
ONNISTUNUT 10-VUOTISTAPAHTUMA

Pirkanmaan Yrityskummit juhlivat 19.2. ensimmäisen kymmenvuotiskauden täyttymistä. Tampereen
Suomalaiselle Klubille oli kokoontunut liki 80 henkilöä; kummeja, asiakasyritysten sekä sidosryhmien
edustajia. Tilaisuuden tervehdyssanat lausui Tampereen Te-keskuksen johtaja Riitta Varpe.  Hän totesi
läheisen yhteistoiminnan vallitsevan edustamansa yhteisön ja kummien välillä. Tehtävää riittää molemmille
tahoille ja kummitoiminta Te-keskuksen tiloissa mahdollistaa kiinteän yhteyden jatkumisen myös
tulevaisuudessa.

Vuoden kummiksi Ilkka Eerola

Kummiraadin puheenjohtaja Seppo Karvonen luovutti ”Hikipisara”-kiertopalkinnon vuoden kummille.
Palkinto tullaan jatkossa luovuttamaan vuosittain kulloinkin ansioituneimmaksi katsotulle kummille. Ilkka
Eerola on toiminut tuloksellisesti pirkanmaalaisessa kummitoiminnassa aivan alusta alkaen. Juhlatilaisuuden
myöhemmässä puheenvuorossaan vuoden kummi kertoi mielenkiintoisia vaiheita pitkältä kummikaudeltaan.

Juhlapuhujalla asiat hallussa

Tilaisuuden juhlapuheen piti Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Eero Lehti. Hänen aiheenaan oli Yrittäjyyden
kasvattaminen Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Kattavan esityksen monipuolisuus sekä asioiden tarkat
taustatiedot kiinnittivät kuulijoiden huomion.

”Tosta ukosta otetaan kyllä kaikki irti!”

Kummiyrityksen puheenvuoron käytti Viestintätoimisto Junitan toimitusjohtaja Lenita Lehtonen.
Hän räväytti reippaasti auki koko kokemansa kummipaketin aina ensivaikutelmasta myönteisiin tuloksiin
saakka. Kuulijoiden joukossa istui korvat punaisina nyttemmin Ukko-Paavona tunnettu kummi Mäkilä, jonka
ansiokas toiminta näin sai kiitoksensa.

Juhlakokoontumisen lopuksi nautittiin maukas iltapala, jonka lomassa Pentti Elo (kummeja hänkin)
tunnelmoi ja taituroi flyygelin ääressä.

KEHITÄ YRITYSTÄSI –OTA KUMMI KUMPPANIKSI

Otsikkoteeman mukainen toiminta on käynnistynyt. Ensimmäinen yrittäjätilaisuus oli alkuvuodesta
Pälkäneellä. Paikalle oli saapunut parikymmentä paikallista ja lähikuntien yrittäjää, joille Pirkanmaan
Yrityskummit kertoivat toiminnastaan. Tilaisuuden oli kutsunut koolle Kaakkois-Pirkanmaan
Yrityspalvelukeskuksen yritysasiamies T. Isolähteenmäki.
Päätavoitteena vastaavissa tilaisuuksissa on kummitoiminnan esittely. Niiden koolle kutsumisesta ja
mahdollisista muista aiheista vastaavat kuntien ja kuntayhtymien elinkeinoasiamiehet.

YRITTÄJYYSTIETOA TEEKKAREILLE

Kummiraatimme jäsen, Tampereen Teknisen Yliopiston professori Asko Miettinen, on
lupautunut sanansaattajaksi kummiasiassa. Jatkossa kuulemme asiasta tarkemmin.



HUONEENTAULU

Vastaisuudessa tullaan tiivistetyt kummitoiminnan ohjeet laatimaan
”huoneentaulun” muotoon.
Taulussa tullevat esille:

-          kummityön vapaaehtoisuus
-          lyhyt selonteko kummitoiminnan sisällöstä
-          itsenäisyyden korostaminen kummityössä
-          vilpitön auttamisen halu
-          vastuut ja niiden jako
-          ilo, jota tehtävästä voi ammentaa

PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT RY:N TOIMIELIMET V. 2004

Hallitus:
Henrik Immonen (puh.joht.), Kari Kantalainen, Timo Karake, Matti Kilpinen ja Jouko Kronholm (siht.)

Kummiraati:
Teollisuuden edustajat: Seppo Karvonen (puh.joht.), Henrik Immonen
(varapuh.joht.), Ulf Andrésen, Ilkka Eerola (siht.), Matti Kilpinen, Kari
Kivimäki, Peter Sucksdorff, Raimo Tanttu.
Kaupan ja palveluiden edustajat: Timo Karake, Paavo Mäkilä, Aimo Toimi.
Tampereen kauppakamari Harri Jaskari, Pirkanmaan Te-keskus Erkki Lydén,
Tampereen kaupungin elinkeinotoimisto Kari Löytty, Finnvera Jukka Mäkinen ja TTY Asko Miettinen

UUDEKSI TOIMINNANJOHTAJAKSI ILKKA EEROLA

Maaliskuun puolivälissä siirtyi ansioitunut toiminnanjohtajamme Kari Kivimäki tehtävästään
sairaseläkkeelle. Hänen seuraajakseen valittiin jo aiemmin (vuoden kummi) esillä ollut Ilkka Eerola. Ilkka on
koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, erikoisalanaan metallurgia. Hänellä on vankka kokemus
yritystoiminnasta johtotehtävistään useiden suuryritysten sekä myös pk-yritysten puitteissa. Täydennystä
kuvaan tuo oman konsulttitoimiston pyörittäminen.
Kari Kivimäki jatkaa kummina ja siirtyy Ilkka Eerolan paikalle kummiraatiin.

”Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin…” Lauri Viita
Lehden nimi kertoo työryhmän mielestä yhtäläisyydestä yrityskummien ja julkujen tärkeässä tehtävässä.
(Julkuja käytettiin rakennustyömailla betonirakenteita tukemassa kunnes nämä saavuttivat kestävät
ominaisuutensa.)
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