
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

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. 

Pirkanmaan 
yrityskummien 
teemailta 

n ELY-keskuksen TE-sali täyttyi kummien, kummiyritysten ja 
sidosryhmien edustajista näiden saavuttua kokemaan 26.4. 
teemailtapäivän antia. Tilaisuudesta muodostuikin mieliinpainuva 
tapahtuma.

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Raimo Ylivakerin 
avauksessa kävi selville, että kuusitoista vuotta sitten aloitettu 
kummitoiminta etenee vahvasti. Kummeja on tarkalleen ottaen 172, 
vuoden 2009 kuluessa autettiin 168 yritystä ja klinikoiden määrä 

–  sykettä menneeseen, 
 nykyhetkeen ja 
 tulevaisuuteen

Yrityskummien puheenjohtaja Raimo Ylivakeri  
avaamassa tilaisuutta.

oli 45. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt hanketta, jossa kummit 
pyrkivät olemaan mukana voimistettaessa   seutukunnan yritysten 
liiketoiminnan kehittämistä, kansainvälistymistä sekä kasvuhakuisten 
ja työpaikkoja luomaan pystyvien yritysten toimintaa. Tavoitteena on 
konkurssien määrän vähentäminen.
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Vuoden 2009 
yrityskummiksi

JUHANI 
MARKULA

Kummiraadin puheenjohtaja Olavi Toivola sekä 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Meller luovut-
tamassa Vuoden Yrityskummi-palkintoa 
Juhani Markulalle.

”Pirkanmaan Yrityskummit muodostavat veljellisen joukon, 
jonka jäsenenä olen kummitehtävissä päässyt tutustumaan 
lukuisiin erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin. Kummisuhteissa olen 
joutunut tekemisiin aloittavan yrityksen ongelmiin, keksinnön 
tuotteistamiseen, tuotteen lanseeraukseen markkinoille, 
rahoituspulmiin jne. Tällöin kysymyksessä on saattanut olla yksi 
tai useampi korkeakoulusta valmistunut tai valmistumassa oleva 
uusyrittäjä, joka on perustanut yrityksensä keksintönsä pohjalle. 
Toisaalta  kysymyksessä on saattanut olla jo pitkän päivätyön 
puurtanut kokenut yrittäjä, jolla on tarve testata ajatuksiaan.

Kokemusteni mukaan aivan ratkaisevaa on miten 
henkilökemia toimii yrittäjän ja kummin välillä. Monesti jo lyhyen 
tapaamisen tuloksena huomaa, käykö vuoropuhelu luontevasti 
ja syntyykö keskinäinen luottamus ja arvostus – tunne siitä että 
tässä istutaan samassa veneessä. Katson tärkeäksi sen, että 

kummin ei pidä toimia oppimestarina eikä 
tyrkyttää yhtä ja oikeata ratkaisua yrittäjän 

pulmaan. Toisaalta ei pidä hyssytellä. 
Yrittäjä on kyllä valmis kuuntelemaan 
kritiikkiä, jos siihen on aihetta.

Kummiyritysten ongelmat eivät 
aina aukea ensimmäisen tapaamisen 
yhteydessä. Pulma jalostuu ratkaisuksi 

jatkotapaamisissa. Kummiklinikka on 
osoittautunut tehokkaaksi ja antanut 

n Kummiraadin puheenjohtaja Olavi Toivola lausui esittelyssään 
vankat perustelut, joiden pohjalta  vuoden yrityskummiksi valittu 
Juhani Markula saapui vastaanottamaan palkintojaan.  

Yrityskummi Markula on ollut aktiivisesti mukana 
pirkanmaalaisessa toiminnassa yli 10 vuotta, saatuaan  jo sitä 
ennen tuntumaa kummitoiminnasta Nestor Partners´ien puitteissa 
1990-luvulla. Markulalla on ollut useita kummiyrityksiä, joiden 
toimipaikat ovat sijainneet Urjalassa, Vammalassa, Lempäälässä 
sekä Tampereella. Muutamat niistä ovat olleet konepaja-alan 
yrityksiä, yrityskummin oman työkokemuksen alueelta. Markula 

on toiminnassaan osannut paneutua juuri oikeisiin asioihin ja 
kummien parissa hänet tunnetaan Olavi Toivolan sanoin oikeana 
kummitoiminnan ”sarjajyränä”.

hyviä kokemuksia. Eipä ihme, että se on täkäläisenä ratkaisuna 
herättänyt myös valtakunnallista mielenkiintoa ja on leviämässä 
myös muualle maahan.

