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Toukokuu	2020

HYVÄT KUMMIT! 
	 	 	 																Me	olemme	menossa	kohti	muuttuvaa	maailmaa.	Lyhyessä		  

	ajassa	kaikki	on	toisin	kuin	ennen.	Uskokaamme,	että	
muutos	tarkoittaa	myös	matkaa	kohti	uusia	
mahdollisuuksia!	

Covid19	-pandemian	vaikutukset	ovat	vaikuttaneet	myös	
kummitoimintaamme.		Maamme	hallituksen	rakentamat	
tukitoimet	ovat	työllistäneet	ja	työllistävät	meitäkin	nyt	ja	
jatkossa.	

Olemme	tarttuneet	koronakauden	haasteisiin	tosissamme.	
Olemme	auttaneet	kummiyrityksiämme	kaikin	mahdollisin	
keinoin.	Se	on	tarkoittanut	sparrausta,	tiedollisen	ja	
henkisen	tuen	antamista,	tukitoimien	pariin	ohjaamista,	
suunnan	näyttämistä	ja	edessä	olevaan	orientoitumista	
sekä	tulevaisuuden	suunnittelemista.			

Suuri	kiitos	kummeille	arvokkaasta	työstänne	ja	tuestanne	kummiyrityksillemme.		

Useat	kummiyrityksemme	ovat	hakeneet	ja	monet	myös	saaneet	tukea	kehittämistyöhönsä.	Osalla	
hakuprosessi	on	vielä	vaiheessa	tai	käsittelyn	osalta	kesken.	Business	Finland	on	ollut	nopein	tukipäätöksissään.	

Maamme	hallituksen	määräämien	rajoitteiden	ja	kieltojen	myötä	yritystoiminta	on	lamaantunut	varsinkin	
palvelualoilla.	Teollisuuden	osalta	tässä	suhteessa	tullaan	hieman	jälkijunassa.		

Yrittäjät	ovat	nyt	pulassa.	Lomautusten	ja	työttömien	määrä	kasvaa.		Konkurssiaalto	on	väistämättä	
edessämme.		

Tuen ja tukijoiden tarve lisääntyy

Onko	nyt	vain	tyyntä	myrskyn	edellä?	Näin	itse	ainakin	uskon.	Kipuilu	enteilee	selvästi	uutta	ruuhkahuippua	
ainakin	tukipalvelun	osalta.	Yritykset	tulevat	hakemaan	meiltä	kokeneiden	kummien	neuvoja	ja	näkemyksiä	
siitä,	kuinka	tästä	päästään	eteenpäin,	kuinka	toiminnasta	saadaan	kannattavaa	vai	onko	ainoa	järkevä	
vaihtoehto	lopettaa	liiketoiminta?		

Yrittäjän	tukipalvelu	tulee	siis	saamaan	toiminnassamme	lähiaikoina	selvästi	entistä	isomman	roolin.	Vajaan	
neljän	menneen	vuoden	aikana	asiakasmäärä	on	tukipalvelun	osalta	ollut	yli	700	yrittäjää/yritystä.	Tarvitsevien	
määrä	lisääntyy.	Sen	seurauksena	myös	tukipalvelukummien	määrää	on	tarve	nostaa!	Harkitsetko	Sinä	
lähtemistä	mukaan	tukitoimintaan?	Jos	asia	Sinua	kiinnostaa,	niin	ilmaisethan	siitä	allekirjoittaneelle	

Tilastoja ja numeroita

Toimistosta	käsin	katsottuna	alkuvuosi	on	ollut	seuraavanlainen:	

Klinikkamäärät	edellisvuoteen	nähden	olivat	maaliskuun	puoliväliin	mennessä	lievässä	laskussa.	Olimme	
samassa	vauhdissa	kuin	loppusyksystä	2019.	Markkinoinnin	ja	viestinnän	keinoja	tilanteen	vilkastuttamiseksi	  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olikin	jo	suunniteltu	toteutettavaksi	tänä	keväänä.	Tilanteiden	normalisoiduttua	tarkoituksena	on	lisätä	tietoa	
kummitoiminnasta	sekä	sidosryhmissämme	että	verkostoissamme.	

