
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Maaliskuu 2012
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. 

Kummiyritysten ja 
yrityskummien 
yhteinen teemailta

21.2.12 järjestettiin ELY-keskuksen Yritysmaailman 
tiloissa laatuaan ensimmäinen avoin yritysklinikka 
uusyrityskeskus Ensimetrin ja Pirkanmaan Yritys-
kummien yhteistyönä. Tilaisuus keräsi 20 yritystä 
Tampereelta ja lähiseudulta. Mukana oli yritystoi-
mintaansa aloittelevia ja jo kauemmin toimineita 
yrittäjiä, jotka olivat kiinnostuneita yrityskummi-
toiminnasta. Paikalla oli Pirkanmaan Yrityskummit 
ry:stä toiminnanjohtaja Mellerin lisäksi Antti Aro, 
Pertti Iivanainen, Marja Malmstedt, Seppo Karvonen 
ja Olavi Lehtola.

n Pirkanmaan Yrityskummit on järjestänyt viimeisen puolen 
vuoden aikana jo useita avoimia yritysklinikoita, jotka ovat 
usealle yritykselle avoimia keskustelu- ja informaatiotilai-

Ensimetrin ja 
Pirkanmaan Yrityskummien  
Open Klinikka keräsi 
20 yritystä

KOKEMUSTA 
EI LUKEMALLA 
VOI OPPIA 
- SE ANSAITAAN 
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kustelutilaisuus, joka kesti koko iltapäivän. Välillä oli niin hauskaa, 
että ääneen nauratti...Paikalla olleita yrittäjiä kiinnosti mm. voiko 
yrittäjä itse valita kumminsa, löytyykö kummien joukosta eri alojen 
kokemusta - mm. ”pehmeiden” toimialojen kokemusta - ja tietenkin 
vanhat tutut aiheet kuten asiakkuudet, strategiat, markkinointi ja  
myynnin aloittaminen aiheuttivat vilkasta ajatustenvaihtoa.

Yrityskummit antavat kokemusta
Yrityskummien tuote on kokemus. Se mitä ei opita oppikirjoista 
teoriassa, vaan se mitä jokaisella yrityskummilla on takataskussaan 
vuosikymmenien käytännön kokemuksena omalta toimialaltaan. 
Pirkanmaan yrityskummeja on tällä hetkellä 172, joten tästä joukosta 
löytyy varmasti sopiva yrityskummi jokaiselle halukkaalle. Yritys-
kummia halutaan liikeidean läpikäyntiin ja toiminnan sparraamiseen, 
kahdenkeskisiin keskusteluihin yrittäjyyden arjesta kasvuyrittäjän 
haasteisiin, kuuntelijaksi ja kyseenalaistajaksi. Tilaisuudessa 
korostettiin, että kummi ei ole konsultti, vaan lähinnä keskustelija, 
kuuntelija, sparraaja ja kyseenalaistaja, joka saa yrittäjän päässä itä-

suuksia. Tilaisuuden jälkeen, mikäli  yrittäjä kiinnostuu ja haluaa 
itselleen yrityskummin, hän ilmoittaa asiasta toiminnanjohtajalle ja 
siitä alkaa normaali kumminhakuprosessi. Keväällä 2012 on jälleen 
luvassa uusia avoimia klinikoita asiasta kiinnostuneille.
Toiminnanjohtaja Harri Meller käynnisti tilaisuuden esittelemällä 
kummitoiminnan perusperiaatteita, sääntöjä ja arvoja sekä yrityskli-
nikan toimintaprosessin.  Sen jälkeen alkoi avoin kysely- ja kes-

mään mahdollisesti uudenlaisia ajatuksia ja löytämään itse parhaat 
työkalut toimintansa kehittämiseen. Keskustelu on se työkalu, jolla 
löydetään se yrittäjää vaivaava oikea ongelma - joka voi olkakin ihan 
toinen mitä yrittäjä itse alussa oletti. 
Kummitoiminnan esittelyssään Meller  korosti kummitoiminnan 
peruspilareina olevan luottamuksen ja yhteistyön. Kummitoiminnan 
arvot ovat taloudellinen pyyteettömyys, riippumattomuus, luotta-
muksellisuus ja vastuullisuus. Näitä tulee jokaisen yrityskummin 
noudattaa toiminnassaan.
  Mukana olleena
  Marja Malmstedt, yrityskummi

