Kesäkuu 2018

U U T I S K I R J E
Kevätkokous| Uusi toiminnanjohtaja |Vuoden yrityskummi |Nokian vieraina| Uutiskirjepalaute| Iltakoulu

UUSI TOIMINNANJOHTAJA ESITTÄYTYI VUOSIKOKOUKSESSA

PYK:in kevään vuosikokous pide1in toukokuussa Tampereella. Isäntänämme toimi Osuuspankki.
Yrityskummien puheenjohtaja Seppo Holkko tarjoili he> >laisuuden alkajaisiksi kokousjoukolle
kuluneen kauden henkisen saldon, joka on todella posi>ivinen. – TuoAeemme voi hyvin ja sitä on
kaiken aikaa kehiteAy. ”Tavara” menee kaupaksi nopeammin ja enemmän kuin pystymme
toimiAamaan. Sana kummeista kiirii ilman markkinoin>a. Rahoituksemme on erinomaisessa
kunnossa. Suuret kiitokset tästä kaikesta kuuluvat Harrille, totesi Holkko. Aplodit olivat komeat.

Tapani Kaskela aloittaa
toiminnanjohtajana
elokuussa.

Kummien toiminnanjohtaja Harri Meller siirtyy syksyllä eläkkeelle. Lukuisten hakijoiden joukosta kummien hallitus on
valinnut Pirkanmaan Yrityskummit ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi Tapani Kaskelan. Hän esiAäytyi vuosikokouksessa.
Tapani siirtyy johtamaan kummeja Tampereen seudun uusiyrityskeskus Ensimetrin projek>päällikön tehtävistä.
Uuden toiminnanjohtajan laajemman esiAelyn julkaisemme tässä uu>skirjeessä tulevana syksynä. Sitä ennen pääsemme
lukemaan kesän lopulla ilmestyvästä uu>skirjeestä Mellerin Harrin lähtöajatuksia, ehkäpä meille tarjolla olevia
evästyksiäkin. Kokonaan mies ei kummeja jätä, sen hän on luvannut.
Vuosikokouksessa julkiste1in ja kukite1in perinteises> myös Vuoden Yrityskummi. ”KruunaAu” kummi on tänä vuonna
Tapio Somppi. Hänestä laajemmin toisaalla tässä kirjeessä.
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Pankin tarjoaman herkullisen iltapalan
lisäksi oli vuosikokouksessa tarjolla myös
tasokasta hengen ravintoa.
Arkadianmäen terveiset ja tuoreen
valtakunnallisen elinkeinoelämää
koskevan >lannekatsauksen toi
kummeille kansanedustaja Harri Jaskari.
Kansanedustajan katsausta väri1vät
muutokset, sillä kasvuun saateltu
suomalainen elinkeinoelämä kohtaa puhujan mukaan
kasvukipuja monella sektorilla.
Jaskarin esityksessä hae1in
vastauksia ja näkökulmia muun
muassa kysymyksiin ”Mistä on uusi
yriAäjyys tehty?” ja ”Mistä on uusi
sosiaaliturva tehty?”

Harri Jaskarin elinkeinoelämän katsaus antoi ajattelemisen aiheita.

Aluepäällikkö Tero Linja (vas.)
Osuuspankista valo1 puolestaan kuulijoille yriAäjien ja yritysten työntekijöiden työkyvyn
vaikutusta tuoAavuuteen ja kustannuksiin.

TAPIO SOMPPI ON VUODEN YRITYSKUMMI
Kangasalalainen Tapio Somppi on valiAu äskeAäin Pirkanmaan Vuoden Yrityskummiksi.
Sompilla on takanaan yli 45 vuoden työkokemus OP-Pohjola -ryhmässä ja Pohjola Vakuutus Oy:ssä, joissa hän on palvellut
useissa johtotehtävissä.
– Vuoden Yrityskummin valinta oli
meille helppoa, sillä Tapsan
ak>ivisuus on joukossamme aivan
ainutlaatuista. Hän on osallistunut
viime vuonna perä> 50
kummiklinikkaan.

Vuoden Yrityskummin Tapio Sompin (toinen vas.) kukittivat toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtaja Harri Meller (vas.), kummien
hallituksen puheenjohtaja Seppo Holkko sekä kummi Lelle Niemelä.
Kuva: Mari Helenius

– Kummiyrityksiäkin Sompilla on
lukuisia, kertoo toiminnanjohtaja
Harri Meller. Vuoden kummiksi
valiAu Tapio Somppi on osoiAanut
ak>ivisuutensa myös muilla
alueilla. Hän on toiminut useiden
yritysten ja järjestöjen hallitusten
jäsenenä, erityisak>ivina
valtakunnan tasolla Suomen
Nuorkauppamarit ry:ssä ja nuorten
yriAäjien tukena
ko>paikkakunnallaan. Somppi on
myös innokas tenniksen, golﬁn,
hiihdon ja laskeAelun harrastaja,
sekä hiihdonopeAaja.
Onnea Tapsalle!
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Nokia näy*ää mallia:

