
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 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. 

Kummit 
kevät-
kokouksessa
22.4.2009 
TE-salissa

n Tilaisuuden aluksi Pirkanmaan Yrityskummit ry:n puheen-
johtaja Arto Lehto kiteytti ajankohtaiset asiat nippuun. Hän totesi yh-
distyksen päättyneen tilikauden päätyneen n. 5000 €:n ylijäämään ja 
kummitoiminnan olleen voimakkaasti kasvussa. Klinikoiden toiminta 
oli entisestäänkin korostunut  ja niitä oli pidetty lukuisasti. 

Unohtamatta muidenkaan kummien panosta halusi puheenjoh-
tajamme nostaa näkyviksi kummitoimijoiksi erityisesti Ilkka Eerolan, 
Harri Mellerin ja Paavo Mäkilän. Ilkka sai kiitosta monivuotisesta 
toiminnanjohtajan tehtävästään, jonka puitteissa häneltä oli riittänyt 
aktiviteettia myös valtakunnallisen kummitoiminnan kehittämiseen. 
Harri puolestaan on astumassa haasteellisiin jalanjälkiin Ilkan 
seuraajana ja Paavo valittiin vuoden kummiksi 2008. Myös Paavon 
kummiyritys Liuskemestarit Oy palkittiin saman vuoden kummiyrityk-
senä.

Edelleen kuultiin, että Timo Karake oli valittu Suomen Yrityskum-
mit ry:n nimitysvaliokuntaan ja että Jyväskylän Valtakunnallisille Yri-
tyskummipäiville toivotaan runsasta osanottoa elokuun lopulla. Arto 
Lehto toivotti kaikki läsnäolleet tervetulleiksi alkavaan tilaisuuteen.

Kokouksessa käsiteltiin myös viralliset asiat
Puhetta johti napakasti Vesa Vilanen. Työjärjestyksessä olivat yhdis-
tyksen sääntöjen 8.§:n asiat.

Kun hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpää-
tös, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen oli käsitelty,  valittiin vaalivaliokunta. 
Siihen tulivat valituiksi Antti Aro, Timo Karake, Seppo Karvonen, 
Matti Kilpinen ja Paavo Mäkilä. Kaikki ovat olleet myös vuoden 
yrityskummeja! Vaalivaliokunnan tehtävänä on syyskokouksessa 
ehdottaa yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja hallitukselle kummi-
raadin jäsenet.
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Näkökulmia suhdannetilanteeseen
Esitys sisälsi havaintoja yritysten tilanteesta ja esitelmöitsijä tote-

si mm. että teknologiateollisuudella menee kotimaassa hyvin, mutta 
viennissä on vaikeuksia. Tilauskannat ovat yleensäkin markkinoilla 
pudonneet ja tarjouspyyntöjen määrä on laskussa. Tietotekniikka-
alalla menee vielä hyvin. Jos tilanne  metalliteollisuudessa alkaa 
vaikeutua, se merkitsee huolia erityisesti Pirkanmaalle.  Täällä 
työskentelee 27000 henkilöä metallin parissa. 
 
Mitä sitten TE-keskus tekee? 

Keskuksen tehtävänä on varmistaa maakunnallinen reagointiky-
ky. Se merkitsee näkemyksellisyyttä, ennakointia ja ”kriisiryhmien” 
muodostamista. Edelleen myös maakunnallista työ- ja elinkeinopo-
liittista selviytymistrategiaa, neuvontapalvelujen organisointia sekä 
erityispalveluita innovatiivisiin  ja kansainvälisiin toimintoihin. 

Myös toimialakohtaisia verkostohankkeita strategioiden terävöit-
tämiseksi ja tuottavuuden nostamiseksi. Lisäksi teollisuus- ja elinkei-
noministeriöltä odotetaan mm. ”avointa piikkiä” yrityskehitykselle eli 
kehitystukea johdon koulutukselle. 
 
Havaintoja työmarkkinatilanteesta. 

Työttömyyden kasvu ja lomautusten kasvu on rajähtämässä 

käsiin. Uudet irtisanomisaallot ovat uhkaamassa. Työpaikkoja on tar-
jolla hoivasektorilla provisiopalkkaisessa hoivatyössä. TE-toimistojen 
palveluresurssit ovat ”tapissa”, muutosturvapalveluita joudutaan 
hoitamaan ”esitetasolla”. Jos vielä pitkäaikaislomautetut tulevat 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin, lisääntyvät asiakasvirrat 
kestämättömiksi. Jo tälläkin hetkellä voidaan asiakaspalveluun käyt-
tää vain  17 min/asiakas, joten vain työttömyysturva-asiat ehditään 
käydä läpi. Aikaa urasuunnitteluun ei yksinkertaisesti jää. Lisäksi 
huolettaa nuorten räjähdysmäisesti kasvanut työttömyys, yli 30 % 
tänä vuonna. Ongelmaksi ovat muodostumassa myös taantuman 
aikana ammattiin valmistuvat. 
 
