
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 2011
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  Kiitospuheessaan hän kiinnitti huomiota yrityskummien toimin-
nan arvostukseen ja tunnettuuteen, ja hänen mielestään kaikkien 
yrityskummien tehtävänä on kehittää kummitoimintaa. ”Olen nautti-
nut kummityöstä ja arvostan tätä huomionosoitusta”, hymyili Gölnar 
kukkakimpun ja palkintopokaalien takaa. Hän kaipaa enemmän 
naisia kummintehtäviin: ”Naiset kuitenkin ovat ehkä empaattisem-
pia ja helpommin lähestyttävämpiä  kuin arvostetut yritysjohtajat ja 
Pirkanmaalla on naisia paljon yrittäjinä!” Gölnar onkin Pirkanmaan 
yrityskummien ensimmäinen vuoden yrityskummiksi valittu nainen.

Raadin valinnan perustelut ovat lyhyet, mutta pätevät. Gölnar 
on toiminut yrityskummina viisi vuotta ja on tuonut kummitoimintaan 

mukaan pitkän kokemuksensa yrittäjänä, sekä tekstiilialan tunte-
muksen että kokemuksen kansainvälisistä tehtävistä. Hän on koko 
ajan ollut hyvin aktiivinen sellaisella myönteisellä tavalla, että sen 
ovat kaikki toiminnassa mukana olleet havainneet. Kummiyrityksiä 
hänellä on ollut viisi. Raati on myös todennut, että Gölnar ilmoittau-
tuu jatkuvasti osallistujaksi erilaisiin kummiyritysklinikoihin. Näiden 
lisäksi hän on ollut mukana sekä kummiraadin toiminnassa että 
useissa erilaisissa yrityskummien toiminnan kehitysryhmissä. Hän 
on osoittautunut tässä talkootyössä aikaansaavaksi ja arvokkaaksi 
sekä esimerkilliseksi jäseneksi. 

Pirkanmaan 
yrityskummit ry:n 
vuoden 2010 
yrityskummiksi

Gölnar 
Hairedin
Pirkanmaan yrityskummit ry:n 
vuoden 2010 yrityskummiksi valitsi kum-
miraati yksimielisesti Gölnar Hairedinin.

Gölnar Hairedin on ensimmäinen nainen, 
joka on valittu vuoden yrityskummiksi 
Pirkanmaalla
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Illan värikkäintä antia oli talous-
johtaja Markku Seppälän, Lahtiset 
Yhtymä, esitelmä sijoittamisen 
sudenkuopista.

tärkeää asiaa sijoittamisesta ja 
säästämisestä

n Tiistaina 3.5.11 Nordeassa järjestetyn 
yrityskummien ja heidän kummiyritystensä 
yhteisen teemaillan aiheena oli tällä kertaa 
sijoittaminen ja säästäminen, niin yrityksen 
kuin yksityisen henkilön näkökulmasta 
esitettynä. Paikalla oli mukavan kokoinen 
joukko aiheesta kiinnostuneita. Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Raimo 
Ylivakerin avauksen jälkeen palkittiin 
vuoden 2010 yrityskummi Gölnar Hairedin 
kummiraadin puheenjohtaja Olavi Toivolan 
esittäessä perustelut tälle valinnalle. 

Salintäyteinen yleisö kuunteli mielenkiin-
nolla, kun sijoittamisen asiantuntijat antoivat 
neuvoja yrittäjille. Nordean yrityspalvelujen 
toimintaa ja asiaa yrityksen sijoituspalveluis-
ta esitteli johtaja Jukka Turunen.  Markkina-
katsauksesta ja Private Banking –esittelystä 
vastasi sijoitusjohtaja Merja Nurmi, Nordea 
Private Bank Tampere. Ajankohtaisia sijoi-
tusvaihtoehtoja toi esille sijoitusasiantuntija 
Anne Pohjakallio, Nordea Tampere. Illan 
värikkäintä antia oli talousjohtaja Markku 
Seppälän, Lahtiset Yhtymä, esitelmä sijoitta-
misen sudenkuopista.

