Kummiklinikoita oli kokouspäi-
vään mennessä ehditty pitää jo 41 kappa-
letta ja neljästä on lisäksi sovittu. Kuluvan 
vuoden kokonaistavoite on 50 klinikkaa.

Suomen Yrityskummien toiminnan ta-
voitteeksi on asetettu koko valtakunnan kat-
tavan verkoston luominen. Yrityskummien 
yhteismäärä maassa on tällä hetkellä noin 

700. Kummityön käsikirja on tulossa ja tiedo-
tustoimintaa lisätään. Keskusorganisaatio tu-
lee toimimaan yhden henkilön johtamana.

Toiminnanjohtaja Harri Meller esitteli 
vuoden 2010 toimintasuunnitelman keskeisiä 
ydinkohtia. Tavoitteena on nostaa mukana 
olevien kummien lukumäärä 200:aan pyrkien 
samalla välttämään keski-iän nousemista. Pi-
dettävien klinikoiden lukumääräksi on suunni-
teltu vähintään 60 tapahtumaa. Meller korosti, 
että kummeilta odotetaan aktiivista osallistu-
mista toimintaan – tämä on tuotava selkeästi 
esille myös uusille kummiehdokkaille. Esityk-
sensä lopuksi Meller esitteli  vuoden 2010 
tulo- ja menoarviot, jotka hyväksyttiin.

tuhti koulutuspaketti
syyskokouksen osallistujille

Poimintoja neljästä mielenkiintoisesta esityksestä

Lisätietoa:  
www.te-keskus.fi/
pirkanmaa

Palvelupäällikkö Jukka Ojala, TE-keskus
te-keskuksen tuotteistetut  
palvelut pk-yrityksille
TE-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, laajentamista ja ke-
hittämistä tarjoamalla neuvonta- ja koulutuspalveluita sekä rahoitusta. 
Apua saa myös mm. yrityksen liikeidean arvionnissa sekä yrityksen 
rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Monivaiheiset yrityksen kehittämis-
ohjelmat täydentävät palvelua. Avustuksista mainittakoon yrityksen 
kehittämisavustus, yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus ja 
energiatuki. Lisäksi on tarjolla Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelma sekä Tekesin tuotekehitysavustukset ja lainat.  Samoin 
työllisyysperustaiset investointiavustukset. Jukka Ojala huomaut-
taa, että hakijan pitää aina ensin ottaa yhteys ja vasta sen jälkeen 
ryhdytään hakemusten tekoon. Avustukset maksetaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella aina jälkikäteen. Lisäksi TE-keskus tarjoaa 
kattavasti osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluita.

Asiakkaiksi hyväksytään mielellään yrityksiä, joilla on toiminnas-
sa menoa ja meininkiä. Erityisesti arvostetaan TE-rahoituspalveluja 
käyttäneitä yrityksiä.  
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Lisätietoa:  www.tyollisyysportti.fi

Valtion omistama rahoittaja Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 
ja edistää  yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä lainoin ja 
takauksin. Esimerkiksi yritysten eri vaiheisiin, kuten perustamiseen, 
investointeihin, kasvuun ja kehittämiseen on tarjolla runsaasti laina-
ratkaisuja, kertoo aluejohtaja Juha Ketola. Tässä luettelo niistä:

•  Investointi- ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu sekä uusille 
että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja 
laiteinvestointien, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistus-
järjestelyiden rahoittamiseen.

•  Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten 
ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

•  Kehittämislaina on tarkoitettu pk-yritysten merkittävien kehittä-
mishankkeiden rahoittamiseen.

Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera •  Naisyrittäjälaina on tarkoitettu enintään 5 henkilöä työllistäville 
yrityksille, joissa naiset ovat enemmistöosakkaina ja jota yksi 
naispuolisista omistajista johtaa päätoimisesti.

•  Pienlaina on tarkoitettu enintään 5 henkilöä työllistävien, alkavien 
tai jo toimivien yritysten toiminnan rahoittamiseen.

•  Pääomalaina on tarkoitettu osakeyhtiömuotoisille yrityksille 
yrityskauppoihin ja kasvun rahoitukseen osana Finnveran ja 
hankkeen muuta rahoitusta.

•  Suhdannelaina on tarkoitettu yrityksille, joiden kannattavuus tai 
maksuvalmius on heikentynyt viimeaikaisen talouskehityksen ta-
kia ja joiden rahoituksen saatavuus on vaikeutunut. Rahoituksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitettavalla yrityksellä on 
suhdannetilanteen parantuessa edellytykset kannattavaan  
toimintaan. 

