
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Syyskuu 2014
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. 

Suomen Yrityskummien perinteiset kesäpäivät jär-
jestettiin elokuussa Viking Line Mariellalla. Päivien 
aikana käytiin läpi mentoroinnissa eteen tulevia 
haasteita, tavattiin ruotsalaiskollegoja ja verkostoidut-
tiin muiden yrityskummien kanssa. Väkeä kesäpäivillä 
olikin avecit mukaan lukien noin 120 ympäri Suomea. 
Matka alkoi satamaterminaalissa lupaavasti täydelli-
sen upean kaksoiskaarisen sateenkaaren alla.

Yrityskummien 
KESÄPÄIVÄT 
2014 
Tukholmassa



Syyskuu 2014Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 2/5

�  Ohjelma oli tiivis ja monipuolinen. Suomen yrityskummit ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio esitti tervetulotoivotuksen 
kesäpäiville. Sen jälkeen alkoi mielenkiintoinen ja runsasta kes-
kustelua ja mielipiteenvaihtoa sisältänyt työryhmätyöskentely. Väki 
jaettiin ryhmiin, ja keskustelun ja pohdiskelun aiheina olivat kummi-
toimintaan liittyvät keskeiset aiheet, joiden parissa jokainen kummi 
on joutunut painimaan. Meidän ryhmässämme keskustelusta ei 
meinannut loppua tulla, mikä osoittaa, että yrityskummitoiminta koe-
taan mielenkiintoisena ja monia kysymyksiä herättävänä toimintana. 
Ryhmässä tuli selkeästi esille, miten erilaiset kummien toimintatavat 
ja käytännöt ovat eri puolilla Suomea.

Torstaiaamuna runsaan meriaamiaisen jälkeen lähdimme 
bussikuljetuksilla Tukholman keskustaan tapaamaan ruotsalaisia 
yrityskummeja hotelli Scandic Sergel Plazaan. Tilaisuuden mode-
raattori Carl Fridh toivotte meidät tervetulleeksi ja Jenny Molvin 
esitteli Almi Groupin toimintaa. Simonetta Todini, Almi  Stockholm 
Sörmland, kertoili Almin mentorointiohjelmasta. Almi Group on orga-
nisaatio, johon aloittava tai toimiva yrittäjä voi ottaa yhteyttä hyvin 
monenlaisissa asioissa, kuten bisnesidean testaamisessa, yrityksen 
käynnistämisessä, rahoituksen hankinnassa, kansainvälistymisessä 
ym. Tai saadakseen neuvoja ja henkistä tukea. Almi järjestää myös 
yrityksille suunnattuja kursseja ja seminaareja. Almin kautta yritykset 
saavat yhteyden kokeneisiin asiantuntijoihin ja mentoreihin. Vuosit-
tain 1500-2000 mentorointiparia ”yhytetään” Almin kautta. Mentorit 
tekevät vapaaehtoistyötä kuten Suomessakin, mutta he eivät ole 
järjestäytyneet esim. alueittain tai yhdistysmuotoon kuten meillä. He 
eivät siis tapaa säännöllisesti toisiaan kuten me täällä Pirkanmaalla. 
Tietoa Almi Groupista http://www.almi.se/English/

Ruotsin uusyrityskeskuksen toiminnasta ja mentorintiohjelmas-
ta alkaville yrittäjille kertoi Harry Goldman ja Therese Käck, Swe-
dish Jobs and Society Foundationista. Toiminta muistutti hyvin paljon 
meilläkin tuttua mallia. Parhaita käytänteitä Ruotsista ja kokemuksia 
mentorina toimimisesta toi päivän valoon vuoden 2013 mentori Aril 

Isacson ja vuoden 2012 mentori Johan Widström sekä koke-
neet mentorit Ilona Jacksen ja Bo Halbert Tukholman alueelta. 
Kokemukset eivät paljoa poikenneet omista kokemuksistamme ja 
kysymykset ja ongelmat ovat sekä yrittäjillä että mentoreilla pitkälti 
samankaltaisia. Tuttua oli myös mentoreiden kokemus siitä, että 
välillä tulee vastaan yrittäjiä, jotka luulevat että mentori tekee kaiken 
ja laittaa heidän bisneksensä kuntoon... 

