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PALVELUILLEMME ON KYSYNTÄÄ

Varsin	vauhdikas	syyskausi	alkaa	olla	lopuillaan,	kiitos	kaikille	

aktiiveille!	Kummien		apua	ovat	yritykset	todella	tarvinneet.	

Klinikkamäärissä	tulemme	ylittämään	tänä	vuonna	vain	kahdesti	

aikaisemmin	saavutetun/tavoitellun	150	klinikan	vuosimäärän	ja	

hyvä	näin.	Kaikkia	tuotteistettuja	palveluitamme	on	käytetty	

pääpainon		kohdistuessa		yritysklinikoihin		sekä	tukipalveluihin	-		

omistajanvaihdos		ja	talousvaikeudet.		Yritysbuusti	on	myös	

tuonut	meille	muutamia	asiakkuuksia.	

Kasvun Eväät  - kummipalvelu yksinyrittäjille  

Kasvun	Eväät	-hankkeemme	on	saatu	mukavasti	käyntiin.	Kaksi	

kickoff-tilaisuutta	on	tähän	mennessä	järjestetty	Etelä-

Pirkanmaalla	ja	Sastamalassa.	Hankkeeseen	mukaan	lähteneitä	

yrityksiä	on	marraskuussa	yhteensä	16.	

Tilaisuudet	ovat	onnistuneet	hyvin.	Mukana	olevista	

yksinyrittäjistä	on	saatu	lähes	kaikki	mukaan	Kasvun	Eväät	

-palveluun.	Osallistujamäärät	ovat	olleet	kuitenkin	arvoituja	

pienemmät,	vaikka	viestintä	on	pystytty	kohdistamaan	suoraan	

alueiden	yksinyrittäjiin,	yhteistyökumppaneidemme	

aluejärjestön	ja	kuntien	toimesta.	Edustava	kummijoukkueemme	

on	ollut	aktiivisesti	mukana	kohtaamassa	yksinyrittäjiä.		KIITOS	

mukanaolleille	ja	tuleville	kickoff-tilaisuuksiin	osallistuville!	

Tavoitteena	on	saada	hankkeen	aikana	mukaan	palvelumme	piiriin	vähintään	100	yksinyrittäjää.	Tilaisuuksien	

määrä	palvelun	aikana	tulee	olemaan	10-12.	Palveluun	pääsee	mukaan	myös	suoraan	ilmoittautumalla	

sivuillamme	https://www.yrityskummit.net/toiminta/kasvunevaat/	

Ensivuoden	kiertueen	suunnittelu	on	hyvässä	vauhdissa,	päivämääriä	ja	alueita	lyödään	parhaillaan	lukkoon.	

Katri	Jokipii-Nyblom	on	saatu	projektikoordinaattoriksi	mukaan	kummien	Kasvun	Eväät	-toimintaan	1.10.2021	

alkaen.	Katriin	voitte	tutustua	lähemmin	tämän	uutiskirjeen	jutussa.		

     Kasvun Eväät -palvelu yksinyrittäjille etenee seuraavin stepein:  

• Yrittäjä	osallistuu	kickoff-tilaisuuteen		

• Palvelusta	kiinnostunut	yrittäjä	ilmoittautuu	mukaan		

• Klinikka	tapaaminen,	kesto	kaksi	tuntia;	yrittäjä	ja	3	kummia	

• Yrittäjän	henkilökohtaisen	kummin	valinta	

• Oma	kummi	mukana	2-4	kuukautta	

• Yrittäjäkohtaisen	kasvupolun	laatiminen	

• Kasvupolun	toteuttamissuunnitelma	

• Koulutus-	ja	rekrytointitarpeen	kartoitus/koulutukseen	ilmoittautuminen	

• Tarvittavien	toimenpiteiden	käynnistäminen	

• Mahdollisen	kummisopimuksen	tekeminen	aloitusvaiheen	jatkeeksi	
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Vuodelle 2022  toivon teille menestyksen 
kultalankaan kiedottuja lahjapaketteja.
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Pirkanmaalla saatu tunnettuutta lisää

Muutenkin	syyskausi	on	ollut	hyvin	aktiivista	aikaa,	kuntien/aluejärjestöjen	erityyppiset	tilaisuudet	ovat	

käynnistyneet	uudelleen,	niissä	olemme	olleet	hyvin	edustettuina.	Olemme	käyneet	esittäytymässä	mm.	