On viisasta tarkastella asioita useasta eri näkökul-
masta
Sijoitusjohtaja Nurmi totesi, että on viisasta tarkastella asioita 
useasta eri näkökulmasta ja antoi esittelyssään uusia näkökulmia 
varallisuuden hoitoon yksilöille ja yrityksille, säätiöille ja yhteisöille

päivittäispalveluista, luotonan-
nosta, sijoitustoiminnasta ja 
-neuvonnasta sekä Nordean eri-
laisista lisäpalveluista. Hän kertoi 
viimeaikojen talousmuutoksista 
sekä raha- ja osakemarkkinoista 
ja maailmantilanteen vaikutuksista 
niihin. Hänen mukaansa syksyllä 
on tiedossa koronnostoja Euroo-
passa ja myöhemmin USA:ssa ja 
siellä korot nousevat nopeassa 
tahdissa. Riskinä on, että USA:n 
keskuspankki viivyttelee pitkään 

kiristystoimissaan, jolloin dollarin heikkeneminen jatkuisi edelleen. 
USA:n suuret velkaongelmat ovat tiedossa ja seuraava haaste 
maassa onkin velkakatto, joka saavutetaan toukokuussa. Tämä 
estää maan lisävelan oton.

Euro tulee olemaan vahva ja kehittyvien maiden valuutat 
vahvistuvat. Osake- ja korkomarkkinat eivät ole reagoineet euroalu-
een velkakriisiin. Japanin kurssit ovat pohjassa vallitsevista syistä 
ja maan erilainen kulttuuri on estänyt tekemästä tiettyjä talouden 
parannustoimenpiteitä, joita olisi ollut pakko tehdä. Jälleenrakennuk-
sesta odotetaan positiivista iskua, mutta Japanin tilanne on pitkään 
vaikea. PIIGS-maissa, kuten Portugalissa ja Kreikassa korot ovat 
nousseet voimakkaasti. Muiden maiden suhtautuminen Espanjaan 
on taasen pysynyt vakaana. Sijoitusjohtaja Nurmi antoi lopuksi 
osakemarkkinasuositukset.

Sijoitussuunnitelman noudattaman elintärkeää
Sijoitusasiantuntija Anne Pohjakallio esitteli erilaisia ajankohtaisia 
sijoitusvaihtoehtoja. Sijoitussuunnitelmaan kuuluu mm. omien lähtö-
kotien selvitys ja suunnitelman laadinta. Suunnitelman noudattami-
nen on erityisen tärkeää, sillä se on ainoa asia jolla systeemi toimii 
kuten on tavoiteltukin. 

Omaisuuslajihajautus on hänen mukaansa sijoittajan tärkein 
päätös. Pohjakallio perehdytti kuuntelijat kassanhallintatodistukseen, 
joka on Nordean liikkeelle laskema 3 kk:n pääomaturvattu jouk-

YritYskummitoiminnan  
teemaillassa

Illan aiheet ja maailman tapahtumat puhuttivat yrityskummeja ja yrittäjiä kevään teemaillassa
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kolaina, jonka minimerkintä 10 000 €. 
Tämä soveltuu yrityksille ja yksityisille 
kassanhallintavälineeksi: tuotto muo-
dostuu valuuttamarkkinoiden ja osake-
markkinoiden muutoksista. Pohjakallio 
havainnollisti em. tuotonmuodostusta ja 
riskitekijöitä.

”Eräs lainalaisuus on riskin ja tuoton 
suhde, eli mitä enemmän tuottoa, sitä 
enemmän riskinottoa. Joka tapauksessa 
Nordean laajasta tuotevalikoimasta 
löytyy jokaiselle sijoittajalle jotakin. 
Sijoitustilejä on jokaisen helppo hoitaa 
verkkopankin kautta,” hän totesi lopuksi.