Pandemian	alettua	klinikkatoiminta	on	hiljentynyt.	Järjestetyt	klinikat	on	pidetty	Mirosoft	Teamsin	välityksellä.	
Klinikoita	pidettiin	huhtikuussa	viikkotasolla	3-4	kpl,	ne	olivat	tuki-	ja	OV-palveluklinikoita.	

Toimiston	puhelin	on	sen	sijaan	soinut	vilkkaasti	maaliskuun	puolivälistä	huhtikuun	loppupuolelle,	noin	6-9	
puhelua	päivässä.	Lisäksi	sähköpostiviestejä	on	tullut	runsaasti	lähinnä	tukipalveluun.	Puheluiden	aiheina	ovat	
olleet	suurelta	osin	juuri	tämän	hetken	isot	kysymykset:	mistä,	miten	ja	kuinka	saan	rahaa/tukea	ja	kuinka	
lomakkeet	täytetään?	Monet	soittajat	ovat	kaivanneet	myös	keskustelua,	mielipiteitä,	rohkaisua	ja	vertaistukea.	
Olen	saanut	myös	muutamia	hakemuksia	esitäytettynä	kommentoitavakseni.	Näihin	olen	ottanut	kantaa	ja/tai	
ohjannut	edelleen	eteenpäin	asiantuntijaverkostollemme.	Pirkanmaan	yhteisen	koronapuhelimen	avauduttua	
22.4.	on	soittojen	määrä	toimiston	osalta	vähentynyt.  

Edessä kehitystoimia

Tulevaisuus	tuo	meidän	kummitoimintaamme	uusia	haasteita	ja	hyvä	niin.	Hallitus	ja	toimikunnat	tekevät	
määrätietoisesti	työtä	toiminnan	edelleen	kehittämiseksi.	Palveluita	tullaan	päivittämään,	myös	mahdollisia	
lisäpalveluita	on	tulossa.		

Nettiklinikka	on	jo	nyt	arkipäivää.	Se	tuli	jäädäkseen.	Pirkanmaan	Yrityskummien	YNEAT1:n	ykkösryhmän	
projektityönä	oli	DIGITALISAATIOSTA	TEHOKKUUTTA	KUMMITOIMINTAAN.	Hyvä	näin	eli	tämäkin	on	ollut	meillä	
valmiiksi	suunniteltuna,	kiitos	ryhmän.	

Kummien	omat	verkkokoulutukset	ovat	alkaneet,	niitä	tarkemmin	toisaalla	tässä	Uutiskirjeessä.	

Poikkea verkkosivuillamme

Mieli	ry:n	meille	kummeille		19.4.	järjestämän	webinaarin	sisältö	kosketteli	juuri	tämän	ajan	tuntemuksia.		
Keskusteluissa	yrittäjien	kanssa	nousee	pintaan	aiempaa	useammin	tunteet,	joita	halutaan	kanssamme	
kohdata.	Webinaarissa	esitetty	monipuolinen	aineisto	on	verkkosivuilamme;		Kummien	sivut		”Esityksiä	ja	
aineistoja”	-kohdassa.	

Ajankohtaisosiosta	löytyy	tuore		Oma	Aika	-lehdessä	julkaistu	juttu	kummi	Tommi	Rasilan	ja	kummiyrityksen	
Sound	Factor	Oy	yhteistyöstä. https://www.yrityskummit.net/ajankohtaista/yrityskummi-auttaa-yksinyrittajaa/	 
	 	 	 	

YNEAT3	käynnistyy	syyskuun	19.	päivä.	Ilmoittautuneita	on	täällä	hetkellä	alustavasti	19,	joten	hyvin	mahtuu	
vielä	mukaan!	

Kevätkokouksemme	siirtyy	syyskuulle.		

