
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Maaliskuu 2007

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. 

Pirkanmaan yrityskummien  
koulutuspäivä 21.2.2007 Nordea-
pankin tiloissa oli koonnut runsaan 
ja innostuneen osallistujajoukon 
osallistumaan päivän teemaan  
kasvuyritysten auttamisessa.

Tilaisuuden alussa oli jo perinteeksi 
muodostunut tapahtuma:

Timo Karakkeen ansiokas 
kummitoiminta palkittiin
Yhdistyksemme Vuoden yrityskummiksi valittiin Keskon entinen 
varapääjohtaja, kauppaneuvos Timo Karake. Hän tuli mukaan 
kummeihin vuonna 2001 jolloin toimintaa organisoitiin yhdistyk-
sen muotoon. Karake on toiminut yritysten kummina sekä kum-
miraadin ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Kummitoiminnan 
kehittäminen sekä yhteistyö Hallituspartnerit ry:n kanssa ovat 
lähellä hänen sydäntään. Palkitsemistilaisuudessa Timo kertoi 
uudesta ideastaan Kummisäätiön suunnitellusta perustamisesta.

Vuoden 2006 yrityskummia, Timo Karaketta,  palkitsemassa Seppo  
Karvonen ja Pirkanmaan yrityskummit ry:n puheenjohtaja Arto Lehto.  

HELMIKUUN 
KOULUTUS-
TILAISUUS
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Rahoitusvaihtoehtoja runsaasti tarjolla
Viiden rahoitusorganisaation edustajat tarjosivat päivitettyä tietoa 
lukuisista oman alansa palvelumahdollisuuksista. Rahoitusvaihto-
ehtojen kirjo on todella laaja eri kehitysvaiheissa olevien yritysten 
hankkeisiin. 
Teknologia-asiantuntija Lasse Pöyhönen, Tekes 
selvitti edustamansa yrityksen toiminta-ajatusta ja kertoi tavoitteena 
olevan palvella suomalaista yritystoimintaa kansainvälisillä mark-
kinoilla. Edelleen uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, 
tuottavuutta ja vientiä ja luoda siten työllisyyttä ja hyvinvointia. 
Kohdeyrityksiä ovat mm. tieto- ja viestintäteknologia, bioteknologia 
ja nanoteknologia. Kannustavaa riskirahoitusta myönnetään t&k 
–projekteihin, samoin avustuksia ja lainoja. 
Aluepäällikkö Seppo Tyynelä, Finnvera 
kertoi Pirkanmaalla avustetun vuoden 2006 aikana noin 400 alkavaa 
yritystä. Toiminta on kaupallisten rahoituslaitosten ulkopuolella ja 
tarjoaa rahoitusratkaisuja ja apua rahoitusosaamisessa yrityksen 
elinkaaren eri vaiheissa. Takaukset ja takuut muodostavat 60 % 

Finnveran palveluista Pirkanmaalla.
Kehittämispäällikkö Jukka Ojala, TE-keskus 
puolestaan painotti keskittymistä osaamisen kehittämiseen. Kysy-
mykseen tulevat rahoitustuet/yleistuet on haettava ennen toiminnan 
aloittamista. Koulutus- ja neuvontapalvelut, liikkeenjohdon palvelut 
sekä avainhenkilövalmennus kuuluvat laajaan 12 eri palvelualan 
ryppääseen. Tämän lisäksi TE-keskuksissa ympäri maan on käytet-
tävissä 30 eri painotuksiin keskittynyttä konsulttia.
Sijoitusjohtaja Marko Tulonen, Innofinance 
esitteli yksityisen pääomasijoituslaitoksen, joka sijoittaa suomalaisiin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Laitos hallinnoi viittä rahastoa yh-
teisarvoltaan 36 milj.€. Yritys on erikoistunut varhaisessa vaiheessa 
olevien yritysten kehittämiseen. Viime vuoden aikana yhteistoimintaa 
oli 60 yrityksen kanssa.
Pankinjohtaja Jorma Heinonen, Nordea 
kertoi yritysrahoituksesta, vakuuksista ja lainaehdoista. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta on mm. mahdollisuus ostaa korkokatto vähintään 
50000 €:n lainaan.

Kummien vastuut yrityksen  
”neuvonnassa” kiinnostivat.

Osakassopimukset osakeyhtiössä
Asianajaja Pekka Vanhanen, Asianajotoimisto Pekka 
Vanhanen Oy, painotti esityksessään osakassopimusten 
tärkeyttä yhtiön perustamisvaiheissa. Osakassopimukset 
ovat osakeyhtiön rakenteita luotaessa ja järjestettäessä 
syytä laatia huolellisesti ja samalla varautua varmistamaan 
yhtiön osakkaiden keskinäisiä suhteita ja näiden suhteita 
myös osakeyhtiöön.  

