
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Marraskuu 2008

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. 

n Pirkanmaan Yrityskummien kummi-
raati valitsi vuoden 2008 kummiyri-
tykseksi viime vuosina voimakkaasti 
kehittyneen Liuskemestarit Oy:n. 
Yhdistyksen teemaillan yhtey-
dessä raadin puheenjohtaja, 
Simo Lignell, korosti palkinnon 
luovutuspuheessaan yrityksen 
ja kummien neljä vuotta sitten 
alkanutta tiivistä yhteistoimintaa, 
jonka tulokset näkyvät monin tavoin. 
Niin ikään hän iloitsi siitä, että yrityk-
sessä on jo seuraava sukupolvi vahvasti 
mukana kasvamassa vaativiin tehtäviin. 
Hän kehotti läsnäolijoita tutustumaan 
Liuskemestarien hienoihin nettisivuihin 
www.liuskemestarit.fi.

LIUSKEMESTARIT 
ORIVEDELTÄ PALKITTIIN

Liuskemestarit Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Jokinen ottamassa 
vastaan onnitteluja ja kunniakirjaa Simo Lignelliltä. Pirkan-
maan Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Arto Lehto ja toimin-
nanjohtaja Ilkka Eerola odottavat onnitteluvuoroaan. 
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Toimitusjohtaja Tuomo Jokinen kertoi kiitospuheessaan 
yrityksen 15-vuotisesta historiasta, tulevaisuuden suunni-
telmista, ja esitteli joukkueensa. Hän piti kahden kummin 
järjestelmää Liuskemestareille sopivana. Kummitoimintaa 
ylipäätään hän suositti hyvänä käyttövoimana.

Kummin puheenvuoron käytti Paavo Mäkilä, joka toi 
esiin erityisesti Matti Kyntäjän merkittävän panoksen heidän 
yhteiskummiutensa aikana. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä 
nuorten Jokisten aktiivisuuteen ja heidän kuuntelukykyynsä, 
vaikka ikäero kummeihin on suuri.

Vasemmalla Liuskemestarien Arttu Jokinen ja Pekka 
Jokinen, oikealla Tuomo Jokinen ja Sini Jokinen. 
Keskellä kummit Paavo Mäkilä ja Matti Kyntäjä.

n Nordean koulutustiloihin oli saapunut 
35 kummia, 19 kummiyritystä sekä 8 
sidosryhmien edustajaa. Arto Lehto 
kertoi avauspuheenvuorossaan lyhyesti 
muutamia kiinnekohtia kummitoiminnan 
arjesta. Kummitoiminnassa on ollut 
kuluvana vuonna mukana 148 kummia 
ja 133 kummiyritystä. Kiitosta saanut 
kummiklinikkatoiminta on ollut vilkasta 
ja sitä kehitetään edelleen. Puheenjoh-
taja viittasi myös jo perinteisesti tehdyn 
palvelututkimuksen myönteisiin tuloksiin, 
joiden mukaan luottamukselliset kum-
misuhteet ovat kantaneet hedelmää. 
(Tutkimustuloksista lisää tässä lehdes-
sä.) Arto Lehto mainitsi myös suhteiden 
ylläpidosta Suomen Yrityskummeihin, 
jotka ovat toiminnassaan ottaneet oppia 
pirkanmaalaisesta toimintavasta. Käsi-
teltyään vielä kummitoiminnan eettisiä 
sääntöjä, puheenjohtaja korosti tarvetta 
kummijoukon vahvistamisesta uusilla 
tehokkailla henkilöillä – aktiivisesta toi-
minnasta vähitellen pois siirtyvien tilalle. 

YRITYSKUMMIEN 
TEEMAILTAPÄIVÄ 
NORDEASSA
Tilaisuuden aluksi Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:n puheenjohtaja 
Arto Lehto lausui läsnäolijat 
tervetulleiksi.
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Pankinjohtaja Kurt Källarsson,  
Nordea Kalevan konttori, esitteli 
pankin toimintaa otsikkoteeman 
mukaisesti.

n Pankki on ohjeistanut toimintansa silmälläpitäen yritys-
asiakkaiden kasvua alkavasta asiakassuhteesta erityispal-
veluja saavaksi nimikkoasiakkaaksi. 
Kurt Källarsson kertoi myös etuyrittäjyyden merkityksestä. 
Tämä edellyttää vähintään 30000 € yhteistä säästö- ja/tai 
lainamäärää sekä pankin tuotteiden käyttöä vähintään 
viidestä pankin eri palvelusta.

