
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Maaliskuu 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. 

Pirkanmaan  
Yrityskummeille 
uusi toiminnan-
johtaja

Ilkka Eerolan siirryttyä Pirkanmaan Yrityskummit 
ry:n toiminnanjohtajan tehtävästään eläkkeelle, 
on hänen seuraajakseen nimitetty Harri Meller. 
Hän aloitti tässä toimessa 1.3.2009.

n Harri Meller (s.1955) on ollut yrittäjänä vuodesta 1991 alkaen. 
Mellerin perustama HM-Office Oy toimi vuoteen 2007 asti pirkan-
maalaisten yritysten tietotekniikkatoimittajana. HM-Office Oy:n 

Harri Meller  
on menestynyt 
yrittäjänä,  
kouluttajana ja  
konsulttina.

liiketoiminnat myytyään Meller on jatkanut yrittämistä liikkeenjohdon 
konsulttina saman nimen alla ja JSL Partners Oy:n kumppaniyri-
tyksenä. Hän on vetänyt yrittäjä- ja myyntikursseja mm. uusyritys-
keskuksille, yrittäjäjärjestöille ja TE-keskuksille sekä konsultoinut 
pk-yrittäjiä liikkeenjohdollisissa asioissa. Hän on myös työ- ja elinkei-
noministeriön valtuuttama markkinointi- ja kansainvälistymiskoulu-
tuksen toteuttaja.  Oman mausteensa ja hyödyllisen lisän toimintaan 
on tuonut kansainvälisen SAM Headhuntingin konsulttina toimiminen 
muun konsultoinnin ohella.
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Harri Meller liittyi Pirkanmaan 
Yrityskummeihin heti liiketoiminnat 
myytyään v. 2007. Yrittäjäkokemus 
ja pitkäaikainen kansainvälisen 
konsernin johtotehtävissä toimimi-
nen ovat erittäin hyvänä pohjana 
kummitoiminnalle. Perspektiiviä niin 
pirkanmaalaisesta kuin globaalista-
kin näkökulmasta ja johtotehtävistä 
on ehtinyt kertyä jo yli 20 vuotta, 
liike-elämästä kaikkiaan yli 30 vuotta. 
IT-yritysten keskisuurta kastia edus-
tanut oma yritys menestyi yksityisenä 
toimijana ketjujen keskellä hyvin. 
Ennen yrittäjäuraansa Harri Meller oli 
Esselte Oy:n johtoryhmässä myynti- 
ja markkinointijohtajana useita vuosia. 

Yrityskummien teemailtapäivässä 10.3.2009 
Elisa Oyj:n tiloissa elettiin juhlahetkeä, kun 
kummiraadin puheenjohtaja Simo Lignell 
paljasti vuoden kummin nimen. Yli kymmenen 
vuotta toiminnassa mukana ollut ja monipuo-
lisesti toiminut Paavo Mäkilä sai ansaittua 
kiitosta uutteruudestaan, osaamisestaan, 
sosiaalisuudestaan ja saavutuksistaan. 

n Paavolla on ansioita vaikka muille jaettaviksi. Hän tuli 
mukaan kummitoimintaan vuonna 1999. Hän on toiminut 
useiden yritysten kummina ja myös Pirkanmaan yrityskum-
mien luottamustehtävissä. Kummiraadin jäsenenä hän on 
antanut merkittävän panoksensa sen toimintaan vuosina 
2004 – 2005 sekä edelleen vuodesta 2009 alkaen ja 
hallituksen toimintaan sen jäsenenä vuosina 2006 – 2008. 
Paavo Mäkilä kuuluu myös tämän Julku-lehden toimi-
tuskuntaan, joka huolehtii omana ryhmänään muustakin 
yhdistyksen tiedotusaineistosta. Lukijat muistanevat senkin, 
että Mäkilä on niin ikään viime vuoden kummiyritykseksi 
nimetyn Liuskemestarit Oy:n kummi.

Vuoden 2008 
yrityskummi  
valittiin palkittiin esimerkillisestä 

kummityöskentelystä

Paavo 
Mäkilä  

Näissä tehtävissä hän perehtyi laajas-
ti kansainväliseen kaupankäyntiin.