Kummien vastuut yrityksen ”neuvonnassa”
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Arto Lehto 
puntaroi alustuksessaan koulutuspäivän teemaa kummien 
vastuusta. Alustuksen jälkeen käsiteltiin kahdessa ryhmä-
työssä kummien roolia kasvuyritysten eri kehitysvaiheissa. 

Vanhasen, Lehdon ja ryhmätöiden aineistoa käytetään 
hyväksi uudistettavassa kummikäsikirjassa. l

Koulutustilaisuuteen olivat saapuneet Pietarsaaresta Risto Pouttu ja 
Seppo Sivunen. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiöstä Cursor Oy:stä 
paikalla oli Markku Merovuo.
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Turkulainen Ilpo Siro oli nähnyt Taloussanomissa uutisen Timo 
Karakkeen valinnasta Vuoden kummiksi. Hän soitti Timolle 
ja pyysi Timoa tulemaan Turkuun kertomaan yrityskummi-

toiminnasta Pirkanmaalla, eli mitä me täällä teemme. Oli ilmeisesti 
herännyt ajatus, että Turussakin voisi tehdä jotain. Turun seudulle ei 
ole saatu käynnistettyä aktiivista kummitoimintaa. 

Timo otti Ilkka Eerolan mukaansa tapaamiseen, jonka Ilpo Siro 
oli järjestänyt. Turkulaisia oli 6.3.2007 tapaamisessa mukana Siron 
lisäksi Tor Bergman, Pentti Hilke, Kalle Euro sekä Paavo Okko, 
kaikki kokeneita liikkeenjohtajia.

Aluksi Timo kertoi siitä, miksi ja miten oli lähtenyt mukaan 
yrityskummitoimintaan. Lisäksi Timo selvitti lyhyesti myös kummien 

TAMPERELAISTA 
KUMMI-
OSAAMISTA 
VIETIIN 
TURKUUN! 

Pirkanmaan yrityskummeilla vuosi 2006 oli kolmastoista toi-
mintavuosi. Toiminta painottui ensisijaisesti pirkanmaalaisten 
pk-yritysten tukemiseen. Pirkanmaan malli yrityskummitoi-

minnan organisoimiseksi on huomattu laajasti muualla Suomessa. 
Kokemuksia onkin vaihdettu Joensuun, Jyväskylän ja Pietarsaaren 
seudulla toimivien organisaatioiden kanssa. Kiinnostus on edelleen 
kasvanut myös muilla seuduilla.

Kesällä TE-keskus suoritti kummiyritysten piirissä tyytyväisyys-
kartoituksen. Yrittäjäpalautteen mukaan kummien toiminta koettiin 
hyödyllisenä ja kannatettavana, joskin sen nähtiin riippuvan yrittäjän 
omasta aktiivisuudesta. Vuoden lopussa kummeja oli yhteensä 121, 
joista uusia 12.

500 talkoopäivää veloituksetta
Vuoden aikana autettiin 132 yritystä, joista uusia oli 40. Eniten yrityk-
siä, yhteensä 96, sijaitsi Tampereen seutukunnassa, 11 Ylä-Pirkan-
maalla, seitsemän sekä Etelä- että Luoteis-Pirkanmaalla ja kolme 
sekä Kaakkois- että Lounais-Pirkanmaalla. Pirkanmaan ulkopuolella 
autettiin viittä yritystä.

Kummitoiminnan lopetti 19 yritystä eri syistä, joten vuoden lo-
pussa kummisuhteita oli 113.  Yritysten käyttöön kummien toimesta 
saatiin siten viime vuonna yli 500 ”talkoopäivää”. 

Kummitoiminnan kustannukset, toiminnanjohtajan palkkamenot 
ja toimistokulut, on katettu yritysten liittymis- ja vuosimaksuilla sekä 

KOLMANNENTOISTA  
TOIMINTAVUODEN SATOA

yhteistyötä Hallituspartnerit ry:n kanssa sekä kertoi HHJ-koulutuk-
sesta.

Tämän jälkeen turkulaiset kyselivät aktiivisesti yrityskummitoi-
minnan yksityiskohdista, joihin kysymyksiin Timo ja Ilkka vastasivat. 
Palaverin tuloksena Timolle ja Ilkalle jäi se käsitys, että nyt mukana 
olleet turkulaiset aikovat aktiivisesti toimia siihen suuntaan, että 
myös Turussa aloitetaan pitkälti samantapainen toiminta kuin Pirkan-
maalla. Totesimme, että varmaankaan turkulaisten luonnolle ei sovi, 
että tehdään aivan samoin kuin Tampereella, mutta kuitenkin mallia 
ottaen. Lupasimme antaa vastakin apuamme ja vastata mahdollisiin 
kysymyksiin. Ilkka on jo lähettänyt pyydettyä aineistoa. l
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n Kummin digiboxi oli yhtä kaukaista häiriötä lukuun ottamatta 
palvellut erittäin hyvin. Päivänä muutamana se sai hepulin ja 
sekoitti kanavat niin, että nauhoituskin meni mullin mallin. Kummi 
luki käyttöohjetta ja selasi kanavalistoja, mutta oikeita paikkoja ei 
löytynyt.
Ei vaikka kummi yritti myös kosketin irti rasiasta ja takaisin-mene-
telmää (jota muuten valtakunnallinen neuvontakin sähköpostis-
saan ehdotti).