Nyt on yritysten neuvontatehtävissä toimiville saatu OPH:n viralliseen 
tutkintojärjestelmään kuuluva tutkinto eli yritysneuvojan erikoisam-
mattitutkinto. Tutkinto on tarkoitettu yritysneuvontatehtävien parissa 
työskenteleville, jotka haluavat syventää osaamistaan tällä alueella. 
Tutkintoon osallistuvilta odotetaan kokonaisnäkemystä yritysneuvon-
nasta, kokemusta asiakkuuksien hoitamisesta sekä vahvaa yritys- ja 
liiketoimintaosaamista. Tämä tutkinto soveltuu hyvin myös mentoreille 
ja yrityskummeille.
Tutkintoon valmentavassa koulutusohjelmassa syvennytään mm. 
seuraaviin aiheisiin:

• yritysneuvonnan työkalut ja viestintä
• rahoitus, verotus, juridiikka sekä immateriaalioikeudet
• kasvuyritysneuvonta ja yrityksen yhteiskuntavastuu
• yrityksen potentiaalin tunnistaminen ja kriittinen arviointi
• verkostojen kehittäminen
• projektijohtaminen

YRITYSNEUVOJILLE OMA TUTKINTO
Koulutusohjelmaan on mahdollista osallistua oman työn ohessa. Opinnot 
muodostuvat työelämälähtöisistä koulutuspäivistä 10-12 päivää, jotka ja-
kaantuvat n. 1,5 vuodelle, etäopinnoista sekä aidoista yritysneuvonnan 
työtehtävistä. Koulutusohjelma valmentaa suorittamaan Yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinnon.
Ennen opintojen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistar-
peet ja laaditaan  henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan 
aikaisempi osaaminen ja sen pohjalta määritellään valmennusohjelman 
laajuus ja kesto sekä se miten tutkinto suoritetaan. Koulutuspäivät ja se-
minaarit järjestetään Helsingissä.
 Lisätietoja em. ohjelmasta antaa:
 Claes Mikko Nilsen 
 Rastor Oy / RastorCollege
 puh. 020 7798 310, 050 4913 001
 mikko.nieminen@rastor.fi
 www.rastor.fi
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n Open Klinikka poikkeaa Yrityskummien nor-
maalista klinikkatoiminnasta siinä, että se on avoin 
keskustelu-/kyselytilaisuus useammalle yritykselle. 
Tilaisuuden jälkeen yrityskummista kiinnostuneet 
yritykset ottavat yhteyttä toiminnanjohtajaan ja sen 
jälkeen prosessi etenee totutusti. Klinikassa kuultiin 
kaikkiaan 11 alkavan yrityksen esitys tuotteistaan/
ideoistaan ja liiketoimintasuunnitelmistaan. Useim-
mat tuoteideat liittyivät tietotekniikkaan ja tiedonhal-
lintaan. Alkavat yrittäjät kaipasivat apua/sparrausta 
etenkin tuotteistamiseen ja myynti/markkinointiin.

Päällimmäiseksi jäi mieleen, että esillä oli  to-
della paljon hyviä ideoita. Tuoteosaamisesta ei ole 
ilmeisestikään puutetta - liiketoimintaosaamisesta kylläkin.

Protomon toiminnasta lyhyesti
Väinö Linnan aukiolla sijaitseva Protomo palvelee sekä yrityside-

oiden kehittäjiä että eri alojen nuoria osaajia ja kokeneita ammatti-
laisia, 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 

kokosi 
jälleen kummi-
toiminnasta  
kiinnostuneita 
yrittäjiä

uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille viemisen tueksi. Sen 
tavoitteena on olla uusi suomalainen innovaatioapparaatti, joka luo 
osaamisen uusia yhdistelmiä ja synnyttää osaajille uusia yrityksiä 
ja työpaikkoja. Protomossa voi kehittää tuotteiden, palvelujen ja 
liikeideoiden prototyyppejä ilman välitöntä yrittäjäriskiä yhteistyössä 
toisten osaajien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, joten aloitta-
va yrittäjä ei ole yritysideansa ja osaamisensa kanssa yksin. 

Protomo tarjoaa tilat ja modernit työkalut kuten laitteita, ohjelmis-
toja, langattoman lähiverkon ja palvelintilaa sekä 
asiantuntijapalveluita ja valmennusta eli erikois-
tuneet asiantuntijapalvelut kompaktina pakettina. 
Lisäksi kaupan päälle tulee yhteisön tuki liikeidean 
sparraukseen ja verkoston luontiin.  Siellä pääsee 
pallottelemaan ideaansa samanhenkisten kump-
paneiden kanssa, saa palautetta osaamisestaan 
ja hankkeestaan sekä rakennettua yritystoimintaa 
varten vahvan tiimin. Protomo on valtakunnallinen 
palvelu, jonka kehittämistä koordinoi Hermia Oy. 
Osallistuminen ja yrityksen perustaminen Protomos-
sa on maksutonta. Protomon toimintaa koordinoivat 
Tampereella Marjut Anderson ja Kimmo Rouhiainen.

