
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 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 Kun tunnet kyvykkään ja kokeneen henkilön yrityselämän piiristä, 
suosittele häntä uudeksi kummiksi. Ota yhteys toiminnanjohtaja 
Ilkka Eerolaan.

Hallituksen ja kummiraadin jäsenet! Muistakaa velvollisuutenne 
hankkia uusia kummeja. l

KUMMIPOOLI 
TARVITSEE 
UUSIA JÄSENIÄ!

Pirkanmaan Yrityskummit ry on  
asettanut kuluvan vuoden tarpeeksi 
20-30 uutta kummia. Noin puolet  
määrästä on vielä avoinna. 
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Varsinaiset kokousasiat
SIMO LIGNELL JOHTI PUHETTA 
KEVÄTKOKOUKSESSA
Yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaiset asiat, mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös lausuntoineen hyväksyttiin pitemmittä puheitta. Vaaliva-
liokuntaan valittiin perustellusti neljä viimeisintä vuoden yrityskum-
mia, jotka ovat Antti Aro, Timo Karake, Seppo Karvonen ja Matti 
Kilpinen.  Valiokunnan sihteerinä toimii niin ikään vuoden kummi 
Ilkka Eerola.

KEVÄTKOKOUS VIRKISTI KUMMIT 

Kokouksen asialistan käsittelyn jälkeen luovutettiin aiemmin 
jakamatta jäänyt henkilökohtainen vuoden yrityskummin ”Hikitippa-
pisara” Timo Karakkeelle ja Matti Kilpiselle. Luovuttajina Arto Lehto 
ja Ilkka Eerola.

Puheenjohtaja Arto Lehdon katsauksesta:

KUMMITOIMINTA 
OLLUT AKTIIVISTA 
JA TULOKSELLISTA
n Erityisesti Pirkanmaan Yrityskummit ry:n yritysklinikat ovat osoit-
tautuneet menestykseksi. Niitä on vuoden 2007 aikana pidetty peräti 
45 ja kuluvan vuoden puolella jo 20. Joissakin tapauksissa klinikoi-
den anti on tyydyttänyt asiakasta jo siinä määrin, että varsinaista 
kummitoiminnan aloittamista ei ole tarvittu välttämättä sen enempää.

Vuodenvaihteessa oli 123 toimivaa kummisuhdetta. Kaikkiaan 
autettiin 153 yritystä, sillä vuoden 2007 aikana uusia kummiyrityksiä 
tuli 39 ja kummisuhteen lopetti 29 yritystä. Kummien lukumäärä 
oli vastaavana ajankohtana 143, joista 22 uutta kummia oli tullut 
vuoden 2007 aikana. Uusia kummeja tarvitaan edelleen. 

Kummit osallistuivat Kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:
n järjestämille HHJ-kursseille kiitettävästi. Kummeille varatut kaksi 
paikkaa täyttyivät kullakin neljällä kurssilla. Koulutusta jatketaan 
myös kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2007 aikana hyväksyttiin myös kummien arvot ja 
sitouduttiin niihin.
Kummien arvot ovat: taloudellinen pyyteettömyys, riippumattomuus, 
luottamuksellisuus ja vastuullisuus. 

Suomen Yrityskummit ry:n kanssa keskusteltiin 7.4.2008 yritys-
kummitoiminnan kehittämisestä. Paikalla olivat SYK:n puheenjohtaja 
Keijo Sahrman sekä hallituksen jäsen Pauli Leimio. Tamperelaisia 

edustivat puheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja Ilkka Eerola sekä 
varatoiminnanjohtaja Gölnar Hairedin.

Keskusteluissa todettiin alueellisen kummitoiminnan olevan 
avainroolissa. SYK voisi myös toimia valtakunnallisena alueellisten 
yrityskummitoimijoiden yhteistoiminnan koordinaattorina. Tämän 
johdosta SYK on päättänyt laajentaa hallitustaan uusilla jäsenillä, 
jotka edustaisivat alueellisia toimijoita. Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
hallitus on tähän tehtävään valinnut edustajakseen puheenjohtajan-
sa ja ilmoittanut tästä SYK:lle.

Kerrottakoon, että SYK on valinnut yrityskummiasiamieheksi 
Minna Järvisen, FM. Hänen pyrkimyksensä on tuoda esiin SYK:n 
näkyvyyttä ja tehostaa aluetoimintaa. l
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n Regea on Tampereen yliopiston hallinnoima yhteislaitos, jonka 
perustajajäseniä ovat yliopiston lisäksi Tampereen teknillinen yliopis-
to, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ja 
Tekonivelsairaala Coxa Oy.
Regeassa tehdään solu- ja kudosteknologista tutkimusta, jonka 
painopisteitä ovat kantasolututkimus ja kantasoluja ja biomateriaale-
ja yhdistävä tutkimus.

Professori Riitta Suuronen, jonka johtamana Regea toimii, 
jähmetti sanomallaan kummit kuuntelemaan tutkimusalan arkea ja 
tuloksellisuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Pääsimme esitelmöitsijän 
ammattiosaamisen kautta tutustumaan mm. kantasolujen sykkivään 

Professori Riitta Suuronen johtaa  
kiihtyvästi kehittyvää tieteen alaa  
tamperelaisessa bioteknologia- 
laitoksessa.

elämään, jota videokuvat lisäksi täydensivät. 
Saimme kuulla, että kantasolut ovat soluja, jotka pystyvät uusiu-

tumaan kantasoluina ja muuttumaan erilaistuneiksi soluiksi tarpeen 
mukaan. Kantasoluista voidaan tuottaa mm. hermo-, lihas-, maksa-, 
sydän- ja rasvasoluja. Kantasoluhoidoista odotetaankin paljon mm. 
Parkinsonin taudin, aivo- ja hermosairauksien, selkäydinvammojen, 
sydäninfarktien ja diabeteksen hoidossa. 

