
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2010

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. 

TYÖKALU-
PAKKI
nyt kummien 
käsissä!

n Ensimmäisen kurssipäivän sisältö, 12.10.TE-sali, rakentui 
selontekoon ELY-keskuksen osaamisen kehittämispalveluista, 
ammatillisesta sekä valmentavasta aikuiskoulutuksesta, 
konsultointipalveluista ja yritysvalmennuksesta. Tutuiksi tulivat 

  Painava
  tieto-
  kokonaisuus:

Pirkanmaan ELY-keskus ja Finnvera Oyj  järjestivät 
Pirkanmaan yrityskummeille kolmiosaisen kurssi-
tuksen vuoden 2010 loka / marraskuussa. Tehokas ja 
monipuolinen tietoisku kohdistui käytännön asioihin, 
jotka liittyvät pk-yritysten rahoitustarpeisiin ja liike-
toiminnan kehittämiseen.

myös rekry- ja täsmäkoulutuksen sisällöt. Päivän monipuolisen 
tietotarjonnan johdatteli kummeille ELY-keskuksen yksikön päällikkö 
Erkki Lydén selkeään tapaansa. Hän kertoi seikkaperäisesti myös 
yrityksille suunnatuista rahoituspalveluista, hakumenettelyistä, 
tukien ja avustusten suuntaamisesta sekä yritys- ja hankearviointien 
taustoista ja hankkeiden vaikuttavuuden seurannasta. Läsnäolijat 
saivat tietoa niin valmistelurahoitus Varasta kuin yksinyrittäjän 
ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta ja kyläkauppa- sekä 
energiatuestakin. Esille tuli useita pk-yrittäjän tarpeisiin kohdistettuja 
avustusmuotoja ja linjauksia – unohtamatta maaseudun mikroyritysten 
rahoitustukea.
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Pirkanmaan vuoden kummiyritys Atostek Oy:n edustajat:
toimitusjohtaja Juha Lemmetti, yrityskummi Christian van  
Niftrik, Leena Eskola ja Jarkko Niittylahti.

Toisena kurssipäivänä 19.10  koulutusta jatkettiin Nordea pankin 
tiloissa. Aluejohtaja Jukka Turunen taustoitti pankin asiakasvastuul-
lista toimintatapaa ja asiakaskunnan kullekin segmentille suunniteltua 
palvelumallia. Hänen esitystään jatkoi pankinjohtaja Kari Mäkinen, 
joka selvitti luoton myöntämisen  periaatteita, ehtoja ja eri luottolajien 
tuotekuvauksia sekä niiden asiakasetuja.

Kurssipäivän jatkosta vastasivat jälleen Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen asiantuntijat. Ensiksi yksikön päällikkö Kenneth Nyholm 
johdatteli kuulijat yleiskatsauksen muodossa ELY:n innovaatiora-
hoitukseen ja -palveluihin sekä Tekesin ohjelmiin. Hän selvitti miten 
Tekes-ohjelmien tarjoamiin palveluihin käytännössä voi päästä, mitkä 
ovat rahoituspäätösten perusteet ja myös sen mihin tarkoituksiin ra-
hoitusta ei myönnetä. Hänen jälkeensä teemasta jatkoi  yksityiskoh-
tiin paneutuen ryhmäpäällikkö Mika Sievi-Korte.  Hänen jälkeensä 
kansainvälistymispäällikkö Raimo Ala-Korpi kertoi mitä työkaluja 
ELY-keskus tarjoaa yrityksen suunnitelmalliseen kansainvälistymi-
seen. Näitä ovat  mm. maksuton ja luottamuksellinen palvelu, yritys-
kohtainen kansainvälistymisneuvonta, erilaiset tapahtumat ja kontak-
tit sekä markkina-alueittain kohdistetut viennin käytännön seminaarit 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulevaa viejää hyö-

dyttävät vielä liiketoimintamatkat ja valmennus- ohjelmat sekä 
kansainvälistymisen kehittämisavustukset.

Kolmas koulutuspäivä 2.11. toteutettiin Väinö Linnan aukion Werstas-
auditoriossa. Täällä koulutusvastuussa oli Finnvera Oyj. Aluejohta-
ja Juha Ketola esitteli edustamansa yrityksen palvelut. Ilmeni, että 
Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun 
ja vientiin. Myös omistusjärjestelyjä rahoitetaan. Finnveran rahoitus 
on vastikkeellista ja se hinnoitellaan riskien mukaisesti. Lainoitus 
kohdistuu pääasiassa pk-yritysten rahoittamiseen. Kummit saivat 
yksilöityä tietoa mm. vakuuspolitiikan linjauksista, riskiluokituksen pe-
riaatteista ja niiden kuvauksista sekä vaikeuksissa olevan yrityksen 
rahoituksesta.  

