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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET
Vuosi 2018 oli Pirkanmaan Yrityskummien toiminnassa vahvan kasvun vuosi. Tulokset olivat määrällisesti suorastaan
huimia. 100 000 euron ”apuraha” eduskunnalta, se oli loppuvuoden isoin ja iloisin uutinen. Avustuksesta kerrotaan
tarkemmin erillisessä uutisessa tässä kirjeessä.
Kaikkiaan meillä on kummijäseniä yli 200. Aktiivisia jäsenistä on kuitenkin alle puolet. Kummien tarve on siis valtava. Suuri
huolenaiheemme onkin se, miten kykenisimme aktivoimaan passiivitilan valinneet
kummit. Osaatko Sinä, hyvä tämän uutiskirjeen lukija, vastata siihen?
Toivoisin teiltä kummeilta ajatuksia myös siitä, kuinka voisimme kehittää tätä niin
erinomaista palvelutoimintaamme kokonaisuudessaan vielä entisestään
kiinnostavammaksi ja innostavammaksi.
Pidän tärkeänä sitäkin, että saisimme uudet, mukaan juuri liittyneet kummit
”kotiutumaan” joukkoomme.
Yksi tilastofakta on, että klinikoille hakeutuvat yritykset ovat paljolti tuoreita, juuri
toimintansa aloittaneita pieniä toiminimiyrittäjiä. Näiden yritysten klinikoille on vaikea
saada kummeja.
Moni saattaa epäillä, että hänellä ei ole kummina mitään annettavaa henkilölle, jonka
toimiala ei ole tuttu. Konepajakonkari saattaa epäillä kykyään auttaa esimerkiksi
hoiva-alan yrittäjää. Turhaan epäilee. Haluankin kannustaa ilmoittautumaan
kaikenlaisille klinikoille, sillä pitkä yrittäjä- tai muu työkokemus antaa ihan varmasti
kyvyn hahmottaa myös itselle vieraiden alojen kehittämistarpeita.

Toiminnanjohtaja Tapani Kaskela
toivoo kummeilta kehitysehdotuksia.
Kuva: Mari Helenius

MARKKINOINTISUUNNITELMA
PRIORITEETTIEN KÄRJESSÄ
Miten meidän kannattaa kehittää toimintaamme, se asia on juuri nyt aktiivisen pohdinnan alla. Markkinointisuunnitelma
rekrytoinnin toteuttamiseksi on prioriteettien kärjessä toimintavuonna 2019.
Jäsentoimikunta on ottanut tehtäväkseen etsiä keinoja, joiden avulla löydämme uusia kummeja ja aktivoimme
jäsenistömme passiivisimmat.
Mikäli juuri Sinä olet löytänyt joitakin vastauksia näihin kysymyksiin, ole niin ystävällinen ja ota yhteys joko
jäsentoimikunnan puheenjohtajaan Jaakko Barskiin tai toimikunnan jäseniin Eeva Syvälahteen, Jorma Tirkkoseen tai Olavi
Toivolaan. Lähetä postia, soita tai kohtaa, ja kerro ideoistasi!
Voimme käydä keskustelua näistä edellä kerrotuista aiheista myös kevään yhteisessä iltakoulussa, joka järjestetään TAMKin
Y-kampuksella Kaupissa 3. huhtikuuta.
Sinulle toivotan aurinkoista kevään jatkoa!

Tapsa
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KOMEITA LUKUJA
Viime vuosi oli Pirkanmaan yrityskummitoiminnan osalta äärimmäisen aktiivinen. Tehtyjä kummitunteja kertyi
vuonna 2018 yhteensä 7 823, joka tarkoittaa, että keskimäärin kummit tekivät joka arkipäivä yhteensä
jokaisena vuoden työpäivänä 35 tuntia mentorointia.

Vuonna 2018 Pirkanmaalla oli kummi 173 yrityksellä. Kummitoiminnassa on mukana kaikkiaan 629 yritystä.
Klinikoita järjestettiin viime vuonna yhteensä 176 kappaletta, joista tukipalvelua koski 44 klinikkaa ja
omistajanvaihdosta 45 klinikkaa. Klinikoiden määrä kasvoi edellisvuodesta 37,5 %.
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– Kuten oheisista luvuista on nähtävissä, kummitoimintamme pyörii luvuilla mitattaessa kapasiteettinsa
äärirajoilla. Hyvin harvalta pyyteettömältä vapaaehtoistyöltä voidaan ylipäätään edes ajatella saatavan tällaista
panosta, toteaa toiminnanjohtaja Tapani Kaskela. – Kiitos onnistumisestamme kuuluu Teille kummeille!

