
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2005

Kylmäkoskelainen Tar-Bar Ky harjoittaa 
kello- ja kultaliikettä, lisäksi on omaa 
valmistusta sekä maahantuontia.  
■ Vuoden 2004 lopulla yrityksen kummipariksi ryhtyivät Jussi Alitalo 
ja Paavo Mäkilä. Jussille kummitoiminta oli uutta ja Paavo tuli aluksi 
mukaan ”tukemaan”. 

Heti ensimmäisessä palaverissa syntyi toimiva suhde yrittäjien 
Olavi ja Tarja Barmanin ja Jussin välille. Paavo ei katsonut enää 
tarpeelliseksi osallistua palavereihin jatkossa. Kummia valitessa 
kummiraati oli arvioinut, että Jussi Alitalon kokemus vaatetusalan 
markkinoinnista sekä maahantuonnista olisi sopiva tausta tehtävään. 

Kummin toiminta ei tunnetusti jää vain teoreettisiin neuvoihin, 
vaan sisältää myös kokemuksen tuomaa käytännön ”hiljaista tietoa”. 
Tässä yhteistyössä se ilmeni seuraavasti:

 Kummitapaamisissa oli yhdessä suunniteltu Tar-Bar Ky:n 
toiminnan kehittämistä. Vaihtoehtoja oli ollut paljon. Mielenkiintoisek-

si kehittämiskohteeksi oli osoittautunut maahantuonnin lisääminen. 
Tar-Bar oli löytänyt lupaavia tuotteita valmistavan italialaisyrityksen. 
Kummi Jussi Alitalo kuuli, että Barmannit olivat keväällä 2005 me-
nossa tapaamaan italialaista päämiestä Italiaan päämiehen järjes-
tämän vuosijuhlan yhteydessä, johon heidät oli kutsuttu. Jussi ryhtyi 
”preppaamaan” yrittäjiä tapaamista varten. Jussi halusi tietää, miten 
Olavi aikoi pukeutua Italiassa odottavaan tilaisuuteen. Kuultuaan 
vastauksen ei Jussi ollut tyytyväinen vaan lähti viemään Olavia vaa-
tetusliikkeeseen, jossa hän valitsi Olaville sopivat asusteet. Sitten 
valittiin sopiva lahja ja valmisteltiin puhe. Näillä eväillä vierailusta 
tulikin menestys. Juhlassa isäntä vietti ajastaan 75% Barmannien 
seurassa ja 25% muiden vieraiden kanssa. Alkanut päämies-edus-
tajasuhde sai näin voimakkaasti vahvistusta. Kokeneena maahan-
tuojana Jussi tietää, että lopulta bisnes tehdään ihmisten välillä ja 
siksi käyttäytyminen ja henkilökohtaiset suhteet merkitsevät aina 
eniten. 

Uusien tuotteiden maahantuonti on tämän ensitapaamisen 
jälkeen ollut menestyksellistä. ●

KUMMI YRITYSVALMENTAJANA

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. 

”Hiljaista tietoa” ja konkreettisia neuvoja
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■ Julku-ryhmä, joka toimii avustajana toiminnanjohtajan tiedottami-
sessa, piti tärkeänä, että toiminnasta saadaan aina ajankohtaista ja 
tuoretta tietoa.

Ryhdyttiinkin ryhmässä miettimään millainen rakenne sivuilla 
pitäisi olla ja minkälaista aineistoa niillä pitäisi esittää. Kun periaat-
teista oli päästy likipitäen yksimielisyyteen, toiminnanjohtaja ryhtyi 
etsimään yrityksiä, joiden avulla sivujen tekninen toteutus voisi olla 
mahdollista. Tarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä.

Saatujen tarjousten perusteella oli helppo todeta, että Optinet 
Oy:n tarjoama kotisivutuote on sekä hinnaltaan edullinen ja myös 
teknisesti helppo päivittää. Se oli siten ylivoimaisesti paras vaihto-
ehto.

Tarjouksen sisältö varmistettiin vielä neuvotteluissa Optinet Oy:
n edustajan kanssa ja tehtiin tilaus. Etusivu sekä sivujen perus-
rakenne tehtiin yhdessä Optinet Oy:n asiakaspalvelun kanssa. 
Palaveri kesti kaksi tuntia ja sen aikana toiminnanjohtaja sai sivujen 
ylläpitoon tarvittavan koulutuksen.

KUMMIEN NETTISIVUT 
UUDISTETTIIN
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n nettisivut 
olivat jo alkaneet vanhentua. Varsinkaan 
käytetty teknologia ei mahdollistanut 
sivujen päivittämistä. 

Uudet sivut avattiin ”yleisölle” kesäkuun alussa. Sivuja on 
jatkuvasti päivitetty. Toiminnanjohtaja on erittäin tyytyväinen Optinet 
Oy:n tarjoamaan ratkaisuun ja on suositellut sitä jo useille pienille 
yrityksille. 

