
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Syyskuu 2006

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. 

Lehtiä lukiessa törmää lähes  
päivittäin sanaan mentori. Mento- 
rointi ja mentorit ovat nyt muodissa.  
Erilaisia määritelmiä siitä, mikä  
on mentori, näkee myös paljon.

Ilkka Eerola:

YRITYS-
KUMMI  
VAI 
MENTORI?

Tunnettuahan on, että kun Odysseus lähti retkilleen hän jätti 
Telemakhos -poikansa kasvatuksen ja holhouksen ystävänsä 
Mentorin huoleksi. Tästä johdettuna mentori siis tarkoittaa 

yleisesti ottaen vanhempaa ja kokenutta henkilöä, joka kokemuksel-
laan ohjaa nuorempaa.

Yrityskummi -sana on taas tiettävästi syntynyt Tampereella. 
Täällä aloitettiin vuonna 1993 paikallinen teknokummitoiminta, joka 
oli saanut alkunsa pääkaupunkiseudulta. Siinä kokeneet liikkeenjoh-
tajat, teknokummit, auttoivat korvauksetta teknologiayrityksiä.

Kohteina olivat siis yritykset, eivät niinkään nuoret johtajat. Kun 
”asiakkaiksi” alkoi tulla muidenkin alojen yrityksiä, muuttui toiminnan 
nimi yrityskummitoiminnaksi ja kummit yrityskummeiksi. Kohteena 

ovat edelleenkin ensisijaisesti yritykset, vaikka yrityskummi-sanan 
synonyymi voisi olla myös yritysmentori.

Olen syvästi huolissani, että toimintamme fokus hämärtyy, jos 
sekoitamme kaikki mentoritoiminnat samaan pussiin. Monenlaisille 
mentoriohjelmille löytyy varmaan oikeutensa ja niissä löytyy varmasti 
paljon yhteisiäkin elementtejä, mutta pitäkäämme oman toimintam-
me fokus kirkkaana, ettei pääasia, pk-yritysten toiminnan tukeminen 
ja kehittäminen huku taustakohinaan!

Kun maassamme nyt ollaan kehittämässä yrityspalvelujärjestel-
miä, pitää yrityskummitoiminta oikeutetusti ottaa järjestelmän osaksi, 
kun taas on yhtä selvää, että esimerkiksi opiskelijoiden mentorointi 
ei sinne varmasti kuulu. l
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n Yrityskummitoiminnan organisointi on yhä lisääntyvässä määrin 
siirtymässä alueellisten kehittämisyhtiöiden harteille.
Merkittävää toimintaa harjoittavat tällä hetkellä mm. Pietarsaaren 
seudun elinkeinokeskus Concordia, Jyväskylän seudun kehittä-
misyhtiö Jykes ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek.

Edellä mainittujen organisaatioiden yrityskummitoiminnasta 
vastaavat henkilöt ja Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnan-
johtaja ja puheenjohtaja tapasivat 12.9. Jyväskylässä. Tapaami-
sessa keskusteltiin alueellisesta yrityskummitoiminnasta ja sen 
sisällöstä. 

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n pitkää kokemusta arvostetaan 

ja toimintatavoistamme ollaan valmiita omaksumaan hyviksi 
havaittuja piirteitä.

Erityisesti kummiraati ja kummien rooli toiminnan kehittämi-
sessä kiinnosti osallistujia, joiden joukkoon oli kutsuttu kuulijoita 
useista muistakin alueellisista kehitysyhtiöistä.

Osallistujat hämmästelivät miksi yrityskummitoimintaa ei ole 
järjestetty esimerkiksi Helsingin, Turun ja Oulun seuduille.

Yleisesti todettiin, että tulevaisuudessa pitäisi löytää organi-
saatio, jonka tuella alueellisten yrityskummitoimijoiden verkoston 
yhteistyötä voitaisiin helpottaa. Eräänä tällaisena yhteisönä on 
tullut esille SEKES, Seudulliset kehittämisyhtiöt ry. l

KUMMITOIMINNAN ALUEELLISET 
JÄRJESTÖT ETSIVÄT TIIVIIMPÄÄ

YHTEISTYÖTÄ

n  Yrityskummitoiminnan teemailtapäivään kutsuttiin sekä 
kummiyritykset että kummit. Osallistujia oli noin 30, puolet 
kummeja ja toinen puoli kummiyritysten edustajia.

Rahoitustuotteista kertoivat omissa esityksissään joh-
tava teknologia-asiantuntija Tapani Nummelin, Tekes sekä 
aluejohtaja Seppo Tyynelä, Finnvera Oyj.

Pääomasijoittajan kuulumisista puhui johtaja Juha Pel-
tola, OKO Venture Capital Oy sekä pankki- ja vakuutuspal-
veluista pk-yrityksille puolestaan pankinjohtaja Kari Koivisto, 
Tampereen Seudun Osuuspankki. 

Esitykset, jotka osoittivat pk-yrityksillä olevan useita eri 
rahoitusvaihtoehtoja,  herättivät vilkasta keskustelua. l

RAHOITUSVAIHTOEHDOT  
KUMMITOIMINTAILTAPÄIVÄN TEEMANA

Tar-Bar Ky:n toimitus-
johtaja Olavi Barman 
keskustelussa Paavo 
Mäkilän kanssa.
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n Pirkanmaan Yrityskummit ry järjesti 14.3. kummeille 
koulutus- ja keskustelutilaisuuden otsikkoaiheena ”Mentorointi 
toimintatapana”. Alustajaksi oli kutsuttu KTT Erkki Hämäläinen.