Kummi soitti laitteen myyjälle, joka sanoi vian olevan 
operaattorin puolella. Soitto operaattorille ei auttanut. Kukaan 
ei tuntunut tietävän mitään. Seuraava kohde oli maahantuojan 
tekninen neuvonta. Sieltä kummi sai tiedon, että jostain syystä 
kaksi ohjelmistopäivitystä oli jäänyt väliin. Ensi ohjeeksi kummi 
sai: ”Kiikuta tietokone tv:n ja boxin viereen ja kaiva maahantuojan 
kotisivulta uusi päivitys!”

Kummiko irrottaisi tietokoneen ja sen johtoarsenaalin, 
kantaisi kaikki toiseen huoneeseen ja sitten taistelisi erilaisten 
salatiedeohjeiden kanssa? Ei, vaan boxi pakettiin ja linja-autolla 
pikarahtina maahantuojan huoltoon.

Parin viikon jälkeen kummi jo ihmetteli, rakennetaanko uutta 
masiinaa, kun mitään ei tapahdu. Puhelu antoi nipun selityksiä 
sairaus- ja talvilomista. Parin uusintakyselyn jälkeen kummi sai 
sovituksi, että laite tulee seuraavana päivänä (lauantaina) linja-
autolla. Ei tullut. 

Tuli maanantaina postin kotiin kantamana. Mutta kun kummi 
ei ollut kotona postiauton vierailuaikana, paketti piti noutaa 
postista. Sitten alkoi asennustyö. Scartit ja muut johdot paikoil-
leen. Nyt astui esiin se kuuluisa Mr.Murphy. Lumisadetta ruudulla, 
ei yhteyttä. Soitto maahantuojan huoltoon, jossa ystävällinen 
henkilö lupasi lähettää seuraavana päivänä toisen laitteen 
kokeiltavaksi.

Illalla kummi otti vielä kerran kaukosäätimen käteensä ja 
painoi yhtä nappia, josta mikään ohje ei kertonut mitään. Ja 
katso! Kuvaruutu aukeni ja asennustyö saattoi alkaa. Toista boxia 
ei sitten tarvittukaan.

Nyt kummi nauttii entistä viisaampana digiajasta ja ennustaa 
monille muille kummeille toinen toistaan ihmeellisempiä seikkai-
luja. l

SEIKKAILU  
 DIGIBOXIMAAILMASSA

VAUhDIKAS ALKU  
TäLLE VUODELLE
n Toimintaamme on kuluvan vuoden alusta lukien ehtinyt jo 
liittyä 13 uutta yritystä ja uusia yrityskummeja 9, joista 3 naisia. 
Kummiklinikoita on pidetty 8 ja 2 uutta jo sovittu pidettäviksi. l

MERKITSE ALLAKKAAN:

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n  
vuosikokous TE-keskuksessa
tiistaina 24.4.2007 kello 16.00
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Pirkanmaan kuntien tukimaksuilla. Kokonaismenot olivat noin 53 500 
€, jolla panoksella autettiin tuhannen työpaikan säilymistä ja sadan 
uuden luomista. Kummien oma panos on ilmaista. Sitä on vaikea 
rahassa arvioida. Oikea mittari on ainoastaan menestyvä yritys.

Koulutusta ja tiedotusta
Pirkanmaan yrityskummit osallistuivat valtakunnallisen seminaarin 
järjestelyihin Tampere-talossa. Seminaarin aiheena oli ”Yritys Suomi, 
Kokemus käyttöön – yritykset kasvuun”. Tapahtumaan osallistui 
Pirkanmaalta kummiyrityksiä ja yrityskummeja. Lisäksi kummeille 

järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, joista toiseen, rahoitusta käsit-
televään, kutsuttiin mukaan myös kummiyritykset. Kauppakamari 
ja Hallituspartnerit ry järjestivät neljä HHJ- kurssia, joihin kuhunkin 
osallistui kolme kummia. Myös kevät- ja syyskokousten yhteydessä 
kuultiin kummitoimintaan liittyviä alustuksia. 

Pirkanmaan yrityskummien toiminnasta julkaistiin monia artikke-
leita useissa lehdissä. Yhdistyksen tiedottamisen runkona toimivat 
kotisivut Internetissä. Myös oma tiedotuslehtemme Julku ilmestyi 
sähköisessä muodossa kolme kertaa. l


