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VIRRAT JA URJALA
OVAT UUSIMPIA KUNTAKUMPPANEITA
Yrityskummeilla on Pirkanmaalla lukuisia kun1a yhteistyökumppaneinaan. Tuoreimpia niistä ovat noin 7 000 asukkaan
Virrat ja vajaan 5 000 asukkaan Urjala.
Laajeneva yhteistyö kummien ja kun1en välillä on ilahduAanut kumppanikun1en elinkeinoasiamiehiä ja -päälliköitä.
He kokevat saaneensa liiAoutumisen myötä uusia työkaluja jaeAavakseen paikkakun1ensa yriAäjille.
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiveena on, eAä kuntayhteistyön 1ivistymisen seurauksena myös Tampereen
ulkopuolelta tulevien kummien määrä saataisiin kasvamaan. SYK:n järjestämässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa
Pirkanmaan Yrityskummit oli omaa luokkaansa ja meidän toimintamme selkeäs1 laajinta koko valtakunnassa.

Virtaa Virroille
Virtain elinkeinopäällikkö
Johanna Lamminmäki
uskoo, eAä kummikumppanuuden ansiosta
kaupungin yriAäjät voivat
nyt saada en1stä
laajemmin tukea
toimintaansa, samoin apua
ja vahvistusta
suunnitelmillensa sekä
rohkaisua liiketoiminnan
kokonaiskehiAämiseen.

Paikkakunnan luonto vesistöineen saa kiitosta matkailijoilta.

– Meille on luonnollises1 ensiarvoisen tärkeää, eAä Virroilla toimivat yritykset voivat
hyvin, kasvavat ja kehiAyvät. Uskon, eAä kummien kanssa solmiAu kumppanuus onkin
yksi hyvä tapa auAaa jo olemassa olevia kaupunkimme yrityksiä voimistumaan
en1sestään. Samalla lisäämme toivoAavas1 myös vetovoimaisuuAamme uusien
yritystulokkaiden suuntaan, toteaa elinkeinopäällikkö.
Elinkeinopäällikkö
Johanna Lamminmäki

Virrat tunnetaan sekä metalli- eAä muoviteollisuudestaan, muAa myös monialaisesta
pienteollisuudestaan sekä lukuisista ja vireistä palvelualan yrityksistään.
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”Hieno lisäpalvelu yri8äjille”
– Minun odotukseni yrityskummien suhteen ovat oikeastaan aika korkeat. Uskon
nimiAäin, eAä paikkakuntamme elinkeinopalveluihin saadaan uuden yhteistyön ansiosta
vahva ja hyvä lisä, toteaa puolestaan Urjalan kunnan elinkeinoasiamies
Satu Sarin.
Sarin sanoo antavansa arvoa kummien pitkän aikajänteen osaamiselle ja vankalle
kokemukselle sekä yhteistyön kauAa tulevalle vertaistuelle. – Tämä mahdollisuus on
hieno lisäpalvelu tarjoAavaksi omille asiakkailleni, sanoo Satu.
Elinkeinoasiamiehen mukaan
Urjala luokiAautuu klassiseksi
maaseutupitäjäksi, jossa monet
maa- ja metsä1lat muodostavat
osan yriAäjä-kenAää.
Paikkakunnalla on lisäksi
teknologiateollisuuAa, useita
pienteollisuusyrityksiä ja paljon
palvelualan yrityksiä.

Elinkeinoasiamies Satu Sarin

– Leimallista kunnallemme on vahva mikroekonominen
toiminta, joka näkyy muun muassa yritysten keskinäisinä
avunantoina, yhteistyökumppanuuksina ja palvelujen
verkoAumisina, kertoo elinkeinoasiamies Satu Sarin.

Urjala tunnetaan laajal4 Nuutajärven lasikylästä ja
Pen4nkulman päivistä.

RÄJÄHDYSMÄINEN KASVU
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminta on kasvanut räjähdysmäises1. Kasvu näkyy muun muassa pideAyjen
kummiklinikoiden ja kummiyritysten määrässä, samoin tehtyjen kummi- ja klinikkatun1en määrässä.
Vuonna 2015 kummiklinikoita pideNin 73 kappaleAa, vuonna 2016 klinikoita oli jo 110, viime vuonna eli 2017
kummiklinikoiden kokonaismäärä oli 128. Nyt kasvuvauh1 tuntuu kiihtyvän en1sestään. Tämän vuoden ensimmäisen
neljän kuukauden aikana on klinikoita pideAy nimiAäin jo 96. Viime vuonna vastaava, neljän ensimmäisen kuukauden
klinikkamäärä oli 42. Nousu on perä1 128,6 % *).
On luonnollista, eAä klinikoiden määrän kasvu kertoo myös kummiyritysten määrän kasvusta. 2015 Pirkanmaan
Yrityskummit ry:n piirissä sai kummilta apua, tukea ja opastusta kaikkiaan 250 yritystä, vuonna 2016 oli yritysten
määrä jo 409. Viime vuonna, siis 2017, kummiyrityksiä oli perä1 558.
Vapaaehtoistyönä kummit tekivät töitä tunteina ilmaistuna yrityksissä ja klinikoilla yhteensä vuonna 2015 6135
tun1a. vuonna 2016 teh1in 6655 tun1a ja viime vuonna eli 2017 tunteja kertyi 7113.
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JÄSENTOIMIKUNNALLA ON KAKSI PÄÄHAASTETTA
Pirkanmaan Yrityskummien jäsenhankintatoimikunta on aloiAanut ak1ivisen työkautensa kahden
ensisijaisen päähaasteen parissa. – Yksi tärkeistä tehtävistämme on tavata uudet kummeiksi
suositellut ehdokkaat, haastatella heidät, kertoa toiminnastamme ja antaa hallitukselle lausunto
-pääsääntöises1 myönteinen - valinnan suoriAamiseksi, kertoo toimikunnan puheenjohtaja,
konkarikummi Jaakko Barsk.
Edelliseen liiAyen Jaakko toivoo, eAä mahdollisimman moni tuore kummi läheAäisi hänelle
sähköpos1ssa (jaakko.barsk@hotmail.com) muutaman ajatuksen tulokaskokemuksistaan.
– Mitä 1etoa pitäisi olla vähemmän, mitä ehkä enemmän, joAa kummius käynnistyisi
joustavas1? Vastaukset auAaisivat varmas1 meitä tehdessämme toimikuntana tulevia
suunnitelmia, Barsk toteaa.
Jäsentoimikunnan toinen vahva painopistetyö on löytää ratkaisu siihen, miten Pirkanmaan
Yrityskummeihin saadaan lisää kummeja.