Sijoittamisen sudenkuopat
Talousjohtaja Markku Seppälä Lahtiset 
Yhtymästä varoitteli yrittäjiä huumorilla höystettynä sijoittamisen 
sudenkupista. Näitä ovat hänen mukaansa mm. se, että yrittäjällä 
on iso pallo hukassa eli  tavoitteita ei ole määritelty, säästetäänkö 
yritykseen vai yksityistalouteen, edunvalvontavaltakirjat on tekemät-
tä eli mitä tapahtuu jos yrittäjä ei pysty hoitamaan yritystä, avioehto 
ja testamentti tekemättä… 
”Puutteellinen tuotetietous näkyy siinä, että tuotekehitys ontuu, 
hinnoittelun läpinäkyvyys on heikkoa, ja oma ansio on perustunut 

puhtaasti ainoan tuotteen myyntiin kovasti 
kilpailulla liiketoiminta-alueella. Yrittäjä saa 
vääriä neuvoja ja ahneus voittaa pelon, ei 
ole malttia vaurastua ja porukan tekemä 
päätös on usein torso. Usein yrittäjä tekee 
juuri päinvastoin kun olen neuvonut,” 
naurahtaa Seppälä.

Seppälä kysyi, paljonko yrittäjä joutuu 
maksamaan ”suojelurahaa” vakuutusyh-
tiöille? Hän kehotti selvittämään kaupan-
käyntikulut ja tuotevaihtoehdot, miten ja 
milloin rahat saa käyttöönsä kun niitä taas 
tarvittaisiin yritystoimintaan takaisin…. 

Yrittäjän onkin ensi kädessä selvitettä-
vä, mitä riskejä hänen toimintansa sietää. 
Seppälän mukaan yrityksen sisään kan-
nattaa kumuloida tuottoja ja asiaa auttaa, 

liike- ja toimistotilat hyvällä paikalla.
Ilta huipentui esiintyjien jälkeen pääasiaan eli syömiseen - Nor-

dean tarjoamaan iltapalaan ja kuulumisten vaihtoon yrityskummien 
kesken. Em. lisäksi puhutti päivän puheenaiheet kuten kylmä sää, 
Osama bin Ladenin kohtalo ja mahdolliset vastaiskut… 

Mukana olleena Marja Malmstedt, 
yrityskummi
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n Sekä maailman että Suomen 
talous tervehtyvät vähitellen 
historiallisen synkän vuoden 
2009 jälkeen. Tällä hetkellä 
on meneillään positiivinen 
yleisvire miltei kaikilla toimi-
aloilla. Kansantaloutemme 
ennakoidaan kasvavan kes-
kimäärin 4 % tänä vuonna. 
Vuoden 2011 ensimmäisellä 
neljänneksellä talouden kas-
vuvauhti oli Tilastokeskuksen 
ennakkotietojen mukaan 5,3 
% vauhdikkaampaa kuin viime 
vuonna vastaavana ajanjaksona. 
Maailmantalouden kasvun ennakoidaan 
siis kuitenkin hidastuvan hieman viime 
vuoden 4,5 %. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti 
elvytystoimenpiteiden purkamisesta ja inflaation 
aiheuttamista ongelmista. 