Onnellinen sattuma on, että Optinet Oy kuuluu myös kummiyri-
tyksiimme. ●

Toimivia kummisuhteita oli kartoitus-
hetkellä 78, joista 20 oli alkanut v. 2005
Kummiyritysten liikevaihto 
yhteensä  67,4 M€
Henkilökuntaa yrityksissä          794
Yli vuoden mukana olleiden
liikevaihto oli kasvanut            11 %
Henkilöstön lukumäärä yli vuoden
mukana olleilla kasvanut 57 hengellä,
joka on  n.          9 %
Kummisuhteiden toimivuus         8,7
(asteikolla 4-10)
Hyöty kummitoiminnasta             8,4
”Hyötyä saisi enemmän, jos yrittäjällä
olisi aikaa ottaa yhteyttä kummiin.”

KUMMIT 
ESIIN-
TYVÄT 

YLI-
OPIS-

TOLLA

TYYTYVÄISYYSMITTARI 
NOUSUSSA
Kummisuhteiden kartoitus, kesä 2005

Syitä kummisuhteen loppumiseen (11 kpl)
-  muutokset yrityksen rakenteessa ja omistajissa 6 kpl
-  kehittämisajatukset, joita varten kummi otettiin, 
   eivät toteutuneet 2 kpl
-  ei ole aikaa 1 kpl
-  yrittää nyt yksin 1 kpl
-  ei ollut tyytyväinen kummin toimintaan 1 kpl

Pirkanmaan Yrityskummit ry tarjoaa kum-
mien kokemusta myös Tampereen Yli-
opiston Kauppakorkeakoulun käyttöön.
■ Tavoitteena on, että esiintyvä kummi kertoisi omiin ko-
kemuksiinsa perustuen miten yritykset ”oikeasti” toimivat. 
Yhtä hyvin menestyksistä kuin erehdyksistäkin. Kunkin 
alustuksen jälkeen on aikaa myös keskustelulle.

Ensimmäiset kummiesiintyjät ovat johtamiskokemuk-
sista yrityksissä puhuva Jaakko Mattila sekä menestyksel-
lisestä markkinoinnista kertova Aimo Toimi. ●
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■ Kaupallistamisprosesseissa ajateltiin voitavan käyttää apuna ko-
keneita johtajia, mentoreita, jotka vapaaehtoistyöllä oman kokemuk-
sensa avulla voisivat auttaa kasvuyritysten liiketoiminnan kehitystä. 
Näitä mentoreita alettiin kutsua nimellä ”teknokummi”.

Teknillistieteellisten akatemioiden (FACTE) toimesta listattiin 
vuoden 1993 aikana vapaaehtoisia kummeja ja ryhdyttiin rakenta-
maan ”kummipoolia”.

Projektin vetäjäksi palkattiin Rolf Leppänen.

Pirkanmaan ensimmäiset konkreettiset tilaisuudet, joissa etsit-
tiin kummiyrityksiä ja kummeja, järjestettiin Tampereella 22.11. ja 
3.12.1993.

Kummitoiminta järjestäytyi täällä aluksi Tampereen Teknolo-
giakeskuksen projektiksi. Ensimmäinen ”Pirkanmaan alueraadin” 
kokous pidettiin 7.3.1994.

MUUT LEHDET 
KUMMITOIMINNASTA
■ TEK- tekniikan ammattilaiset -lehden numerossa 6/2005 kirjoittaa 
toimittaja Anitta Valtonen artikkelissaan Yrityskummi on aarre mm: 

”Kymmenen vuoden yhteistyön jälkeen pöydän ääressä istuu 
kaksi toisiaan syvästi kunnioittavaa, tyytyväistä miestä. Mylabin toi-
mitusjohtaja Esa Soini ja yrityskummi Arto Kontturi eivät osaa sanoa, 
kumpi heistä on saanut kummiyhteistyöstä enemmän.

Yrityksensä toimitusjohtajana Esa Soini on monessa tilanteessa 
yksin. Kaikesta hän ei voi puhua avoimesti osakkaiden ja yrityksen 
työntekijöiden kanssa, vaikka suhteet henkilökuntaan ovat hyvät.

-Siksi Arton kanssa on hyvä keskustella. Välillämme vallitsee 
syvä luottamus. On ollut jo kymmenen vuotta. Mylab ei olisi voinut 
saada parempaa kummia, Soini toteaa.

- Esa on huippuhyvä liikkeenjohtaja. Hänellä on kyky paneutua 
asioihin nopeasti ja hyvin, Kontturi kuittaa.

Parin kummivuoden jälkeen Kontturista tuli Mylabin hallituksen 
puheenjohtaja, mutta kummius jatkui. Intressiristiriitaa toimitusjoh-
tajan kanssa ei ole, koska Kontturi ei ole taloudellisesti sidoksissa 
yritykseen.

