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Moniulo'einen mies

HARRI JÄÄ ELÄKKEELLE,
MUTTA EI TOIMETTOMAKSI

Miehen rakentamassa mökissä on monta uloke2a ja useita
terasseja. Kaikki sulassa sovussa luonnon, mökin ja asujan
kanssa. Miljöö on visuaalises8 veikeä. Ja samalla tyylikäs.
Tuulet ja paisteen suunnat on ilmiselväs8 ote2u rakenne2aessa
huomioon.
Suvirannaksi kutsutulla mökillä on pohdi2u myös jokaisen
tulijan tarpeet. Vieraille on rannassa oma tupansa,
lastenlapsille persoonallinen ja kutsuva leikkimökki
pihaleikkivälineineen ja ko8väelle kaikki fasilitee8t, jotka
mahdollistavat ympärivuo8senkin nau8skelun luonnon
helmassa.
Mies, joka tämän mökin on pienestä peruspir8stä laajentanut
ja rakentanut, on itse kuin majansa. Moniulo2einen.
Mielenkiintoinen. Erinäistenkin toimien koulu2ama ja
tuhansien tuulien koske2ama. Lukuisia ulokkeita omaava. Hän
on Harri Meller.
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Harri Meller siirtyy näinä päivinä sivuun Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä.
Ensin hän ”lusii” lukuisat pitämä'ä jääneet lomaviikkonsa, antaa sivustatukea seuraajalleen ja jää sen
jälkeen eläkkeelle. Hänen kohdallaan kysymys ei ole kuitenkaan toime'omaksi hei'äytymisestä. Ei
sinne päinkään.

KOKEMUKSEN KAUTTA
On arki. Ja aamupäivä. Pyynnöstäni Harri on suostunut ”kuulusteltavaksi”.
Kuulustelulle antavat pohjaa Mellerin koulutus, laaja kokemus yrityselämässä, toiminta itsellisenä
yri'äjänä, vahva tuntuma yri'äjien järjestöpoliKikkaan ja tuoreimpana suorastaan häikäisevä
kymmenen vuoden mi'ainen kipparoinK yrityskummeissa.
Jotain Harri Mellerin luonteesta kertonee se, e'ä o'aessaan aikanaan tehtävänsä Yrityskummien
toiminnanjohtajana vastaan, hän pääL, e'ä tämän työn mi'a on 10 vuo'a. Hän toimi kuten oli
pää'änyt, vaikka mahdollisuudet olisivat olleet muuhunkin.

ARVOSTETUT KUMMIT
Lukijana saatat mieLä, olenko lasketellut edellisissä kappaleissa luikuria, puhunut palturia tai isotellut
Mellerin merkitystä. Tiedän, e'ä en ole.

Elokuu 2018

Ilman Harrin innostusta Pirkanmaan Yrityskummien veturina, ei maakunnallinen järjestömme olisi
saavu'anut sitä asemaa, joka sillä nyt on. Suuri kunnia kuuluu toki myös tämän koko Suomen
ensimmäisen yrityskummijärjestön perustajille, umpihangessa ladun raivanneille, Harri Mellerin
edeltäjille.
Pirkanmaan Yrityskummeja arvostetaan koko maassa. Järjestö nauLi suurta luo'amusta kaikkialla.
Jäsenet kokevat kunnia-asiaksi kuulumisensa kummien joukkoon.
Kummia itselleen haluavien yri'äjien määrä on kasvanut räjähdysmäisesK. Sadat pirkanmaalaiset
viisaat yri'äjät hakevat ja haluavat itselleen kummin. He ovat oivaltaneet kokemusasiantunKjan
merki'ävän roolin toimintansa tukijoina.
Harrilla on ollut sormensa mukana siinäkin ”sopassa”, jonka seurauksena kummitoiminta
kansainvälistyy, jonka ansiosta sadat sukupolven vaihdosta suunni'elevat yri'äjät ovat saaneet
asiantunKja-apua, jonka vuoksi lukuisia yrityksiä on pysty'y pelastamaan raskaalta kriisiytymiseltä ja
jonka johdosta montaa yri'äjää on varjeltu suoranaiselta romahdukselta.

YRITTÄJÄN SUDENKUOPPIA
Aurinkoisella Teernijärven rannan terassilla on hyvä istua ja rupa'aa, mieLä vaikkapa sitä, mitkä ovat
ne pahimmat sudenkuopat, joihin suomalainen yri'äjä usein putoaa, tai meinaa pudota.
- Useiden kohdalla todella paha paikka on se, e'ä oma liikeidea katoaa. On ehkä unohde'u kysyä
itseltä ihan alkajaisiksi, onko tällä minun ideallani mitään tulevaisuu'a, voisiko joku ostaa joskus
tämän ideani, kantaako se niin, e'ä saan siitä elannon.
- Tämä kysymyspa'eristo kanna'aisi jokaisen yri'ämistä haaveilevan esi'ää itselleen ihan
ensimmäisenä, ennen muita toimia.
- Monien kohdalla ideat kantavat, monien kohdalla ne eivät lähde lentoon. Se on realiteeL.
- Haluan kannustaa aloi'avia, ja muitakin yri'äjiä mieLmään asioita liikevaihdollisesK. Siis
pohKmaan, kuka minun palkkani oikein maksaa.

