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Hyvät kummit!
Kesä on jo ovella ja takana on todellinen tapahtumien talvi. Moni asia on vielä vaiheessa, mutta onneksi jo nyt
kerrottavissa.
Kentällä, lähinnä eri kunnissa pidetyissä aamukahvitilaisuuksissa olemme käyneet yrittäjien kanssa todella vilkasta
keskustelua kummitoiminnasta. Tilaisuuksien osanottajamäärät ovat vaihdelleet suuresti, Pälkäneellä mukana oli kuusi
yritystä, kun taas Sastamalassa oli 55 yritystä.
Tilaisuuksissa on kerrottu Pirkanmaan yrityskummien palveluista
yrittäjille käytännönläheisesti ja keskustelun omaisesti ei siis dioja eikä
yksinpuhelua. Myös kummien lisätarve on nostettu kentällä
keskusteluihin.
Aamukahvitilaisuudet ovat poikineet klinikoita sekä alustavia kyselyitä
kummityöstä. Kierros on edelleen meneillään ja jatkuu myös
syyskaudella.
Osassa tilaisuuksista on apunani ollut myös kummeja kertomassa
käytännön kummityöstä. Kiitokseni teille mukana olleille
aktiivisuudesta.
Pidettyjen klinikoiden määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa 60 kpl, joka
on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Toiminnanjohtaja Tapani Kaskelalla on
runsaasti toimintakuulumisia.

Uuden palvelumme kansainvälistymispalvelun osalta olemme saaneet
vasta muutamia asiakasyrityksiä mukaan. Pirkanmaan Yrittäjät on
kuitenkin jo aloittanut markkinoinnin palvelun aktivoimiseksi.
Kotisivuprojektimme etenee hiljalleen, luulen että lomien jälkeen myös
kummien ja hallituksen sivut ovat jäsenistön käytettävissä.

Suomen yrityskummien kevätkokous pidettiin Tampereella 19.-20.3. Seminaarissa Pirkanmaa oli hyvin esillä,
kertomassa muun muassa toimintatavoistaan ja tekemisistään.
Yhdistyksemme puheenvuorot pitivät Harri ja allekirjoittanut. Frenckell & Pihassa pidettyyn iltatilaisuuteen oli kutsuttu
aluekummien ja koordinaattoreiden lisäksi meitä Pirkanmaan yrityskummeja, joita illallisella olikin 19. Keskustelut ja
sananvaihto olivat vilkasta ja palaute avautumisestamme oli pääosin erittäin positiivinen.

Kummien iltakoulu pidettiin Y-kampuksella keskiviikkona 3.4. Tilaisuudesta ja sen sisällöstä olen saanut usealta
kummilta hyvää palautetta. Kiitos toimikunnalle ja erikoiskiitos Marille tarinasta ja järjestelyistä. Tästä aiheesta lisää
toisaalla tässä uutiskirjeessä.
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Uusi YNEAT aloitti koulutuksen 8.4. Ryhmän vahvuus on 24 henkeä. Itse olen mukana ryhmässä. Odotukset ovat
korkealla toiminnan kehittämisemme suhteen. Koulutuksen etenemiseen tulen palaamaan jatkossa uudelleen.

Kasvubuusti käynnistyy toukokuussa
Kasvubuusti -hankkeeseen Pirkanmaan yrityskummit on hyväksytty mukaan palveluntarjoajaksi 23 muun toimijan
kanssa. Kummien tarjoamat palvelut ovat meille tuttuja jo olemassa olevia palveluita. Ne on otsikoitu seuraavasti:
Omistajanvaihdos ja yrityskaupat, aloittavat yrittäjät
Tuki ja verkostot, aloittaneet yrittäjät
Liiketoiminnan kehittäminen, kasvu ja kansainvälistyminen, aloittaneet yrittäjät

HYVÄÄ KESÄÄ!