Apulaisaluejohtaja Vesa Mäkinen selvitteli viennin rahoitusta ja 
mm. Finnveran globaalia maaluokitusta, jossa maat on riskiryhmi-
telty maksukyvyn perusteella. Saimme myös tietoa Finnvera Oyj:n 
rahoitustuotteista ja takauksista pienyrityksille. Esimerkit tyypillisestä 
pienrahoitusasiakkaasta sekä toteutuneista yrityskauppojen rahoitus-
järjestelyistä havainnollistivat kattavaa esitystä. l

Koulutukseen osallistui 48 yrityskummia ja loppupäätelmä kurssituksesta 
oli erittäin positiivinen. Työkalupakki on varsinainen täsmäase kummin 
etsiessä ja esitellessä yritysasiakkaalleen oikeita yhteyksiä ELY-keskuk-
sen, Nordean, Tekesin ja Finnveran osaamis- ja rahoituspalveluihin.

V u o d e n  k u m m i y r i t y s  2 0 1 0  A t o s t e k  O y

Atostek Oy:sta 
Vuoden 2010  
Kummiyritys 
Pirkanmaalla
Pirkanmaan Yrityskummit ry valitsi 2.12.2010 vuosikoko-
uksessaan Atostek Oy:n Vuoden 2010 Kummiyritykseksi.
- Atostek on innovatiivinen ja kannattavasti kasvava pirkanmaalainen 
tietotekniikan alan palveluyritys, joka on kyennyt tekemään voittoa 
huonoinakin aikoina. Yritys on kuitenkin myös sillä tavalla akatee-
minen, että yrityksen päätuote on ajattelu. Se edustaa juuri sitä ja-
lostusasteeltaan korkeaa palvelutuotteiden toimintaa, jota maamme 
tarvitsee. Se on tuottanut jatkuvasti kaupallistettavia tuotteita että 
uusia yritysideoita. Atostek on lähes alusta alkaen onnistuneesti hyö-
dyntänyt yrityskummien palveluja, perustelee valintaa kummiraadin 
puheenjohtaja Olavi Toivola.

- Atostekin johto kyselee paljon yrityskummilta. Tällainen ute-
liaisuus synnyttää aidon dialogin, jossa kummin kokemus ja tausta 
yhdistyy yrityksen kehittämiseen. Kummi ei kerro mitä tehdään, vaan 

inspiroi! On ollut jännittävää ja mielenkiintoista toimia Atostekin yri-
tyskummina, kertoo usean vuoden Atostekin yrityskummina toiminut 
Christian van Niftrik.

- Yrityskummin tuoma ulkopuolinen näkökulma auttaa ymmär-
tämään, että kaikki yritykset joutuvat kohtaamaan samat haasteet. 
Asioiden nimeäminen auttaa pitämään keskustelun käsitteellisesti 
korkealla tasolla. Yrityskummi on auttanut ymmärtämään asiakas-
lähtöisyyttä ja kehittämään oman toimintamme laatua, mikä on ainoa 
tapa parantaa tuotteiden laatua, kiittelee puolestaan Atostek Oy:n toi-
mitusjohtaja Juha Lemmetti.
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Sloganina ”tieto tueksi” 
Atostek Oy tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä vaativia ohjelmisto- ja 
tietotekniikan asiantuntijapalveluja asiakkaille, jotka panostavat laa-

tuun ja soveltavat uusinta 
tekniikkaa. Asiakkaina ovat 
mm. terveydenhuollon kone- 
ja laitevalmistajat sekä pk-
yritykset ko. toimialalla.

- Toimittamamme asiantuntijapalvelut ovat osa asiakkaamme tuote-
kehitystyötä ja toteuttamamme ohjelmistot ovat osa asiakkaamme 
valmistamia tai tuotekehityksessään käyttämiä laitteita. Ohjelmistot 
toteutamme yleiskäyttöisille suorittimille ja kaupallisille alustoille. 
Suunnittelemme ja toteutamme tuotteen ohjelmiston alusta loppuun, 
esiselvityksestä ylläpitoon sekä avustamme laitevalmistajan tuote-
päällikköä tarjous- ja toimitusvaiheissa, kertoo Lemmetti yrityksen 
toiminnasta. 

