
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Marraskuu 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. 

H yvässä hengessä käydyissä keskusteluissa 
todettiin alueellisten yrityskummitoimijoiden 
käytännön organisointi yleisesti hyväksi. 

Eräänä esimerkkinä Pirkanmaan Yrityskummit ry. 
Kuitenkin nähtiin tarpeellisena mahdollisen 

”keskuselimen” aikaansaaminen luomaan 
yhteisiä suuntaviivoja valtakunnan eri puolilla 
toimiville kummiorganisaatioille.

KUMMIORGANISAATIOT 
SUUNNITTELEVAT YHTEISTOIMINTAA
Sekä alueellisesta että valtakunnallisesta yhteistoiminnasta 
keskusteltiin Tampereella 8.10.2007. Tapaamisessa olivat paikalla 
hallituksen puheenjohtaja Keijo Sahrman ja yrityskummi
kauppaneuvos Pauli Leimio, Suomen Yrityskummit ry:stä 
sekä isäntinä Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
puheenjohtaja Arto Lehto ja toiminnanjohtaja 
Ilkka Eerola.

Keskuselimen tehtäviä voisivat olla mm.:
• yrityskummitoimijoiden etujen 

valvonta valtakunnallisella tasolla
• aseman ja tunnettuuden varmistami-

nen yrityspalvelujärjestelmässä
• rahoituksen organisointi
• alueellisten yrityskummitoimijoiden 

yhteistyön järjestely
• perustoimintamuotojen, mm. eettisten 

sääntöjen aikaansaaminen
• kummien ja organisaattoreiden 

koulutuksen järjestäminen
• yrityskummitoiminnan kehittämiseen 

osallistuminen
• avunanto uusien alueellisten 

yrityskummiorganisaatioiden 
käynnistämisessä   

Suomen Yrityskummit ry aikoo nyt organisoida 
yrityskummitoimintaa pääkaupunkiseudulla, 
mahdollisena yhteistyökumppanina Yrittäjät. 
Seuraavissa kokouksissaan SYK keskuste-
lee myös edellä mainituista asioista.



Onnistunut teemailtapäivä lähensi 
kummeja ja yrityksiä 
Paikalla oli yhteensä 60 osallistujaa. Näistä 16 edusti yrityksiä, 10 
yhteistyökumppaneita ja kummeja oli 34. 

Tampereen Seudun Osuuspankin tiloissa 15.11. pidetty 
Pirkanmaan Yrityskummien tilaisuus alkoi pankin toimitusjohtaja 
Olli Lehtilän ajankohtaisella katsauksella. Läsnäolijat saivat selkeän 
kuvan toiminnan kehityksestä, palveluista sekä markkinaosuuksien 
voimakkaasta kasvusta. 

Puheenjohtaja Arto Lehto avasi Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
osuuden. Hän lausui luennoitsijat, kummiyritykset ja kummit terve-
tulleiksi sekä kiitti isäntäpankkia. Sitten oli aika antaa puheenvuoro 
kahdelle tehokkaalle naiselle. 

Enemmän hyötyä yrityskummisuhteesta 
Ensin oli vuorossa Eva Hänninen-Salmelin, Evanet. 
Kummit kuuntelivat tarkasti Evan perusteellista 
analyysiä siitä mitä pitää selvittää ennen kummisuh-
teen aloittamista ja miten rakennetaan onnistunut 
kummisuhde. Luennoitsija käsitteli otsikkoaihetta 
ja koko prosessin vaiheita myös kummin erilaisiin 
ohjaustyyleihin paneutuen sekä huomioon ottaen 
niissä toimimisen.

Eva Hänninen-Salmelinin esityksen taustana 
olivat hänen kokemuksensa yli 15 vuotta jatkuneesta 
henkilökohtaisesta mentoroinnista eri yhteisöille ja 
yrityksille.