Usein esiintyviä pulmia laajasta yritysongelmien  
kirjosta ovat mm. nämä:
•	 Hallitustyö tai yrityksen kuhunkin hetkeen sopiva hallituksen 

kokoonpano.
•	 Tasaomistuksesta johtuvat riidat. Päätöksenteko vaikeaa. 

”Isännän” ääni ei kuulu.
•	 Omistajan tahtotilan (omistajastrategian) puute. Ei ole mietitty, 

millainen yrityksen halutaan olevan 5-10 vuoden kuluttua.
•	 Sukupolvenvaihdoksesta syntyvät ongelmat. Lähipiiristä ei 

löydy jatkajaa tai ei ole lähdetty hoitamaan edessä olevaa 
viestikapulan vaihtoa ajoissa.

Summa summarum:
Yrityskummi hakee motivaationsa innostavasta toimintaympä-
ristöstä ja hyvistä kavereista. Yrityskummi ei kalastele kiitosta. 
Hyvänolon tunne syntyy siitä kun kummiyritys menestyy ja 
kummitapaamisten seurauksena yrittäjän tekemät päätökset 
johtavat yrityksen onnistumisiin. Kummitoiminta houkuttelee 
kummia oman osaamisen ylläpitämiseen ja antaa virikkeitä 
kehittyä ja kasvaa ihmisenä.”

Diplomi-insinööri Juhani Markula on toiminut tutkimus-, 
tuotannon johto-, ja liikkeenjohtotehtävissä konepaja-, 
auto- ja lentokoneteollisuudessa 1963-1996 Oy Fiskars 
Ab:ssa, Oy Saab Valmet Ab:ssa ja Valmet Oy:ssä. 
Tampereen talousalueella pisin työrupeama Valmet Oy 
Linnavuoren Tehtaan johtajana 1977-1991. Viimeksi 

Markula toimi Valmet Lentokoneteollisuus Oy:n 
toimitusjohtajana.
Vuoden kummin mieliharrastuksia ovat rakennus- ja 

korjauspuuhat kesämökillä sekä matkailu. (Varsinkin 
Espanjaan tyttären perheen luo toistuvat matkat.)

Juhani Markulan näkemyksiä kummin toiminnasta:
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n Tapiola-ryhmän vakuutuspalveluista pirkanmaalaisille 
yritysasiakkaille kertoi yhteysjohtaja Jorma 
Pajunen. Hän toi esille erittäin kattavasti harkitut 
palvelut, joissa huomiota on kiinnitetty mm. 
asiakkaiden huolenpitomalleihin ja yhteyden pitoon. 
Palvelujen kohdistaminen yrityskokojen mukaan 

mikro- ja pk-yrityksiin, joita palvelevat 
erikoistuneet  vakuutusedustajat sekä 

asiakasvastuulliset yhteyspäälliköt, on 
johtanut hyviin tuloksiin. Edellisten 
lisäksi paikallisista maksuttomista 
asiantuntijapalveluista ja 
hoitovastuiden laajuudesta 
muodostuu kokonaisuus, josta 
hyvällä syytä voi todeta, että 
”Tapiolan kanssa on yrityksen 
turvallista kasvaa”.

palvelee  
vakuuttavasti

Tapiola

Yhteysjohtaja Jorma Pajunen

n Tamperelaissyntyinen ja täällä kasvuympäristöstä virikkeensä 
saanut Tapiola Pankin toimitusjohtaja Harri Lauslahti käsitteli 
kiinnostavassa esityksessään  pankin perustamiseen ja 
toimintatavan valintoihin liittyviä seikkoja. Oli mielenkiintoista 
kuulla myös Lauslahden pankkiuran vaiheita, joihin sisältyy mm. 
kahden pankin, Handelsbankenin ja Tapiola Pankin perustaminen 
Tampereelle. 

Tapiola Pankin, jonka pääkonttori on Helsingissä ja 
”kakkoskonttori” Tampereella, perustamisessa 

toimitusjohtaja Lauslahti on ollut aivan 
alusta alkaen mukana määrittelemässä ja 
toteuttamassa pankin toimintaperiaatteita.