Meller on päässyt ylioppilaaksi 
Nokian Yhteiskoulusta, suorittanut 
yo-merkonomin tutkinnon Tampereen 
kauppaoppilaitoksessa sekä myynti-
johdon tutkinnon (MJT) Markkinoin-
ti-instituutissa. HHJ-tutkintokin tuli 
äskettäin suoritettua. 

Kesällä Harri harrastaa golfia ja 
”lapinhulluus” vie 7-8 kertaa vuodessa 
pohjoiseen. Mökkitouhut Nokialla ovat 
rentouttavia ja vapaa-aikaa täydentä-
vät innostus Suomen historiaan sekä 
yli 25 vuotta jatkunut sukututkimus-
harrastus.

Palkitsijat Simo Lignell ja Arto Lehto, 
keskellä Paavo Mäkilä



kaupunkiseudun  
palvelut yrittäjille
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”On ollut vaikuttavaa seurata näinä kuluneina vuosina, miten hie-
nosti kummien kokemuspohjainen hiljainen tieto siirtyy asiakasyri-
tysten käyttöön – pyyteettömästi.
Merkityksen suuruuden voi vain arvata.

Kummin pitää tietysti seurata aikaansa ja kaikkea mitä ympäril-
lä yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa tapahtuu. Pirkanmaan 
Yrityskummit ry huolehtii kummiensa ajassa pysymisessä kiitet-
tävästi. Yhdistys lähettää opinhaluiset jäsenensä kauppakamarin 
HHJ-kursseille sekä tarjoaa teemailtapäiviä ja seminaareja. Myös 
tuleville kummiyrityksille pidettävät klinikat ovat hyviä koulutustilai-
suuksia etenkin uusille kummeille.

Pirkanmaa näyttää suuntaa koko maalle. Valtakunnallinen 
yrityskummitoiminta on siirtymässä alueelliseen malliin, joka hakee 
vielä lopullista muotoaan. Pirkanmaan toimintatapa tullee olemaan 
pohjana. Kummitoiminnan tarve on kaikkialla suuri. Esimerkkinä 
tästä: Kun Helsingissä tuli tieto kummitoiminnan alkamisesta, 50 
yritystä ilmoittautui. Kun tiedämme, miten hyvin Pirkanmaalla on 
pystytty yrityksiä auttamaan, on syytä uskoa, että Suomi pärjää.”

Näin puhelee Paavo 
leppoisaan tapaansa:

Iloinen  
vuoden 2008  
yrityskummi

Johtaja kari kankaala,  
kaupunkikehitys, Tampere

n Johtaja Kari Kankaala selvitteli teemailtapäivässä esityksensä aluksi kaupungin 
tehtävää puitteiden luojana yritystoiminnalle. Kaupunki panostaa vuosittain n. 
miljoona euroa yritysneuvontaan ja on mukana sekä fyysisissä että virtuaalisissa 
toimintaympäristöissä.

Yksi suurimmista yritystoimintaa rajoittavista tekijöistä tulee olemaan tontti-
maan loppuminen 5 – 10 vuoden kuluessa. Teiskossa olisi tilaa, mutta se tuskin 
yrityksiä kiinnostaa, kun lähikunnissa on tarjolla tontteja sekä tieverkos-
ton että rautatien tuntumassa. Ongelmana on myös vuonna 2011 
alkava työvoimapula.

Kaupungin taholla on mietitty monenlaisia ratkaisuja, ja 
seudun kuntien kanssa onkin saatu aikaan yksi koko-
naisuus, tehokas työkalu TREDEA (Tampere Region 
Economic Development Agency). Se perustettiin 
16.12.2008 ja käynnistyi 1.1.2009. Toimitusjohtaja 
on Ari Tuulentie ja hallituksen puheenjohtaja Kari 
Kankaala. TREDEAn osakkaina on Tampereen 
lisäksi seitsemän kuntaa: Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, 
Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Vesilahti. Asukkaita 
alueella on liki 350 000 ja uusia työpaikkoja syntyy 

Johtaja Kari Kankaala, 
kaupunkikehitys, Tampere
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vuosittain lähemmäs 4000. Alueen väestökasvu on tulevai-
suudessa 80000 asukasta. Tämä merkitsee yhteensä noin 
kymmentä Vuoreksen kokoista projektia.

