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TARVE KASVAA - KUMMIJOUKKO VAATII VAHVISTUKSIA
Uudet kummit ovat kovas. toivo/uja ja tervetulleita
Pirkanmaan Yrityskummien joukkoa vahvistamaan. Kummitarve
kasvaa kaiken aikaa. Tätä vies.ä kertovat viereisen kuvan
luvutkin.
Toiminnanjohtaja Harri Mellerin ehdotus kummitarpeen
korjaamiseksi on selkeä: - Jos jokainen kummi löytäisi edes
yhden hyvän ehdokkaan, saisimme varmas. nopeas. tämän
hetken kummitarpeen tyydytetyksi.
Tartu siis .laisuuteen, tarkkaile ympäristöäsi, kysy hyväksi
havaitsemaltasi henkilöltä suostumus, pyydä vaikkapa CV ja
ehdota häntä kummiksi.
Hyviä kummeja tarvitaan!

UUSIMPIA KUMMEJA
Tuoreimpia yrityskummeja joukossamme ovat Jarkko Hietala ja Kimmo Nurminen.
Jarkko Hietala, 46, on myynnin, markkinoinnin, kiinteistövälitysalan, johtamisen ja
hallitustyöskentelyn ammaIlainen. Hietala toimii tällä hetkellä usean yrityksen osakkaana,
hallituksen puheenjohtajana ja/tai jäsenenä sekä Global Business Partners Oy:n
toimitusjohtajana.
Vuoden Yri/äjäksi Jarkko valiIin vuonna 2008. Hänen vahvuuksiaan ovat mm.
mikro-ja pk-yritysten liiketoimintojen suunni/elu ja kehi/äminen, kasvustrategiat sekä
talouden suunni/elu. Yritystoimintojen ohessa Hietala harrastaa moo/oripyöräilyä ja
tennistä. Hän on myös koulute/u kuntonyrkkeilyohjaaja.
Hietalan perheeseen kuuluvat Jarkon ja puolison lisäksi kaksi lasta.
Kimmo Nurminen, 45, valmistui aikanaan ammaIkorkeakoulusta automaa.otekniikan insinööriksi ja jääkiekkopuolella
hän on suori/anut huipputuomarin tutkinnon. Miehellä on takanaan myös useita myyn.in ja
johtamiseen lii/yviä kursseja.
Tällä hetkellä Nurminen toimii vahvas. kansainvälistyvän insinööritoimiston Comatec Oy:n
Puolan toimintojen myyn.johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt vuosia Volvolla ja ennen
Comatecia Kimmo oli pitkään Cadring Oy:n kansainvälisten toimintojen johtaja sekä yh.ön
hallituksen jäsen. Jääkiekko, maan.epyöräily ja voimaharjoi/elu pitävät Nurmisen kunnossa.
Perheeseen kuuluu puolison lisäksi kolme lasta.
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KOULUTUKSELLA ERIKOISOSAAJIA

TAKK:n koulutuspäällikkö Tuija Pohjansaari-Kirmo (kuvassa keskellä) syventää opiskelijoille koulutuksen taustoja ja tavoi/eita.
Tredun oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja Marianna Arvolalta (oikealla) tulossa kaikille osallistujille ohjeistusta
meilipos.na.

24 pirkanmaalaista yrityskummia lähtee hakemaan koulutuksen kau8a lisä9etoja ja -taitoja kummitoimintaan.
Erityises. yrityskummeille räätälöity yritysneuvojan erikois-ammaItutkintoon tähtäävä koulutus käynnistyy syyskuun
20. päivänä. Kurssin toteu/amisesta vastaavat Pirkanmaan yrityskummit ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen
HiOMO. Koulutus on tarkoite/u sekä yrityskummina pidempään toimineille e/ä yrityskummina juuri aloi/aneille
henkilöille.
Yritysneuvoja -koulutuksessa hyödynnetään osallistujien ja sidosryhmien kokemuksia ja verkostoja. Myös
kokonaistavoi/eena on kehi/ää verkostoitumista, samoin toimintaa ja yhteisiä työkaluja.
Koulutus sisältää noin yhdeksän lähipäivää sekä työssä oppimista käytännön kummityöskentelyn parissa. Lähipäivillä
vierailee eri näkökulmia edustavia liiketoiminnan kehi/ämisen asiantun.joita.
Koulutuksen alustavia teemoja ovat mm: Pirkanmaan yrityskummien toiminnan kehi/äminen,
mentoroin., kasvuyrityksen haasteet, rahoitus, kansainvälistyminen, omistajanvaihdos ja yri/äjän tukipalvelut.
Noin puolitoista vuo/a kestävän koulutuksen aikana suoritetaan Yritysneuvojan erikoisammaItutkinto.