PIRKANMAALTA VALTAKUNNALLINEN JA MAHDOLLISESTI KANSAINVÄLINENKIN TUKITOIMINTAMALLI

EDUSKUNNALTA 100 000 EUROA TUKIPALVELUTOIMINTAAN
Pirkanmaan Yrityskummit sai viime vuoden lopulla todellisen joululahjan, kun eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti
myöntää vuoden 2019 valtion budjetin lisäresursseista eli niin sanotusta eduskunnan jakovarasta 100 000 euroa käytettäväksi
kummien kehittämään yrittäjien tukikummitoimintaan.
100 000 euroa on siis tarkoitettu yrittäjien tukipalvelun jatkamiseksi ja laajentamiseksi. Rahoitus vastaa kahden vuoden
tukipalveluihin liittyviä toimintakuluja.
Tukipalvelua Pirkanmaalla on toteutettu keväästä 2016 lähtien ja sen kautta noin 400 yrittäjää on saanut jo apua ja tukea.
Palvelussa vaikeuksiin ajautunut yrittäjä saa yrityskummin ja hänen käytettävissään on yhden soiton -periaatteella
sitoutunut asiantuntijaverkosto erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tukipalvelu on yrittäjälle maksuton.

Merkittävään eduskunnan antamaan tukeen johti elinkeinoministeri MIka Lintilän viime keväinen vierailu Tampereella.
Harri Mellerillä oli ministerille paljon kerrottavaa Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tukipalvelusta. Ja loppu onkin sitten historiaa.
Kuva: Ville Kulmala
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– Pirkanmaan Yrityskummit ovat todella onnistuneet auttamaan yrittäjiä myös vaikeuksien keskellä, oli kyse sitten
talousvaikeuksista, henkisestä jaksamisesta, hankalista elämäntilanteista tai usein näiden yhdistelmästä, totesi
kansanedustaja Arto Pirttilahti lisärahoja koskevassa tiedotteessaan.
Pirttilahti sanoo olevansa todella tyytyväinen siitä, että tämä Pirkanmaan Yrityskummeissa kehitetty uuden tyyppinen
palvelu sai nyt rahoitusta ja samalla mahdollisuuden levittää hyvää toimintatapaansa. – Näkisin tämän mielelläni
valtakunnallisena palveluna tukea yrittäjiä ja yrityksiä, sanoi Pirttilahti.

”Rutkasti töitä”
Harri Meller - kummien edellinen toiminnanjohtaja ja nykyinen kummien hallituksen puheenjohtaja - on henkilö, jota on
syytä kiittää tästä 100 000 euron tukirahasta. Meller on nimittäin tehnyt monien kummien mielestä todella ”rutosti ja
rutkasti” töitä saadakseen valtiovallan näkemään pirkanmaalaisen kummitoiminnan merkittävyyden ja erityisesti
tukitoimien tarpeellisuuden.
– Kaikki lähti liikkeelle viime vuoden maaliskuussa, kun elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Tampereella. Saimme silloin
tilaisuuden kertoa hänelle muun muassa näistä meidän tukipaveluistamme. Hän innostui ja piti tapaamme auttaa yrityksiä
erittäin onnistuneena. Siitä se prosessi lähti sitten liikkeelle, kertoo Harri. Ja prosessi, se itsessään olikin sitten
monipolvinen, aikaa ja työtä vaativa.
Harrin ja kummien työ kuitenkin palkittiin. Myös kansanedustaja Pirttilahden kaukonäköisyys näyttää toteutuvan. – Saatu
raha käytetään tukipalvelutoiminnan kehittämiseen kouluttamalla kummeja, laajentamalla verkostoa sekä syventämällä
tietotaitojamme. Tarkoituksemme on myös konseptoida tukipavelutoiminta niin, että sitä voidaan käyttää missä päin
valtakuntaa tahansa, kertoo Meller.