TREDEAn missiossa elinkeinopolitiikan tehtävänä on 
ylläpitää ja vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun veto-
voimaisuutta sekä varmistaa menestyvän yhteistoiminnan 
edellytykset. Visiona on saada Tampereen kasvavasta 
kaupunkiseudusta kansainvälisesti kiinnostava kasvualusta 
uudistumishaluiselle elinkeinoelämälle.

Juuri nyt ajankohtaisia ovat yhtiön toiminnan käynnistä-
minen, kehittämispalvelut ja kaupunkiseudun markkinointi. 
Kehittämispalveluihin kuuluu tärkeänä osana yritysten neuvon-
tapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen. TREDEA organisoi 
mm. alkaville yrityksille suunnatun palvelun, joka toteutuu 
jokaisessa kunnassa samoista lähtökohdista.

Kummitoiminnan hyödyntäminen sopisi hyvin tähän 
projektiin. 

Kari Kankaalan esitys herätti vilkasta keskustelua. 
Kummien taholta tullut ehdotus, että nyt kannattaisi kansain-
välisyyttä ajatellen hyödyntää yhteistyötä olemassa olevien 
ystävyyskaupunkien kanssa, sai häneltä kiitoksen hyvästä ja 
toteutettavasta oivalluksesta.

n Teemailtapäivää isännöinyt 
aluejohtaja Vuosjoki kertoi Elisa 
Oyj:n toimintakentästä, sen moni-
muotoisuudesta sekä toiminnan 
tuloksista. Yhtiön liikevaihto oli 
vuonna 2008 1,49 miljardia euroa 
ja tulos ennen veroja 228 miljoo-
naa euroa. Matkapuhelinliittymiä 
oli yli 2,8 miljoonaa ja kiinteitä 
liittymiä noin 1,24 miljoonaa, joista 
laajakaistaliittymiä yli 500000.

Elisa on Suomessa laajakais-
tan markkinajohtaja.

Elisan visio on tarjota elämyk-
siä ja tuottavuutta verkossa. Missio 
on innovoida ICT- ja online-palve-
luja maailmanluokan asiakasym-
märryksellä ja tehokkuudella.

Elisa oyj, Hämeen aluejohtaja 
Markus vuosjoki:

Elämyksiä 
ja tuottavuutta 
verkossa

Aluejohtaja  
Markus Vuosjoki

Elisa Suomessa, Pohjois- 
maissa ja maailmalla
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”Elämää verkoissa” oli  
vakuuttava esitys

Uuden teknologian 
tuottavuushyödyt  
edellyttävät  
toimintatapojen  
muutostaKummit ihmettelemässä  

”kanssakäymishuonetta”

n Kummit ja kutsuvieraat saivat aitiopaikoilta seurata Elisan myyntijoh-
taja Kari Hännisen yhdessä Markus Vuosjoen kanssa havainnollistamaa 
esitystä. ”Maapallon toisella puolella” samanaikaisesti toimiva Hänni-
nen oli matkapuhelimensa välityksellä audiovisuaalisessa yhteydessä 
tietokoneensa ääressä toimineeseen Vuosjokeen Elisan tiloissa, myös 
kummien osallistuessa keskusteluun. 

Kari Hänninen esitteli näytöllä ”Tuottavuutta verkossa” virtuaaliviik-
konsa vaiheita. Hän oli luopunut turhasta matkustamisesta eri toimipistei-
den välillä ja hyödyntänyt esittelemäänsä virtuaalista neuvottelukäytän-
töä tehokkaasti. Näin oli syntynyt huomattavia aika- ja rahasäästöjä. Nyt 
oli kysymyksessä vain yhden henkilön aikaansaamat säästöt. On helppo 
kuvitella minkälaisiin suuruusluokkiin pystytään yrityksissä ja yhteisöissä, 
ja vaikkapa maailmanlaajuisesti virtuaaliyhteyksiä hyödyntämällä.

Kummit saivat todeta myös yhteyden nopean syntymisen tavan-
omaisia tietokoneita sekä 3G-verkkoa käyttäen ja käyttökustannusten 
pysymisen puhelumaksujen tasolla. Vaikka ”maailman ääriltä” oltiin 
neuvonpidossa tamperelaiseen Elisan toimipaikkaan.

ilkka 
EErola
eläkkeelle ja    
”rivikummiksi”
ilkan työn tulokset 
kummitoiminnan  
kehittäjänä  
tunnetaan sekä  
Pirkanmaalla että 
valtakunnallisessa 
toiminnassa.