Professori Suuronen kertoi lisäksi huippuvaatimukset täyttävistä 
puhdastiloista, joita osittain myös vuokrataan opetus-, testaus- ja 
tuotantokäyttöön. Merkille pantavaa oli lisäksi ylivoimaisesti nais-
voittoinen Regean henkilökunta. Viimemainittuun on selkeä syy: 
puhdastilojen hiukkaspitoisuudet on minimoitu. Miehet tuottavat yh-
deksän kertaa enemmän partikkeleita työympäristöönsä kuin naiset!

Regea toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tekonivel-
sairaala Coxan vieressä Finn-Medin bioteknologiakampuksella ja on 
yksi maailman johtavista oman alansa laitoksista. l

yksi alansa 
kärki-
yrityksistäREGEA

Nyt kummien aivosolut aktiivisiksi: Ala miettiä, 
mikä Pirkanmaan kummiyrityksistä olisi vahva 
ehdokas vuoden 2008 kummiyritykseksi. 

Ilmoita ehdotuksesi Ilkka Eerolalle. Syksyllä jae-
taan taas ainutkertaista kunniaa ja kuuluisuutta.

MIKÄ	YRITYS	
VUODEN	2008	
KUMMIYRITYKSEKSI?

		Mietintämyssy:
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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

Suomen Yrityskummit ry on julkaissut uudistetun opaskirjan, jossa tarkastel-
laan yrityspolven vaihdokseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista.
Oppaan artikkelien kirjoittajina ovat mm. HTM-tilintarkastaja Seppo Penttinen, 
professori Jarmo Leppiniemi ja KHT-tilintarkastaja Antti Helenius.
Kirjaa voi tilata 5 € hintaan SYK:n toimistosta info@yrityskummit.fi.
Opasta voi tiedustella myös seudullisista elinkeinoyhtiöista, rahoitus- ja va-
kuutuslaitoksista ja TE-keskuksista.

n Tuhansien suomalaistalojen pihoja,aitoja, muureja,  seiniä  
ym.peittää liki ikuinen liuskekivi, jota louhii ja jalostaa Liuskemestarit 
Oy Orivedellä.

Toimitusjohtaja Tuomo Jokinen kertoo 14-vuotiaan perhe-
yrityksen elävän par´aikaa voimakkaan uudistamisen ja teknisen 
kehittymisen aikaa.  Veljesten Pekka ja Tuomo Jokisen omistama 
yritys louhii ja hakkaa tummaa fylliittikiveä Oriveden Yliskylässä.Li-
säksi yritys tuo maahan sisustuskiveä ulkomailta. Henkilökuntaa  on 
kaikkiaan parikymmentä. Liikevaihdoksi on tälle vuodelle budjetoitu 
1,6 milj. euroa.

JALOSTUS LISÄÄNTYY
Kivi on noussut rakentajien ja sisustajien suosioon luonnonmukai-
suutensa ja kestävän kauneutensa vuoksi. Sahattujen ja ns. muuri-
kivien kysynnän jatkuvasti kasvaessa on Liuskemestarit panostanut 
konekannan lisäämiseen ja tehokkuuteen. Erilaisia vaihtoehtoja 
tarjoutuu nyt vaativille suunnittelijoille ja kuluttajille perinteisten 
liuskekivien lisäksi.

Louhimoalueelle on noussut halleja, joissa voi  työskennellä 
myös talvella. Näin toimituskyky kasvaa tuntuvasti.

UPEITA REFERENSSEJÄ
Liuskemestareiden kivistä tehtyjä tai yrityksensä itse urakoimia 
kohteita on runsaasti eri puolella maata. Mainittakoon tässä hotelli 
Palacen kivilattia ja Savonlinnasalin vastaavanlainen lattia. Nokian 
pääkonttorin, Espoon Keilalahdessa, parkkihallin 600 neliön julkisi-
vumuuraus sahatulla muurauskivellä on yksi suurimmista urakoista.
Tällä hetkellä rakenteilla ovat mm. hotelli Levintorin seinät (osittain) 
ja muurauskiviseiniä Vuokatin lomaosakkeisiin.

SEURAAVA SUKUPOLVI MUKANA
Tuomo Jokisen tyttäret, Sini ja Senni, vetävät Oriveden vanhan mei-
jerin kiinteistöön sijoitettua kivimyymälää, joka on täynnä kivinäyt-
teitä ja sisustus- ym. vihjeitä. Pekka Jokisen Arttu-poika huolehtii 
opintojensa ohessa mm. urakoista ja louhimon rakennuskannasta. 
Pekan tytär, Tiia,  puolestaan työskentelee myynnin ja markkinoinnin 
parissa. Kun Pekka ja Tuomo ovat vielä kaukana eläkeiästä, nuoret 
tulevat saamaan hyvät eväät kiven maailmaan.
Liuskemestareiden nettisivut löytyvät osoitteesta www.liuske-
mestarit.fi

VETÄJÄ VAIHTUU 
–opaskirja yrittäjäpolven vaihdokseen

kummiyritykset	kertovat

Pirkanmaan  

Yrityskummit ry

HAUSKAA
KESÄÄ
KAIKILLE!