Tapsa
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VILKAS JA VIREÄ KEVÄTKOKOUS

Ennen varsinaista kevätkokousta Pirkanmaan
Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen (kuva
vas.) antoi lyhyen tietoiskun PY:n kärkiteemoista:
mm. tunnin junayhteys Helsinkiin, lentoasema,
Tampereen yliopistorahoitus, työllisyys kohtaanto. Tehokkaasta yhteistyöstämme
yrittäjäjärjestön kanssa antoi Pasi Mäkinen
kummeille vilpitöntä kiitosta.
Hyväksytyt taseet, tuloslaskelma sekä
toimintakertomus, ne kaikki ovat kulkeutuneet jo toiminnanjohtaja
Tapsan lähettäminä kummien sähköposteihin. Tähän tekstiin on
sisällytetty lähinnä tunnelmakuvia kevätkokouksesta, jossa puhetta
johti Tapio Somppi.
Tämä tunnelmaterveinen pitää sisällään
myös innostusta sotesta, tästä
edelleenkin hyvin mielenkiintoisesta
aiheesta, josta luennoi Pirkanmaan
Liiton muutosjohtaja Jukka Alasentie
(kuva vas.). Tämä kokousterveinen
sisältää myös vilkasta keskustelua,
hyväntuulisuutta ja hetkiä herkullisten
eväiden parissa.
Kevätkokouksessa oli todellakin vireä ja
positiivinen henki. Pirkanmaan
Yrittäjien Kehräsaaren luentosali oli
täynnä kummeja.
Hyvä me kaikki!
Ps. Jukka Alasentien luento on lähetetty 15.5. kummien sähköpostiin.
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TERO LINDELL - VUODEN YRITYSKUMMI
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tämän Vuoden Yrityskummi on Tero Lindell. Hänet palkittiin muun muassa siksi, että hän on
jo vuosia antanut pyyteettömästi kirjanpitoon ja tilintarkastustoimintaan liittyvän huippuosaamisensa kummitoiminnan
avuksi.
Lindellin yli 40 vuotta kestänyt ammattiura arvostetussa Idman&Vilénin toimistossa on
ollut omiaan vahvistamaan tilimiehen taitoja, joista taidoista ovat sittemmin päässeet
osallisiksi lukuisat, erityisesti yrityskummien tukipalvelutoimintaan hakeutuneet
yrittäjät.
Tero Lindell on hengeltään ”itse isä rauhallisuus”. – Tätä hänen ominaisuuttaan on
tarvittu usein, varsinkin vaikeimmissa ja vaativimmissa tukiprojekteissamme, totesi
kummien hallituksen puheenjohtaja Harri Meller onnitellessaan Vuoden Yrityskummiksi
valittua Tero Lindelliä.

Vuoden 2019 Yrityskummi
taitava talousmies Tero Lindell.

Tero Lindell´ín (toinen oik.) kukittivat kummi Gölnar Hairedin (vas.), toiminnanjohtaja
Tapani Kaskela ja kummien hallituksen puheenjohtaja Harri Meller.

TOIVOMUKSENA ON:

LISÄÄ ILTAKOULUJA
TAMK:n Y-kampus Kaupissa oli iltakouluun osallistuneiden kummien mielestä jo sinällään näkemisen jo kokemisen arvoinen
paikka. Vielä tapahtumapaikkaa isomman kiitoksen saivat kuitenkin toiminnanjohtaja Tapsa Kaskela ja ”isännyyttä”
hoitanut Heleniuksen Mari (kuvassa) Y-kampuksella pidetyn iltakoulun järjestämisestä.
Tilaisuus oli enemmän kuin onnistunut.
Tarkoituksena oli muun muassa tutustuttaa meidät kummit paremmin toisiimme. Se
luontui hienosti pareittain tapahtuneelle esittelyllä. Kukaan ei puhunut itsestään, vaan
kehut ja esittelyt tulivat aina vieruskaverilta. Se toimi hyvin.
Aterioinnin, seurustelun ja esittäytymisten ohessa tarjottiin kuulijoille infopala Ykampuksesta. Illan kiinnostavasta luennosta vastasi kummien hallituksen jäsen Mari
Helenius. Hän puhui aiheesta Strateginen ennakointi yritystoiminnassa ja kertoi muun
muassa asiaan liittyvän, omakohtaisen ja onnistuneen perheyritystään koskevan
ennakointitapauksen.
Palautteiden ja jälkipuheiden perusteella kummit toivovat iltakouluille jatkuvuutta.
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”ME TARVITSEMME EHDOTTOMASTI LISÄÄ KUMMEJA!”

JÄSENTOIMIKUNTA VAUHDITTAA KUMMIHANKINTAA
Yrityskummien jäsentoimikunta on kokoontunut
ja puurtanut menneinä kuukausina aktiivisesti.
Toimikuntaan kuuluvien Jaakko Barskin (pj) Eeva
Syvälahden, Olavi Toivolan ja Jorma Tirkkosen
suurin huolen aihe on ollut ja on kummien määrä.
– Me tarvitsemme ehdottomasti lisää uusia
kummeja. Vuositavoitteemme on vähintään 10
uutta kummia, sillä yrityskummien kysyntä kasvaa
koko ajan hurjaa vauhtia. Ja toisaalta jo olemassa
olevien kummien korkeahko ikärakenne pudottaa
koko ajan osan pois ns. aktiivipalvelusta, kertoo
puheenjohtaja Jaakko.
Barskin mukaan uusien kummien saamiseksi
tarvitaan ennen kaikkea voimakkaita
viestinnällisiä ponnisteluja ja malleja, joiden
avulla pystytään rohkaisemaan ihmisiä
lähtemään mukaan kummitoimintaan.

Jäsentoimikunta haluaa vauhdittaa uusien kummien hankintaa
voimistuvalla viestinnällä. Kuvassa toimikunnan jäsenet Olavi Toivola (vas.),
Jaakko Barsk (pj) ja Jorma Tirkkonen. Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsen
Eeva Syvälahti.

– On ensiarvoisen tärkeää, että saamme uusille
nettisivuille selkeät viestit sekä siitä, miten
haetaan kummia ja siitä, miten kummiksi voi
päästä. Tarkoituksemme on myös se, että
muistutamme kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissamme aina tästä kipeästä tarpeestamme löytää uusia kummeja. Ihan
varmasti jopa monien kummien omasta kaveripiiristä voi löytyä potentiaalisia ja halukkaita uusia kummeja, sanoo Jaakko
Barsk.

Jäsentoimikunta haluaa kannustaa Pirkanmaan yrityskummiyhdistystä käyttämään hyväksi myös maksullista
lehtimainontaa sekä juttujen muodossa kummien toimintaa lähellä olevia järjestölehtiä. – Kaikki viestintäponnistelut pitää
ottaa nyt käyttöön, sanoo puheenjohtaja.

Hyvä kummi!
Minkälaisia henkilöitä me kummiksi etsimme? – Hyvä kummi on henkilö, jolla on työelämän tuomaa monipuolista
kokemusta vastuullisesta liiketoiminnan kehittämisestä.
– On selvää, että hyvä käytännön osaaminen kummitoimitaan hankitaan pk-yritysmaailmassa, jossa ihmiset joutuvat
tekemään paljon itse. Siellä kouliinnutaan luontevasti hallitsemaan monenlaisia prosesseja, kiteyttää Jaakko Barsk hyvän
kummin hahmotelman. Suurten yritysten kasvatit puolestaan omaavat hyvät prosessien hallintataidot. Näitä kaikkia
osaamisen aloja kummit tarvitsevat.
Hyvä kummi voi olla nainen tai mies. Juuri nyt yrityskummeiksi kaivataan Barskin mukaan eniten naispuolisia kummeja.