KUNNILLA JA KUMMEILLA ON YHTEISIÄ INTRESSEJÄ
Nokialla kaupunkiorganisaa>o ja nokialaiset yrityskummit ovat löytäneet toisensa ja käynnistäneet hedelmällisen
yhteistyön. Ensimmäinen yhteinen lounastapaaminen pide1in toukokuussa. Sen alullepanijoita olivat kaupunginjohtaja
Eero Väätäinen ja kummien
hallituksen jäsen Per>
Iivanainen.
Keskusteluiltapäivä osoi1,
eAä sekä kaupungin eAä
yrityskummien intressit ovat
yhteneväiset, kun
kysymyksessä on oman
paikkakunnan ja
paikkakunnalla toimivien
yriAäjien ja yritysten
hyvinvoinnin vahvistaminen.
– Yrityskummien pyyteetön
mentoroin>työ ja oman
osaamisen jakaminen
yrityksille on äärimmäisen
tärkeää. Nokialla
toivommekin, eAä
ak>ivisella yhteistyöllä
kaupungin ja kummien
Nokian kartanon maisemissa kaupungin johtoa ja kummeja. Vasemmalla elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen,
välillä pystymme lisäämään
kummit Eeva Syvälahti, Pertti Iivanainen, Jorma Kuoppala ja Ulla Aurio sekä kaupunginjohtaja Eero
Väätäinen ja kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.
kummitoiminnan
tunneAuuAa yriAäjien
keskuudessa ja toivon mukaan
autamme myös uusien kummien saamisessa mukaan kummitoimintaan, totesi Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina
Laakkonen ensimmäisen yhteis>laisuuden jälkeen.
– Kiitos kummeille ak>ivisesta työstä paikallisen elinkeinoelämän kehiAämisessä ja yriAäjien arjessa myötäelämisestä,
sanoivat Nokian kaupunkia yhteistapaamisessa kaupunkiorganisaa>ota edustaneet Tiina Laakkonen, Eero Väätäinen sekä
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.
Yhteistyö jatkuu. Syksyksi on alustavas> suunniteltu jo klinikkaa nokialaisyriAäjille ja uuAa keskustelutapaamista.

UUTISKIRJETTÄ TARVITAAN
Vies>ntätoimikunta tee1 kevätkokoukseen osallistuneiden keskuudessa pienimuotoisen
kirjallisen kyselyn, joka koski tätä käsissäsi juuri nyt olevaa uu>skirjeAä. Uu>skirje on ilmestynyt
tässä muodossa reilun vuoden ajan.
Saadun palauAeen ja vastausten perusteella nykyinen >edotustapa on ainakin tällä hetkellä oikea. Ajankohtaisen ja
kiinnostavan >edon jakaminen jäsenistölle uu>skirjeen muodossa sai vastaajilta kiitoksia.
PYK:n ajankohtaiset katsaukset, kummi-caset sekä koulutusasiat tuntuvat heräAävän aiheina suurimman kiinnostuksen.
Vies>ntätoimikunta lupaa kuunnella kaiken aikaa herkällä korvalla >edoAamista koskevia kummien toiveita ja juAuaiheehdotuksia. Vies>nnällisiä ajatuksia voi läheAää sähköpos>tse osoiAeeseen lelle.niemela@lellan.ﬁ.
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ILTAKOULU VAPRIIKISSA
Kummien missiolausekkeeseen on kirjaAu vapaaehtoisen yriAäjien auAamistyön lisäksi, eAä yhdistys tarjoaa jäsenilleen
myös verkoston mielekkäälle toiminnalle ja itsensä kehiAämiselle. Tätä toiminnanmuotoa edus> parhaimmillaan
toukokuun lopussa järjesteAy iltakoulu.

”Koulua käy>in” Tampereen
museokeskus Vapriikissa kesäisenä
torstai-iltana. Illan aiheena oli
Tampere 1918.
Vapriikin tutkijan An> LiuCusen
kiinnostavan esitelmän jälkeen
tutustu1in varsinaiseen Tampere
1918 -näyAelyyn, jossa on nyt
ensimmäistä kertaa esillä
todistusvoimainen kokonaisuus
taistelupaikoilta ja kaupungin kaduilta
keräAyä esineistöä. Iltakoulun iltapala
nau>1in ravintola Valssissa.
(NäyAelykuva:
Saana Säilynoja, luentokuva: Eero
Pos>)
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Zacharias (Sakari) Topeliuksen kirjoittama Maamme kirja ilmestyi vuonna 1875,
alkujaan ruotsiksi. Teosta luettiin Suomen koulujen alemmilla luokilla1950-luvulle
saakka. Kirjassaan Topelius toteaa muun muassa seuraavaa:

”Vaikka kynttilä kädessä halki maamme etsisit, niin et koskaan löytäisi
parempaa palaa kuin Hämeenmaa. Sellaisia pellavamaita, peltovainioita,
kankaita ja komeita kukkuloita et tapaa koko maailmassa.”
Olkoon meidän näillä kirjailijan tarkoittamilla mailla elävien, toimivien
ja asuvien yrityskummien suvi ilolla, valolla ja hyvinvoinnilla sävytetty!
Kukoistavaa kesää kaikille kummeille!
Toivottaa viestintätoimikunta