Kiitos	kummeille	auttamisesta	ja	jaksamisesta	sekä	voimia	ja	terveyttä.	

Hyvää	alkukesää!	

Tapsa	

PS.		TEM:n	verkkosivuilta	kannattaa	aktiivisesti	seurata		valtiovallan	korona-ajan	tukitoimia.	Asiat	elävät.		  
							Webinaaritarjonta	on	moninkertaistunut.		Laitan	meilillä	linkkejä	kummeja	mahdollisesti	kiinnostavista.	

https://www.yrityskummit.net/ajankohtaista/yrityskummi-auttaa-yksinyrittajaa/


 

 Kasmir Jolma on arkkitehti, joka ”räjäyttää tulisesti” 

TUKEVAA KUMMIKUMPPANUUTTA JA 
VOITOKASTA SUUNNITTELUTYÖTÄ

Jos	tästä	miehestä	pitäisi	tehdä	pikatoimituksena	materiaaliluettelo,	merkitsisin	siihen	ainesosiksi	ainakin	ilon,	
valon	ja	älyn,	uskalluksen,	innovatiivisuuden	sekä	persoonallisuuden.	Muun	muassa	näitä	aineksia	löydän	
haastattelupäivänä	nuoresta	ja	lupaavasta	arkkitehdistä,	tamperelaisesta	KASMIR	JOLMASTA.		

Ilmiselvästi	Jolma	katsoo	maailmaa	vähintäänkin	laajakulmaobjektiivilla,	ehkä	jopa	
panoramakameralla.	Kasmirin	toimiston	saamat	lukuisat	palkinnot	kertovat	nekin	omaa	kieltään	
haastateltavanani	olevasta	persoonasta.		

Kohtaamme	koronakaudella	ja	siksi	paikaksi	on	
valikoitunut	laaja	pihaterassi.	Siellä	etäisyydet	on	
helppo	toteuttaa.	Se	on	hyvä,	sillä	etäänpää	
havaitsee	enemmän.		

Kasmirin	omistama	ja	johtama	Jolma	Arkkitehdit	Oy	
on	Heikki	Savikon	kummiyritys.	Kasmir	ja	Heikki	
tapaavat	säännöllisesti	4-6	viikon	välein.	Kuulen	ja	
näen,	että	kohtaamiset	ovat	molemmille	
merkityksellisiä.		

Tänään	ja	tässä	puhumme	pelkästään	yhdestä	Kasmir	
Jolman	yrityksestä	eli	siis	arkkitehtitoimistosta.	Muut	
kolme	Jolman	firmaa	on	syytä	jättää	ajan	puutteen	
vuoksi	käsittelemättä.		

Ehkä	pieni	sivuaskel	kuitenkin	sallitaan:	Kasmir	on	
nimittäin	toiselta	ammatiltaan	tehosteräjäyttäjä	ja	
tulitaiteilija,	ammattilainen,	joka	on	kiertänyt	ympäri	
maailmaa	pitämässä	hienoja	tulishow-esityksiään.	Ja	
tekee	todennäköisesti	niin	jatkossakin.	Toisen	työnsä	
ohessa.	

Taidetta, tekniikkaa ja filosofiaa

30-vuotias	Kasmir	elää	olevaista	aikaa	syvästi	sekä	
ammatissaan,	mutta	selvästi	myös	sydämessään.	Hän	
vaikuttaa	teknisen	orientoituneisuutensa	ohessa	
myös	filosofilta.		

Ympäristökysymysten	merkitys,	kiertotalouden	huomioiminen,	kansainväliset	kontaktit,	ilmastoideologiset	koulukunnat,	
into	auttaa	itseään	nuorempia	eteenpäin,	tutkimusviidakkojen	selvittäminen,	alan	tutkimuksiin	osallistuminen.	Näistä	
kaikista	tämä	nuori	tamperelaisarkkitehti	puhuu.	Ja	puhuu.	Lähes	hengästyttävästi.	Ja	kuitenkin	ihastuttaen.		