Kummit kuuntelivat tarkkaavaisesti - esitykset kun olivat 
englannin kielellä - ja kysymyksiä esitettiin suomalaisten puolelta 
ahkerasti. Ryhmäkuvan jälkeen isännille luovutettiin asiaankuuluvat 
lahjat ja nautittiin verkostoitumiskahvit. Sen jälkeen olikin kaksi 
tuntia vapaa-aikaa kierrellä katselemassa Tukholman nähtävyyksiä. 
Oma aikani meni verkostoituessa Joensuun ja Lahden mentoreiden 
kanssa kauppatorilla.

Laivaan palattuamme meille oli järjestetty Private shopping-
aikaa Tax free-shopissa erilaisine maistiaisineen. Torstai-illan 
ohjelmassa käsiteltiin ”Miten kohdata yrittäjä onnistuneesti? Miten 
ratkaista ongelmatilanteet?” psykologian tohtori Lilli Sundvikin joh-
dolla - joka on myös yrityskummi. Lisäksi vedettiin yhteen edellisillan 
työryhmien aikaansaannokset. Pauli Leimion päätössanojen jälkeen 
nautittiin maistuva illallinen a la carte. Hieno päätös hienolle reissul-
le, jolta jäi muistoksi monta käyntikorttia ja uusia tuttavuuksia.

   Mukana olleena
   Marja Malmstedt, yrityskummi

Simonetta Todini esitteli kummeille Almin mentoriohjelmaa.

Ruotsalaiset mentorit 
kertomassa parhaista 
mentorointikokemuksistaan.
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�  Pirkanmaan yrityskummit ry:n missio on auttaa pirkanmaalaisia 
PK- yrittäjiä menestymään. Yhdistyksemme on eri mittareilla mitat-
tuna aktiivisin yrityskummitoimintaa harjoittava yhdistys Suomessa. 
Vuonna 2013 meillä oli klinikoita 65 kpl ja 112 kpl yrittäjiä, joiden 
kanssa meillä oli kummisopimus.

Meidän toimintamme on saanut suurta arvostusta Pirkanmaal-
la ja meille tulee koko ajan yhteydenottoja erilaisista kummitarpeista 
niin, että ”tuotanto ei tahdo pysyä kysynnän mukana.” Toimintamme 
sisältö lähtee asiakkaiden tarpeista ja peruskysymys on miten 
voimme heitä auttaa.

Meidän on pystyttävä asettautumaan yrityksen tilanteeseen ja 
tarpeisiin, olipa yritys millainen tahansa, ja olipa meidän taustamme 
ja kokemuksemme millainen tahansa.

Kummiraadin pj Pertti 
Iivanainen onnittelee 

vuoden 2014 
yrityskummia 

Jaakko Barskia.JAAKKO 
BARSK 
vuoden 
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yritys-
kummi

Kummiraadin pj Pertti Kummiraadin pj Pertti 
Iivanainen onnittelee 

vuoden 2014 
yrityskummia 

Jaakko Barskia.JAAKKO 
BARSK

Toiminnanjohtaja Harri Meller, hallituksen jäsen Gölnar Hairedin, 
vuoden kummi Jaakko Barsk, hallituksen pj Arto Lehto ja kummiraadin 
pj Pertti Iivanainen.

Aktiivisuus ja toiminnan laatu kriteereinä
Vuoden kummivalinta on hyvin arvostettu huomionosoitus yritys-
kummeille. Vuoden  2013 kummi on pystynyt siirtämään oman 
monipuolisen ja menestyksekkään työkokemuksensa PK- yrittäjien 
käyttöön. Vuoden kummia valittaessa kriteereinä ovat olleet aktiivi-
suus ja toiminnan laatu: aktiivisuuden määrittelee klinikkatoiminta ja 
yritysten määrä ja laadun määrittelee asiakkaat eli yritykset. Vuoden 
2013 kummi Jaakko Barsk  on ollut mukana 17 klinikassa ja hänellä 
on ollut 3 omaa kummiyritystä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 
yhteistyöhön ja ovat kokeneet, että kummista on ollut hyötyä heidän 
liiketoimintansa kehittämisessä.