Hämeenkyrössä,	Ikaalisissa,	Kuhmoisissa	ja	Orivedellä.	Startup-talo	Platform6	vietti	virallisia	avajaisia.	Siellä	

olemme	edustettuna	erityyppisissä	kontakteissa	myös	alkavan	yrittäjän	neuvontapalveluiden	osalta	nuorten	

mentoroinnissa.	Omistajanvaihdosmarkkinoille	Rosendahlissa	osallistuimme	puheenvuoron	ja	useamman	kummin	

voimin,	minkä	jälkeen	yhteydenottoja	OV-klinikoille	onkin	tullut.	

Toimikunnat ahkerina  

Haluan	myös	kiittää	kaikkia	toimikuntiemme	jäseniä	monessakin	suhteessa,	toiminta	on	ollut	ihailtavan	aktiivista.		

Myös	iltakouluputki	on	jälleen	saatu	auki.		

Viestintätoimikunta	tekee	meitä	tunnetummaksi	päivä	päivältä,	LinkedIn	kannatti	selvästi	ottaa	käyttöön,	nyt	se	

rullaa	oman	aktiiviryhmän	toimesta	mallikkaasti.	Osin	sen	avulla	ja	kummien	aktiivisuudella	olemme	saamassa	

tänä	vuonna	ennätysmäärän	uusia	kummeja	16	kpl.	Kiitos	työllistetylle	jäsentoimikunnalle!	

Koulutusuutisia

Yritysneuvojan	erikoisammattitutkinto,	YNEAT4,		käynnistyi	21	opiskelijan	ryhmänä.	Kummiemme		jatkokoulutus,		

Asiakaskokemuksen	kehittäminen	ja	palvelumuotoilu	yrityskummitoiminnassa,	60	osp.	(liiketoiminnan	

ammattitutkinnon	osa)	alkaa	7.2.2022.	

Edessämme	on	vielä	mukavan	työntäyteinen	joulukuu.	Jaksetaan	kaikki	tehdä	porukalla	hyvää. 

                  Rauhaisaa joulun aikaa 

                 Teille uutiskirjeen lukijat!	
	

																																																																																																				 	 	 	 	

																																																	 
Kasvun	Eväät-palvelun	koordinaattori	uhkuu	pohjalaista	päättäväisyyttä	

KATRI JOKIPII-NYBLOM HALUAA ISONA YRITTÄJÄKSI 

Pirkanmaan	Yrityskummien	Kasvun	Eväät	-palvelun	

projektikoordinaattori	Katri	Jokipii-Nyblom	pohtii	pro	gradu	

-tutkielman	tekemistä	kauppatieteistä	Vaasan	yliopistoon,	mutta	

takana	on	kaksitoista	vuotta	aktiivista	toimintaa	Tampereellakin.	

Kaupungista	Katri	löysi	puolison,	pyörittää	tämän	kanssa	remontti-

yritystä	ja	valmistui	psykiatrian	sairaanhoitajaksi.	

-Minua	kiinnosti	ja	kiinnostaa	edelleen	ihmisen	mieli	ja	

käyttäytyminen,	psykologia.	Lasten	ja	nuorten	parissa	olin	jo	

töissäkin,	mutta	työ	ei	ollut	ominta	minulle,	vaikka	asioiden	

taustasyiden	etsiminen	ja	löytäminen	kiinnostivatkin.	

Tapani	Kaskela	

Toiminnanjohtaja



Kohti omaa yritystä
Katri	ymmärsi	olevansa	sairaanhoitajan	haastavassa	tehtävässä	kovin	nuori.	Hän	pohti	jopa	

uskottavuusongelmaakin,	koska	työssä	ollaan	tekemisissä	lasten	ja	nuorten	vanhempien	kanssa.	Hoitoala	jäi,	

ainakin	toistaiseksi,	ja	tilalle	tuli	kauppatieteet.	