Vuonna 1992 perustetun pankin 
asiakaskohderyhmä on kotitaloudet, ja 
niiden palvelu tapahtuu verkossa ilman 

fyysisiä palveluita ja hienoja puitteita. 
Tapiola Pankki  Oy:n 

omistavat asiakkaat, 
se toimii asiakkaiden 
ehdoilla ja on olemassa 
asiakkaita varten. 
Markkinatutkimuksen 
näkökulmasta 
kerrottakoon, että 
alkuvaiheissa 
kohdistettiin 
Tapiola- ryhmän 

Tapiola pankki 
PALVELEE 
ASIAKKAIDEN 
EHDOILLA

Toimitusjohtaja Harri Lauslahti:

60.000:lle vakuutusasiakkaalle suoramainoskirje, jossa tiedusteltiin 
minkälaisen pankin he haluaisivat. Palautetta arvioitiin tulevan 
parisen tuhatta kappaletta, mutta tulos yllätti: vastauksia saapui 
22.030 kpl!! Pankki sai arvokasta aineistoa, jota voitiin hyödyntää 
käytäntöön.

Tapiola Pankin periaatteeksi muodostui tapa toimia eri lailla kuin 
kilpailijat. Asiakkaat saivat suomalaisen ja paikallisen pankin, joka 
mm. maksaa korkoa päiväsaldolle, hyvää korkoa palkkatilille ja jossa 
pankkiasioidensa keskittävän asiakkaan edut eivät riipu lainojen ja 
talletusten määrästä. 

Pankin näkymistä toimitusjohtaja Harri Lauslahti mainitsi, 
että vaikka toiminta kohdistuu edelleen henkilöasiakkaiden 
pankkipalveluihin ollaan hiljaa siirtymässä myös yrityspuolelle. 
Kaikessa toiminnassa on pitkäjänteinen tekemisen meininki, jossa 
noudatetaan tiettyä varovaisuutta sijoitustrategiassa. Ensijaisena 
ovat edelleen maksuliikennepalvelut.

Kuulijat saivat Lauslahden esityksestä varsin vakuuttavan kuvan 
Tapiola Pankin toiminnasta.

Kilpailijoiden 
toiminta-
tapoja

Tapiola Pankin 
toiminta-
periaatteita
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”Yritysten tulee unohtaa menneisyytensä.” 
”Internet on kaiken toiminnan perusarvo.” 
”Merkittävimmät teknologiat ovat niitä, jotka katoavat.”

n Sosiaalisen median nyt jo maailmanlaajuisesti tunnettu 28-vuotias 
guru, toimitusjohtaja Teemu Arina, Dicole Oy päästi valloilleen 
huikeat näkymät digitaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksista. 
Hänen esityksensä vyörytti hiirenhiljaisen kuulijakunnan eteen 
tulevaisuuden kuvia, jotka yllättivät, hämmästyttivät, ihastuttivat ja 
aktivoivat uuteen ajatteluun. 

Teemu Arinan esitys oli ensimmäinen hattu päässä pidetty 
katsaus yrityskummien tilaisuuksissa. Sen päätyttyä olisi meidän 
kaikkien ”vanhojen partojen” pitänyt nousta seisten kunnioittamaan 

tämän nuorenmiehen  esityksen sisältöä ja esitystapaa. Tulevaisuus 
on kaikkien käden ulottuvilla, mutta Teemulla se on jo hanskassa.

Esityksen monisäikeinen ja asiaa pursuava sisältö ei suonut 
alkeellisilla välineillä – kynällä ja lehtiöllä – varustautuneelle 
muistiinmerkitsijälle juurikaan mahdollisuuksia. Siksi tässä jutussa 
on tukeuduttu Teemu Arinan nettisivustoilta poimittuihin palasiin ja 
myös Virtuaaliyliopiston sekä Talouselämän sivustoihin. Kertokoon 
kuvakavalkadi tapahtumaillan antiin liittyneistä teeseistä.

Dicole Oy, toimitusjohtaja Teemu Arina:

Kuinka löydät asiakkaat  
ja yhteistyökumppanit 
tänään ja tulevaisuudessa

  Merkittävät ideat muuttavat maailmaa   WEB-sanastoa

  Kommunikaatio paradigman muutos   Haku – selaus jne

  Sos.median arkkitehtuurit

  Nyttismi

Teemu Arina
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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

”Perustin 16-vuotiaana vanhempien ja oikeuden luvalla 
oman yrityksen oppimisympäristökseni. Toimin 17-vuotiaasta 
muutaman vuoden lukion opettajana, jolloin suuntasin ajatteluni 
yhä enemmän oppimisympäristöjen, oppimisen ja opettamisen 
kehittämiseen. Samalla toin esiin konkreettisesti nykyjärjestelmän 
ongelmakohdat.