Pertti Iivanainen, Kummiraadin puheenjohtaja

JAAKKO BARSK, 
JOBTEC Oy toimitusjohtaja, DI, HHJ, Tampere 

Jaakko Barskin erityisosaamisalueet ja referenssit ovat: 
-  tuotekehityksen vetovastuu R&D-päällikkönä kahdessa 
 pörssiyhtiössä Huhtamäellä ja Partekissa 
-  kokemusta kansainvälisessä kaupassa noin 30 vuotta, 

mistä ajasta asunut 10 vuotta ulkomailla, mm. Malesiassa, 
Saudi Arabiassa ja Yhdysvalloissa 

-  toiminut muovikomposiittialan yrityksen toimitusjohtajana 
noin 7 vuotta 

-  toiminut kehittämisyhtiö Ukipoliksen toimitusjohtajana 
runsaat 2 vuotta 

-  suorittanut HHJ-tutkinnon (hyväksytty hallituksen jäsen) 
-  toiminut hallituksen jäsenenä eri yhtiöissä 80-luvun 

alusta lähtien 
-  toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana JOBTEC Oy:ssä, 

joka keskittyy yritystenliikkeenjohdon konsultointiin 
strategisissa kasvu- ja kansainvälistymiskysymyksissä 

Työura pähkinänkuoressa 
2013 – JOBTEC Oy, toimitusjohtaja 
2010 – 2012  Ukipolis Oy, toimitusjohtaja 
2007 – 2009  Kehittämisyhtiö Keulink Oy, kehittämiskonsultti 
2001 – 2007  FY-Composites Oy, toimitusjohtaja, osakas 
1999 – 2001  Kehittämisyhtiö Keulink Oy, kehittämiskonsultti ja  
 projektipäällikkö 
1997 – 1999  ATA Gears Oy, markkinointipäällikkö 
1996  Jaakko Pöyry Group, asiantuntijatoimeksianto 
1990 – 1996  Suomen Vientikeskus, Houston Texas, 
 kaupallinen sihteeri ja varakonsuli 
1979 – 1990  Elematic Engineering Oy/Oy Partek Ab 

- 1988 – 1990 projektipäällikkö 
- 1986 – 1988 aluemyyntipäällikkö Saudi-Arabia 
- 1985 – 1986 aluemyyntipäällikkö Malesia 
- 1979 – 1985 tuotekehityspäällikkö 

Hallitus- ja luottamustehtävät 
• Lions-toiminta 
• Yrityskummitoiminta Pirkanmaan yrityskummeissa 
• TTS, jäsen 
• Tampereen Kauppaseura, jäsen 
• KOY Koskilinna, hallituksen puheenjohtaja 
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Kaksi käyttökelpoista kysymystä

Uskon, että seuraavat kaksi koeteltua tapaa kysyä 
auttavat meitä löytämään oikean tavan edetä parem-
min kuin vain vaieta tai yrittää kiertää toista reittiä. 
Kysymykset saattaisivat auttaa yrittäjää pulmien rat-
kaisussa sekä lisätä ideoiden käsittelykykyä yrittäjän 
ja yrityskummin keskusteluissa.

Kysy: Mikä estää?

Suunnittelu aiheuttaa työryhmissä ja ideointikokouk-
sissa usein vastarintaa. Sanotaan ”Tämä on mah-
dotonta.” – ”Tätä ei voi tehdä.” – ”Tämä ei toimi.” – 
”Tätä on kokeiltu ennenkin.” – ”Tämä ei käy meille.” 
Joskus oma päämme tekee saman tepposen uudel-
le tuumalle.

Kokemuksesta suosittelen näissä tilanteissa vas-
takysymyksiä. Kysy silloin nimenomaan ”Mikä es-
tää meitä tekemästä näin?” tai ”Mikä estää meitä 
saavuttamasta tätä?” Älä tyydy tavanomaiseen, 
vaan vaadi selkeää analyysia toiminnan esteistä ja 

BLOGI 
Olavi 

Toivola

jarruista. Tämän kysymysmallin vastaukset antavat 
nimittäin kuvan siitä, mitkä esteet on poistettava ke-
hityksen tieltä. Usein vastaukset osoittavat, ettei oi-
keastaan mikään estä, kunhan resurssit valjastetaan 
tukemaan toimeenpanoa.

”Unelman tekee mahdottomaksi 
yksi ainoa asia, epäonnistumisen 
pelko.” sanoo brasilialainen kirjailija Paulo Coel-
ho. 

Kysy: Miksi?