-	Kauppatieteen	maisterin	tutkinto	on	minulle	yleishyödyllinen	tutkinto,	koska	minulla	on	haave	omasta	

yrityksestä.	Ehkä	tässä	haaveessa	on	sitä	eteläpohjalaisuuttakin.	En	ole	yrittäjäperheestä,	mutta	koen	olevani	

luonteeltani	sellainen,	että	tykkään	tehdä	itselleni	ja	kasvattaa	jotakin	omaa.	

Yrittämisessä	Katria	kiehtoo	myös	vapaus	ja	rajojen	koetteleminen.	Hän	työskennellyt	myös	Mehiläisen	

henkilöstövuokrauksessa	ja	perustanut	miehensä	kanssa	yrityksen,	joka	ostaa,	remontoi	ja	myy	edelleen	asuntoja.	

-	Minulla	on	ehtinyt	olla	jo	kolme	yritystä,	kaksi	verkkokaupassa	ja	nyt	kolmas	puolison	kanssa.	

Katri	nauraa,	että	pitäisiköhän	tässä	kääntyä	Pirkanmaan	Yrityskummien	puoleen,	koska	uusimmassa	yrityksessä	

voisi	olla	kehitettävää	vaikkapa	siinä,	kuinka	kohdetta	remontoidaan	oman	puolison	kanssa.	

-	Tässäkin	näkyy	kai	pohjalaisuuteni.	Olen	tuumasta	toimeen-ihminen.	Meillä	kohtaavat	hämäläinen	hitaus	ja	

pohjalainen	tehokkuus.	

Yrityskummien toiminta kiinnostaa 

Työstään	Pirkanmaan	Yrityskumminen	Kasvun	Eväät-hankkeen	projektikoordinaattorina	Katri	Jokipii-Nyblom	on	

innoissaan.	

-	Tuntuu	todella	mielenkiintoiselta.	Tiedän,	että	opin	tässä	joka	päivä	uusia	asioita,	juuri	niitä	asioita,	jotka	vievät	

haavettani	eteenpäin.	Haluan	nähdä	ja	kokea	mahdollisimman	paljon.	Nöyrin	mielin	tässä	kyllä	ollaan,	koska	aistin	

jo	nyt,	että	saan	oppia,	jota	mistään	muualta	en	saa.	

Katri	hyppäsi	Yrityskummien	määräaikaiseen	ja	osa-aikaiseen	työhön	Mehiläinen-konsernin	vakituisesta,	

kokoaikaisesta	työstä.	

-	Haluan	päästä	eteenpäin.	Luotan	aika	monessa	asiassa	intuitioon.	Kun	näin	tämän	paikan	ilmoituksen,	ajattelin,	

että	paikka	on	minun.		

Tuloo Seinäjoelta 

Seinäjoki	on	Etelä-Pohjanmaan	keskus,	vahva	yrittäjähenkinen	kaupunki	lakeuden	keskellä.	Seinäjoella	ei	koskaan	

meinata,	siellä	tehdään.	Miltä	eteläpohjalaisuus	tuntuu?	

-	Eteläpohjalaiset	sanovat	aina,	että	he	ovat	Etelä-Pohjanmaalta.	Juurista	ja	kotiseudusta	ollaan	ylpeitä.	Se	

näkyy	minussa	suoraselkäisyytenä	ja	suoraan	puhumisena.	Ja	jos	jotakin	sovitaan,	se	pidetään.	

	Katri	Jokipii-Nyblom	on	ihan	selvästi	matkalla	johonkin.	Viiden	vuoden	päästä	hän	toivoo	olevansa	työllistävä	

yrittäjä.	

-	Se	voi	olla	perheyritys.	Alasta	en	tiedä,	mutta	kiinteistöpuoli	kiinnostaa	ja	sitä	on	tullut	seurattua	Tampereella	

muuttamisen	jälkeen.	Mutta	saa	nähdä,	oma	yritys	kumminkin.	

Jotenkin	ei	tule	mieleenkään	epäillä	päättäväisen	naisen	sanomisia.	