Oma yritys tarjosi kehittyneen oppimisympäristön, jossa 
uusi teknologia kohtasi haastavat tulevaisuussuuntautuneet 
asiakasprojektit. Oma motivaatio kirjojen lukemiseen, 
uudenlaisten ratkaisujen kehittelemiseen ja esiintymistaitojen 
parantamiseen lisääntyi aivan kuin itsestään. Internet toimi 
keskeisenä oppimis- ja yhteistyökanavana, joka loi suhteet oman 
alan keskeisiin ajattelijoihin, ilman erityistä tarvetta fyysiseen 

kohtaamiseen. Oma alue asiantuntijana löytyi nopeasti, siihen 
kun ei ollut saatavilla koulutusta tai parempiakaan tekijöitä.

Vuosituhannen vaihteessa pyöritin avoimeen lähdekoodiin 
perustuvaa projektia, johon osallistui satoja ihmisiä ympäri 
maailman kaikilta mantereilta. Myöhemmin olen toiminut 
kansainvälisten yhtiöiden neuvonantajana sosiaalisen median 
hyödyntämisessä näiden omassa toiminnassa. Avoimuuden, 
osallistumisen, oppimisen ja läpinäkyvyyden lisääminen 
yritystoiminnassa ovat keskeisiä teesejäni.

Dicole Oy (discover, collaborate, learn, www.dicole.com) on 
yritykseni, jonka filosofia näkyy sen nimestä.”

”Sosiaaliselle medialle on luonteenomaista autonomisuus, 
yhteyksien muodostamisen vapaus, rakenteellinen 
hajautuneisuus, vuorovaikutuksen epämuodollisuus 
ja käyttäjäläheisyyden korostaminen keskeisen arvon 
rakentumisessa. Verkossa sosiaalisen median kansikuviksi 
nostetaan  wikien ja blogien suosio. Siinä missä perinteisesssä 
mediassa pieni joukko ihmisiä määrittelee mitä sisältöä 
eri kanavien  kautta suurelle joukolle ihmisiä välitetään, 
sosiaalisessa mediassa jokainen yksilö valitsee itse omat 
portinvartijansa miljoonista vaihtoehdoista tai ryhtyy itse 
sellaiseksi.

Nettisukupolvi äänestää jo käyttäytymisellään 
kaksisuuntaisuuden ja moniulotteisuuden puolesta. IRC-
galleria, Suomi24, Lunastorm, MySpace, Cyworld, World of 
Warcraft, Second Life, Youtube, del.icio.us, Flickr, Wikipedia 
ja blogit vievät voiton, kun tarkastellaan mitkä palvelut ovat 

Teemu Arina omasta taustastaan:

suosituimpia, vuorovaikutteisimpia ja kasvukykyisimpiä. Web 
2,0 :aa luonnehditaan webin uutena aaltona, joka tekee 
verkosta passiivisen kanavan sijaan aktiivisen alustan, jossa 
tehdään asioita.

Useimmat yritykset mieltävät sosiaalisen median edelleen 
vain markkinointiviestinnäksi. Tehokkainta olisi kuitenkin kytkeä 
sosiaalinen media osaksi yrityksen kaikkea toimintaa, sisäistä 
ja ulkoista viestintää ja asiakas- ja kumppanuussuhteita. Pitäisi 
unohtaa kömpelö sähköpostijohtaminen ja siirtyä wikeihin ja 
muihin yhteisöllisiin toimintatapoihin.

Teemu Arinan mielestä evoluutiota ei enää vie 
eteenpäin biologia, vaan informaatio. Tietoverkossa ihminen 
vapautuu biologian kahleista koska netti tarjoaa rajattoman 
mahdollisuuden linkittää tietoa ja opetella uusia asioita. Homo 
sapiensia seuraa nyt Homo connectus.”

Pirkanmaan Yrityskummit ry 
toivottaa kaikille 
lämmintä kesää!
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Teemu Arina Talouselämä-lehden artikkelissa 17.3.2010:


