
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Marraskuu 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. 

Joensuussa  
järjestettiin 

III Valta-
kunnallInen  
YrItYskummI-
konferenssI

Joensuussa järjestetty III Valtakunnal-
linen Yrityskummikonferenssi keräsi 
paikalle liki 200 talouselämän asian-
tuntijaa. Kaksipäiväisen tapahtuman 
ohjelmaan oli varattu aikaa myös 
verkostoitumiseen ja vanhojen tuttujen 
tapaamiseen. Konferenssissa kuultiin 
18 puheenvuoroa yrittäjien ja yritys-
kummien käytännön kokemuksista, 
Venäjän markkinoista ja omistajanvaih-
dos-kysymyksistä.
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Kuvassa yrityskummit Matti 
Viksten (vas.) ja Asko Siuko-
saari (oik.).

Kuvassa Yrityskummikonfe-
renssiin osallistunutta väkeä 
ympäri valtakuntaa

kuvassa Christian Ramm-Schmidt ja yrityskummi Ilkka Lampinen

n Konferenssin avannut iltatilaisuus Joensuun Taidemuseolla 23.8. 
oli monelle yrityskummille iloinen yllätys. Tilaisuudessa jaettiin ke-
väällä omistajanvaihdos-koulutukseen osallistuneille yrityskummeille 
auktorisointitodistukset. Hyvän ruoan ja juoman lisäksi ohjelmassa 
oli hanurimusiikkia ja tilaisuudessa vieraillut ampumahiihdon maail-
manmestari Kaisa Mäkäräinen kertoi jaksamisesta ja itsekurista. Elo-
kuvaohjaaja Markku Pölönen puolestaan raotti näkökulmaa pohjois-
karjalalaiseen mielenlaatuun. 

Iltatilaisuuden rento ja välitön tunnelma heijastui myös seuraavan 
aamun aamukahvikeskusteluihin ja Joensuun yliopiston aulassa oli 
reipas rupattelu käynnissä jo aamusta alkaen. Konferenssiin oli etu-
käteen ilmoittautunut lähes 200 osanottajaa eri puolilta maata. Erityi-
sen ilahduttavaa oli yrityskummien runsas osanottajamäärä.  

Tilastoinnin merkitys kasvaa
Konferenssin avannut Suomen Yrityskummien hallituksen puheen-
johtaja Pauli Leimio nosti esiin yrityskummitoiminnan yhteiskunnal-
lisen merkityksen. Työ- ja elinkeinoministeriö on vuosien odotuksen 

jälkeen suuntaamassa määrärahaa yrityskummien toiminnan 
kehittämiseen. Tämä päätös on suuri ja tärkeä askel yrityskummien 
historiassa, mutta samalla se edellyttää myös yrityskummeilta toi-
menpiteitä. Jatkossa yrityskummien tulisi kirjata autettujen yritysten 
lukumäärät ja yrittäjien tapaamiskerrat ylös, jotta voimme osoittaa 
valtakunnallisen vaikuttavuutemme ministeriöllä, totesi Pauli Leimio.  

n BBH-panimon hienoon nou-
suun johtanut Christian Ramm-
Schmidt rohkaisi paikalle ker-
tyneitä hyödyntämään Venäjää 
asiakkaana. Venäjä on kasvava 
markkinamaa, jossa tarvitaan 
teknistä osaamista. Esimerkiksi 
suomalaisilla maitojalostetuotteil-
la on hyvä paikka Venäjän elin-
tarviketeollisuudessa, hän muis-
tutti. Venäjällä pystyy toimimaan jos tietää mitä tekee. Tulevaisuutta 
ei kuitenkaan saa rakentaa viennin varaan. Yrityksien suurimpana 
porkkanana toimii tieto, että yrityksen kokoa voi kasvattaa Venäjällä. 

Ja täytyy muistaa, että suoma-
laiset yritykset ovat menettäneet 
enemmän rahaa Amerikassa kuin 
Venäjällä. 