Perustehtävänä haastattelut - nyt prosessit kunnossa
Jäsentoimikunnan ydintehtävä on kummiehdokkaiden haastatteleminen ja ehdotusten vieminen lopulta hallituksen
päätettäväksi.
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– Viime aikoina, kun haastateltavia ei ole ollut kovin paljon, olemme ehtineet myös keskittyä haastatteluprosessien
luomiseen ja kehittämiseen. Pidämme nimittäin hyvän toimintaprosessin kirjaamista haastattelutoiminnassakin erittäin
tärkeänä, sillä toimikuntien puheenjohtaja vaihtuu sääntöjen mukaan tietyin välein, ja vaihtuvuutta on jäsenistössäkin aika
ajoin.
– On tärkeää, että haastatteluissa hyväksi havaitut toimintamallit ja kysymyspatteristot ovat talletettuina aina seuraaville
toimijoille, kertoo Jaakko Barsk, jäsentoimikunnan puheenjohtaja.

Kummius
Jaakko Barsk on toiminut Pirkanmaalla yrityskummina jo noin kymmenen vuotta. Hänellä on vankka tausta yritysjohtajana
sekä pitkä ja vastuullinen työkokemus vienti- ja tuotekehityspuolella mm. Huhtamäki Oy:ssä ja Oy Partek Ab:ssä. Työt ovat
vieneet miehen vuosiksi maailmalle, esimerkiksi Malesiaan ja Saudi Arabiaan. Barsk toimi sittemmin myös Suomen
kaupallisena sihteerinä Houstonissa Texasissa.
Kummiyrityksiä Jaakko Barskilla on ollut enimmillään samanaikaisesti yli 10. Nyt hän on vähän karsinut työmääräänsä, ja
tällä hetkellä miehellä on kahdeksan kummiyritystä. – Pyrkimykseni on kummina panostaa siihen, että yrittäjät oppisivat
kehittämään liiketoimintaansa strategiasuunnittelun pohjalta. Strateginen ajattelu avaa yrittäjää näkemään
liiketoimintaansa laajemmassa kokonaisuudessa.
– Yrittäjälle on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, mistä heidän liiketoiminnassa on syvimmiltään kysymys. Vain siltä pohjalta
pystytään kehittämään toimintaa ja voidaan fokusoida bisnes. Ilman tätä yritys on nopeasti tuuliajolla, toteaa
yrityskummien jäsentoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Barsk.