Kuulija	ei	ylläty	lainkaan,	kun	Kasmir	haastattelun	puolivälissä	tulee	kertoneeksi	pienen	anekdootin	kouluajoistaan:		–	Olen	
pienestä	lapsesta	lähtien	ollut	kiinnostunut	kuvataiteista.	Sittemmin	myös	matematiikasta.		

–	Hyvin	varhain	mietin,	miten	voisin	yhdistää	nämä	mieltymykseni,	siis	taiteellisen,	teknisen	ja	analyyttisen,	toisiinsa.		Vasta	
nyt	aikuisikäisenä	kuulin	entiseltä	luokanopettajaltani,	että	jo	13-vuotiaana	olin	vastannut	hyvin	vakuuttavasti	silloisen	
opinto-ohjaajan	esittämään	ammattimietteitä	koskevaan	kysymykseen,	että	”minusta	tulee	arkkitehti”.		

Sirkuskoulun	Kasmir	kertoo	aloittaneensa	jo	5-vuotiaana.	Ja	sen	seurausta	lienee,	että	miehestä	on	tosiaankin	tullut	
arkkitehtisuuntauksen	ohessa	myös	pyrotekniikkayrittäjä,	tehosteräjäyttäjä	ja	tulishow-ammattilainen.		



 

Töistään	innostuneen	Jolman	arjen	ja	juhlan	merkittävä	kivijalka	on	kuitenkin	perhe,	johon	kuuluvat	tällä	hetkellä	juuri	
väitöskirjaansa	viimeistelevä	vaimo	sekä	kaksi	pientä	lasta.	

Kilpailuvoittoja ja ”onneksi myös tilauksia”

Arkkitehtuurikilpailut	ovat	aivan	oma	
juttunsa	alan	maailmassa.	Kilpailujen	
voittaminen	ei	tarkoita	vielä	töitä.	Mainetta	
ja	kunniaa	ne	kuitenkin	tuovat.	–	Me	
olemme	Jolmassa	valinneet	tämän	
aktiivisen	kilpailuihin	osallistumisen	tien.	
Teemme	sen	tietoisena	riskeistä	ja	myös	
siitä,	että	liiketoiminta	ei	voi	perustua	
pelkkään	kilpailemiseen.		

–	Onneksemme	olemme	menestyneet	
monissa	kilpailuissa	ja	sitä	kautta	
liiketoimintamme	on	vahvistunut,	Kasmir	
toteaa.	

Tällä	hetkellä	Jolma	Arkkitehdit	on	mukana	
suunnittelemassa	muun	muassa	
Tampereelle	nousevaa	uuden	ajan	
kaupunginosaa,	kestävien	ja	älykkäiden	
ratkaisujen	Hiedanrantaa.	Tämän	työn	
taustalla	on	Jolman	edellisen	yrityksen,	
Arkkitehtuurityöhuone				
BUENAVENTURA:n	kilpailumenestys.		

Jolman	kokemus	on	mahdollistanut	
projektien	saamisen	myös	muuten	kuin	arkkitehtuurikilpailujen	kautta.	Kasmirin	toimisto	työskentelee	nyt	esimerkiksi	
Riihimäen	kaupungin	yleissuunnitelman	parissa.		

Kannattaisi kilpailuttaa!

Ja	kun	kilpailuista	puhutaan,	ehättää	Kasmir	ihmettelemään	sitä,	miksi	ihmeessä	suomalaiset	paikkakunnat,	pienet	
kaupungit	ja	kunnat,	miksi	ne	eivät	järjestä	suunnittelujensa	tueksi	arkkitehtuurikilpailuja.	–	Kannattaisi.		

–	Voi	miten	paljon	kunnat	ja	kaupungit	hyötyisivätkään	saamistaan	ideoista,	pääsisivät	omaperäistymään,	erottumaan	
joukosta	ja	vahvistamaan	paikallista	identiteettiään.	Monissa	muissa	maissa	arkkitehtuurista	on	tullut	matkailuvaltti.	Ehkä	
meilläkin	tulevaisuudessa.	
	