Vientiasiamiehenä Etelä-
Karjalassa toiminut yrityskummi 
Ilkka Lampinen muistutti, että pk-
yrityksille Venäjän markkinat ovat 
mahdollisuus, mutta sinne etab-
loituminen edellyttää paikallisen 
business-kulttuurin tuntemusta. 
Venäläispartnerit odottavat, että 
yrityksen johto on paikanpäällä 
tekemässä päätöksiä ja yrityksen 
ylin omistaja tunnetaan henkilö-
kohtaisesti. Tämä edellyttää ta-

paamisia myös vapaa-ajan merkeissä. Pk-yrittäjälle voi olla haaste 
toimia samanaikaisesti kahdessa maassa ja tämä on hyvä tiedostaa, 
kun on laajentumassa Venäjän markkinoille.   



Marraskuu 2011Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 3/6

strateginen ketteryys 
n Konferenssin iltapäivän ohjelma paneutui innovaatioiden ja 
uudenlaisen johtajuuden käsittelyyn.  Aiheesta alusti Mikko Koso-
nen Sitrasta. ”Kaikkiin yrityksiin ja myös julkisen sektorin toimin-
taan pitäisi saada strategista ketteryyttä ja uutta johtajuutta. Eivät 
yritykset kuole siksi, että ne tekevät vääriä asioita. Ne kuolevat siksi, 
että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään. 
Kilpailukyky ei ole kiinni vain tuotteista ja teknologioista vaan 
innovatiivisista johtamiskäytännöistä yhä enemmän. Strategisen 
ketteryyden mekanismit ovat kaikkialla  samat. Kyse on siitä, miten 
pidät itsesi hereillä, miten pidät resurssit joustavassa käytössä ja 
miten johtajat pystyvät tekemään kollektiivisia yksimielisiä päätök-
siä”, Kosonen sanoo. Meidän täytyy muuttaa toimintatapojamme 
aivan fundamentaalilla tavalla ja ottaa uutta teknologiaa käyttöön. 

Samaan kysymykseen paneutui myös kauppaneuvos Timo Karake 
kommenttipuheenvuorossa. Yrityskummien mentoroimat yritykset 
ovat usein kuitenkin hyvin pieniä ja tämän johdosta yrityksen johto 
on jo mukana operatiivisessa toiminnassa, muistutti Karake. 

näin me sen teimme
n Käytännön kummitoiminnasta kertoneet yrittäjät Markku Leppä-
nen ja Esa Mäkilä syvensivät kummitoiminnasta saatavaa hyötyä. 

Yrittäjät näkivät tärkeänä, että he olivat saaneet pallotella ideoita 
yrityskummin kanssa. Näiden vapaamuotoisten keskustelujen kautta 
yritykseen liittyvät asiat ovat selkiytyneet ja itselle on tullut varmempi 
olo. Kummien myötä on myös avautunut uusia verkostoja ja on ollut 
helpompi päästä esittelemään ideaa

kuvassa Christian Ramm-Schmidt ja yrityskummi Ilkka Lampinen

n Suomen Yrityskummit ry auktorisoi 89 yrityskummia III Valta-
kunnallisen Yrityskummikonferenssin avaustilaisuudessa Joen-
suussa 23.8.2011 Auktorisoidut yrityskummit suorittivat neliosai-
sen omistajanvaihdos-koulutuksen helmikuussa 2011. Mukana oli 
myös Yrityskummeja Pirkanmaalta.

Suomessa toimii 260.000 yritystä. Kymmenissä tuhansissa 
pienessä tai keskisuuressa yrityksessä tapahtuu sukupolvenvaih-

