
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 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. 

Kokouksen avaus
Avauspuheenvuorossa Pirkanmaan Yrityskummit ry:n puheenjohtaja 
Arto Lehto kertoi kummien ajankohtaisista asioista. Meneillään on 
mm. toimenpiteitä kummiorganisaatioiden valtakunnallisen yhteis-
toiminnan kehittämisestä; mahdollisesti jopa tietynlaisen ”keskuseli-
men” aikaansaamisesta luomaan yhteisiä suuntaviivoja valtakunnan 
eri puolilla toimiville kummiyhteisöille.
On keskusteltu mm. eettisten sääntöjen täsmentämisestä.

SYYSKOKOUS KOKOSI KUMMIT  
TE-KESKUKSEN SALIIN 14.11.

Pirkanmaan omista kummihankkeista on kehitysvaiheessa 
”säätiö”, jonka pääoman hankintaan kummien odotetaan aikanaan 
osallistuvan omalla aktiivisuudellaan tai pienellä panoksellaan.
Puheenjohtaja totesi lisäksi, että järjestetyistä klinikoista on saatu 
myönteistä palautetta ja toiminta kokonaisuudessaan on ollut 
aktiivista. 
Tämän jälkeen siirryttiin syyskokouksen viralliseen ohjelmaan.

Laajeneminen Pirkanmaalta pohjoiseen voi tuottaa monenlaisia yllätyksiä.
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Arto Lehto jatkaa puheenjohtajana
Syyskokoukseen osallistui 39 yrityskummia. Kokousasioina käsiteltiin 
toimintakauden 2008 toimintasuunnitelma, vahvistettiin tulo- ja menoarvio 
vastaavalle kaudelle sekä päätettiin jäsenmaksuista ja palkkioista.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Arto Lehto. 
Valinta tapahtui vaalilautakunnan perustellun ehdotuksen pohjalta. Halli-
tukseen valittiin uudeksi jäseneksi Timo Toivonen. Muut hallituksen jäsenet 
Arto Lehto, Kari Löytty, Paavo Mäkilä ja Raimo Tanttu jatkavat edelleen. 
Sitten olivat vuorossa illan esitelmät.

n Professori Asko Miettinen pohjusti kiinnostavan esityksensä 
Sokrateen ajatusten kautta postivaunujen (stagecoach) hallintaan 
– ja sieltä nykypäivän coaching-menetelmiin.

Alan kirjallisuudesta poimituista teeseistä yksi selkeimmistä 
on Tim Gallweyn teoksessa ”The Inner Game of Tennis” kiteytetty 
määritelmä: Coaching on valmennusta yksilön potentiaalin ja toteu-
tuneen suorituksen väliin tulevan häiriön poistamiseksi.

Esitelmöitsijä toi toki monia muitakin määritelmiä valppaana 
kuuntelevan kummijoukon eteen. 

Coachingin kohdistuminen on moni-ilmeistä 
• Yksilöcoaching 
(henkilökohtainen coaching) 

johdon coaching
esimiesten coaching
avainhenkilöiden coaching

• Business coaching              • Systeeminen coaching

COACHING  
– uusi kummien työkalu?

	 	 	 	 	 								Professori,	yrityskummi	Asko	Miettinen:

Coaching valmennusmuotona
Coachingin lähtökohtana on valmentajan usko valmennettavan 

potentiaaliin. Valmentajan on nähtävä valmennettavan resurssit, 
mutta lopullinen työskentely asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
on valmennettavan omalla vastuulla. 

Coaching on toistaiseksi ”villi” alue
Coachingiin ei kohdistu mitään viranomaismääräyksiä tai lain-

säädäntöä. Alalla on kuitenkin toistakymmentä kansallista tai muuta 
järjestöä, joista jotkut myöntävät sertifikaatteja. Suomen Coaching-
yhdistys perustettiin vuonna 2005. 

Professori Asko Miettisen esitys herätti ajatuksia coachingin 
soveltamisesta kummityöskentelyyn. Asiapitoisen esityksen ohessa 
saatiin lisäksi ”hiljaista tietoa” nykyajan tutkimusmenetelmistä, mm. 
nykykoululaisten kvg -rutiineista.