Riihimäellä	Jolma	on	mukana	suunnittelemassa	juuri	urbaania	ja	kestävää	
kaupunkiympäristöä.	Nähtäväksi	jää,	miten	Riihimäellä	on	tulevaisuudessa	ratkaistu	
liikkuminen,	miten	rakennukset	on	sijoiteltu,	minkälaisia	kortteleita	kaupunkiin	
rakennettu.	Mitä	ovatkaan	ne	toteutukset,	jotka	mahdollistavat	hyvän	elämisen	ja	
kestävän	elämäntavan.	Tähän	mittavaan	mietintään	kantaa	siis	kortensa	Kasmir	Jolma	ja	
hänen	tamperelainen	toimistonsa.		

Pysäytän	miehen	puheen	ja	pyydän	katsomaan	jotakin	maailman	kaupunkikeskustaa,	
jotakin	sellaista,	josta	hän	erityisesti	pitää.	–	Se	on	Rooma.	Ilman	muuta.	Kaupungin	
aukiot,	elävät	ja	tiiviit	kadut.	Viihtyvyys.	Upeaa!	

Arvostava kummisuhde

Jolman	puheissa	vaihtelevat	villit	mahdollisuudet	ja	raaka	työ.	Näiden	perusteella	miestä	voisi	kuvata	myös	taiteelliseksi	
realistiksi.	Pumpulinpehmeän	pilven	päällä	köllöttelevä	haaveilija	hän	ei	missään	nimessä	ole,	vaikkakin	taiteilija.		

Minkälainen	Jolma	on	yrityskumminsa	mielestä?	–	Kasmir	on	äärettömän	monipuolinen	persoona.	Arvostan	monia	hänen	
ominaisuuksiaan,	taitojaan,	toimiaan	ja	projektejaan.	Arvostan	sitäkin,	että	hän	jaksaa	valmentaa	aktiivisesti	ulkomaalaisia	

Jolma Arkkitehdit Oy on mukana luomassa muun muassa Riihimäen kaupungin 
yleissuunnitelmaa. 

			Jolma-nimi	on	lähtöisin	
Torniojokivarresta.	
Sanalla	tarkoitetaan	

pientä	jokea,	joka	yhdistää	
kaksi	vesistöä.	



 

alan	opiskelijoita,	heitä,	joita	Suomi	ja	suomalainen	arkkitehtuuri	kiinnostavat.	Se	on	mielestäni	arvokasta	työtä,	toteaa	
Heikki	Savikko,	pitkän	kotimaisen	ja	kansainvälisen	uran	yritysmaailmassa	tehnyt	konkari.		

Heikki	luonnehtii	Kasmiria	menestyksistä	
huolimatta	vaatimattomaksi	persoonaksi.	–	
Näyttöjähän	hänellä	on	jo	nyt	niin	paljon,	
että	en	ihmettele,	jos	Jolma	nimi	kuullaan	
vielä	laajaltikin	maailmalla.			

Kasmir	kertoo	löytäneensä	Heikin	
kummikseen	klinikalta.	–	Otin	yhteyden	
yrityskummeihin	vahvistaakseni	osaamistani	
yrittäjänä.	Klinikalla	innostuin,	kun	
ymmärsin	Heikin	asiantuntemuksen	
rakennusmateriaalien	maailmassa	ja	oivalsin	
hänen	hallitsevan	erinomaisesti	myös	
yritystukihakemusten	kiemurat.	Ja	kaiken	
lisäksi,	Heikki	teki	minuun	hyvin	positiivisen	
vaikutuksen.	Valitsin	joukosta	siis	hänet.		

–	Keskinäiset	keskusteluhetkemme	ovat	aina	
rauhallisia	ja	todella	antoisia	kohtaamisia.	
Yksikään	tapaaminen	ei	ole	samanlainen,	
toteavat	molemmat,	Kasmir	ja	Heikki.	 