Havaintoja koulutuksesta. 

Koulutuksessa ja sen suunnittelussa on ongelmia. Niitä ovat 
mm. heikoin arvosanoin valmistuneet ammattitaidottomat ylioppilaat 
ja ammattioppilaitosten pienet yo.kiintiöt. Lukiossa kun ei ole kiintiöi-
tä, mutta ammatillisessa koulutuksessa on. Tässä selvä vääristymä. 
Työvoimapoliittisen koulutuksen ”byrokratiaan” on teollisuus- ja 
elinkeinoministeriö reagoinut kiitettävästi, mutta vielä on erilaisia 
näkemyksiä joustavuudesta ja ohjeistuksesta. Kouluttajienkin kapa-
siteettirajat ovat tulossa vastaan, eivätkä kouluttajat tunne julkista 
kilpailutusta! 
 
Mitä opiksi 90-luvusta? 

Esitelmöitsijä oli tähän osioon koonnut TE-toimistojen johtajien 
kommentteja:
• Valuma pitkäaikaistyöttömyyteen estettävä, 
 varhainen puuttuminen 
•  Vastavalmistuneiden (akateemisten) putoaminen 
 työttömyysloukkuun 
• Toimenpiteistä toiseen kierre oikaistava.
•  Tehtäväjako TE-hallinnon, kuntien ja Kelan välillä selkeämmäksi.
•  TE-toimistoihin / TE-keskuksiin ei saa kasata muiden 
 hallinnonalojen tehtäviä. 
•  Parempaa tilannetietoa ja nopeampaa reagointia
• Jo vuoden työttömyys muuttaa saadun ammatti-
 koulutuksen ”sivistykseksi” ja kynnys työllistyä vaikeutuu 
•  Projektiviidakon kirjo, sekavuus ja tuloksellisuus
 
Lopputoteamana johtaja Riitta Varpe sanoi, että jos BKT putoaa 
5 %, se merkitsee 150000 uutta työtöntä. Suhdannetilanne näyt-
tää kokonaisuudessaan haastavalta, mutta Pirkanmaa pärjää.
 
Esityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ja esitettiin lukuisia 
lisäkysymyksiä.

Johtaja Riitta Varpen  
ajankohtaiskatsaus -

painaVaa asiaa  
TE-KEsKuKsEn  
näKöKulmasTa
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n Yrityskummitoimintaa voidaan kuvata englanniksi sanoilla 
Business Mentoring. Google kertoo asiasta kiinnostuneille 
avuliaasti lisää.  Hakusanalla ”Business Mentor” saa 155 
miljoonaa osumaa. Maailma on siis täynnä erilaisia mentoroin-
nin ympärille rakentuvia toimintoja. Meidän toimintamme täällä 
Pirkanmalla ei ole suinkaan  ainutlaatuista.

Eräs mielenkiintoisimmista yritysmentorointiohjelmista 
on USA:ssa toimiva SCORE-Councelors to America´s Small 
Business, jonka juuret ulottuvat vuonna 1953 Eisenhowerin 
aikana päätettyyn Small Business Act -lakiin. Lainlaatijoiden 
aloitteiden pohjalta jo vuonna 1963 yli 50 riippumatonta ryh-
mää antoi ilmaista tai ”low-cost” neuvontaa USA:ssa. SCORE 
aloitti toimintansa vuonna 1970 ja se muuttui voittoa tavoittele-
mattomaksi yhdistykseksi vuonna 1975.

Tänä vuonna SCORElla on 370 toimistoa, jotka jakavat 
11200 vapaaehtoisen ilmaisia palveluita. SCORE käyttää 
vapaaehtoisista nimitystä ”Business Councellor”, mutta puhuu 
myös mentoreista ja yritysmentoroinnista ja tarjoaa yrityksille 
mm. ilmaista Chief Mentoring Officeria.

Mentorit ovat sekä työelämässä tai eläkkeellä olevia 

johtajia tai yrittäjiä, jotka jakavat vapaasti ”viisauttaan ja liike-
toiminnassa oppimaansa”. Toimintamuotoina SCORElla on 
mentorien valinta, klinikkatoiminta, koulutus ja internet-online 
palvelu. Sivuilla luvataan mm. vastaus yrittäjän kysymyksiin 
48 tunnissa. Sivuilta voi myös valita online-kummin, mutta jos 
haluaa kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on otettava yhteys 
lähimpään toimistoon. Kirjoittamalla oman osoitteensa haku-
kenttään saa tiedot viidestä lähimmästä toimistosta.

Toimintaa rahoittaa suurimmalta osin USA:n Small 
Business Administration, jonka neuvontatyötä on ulkoistettu 
SCORElle. On myös olemassa SCORE-säätiö, jonka antama 
rahoitus mm. vuonna 2006 oli 361 000 dollaria. Lisäksi toimin-
taa rahoittavat tai tukevat lukuisat yhteistyökumppanit.