Kansainvälisille vesille
Ja mikä parasta: Pirkanmaan Yrityskummit ry on kutsuttu Helsinkiin maaliskuun puolivälissä kertomaan
tukipalvelutoimintaa tilaisuuteen, jossa esitellään laajaa Early Warning Europe -hanketta. – Suomelle ollaan mahdollisesti
”kattamassa” ns. lautaspaikkaa juuri tähän nimenomaiseen hankkeeseen, kertoo Harri Meller.
Kansainvälistämismatkalle lähtevät Mellerin lisäksi toiminnanjohtaja Tapani Kaskela sekä kummi Eero Posti, jolla on jo
vankka kokemus työskentelystä kansainvälisissä kummikuvioissa.

ERIKOISAMMATTITUTKINTO VAHVISTI TIETOTAITOJA

YRITYSKUMMIT PÄIVITTIVÄT OSAAMISENSA TAKKISSA
Pirkanmaalla käynnistettiin ensimmäinen alueen yrityskummeille räätälöity yritysneuvojan erikoisammattitutkintokoulutus
syyskuussa 2017. Puolentoistavuoden koulutuksen jälkeen 23 konkariyrittäjää sai todistuksen opiskelustaan päätösjuhlassa
torstaina 21.2.2019 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK). Huolella räätälöityjä koulutuspäiviä kummeille
järjestettiin kerran kuukaudessa.
Koulutus sai alkunsa Pirkanmaan Yrityskummien
silloisen toiminnanjohtajan, syksyllä
tehtävästään eläkkeelle siirtyneen Harri Mellerin
ja TAKKin yrittäjyysyksikkö HiOMOn vetäjän Tuija
Pohjansaari-Kirmon yhteistyöstä.
Aimo Jussila oli yksi yritysneuvojan
erikoisisammattitutkinnon suorittaineista
yrityskummeista. Kaikkien "opiskelukavereittensa"
tavoin hän sai todistuksen Harri Melleriltä ja ruusun
Tuija Pohjansaari-Kirmolta.
Kuva: Jussi Mattila
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Yritysneuvojan erityisammattitutkinnon päätöstilaisuudessa todistuksen ja ruusun saivat TAKKissa seuraavat:
Eturivissä vasemmalta Tapio Somppi, Jukka Isotalo, Jouko Suokas, Mika Uusi-Pietilä, Aimo Jussila, Teijo Rajamäki ja
Tuija Pohjansaari-Kirmo (TAKK) sekä takarivissä seisomassa vasemmalta Veli-Pekka Väisänen, Pertti Iivanainen, Ari Nevala,
Lelle Niemelä, Jorma Kuosa, Ulla Aurio, Heikki Ärrälä, Helena Karento, Arto Timperi, Kirsti Vasama, Jakke Vyyryläinen,
Eeva Syvälahti, Teppo Tapani (TAKK), Marjut Ontronen, Tapani Kaskela (PYK), Harri Meller (PYK).
Kuvasta puuttuvat Eva Hänninen-Salmelin, Jorma Kuoppala ja Jussi Nurminen.
Kuva: Jussi Mattila