Teksti:	Juha	Kosonen	

 



INNOTRAFIK ON PIRKANMAAN YRITYSKUMMIEN 
VUODEN 2021 KUMMIYRITYS 

InnoTrafik pistää liikennemerkin välkkymään ja puhumaan

Oletko	huomannut	Välkyn?	Jos	olet,	olet	hiljentänyt	vauhtia	jalankulkijan	ylittäessä	suojatietä.	Välkky	on	vuonna	

2013	perustetun	tamperelaisen	InnoTrafik	Oy:n	Vuoden	2021	liikennetekona	palkittu	hittituote,	suojatien	

merkkipylväässä	välkkyvä	kapseli.	Välkyn	takaa	löytyy	asiantuntijayritys,	jolle	mahdotonkin	on	vain	haaste.	

-	InnoTrafik	Oy	kehittää	ja	valmistaa	kotimaisia,	innovatiivisia	älyliikennelaitteita	teollisuuden	ja	julkissektorin	

tarpeisiin.	Palkitut	ja	tuotesuojatut	laitteet	parantavat	tutkitusti	ja	tehokkaasti	työ-	ja	liikenneturvallisuutta,	kertoo	

yrityksen	perustaja	ja	osakas,	tuotevastaava	Jouni	Hänninen.	

Liikenteessä	InnoTrafikin	tuotteet	varoittavat	

ennakoivasti	autoilijoita	liikkuvista	jalankulkijoista	ja	

pyöräilijöistä.		

-	Kun	Välkyn	sensori	tunnistaa	esimerkiksi	suojatietä	

ylittävän	jalankulkijan,	se	viestittää	autoilijalle	

vilkutuksellaan	hiljentämään	vauhtiaan.	Destian	

vaikuttavuustutkimuksen	mukaan	Välkky	vähentää	

kuolemaan	johtavia	onnettomuuksia	peräti	20	

prosenttia.		Se	on	yhtä	tehokas	kuin	töyssy	mutta	ei	

pompota	autoasi.	

Välkky	-	ja	Cyclope		-tuotteiden	tekniikka	on	liitetty	

pilveen	ja	ovat	keskitetysti	valvottavissa	ja	

hallittavissa	IoT-palvelussa.	Ne	keräävät	paljon	dataa,	

joita	jalostetaan	asiakkaan	hyväksi.	Kaikki	näyttää	

helpolta,	mutta	kehitystyötä	on	tehty	tuhansia	tunteja.	

Vaikka	Välkyn	isä	on	Jouni	Hänninen,	hän	ei	ota	kunniaa	

itselleen,	vaan	kehuu	vuolaasti	yrityksen	osaavaa	väkeä.	

-	Meitä	on	parinkymmenen	hengen	tiimi	huippuosaajia.	

Minä	etsin	uusia	liiketoimintamalleja	myynnin	ohella	ja	

tuotan	ideoita	tuotekehitykseen,	joita	testataan	yhdessä	

asiakkaiden	kanssa.	Tutkimme	tarkkaan,	toimiiko	vai	ei.	

Tässä	hommassa	ei	mitään	voi	jättää	sattuman	varaan	ja	

virheet	voivat	tulla	kalliiksi.	Tämä	ei	ole	mitään	halpaa	

puuhaa.	joten	tuotteistaminen	asiakkaan	tarpeisiin	on	

yhdessä	tarkkaan	mietitty.		

Välkyt	ja	muut	turvallisuustuotteet	valmistaa	ympäri	

Suomea	oleva	alihankkijoiden	verkosto.	

”Jokainen yrittäjä tarvitsee kummin” 

Jouni	Hänninen	kiittelee	Suomen	innovatiivista	yrittäjää	tukevaa	tarkkaa	seulaa.	InnoTrafikin	matkassa	ovat	alusta	

asti	olleet	muun	muassa	Tampereen	Uusyrityskeskus	ja	Business	Finland.	

-	Ennen	kuin	edes	pääsee	keskustelemaan,	homman	on	oltava	hanskassa.	Mutta	kun	homma	on	hanskassa,	tukea	

tulee.	Meidän	tuotteemme	on	asiakkaiden	kanssa	tuotteistettu	ja	testattu.	Osaamme	olla	myös	tiimissä	toistemme	

sparraajia,	koska	bisnes	on	yhteistyötä.	