•  Ympäristölaina on tarkoitettu pk-yritysten vapaaehtoisiin ympä-
ristöinvestointeihin.

• Yrittäjälaina on tarkoitettu osa-
keyhtiön pääoman, avoimen yhtiön 
tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanoksen 
maksamiseen tai korottamiseen sekä 
osakkeiden tai osuuksien ostamiseen.

Finnvera on myös Suomen virallinen 
vientitakuulaitos. Eräs vientituote, 
maailman suurin risteilyalus Oasis of 
the Seas, alitti juuri hiljattain muuta-
malla kymmenellä sentillä 65 metriä 
korkean  Ison-Beltin sillan. Floridaan 
purjehtivan risteilijän oma korkeus 
72 metriä saatiin teknisin muutoksin 
madallettua alituksen ajaksi.  

PS. Ota yhteys Finnveraan sähköisesti. Katso tiedot:  www.finnvera.fi

Finnveran palvelut pk-yrityksille

Johtaja Tommi Eskonen,
Tampereen kaupunkiseudun työvoiman  
palvelukeskus

monipuolisia  
rekrytointityökaluja  
yrityksille
TYP on Tampereen kaupunkiseudun kuntien, työvoimatoi-
mistojen ja Kelan yhteistyöorganisaatio. Autamme pitkään 
työttömänä olleita työnhakijoita kiinnittymään työelämään. 
Palvelukeskuksen rahoituksesta vastaavat työhallinto 
ja kunnat yhtäsuurin osuuksin. Päätavoitteenamme on 
vähentää rakenteellista työttömyyttä ja edistää työlli-
syyttä. Näin pyrimme osaltamme turvaamaan työvoiman 
saatavuutta, kertoi johtaja Tommi Eskonen.  Työnhakija-
asiakkaat laativat yhteistyössä TYP:n kanssa oman, yksilöllisen 
urasuunnitelman ja sitoutuvat sen tavoitteisiin. Työnantajat saavat 
puolestaan mm. maksutonta ja joustavaa palvelua rekrytointiin sekä 
uusia osaajia tarpeisiinsa ja lisäksi rahallista tukea työllistämiseen. 
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Toimitusjohtaja Ari Tuulentie, Tredea •  Tampereen kaupunkiseudun EU-toimisto Brysselissä, 
EU-yhteydet

Tredea on hanakka tarttumaan innovointihankkeisiin, ilmoittaa Ari 
Tuulentie. Tuore esimerkki on sähköautojen suunnittelu/valmistus-
prosessi, joka on saanut viime viikkoina julkisuutta pyrittäessä löytä-
mään työtä ja toimintoja lakkautetulle autokoritehtaalle Tampereella.Tredea on elinkeinokehityksen kokoava voima ja käytännön yh-

teistyön rakentaja. Se on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja 
kehitysyhtiö, joka vahvistaa ja ylläpitää seudun vetovoimaisuutta ja 
varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredean
 omistavat kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi.
Tredea tarjoaa runsaasti palveluita:
Kehittämispalvelut
• kansainvälistyminen
•  seudullisesti merkittävien yritys- ja elinkeinotoimintojen 

kehittäminen
•  tontti- ja toimitilapörssi
•  seudullisten yrityspalveluiden järjestäminen ja kehittäminen
Hankkeet 
Markkinointi
•  ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja investointien houkuttelu
•  seudun markkinointi
Tiivis yhteistyö mm. näiden toimijoiden kanssa:
•  Tampere Business Region, sijoittumispalvelut
•  Tampere Convention Bureau, kongressimarkkinointi
•  Go Tampere Oy, matkailumarkkinointi 

(Tredean tytäryhtiö 1.1.2009 alkaen)

tredean hankkeet ja 
palvelut pk-yrityksille

Seminaarin avasi ja kummitoiminnan nyky-
vaiheesta kertoi Pirkanmaan Yrityskummit 
ry:n puheenjohtaja Arto Lehto. Yritys-
kummien lukumäärä on nykyisellään 170 
henkilöä ja yritysasiakkaita suunnilleen 
saman verran. Tampereen toimintamalli 
on otettu käyttöön myös  valtakunnallisella 
tasolla.  Avauspuheenvuoron jälkeen ko-
kouksen juontamisesta eteenpäin huolehti 
Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja 
Tommi Rasila.