Aiemmin syksyllä 31.10.11 pidettiin Protomo I klinikka, joka sai 
myös hyvän suosion. Lue tästä lisää Julku nro 3/20122.
Protomo toimii Tampereella Finlaysonin alueella osoitteessa:
Hermia Oy/Protomo
Väinö Linnan aukio 15, 3. krs.
33210 Tampere

  Paikalla olleena Pentti Syrjänen, yrityskummi

Protomo II 
     Open 
   Klinikka
Kevään toinen ns. Open Protomo-klinikka pidettiin 
5.3.2012. Paikalle oli kertynyt runsaasti yrittäjyydestä 
kiinnostuneita Kimmo Rouhiaisen johdolla. Paikalla oli 
keskustelukumppaneina 5 kokenutta yrityskummia. Kes-
kustelua johdatteli yrityskummien toiminnanjohtaja Harri 
Meller, joka esitteli käytännönläheisesti yrityskummien 
toiminnan perusperiaatteet.



Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

  MUISTA UUSI OSOITTEEMME:

n Yrityskummi Jouni Myllymäki esitteli Tredea Oy:n toimintaa 
Pirkanmaan Yrityskummien kummiraadille. TREDEA on yksi Pirkan-
maan Yrityskummien yhteistyökumppaneista ja molempien organi-
saatioiden toiminnan päätavoitteena on pirkanmaalaisten yrittäjien/
yritysten hyvinvointi ja menestyminen.

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitys-
yhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta 
ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea Oy 
toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan  uusia 
yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Sen omis-
tajia Tampereen kaupungin lisäksi ovat Nokia, Pirkkala, Lempäälä, 
Kangasala, Orivesi, Ylöjärvi ja Vesilahti. Se on perustettu 2008 ja 
työllistää noin 30 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajana on syksystä 
2011 lähtien toiminut Päivi Myllykangas. 

yrittäjän apuna

Pirkanmaan Yrityskummien yhteistyökumppanin esittely

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminta 
on voimakkaassa kasvussa. Yhä useam-
pi pirkanmaalainen pk-yritys on saanut 
kauttamme henkilökohtaisen yrityskummin 
keskustelukumppaniksi ja sparraajaksi.

Vuositasolla olemme kyenneet auttamaan 
aktiivisten yrityskummien avulla noin 170 yri-
tystä. Tämä työ ei olisi ollut mahdollista ilman 
vapaaehtoisia ja talkooperiaatteella toimivia 
yrityskummeja.

Voimakkaasta kasvusta johtuen tarvitsemme 
joukkoomme lisää kokeneita yrityselämän 
tuntijoita

Tredea Oy:n kehittämispalvelujen ydinalueita ovat kansain-
välistyminen,  seudullisesti merkittävät yritys- ja elinkeinoalueet,  
yritysten neuvontapalvelujen järjestäminen ja yrityskehitys , seudul-
liset yrityskehitysohjelmat ja -hankkeet sekä strategisten klusterien 
kehittäminen. Yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ovat tällä hetkellä 
mm: Hyvis Pirkanmaa – kasvua hyvinvointialan yrityksille, PIB – 
Pirkanmaan innovaatioista bisnestä.

Tredea Oy houkuttelee seudulle ulkomaisia ja kotimaisia yrityk-
siä ja investointeja. Lisäksi se harjoittaa matkailumarkkinointia ja sen 
kehittämistä, seutumarkkinointia sekä edistää alueen matkailua mm. 
järjestämällä matkailuneuvontaa ja -tiedottamista.

Yhteystiedot:
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Juhlatalonkatu 5, 33100 Tampere
puh. 03 5653 4969 • faksi 03 5653 4630
tredea(at)tredea.fi
www.tampereallbright.fi

TREDEA 
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”PALVELUKSEEN HALUTAAN”
Onko sinulla

- pitkä kokemus yrityselämästä
- kokemusta johtamisesta ja esimiestyöstä
- halu auttaa pk-yrityksiä
- valmius vapaaehtoisesti toimia yrittäjien  
 keskustelukumppanina

Jos tunnet nämä asiat omaksesi ja haluat olla 
mukana edistämässä pirkanmaalaisten yrittäjien/
pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, niin ota 
minuun yhteyttä.

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Harri Meller
toiminnanjohtaja
0500-620933
harri.meller@yrityskummit.net