Yrityskummin	roolin	InnoTrafikin	tarinassa	Jouni	Hänninen	nostaa	todella	korkealle.	Kummi	ei	anna	valmiita	

neuvoja,	vaan	auttaa	ajattelemaan.	Sudenkuoppia	yrittäjän	taipaleella	on	aina,	mutta	yrityskummi	auttaa	monet	

niistä	löytämäänkin.	

-	Yrittäjä	tarvitsee	aina	kaverin,	jonka	kanssa	pystyy	puhumaan	vapaasti	ja	jonka	kanssa	voi	peilata	omaa	

yritystoimintaansa.	Minusta	jokainen	yrittäjä	tarvitsee	kummin.	Meidän	kummimme	on	Jaakko	Barsk,	mies	

Jouni Hännisellä on tällä kertaa hyppysissään Välkky, Pirkanmaan 

Yrityskummien Vuoden 2021 Kummiyritys-pysti ja kunniakirja.



paikallaan.	Hänen	kokemuksensahan	on	valtava	ja	häneltä	olemme	saaneet	ideoillemme	sparrausta,	kehuu	

Hänninen.	

Miellyttävä kaupunkikokemus  

Ratikat	ovat	kuuluneet	Tampereen	katukuvaan	jo	kotvan	aikaa	ja	kaupunkilaiset	totuttelevat	niiden	kulkemiseen.	

Kolareiltakaan	ei	ole	vältytty.	Ratikat	myös	kulkevat	niin	hiljaa,	ettei	niiden	lähestymistä	välttämättä	kuule	

ylikulkuväylillä,	joissa	jalankulkijat	ja	vaunut	kohtaavat.	InnoTrafik	kehitti	tuotteen,	jossa	tieto	lähestyvästä	

vaunusta	kulkee	vaunun	reitille	asennettuihin	huomiokapseleihin.	

-	Kokeilimme	Kaupissa	kolmella	kielellä	ratikan	tulosta	varoittavaa	älykästä	äänimajakka-kapselia	kesällä.	Kokeilu	

onnistui	ja	palaute	oli	positiivista.	Nyt	on	suunnitelmissa	kaupungin	kanssa	katsastaa	uusia	kohteita	turvaamaan	

ylikulkupaikkoja	älykkäiden	äänimajakka	kapseleiden	ja	liikennemerkkien	avulla,	kertoo	Hänninen.	

Välkyn	tavoitteena	on	ensisijaisesti	turvallisuus,	mutta	Jouni	Hännisen	mielestä	myös	miellyttävä	

kaupunkikokemus.	Turvallinen	kaupunki	houkuttelee.	

-	Kaikkihan	Tampereella	toivovat,	että	kaupungissa	käytäisiin	mahdollisimman	usein.	Hämeenkatu	on	muuttunut	

oleellisesti	ja	sen	keskiössä	on	ratikka.	Ajatellaan	vaikkapa	näkövammaista,	joka	kuulee	Välkky-	äänimajakka-

kapselista	tiedon	lähestyvästä	ratikasta	tai					tietää,	että	ylittää	kiskot	turvallisesti,	eikä	eksy	kiskoille,	niin	sehän	

miellyttävä	kokemus.	Meille	ykkösprioriteettina	on	mahdollistaa	älykkäiden	liikenneturvallisuus	-	tuotteidemme	

avulla	myös	esteetön	ja	turvallinen	liikkuminen	kaikille.	

Katkeilevat valopylväät synnyttivät Välkyn

Jouni	Hänninen	tutki	välkkyvän	valon	vaikutuksia	suojateiden	liikenneturvallisuuteen	jo	vuonna	2008	yhdessä	

Seinäjoen	kaupungin,	Destian	ja	liikenneministeriön	kanssa.	Keksintösäätiökin	tuki	projektia.	Idea	Välkkyyn	taas	

lähti	liikkeelle	lehtijutusta,	jossa	kerrottiin	koiran	pissan	haperruttavan	valopylväiltä.	

