
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Syyskuu 2009

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. 

Kummit 
kokoontuivat  
Jyväs-
kylään 

pidettiin 24.8.2009 Jyväskylän uudessa,upeassa Paviljongissa, 
jonne oli saapunut peräti 300yrityskummia  tai tästä toiminnasta 
vastaavaa. Tampereelta oli suurin edustus, 16 kummia, josta  Harri 
Meller palkittiin.

Avauspuheessaan Suomen Yrityskummit ry:n puheenjohtaja, 
Pauli Leimio, päivitti tietoa kummitoiminnan siirtymisestä pirkanmaa-

laiseen alueelliseen malliin koko maassa. Hän uskoi nykyisen 700 
kummin määrän kasvavan lähivuosina 1000:een. 
Tilaisuuden korkeatasoiseen ohjelmaan valtiovallan tervehdyksen 
toi kansliapäällikkö Erkki Virtanen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Hän kertoi tämänhetkisistä valtion toimista yritysten tukemisessa, ja 
lupasi viedä esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa esiin tulleet 
toiveet ministeriöön.

Johtaja Risto E.J.Penttilä Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAsta 
kertoi maailmantalouden tulevaisuusskenaarioista ja Suomen 
erilaisista selviytymismahdollisuuksista. Kommenttipuheenvuoron 
käytti suurlähettiläs,yrityskummi Pasi Rutanen, joka valotti erityisesti 

II Valtakunnallinen  
yrityskummi- 
konferenssi
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n Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäällikkö Erkki 
Virtasen puheenvuoro oli kattava esitys niistä toimenpiteistä, joita 
on laman torjumiseksi ja seurausten lievittämiseksi jo tehty ja teh-
dään valtion budjetin ja lisäbudjettien muodossa. Näitä ovat mm.:

l kotimaisen ostovoiman lisääminen
l  kevään 2009 I lisäbudjetin suhdannelainojen 
 myöntämisvaltuuksien lisääminen Finnveran kautta   
 vuosina 2009-2011 
l  Tekesin kautta lisätyt avustukset
l  Valtion sijoitusyhtiön Teollisuussijoituksen keväällä   
 saamat uudet toiminnalliset suuntaviivat kasvuyritysten  
 tukemiseen 
l  kansainvälistymisavustusten lisääminen
l  pyrkimys EU-rahoitusten aientamiseen
l  koulutuksen ja erityisesti yritysten yhteishankinta-
 koulutusten tukeminen siten, että yritysten  
 omavastuuosuus on laskettu 20:een prosenttiin 
l  rakennussektorin tukeminen asuntojen korjaamista   
 tukemalla 

Kiinan vaikutusta tulevaisuuteen.
Neljä erilaista yritys/kummi-casea osoittivat, 

miten merkittävä kummien panos voi olla. Yhdessä 
casessa kummina esiintyneen Erkki Levyn valinta 
Suomen Yrityskummit ry:n vuoden yrityskummiksi 
julkistettiin. Varapuheenjohtaja Keijo Sahrmanin 
päätössanojen jälkeen Jyväskylän kaupunginjohtaja 
Markku Andersson esitti kaupungin tervehdyksen. 
Hän arvosti kummien työtä koko maan talouselä-
män parhaaksi. Tilaisuuden päätteeksi nautittiin Jy-
väskylän kaupungin tarjoama, erinomainen iltapala. 
Buffetin aikana esittivät yrityskummi Jaakko Harjula 
ja Reima Virolainen jazzahtavaa viihdemusiikkia.

Jyväskylä onnistui loistavasti kongressin järjes-
telyistä.Unohtaa ei sovi tilaisuuden hyvin valmistau-
tunutta juontajaa, Keski-Suomen kauppakamarin 
toimitusjohtaja Uljas Valkeista.

Paavo Mäkilä 

Kuvassa osa Pirkanmaan edustavaa  
kummijoukkuetta. Vasemmalta Antti Aro, 
Seppo Karvonen, Arto Lehto, Olavi Lehtola, 
Harri Meller ja Tommi Rasila.

Kansliapäällikkö  
Erkki Virtanen  
Jyväskylässä: 

Valtiovallan  
toimet yritysten  
tukemisessa 

l  suunnitellut verohelpotukset tutkimus- ja 
 kehittämistoimintaan 
l  II lisäbudjetin antamisen aientaminen
 
Kansliapäällikkö Erkki Virtanen totesi myös Työ- ja elinkei-
noministeriön perustamisen osuneen oikeaan ajankohtaan. 
(Yrityksiä oli vuonna 1994 yhteensä 178 000 ja vuonna 2009 
peräti 262 000.) Kansliapäällikön puheenvuoron jälkeen esi-
tettiin hänelle joukko yksilöityjä kysymyksiä lähinnä pienyrittä-
jien ja -yritysten näkökulmasta. 