Toinen hyvä kysymys on ”Miksi?” Useat suomalai-
set vierastavat tätä yksinkertaista sanaa, koska sen 
yleensä kuulee lapsen suusta. Se tuntuu naiivilta, 
mutta se on tehokas: siihen on vastaajan löydettävä 
perustelu. Hyvä perustelu on tarpeen, kun tehdään 
päätös tai kun joku vastustaa. Luin jostakin, että 
yleensä vielä kahteen seuraavaankin vastaukseen 
voi esittää saman naiivin ”Miksi?”-kysymyksen. Niin 
kuin lapsi oppii esittämällä toistuvan utelunsa, niin 
pääsee aikuinenkin toistuvasti kysymällä käsiksi to-
dellisen syy-yhteyden syntyyn. Olen tämän monesti 
kokenut. 

Yleensäkään ei pidä arkailla esittämästä kysymystä 
aina, kun ei ymmärrä. Kysyvä ei tieltä eksy. Yleisö-
tilaisuuksissa ja kokouksissa näkee aina tyytyväisiä 
ilmeitä, kun joku uskaltaa kysyä juuri sen, mitä moni 
tykönään pohtii mutta ei tohdi ääneen sanoa.

”Aikuiset eivät koskaan ymmärrä 
mitään itse, ja lapsista on väsyt-
tävää olla aina ja ikuisesti selittä-
mässä asioita heille.” sanoi Antoine de 
Saint-Exupéry, ranskalainen kirjailija, ”Pikku prins-
sin” kirjoittaja.

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

� Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallisesti suurin mentorointi-
verkosto. Jäseniä on yli tuhat ja heidän lisäkseen verkostoon kuuluu 
kuntia, seudullisia elinkeinoyhtiöitä, partner-jäseniä, järjestöjä ja yh-
distyksiä. Rahoitus pohjautuu jäsenmaksuihin, avustuksiin ja oman 
toiminnan tuottoihin. Paperinmakuisten teorioiden sijasta yritys-
kummien toimintaa kuvastaa tekeminen: viime vuonna yrityskummit 
auttoivat yli tuhatta eri toimialojen pk-yrittäjää löytämään ratkaisun 
kehittää liiketoimintaansa – ja onnistumaan.

Suomen Yrityskummit ry on nyt luonut nettiin Yrityskummi-
portaalin, jota toivotaan kummien ja muiden toiminnassa olevien 
ahkerasti käyttävän. Portaaliin on koottu kummitoiminnan osa-alueet 
selkeiksi kokonaisuuksiksi ja työkaluiksi. Esim. jos yritys haluaa 
kummia tai joku haluaa kummiksi, hakeminen tapahtuu portaalissa 
kätevästi nettilomakkeen kautta. Ajankohtaiset kuulumiset ja tapah-
tumat löytyvät helposti sekä kummitoiminnan periaatteet on hyvin 
esitelty. Kokemuksia kummitoiminnasta otsakkeen alta voi lukea 
kummiyritysten kokemuksia yhteistyöstä yrityskummin kanssa.

Yrityskummiportaalin käyttäminen 

Haetko yrityskummia? 
Portaalin kautta yritykset voivat hakea yrityskummia siihen suunni-
tellun nettilomakkeen avulla:
http://www.yrityskummit.fi /tarvitsetko-yrityskummin/

Haluatko yrityskummiksi?
Yrityskummitoiminnasta kiinnostuneet voivat täyttää portaalissa 
olevan liittymislomakkeen:
http://www.yrityskummit.fi /itse-yrityskummiksi/liittymislomake/

Aluekummien ja alueiden yhteyshenkilöiden tiedot ja kasvokuvat 
löytyvät seuraavasta linkistä:
http://www.yrityskummit.fi /yhteystiedot/yhteyshenkilot-alueilla/

Kirjautumisesta portaaliin, salasanoista ja käyttäjätunnuksista saat 
tietoa tästä linkistä:
http://www.yrityskummit.fi /tietoameista/jaesenille/

Tutustu 
yrityskummi-
portaaliin 
 http://www.yrityskummit.fi /

Portaalista lisätietoa antaa:
Minna Järvinen
yrityskummiasiamies
Puh. +358 50 371 0602
minna.jarvinen(a)yrityskummit.fi 

Yrityskummit 
esillä - 
kannattaa 
lukea!

� Suomen Kuvalehti 6.6.1914 kirjoitti pal-
jon johtamisesta. Siinä oli myös juttu Anna-
Kaisa Ikosesta ja hänen mentoristaan. 
Tähän yhteyteen oli lisätty tarina yritys-
kummeista ja Pauli Leimion haastattelu. 

Linkki: 
http://suomenkuvalehti.fi /
jutut/kotimaa/talous/
mentorointi-kaksi-mallia/