Jäsenhankintatoimikunnan
puheenjohtaja Jaakko Barsk

– Kummitarpeemme kasvaa kaiken aikaa, sillä tukea tarvitsevien yritysten määrä lisääntyy vauhdilla. Noin 200
jäsenestämme vain alle sata on ak1ivisia. Nykyisin saamme vuosiAain keskimäärin 10 uuAa kummia. Se ei riitä, sillä
poistuma ja passivoituminen vähentävät kummien määrää lähes saman verran, toteaa jäsentoimikuntaa johtava
Jaakko Barsk.
Tärkeiden tehtävien parissa työskentelevässä jäsentoimikunnassa ovat Barskin lisäksi jäseninä Eeva Syvälah1, Mika
Uusi-Pie1lä, Jussi Nurminen sekä Olavi Toivola.

Maahanmuuttaja-yrittäjille kummitukea

KOLMIOMALLIN PILOTTIVAIHE JO KÄYNNISSÄ
RoAerdamissa käynnistynyt ja testaAu kolmiomalli, jossa toimijaosapuolina ovat
yriAäjä, opiskelija sekä yrityskummi on rantautunut nyt Tampereelle.
Kysymyksessä on Ci1es GroW -projek1, jonka pyrkimyksenä on auAaa ennen kaikkea
toimintaansa aloiAavia maahanmuuAajayriAäjiä. Projek1n ydinryhmän muodostavat
Suomessa Talent Tampere, Business Tampere, Pirkanmaan Yrityskummit ja TAMK.
Hankkeen ensimakuja tarjoil1in tässä uu1skirjeessä jo alkuvuonna, jolloin
suomalaisryhmä kävi tutustumassa malliin Hollannissa, RoAerdamin kaupungissa.
Huh1kuussa, jolloin tukitoimet maahanmuuAajien yriAäjyyteen oli jo käynnisteAy
Suomessakin, saa1in roAerdamilaiset puolestaan vastavierailulle Tampereelle.
Mukana oli muun muassa Alankomainen yrityskummien johtaja Frank van Santen.
Pirkanmaalaista kummitoiminnan mallia vieraille esiAeli oma toiminnanjohtajamme
Harri Meller. Vierailijoiden isännistössä kummeja edus1 Eero PosA.
Ci1es GroW-projek1n RoAerdamin Business Case-hanke alkoi vuonna 2013, jolloin
mukana oli 80 maahanmuuAajayriAäjää. Sen jälkeen hankkeessa on ollut mukana
noin 200 yriAäjää joka vuosi.

Alankomaiden yrityskummien
johtaja Frank van Santen
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Yhtäläistä ja erilaista
Alankomaissa yrityskummit toimivat paljol1 samoin kuin suomalaiset kummit. – 1980 perusteAu kummiyhdistys on
sielläkin voiAoa tuoAamaton organisaa1o. Se toimii 19 alueella. Jäseninä heillä on 300 en1stä ja nykyistä yriAäjää ja
yritysjohtajaa. Rahoitus yrityskummien organisaa1olle
tulee maan talousministeriöltä, pankeilta, teollisuusja työntekijäjärjestöltä sekä kunnilta ja kaupungeilta.
Toiminnan periaaAeet, kuten luoAamuksellisuus,
riippumaAomuus sekä huolellinen asioihin
perehtyminen ovat samat kuin meillä, kertoo Eero
Pos1.
Pos1n mukaan pirkanmaalaisesta yrityskummimallista
selkeäs1 poikkeavaa on se, eAä Hollannissa
mentoroin1jakso on rajoiteAu kuuteen kuukauteen. –
TarviAaessa tuota aikaa voidaan kuitenkin jatkaa.
Puolen vuoden jakso maksaa yriAäjälle 150 euroa.
Alankomaiden yrityskummit tukivat viime vuonna
2500 yriAäjää, joista 400 oli RoAerdamin alueelle.
Näistä 15 % koski yritystoiminnan käynnistämistä, 40%
jo pitempään toimineiden yritysten mentoroin1a. 40%
konkurssin välAämistä ja 5% omistajanvaihdosta.

Tampereen talvi näyttäytyi kauniina hollantilaisvieraille.

KUMMI, OSALLISTU!
Merkitse nämä lähiajan tapahtumat kalenteriisi
ja tule mukaan.
22.5. VUOSIKOKOUS
alkaen klo 17, Op Hämeenkatu 12 A , 5.krs.
Pyhäjärvi–neuvottelutila.
Harrin kutsumeilissä 24.4. sait kokousinfoa.
31.5. ILTAKOULU klo 17-22, Vapriikki.
Tarkempia tietoja Iltakoulusta tulossa sähköpostilla.
Tervetuloa!

Eläköön, edessä on KESÄ!