Suomi on ollut vahvasti riippuvainen viennistä 
ja  on hyötynyt merkittävästi globalisaatiosta rajo-
jen avauduttua. Vastaavasti Suomen talous myös 
kärsi keskimääräistä rajummin, kun maailmankauppa 
käytännössä pysähtyi vuodenvaihteessa 2008-2009. 
Ilmiö näkyy myös maakuntatasolla. Lama  ruhjoi 
vientiriippuvaisia maakuntia kuten Pirkanmaata. 
Suomen viennistä hävisi kolmannes, Pirkanmaal-
lakin suunnilleen saman verran. Siitä huolimatta 
Pirkanmaa on hyötynyt merkittävästi globaalisaation 
tuomasta avoimuudesta ja viimeisimmät mittarit 
näyttävät, että meidänkin tuotteemme alkavat 
taas käydä kaupaksi. Kauppakamari saa jälleen 
kesällä Tilastokeskukselta liikevaihto- ja vientitie-
dot edelliseltä vuodelta ja kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännek-
seltä. Odotankin mielenkiinnolla sitä, mille tasolle Pirkanmaan vienti 
palautui euromääräisesti vuonna 2010 ja millä vauhdilla pudotusta 
on kurottu umpeen 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Vastikään tehdyn Pirkanmaan Yritysbarometrin mukaan 
vuodesta näyttää jäsenyrityksissämme muodostuvan melko hyvä ja 
yleisilmeeltään myönteinen. Suurin osa yrityksistä toimialasta riippu-
matta uskoo vuodesta 2011 tulevan parempi vuosi kaikilla mitatta-
villa komponenteilla (tulos, henkilöstömäärä, investoinnit). Erityisen 
rohkaisevaa on, että odotuksia henkilöstömäärän kehittymisestä on 
korjattu toiveikkaammiksi syksystä 2010. 

Työllisyyskehityksessä hyvät näkymät
Avoimien työpaikkojen määrien hyvä kehitys palauttaa meidät kui-
tenkin lamaa edeltävien ongelmien ääreen. On hyvä muistaa, että 
laman iskiessä työmarkkinoilla oli työvoimapula myös Pirkanmaalla. 
Lama hävitti luonnollisesti keskustelun siitä ja samalla ulkomai-

Tampereen 
kauppakamarin 
ajankohtaiskatsaus

sen työvoiman tarpeesta. EK:n 
tuore suhdannebarometri pukee 
sanoiksi Tampereen kauppa-
kamarin barometrin ennusteen 

hyvästä työllisyyskehityksestä: 
yhä useammalla yrityksellä eri-

tyisesti palvelusektorilla  
on vaikeuksia saada 
osaavaa työvoimaa. 

Rekrytointion-
gelmia on myös 

metalliteollisuudessa 
- erityisesti Tampereen 

rajojen ulkopuolella -  sekä 
sosiaali- ja terveysaloilla. 

Uusia ammattiryhmiä tulee 
työvoimapulasta kärsivien alojen 

listoille, pääkaupunkiseudulla seuraavana 
vuorossa ovat kokit ja keittiöhenkilökunta siitä huo-
limatta, että televisio näyttää kokkiohjelmia päivästä 

toiseen. 
Yritykselle rekrytointiongelma on konk-

reettinen kasvun este, jota ei voi ratkaista ellei 
työntekijöitä löydy. Toinen huoli erityisesti vientiteol-

lisuuden kannalta on maamme kilpailukyky. Laman 
iskiessä meillä astuivat voimaan hurjimman kasvun 
vaiheessa neuvotellut suuret palkankorotuserät. 
Samaan aikaan talouden syöksyessä alaspäin 
kasvoi työn hinta ylöspäin ja siten myös vientite-

ollisuuden kustannukset. Tulevalle hallitukselle onkin 
jo esitetty vaateita mm. yhteisöveron alentamiseksi mutta samalla 
hallitusneuvotteluissa väläytellään myös heikennyksiä kilpailuky-

kyyn.
Jos haasteita löytyy täällä, niin on niitä myös toisaalla. On har-

millista, että menneet vaalit keskittyivät lähes yksinomaan Euromai-
den tukipaketteihin, joiden alkujuuret ovat kyseisten maiden julkisen 
sektorin vajeesta. Tulevan hallituksen onkin paketteja rustatessaan 
katsottava peiliin ja puututtava oman julkisen taloutemme haasteisiin 
ja esimerkiksi kuntarakenteeseen. Julkisen talouden kestävyysvaje 
on tuntuva ja puolet siitä muodostuu kuntasektorilla. Vajeen suuruu-
desta voidaan kiistellä, mutta jos valitsemme sen tien, että kasvu 
kuittaa velan, niin pulassa ollaan!