Eva Hänninen-Salmelin, Evanet

Kuva: www.tem.fi
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Johtaja 
Risto E.J. Penttilä, EVA

Maailman- 
talouden  
 tulevaisuus- 
 skenaariot

n Jyväskylän konferenssin huippuantia oli johtaja Risto 
E.J. Penttilän mielenkiintoinen ja havainnollinen esitys. 
Selväpiirteisesti esiintuodut näkemykset kertoivat myös 
siitä, miten tarkoin Elinkeinoelämän Valtuuskunnassa 
EVAssa seurataan ja arvioidaan sekä globaalia että 
kotimaista talouskehitystä. Laajasta esityksestä on tähän 
yhteyteen mahdollista poimia vain muutamia kiinnekoh-
tia. Koko skenaarioraportti on luettavissa EVAn sivuilta 
osoitteesta: 
http://www.eva.fi/index.
php?m=3&subm=2&action=1&id=89

Yhteenveto / Talouskriisin kehitys vuoteen 2013 

Länsi luo nahkansa

•	 USA ja EU nousevat nopeasti talouskriisistä.

•	 Kiinalla	ja	Intialla	sisäisiä	ongelmia. 

•	 Kansainvälinen	finanssiarkkitehtuuri	uudistetaan	lännen
 johdolla, mutta ei lännen ehdoilla (G8+5, G20, IMF, WB) 

•	 Euron	rooli	kasvaa	suhteessa	dollariin 

•	 Globaalin	bkt:n	kasvu	2009-20013:	1-3	%

 

Kiinalaista kapitalismia

•	 Aasia toipuu Kiinan vedossa länttä nopeammin 
 talouskriisistä.

•	 Talouskriisi	vauhdittaa	globaalin	omistuksen	uusjakoa. 

•	 Dollarin	merkitys	reservivaluuttana	heikkenee. 

•	 Aasian	maiden	taloudellinen	ja	rahapoliittinen	yhteistyö
 lisääntyy. 

•	 Globaalin	bkt:n	kasvu	2009-2013:	2-4	% 

 
Stimulus ja romahdus

•	 Talouskriisi johtaa pitkään alhaisen talouskasvun 
 maailmaan. Protektionismi lisääntyy.

•	 Velan	sosialisointi	ja	elvytystoimet	eivät	pure. 

•	 USA:n	talous	ajautuu	syvään	lamaan	ja	maan	kansain-
 välinenasema romahtaa. 

•	 Inflaatio	kiihtyy. 

•	 Globaalin	bkt:n	kasvu	2009-2013:	-1	-	+1	%

Blokkien taisto

•	 Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy.

•	 Sektorikohtaista	tukea	ja	protektionismia. 

•	 Yhdysvallat	toipuu	hitaasti	lamasta.	Dollari	säilyy
 reservivaluuttana. 

•	 Eurooppa	ja	Venäjä	löytävät	toisensa	 

•	 Devalvaatiokilpailu	johtaa	inflaatiokoneen	käynnistymiseen 

•	 Globaalin	bkt:n	kasvu	2009-2013:	0-2	%

Kuva: www.eva.fi
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Suomelle välttämättömät toimenpiteet 

Tulevaisuutta oli syytä tarkastella myös pitemmälle: 

Yhteenveto / Maailma vuonna 2020

Länsi luo nahkansa

Markkinataloutta ja demokratiaa edistetään 
länsimaiden johdolla mutta ei ehdoilla.

Kiinalaista kapitalismia

Opportunismia ja kapitalismia ilman 
demokratiaa.

Blokkien taisto

Alueellisten kauppablokkien, 
protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.

Stimulus ja romahdus

Pitkä alhaisen talouskasvun maailma. 
Talousjärjestelmän romahdus. 

Tämän jälkeen esitelmöitsijä analysoi esitetyn skenaarion vaiku-
tuksia Suomeen ja kävi yksityiskohtaisesti läpi kunkin alaotsikon 
taakse kätkeytyviä talousnäkymiä myös globaalisesti. Esityksensä 

lopuksi johtaja Risto E.J. Penttilä toi esille Suomen skenaariokohtai-
set varautumissuunnitelmat sekä toimenpiteet, jotka skenaarioista 
huolimatta pitää toteuttaa.

Kymmenen asiaa, jotka pitää toteuttaa skenaaarioista huolimatta: 
•	 Suomen	nostaminen	korkean	tuottavuuden	mallimaaksi. 

•	 Suomalaisen	koulutusjärjestelmän	uudelleen	arvioiminen 
 ja suomalaisen osaamisen kansaianvälistäminen. 

•	 Elinkeinorakenteen murrokseen varautuminen.

•	 Kilpailukykyisen	energian	saatavuuden	turvaaminen. 

•	 Energia-	ja	ympäristöteknologisen	osaamisen	 
 vahvistaminen. 

•	 Suomen nostaminen takaisin tietoyhteiskuntakehityksen
 paalupaikalle. 

•	 Varautuminen laman jälkeiseen työvoimapulaan.
 Ihmisten kannustaminen työntekoon aineellisin ja ei-aineellisin 
 keinoin. 