A = ASIAKAS
- Yri'äjän palkanmaksaja on aina asiakas ja se pitäisi lukea jokaisen yri'äjän seinällä isoilla

kirjaimilla. Asiakasta, ja nimenomaan häntä, yri'äjän on pide'ävä kuin kukkaa kämmenellä.

- Jos yksikin asiakas menetetään, menetetään siinä samalla palkanmaksaja. Tämä koko

yri'ämisen tärkeä lainalaisuus unohdetaan liian usein, sanoo Harri Meller.

- Kun ihmisellä on liikeidea, se pitää pystyä myymään ihmiselle, jolla on juuri tämä

nimenomainen tarve olemassa. Se tarkoi'aa ehdotonta akKivista yhteydenpitoa, soi'amista,
tapaamista, sähköposKen lähe'ämistä, siis voimakasta verkostoitumista.
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DIGIPELKO POIS!
Juuri nyt ukkonen uhkaa lähestyä helteistä Teernijärven rantaa. Mu'a jylinä, jonka kuulen, ei tule
taivaalta, vaan Mellerin suusta. Mies innostuu. Hän Ketää, mistä puhuu.
- Moni mieLi, e'ei hallitse tätä nykypäivän viesKntää. Pah, sanon minä. Enimmäkseen viesKmien
nimet ovat vain muu'uneet. Ennen panKin ilmoitus vaikkapa Limingan Sanomiin ja nyt se sama
ilmoitus pannaan sähköiseen mediaan. Erot näiden välillä ovat yllä'ävän pieniä.
- Muistan oman yritystaipaleeni alkuvaiheet hyvin. Plarasimme jatkuvasK puhelinlue'elon
ammaLosastoa ja soiKmme, soiKmme ja soiKmme. Sovimme tapaamisia ja menimme itse
tapaamaan asiakkaita.
- Me haimme asiakkaamme. Asiakkaamme eivät hakeneet meitä.
- Nyt se puhelinlue'elo on vain muu'anut muotoaan. Savumerkeistä olemme siirtyneet
ryhmäkirjeisiin, telekseihin, sähköposteihin, facebookeihin ja niin edelleen. Digitalisoituminen,
tämä monen pelkäämä sana, eihän se ole yhtään sen kummempaa kuin normaalia kehitystä.
Pelko siis pois!
- Me suomalaiset kuvi'elemme olevamme hyviäkin myyjiä. Mielestäni emme ole. Enemmänkin
tuhlaamme aikaamme asioihin, jotka eivät vie yritystoimintaa eteenpäin. Investoimme vääriin
paikkoihin.
- Joku tarvitsee mainostamiseensa ja viesKntäänsä ammaLlaisen apua, toinen ei. Näin on ollut
aina. Mistään rakeLKeteestä myymisessä, markkinoimisessa tai viesKnnässä ei todellakaan ole
kysymys.
- Näiden pohdintojen kohdalla kummi on ollut monelle pirkanmaalaiselle yri'äjälle kullan arvoinen
ravistelija.

PYYTÄKÄÄ APUA!
Harri Meller kantaa ilmiselväsK suurta huolta kriisin asteelle ajautuneista yri'äjistä.
– Monet yri'äjät tulevat hakemaan tukipalveluapua meiltä usein liian myöhään.
Milloin tukipalvelujen puoleen si'en pitäisi kääntyä?
– Huolestu'ava signaali yri'äjälle pitäisi olla hetki, kun ﬁrmaan tulee
ensimmäinen karhukirje, joka johtuu siitä, e'ä sen maksamiseen ei ole ollut
rahaa. Silloin yri'äjän olisi syytä herätä huomaamaan, e'ä jokin on pielessä.
Ja silloin pitäisi Ketää, e'ä vielä on mahdollisuuksia olemassa. Silloin olisi
uskalle'ava pyytää apua.
Meller muistu'aa siitäkin, e'ä maailma ei kaadu, jos yritys pitää lope'aa.
– On parempi viheltää peli poikki rii'ävän ajoissa, eikä vasta si'en, kun ollaan
korvia myöten velassa.
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LOISTAVIA YRITTÄJIÄ
Nyt olemme puhuneet pitkään putoamisista, pudotusuhkasta, ja lope'amisesta. Mu'a…
- Pirkanmaa on täynnä loistavia yri'äjiä.
- Muun muassa meidän kummien toiminnassa on mukana kerrassaan fantasKsia yri'äjäpersoonia,

jotka ovat osanneet ajoissa etsiä kokeneen ammaLlaisen, siis kummin, avukseen, sparraamaan
ja keskustelemaan toimistaan.