Markus Sjölund, asiamies

Tommi Rasila
Toimitusjohtaja, TkT - Managing Director, Dr. Tech.
----------------------------------------------
Tampereen kauppakamari - Tampere Chamber of Commerce and Industry
Kehräsaari, 33200 Tampere 
Finland Tel. +358-3-2300 555, fax +358-3-2300 550
GSM +358-40-750 8158 
www.tampere.chamber.fi
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On tiistai 18.1. ja istun lähijunassa matkalla Helsingistä 
Hyvinkäälle. Takana on asiakastapaaminen ja toinen 
vielä edessä. Kello lienee iltakahdeksan ennen kuin näen 
Tampereen valot horisontissa.

Ajatukseni katkeaa puhelimen soittoon. Langan päässä 
on yrityskummimme Antti Aro, joka tiedustelee halukkuuttani 
uudistaa kummien logoa. Lopputulokseen tulisi saada jotain 
uutta ja tuoretta, mutta kokonaisuus ei saisi liian radikaalisti 
poiketa nykyisestä. Toimeksianto tuntuu mukavan haastavalta.

Suunnittelupöydän ääressä päätän ottaa lähtökohdaksi 
kolme erilaista ideaa, joita Antti toimeksiantajan 
ominaisuudessa kommentoi. Aluksi liikumme vain 
mustavalkoisessa maailmassa. Logon muotokieli on saatava 
silmää miellyttäväksi ennen väriversioiden työstämistä.

V i e s t i n t ä t a l o  B l a n k o

Siitä se ajatus sitten lähti
Kahden kommenttikierroksen jälkeen on valmiina logon 

kirjoitusasu ja muutama erilainen väriversio. Näistä kummit 
tekevät lopullisen valintansa.

Lopputuloksena on aiempaa dynaamisempi logo. 
Edellisestä päädyn säilyttämään tutuksi tulleen pallokuvion. 
Laitan siihen hieman liikettä kääntämällä sen  seisomaan 
kärjelleen. Logon kirjoitusasu kokee suuremman remontin, 
vaihdan fontin päätteettömään ja voimakaslinjaiseen versioon.

Työn tulos on nähtävillä nyt kesän korvalla, kun 
Yrityskummien www-projekti on edennyt julkaisuvaiheeseen 
saa päivänvalonsa myös uusi logo.

Lasse Linna
Art Director
Viestintätalo Blanko

Viestintätalo Blanko on Tampereella toukokuussa 2010 toimintansa 
aloittanut henkilökuntansa omistama markkinoinnin ja viestinnän 
asiantuntijayritys. Blanko on työskennellyt lyhyen historiansa aikana 
mm. Lundialle, Technopolis Oyj:lle, Tulli Business Parkille, Aberdeen 
Asset Managementille sekä Peterson Packagingille.

Kesäkuusta 2011 eteenpäin Blanko työskentelee Tampereelle 
rynnistävälle Radikal Advertisingille. Blankon Tytti Vasellin, Matti 
Huhdan ja Lasse Linnan lisäksi Radikalin Tampereen toimipisteessä 

työskentelee Imageneeringilta siirtynyt strategiajohtaja Sari 
Lehtonen-Lammi. Kokonaisuudessaan Radikal Marketing Group 
työllistää tällä hetkellä 27 henkilöä.