muutoksen 
hallinnasta 
tulevaisuuden 
tekemiseen
Pirkanmaan Yrityskummien ja Tampereen 
kauppakamarin järjestämä seminaari  
Saarioinen Oy:n pääkonttorissa 29.9.2009.
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Elintarvikealan haasteet ja mahdollisuudet olivat  toimitusjohtaja 
Ilkka Mäkelän esityksen otsikkoaiheina. Luonnollisesti kuulijakunta 
oli kiinnostunut tietämään lisää myös itse yrityksestä. Saimmekin 
kuulla valaisevan esityksen Saarioinen Oy:n jo yli 50 vuotisesta 
yritystoiminnasta aivan sen alkuvaiheista nykypäivään. Tänään 
konsernimuotoinen yritys on yksi Suomen johtavista elintarvikealan 
toimijoista. Yhtiön palveluksessa on 2253 henkilöä, joista työnteki-
jöitä 1831 ja toimihenkilöitä 422.  Vuoden 2008 liikevaihto oli 342,2 
miljoonaa euroa. Yrityksen omavaraisuusaste on n. 60 %. Kuvaavaa 
on se, että tärkeimmät markkinat painottuvat kotimaahan, viennin 
osuus on vain 2,5 %. Erittäin merkittävää on yrityksen jatkuva 
kehittäminen. Uusiin rakennusinvestointeihin käytetään tänä vuonna 
40 miljoonaa euroa. 

Saarioisen menestystarina alkoi yhtiön perustajan Reino Avo-
niuksen idearikkaista ja ansiokkaasti toteutetuista suunnitelmista. 
Hänen periaatteenaan oli viljellä Sahalahdella sijaitsevan kartanon 
mailla tuotteita, jotka voitiin jalostaa myytäviksi. Sodan jälkeen oli 
suuri puute tupakasta. Niinpä kessupellot lainehtivat ja tupakkateh-
das perustettiin. Monia muitakin innovaatioita kehitettiin. Mm. pu-
najuurta säilöttiin teollisesti ja broilerien kasvattajana Saarioinen oli 

– menestyvä perheyhtiö

Toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, Saarioinen Oy

ensimmäinen Suomessa. Saarioisen einestuotanto aloitettiin vuonna 
1957. Siitä saakka ovat markkinoilla menestyneet edelleenkin suo-
situt tuotteet maksalaatikko, lihapullat, kaalikääryleet ja vispipuuro. 
Valmisruokatuotteiden valikoima on vuosien aikana laajentunut ja 
laajenee edelleen. Edellä mainitut tuotesuosikit jatkavat yli 50-vuo-
tista voittokulkuaan. Tänään Saarioinen on tuoreen valmisruuan 
markkinajohtaja Suomessa. Yrityksen menestys pohjautuu vahvasti 
kotimaiseen raaka-aineeseen.  

Mainittakoon, että vuonna 2006 ”Äitien tekemää ruokaa” -tv-
mainos sai Mainostajien Liiton tunnustuspalkinnon ja sama mainos 
palkittiin MTV:n  50-vuotisen historian  parhaana.

Toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä valotti esityksessään myös elintar-
viketeollisuuden muutoksia ja tulevaisuuden näkymiä sekä strate-
gisia tavoitteita. Kävi ilmi, että suurten alan yritysten lisäksi alalle 
kaivataan myös pieniä yrityksiä, jotka voisivat kannattavasti ottaa 
vastuulleen tuotannon ja palvelujen osa-alueita.  Työvoimapula tulee 
Mäkelän mukaan olemaan noususuhdanteessa armoton.  Lähitule-
vaisuus 3 – 5 vuoden aikana vaikuttaa kilpailutilanteeseen ratkaise-
vasti. Saarioinen tulee kyllä pärjäämään silloinkin.

saarioinen
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OP-Pohjola-ryhmän entinen pääjohtaja, ministeri Antti Tanskanen 
käsitteli seminaariesityksessään kotimaan ja globaalin talouden 
näkymiä tämän hetken valossa. Tässä muutamia painotuksia 
esityksestä:

”Voidaan todeta, että voimakkain talouskasvu oli juuri muutama 
vuosi ennen tätä uutta lamaa. Sitten valvonta järjestelmässä petti. 
Tuotanto oli kyllä OK, mutta kysyntä sairas. Varastot ensin alas ja 
sitten ylös. Yhdysvaltojen vaikeudet tunnetaan, Euroopassa Saksa 
velkaantunut, mutta eivät toki saksalaiset. Protektionismi olisi Sak-
sassa paha juttu. 