”TUKEVIA” KUMMEJA TARVITAAN!
Kummien ja Pirkanmaan Yri/äjien yhdessä perustama yri8äjän tukipalvelu ja ennen kaikkea sen
laajentuminen ns. yhden luukun palveluksi, on osoi/anut toimivaksi malliksi.
Tukea ja neuvontaa on laajentuneen palvelun myötä anne/u tähän mennessä lähes 170 yritykselle. – Parhaimmillaan
tämä toiminta, sekä tuen antaminen e/ä au/aminen, on palkitsevaa niin avun saajalle kuin avun antajallekin, toteaa
Meller.
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Tukipalvelutoiminnassa ovat mukana kummien ja yri/äjäjärjestön kanssa verohallinto, Kela, TE-toimisto, ELY-keskus,
Mielenterveysseura, Evankelis-luterilainen seurakunta, Finnvera, Nordea Oyj/pankki- ja vakuutustoiminta, Tampereen
Seudun Osuuspankki/pankki- ja vakuutustoiminta sekä Tampereen kaupungin velkaneuvonta ja Syöpäyhdistys/
vertaistuki.
Yri/äjän tukipalvelu antaa yri/äjälle henkilökohtaista ja luo/amuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin
ja yri/äjän henkiseen jaksamiseen lii/yvissä asioissa.
Laajentuneen palvelun ansiosta tuen ja avun tarvitsijat ovat löytäneet oikean ja kohdennetun palvelun aikaisempaa
nopeammin ja vaiva/omammin.
– Tämä tarkoi/aa, e/ä myös meidän kummijäsenemme ovat kyenneet keski/ymään tuen antajina juuri omiin
osaamisalueisiinsa, toteaa toiminnanjohtaja Harri Meller, joka haastaa samalla useampia kummeja osallistumaan
tukipalvelutoimintaan.
Pirkanmaan Yrityskummeista 15 henkilöä on toistaiseksi saanut erityisvalmennuksen tukiryhmässä toimimiseen.
Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513. Palveluun voi o/aa yhtey/ä myös Pirkanmaan
Yri/äjien neIsivujen kau/a.

VALITAAN PARAS!
Kummien vuosikokouksen yhteydessä 23.11.2017 julkistetaan perinteises. Vuoden Kummiyritys. Valinnan
tekee kummiraa. esityksien pohjalta.
Laita/ehan ehdotuksia Vuoden Kummiyritykseksi Harrille vastaamalla syyskuun alkupuolella
sähköpos.lii/eenä lähete/yihin kysymyksiin. Ehdotusten tulee olla Harrilla viimeistään 20.10.2017.

JOUKO SUOKAS PELASI KUMMIEN GOLFMESTARIKSI
Perinteinen kummien golbisamme pelaIin 29.8. Nokia
River Golﬁn Rock-kentällä. Kevyt .hkusade ei lannistanut 11
kummin peli-intoa. Kisan parhaimmat bogeypisteet, 37, teki
Jouko Suokas. Parhaaseen scratchtulokseen, 92 lyön.ä, ylsi
Tuomo Pälviranta. Erikoiskilpailuissa palkiIin Lelle Niemelä
pisimmästä drivesta ja Tapio Somppi lähimmäksi lippua,
15 m, -lyönnistä. Jouko pitää nyt hallussaan kiertopalkintopokaalia vuoden ajan. Toivo/avas. saamme enemmän
golfaajia mukaan ensi vuonna.

Peli ohi, voi/o kotona, helppo hymyillä!
Onni/elemme Joukoa ja kaikkia muitakin
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