- Lukuisat yri'äjät maakunnassamme ovat väl'yneet kummien ansiosta monilta sudenkuopilta.

Lukuisat ovat lähteneet kummien ansiosta jopa huimaan lentoon.

TOIVEITA KUMMEILLE
Mitä toiveita Mellerillä on kummeille? Ei paljon.
Hän kii'ää tu'ua, huikeasK kasvanu'a kummijoukkue'aan
monesta.
- Ehkä sen kuitenkin voin sanoa, e'ä meidän kummien ei
pitäisi koskaan suhtautua väheksyen alkaviin yri'äjiin.
Monet meistä nimi'äin innostuvat omaa alaansa
sivuavista, jo kasvu-uralle kivunneista kummia hakevista
yri'äjistä.
- Olisi hyvä muistaa, e'ä myös monilla pienillä, nyt
ensiaskeleitaan o'avialla yri'äjillä voi olla edessään suuri
mahdollisuus lähteä lentoon. Ja tämä mahdollisuus vain
suurenee, jos yri'äjä saa itselleen hyvän ja kokeneen
kummin.

UUSIA KUMMEJA TARVITAAN
Vaikka kummien määrä on kasvanut Pirkanmaan Yrityskummeissa valtavasK, on uusien kummien tarve
lisääntynyt vielä vauhdikkaammin. Hyvä kello on kuulunut kauas. Kysyntä siis kasvaa. Kummeja
tarvitaan kipeäsK lisää.
- Yrityskummeihin tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat o'aa kummiuden vakavasK, sillä vakavasK

tämän palvelun o'avat yri'äjätkin.

- Meiltä odotetaan paljon, ja siksi meidän pitää suhtautua oikein tehtäväämme.
- Lii'yminen kummeihin on vapaaehtoista, ja lähteminen kummeista, sekin on vapaaehtoista.

Tekeminenkin on vapaaehtoista, mu'a silK siihen pitää sitoutua. Valtaosa kummeista on tämän
ymmärtänyt, mu'a eivät kaikki.
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HYVIN TEHTÄVÄÄN EVÄSTETTY
Harri Meller on saanut niin menneisiin kuin tuleviinkin tehtäviinsä hyvät eväät.
- Nuorena nokialaispoikana pääKn, e'ä minusta ei tule koskaan yri'äjää. Toisin kävi. Appeni sanoi
aikanaan, e'ä ”älä koskaan sano ei koskaan”. Tuo sanonta on kävellyt usein eteeni.
- Pisimmän urapolkuni kuljin aikanaan kansainvälisen Esselte Oy:n myynnin ja markkinoinnin
johtotehtävissä. Si'emmin tarjouduin ostamaan ﬁrman Tampereen toiminnot itselleni ja
muutamien vääntöjen kau'a tarjoukseni hyväksyLin. Tämä
tapahtui vuonna 1991, laman syvässä pohjassa. Minulla oli
siinä vaiheessa 17 työntekijää.
- Aja'elin silloin, e'ä jos me tästä lamasta selvitään, niin
eiköhän me selvitä nousukaudestakin. Niin myös kävi. PääKn
myös, e'ä lapsilleni en jätä yritystä riippakiveksi, vaan myyn
sen aikanaan pois.
- Vuonna 2006 ﬁrma siirtyi japanilaiselle omistajalle. Minä jäin
toki edelleen yri'äjäksi, koulu'ajaksi, konsulKksi ja
valmentajaksi. Samalla siirryin yrityskummiksi.
Kummin roolista Harri Meller tuli myöhemmin valituksi Ilkka
Eerolan seuraajaksi eli Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
toiminnanjohtajaksi.
- Ja nyt, 10 vuo'a myöhemmin, nyt jatkan edelleen yri'äjänä ja

palaan yrityskummiksi, naurahtaa mies, jolla on jo tälläkin
hetkellä seitsemän kummiyritystä.

- Olen saanut olla näköalapaikalla tehtävässä, joka on

laajentanut merki'äväsK koko maailmankatsomustani. Olen
kiitollinen.

- Viisaammiltani olen oppinut, e'ä ihmistä ei niinkään stressaa työ, vaan se, jos hän joutuu

tekemään asioita, joista ei tykkää. Minä olen saanut tehdä töitä, joista tykkään ja niin yritän
toimia jatkossakin. Se tarkoi'aa, e'ä rakennan, tutkin historiaa, kirjoitan kirjaa, pelaan golﬁa,
autan kummiyrityksiäni, toimin eri hallituksissa ja nauKn Lapista.

- Työni jatkajalle Tapsalle toivotan lämpimäsK onnea ja menestystä, sanoo Harri Meller.

TeksK: Ulla Aurio
Kuvat: Mari Helenius ja Mellerin arkisto
Tai'o: Lelle Niemelä

