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KESKUSTELEVA KOKOUS
Nordean Tampereen keskustakon0orin juhla5la täy0yi
lähes viimeistä paikkaa myöten Pirkanmaan
Yrityskummit ry:n pitäessä vuosikokousta marraskuun
lopussa. Virallisten asioiden yhteydessä kokouksessa
palki?in vuoden kummiyritys eli Jussi Puuskan
omistama ja johtama Kiekkobussi Oy. Kokouksessa
käy5in myös vilkasta keskustelua järjestön virkeästä ja
tuloksellisesta toiminnasta.
Ak5ivisimmille kummeille sekä klinikka-5lanteisiin
useimmin osallistuneille henkilöille lausu?in
arvostavat kiitokset. Erityiskiitoksen ja raikuvat aplodit
sai kaikista kummeista ak5ivisin, Tapio Somppi
(kuvassa oikealla). Kiitosten ohessa toiminnanjohtaja
Harri Meller ilmaisi toki myös jatkuvan huolensa
monien kummien passiivisuudesta ja uusien kummien
tarpeellisuudesta.
Kokousillan 5etopaketeista
ensimmäisen tarjoili
veroasiantun5ja Juha-Ma; Luojus
(Senior Tax Manager) Grant
Thornton´ilta, joka kuuluu maailman
johtaviin 5lintarkastus-, vero- ja
yritysjärjestelypalveluita tarjoaviin
yrityksiin. Isäntänä toimineen
Nordean yritysyksiksön johtaja Harri
Hakala antoi kokousväelle 5etoa
maksamisen mobilisoitumisesta, rahoitustrendeistä ja EU-säädösten muutosvaikutuksista.

Hallitus jatkaa
Vuosikokouksessaan Pirkanmaan Yrityskummit ry pää?, e0ä yhdistyksen hallitus jatkaa en5sessä kokoonpanossaan
eli puheenjohtajana Seppo Holkko ja jäseninä Jaakko Barsk, Per; Iivanainen, Eero PosC ja Heikki Ärrälä.

HALLITUSPAIKKOJA
Verkostoituminen laajenee, Harri Meller on nimite0y 1.1.2018 alkaen yhteistyökumppanimme Uusyrityskeskus
Ensimetri ry:n hallituksen jäseneksi. Harri jatkaa edelleen myös Pirkanmaan Yri0äjät ry:n aluejärjestön hallituksessa.
Yrityskummimme Hannele Hyödynmaa aloi0aa myös 1.1.2018 aluejärjestön hallituksessa.
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KIEKKOBUSSI PALKITTIIN
Jussi Puuskan perheessä urheilu on ollut aina vahvas5 elämässä
mukana. Ei siis ihme, e0ä perhe Puuska perus5 11 vuo0a si0en
pienen yrityksen; os5 bussin ja läh5 kiertämään jäähalleja
ostamalla ja myymällä käyte0yjä kiekkovarusteita.
Noista ajoista Kiekkobussi Oy on kasvanut mi0avaksi kiekkoiluun
lii0yväksi urheiluliikkeeksi ja verkkokaupaksi Tampereelle, Kalevan
kaupunginosaan, en5siin Gigan5n 5loihin. Yritys on tällä hetkellä
kanna0ava, ja samalla yksi Suomen suurimmista alan toimijoista.
Kiekkobussia johtava Jussi Puuska sai vastaano0aa Pirkanmaan
Yrityskummien vuosikokouksessa Vuoden 2017 Kummiyritys –
palkinnon. Palkitun liikkeen kummeja ovat Tommi Rasila ja Harri
Meller, jotka saivat palkitsemis5laisuudessa voi0ajalta kiitosta
sekä tönäämisestä e0ä terveellisestä toppuu0elusta.

Ratkottiinkohan tässä joulun
pelimenestyksiä ja kassalukemia?

UUSIA KUMMEJA

Olemme saaneet joukkoomme jälleen muutaman uuden kummin. Tervetuloa mukaan
toimintaan Terhi Kivimäki, Rii0a Repola ja Kari Kallio!
Ylöjärvellä asuvan Terhi Kivimäen erityisalaa ovat taloushallinto, yritysjuridiikka ja verotus.
Hänellä on takanaan pitkä ura kirjanpitäjänä. Viimeiset 14 vuo0a hän toimi TMKLaskentapalveluiden toimistopäällikkönä ja tänä vuonna Terhi perus5 oman laskenta-alan
yrityksen. Moo0oripyöräily, matkustus ja mökkeily kiinnostavat Terhiä eniten vapaa-aikana.