Atostekin palvelutoiminnot voidaankin  
kiteyttää seuraavasti:
Ohjelmistosuunnittelupalvelu
”Asiakkaan toiminnallisten ideoiden työstäminen vaatimusmääritte-
lyiksi ja toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi.”
Ostajan asiantuntijapalvelu
”Asiakkaan avustaminen tarkoituksenmukaisen ja kustannustehok-
kaan toteutustyön hankkimisessa.” 
Toimituksen asiantuntijapalvelu
”Asiakkaan avustaminen hankkeissa, joissa tuotekehitystä tehdään 
samanaikaisesti, kun toimitusta valmistellaan.”
Atostek Oy on vakavarainen (AAA-luottoluokitus) ja kannattavasti 
kasvava yritys Tampereen Hermiassa. Yritys on perustettu vuonna 
1999 ja työllistää tällä hetkellä 27 henkilöä. 
http://www.atostek.com

n Suomen Yrityskummit ry on valinnut vuoden 
2010 yrityskummiksi ekonomi Seppo Karvosen 
Tampereelta. Valinnassa painotettiin Karvosen 
panosta Pirkanmaan yrityskummitoiminnan 
käynnistämisessä ja kehittämisessä. Karvonen 
on toiminut pitkään Pirkanmaan yrityskummina 
ja hän on kannustanut muita omalla esimerkil-
lään yrityskummitoimintaan.

Kummiyrityksiä hänellä on ollut kymmen-
kunta, mm. Zet-Plastics, Liftec, Spira, Ionphase, 
Procrest ja SilverPhase. Hänen työuraansa on mahtunut useita vas-
tuullisia tehtäviä. Se alkoi Takosta Tampereelta, jatkui A.Ahlströmille, 
jossa hän toimi kartonkitehtaan markkinointipäällikkönä. Tämän jäl-
keen hän työskenteli  G.W Sohlbergilla markkinointijohtajana, Norpe 
Oy:llä toimitusjohtajana, Oy Nokia Ab:llä toimialajohtajana ja Upofloor 
Oy:llä toimitusjohtajana. 

Sepon erityisosaamisen alueita ovat yritysstrategiat, eli strate-
gian rakentaminen, yrityksen kansainvälistäminen, mm. vientitoimet 
sekä markkinoinnin suunnittelu. Vahvuutena on myös asiantunteva 
ote yhdistettynä hurttiin huumoriin.

Yrityskummitoiminta on Sepon kiinnostuksen kohteista päällim-
mäisenä, ja kummien joukossa hänellä on paljon pitkäaikaisia ystä-
viä. Silloin kun hän haluaa unohtaa bisnekset ja strategiat, hän lähtee 
reissaamaan matkailuautollaan. Myös aktiivinen liikunta ja ulkoilu 

kuuluvat harrastuksiin.
Vuoden yrityskummi valittiin nyt 

yhdeksännen kerran. Aiemmat vuo-
den yrityskummit ovat: insinööri Erkki 
Levy (2009), ekonomi Asko Siukosaari 
(2008), HTM-tilintarkastaja Seppo 
Penttinen (2007), toimittaja Tuula 
Virtanen (2006), DI Esko Mikkonen 
(2005), ekonomi Antero Partanen 
(2004), varatuomari Eino Malinen 

(2003) ja konsuli Aulis Tinnilä (2002).
Yrityskummitoiminta on yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan tuke-

mista ja edistämistä. Merkittävinä asiantuntijoina yrityskummit siirtä-
vät osaamistaan ja kokemustaan yrittäjien, kuntien ja muiden toimijoi-
den käyttöön. Suomen Yrityskummit ry:hyn kuuluu 856 yrityskummia, 
eri alojen asiantuntijaa, jotka ovat sitoutuneet antamaan omaa koke-
mustaan yritysten ja kummikuntien käyttöön maksuttomasti.

Lisätietoja:
yrityskummi Seppo Karvonen, puh 044 063 44 84
hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio, Suomen Yrityskummit ry, 
puh 0400 202 442
yrityskummiasiamies Minna Järvinen, Suomen Yrityskummit ry. puh 
050 371 0602

Kuvassa vasemmalla yrityskummi Seppo Kar-
vonen ja oikealla hallituksen puheenjohtaja 
Pauli Leimio, Suomen Yrityskummit ry:stä

Seppo  
Karvonen
Tampereelta

Vuoden 2010 
yrityskummiksi

Pirkanmaan yrityskummien 
uusi hallitus valittiin

UUSi hALLiTUS 2011:
Pj Ylivakeri Raimo, Aro Antti,  
isokangas Erkki, Löytty Kari,  

Kyytsönen Juhani

n Simo Setälä, TTM, laskentakon-
sultti ja yrityskouluttaja puhui
vuosikokouksen jälkeen aiheesta:
Yrityksen terveystekijät ja luotto-
kelpoisuus
- käytännönläheinen ja ajatuksia 
herättävä luento yrityksen
terveydentilasta ja luottokelpoisuu-
teen vaikuttavista tekijöistä
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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 2011!