”Toimiva kummisuhde antaa hyviä tuloksia kun 
kummisuhteen molemmat osapuolet lähtevät proses-
siin selkein odotuksin ja avoimin mielin.”
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MENESTYNEITÄ KUMMIYRITYKSIÄ PALKITTIIN

Onnistumisen edellytykset tulivat selkeiksi – kum-
meille jäi taatusti pohdittavaa omaan käytännön 
työhönsä. 
Huom! Eva Hänninen-Salmelinin esityskalvot löytyvät 
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n” kummeille”-sivulta kohdasta 
Kummikäsikirja ja Esityskalvot.

Toimitusjohtaja 
Olli Lehtilä
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Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja Ilkka Eerola kertoi Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
tuloksista ja toiminnan vahvuuksista. Kolmentoista toimintavuoden 
aikana on autettu yli 350 hyvin erilaista yritystä. Kuluvana vuonna 
peräti 141 yritystä. Kummeja on tällä hetkellä 139 henkilöä. Kummi-
klinikoita on pidetty 34, joista 9 jo aiemmin mukana olleille yrityksille.
Alkavat yritykset saavat yleensä eniten apua kummitoiminnasta. Lä-
hes kaikki mukana olleet yritykset ovat tyytyväisiä kummitoimintaan. 
Yleensä kummisuhde kestää 3 – 4 vuotta, joskus jopa 10 vuotta.

Pirkanmaan Yrityskummien vahvuuksia ovat 
tuotteistetut palveluprosessit
Palveluketjun elementtejä ovat yritysanalyysi, kummin valinta, 
kummisuhteen aloitus ja seuranta sekä kummiklinikka. Kummiraati 
vastaa puolestaan toiminnan kehittämisestä sekä yhteyksistä 
kummeihin ja yhteistyökumppaneihin. Toiminnan menestystekijöihin 
kuuluvat suuri ja laadukas kummipooli, elävät kontaktit, palkattu 
toiminnan vetäjä sekä toimisto TE-keskuksessa.

Kunniamaininnan sai 
pirteä palveluyritys Persoona Oy
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n kummiraati palkitsi kunniamaininnal-
la Persoona Oy:n vuoden 2007 menestyneenä kummiyrityksenä. 
Yritys on perustettu vuonna 2003 ja sen juuret ovat proAkatemiassa, 
Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä. Persoona 
on kasvanut kahdessa vuodessa kuuden nuoren yrittäjäosakkaan 
markkinointiviestintätoimistosta 34 henkilöä työllistäväksi palveluyri-
tykseksi. Osa henkilöstöstä toimii antamassa viittomakielen palveluja 
Tulkkipalvelut Sivupersoona -nimisen aputoiminimen kautta. 
Toimitusjohtaja Reetta Keränen kertoo, että Persoonan missiona 
on loihtia erottuvia ja pilkehtiviä markkinointiviestinnän ratkaisuja 
rohkeille yrityksille. 

Persoonan sirkeäsilmien kadehdittavana yrityskummina on 
vuodesta 2005 toiminut alan ammattimies Antti Aro.

Hallitusohjelmasta ja tulevaisuudesta
Seuraavaksi estradin otti hallintaansa kansanedusta-
ja Marja Tiura. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
puheenjohtaja, alueemme ääniharava, Marja Tiura 
kertoi ensin hallitusohjelmaan kirjatuista, tulevaisuu-
teen vaikuttavista asioista. Tulevaisuusvaliokunnan
painopisteasioita ovat puolestaan innovaatio- ja 
osaamisasiasiat, jotka tuovat tullessaan huippuyli-
opiston ja uusia painotuksia ammatilliseen koulutuk-
seen. 

Marja Tiuran ansiokas esitys sytytti 
kuulijat runsaaseen kysymystulvaan ja 
vilkkaaseen keskusteluun.

VUODEN 2007 KUMMIYRITYKSEKSI 
VALITTIIN PUUSEPÄNWERSTAS J-P SIRKKA
Monien menestyneiden kummiyritysten joukosta Pirkanmaan Yritys-
kummit ry:n kummiraati valitsi palkittavaksi Puusepänwerstas J-P 
Sirkka Oy:n Hämeenkyröstä. Palkitsemisen kriteerinä on toiminnan-
johtaja Ilkka Eerolan mukaan yrityksen oma menestyminen sekä 
se, että yritys on osannut hyödyntää yrityskummitoiminnan antamia 
mahdollisuuksia. 