RAMONA BILMEZILTÄ TERVEISET KUMMEILLE JA
ERITYISKIITOKSET POSTIN EEROLLE
Hollannissa menestyksellisesti jo pitkään toimineen yritysmentorointimallin Business Casen eli EU-hankkeena tunnetun
CitiesGroW:n tamperelaiset pilottivaiheet ovat nyt onnistuneesti ohi. Tänä keväänä on käynnistynyt jo hankkeen
ensimmäinen varsinainen toimintajakso. Siinä on mukana 11 yrittäjää.
Tätä ensisijaisesti aloittaville, vähän aikaa toimineille maahanmuuttajataustaisille yrittäjille,
mutta myös starttivaiheessa oleville suomalaisyrittäjille suunnattua palvelua operoi Ramona
Bilmez (kuvassa) Tampereen kaupungin Yrittäjyys- ja työnantajapalvelut- yksiköstä.
Yrittäjyyspalveluiden ja Bilmezin tiiviinä kumppanina toimivat Tampereen yliopistokolmio ja
Pirkanmaan Yrityskummit. Yliopiston kautta hankkeeseen valitut yrittäjät saavat ns.
juniorimentorin ja Yrityskummien kautta yrittäjät saavat puolestaan ns. seniorimentorin. Siis
kokemusta ja tuoretta korkeakoulutietoutta.
Yritysmentoroinnin sisältö ja tavoitteet räätälöidään aina aloittavan yrityksen tarpeiden mukaan.
Yrittäjältä odotetaan sitoutumista ohjelmaan kuudeksi kuukaudeksi ja säännöllisten
mentorointitapaamisten järjestämistä, joilla varmistetaan prosessin eteneminen.
– Varsinkin yrityskummeja olemme saaneet tähän hankkeeseen suhteellisen helposti. Siitä
ansaitsee suuren kiitoksen kummien Eero Posti, joka on tehnyt erinomaista työtä projektin
rakentamiseksi ja hankkeen onnistumiseksi, toteaa hankekoordinaattori Ramona Bilmez.
Äskettäin päättyneen pilottivaiheen perusteella on osoittautunut, että mentoreiden
myötävaikutuksella hankkeessa mukana olleet yrittäjät ovat kyenneet selkeästi laajentamaan
näkökulmaansa omaan liiketoimintaansa. Mentorien avulla yrittäjät ovat myös löytäneet uusia tapoja ratkaista ongelmiaan
ja saaneet lisää ideoita työhönsä.
Käy katsomassa video Cities GroW EU-projektin seurantakokouksesta Tampereelta huhtikuussa 2018:
https://youtu.be/zgASF1DuyB0
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PANOSTUKSIA TUKIPALVELUJEN
ENNALTAEHKÄISEVIIN TOIMIIN
Yrityskummien tukipalvelutoimikunta on ollut koolla ja luonut suunnitelmat siihen, mihin ja miten eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan myöntämä 100 000 euron tukitoimintaan kohdennettu avustus käytetään.
Tukiraha tuloutuu kummien tilille kahden vuoden aikana, eli tänä vuonna saadaan 50 000 euroa ja ensi vuonna toinen
50 000 euroa.

Tukipalvelutoimikunnan puheenjohtajan Harri Mellerin (kuvassa) mukaan
eduskunnan myöntämä ”apuraha” auttaa Pirkanmaan Yrityskummit ry:tä
käynnistämään muun muassa yrittäjien tukipalvelujen uusimman projektin.
Tarkoituksena on kehittää ns. ennaltaehkäisevä palvelumuoto. Sen päämääränä on
saada yrittäjät pyytämään apua ennen kuin mahdollinen kriisi on päällä.
– Tarkoituksemme on luoda siis eräänlainen ennakoiva signaalimerkistö yrittäjille, jotta
he tunnistaisivat edessä olevat myrskyn merkit ennen kuin laiva kaatuu.
– Yleensä yrityksen tuhoisa kriisi on vältettävissä, mikäli tukitoimet voidaan aloittaa
hyvissä ajoissa, sanoo tukipalvelutoimikunnan puheenjohtaja Harri Meller.

Aktiivista tiedon jakamista
Uuden palvelumallin viestiminen yrittäjäkentälle vaatii toimenpiteitä. Niihin
tukipalvelutoimikunta ryhtyy mm. aktivoimalla verkoston jäseniä blogikirjoittajiksi. Kirjoitukset julkaistaan mm. Pirkanmaan
Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien sivustoilla. Yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa aihetta pidetään esillä kirjoittamalla ja
tiedottamalla tiiviisti ja järjestämällä erilaisia palveluun liittyviä infotilaisuuksia.
Koko uuden hankeosan päämääränä on Harri Mellerin mukaan luoda käsikirja mallille, jota voidaan lopulta kopioida
kaikkialla Suomessa.