Maailmanlaajuisesti kestäviä 
kaupunkeja

–	Toivon,	että	minulla	on	tulevaisuudessa	
sellainen	yritys,	joka	luo	maailmanlaajuisesti	
kestäviä	kaupunkeja,	vastaa	Kasmir	Jolma	
vielä	lopussa	esittämääni	kysymykseen:	Entä	
tulevaisuus?		

Teksti:	Ulla	Aurio	
Kuvat:	JP	Kinos	ja	Jolma	Arkkitehtien	arkisto	

 

ETÄTYÖ JA KUMMITOIMINTA

Monet	meistä	kummeistakin	välttelevät	vielä	fyysisiä	tapaamisia,	vaikka	rajoituksia	
hiljalleen	ollaankin	purkamassa.	Näin	on	myös	kummiyrityksissämme	ja	siksi	
Pirkanmaan	Yrityskummit	järjesti	torstaina	14.5.	erinomaisen	Teams-koulutuksen.		

Koulutus	löytyy	vielä	tallenteena	osoitteesta	https://youtu.be/FP0qW-taG38	mikäli	
joku	haluaa	käydä	sen	uudelleen	läpi	tai	ei	päässyt	mukaan	koulutukseen.		

Teams	on	paljon	enemmän	kuin	vain	etäkokousväline.	Ehkä	juuri	siksi	sen	
mahdollisuuksien	tunteminen	on	tärkeää	meille	kummeillekin,	ollaksemme	paremmin	
ajan	hermolla,	kun		kommunikoimme	kummiyritystemme	kanssa.	

Pelkästään	etäkokousten	järjestämiseen	löytyy	suuri	joukko	muitakin	ilmaisia	tai	
edullisia	työvälineitä	ja	niille	verkkowebinaareja,	jotka	auttavat	niiden	
käytössä.Kannattaa	surffailla	lisää	tietoa	verkosta.	

https://youtu.be/FP0qW-taG38


 

		

Kuullaanpas kummia!	  
	               

KUUNNELLAANKO SINUA IHAN OIKEASTI?
Viestintä	epäonnistuu	lähes	aina.	Tämä	on	klisee,	mutta	valitettavasti	myös	totta.	Varsinkin	yrittäjät	valittavat	usein,	että	
heitä	ei	kuunnella.	Ja	jos	heitä	kuunnellaankin,	heidät	ymmärretään	helposti	vääriin.	

Me	ihmiset	seuraamme	mediaa	hyvin	eritavoin.	Väitän	olevani	median	laaja-alainen	suurkuluttaja.	Luen	monia	lehtiä,	
seuraan	facebook-keskusteluja,	erilaista	verkkoviestintää,	tubettajia	ja	katson	televisiota.	

Sitten	on	niitä,	jotka	eivät	lue	tarkkaan	edes	tilaamaansa	mediatuotetta.	Ja	auki	saattaa	olla	koko	ajan	sama	radiokanava,	
josta	pääasiassa	tulee	kevyellä	puheella	höystettyä	mielimusiikkia.	Myös	huhuilla	ja	vanhoilla	uskomuksilla	on	osansa	
mediassa.	Jos	tuttu	vahva	persoona,	johon	olet	samaistunut,	sanoo	mielipiteensä,	uskot	asian	sen	enempää	miettimättä.	 
Ja	kerran	pettynyt	harvoin	heti	ainakaan	uskoo	mihinkään.	

Miksi olen yrityskummi? 

Vastaus	siihen	löytyy	tämän	tekstin	ensimmäistä	kappaleista.	Mieti,	millainen	suhde	sinulla	on	mediaan.	Mitä	luet,	
kuuntelet	tai	katselet?	Millaisten	asioiden	perusteella	muodostat	mielipiteesi?	

Väitän,	että	minkä	tahansa	alan	yrittäjänä	sinun	tulee	olla	hyvin	laaja-alainen	median	kuluttaja.	Ja	varo	lukitsemasta	
koskaan	asenteitasi.	