Yli 100 kummia eri puolilta Suomea vietti hyvän 
kesäpäivän laivassa.
n Pirkanmaan yrityskummeilla oli elokuun 12. päivän aamuna var-
haisherätys, kun linja-auto lähti kohti Turkua jo kukonlaulun aikaan.
Turkulaiset olivat - vaikka heillä ei kummeja vieläkään ole - muka-
vasti asialla. He jakoivat kesäretken osallistujille mm. hienon Turku-
kesäkirjan 2011.

Suomen yrityskummien puheenjohtaja,Pauli Leimio, avasi  tä-
män kesäseminaarin korostamalla kummimäärien kasvua ja mat-
kalle lähteneiden suurta joukkoa.

Aamupäivän ohjelmaan kuuluivat kaksi esitelmää,joista vasta-
sivat yrityskummit, työnohjaaja Antero Aaltonen ja työyhteisöval-
mentaja Pekka Otollinen.

Seminaarin suurin tapahtuma oli ryhmätyöoperaatio. Hyvin val-
misteltua, isoihin tauluihin perusteltua kyselysarjaa veti yrityskum-

Vetävä kesäretki 
maan kummeilla

Osa Pirkanmaan yrityskummeista ”suuressa” kuponkitehtävässä.

Diplomi-insinööri Matti Kilpinen kuoli Tampereella 15. heinäkuuta. Kuollessaan hän oli 78-vuotias. Kilpisen työura alkoi Outo-
kummun kaivokselta. Sieltä hän siirtyi Vaasan Höyrymyllyn jälkeen Tampereelle,  jossa hän oli mukana käynnistämässä Tamrockin 
toimintaa. Vuonna 1972 hän siirtyi Upolle Lahteen ja sitten Rauma-Repolan palvelukseen Parkanoon. Ura Rauma-Repolassa jatkui 
pitkään ja vuonna 1994 hän jäi eläkkeelle Rauma Oy:n toimialanjohtajan toimesta. Matilla oli urallaan ”elämäntehtävänä” myyn-
nin ja markkinoinnin kehittäminen sekä kaiken yritystoiminnan aktivoiminen ja sitä kautta yrityksen kasvu. 

Matti Kilpinen tuli Pirkanmaan Yrityskummien toimintaan mukaan jo silloin, kun toimintaamme aloitettiin, eli vuonna 1993. 
Yrityskummitoimintaan hän osallistui aktiivisesti monella tavalla. Hän oli kummiraadin jäsenenä kymmenen vuotta ja siten toi-
mintaamme aktivoimassa ja kehittämässä. Seitsemäntoista vuoden aikana hän ehti olla useiden yritysten kummina ja osallistua 
lukuisiin klinikoihin. Klinikkatoiminnassa häntä kiinnostivat erityisesti kummiyritysten markkinointikysymykset. Klinikoissa 
vaikutuksen teki hänen vankka kokemuksensa ja selkeä esitystapansa huumoria unohtamatta. Matin huumoriin liittyi myös hä-
nen tarttuva ja kuuluva naurunsa, jonka varmaan kaikki Matin tavanneet muistavat.

Ehkä kuvaava tapahtuma Matin aktiivisuudesta on, kun hän sattumalta tuli paikalle TE-keskukseen samaan aikaan kun 
vuonna 2004 teimme uutta esitettä Pirkanmaan Yrityskummit ry:lle. Olimme juuri ideoimassa kansikuvaa - ja Matti saatiin ku-
vaan esittämään yrityskummia! Siksi Matti esiintyy vielä tälläkin hetkellä yhdistyksemme esitteessä ja www-sivujen kansilehdellä. 
Yrittäjää esitti paikalle sattunut Tekesin nuori asiantuntija. Kun yhdistyksemme alkoi valita aktiivisia jäseniä vuoden yrityskum-
meiksi, oli Matti vuorossa kolmantena: hänet valittiin Pirkanmaan Yrityskummit ry:n vuoden 2005 yrityskummiksi. Ilkka Eerola

I n  M e m o r i a m   M a t t i  K i l p i n e n

mi Jorma Helén.Jokainen ryhmä vastasi monipuoliseen kyselyyn 
omintakeisesti ja värikkäästi.Pirkanmaan malli pääsi esiin loista-
vasti. Ehkä tulokset saadaan aikanaan Suomen yrityskummien 
vuosijulkaisusta.

Yleisarvosanaltaan koko retki oli osanottajien mielestä yli 
90-prosenttisesti onnistunut. 