Tehostuksia jo tuttuun kriisiapuun
Harrin mukaan eduskunnan myöntämää rahaa tarvitaan ja käytetään luonnollisesti jo olemassa olevan tukipalvelutyön
syventämiseen ja laajentamiseen. – Pystymme nyt tehostamaan siis niiden yritysten ja yrittäjien auttamista, joissa kriisi on
akuutti eli tukea tarvitaan nopeasti.
– Käynnistämme myös tukipalveluja koskevan dokumentointiprojektin, jotta voimme jatkossa oppia enemmän. Projektit
tallennetaan luonnollisesti nimettöminä eli yrittäjillä on kaikissa näissä toimissamme anonymiteettisuoja. Puhelinneuvonta
kuuluu myös suunnitelmiimme, kertoo Meller.
Tukipalvelutoimintaa sivuaa myös Pirkanmaan yrityskummien osallistuminen kansainväliseen Early Warning Europe
-hankkeeseen.
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Kuullaanpas kummia!
Antero Halmari:
”Kummius on mielenkiintoista.
Aloitin työn yrityskummina viime syksynä 2018, olen siis melko tuore tapaus. Kuitenkin olen ottanut osaa jo useisiin
yritysklinikoihin, ja toimin nyt neljän yrityksen kummina. Alkukokemukset voisin tiivistää sanalla ”mielenkiintoista”.
Pitkä urani yrittäjänä on poikinut monipuolista kokemusta. Tietoa on kertynyt usean yrityksen toiminnasta ja
pyörittämisestä. Yrityksen perustamisvaihe ja alkuponnistelut ovat tulleet tutuiksi, yrittäjän arkipäivä ja käytännön
vaikeudet on kohdattu. Juhlittukin on. Kummityössä tämä kokemus on osoittautunut tärkeäksi, mutta tärkeimmäksi
kummin ominaisuudeksi olen havainnut kyvyn kuunnella ja analysoida kuulemaansa.
Juuri taipaleensa aloittaneet yrittäjät ovat kohdanneet samoja ongelmia kuin minullakin
alussa oli. Jonkin aikaa jo toimineet yritykset kaipaavat apua ideointiin ja toimintansa
jatkojärjestelyyn. On ollut ilo huomata, että tieto, joka on ollut pitkään minulle itsestään
selvyys, onkin toiselle juuri pala sitä kokemusta, jolla asiat menevät eteenpäin. Yksi
kummin tärkeä tehtävä onkin toimia pienenä kokemus- ja tietopankkina. Jos tietoa ei heti
löydy, kummi osaa useimmiten neuvoa, mistä lisätietoa voi kysyä.
Yritysklinikat ovat intensiivisyydessään erityisiä tapahtumia. Selvästi näkee sen, että
kaikki läsnä olevat paneutuvat yrittäjän asiaan toden teolla. Yrittäjälle klinikka toimii
tilaisuutena, jossa hän saa kertoa luottamuksella sisimmistä tunnoistaan. Yrityskummien
kokemukset kertyvät useilta eri aloilta, ja yrittäjä saa samalla kerralla niin rahoitusalan
erikoistuntijan tietoa kuin faktoja vaikkapa viennin aloittamiseen.

Antero Halmari
”Keskustelu klinikoilla ja erikseen
kummiyrittäjien kanssa on
nautinnollista, ja asioita todellakin tutkistellaan
useilta eri näkökannoilta. Tässä itse kukin saa uutta
ajatuksen siementä ja pohdittavaa.”