Ilkka on kuunnellut kiitospuheen ja 
vastaanottanut ”Salista eteiseen” 
taulun yhdistyksen puheenjohtajalta 
Arto Lehdolta.



”Minulla oli harvinainen onni saada tehdä viisi antoisaa vuotta työtä 
harrastukseni parissa. Minulle siis maksettiin palkkaa siitä, että sain 
tehdä työtä, jota olin alkanut harrastaa 10 vuotta ennen toiminnan-
johtajaksi ryhtymistäni. (Pirkanmaan yrityskummitoiminnan historiaa 
enemmän sivulla http://www.yrityskummit.net/kummitoiminnan_
historiaa/  ). Tietenkin työssä oli osia, jotka myös maistuivat työltä 
eikä harrastukselta. Suurin osa ajasta kului kuitenkin kontakteissa 
kummeihin ja kummiyrityksiin. Toimiminen palkattuna työntekijänä toi 
myös tavallaan lisää vastuuta etenkin siitä, mihin vähäiset taloudel-
liset resurssimme olisi suunnattava. Ei voinut enää harrastaa sitä 
mikä kiinnosti, vaan oli myös pidettävä huolta siitä, että kummitoi-
mintaan suunnattujen panosten vaikuttavuus olisi mahdollisimman 
suuri. Toisin sanoen miten yritykset eniten voisivat hyötyä siitä, mitä 
me pystymme niille antamaan.

Uutena lisäpiirteenä harrastukseen tuli se, että oli opittava 
tuntemaan monimutkainen ja laaja ”yrityspalvelujärjestelmä” ja ase-
moitava Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminta siihen nähden siten, 
ettei turhia päällekkäisyyksiä syntyisi. Olisi pystyttävä kirkastamaan 
meidän erityinen kilpailuetumme. (Samaa ”neuvoa” joutuu jankutta-
miseen asti antamaan myös yrityksille.)

Pirkanmaan Yrityskummit ry keskittyy antamaan jäsentensä 

kokemusta pk-yritysten käyttöön.  Toimiston/toiminnanjohtajan tehtä-
vänä on organisoida tämä tapahtumaan käytännössä.  Puoleemme 
kääntyvien yritysten tarpeiden lisäksi on myös otettava huomioon 
kummit yksilöinä ja se, että kummit eivät ole töissä vaan harrasta-
massa – tosissaan mutta hymyssä suin. Toimiston kannalta katsoen 
pyrimme auttamaan yrityksiä verkostomme avulla. Verkostomme 
käsittää kummit ja yhteydet muihin yrityspalveluorganisaatioihin.  
Suuri resurssi ovat kummien laajat ja monipuoliset omat verkostot, 
jotka eivät mitenkään suoraan edes liity kummitoimintaan. Näiden 
verkostojen käyttö on kummien omassa harkinnassa, ja niiden 
käytöstä emme useinkaan edes kuule - klinikoissa olen nähnyt kyllä 
konkreettisia esimerkkejä. 

Näiden sanojen myötä haluan kiittää lämpimästi kummeja ja 
kaikkia muita lukijoita, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä 
kuluneen viiden vuoden aikana. Yhteistyö jatkuu nyt omalta puolelta-
ni rivikummina!

Ilkka Eerola

PS. Nyt jäänee aikaa myös entistä tarkempaan luonnon seuraami-
seen sekä lintujen kuvaamiseen Kristiinankaupungin Skaftungissa 
sijaitsevalla kesäasunnolla.”

Tässä eläkkeelle lähtijän mietteitä uudella kynnyksellä:
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PirkaNMaaN  
YriTYSkUMMiT rY

vUoSikokoUS  
TE-kESkUkSESSa
kESkiviikkoNa  
22.4.2009 klo 17

Kokouksen jälkeen esitelmöi 
johtaja Riitta Varpe, TE-keskus

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
Puh. 0500-620 933
         01 0602 5715
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

Yrityskummi, merkitse allakkaasi: Yrityskummi, muista  
ennakoida myös tämä:

valTakUNNalliNEN  
YriTYSkUMMiPäivä
JYväSkYläSSä  
24.8.2009
Järjestää: Suomen Yrityskummit ry