89 omistajanvaihdoksiin perehtynyttä  
yrityskummia auktorisoitiin Joensuussa 

dos lähivuosina.
 ”Yrityskummien tämän kaltainen koulutus ja siitä seurannut 

auktorisointi on ensimmäinen laatuaan yrityskummien historias-
sa”, toteaa Suomen Yrityskummien hallituksen puheenjohtaja 
Pauli Leimio. ”Koulutus osoittaa, että otamme omistajanvaihdos-
tilanteisiin  liittyvät haasteet vakavasti.”
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n Tampereen keskustassa Väinö Linnan aukiolla sijaitseva Protomo 
palvelee sekä yritysideoiden kehittäjiä että eri alojen nuoria osaa-
jia ja kokeneita ammattilaisia, joiden tavoitteena on liiketoiminnan 
käynnistäminen. Se on monialainen ja yhteisöllinen innovaatio- ja 
yrittäjäympäristö, joka tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille osaajille 
maksuttomat fasiliteetit, täydentävää osaamista, yhteisön tuen ja 
asiantuntijoiden sparrausta uusien tuotteiden ja palvelujen markki-
noille viemisen tueksi. Sen tavoitteena on olla uusi suomalainen inno-
vaatioapparaatti, joka luo osaamisen uusia yhdistelmiä ja synnyttää 
osaajille uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Protomossa voi kehittää tuot-
teiden, palvelujen ja liikeideoiden prototyyppejä ilman välitöntä yrittä-
järiskiä yhteistyössä toisten osaajien ja potentiaalisten asiakkaiden 
kanssa, joten aloittava yrittäjä ei ole yritysideansa ja osaamisensa 
kanssa yksin. 

Protomo on valtakunnallinen palvelu, jonka kehittämistä koordinoi 
Hermia Oy. Alueoperaattoreita ovat tällä hetkellä mm. Aalto yliopisto, 
Jyväskylä Innovation, Hermia Oy ja Yrityssalo Oy yhteistyössä aluei-
den start-up-yhteisöjen kanssa. Toiminnan rahoittajia ovat mm. SIT-
RA, kaupungit ja ELY-keskukset. Osallistuminen ja yrityksen perusta-
minen Protomossa on maksutonta. Protomon toimintaa koordinoivat 
Tampereella Marjut Anderson ja Kimmo Rouhiainen.

Protomon palvelut
Protomo tarjoaa yrittäjähenkisille tilat ja modernit työkalut kuten 
laitteita, ohjelmistoja, langattoman lähiverkon ja palvelintilaa sekä 
asiantuntijapalveluita ja valmennusta eli erikoistuneet asiantuntija-
palvelut kompaktina pakettina. Lisäksi kaupan päälle tulee yhteisön 
tuki liikeidean sparraukseen ja verkoston luontiin.  Siellä pääsee pal-
lottelemaan ideaansa samanhenkisten kumppaneiden kanssa, saa 
palautetta osaamisestaan ja hankkeestaan sekä rakennettua yritys-
toimintaa varten vahvan tiimin. Protomosta löytyy  seuraavanlaisia 
kehitystiimejä kuten Demola – opiskelijavoimaa demoiluun, Protomo 
–  prototyyppi busineksestä, Suuntaamo – loppukäyttäjät mukana 
tuotekehityksessä ja StartUpStairs – kasvuvauhtia businekselle.  
Protomo startup –valmennus on tiivis osa Protomon toimintaa. Val-
mennuksen aikana  Protomossa yrittäjähenkiset osaajat kohtaavat ja 
muodostavat tiimejä, jotka jalostavat kehitysasteelle jääneistä ideois-
ta innovaatiota.

Yrityskummien avoin kummiklinikka  
ensimmäistä kertaa 31.10.2011

Paikalla oli yrityskummeja edustamassa Raimo Yli-Vakeri, Olavi 
Toivola, Harri Meller, Jukka isotalo, Marja Malmstedt ja Arto Timberg. 

Kimmo Rouhiaisen vetämään tilaisuuteen oli saapunut kahdeksan 
yrittäjyydestä tai yrityksensä toiminnan kehittämisestä kiinnostu-
nutta protomolaista, joiden toimialat vaihtelivat tiedon siirron ja sen 
virtaamisen tutkimuksesta oppimisympäristöteknologiaan ja vies-
tintään. Heidän taustansa työkokemuksen ja koulutuksen osalta oli 
hyvin monipuolinen. Osa oli perustamassa yritystään yksin, osa toi-
mi laajemmassa tiimissä. Joillain oli liikeidean täsmentäminen me-
neillään, toisilla tästä taas oli selkeä visio, mutta muut yrittämiseen 
liittyvät toiminnot olivat vielä kehitysasteella. Protomolaisten tarpeet 
kohdistuivat lähinnä myynnin, markkinoinnin, rahoituksen hankinnan 
ja kansainvälistymisen toimintoihin ja näistä asioista he haluaisivat 
sittemmin yrityskumminsa kanssa keskustella.  He kaipasivat myös 
laajempaa strategista ajattelumallia tuotelähtöisyyden sijaan sekä 
tietoa rahoituskanavista erilaisiin pilottihankkeisiin. Tulevat hankkeet 
huomioiden Protomossa on meneillään noin parikymmentä hanketta 
tällä hetkellä. 