RiiIa Repola on toiminut 5litoimistoyri0äjänä Valkeakoskella yli 40
vuo0a. Hän on työnsä ohessa osallistunut eri0äin ak5ivises5 ja
laajas5 pirkanmaalaiseen, yri0ämiseen lii0yvään yhdistystoimintaan.
Rii0a on saanut ansioistaan myös lukuisia merki0äviä palkintoja.

Riitta Repola

Terhi Kivimäki

Kun puhutaan hotelli- ja ravintolaketjujen, kokous- ja lomakeskusten
tai vaikkapa terveyspalvelulaitosten johtamisesta, nousee niiden
yhteydessä usein esiin nimi Kari Kallio . Edelleenkin Kallio toimii
oman yrityksensä kau0a konsul?- tai vuokrajohtajana eri
projekteissa. Perhe on Karille tärkeä. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat
liikunta, lukeminen, ICT ja talous5ede.

Kari Kallio

Pirkanmaan Yrityskummit ry

www.yrityskummit.net

2

Joulukuu 2017

TIETOSUOJA-ASETUS VELVOITTAA!
Henkilörekisteririntamalle on tulossa muutoksia. Suomen ja Euroopan unionin 5etosuojalait ovat
uudistumassa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuojaasetusta (General Data Protec5on Regula5on, GDPR) sovelletaan lähtökohtaises5 kaikkeen
henkilöCetojen käsiIelyyn.
Jokaisen yrityskummin on hyvä olla ajoissa perillä muutoksen perusajatuksesta ja muistu0aa
kummiyrityksilleenkin asiasta. Verkosta löytyy runsaas5 lisä5etoa, kysymyksiä ja vastauksia,
webinaaritallenteita. Aloi0aa voi vaikkapa täältä
h0p://www.5etosuoja.ﬁ/ﬁ/index/eun5etosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle.html

2,5 PÄIVÄSSÄ JO 17 TAPAUSTA
Yri0äjän tukipalvelusta saatujen hyvien kokemusten perusteella kummiyhdistyksemme pää? käynnistää yhdessä
Pirkanmaan Yri0äjien kanssa myös omistajanvaihdokseen lii0yvän neuvontapalvelun. Konsep5 nouda0elee samaa jo
tutuksi tullu0a tukipalvelumallia: soi0o ”acutaan” ja kummit o0avat kopin asiasta. Tässä neuvontapalvelussa on
mukana noin 30 yrityskummia. Neuvonnan tarpeellisuus havai?in väli0ömäs5 sen julkaisun jälkeen – 2,5 päivää ja
17 tapausta.
Neuvontapalvelu on yri0äjän ensimmäinen aihealueeseen lii0yvä yhteydeno0o. - Tapaamisessa käymme yri0äjän
5lanne0a läpi ja ohjaamme hänet verkostossa toimivien asiantun5joiden luokse. Verkostoon kuuluu tässä vaiheessa
kaksi amma?väli0äjää, kaksi asianajotoimistoa, kaksi veroasiantun5jaa, OP Pohjola, Nordea Oyj, Finnvera, TEtoimisto, ELY-keskus, Pirkanmaan Yri0äjien asiantun5jarengas ja verohallinto sekä oppilaitoksista
Amma?korkeakoulu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, kertoo kummien toiminnanjohtaja Harri Meller.

2018 TOIMINTAMME PAINOPISTEISTÄ
Seuraavassa uu5skirjeessämme hallitus ja toiminnanjohtaja pilkkovat PYK:n toimintasuunnitelmaa painopistepalasiin.
Jo nyt 5edämme varmas5, e0ä vähäisin niistä ei ole uusien toimivien kummien saaminen joukkoomme sekä
nykyisten kummien ak5voin5. Työmme merkitys kummiyrityksille muu0uu myös posi5iviseksi maineeksi, mikä tuo
meille yhä enenevässä määrin uusia, erilaisissa elinkaari5lanteissa olevia kummite0avia. Autetaan ak5ivis5
kummiyritysasiakkaitamme onnistumaan. Siitä tulee itsellekin uu0a ja uudenlaista virtaa.

Jaa mee toivootam´,
ja me toivotam´

Pirkanmaan Yrityskummit ry

www.yrityskummit.net

3