Yrityskummien tietopohja ja erilaiset toimialakokemukset kattavat valtavan määrän erikoisosaamista. Hämmästellen olen
seurannut ja kuunnellut kummikollegojeni kokemuksia ja seikkailuja yrittämisen maailmannäyttämöllä.
Yritysklinikalla ketään yrittäjää ei syyllistetä mahdollisesti vääristä valinnoista tai ratkaisuista. On kuitenkin tervettä, että
yrittäjän ideoita testataan monin kysymyksin ja mielipitein. Keskustelu klinikoilla ja erikseen kummiyrittäjien kanssa on
nautinnollista, ja asioita todellakin tutkistellaan useilta eri näkökannoilta. Tässä itse kukin saa uutta ajatuksen siementä ja
pohdittavaa.
Suurin palkinto yrityskummille on auttamisen ilo. On hienoa, että moni jo vuosia sitten yrittäjätoimintansa lopettanut
kummi saa edelleen säilyttää kosketuksen ”tositoimiin”. Myös työelämässä edelleen jatkavien kummien kokemus karttuu
kummitoiminnan myötä. ”
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UUSIA KUMMEJA
”Olen Mirja Taipale, 58 vuotta, jalat vahvasti Tampereen Lielahden maaperässä. Toimin
yrittäjyysasiantuntijana Ensimetrissä, erityisesti Learn2Earn-hankkeessa. Olen erikoistunut
itsensä työllistämisen tapoihin sekä osuuskunnan soveltamiseen erilaisiin liiketoimintamalleihin. Neuvon niin henkilöitä kuin yrittäjiäkin. Tampereen kaupunkiseudun
työllisyyskokeilussa tehtäväni oli edistää yrittäjyyttä työllistymisen tapana. Lempäälän
Kehityksen aikanani syntyi kokemusta yhteistyöstä aloittaneen Ideaparkin kanssa. Pitkän
uran tein Särkänniemessä eri tehtävissä.
Vapaa-aikaa vei ennen kolme lasta, nyt käytän sen erilaisiin kulttuuririentoihin – musiikki
kaikissa muodoissaan on lähellä sydäntä, aina oopperasta Ylöjärven Pöheikön Pölläykseen,
jotka kuuluvat jokavuotisiin kuuluvat perinteisiin.”

Mirja Taipale

”Olen Anne Auramo, 50, yrittäjä ja hankekoordinaattori. Työkokemukseni sote- sekä
kasvatus- ja opetusalalla ovat tuoneet hahmotusta yhteiskunnan nopeaan muutokseen
ja sen vaikutukseen työ- ja yrityselämässä. Erityiseksi osaamisalueekseni koen
henkilöstöjohtamisen, esimiestyön vahvistamisen ja oman johtajuuden kehittämisen,
strategian luomisen ja sen tavoitteissa toimimisen.
Olen kokenut yrityksen kasvattamisen sekä myös liiketoimintakaupan ja sen jälkeen
toimimisen uuden omistajan kanssa yrityksen hyväksi. Harrastuksiani ovat
kulttuuritapahtumiin osallistuminen ja liikunta. Tänä vuonna aion läpäistä maratonin.”
Anne Auramo

TULEVIA TAPAHTUMIA
SYK strategiapäivät 11-12.6.2109, Vaasa
Pirkanmaan Yrityskummien golfkisat, 22.8. Lakeside Vammala, Järvenranta-kenttä
SYK Kesäpäivät 27.-28.8, Turku (Golf 26.8)
PYK:n hallituksen kokous 3.9.
Iltakoulu 19.9.

GOLFKISOJA ELOKUUSSA
Kummigolfarit voivat hioa kesän ajan taitojansa tulevia golfkisoja varten. Omat kisamme
järjestetään 22.8. Vammalassa, Lakesiden Järvenranta-kentällä. Ensimmäinen tiiausaika on 9.30.
Kisaan voi ilmoittautua heti laittamalla Tapsalle meilin (tapani.kaskela@yrityskummit.net).
Suomen Yrityskummit SYK, järjestää kummien golfkisat SYK:n Turun Kesäpäivien yhteydessä
Paraisilla Archipelagia Golf Clubilla ma 26.8. klo 14 alkaen. Lisätietoja kisasta ja kentästä:
yrityskummi Tapani Kaarlas p. 0500 722 820. Ilmoittautumiset: Caddiemaster p. 050 45 25 300.

Tekstit: Ulla Aurio
Taitto: Lelle Niemelä
Kuvat: Ulla Aurio, Lelle Niemelä, Mari Helenius, henkilöiden omat kuva-arkistot
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HYVÄÄ KESÄÄ!

Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu;
kesä-yön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamon ja varjot veen;
niistä sydämeni laulun teen.

Eino Leino: Nocturne 1903