Pirkanmaan yrityskummien toiminnanjohtaja Harri Meller esitteli 
käytännönläheisesti yrityskummien toiminnan perusperiaatteet. Kes-
kustelu yrityskummien ja protomolaisten välillä oli antoisaa ja mo-
lemmin puolin mielenkiintoa herättävää. Koettiin, että yrityskummien 
tuotteella eli laaja-alaisella kokemuksella bisneselämästä olisi kysyn-
tää promolaisten keskuudessa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan 
tämän päänavauksen vaikutuksia.

kummiklinikka  
  Protomossa

Protomo toimii Tampereella  
Finlaysonin alueella osoitteessa:
Hermia Oy/Protomo, Väinö Linnan 
aukio 15, 3. krs., 33210 Tampere



Marraskuu 2011Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 5/6

n Pirkanmaan yrityskummit ja Tampereen kauppakamari 
ovat tehneet jo vuosia tiivistä yhteistyötä Tampereen seudun 
elinkeinoelämässä.  Molemmilla toimijoilla on yhteneväiset ta-
voitteet olla yrittäjän tukena niissä yritystoiminnan vaiheissa, 
joissa yrittäjä tarvitsee ulkopuolista tukea kaikkein eniten.

Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva elin-
keinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö.  Sen tavoit-
teena on parantaa yritysten kilpailukykyä tarjoamalla vaikut-
tamiskanavia, koulutuksia, kontakteja sekä hyödyllistä tietoa 
toiminnan tueksi. Sen toiminta perustuu Suomen kauppaka-
marilakiin ja yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Tampe-
reen kauppakamariin kuuluu yli 1500 yritystä ja yhteisöä sekä 
verkostot useisiin elinkeinoelämän toimijoihin.

”Kauppakamarin ja Yrityskummien toiminta sopii erin-
omaisesti nykypäivään, jossa yritysmaailma elää voimak-
kaassa murroksessa. Yrittäjät tarvitsevat tukea monissa eri 
vaiheissa, esimerkiksi aloitusvaiheessa, jolloin aloitetaan 
yrittäjyys ensimmäistä kertaa, sekä vaiheissa, jossa yritystoi-
mintaan etsitään uutta suuntaa ja kasvua,” kertoo Tampereen 
kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila, itsekin entinen 
sarjayrittäjä ja nykyinen yrityskummi. Hän näkee molempien 
yhteisenä tavoitteena olla mm. uusien kasvuyritysten tukena 
ohjaamassa kasvua hallittuun suuntaan. ”Tällöin toiminnassa 
yhdistyy uusien innovatiivisten yritysten  innostunut energia 
yrityskummien pitkään bisneskokemukseen. Tämän tyyppi-
nen toiminta voisi toimia jopa kaksikymmentä kertaa suurem-
malla volyymillä, jopa niin, että kehitettäisiin valtakunnallinen 

käytäntö, jonka mukaan kaikki aloittavat yritykset saisivat tie-
toa Yrityskummi-toiminnasta heti toimintansa alkuvaiheissa,” 
visioi Rasila. Myös maatalousyrittäjät olisivat oiva kohderyh-
mä, sillä hänen tietämyksensä mukaan heille ei ole tarjolla 
Yrityskummi-toimintaa. Tukiverkosto olisi tarpeen varsinkin 
nykyisessä tilanteessa, jossa tuhannet maaseudun yritykset 
kaipaavat yritystoiminnalleen jatkajaa.

”Mutta, ei ole hyvä kasvun hakemisen ja teknologisen ke-
hityksen huumassa unohtaa perinteisiä toimialoja, joilla yrittä-
jyyttä tarvitaan edelleen kuten esimerkiksi palvelualoilla. Näi-
den yrittäjien tarpeet ovat ihan yhtä tärkeitä,” jatkaa Rasila.