Räätälöityä koulutusta
Yrityskummi törmää neuvontatyössään moniin sellaisiin kysymyksiin, joiden kanssa hän ei välttämättä aiemmin ole
joutunut tekemisiin. Tuija Pohjansaari-Kirmon mukaan juuri tähän tarpeeseen haluttiin TAKKissa ja HiOMOssa vastata
kummeille räätälöidyllä omalla koulutuksella.
– Koulutuksen aikana perehdyttiin yrityksen muuttuvaan toimintaympäristöön, mentorointiin, yrittäjän tukipalveluihin,
talouteen ja verotukseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä yrityskauppaan ja omistajanvaihdokseen. Luennoitsijoina
kuultiin alan huippuasiantuntijoita.
Erityisammattitutkinnon vetäjän mukaan puolitoista vuotta kestänyt koulutus tarjosi myös väylän eri vaiheissa
kummitoimintaan mukaan tulleiden henkilöiden verkostoitumiselle.
– Ryhmätöissään tämän kurssin opiskelijat pääsivät kehittämään kummitoimintaa laajalla skaalalla viestinnästä
kansainvälistymiseen ja digitalisaatioon, kertoo Pohjansaari-Kirmo.
– Tuore koulutus TAKKissa on ollut monin tavoin antoisa ja avartava. Erinomaisten luentojen ja luennoitsijoiden ansioista
olemme päässeet päivittämään tietotaitojamme ja vahvistamaan osaamistamme yrittäjien sparraajana, toteaa pitkän uran
mainostoimistomaailmassa tehnyt ja edelleen yrittäjänä itsekin toimiva kummi Lelle Niemelä.
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Uusi tutkintokoulutus käynnistyy huhtikuussa
Päätösjuhlassa tutkintotodistuksen sai kaikkiaan 23 yrityskummia. – Saamamme palautteet kummitoimintaan räätälöidystä
omasta tutkintokoulutuksesta ovat olleet erittäin hyviä ja seuraava, palautteiden perusteella edelleen kehitetty toteutus
käynnistyy huhtikuussa 2019, kertoo Tuija Pohjansaari-Kirmo. Muutamalle nopeasti ilmoittautujalle on vielä kurssilla tilaa.
Marraskuussa 2018 alkoi TAKKssa toinenkin kurssiuutuus, yhdessä yrityskummien ja toimivien yrittäjien kanssa rakennettu
Myynti kasvuun -valmennus, jonka idean lanseerasi alkujaan kummi Pertti Iivanainen.
Tuija kertoo, että kyseinen valmennus tarjoaa työkaluja ja käytännön apua myynnin perinteisesti haasteelliseksi kokeville
pienyrittäjille.
Kasvuyrittäjän koulutusohjelman TAKK puolestaan lanseerasi maaliskuussa 2018. Yrityskummit toimivat tässä
koulutuksessa pienyrittäjän mentoreina.

Kuullaanpas KUMMIA!

JORMA KUOPPALA
Jorma Kuoppalan sisään on ilmiselvästi rakennettu halu ja tahto auttamiseen.
Yrityskummius on yksi Jorman tapa toteuttaa näitä ominaisuuksiaan.
– Kummiyritysten kanssa toimimisen paras anti ovat yhteiset keskustelut,
ongelmien hahmottamiset ja ratkaisujen etsiminen yhdessä yrittäjän kanssa,
sanoo Jorma, joka on eräitäkin kertoja saanut iloita kummiyrityksensä kanssa
yhdessä tehdyn työn hedelmistä.
– Oma tehtäväni on antaa kummisuhteeseen liikkeenjohdon
kokonaiskokemukseni ja näkemykseni. Ohjaan yrittäjää erityisesti taloudellisten
lainalaisuuksien oivaltamiseen sekä autan löytämään näihin liittyviä
ratkaisuvaihtoehtoja.
Jorman taustalla on pitkä ura pankkimaailmassa sekä toiminta Ähtärin kunnan
elinkeinoasiamiehenä. – Molemmat urapolut ovat tarjonneet runsaasti
kohtaamisia pk-yritysten kanssa. Pirkanmaalaisten yritysten lisäksi Jormalla
onkin ollut pitkään kummityrityksiä entisiltäkin asuinpaikkakunniltaan, eli
Ähtäristä ja pääkaupunkiseudulta.
Juuri nyt Jorma sanoo odottavansa kiinnostuneena piakkoin valmistuvia
kummitoiminnan kehittämiseen liittyviä uudistuksia.

Jorma Kuoppala on yksi aktiivisimpia
pirkanmaalaisia yrityskummeja. Ei siis
ihme, että mies valittiin pari vuotta
sitten Vuoden Kummiksi. Kuvassa
Jormaa kukittavat Harri Meller (vas.) ja
Seppo Holkko.

MITEN KUMMIKSI
Pirkanmaan Yrityskummit ry pyrkii lisäämään aktiivisesti toimivien kummien määrää. – Kummeiksi haluamme saada
henkilöitä, joilla on kokemusta, halua ja aikaa toimia kummina.
PYK:n toiminnanjohtajan Tapani Kaskelan mukaan kummeihin ei suinkaan etsitä kaikkien alojen asiantuntijoita. – Kuitenkin
kummilla tulee olla vankka kokemus yrittäjänä tai taustallaan työskentely elinkeinoelämän johto- tai asiantuntijatehtävistä.
– Kummin pitää myös kyetä toimimaan yrittäjän luottohenkilönä yrityksen asioita koskevissa keskusteluissa, toteaa Kaskela.
Hän toivoo, että kummeiksi halukkaat lähestyisivät alkajaisiksi häntä joko puhelimitse tai lähettämällä sähköpostissa
ansioluettelon, jonka jälkeen järjestetään keskustelutapaaminen.
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TOIMIKUNNAT AKTIIVISINA
Yrityskummien kaikki toimikunnat ovat aktivoineet toimintaansa tänä vuonna. Alla Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
toimikunnat sekä niiden ydintehtävät:

Kehitystoimikunta, pj. Pertti Iivanainen:
” Meidän vastuullamme on kummitoiminnan kokonaisuuden kehittäminen. Ryhmämme on saanut valmiiksi
viime syksynä aloitetun kummitoiminnan määrittelyn tarkennuksen ja toiminnan prosessien kuvaamisen
(Klinikkatoiminta ja yrittäjän sekä kummin työskentely).
Tehtävän aikana ryhmämme kokoonpano on vaihdellut, sillä tavoitteena oli käyttää kussakin tilanteessa
kummiverkoston monipuolista osaamista. Hallitus on hyväksynyt ehdotuksemme. Kiitos kaikille työhön
osallistuneille.”

Jäsentoimikunta, pj. Jaakko Barsk:
”Jäsentoimikunnan tehtävänä on etsiä ja haastatella uusia kummeja joukkoomme. Haastattelun perusteella
teemme päätösehdotukset sitten kummien hallitukselle. Vuodet 2018 ja 2019 ovat toimikunnan oman
toiminnan kehittämisen aikaa. Etsimme systemaattisia tapoja toimia toimikuntana samoin kuin uusien
kummien etsijänä.
Erityisesti pyrimme tunnistamaan kentän muuttuvat tarpeet etsimällä näihin tarpeisiin parhaiten vastaavia
uusia kummeja. Olemme myös viritelleet ajatusta hyödyntää tehokkaammin työelämässä mukana olevia
henkilöitä, joiden kummirooli poikkeaisi varsinaisten kummien tehtävistä.”

Viestintätoimikunta, pj. Mari Helenius:
”Viestintätoimikunnan tehtävä on huolehtia kummien sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toimikunta myös
kehittää aktiivisesti kummien viestintää.”

Ohjelma- ja koulutustoimikunta, pj. Heikki Ärrälä:
”Missiomme mukaisesti pyrimme auttamaan pirkanmaalaisia pk-yrityksiä menestymään ja tarjoamme
jäsenille mielekkään verkoston toiminnalle sekä itsensä kehittämiselle. Tänä keväänä järjestämme mm.
iltakoulun 3.4. Siellä esitelmöi Mari Helenius tulevaisuustiedosta ja sen käyttämisestä yritysten
kehittämisessä. Kevätkokous pidetään 14.5. Näistä tarkemmin toisaalla tässä uutiskirjeessä.”

Taloustoimikunta, pj. Harri Meller:
”Taloustoimikunnan tehtävänä on etsiä tapoja, millä varmistetaan kummitoiminnan pitkäaikainen ja
pysyvä rahoitus.”

Tukipalvelutoimikunta, pj. Harri Meller:
”Tämän tk:n tehtävänä on, varsinaisen hankkeen alkaessa, olla operatiivisesti kehittämässä ja ideoimassa
palvelun sisältöä ja rakennetta sekä toteuttaa ohjausryhmän asettamia tavoitteita.”
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Suomen Yrityskummit ry - aluetapaaminen ja kevätseminaari 19.-20.3. Tampere
Pirkanmaan Yrityskummien hallituksen kokous 3.4.
Iltakoulu 3.4. TAMKin Y-kampuksella Kaupissa. Mari Helenius kertoo, miten tulevaisuustutkimusta
voidaan hyödyntää yrityksissä.
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n kevätkokous 14.5. klo 17:30, Pirkanmaan Yrittäjien kokoustila Kehräsaari
Omistajanvaihdosmarkkinat 9.5, Nokian Eden
Kummit mukana Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa mm. 13.3. Parkano, 29.3. Hämeenkyrö,
5.4. Pälkäne, 26.4. Nuutajärvi

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
uudet ja entistä selkeämmät

NETTISIVUT ON NYT JULKAISTU.
KÄYTHÄN TUTUSTUMASSA!
www.yrityskummit.net
Sivujen uudistustyö jatkuu lähikuukausien ajan.

Aurinkoista kevättä Sinulle!

Tekstit: Ulla Aurio
Taitto: Lelle Niemelä
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