Kiinalaiset ovat dollarien haalijoita. Kysymys onkin siitä, miten 
Kiina niitä tulee käyttämään. Bruttokansantuote on siellä trendin 
vakain. Maailman markkinat ovat rajattomat. Ennusteet lupaavat n. 
2 %:n kasvua. Pitkällä aikavälillä näin on ollut, ja luku on perustunut 
väestönkasvuun. Tietoon perustuvalle kasvulle ei ole ylärajaa.

Suomessa työn tuottavuus on kehittynyt hitaasti viimeisen 

20 vuoden aikana. 
Työvoimapula uhkaa. 
Myös huoltosuhteen 
(mm. vanhusten huolto) 
hoitaminen tulee aiheut-
tamaan vaikeuksia. Mitä 
Suomi sitten tulevaisuu-

dessa tekee? Talouden kasvu tulee perustumaan tietoon ja uusiin 
resepteihin. Ensisijaisesti tietotekniikkaa pitää hyödyntää kaikilla 
aloilla – aivan samoin kuin tapahtui otettaessa sähkö käyttöön 100 
vuotta sitten!  Ympäristötekniikan ja uusien hoitoalojen kehittäminen 
ovat avaintekijöitä pyrittäessä maailman kasvumarkkinoille. Riskit – 
tuotot käsitteiden kautta on valittava viisaimmat ratkaisut. Lähinnä 
Suomen suuria vientiyrityksiä tukenut innovaatiopolitiikka ei ole 20 
vuoden aikana kattanut kuin viidennen osan maamme taloudesta. 
Ministeri Tanskasen mukaan politiikan on tuettava kaikkia aloja. 

ministeri 
antti tanskanen:
uusi lama, 
uudet 
haasteet?

Pirkanmaan Yrityskummien toimin-
nanjohtaja Harri Meller ja Tampereen 
kauppakamarin toimitusjohtaja Tom-
mi Rasila johdattelivat kuulijakun-
nan seuraamaan kummitoiminnan 
kehityskaarta esimerkkiyrityksen 
valossa. Kohteena oli vuonna 1998 
perustettu internetpalveluyritys 
Optinet Oy, jonka omaa kehitys-

historiaa valotti toimitusjohtaja Ismo 
Paananen.  Yrityksessä on tällä 
hetkellä 31 työntekijää ja liikevaihto 
2,1 miljoonaa euroa.
Yrityksen kehityshistoriassa ovat 
yrityskummit olleet vankasti 
mukana.

   Case: optinet oy

Tilaisuuden lopuksi 
nautittiin Saarioisten 
tarjoama maukas 
iltapala.

Koulutuspäivän päätti esitysten 
alustajien keskustelupaneeli, jonka 
lausumiin osallistujat ottivat aktii-
visesti kantaa. 



Joulukuu 2009Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 7/7

Ilkka Kulmala on jo neljän vuosikymmenen ajan osoittanut av- ja 
it-alalla ainutlaatuista luovuuden ja uusiutumiskyvyn voimaa. Vuonna 
1975  hän perusti Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy yrityksen. Vuo-
desta 2005 on yritys tunnettu nimellä Avack Oy.

Kuvan, äänen ja signaalin välittämisen alueilla on Ilkka Kulmala 
yhdistänyt alojen osaamista innovatiivisella tavalla. Avackin viestintä- 
ja hälytysjärjestelmät, av-urakoinnin ohessa, ovat laajasti käytössä 
Suomessa mm. poliisin, pelastuslaitoksen, puolustusvoimien, edus-
kunnan, oppilaitosten, sairaaloiden ja merkittävien yritysten, kuten 
Neste Oil Oyj ja Nokia Oyj, piirissä. Lokakuussa Kulmala vastaanotti 
Turvallisuusmessujen avajaisten yhteydessä OHTO-kunniakirjan IP 
AVACKin kehittämästä IP-kaiutinjärjestelmästä. Palkinnon luovutti 
sisäasiainministeri Anne Holmlund.

ilkka kulmalalle

Keskellä Suomen Yrittäjien 
Yrittäjäristin Timanttiristin 
saanut  Ilkka Kulmala. Yrittä-
jän toivomuksesta huomion-
osoitusta oli vastaanottamas-
sa myös yrityskummi Antti 
Aro, joka on viime vuosina 
osallistunut yrityksen brändin 
rakentamiseen ja asiakasläh-
töisyyden terävöittämiseen.

Yrittäjien  
timanttiristi

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
Puh. 0500-620 933
         01 0602 5715
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

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

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua sekä menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2010!