Eräs tärkeä Tampereen kauppakamarin, Hallituspartnerit 
ry:n ja Yrityskummien välinen yhteistyön muoto on ollut jo 
vuodesta 2005 järjestetyt HHJ eli Hyväksytty Hallituksen Jä-
sen -koulutusohjelmat. Muuta yhteistyötä ovat mm. erilaisten 
koulutusten ja seminaarien järjestäminen yrityksille.

Yhteystiedot:
Tampereen kauppakamari, Kehräsaari B 4 krs., Tampere
Puh. 03 230 0555 • info@tampere.chamber.fi
www.tampere.chamber.fi

Pirkanmaan 
yrityskummit 
ja tampereen  

kauppakamari 
yhteistyössä 

yritysten 
asialla
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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:

Sähköisen liiketoiminnan 
teemailtapäivä
Aika:  Tiistai 15.11.2011 klo 16.15 – 20.00
Paikka:  Tampereen Seudun Osuuspankki, 
 Pellavatehtaankatu 21 C, toimipaikkaravintola,  
 5.kerros
Tilaisuus on tarkoitettu kummiyrityksille ja 
yrityskummeille
Ohjelma:
16.15  Ilmoittautuminen
16.30  Avaus
 Puheenjohtaja Raimo Ylivakeri, 
 Pirkanmaan Yrityskummit ry
16.40  Vuoden 2011 kummiyrityksen palkitseminen
 Kummiraadin puheenjohtaja Olavi Toivola, 
 Pirkanmaan Yrityskummit ry
16.50  Verkkokauppa pankin näkökulmasta
 Apulaisjohtaja Marita Vanhatalo, Tampereen 
 Seudun Osuuspankki
17.30  Sähköisen liiketoiminnan herätys
  • Mitä sähköinen liiketoiminta voi tarkoittaa  
  Pk-yritykselle?
  • Miten yrityksesi voi hyödyntää sähköistä  
  liiketoimintaa?
 Tietokirjailija, myyntipäällikkö Jukka-Pekka Linden,  
 Netera Consulting
18.20  Case-esimerkki, Leikkien Group
  • Miksi, miten ja mitkä kokemukset?
Toimitusjohtaja Marika Silvan-Väliharju, Leikkien Group
18.50  Iltapala
20.00  Tilaisuus päättyy
Ystävällisin terveisin
Harri Meller, toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Yrityskummit ry

syysseminaarin aiheena verkkokauppa
Pirkanmaan Yrityskummit järjestää yhdessä TSOP:n kanssa 
kummiyrityksille ja kummeille verkkokauppaa koskevan se-
minaarin 15.11.2011 klo 16.30 alkaen TSOP:n Hämeenkadun 

tiloissa. Tervetuloa yrityskummit ja kummiyritykset! 

Harri Meller, toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Yrityskummit ry

ELY-keskus, Pellavatehtaankatu 25, PL 29733101 Tampere
Puh. 0500 620 933, harri.meller@yrityskummit.net

Ilmoittautumiset:

Pirkanmaan  
yrityskummit ry:n  
sääntömääräinen  

vuosikokous pidetään 
maanantaina 28.11.

Luennoimassa mm. Tapani Kaskela  
aiheesta viestinvaihto sekä Nordean  

rahoitusasiantuntija.
Lisätietoja Harri Melleriltä.

Valtakunnallinen  
HHJ-ALUMNI-
SEMINAARI
”Hallitus osana tehokasta  
  johtamisjärjestelmää”

pidetään keskiviikkona  
30.marraskuuta 2011  
klo 10.00 – 16.30 
Tampere-talossa (Rondo),  
Yliopistonkatu 55, Tampere

Hyväksytty hallituksen jäsen-alum-
niseminaari on Tampereen kaup-
pakamarin ja Hallituspartnerit ry:n 
yhteistyössä järjestämä.

Tähän valtakunnalliseen seminaa-
riin on kutsuttu kaikki HHJ-kurssin 
suorittaneet henkilöt Suomessa. 
Ilmoittautuminen HHJ-rekisterin 
kautta osoitteessa www.hhj.fi.