Yhdistyksen internet-sivulta (www.score.org) saa käsityk-
sen, että yhdistyksen toiminta kattaa paljolti samat elementit 
kuin Pirkanmaan Yrityskummien toiminta, mutta sisältää sen 
lisäksi elementtejä Uusyrityskeskusten, TE-keskusten ja Yri-
tyssuomi.fi:n toiminnasta. SCOREsta enemmän kiinnostuneita 
kehotan tutustumaan yhdistyksen laajoihin ja mielenkiintoisiin 
www-sivuihin.

ilkka Eerola:
miTTaVaa Kummi- 
ToiminTaa usa:ssa
aluetoimistoja 370

n Kasvuyritys-kurssi on osa TTY:n ja Tampereen yliopiston 
yhteisiä yrittäjyysopintoja. Kurssin on aikoinaan perustanut 
prof. Asko Miettinen, jonka jäätyä eläkkeelle kurssista vastaa 
nykyisin lehtori Seppo Laukkanen TTY:ltä.

Asko sai aikoinaan idean kutsua yrityskummit vierailulle. 
Paikalla on yleensä kaksi kummia. Huhtikuussa mukana olivat 
yrityskummit Paavo Mäkilä ja Pentti Syrjänen. Aikaisempina 
vuosina vierailijoina ovat olleet ainakin Seppo Karvonen ja Ilkka 
Eerola.

Nyt järjestetyllä kurssilla opiskelijat saivat tehtäväkseen val-
mistautua tilaisuuteen tutustumalla Yrityskummien nettisivuihin 
ja valmistelemalla tilaisuuteen muutamia kysymyksiä. Kummit 
esittäytyivät aluksi lyhyesti ja tämän jälkeen kurssin opiskelijat 
kyselivät kummeilta heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään 
yrittämisestä ja erityisesti kasvuyrittäjyydestä. Hyvin intensiivistä 
keskustelua kestikin sitten noin tunnin verran, ennen kuin tär-
keimmät asiat oli saatu käsiteltyä. Tilaisuuden jälkeen opiskelijat 
kirjoittivat lyhyen raportin käydyistä keskusteluista.

Heti tilaisuuden jälkeen Paavon ja Pentin kommenteista 
saattoi päätellä heidän olleen erittäin tyytyväisiä ja osin yllät-
tyneitäkin opiskelijoiden valmistautumisesta ja tiukasta, mutta 
asiallisesta tenttaamisesta. Positiivista oli kuulemma myös 
tilaisuuden rento luonne.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella tilaisuus oli 
erittäin onnistunut. Monet kertoivat kummitoiminnan olleen 
heille alunperin täysin tuntematon. Opiskelijat pitivät kummitoi-
mintaa erittäin kannatettavana ja ihmettelivät, miksi samanlaista 
toimintaa ei vielä ole järjestetty maanlaajuisesti.

Tämän ja aikaisempienkin vuosien kokemusten perusteella 
vierailuja kannattaa ehdottomasti jatkaa. Tarvitaanhan tulevai-
suudessakin uusia yrityksiä, joista osasta voi tulla globaalisesti 
merkittäviä kasvuyrityksiä. Tässä kehityksessä kummeilla on 
varmasti mahdollisuuksia olla mukana ja auttaa uusia yrittäjiä 
saavuttamaan tavoitteensa.

seppo laukkanen:

YRiTYsKummiT 
TampEREEn 
TEKnillisEllä 
YliopisTolla



n Pirkanmaan TE-keskus, Pirkanmaan Yrittäjät, Finnvera ja 
Sisä-Suomen Verotoimisto ovat perustaneet tukiryhmän autta-
maan vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä selviytymään pahimman 
notkahduksen yli. Mukaan on tarkoitus kutsua tapauskohtai-
sesti myös muita yritttäjille tarkoitettuja vertaistuki- ja asiantun-
tijaryhmiä.

Pirkanmaan Yrityskummit ry tulee myös toimimaan 
yhteistyössä tämän tukiryhmän kanssa. Tavoitteena on jälleen 

auttaa elinkelpoisia yrityksiä suhdanteista johtuvien vaikeuksi-
en ja taloudellisen taantuman ylitse.

Tästä yhteistyöstä johtuen vapaaehtoisia kummeja yri-
tyksille saatetaan tarvita aikaisempaa enemmän. Tukiryhmän 
projektipäällikkönä toimii Simo Setälä, joka ohjaa mahdolliset 
kummipyynnöt toiminnanjohtaja Mellerin kautta kummeille.
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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

Harri meller:
YRiTTäJän TuKiRYHmä 
TaanTumaa ToRJumaan

Ilmoita osallistumisesi ”Mennään bussilla” -matkaan toiminnan-
johtaja Harri Mellerille viimeistään 6.8.2009 mennessä.

suomen Yrityskummit ry:n järjestämä
ValTaKunnallinEn  
YRiTYsKummipäiVä
maanantaina 24.8.2009 JYVäsKYlässä

Yrityskummi.  
Tämä reissu avartaa näkemystäsi!


