
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Maaliskuu 2006
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. 

”YritysSuomi  –kokemus käyttöön  
– yritykset kasvuun” 
keräsi paikalle 300 osallistujaa. Yrityskummitoiminnan tarpeellisuus 
ja hyödyllisyys tunnustettiin yksimielisesti.

Yrityskummitoiminnan kehittämisestä alustanut vuorineuvos 

Eero Kinnunen, Yrityskummit ry, piti erityisesti Pirkanmaan Yritys-
kummien toimintamallia esimerkillisen kelvollisena vaikka maanlaa-
juisesti toteutettavaksi.

Päivään sisältyneissä lukuisissa moduuliseminaareissa käsi-
teltiin kummiasiaa eri painotuksin ja saatuja kokemuksia valotettiin 
monipuolisesti.

Osallistujat olivat kautta linjan tyytyväisiä päivän antiin ja mm. 
valtiosihteeri Anssi Paasivirta kauppa- ja teollisuusministeriöstä lu-
pasi välittää vankkaa evästystä valtiovallan suuntaan konkreettisen 
tuen osoittamiseksi kummitoiminnan kehittämiseen.

Pirkanmaan Yrityskummit ry haluaa tässä yhteydessä kiittää 
laajaa eri yhteisöjen ja järjestöjen energistä taustavoimaa  onnistu-
neen seminaarin toteutuksesta. l

TAMMIKUUN SEMINAARI  
SAAVUTTI TAVOITTEENSA

Tampere-talossa 10.1. 
pidetty valtakunnallinen  
koulutus- ja neuvottelupäivä
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KOULUTUS  
LISÄÄ KUMMIEN 
VALMIUKSIA

ANTOISA YSTÄVÄNPÄIVÄ TAMPEREEN 
AIKUISKOULUTUSKESKUKSESSA 
n TAKK:n palvelualojen toimialajohtaja Merja Talkio-Vilanen toivotti 
runsaan yrityskummijoukon tervetulleeksi. Myyntipäällikkö Anne-
Maj Lahtinen kertoi Aikuiskoulutuskeskuksen antavan vuosittain 
10000 opiskelijalle ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta 
työelämän tarpeiden mukaisesti. 

Oppilaitoksen toiminta-ajatuksena on parantaa pirkanmaalaisen 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja vahvistaa aikuisten amma-
tillista osaamista. Asiakaslähtöiset koulutus- ja kehittämispalvelut 
kuuluvat olennaisina elementteinä toimintaan.

Hiljainen tieto – yrityksen osaamispääoma käyttöön
Alustuksen otsikkoaiheesta esitti metalli- ja automaatioalan koulu-
tussuunnittelija Auli Nerkki-Saarinen. Hän valloitti kuulijat kertomalla 
eloisasti tutkimustyöstänsä ja sen ohessa kokemistaan tilanteista. 
Hiljaisen tiedon siirtyminen seuraajille näyttää olevan yhtä vaikea-
ta elinkeinoelämän kaikilla tasoilla – suoritusportaasta ylimpään 
johtoon. 

TAKK:n ilta päättyi yhteisesti nautittuun ystävänpäivän iltapa-
laan ja kahvitteluun oppilaitoksen viihtyisissä tiloissa. l

Pirkanmaan Yrityskummit ry pyrkii suunnitelmal-
lisesti parantamaan kummien valmiuksia yritysten 
auttamisessa. Vuosien mittaan on järjestetty lukuisia 
tilaisuuksia joissa on käsitelty yritysten kehittämis-
een liittyviä asioita. Yksi kevättalven kiintoisista kou-
lutustapahtumista koettiin helmikuussa TAKK:ssa.

Auli Nerkki-Saarisen esitys viritti kuu-
lijakunnassa ansaittua mielenkiintoa ja 
kommentteja.

n Tampere-talon tammikuun onnistunut seminaaripäivä on 
osaltaan lisännyt yrityskummitoiminnan tunnettuutta. Toiminnan 
asema on samalla vahvistunut yhtenä tärkeänä yrityksille suun-
nattuna palveluna.