Soini hehkuttaa kummitoiminnan hyviä puolia. – En voi kuvitella 
parempaa tapaa saada aloitteleva yritys oikealle pohjalle. Kummius 
pitäisi sisällyttää osakeyhtiölakiin.” ●

HISTORIATIETOA
YRITYS-
KUMMITOIMINNAN 
JUURILTA
Haettaessa keinoja 1990-luvun alun laman 
ratkaisemiseksi, todettiin Suomen tarvitsevan 
uusia vientiyrityksiä. Niitä voisi syntyä esi-
merkiksi hyvien teknologisten innovaatioiden 
kaupallistamisella.

- Olen voinut toimia 
Esa Soinin pallo-
seinänä, Arto Kont-
turi kuvaa rooliaan.

Kummius pitäisi 
Mylabin toimitus-
johtaja Esa Soinin 
mielestä sisällyttää 
osakeyhtiölakiin.

(Kuvat: TEK-tekniikan 
akateemiset -lehti 
6 / 2005)



Tässä ensimmäisessä alueraadin kokouksessa olivat läsnä 
Annikki Hietanen, Olli Niemi, Kirre Polama ja Riitta Varpe. Koko-
uksen ja raadin puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Eerola ja sihtee-
rinä toimi Raimo Sten. Raadin toisessa kokouksessa 14.3.1994 
nimettiin jo kolmelle yritykselle kummit.

Alusta lähtien Pirkanmaan alueraati toimi itsenäisesti. 
Kiinteää yhteistyötä tehtiin kyllä Teknillistieteelliset akatemiat 
kummitoimintaohjelman kanssa.

Projektipäällikkönä toimi 13.2.1995 saakka Raimo Sten ja 
tästä alkaen 31.12.1998 asti Peter Sucksdorff. Hänen jälkeensä 
jatkoi tehtävässä syksyyn 2001 Kari Kivimäki.

Pirkanmaan Yrityskummit ry perustettiin 6.9.2001 ja toiminta 
alkoi  yhdistysmuotoisena 1.12.2001 Kari Kivimäen toimiessa 
ensimmäisenä toiminnanjohtajana.

Kivimäen jäädessä sairaseläkkeelle maaliskuun alussa 
2004 hallitus päätti 7.3.2004 valita toiminnanjohtajaksi Ilkka 
Eerolan. Kymmenen vuotta oli kulunut siitä, kun Ilkka oli valittu 
ensimmäisen raadin puheenjohtajaksi. 

Kummitoiminnan nykytilanne muualla
Teknokummit, Innopoli

Teknokummit toimi aktiivisesti vuoteen 1997 asti, jolloin Rolf 
Leppänen lähti muihin tehtäviin. 

Vuonna 2004 teknokummitoiminta aktivoitiin uudelleen 
osana Technopolis Ventures Oy:n hautomotoimintaa nimellä 
”Godfather”.

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 
YRITYSKUMMIT RY:N
SYYSKOKOUS TULOSSA
■ Merkitse tästä tuleva kokousaika ja –paikka jo hyvissä 
ajoin kalenteriisi.

Kokoonnumme syyskokoukseen torstaina 
10.11.2005 klo 16.00. Kokouspaikka on TE-keskus. ●

NAISKUMMEJA 
KAIVATAAN 

Pirkanmaan Yrityskummien asiakkaista noin viisitoista 
prosenttia on naisten johtamia yrityksiä.  Olisi erittäin 
suotavaa, että miehiseen joukkoon voitaisiin saada 

myös naiskummien asiantuntemusta.
Pyydämme ottamaan yhteyttä Ilkka Eerolaan.
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Kuntaliiton kummitoiminta

Liiton yrityskummitoiminta alkoi vuoden 1994 heinäkuussa Asik-
kalasta. Ideana oli käyttää kunnissa kesämökkeileviä yritysjoh-
tajia kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja mahdollisesti 
myös yritysten apuna.

Saaristoasiain neuvottelukunnan 1995-1996 vapaa-ajan 
asumiskampanjan osana olleessa kilpailussa 28.11.1995 palkit-
tiin Asikkalan kunnan ehdotus ”Yrityskummit”, josta projektipääl-
likkönä ollut Hannu Ala-Sippola alkoi laajentaa yrityskummitoi-
mintaa koko maahan.

Projektin vetovastuu siirtyi Suomen Kuntaliitolle vuosiksi 
1997 – 2000. Hanke jatkuu 1.11.2000 perustetun Yrityskummit 
ry:n vetämänä.

 
Alueelliset kummitoimijat

Aktiivisinta alueellista toimintaa on tällä hetkellä Joensuussa 
JOSEKin johdolla, Jyväskylässä JYKESin sekä Pietarsaaren 
seudulla Concordian johdolla.

Toiminnanjohtaja Ilkka Eerola on aktivoinut edellä mainitut 
kehitysyhtiöt vaihtamaan kokemuksia kummitoiminnan kaiken-
puoliseksi edistämiseksi. 

Ensimmäinen tapaaminen pidettiin jo syyskuussa Helsingis-
sä, seuraavan kerran kokoonnutaan Tampereella. ●