Erkki Hämäläinen oli toiminut teknokummitoiminnan vetä-
jänä Innopolissa ja luennoinut samasta aiheesta pääkaupunki-
seudulla Kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen järjestämis-
sä mentoreille tarkoitetuissa koulutustilaisuuksissa.

Tampereen Seudun Osuuspankin tiloissa pidettyyn kou-
lutustilaisuuteemme osallistui 20 henkilöä. Mukana oli kaksi 
henkilöä Satakunnasta sekä Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja 
ja yksi kummi.

Alustuksen aikana ja sen jälkeen käytiin vilkasta keskuste-
lua yrityskummin rooleista sekä siitä, miten yrityskummitoimin-
nan oma rooli on pidettävä selkeänä eikä sitä ole sekoitettava 
muuhun ”mentorointiin”, konsultointiin, hallitusjäsenyyteen, 
bisnesenkelitoimintaan jne. Valitettavasti käsitteet julkisuudessa 
näkyvät hämärtyvän, varsinkin sellaisten henkilöiden toimesta, 
joilla ei ole omakohtaista kokemusta yrityskummitoiminnasta.

Koulutustilaisuutta sponsoroi Osuuspankin lisäksi myös TE-
keskus, joille molemmille lämmin kiitoksemme. l

KUMMIT KOULUTUS- 
TILAISUUDESSA  
OSUUSPANKISSA

n  Pirkanmaan Yrityskummit on vuosien varrella järjestänyt jäsenil-
leen useita erilaisia koulutustilaisuuksia. Nyt uutuutena on HHJ-
koulutus, jonka jokaiseen Tampereella järjestettävään kurssitapah-
tumaan yhdistyksen hallitus on päättänyt lähettää kolme kummia. 
Kummien rooli ei kuitenkaan ole hallituksiin pyrkiminen, mutta 
hyvään hallitustyöskentelyyn ohjaaminen on. Yksi kolmesta ensim-
mäisestä HHJ-koulutukseen osallistuneista kummeista on Paavo 
Mäkilä, joka oli erittäin tyytyväinen viisijaksoiseen työrupeamaan.

Hieno oivallus
- On annettava suuri tunnustus Tampereen Kauppakamarille ja 
Hallituspartnerit ry:lle tämän Hyväksytty hallituksen jäsen –kurssin 
synnyttämisestä. Tarve saada päteviä jäseniä pk-yritysten hallituk-
siin on ajankohtainen ja valtakunnallinen.

Hyvin suunniteltu kokonaisuus
- HHJ-koulutuksen sisältö etenee luontevalla tavalla kokeneiden  
hallitus- ym. asiantuntijoiden johdattamina hallitusasioiden perus-
teiden, hallitustyöskentelyn ja velvoitteiden kautta kohti ryhmätyönä 
tehtäviin yrityscaseihin sekä niiden purkuun kaikkien kurssilaisten 
kanssa. Lopuksi kurssilaiset saavat todistuksensa ja jäävät odotta-
maan myöhemmin järjestettävää pätevöitymistenttiä.

Pk-yritysten menestyminen tavoitteena
- Pk-yrityksissä on nähty hyvien kummien käyttö yhtenä menestyk-
seen johtavana voimana. Kun yrityselämä on jatkuvan muutoksen 
kourissa ja kun kilpailu kaikissa muodoissa kiristyy, yrityksen 
hallituksen rooli ja merkitys kasvavat. Samalla kasvaa tarve ottaa 
hallituksiin asiantuntijajäseniä yrityksen ulkopuolelta. Menestyminen 
vaatii uudistumista kaikilla tavoilla. l

HALUATKO OPISKELLA  
HYVÄKSYTYKSI  
HALLITUKSEN JÄSENEKSI

l  Kuluvan vuoden aikana on tullut jo 30 uutta yritystä  
kummitoiminnan piiriin.

l  Kuusitoista yritystä on lopettanut yhteistyön.  
Vuoden aikana on autettu nyt 122 yritystä.

l  Kummien lukumäärä on tällä hetkellä 117.  
Vuoden mittaan 2 henkilöä on lopettanut, uusia tullut 9.

Kummit! Olkaa aktiivisia ja etsikää  
verkostostanne uusia kummeja!

Kummit, merkitkää kalenteriinne!
Sääntömääräinen yhdistyksemme syyskokous on  

15.11.2006 alkaen kello 17.00
Kokousasioiden jälkeen käsittelee varatuomari  

Tuomo Marttila Asianajotoimisto Merilampi-Marttila-Laitasalosta  
esityksessään uutta osakeyhtiölakia.

Virallinen kutsu tilaisuuteen tulee postissa kaksi viikkoa  
ennen kokousta. Toimintasuunnitelmaehdotus laitetaan  

kummien intranettiin ennen kokousta. 

UUSIA YRITYKSIÄ TULEE  
KOKO AJAN LISÄÄ –   

MYÖS UUSIA KUMMEJA  
TARVITAAN!