Pirkanmaan Yrityskummit on aloittanut aktiivisen yhteista-
paamisten sarjan Joensuun, Jyväskylän ja Pietarsaaren seuduil-
la toimivien yrityskummiorganisaatioiden kesken.

Myös kauppa- ja teollisuusministeriö on mukana kehit-

tämässä ja tukemassa alueellisten yrityskummitoimintojen 
organisoimista.

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Arto Lehto ja 
toiminnanjohtaja Ilkka Eerola ovat 21.2. tavanneet myös Yritys-
kummit ry:n hallituksen puheenjohtajan Seppo Sahrmanin sekä 
toiminnanjohtaja Hannu Ala-Sippolan. Keskustelujen aiheena oli 
yrityskummitoiminnan kehittäminen. l

Kummitoimijoiden yhteistyö aktivoitui
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Osallistu HHJ –kurssille!
•  Hyväksytty hallitusjäsen -kurssille on varattu kolme  

paikkaa yrityskummeille.
•  Kurssin toteutuksesta vastaavat  kauppakamari ja  

Hallituspartnerit ry. 
•  Myös seuraavalle kurssille on varaus voimassa. 
•  Pirkanmaan Yrityskummit maksaa kummien osallistumiset.

n  Ansioitunut kummi, dipl.ins. 
Matti Kilpinen palkittiin TAKK:
n illassa. 
Kilpinen on osallistunut aktiivi-
sesti Pirkanmaan Yrityskummi-
en toimintaan jo yli kaksitoista 
vuotta. 
Hänen vankka kokemuksensa 
teollisuusjohtajana suurteol-
lisuuden piirissä on antanut 
monipuolista kokemusta, jota 
myös monet kummiyritykset 
ovat vuosien varrella hyödyn-
täneet.
Matti Kilpinen jatkaa menes-
tyksellistä kummiuraansa 
tyypilliseen tuloksiin johtavaan 
tapaansa. l

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

MATTI KILPINEN VALITTIIN VUODEN YRITYSKUMMIKSI

TULEVIA KOULUTUS- 
TILAISUUKSIA

n Kummien koulutustilaisuudet saavat jatkoa. Jo 14.3.  
klo 13 -17 järjestetään TSOP:n hallituksen huoneessa  
Hämeenkatu 12 A, 5. krs. mielenkiintoinen tilaisuus otsikolla

Mentorointi toimintatapana ja 
yrityskummitoiminnan pelisäännöt
Tilaisuus sisältää kokemusperäisiä alustuksia ja keskustelua 
mentoroinnin erityiskysymyksistä osallistujien kesken.
•  Valmentajana toimii kokenut yrityskummi KTT Erkki  

Hämäläinen.
•  Osallistujiksi mahtuu 20 kummia; puolet paikoista on  

varattu ”uusille” kummeille.
• Kurssi tullaan toteuttamaan toistamiseen, mahdollisesti  

useamminkin.

Seuraava valmennustilaisuus on 17.5. ja silloin aihepiiri 
rakentuu

Rahoituksen ongelmakysymyksiin
Tilaisuus on Pirkanmaan Yrityskummien järjestämä ja siihen 
kutsutaan myös kummiyritysten edustajia. Ohjelma ei ole 
vielä kaikilta yksityiskohdiltaan valmis, joten asiaan palataan 
seuraavissa tiedotusyhteyksissä. l

Tämä kannattaa merkitä allakkaan!
PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT 
RY:N KEVÄTKOKOUS
torstaina 20.4.2006 klo 16.00 TE-keskus, TE-sali. Kokouksen 
jälkeen yrityskummi, professori Asko Miettisen alustus aiheesta: 
”Luottamus – uusvanha bisneskäsite”.

Yrityskummi!
Pistäydy kummien  www.sivuilla lukemassa vuoden  
2005 toimintakertomus. Saat muutakin tietoa kuin tämän:  
vuoden aikana autettiin 104 yritystä ja kummeja oli 111.  
Jos käyttäjätunnus tai salasana ovat hukassa, saat ne  

sähköpostitse toiminnanjohtajalta.