Viestintä	epäonnistuu,	jos	sitä	tehdään	väärin.	Ja	se	on	asenne,	ei	totuus,	
että	yrittäjiä	ei	kuunnella.	Yrittäjien	mediasuhteet	ja	mediaosaaminen	
ratkaisevat	heidän	asemansa.	Ja	mediasuhdetta	ei	kannata	koskaan	jättää	
niin	sanotusti	yhden	kortin	varaan.	

Olen	yrityskummi	siksi,	että	haluan	auttaa	yrittäjiä	heidän	mediapolullaan.	
Minulla	on	mediasta	lähes	40	vuoden	kokemus	ja	olen	nähnyt	kaikenlaista.	
Olen	urani	aikana	tavannut	satoja	yrittäjiä,	menestyjiä	ja	valitettavasti	
myös	kaiken	menettäneitä.		

Ja	paljon	olen	yrittäjistä	urani	aikana	kirjoittanut,	mutta	vielä	enemmän	
olen	jättänyt	kirjoittamatta.	Minua	on	aina	kiinnostanut	yrittäjien	tarinat:	
miksi	heistä	tuli	yrittäjiä.	Minua	on	aina	kiinnostanut	myös	yrittäjien	
osaaminen.	He	tietävät	paljon	tekemisestään,	mutta	hyvin	harvoin	osaavat	
kertoa	siitä	muille.	

	Uskokaa	pois,	yrittäjien	tarinat	ja	osaaminen	kiinnostavat	ihmisiä.		

 

Kirjoittaja on Juha Kosonen,  
yrityskummi ja  
Akaan Seudun päätoimittaja. 
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UUSI RYHMÄ ALOITTAA SYYSKUUSSA
 
Pirkanmaan	Yrityskummien		ja	TAKK:n	yhdessä		suunnieelema	ja	toteueama	YNEAT-koulutus	jatkuu	syksyllä.		Täällä	Pirkanmaalla	
voimme	olla	todella	tyytyväisiä.	Meillä	on	tarjota	tutkintokoulutus,	jonka	sisältö	on	räätälöity	juuri	meille	kummeille.		Kaksi	
koulutusryhmää,	yhteensä	45	kummia,	on	suorieanut	jo	tutkinnon.	Kolmas	koulutusryhmä	aloieaa	16.9.2020.	

Koulutuksen	käyneiltä	on	saatu	hyvää	palauteea	ohjelmasisällöstä	ja	
järjestelystä.		Erityiskiitosta	on	tullut		lähipäivien	aikana	käydyistä	
keskusteluista	ja	kummityötä	koskevasta	ajatustenvaihdosta.		Syyskuussa	
alkavan	koulutuksen	ohjelmafedot			

Ilmoittaudu mukaan 

Ilmottautujia	on	jo	parisenkymmentä,	mutta	vielä	joukkoon	mahtuu	muutama	
kummi	lisää.	Koulutus	alkaa	16.9.2020	ja	päättyy	6.9.2021,	lähipäiviä	on	
yhdeksän	ja	koulutuspäivät	pidetään	Tampereen	Aikuiskoulutuskeskuksessa	
(TAKK),	Nirvassa.		Koulutusohjelman	saat	Tapani	Kaskelalta.		Tässä	alla	on		
linkki	TAKK:n	sivuille	hakulomakkeeseen.		Laita	ilmoittautumisestasi	viesti	
myös		Tapsalle,	tapani.kaskela@yrityskummit.net		.	

Ilmoittaudu	täällä:			https://www.takk.fi/fi/koulutus/id/pirkanmaan-
yrityskummit-yritysneuvojan-erikoisammattitutkinto/	

Aurinkoista kesää! 
toivottaa viestintätoimikunta

Tekstit:	Ulla	Aurio,	Tapani	Kaskela,	JP	Kinos,	Juha	Kosonen,		Lelle	Niemelä	
Kuvat:	JP	Kinos,	Lelle	Niemelä	ja	henkilöiden	omat	kuva-arkistot	
Taitto:	Lelle	Niemelä
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