• Ryhmäcoaching
johtoryhmäcoaching
työyhteisöcoaching
projektiryhmäcoaching
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n Asianajaja Markku Lehtola aloitti esityksensä kiinnittämällä kuuli-
jakunnan huomion yrityssaneerauslakiin kohdistuneisiin ongelmiin ja 
väitteisiin. Yrityssaneeraukset epäonnistuvat liian usein monista eri 
syistä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

•  Yritykset hakeutuvat saneeraukseen liian myöhään
•  Saneerauskelpoisuuden arviointi on vaikeaa
•  Saneerausvelan määrä kasvaa menettelyn aikana
•  Saneerausvelan käsite on epäselvä
•  Käsittelyajat oikeuksissa ovat liian pitkät
•  Verottaja vastustaa saneerausmenettelyä aina
•  Saneeraus vääristää kilpailua 

Esitelmöitsijän selvitettyä lukujen valossa verohallinnon käytäntöä 
saneeraushakemusten käsittelyssä, tuli kuulijoille selväksi verottajan 
voimakas halu vastustaa saneerausmenettelyä. Esimerkiksi vuonna 
2005 toimi saneerausmenettelyistä moitteitta vain 44 %. 

Lehtola eritteli lain pääkohtia myös näiden otsikoiden osalta:
Uudistettu laki on aikaisempaa selkeämpi ja joustavampi
Hakemusten käsittelyajat lyhenevät
Saneerausvelan uusi määrittely ja konkurssivertailu
Budjettiseuranta tukemaan yrityssaneerausta 

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia:
• Yrityssaneerauksen hakemusvaiheessa mahdollisesti laaditut 

budjetit ovat selvittäjän seurannan luonteva lähtökohta 
•   Liiketoimintasuunnitelman laadituttaminen ja velallisen oma-aloit-

teinen raportoinnista sopiminen heti menettelyn alusta 
•   Suositellaan kuukausi- tai tarvittaessa viikoittaisen  

kassavirtaennusteen sisällyttämistä perusselvitykseen

Esityksessään asianajaja Markku Lehtola käsitteli vielä saneeraus-
menettelyn aloittamisen esteitä ja keskeytysperusteita. Lopuksi hän 
selvitteli yrityssaneerausmenetelmän vahvistamisen esteitä. Lehto-
lan esitys herätti vilkasta keskustelua ja kummit saivat täsmällistä 
tietoa kysymyksiinsä.

Asianajaja Markku Lehtola,  
Asianajotoimisto Krogerus Oy:

YRITYSSANEERAUSLAKI 
JA SEN MUUTOKSET

(Molempien esitysten kalvot 

ovat löydettävissä Pirkanmaan 

Yrityskummit ry:n www-sivus-

tosta, kohdasta Kummeille / 

esityskalvot.)

”Kummina olen kokenut saavani enemmän kuin 
pystyn antamaan” 
Yhdistyksemme jäsen Seppo Penttinen, joka on aloittanut 
alun perin kummitoimintansa Uudessakaupungissa, kertoo 
kokeneensa uuden herätyksen yrityskummina Tampereella. 
Tässä hänen mietteitään:

”Pääsin mukaan yrityskummitoimintaan Uudessakaupungissa. 
Kuntaliiton suojissa ja hengessä toimintansa aloittanut Suo-
men Yrityskummit ry haki aktiivisesti yrityskummeja eri puolilta 
Suomea. Toimintamalli perustui kuntien jäsenyyteen ja talous 
kuntajäsenmaksuihin. Uusikaupunki järjesti vuosittain kummi-
tapaamisia ja Yrityskummit ry seminaareja yrittäjille. Sukupol-
venvaihdokset ja yritystoiminnan jatkon turvaaminen huolestutti. 
Tähän toimintaan perustettiin ESR-projekti ja saatiin rahoitusta-
kin.  Kummivoimin tuotettiin ”Vetäjä vaihtuu” julkaisu, jota jaettiin 
tuhansia kappaleita yrittäjätilaisuuksissa.  Kirjoitin julkaisuun 
muutaman luvun ja kolmas päivitetty painos on parhaillaan 
painokoneissa.