J-P Sirkka Oy:n kannattava ja kasvava liiketoiminta perustuu 
perinteisiin kädentaitoihin.  Toimialana on saunasisustus, muotoiltu-
jen valmislauteiden valmistus asiakkaan antamien mittojen mukaan. 
Markkina-alueena on koko Suomi ja pysyviä myyntinäyttelyitä 
on runsaasti eri kohteissa. Yrityksen kummina on toiminut Vesa 
Vilanen.

Toimitusjohtaja Reetta Kerästä onnittelevat Yritys-
kummien puheenjohtaja Arto Lehto ja kummiraadin 
puheenjohtaja Simo Lignell.

Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Sirkka vastaanottamassa palkintoa 
kummiraadin puheenjohtaja Simo Lignelliltä. 

 Kirjallisten palautteiden mukaan osallistujat olivat tilaisuuden järjestelyihin ja sisältöön erittäin tyytyväisiä.TEEMAILTAPÄIVÄN PALAUTE
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Martti Peräluoma ja Vislasi Oy 
osaavat lasin käsittelyn
Vuoden 2007 palkituille yrityksille lahjoitetut taidelasi-
lautaset ovat Pirkanmaan Yrityskummit ry:n jäsenyri-
tyksen tuotantoa. Martti Peräluoman suunnittelemat 
teokset ovat saaneet tunnustusta aikaisemminkin. 
Hänen Mäntyniemi-maljakkonsa tulivat presidentti Ah-
tisaaren virkakaudella tutuiksi. Niitä annettiin lahjaksi 
presidentin vieraille. Tarja Halosen aikana Mäntynie-
mi-sarjaa on lahjoitettu muun muassa eduskunnan 
lisärakennukseen.

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

kummiyritysten kuulumisiakummiyritysten kuulumisia

MERKITSE ALLAKKAAN!
YRITYSKUMMIEN SYYSKOKOUS 
KESKIVIIKKONA 14.11. KELLO 16.

TE-KESKUS, TE-SALI
Katso ohjelma kummien www.sivuilta, 

samalla näet toimintasuunnitelma-
ehdotuksen vuodelle 2008.

Muista ilmoittautua ajoissa!

YRITYSMENTORIT 
POHJANMAALTA KYLÄSSÄ

KUMMIYRITYS 
DAMMENBERG PALVELEE 
SUKLAAN YSTÄVIÄ

Vieraat vasemmalta oikealle: Kauko Rinne, Marjatta Björknäs, 
Boris Haga, Riitta Korpela, Eero Halonen, Eila Helén sekä Risto 
Pouttu.

Myös tamperelainen suklaatehdas antoi 
makean panoksensa edellä kerrottuihin 
palkitsemisiin. Dammenberg valmis-
taa pähkinättömiä ja gluteenittomia 
tuotteita. Tummat suklaat ovat 
lisäksi maidottomia. Valikoimista 
löytyy myös sokerittomia tuotteita. 
Erikoistöitä tehdään tilauksesta 
häihin, ristiäisiin, syntymäpäiville sekä 
yritystapahtumiin.■ Pietarsaaren ja Kokkolan seutukunnista tuli 23.10.2007 

kuusi yritysmentoria vierailulle Tampereelle. Kehitysyhtiö 
Concordian puitteissa kummitoiminnasta vastaava Riitta 
Korpela johdatteli joukkonsa tutustumaan pirkanmaalaiseen 
yrityskummitoimintaan. Tapaamisen aluksi keskusteltiin perus-
asioista, muun muassa valtakunnallisen yhteistyön tarpeesta. 
Sen jälkeen vierailevat yritysmentorit (kaksikielisellä seudulla 
yrityskummeista käytettävä nimike) osallistuivat katsojina 
ja kuuntelijoina todelliseen kummiklinikkaan. Klinikka oli ns. 
”karttaklinikka”, jossa uuden kummiyrityksen, Medvideo Oy:n 
tilannetta pyrittiin kartoittamaan. Klinikkaan osallistuivat kummit 
Harri Meller, Antti Aro sekä Jarmo Levonen. ●