Ajankohtaista pankki- ja pörssimaailmaa sekä koko 
maailman taloutta ravistelevaa tilannetta käsitteli pankin-
johtaja Källarsson Nordean näkökulmasta. Hänen mu-
kaansa tilanne sekä pankissa että Suomessa yleensäkin 
ymmärretään helpommaksi ja hallitaan nykyisin keinoin 
selvästi paremmin kuin 1990-luvun alussa. 

”Teemme sen 
mahdolliseksi”

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA
Jaana Rosendahl, Taaleritehdas
n Diplomi-insinööriksi energia- ja tuotantotalouden aloilla 
kouluttautunut Jaana Rosendahl on hankkinut työkoke-
muksensa maamme suuryrityksissä (IVO, Fortum, Aktia 
Sp, A-lehdet ja Mandatum) lähinnä markkinoinnin tutkimi-
seen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. 
Hänen esityksensä otsikko oli ”Asiakkuuksien hallinta”.

Mielenkiintoisen ja runsaasti analyysejä sisältäneen 
esityksen alkuteesinä oli Immanuel Kantin lausuma: ”Ko-
kemus ilman teoriaa on sokea ja teoria ilman kokemusta 
on vain älyllistä leikkiä.” Jaana Rosendahl valotti asiak-
kuuden kehittämisen vaiheita innostuksesta suunnitelmal-
lisuuteen. Ennen – nyt vertailujen avulla hän totesi markki-
noinnin roolin muuttuneen aikaisemmasta tuote/hinta 

lähtökohdasta asiakashal-
lintaan kohdistuvaksi. Tarkat 
asiakasryhmien ja asiakkaiden 
segmentoinnit, arvoluokitukset 
ja tuottavuusseurannat antavat 
aikaisempaa käyttökelpoisem-
pia työkaluja asiakkuuksien 
hallintaan. Summa summa-
rum: ”Asiakkuuden johtaminen 
ei ole vaikeaa – mutta vaatii 
tahtoa,” lopetti Jaana Rosen-
dahl kiinnostusta herättäneen 
esityksensä. 
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Tässä poimintoja 62 kummiyrityksen vastauksista (täysin tai osittain samaa mieltä)

kummin kanssa on helppo tulla toimeen 100 % 
yrityksen ja kummin välillä luottamuksellinen suhde   97 %
pystymme keskustelemaan arkaluontoisistakin asioista   92 %
kummi tietää mitä häneltä odotetaan   80 %
yritys saa kummitoiminnasta apua moniin asioihin   72 %
kummin kiinnostus yritystä kohtaan on aitoa   91 %
kummilta saatu apua tarvittaessa   83 %
yritykselle ollut kummitoiminnasta paljon hyötyä   77 %
tunteeko kummi mielestänne pk-yritysten toimintaa   89 %
voimme suositella kummitoimintaa muillekin yrityksille   94 %
yrityksellä myönteinen asenne kummitoimintaa kohtaan 100 %

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä oli 20 ollut mukana kummisuhteessa alle 1 vuoden, 17 yritystä 1-2 vuotta, 15 
yritystä 3-4 vuotta ja 10 yritystä 5-7 vuotta.
Vastauksista saatiin kommentteja, jotka otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Kyselytutkimuksen tuloksia

Merkitse muistiin ja ilmoittaudu 
ajoissa mukaan:
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n vuosi-
kokous TSOP:n kokoustiloissa maa-
nantaina 24.11.2008 klo 16:15. 
(Kutsukirje tulee postissa.)

Kummiyritysten käsitykset 
toiminnasta myönteisiä
Pirkanmaan Yrityskummien toimeksiannosta tehty kysely 
kummiyritysten parissa on mieluista analysoitavaa. Tulokset 
kertovat kummien nauttimasta luottamuksesta sekä arvos-

tuksesta tehtävässään. Onpa joku vastanneista sitäkin 
mieltä, että kummi on tuonut laajempaa perspektiiviä asi-
oihin kuin sinänsä yrityksen aktiivinen ja ammattitaitoinen 
hallitus! Toki pari vähemmän mairittelevaakin lausuntoa 
löytyy, esimerkiksi kummien passiivisuudesta yhteyden 
pidossa.

NYT 
ALLAKAT 
AUKI!