Yrityskummit ry:n kuntaliittovetoinen toiminta kehittyi uomiin-
sa, mutta varsinainen kummitoiminta eli yrityksen ja kummin 
kohtaaminen oli sattumanvaraista ja perustui paljolti kummin 
kontakteihin ja aktiivisuuteen. Yrittäjä ei helpolla lähtenyt etsi-
mään ventovierasta ja ehkä korkeassakin asemassa toiminutta 
yritysjohtajaa kummikseen.

Koin uuden herätyksen yrityskummina Tampereella. Täällä 
toimitaan mahdollisimman lähellä oikeaa yrittäjää. Pirkanmaan 
Yrityskummit ry toimintamallissa kummiasiamies toimii TE-kes-
kuksen tiloissa ja saa lähes päivittäin asiakkaakseen alkavia tai 
muutosvaihetta suunnittelevia yrittäjiä.

Omalta osaltani yritän viestiä ikäisilleni yrittäjille, että hoitakaa 
sukupolvenvaihdos kunnolla ja hoitakaa se ajoissa. Sukupolven-
vaihdoksen suunnittelu pitää aloittaa jo yritystä perustettaessa.

Yrityskummi toimii yrittäjän keskustelukumppanina, tukijana, 
valmentajana ja neuvonantajana. Jo se, että yrittäjä kertoo 
asian jollekin toiselle selkiyttää ajatuksia. Itse yritän työssäni olla 
kuunteleva tilintarkastaja.”

SEPPO PENTTINEN
valittu Suomen Yrityskummit ry:n 

Vuoden kummiksi
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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

Kummiraati on päättänyt järjestää  
kummeille

RÄÄTÄLÖITYÄ KOULUTUSTA  
TIETOKONEEN KÄYTÖSSÄ.
Anna ehdotuksesi tai toiveesi itsellesi 

sopivan koulutuksen tarpeesta/muodosta 
Ilkka Eerolalle 15.1.2008 mennessä.

Tarvitsetko	
					lisäapua?

kummiyritysten	kuulumisia

Kuvamanu 
– alansa 
 kokenein      
   yritys 
 Tampereella

n Vain harvat erikoisalojen yrittäjät sijoittuvat alansa kärkeen. Tampe-
reen seudulla pitkäaikaisinta valokuvausalan osaamista ja kokemusta 
edustaa yrittäjä Manu Honkanen. Hänen yhdessä Ulla -puolisonsa 
kanssa omistama Kuvamanu sijaitsee Satamakatu 6:ssa, Näsilinnan-
kadun kulmauksessa. Manu Honkanen on hankkinut alan taitonsa 
yli 40 vuoden kokemuksista valokuvaajana ja yrittäjänä. Myös Ulla 
Honkaselle on kertynyt pitkä ja monipuolinen kokemus alalta.

Tamperelaiset ovat jo vuosikymmeniä tottuneet valitsemaan 
valokuvauslaitteet ja -tarvikkeet sekä teettämään valokuvansa 
Kuvamanussa. Yritys valokuvaa perheiden vaiheita lapsikuva-

Kuvamanu valokuvaa  
pääsääntöisesti myös Julku-lehden  

tarvitsemat kuva-aineistot.

uksista ylioppilaskuviin, häät ja muut merkkipäivät mukaan luettuina. 
Useat kuvattavat edustavat jo toista tai peräti kolmatta sukupolvea 
yrityksen asiakkaina. Kuvaukset tapahtuvat joko Kuvamanun 
studiossa, jossa kuvaukset suorittaa Ulla Honkanen, tai asiakkaiden, 
esim. yritysten ja yhteisöjen haluamissa kohteissa, jolloin kuvaajana 
on Manu Honkanen.

Tämän päivän palveluihin kuuluvat nopeat kuvien valmistukset 
(tunnin kuvat), digitaalisten originaalien valmistus paperikuviksi, 
yritysten henkilökorttien kuvaukset ja valmistus sekä silmäpohjien 
kuvaukset lääketieteellisiin tarkoituksiin, kertoo Manu Honkanen.

 
JA KIITÄMME MIELLYTTÄVÄSTÄ  

YHTEISTYÖSTÄ KAIKKIA  
KUMMIYRITYKSIÄ JA KUMMEJA 

SEKÄ YHTEISTYÖ- 
KUMPPANEITAMME

Pirkanmaan Yrityskummit ry

TOIVOTAMME  
HYVÄÄ JOULUA