•	 Parempi tasapaino työn ja muun elämän välille.

•	 Yritysten	sekä	valtion	Venäjä-	ja	Aasia-strategioiden	 
 päivittäminen. 

•	 Suomen	palauttaminen	maailman	vähiten	korruptoituneeksi 
 maaksi.

n  Kuntaliiton jokavuotiset Kuntamarkkinat oli kerännyt tu-
hatmäärin kuntapäättäjiä eri puolilta maata Helsinkiin 9. ja 10. 
syyskuuta.

Suomen Yrityskummeilla oli yksi seminaari, jonka hoitivat 
Pirkanmaan yrityskummien Vuoden kummiyrityksen, Liuskemes-
tareiden, toimitusjohtaja Tuomo Jokinen ja yrityskummi Paavo 
Mäkilä. He kertoivat kokemuksistaan ja näkemyksistään Suomen 
Yrityskummien puheenjohtajan, Pauli Leimion, taitavalla johdolla.
Käydyssä keskustelussa kysymyksiä tuli runsaasti, mutta suurin-
ta mielenkiintoa herätti Pirkanmaan kummien klinikkatyö.

KunTa-
MarKKinoilla

Kummiaate

n Tiistaina 15.9. taisteltiin ensimmäisen kerran Pirkan-
maan Yrityskummien hallituksen ja kummiraadin golf-
mestaruudesta Nokian River Golf-kentällä.

Loistavan sään vallitessa ja hyvissä kenttäolosuh-
teissa pelatun kilpailun ja myös kummien ensimmäisen 
mestaruuden voitti ylivoimaisella tuloksella kummiraa-
din jäsen Raimo Yli-vakeri. Onneksi olkoon hienosta 
tuloksesta.

Kiitokset kaikille osallistujille
 Harri Meller, toiminnanjohtaja

GOLF-
MESTARUUS
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
Puh. 0500-620 933
         01 0602 5715
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

n ”Kunnon kesänvietto alkaa minulla yleensä jo aikaisin. Kun jäät 
alkavat liikkua Pohjanlahdella pyrin hyvissä ajoin mökille tänne Skaf-
tungiin, joka on Kristiinankaupungin  kyliä. Tavoitteena on päästä 
seuraamaan lintujen kevätmuuttoa mahdollisimman tiiviisti. Aiemmin 
työ haittasi aktiivista  kevään tulon tarkkailua.

Olen ottanut lintujen tarkkailuun lisäelementin – kuvaamisen 
kaukoputken läpi (digiscoping). Aika kuluu kuin siivillä, sillä lintujen 
katselun lisäksi kameran näprääminen antaa jatkuvaa tekemistä. 
Ottamani muutamat sadat kuvat antavat lisähaastetta niihin tuleviin 
syksyn ja talven päiviin, jolloin ulkoilu on hankalaa. Tästä keväästä 
alkaen olen ensi kertaa rekisteröinyt näkemäni lintulajit. Lukema on 
syyskuun alkuun mennessä 123.

Onhan kesäasunnolla paljon muutakin puuhaa. Esimerkiksi lä-

 Ilkan kesäpuuhia 
Yrityskummi ilkka Eerola kertoo kesästään:

UIVELO Mergus albellus  
on pienikokoinen koskelo, joka pesii Pohjois-Suomessa.

hes 40 vuotta vanha mökki ja sen lisärakennukset vaativat kunnos-
sapitoa. Eräs henkilökohtaisen kunnossapitoni teemoista on puiden 
pilkkominen. Se kuuluu mieliharrastuksiini – aivoja ei tarvitse rasittaa 
ja jälki on näkyvää. Sanoihan Henry Ford aikoinaan, että kun pilkot 
puusi itse, ne lämmittävät sinua kahdesti. Lähes joka toinen päivä 
lämpiävä aitokiuas ja mökin lämmitykseen käytetty takka vievät yli 5 
mottia halkoja vuosittain. Osa puista saadaan omalta tontilta.
Lintujen syysmuuttoa odotellessa laitan oheen kuvan täällä Kristii-
nankaupungissa jäiden lähdön aikaan (20.4.2009)  muuttomatkal-
laan poikenneista uiveloista.”

Ohjelmassa esiintyvät mm. 
• toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, Saarioinen Oy
• ministeri Antti Tanskanen
• toimitusjohtaja Tommi Rasila, 
  Tampereen kauppakamari

Buffet 

JoKo olET 
ilMoiT-

TauTunuT? 

Muutoksen hallinnasta 
tulevaisuuden tekemiseen

SeMInAARI tiistaina 29.9.2009 klo 17-20
Saarioinen Oy, Järvensivuntie 1, Tampere

Tilaisuuden järjestävät Pirkanmaan Yrityskummit ry  
ja Tampereen kauppakamari

Ilmoittautumiset
info@tampereenkauppakamari.fi tai puh. (03) 230 0555 
harri.meller@yrityskummit.net tai puh. 0500 620 933 