Radikal näkee Tampereen talousalueen tärkeänä ja mielenkiintoisena 
markkinana, josta se hakee jalansijaa nopeasti toimivan ja osaavan 
tiimin avulla. Blankolle yhdistyminen tuo mukanaan kansainvälistä 
näkökulmaa sekä linkin pääkaupunkiseudulle. Yrityksiä yhdistää 
ajatus tarjota kaikki palvelut yhdeltä luukulta sekä liittää viestintä ja 
markkinointi kokonaisuudeksi nykyaikaisella tavalla. Näin saadaan 
parhaat edellytykset synnyttää myyntiä asiakkaille.

Blanko goes Radikal

Yli 20 vuotta kiveä louhinut Liuskemestarit on nyt suuri suomalainen liuskeki-
viyhtiö. Kun kuljette Orivedellä, poiketkaa edustavaan kivimyymälään!
Siellä näette oheiset, Liuskemestareiden louhimat liuskekivet eri muodoissaan. 
oriVeDen musta
On tummanharmaata fylliittiliusketta, jota on saatavana luonnonmukaisena tai 
sahattuna. Pihakiveksi, seiniin, muureihin, takkoihin tai lattioihin. Kova ja kestävä.
lokka WHite WilloW
Sodankylän Lokassa louhittava, valkoinen kvartsiittiliuske, jossa kvartsiitin osuus 
on 80-95 %. Liuskeen luonnonlohkopinnassa on välkehtiviä serisiittikiteitä. Sopii 
monipuolisiin käyttökohteisiin.
PalJakka CoulDBerrY
Puolakan pitäjässä, Kajaanin lähettyvillä olevasta louhimosta otetaan ruskea kiille-
liuska. Välillä näkyvä pinta on tummempi ja toisinaan kiilteisen rosoinen. Käytetään 
seinäpintoihin, takkaverhouksiin, palomuureihin ja ulkoverhouksiin.
Lisätietoja netistä www.liuskemestarit.fi.
Siellä kerrotaan lisää tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista.Tässä yhteydessä on syytä 
mainita, että Liuskemestarit tuo maahan liuskekiveä Argentiinasta, Intiasta ja Norjasta.

KOLME ERILAISTA LIUSKEKIVEÄ 
NYT ORIVEDELTÄ-  
KAIKKI SUOMALAISIA
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

  MUISTA UUSI OSOITTEEMME:

Pirkanmaan Yrityskummien jo perinteiksi muodostunut GOLF-kil-
pailu pidetään keskiviikkona 31.8.2011 Nokialla Riverin kentällä. 
Tapahtuma aloitetaan kevyellä aamupalalla ja ensimmäinen ryh-
mä aloittaa klo 9.00. Pelimuotona on tasoituksellinen pistebogey. 
Kierroksen jälkeen on lounas ja palkintojen jako.
Kilpailumaksu on 40 euroa. Merkitkää aika kalenteriinne ja lähet-
täkää ilmoittautumisenne minulle. Tarvittavat tiedot: nimi, seura ja 
tasoitus

Pirkanmaan Yrityskummien  
GOLF-kilpailu jälleen elokuussa

Golf-terveisin
Harri Meller
toiminnanjohtaja, Pirkanmaan Yrityskummit ry
ELY-keskus, Pellavatehtaankatu 25, PL 297, 
33101 Tampere
Puh. 0500 620 933
harri.meller@yrityskummit.net

Pirkanmaan 

Yrityskummit ry 

    toivottaa 

      kaikille 

Lämmintä 
Kesää!

Pirkanmaan yrityskummeille uusi 
ilme ja entistä ehommat nettisivut
Pirkanmaan yrityskummit ry uusi visuaalista ilmettään uudis-
tamalla logonsa ja nettisivunsa. Uusiin sivuihin ja tätä kautta 
yrityskummien toimintaan voit tutustua osoitteessa 
http://www.yrityskummit.net

Nettisivut uudisti Moniverso 
http://www.moniverso.fi/ 
ja tarinaa logon suunnittelusta voit lukea tämän Julkun jutus-
sa ”Viestintätalo Blanko - Siitä se ajatus sitten lähti” 
http://www.blanko.se