-	Nehän	katkeilivat	täällä	Hämeenpuistossakin.	Sain	tästä	idean	kehittää	ruiskupuristetun	kaksiosaisen	hengittävän	

juurisuojuksen.	Pylväs	pysyi	kuivana.	Ajattelin,	että	tämä	ei	ole	vielä	kaupallinen	menestys,	tarvitaan	älykkyyttä.	

Tästä	alkoi	Välkyn	kehittely,	syntyi	suojatien	tehostemerkkikapseli.	

Välkyn	tehtävänä	on	tieliikenneasetuksen	mukaan	herättää	autoilijaa	huomaamaan	suojatien	liikennemerkki	ja	sen	

alue.	Välkky	aktivoituu,	kun	jalankulkija	tai	pyöräilijä	ylittää	tietä.	Pikkuhiljaa	ideaa	vietiin	myös	teollisuuden	

kohteistiin,	joista	merkittävä	asiakaskunta	muodostui	aluksi	paperiteollisuudesta.	

Menestys tehdään yhdessä. Palkitut InnoTrafikkilaiset Hannamari Viitanen (vas.), Johannes Lehtonen, Ilkka Pirttimaa, Esa Ere,  

Jouni Hänninen sekä yrityskummi Jaakko Barsk.



-	Stora	Enso	otti	ensimmäisenä	käyttöönsä	suunnittelemamme	Cyclope-törmäysvaroitus-järjestelmän,	joka	

varoittaa	ennakoivasti	trukin	ja	henkilöliikenteen	mahdollisesta	yhteentörmäyksistä.	Yksi	malliesimerkki	

asiakasyhteistyönä	syntyneestä	ideasta	tuotteeksi,	jotka	parantavat	työturvallisuutta	merkittävästi	tehdasalueen	

sisä-	ja	ulkotiloissa,	kertoo	Hänninen.	

Tarkkaan harkittuja liikkeitä

Vaikka	InnoTrafik	on	täynnä	”propellipäitä”	ja	ideoita	uusista	tuotteista	esitetään	Jouni	Hännisen	mukaan	koko	

ajan,	yritys	etenee	kuitenkin	tavoitteellisesti.	

-	Etenemme	rauhallisesti,	soitellen	sotaan	emme	ole	lähteneet.	Liiketoimintasuunnitelmat	tehty	ja	

kansainvälistyminenkin	suunnitelmallista.	Suomi	on	meille	hyvä	testimaa,	koska	täällä	sääolot	vaihtelevat	todella	

paljon.	Ja	juuri	säiden	vaihtelut	vaativat	paljon	elektroniikalta,	sanoo	Hänninen.	

Jouni	Hänninen	sanoo	suoraan:	jos	Välkky	ei	toimi,	ei	ole	bisnestäkään.	

-	Meidän	luovaa	osaamistamme	ja	kumppaneidemme	tietotaitoja	testataan	koko	ajan.	Vanhimmat	Välkyt	ovat	

olleet	jo	kohta	seitsemän	vuotta	liikenteessä	turvaamassa	suojateiden	ylitystä	ja	toimivat	edelleen	hienosti.	Se	on	

aika	hyvä	suoritus	tuotteen	suunnittelusta	ja	tuotteistamisesta.			

InnoTrafikin	uusin	pilotti	on	hirvistä	autoilijaa	varoittava	välkkyvä	hirvivaaramerkki	valtatie	19	Seinäjoen	

lentokentän	kohdalla.	Liikennemerkki	välkkyy	silloin	kun	hirvi	on	lähellä	ja	turman	todennäköisyys	suurin.	Pilotissa	

ovat	mukana	Etelä-Pohjanmaan	ely-keskus	ja	Suomen	Riistakeskus.	

Teksti:	Juha	Kosonen	

ILTAKOULUN 20211110 NURKKAPÖYTÄKIRJA
	

Pirkanmaan	Yrityskummit	pääsivät	normaalimuotoiseen	iltakouluun	ylöjärveläisen	Avant	Tecno	Oy:n	vieraiksi.	Kyllä	

kunnon	firmakäynti	aina	etäilyn	päihittää.	Paikanpäälle	ilmaantui	kolmisenkymmentä	innostunutta	kummia.	

Avant	Tecnossa	oli	juuri	tapahtunut	sukupolvenvaihdos,	kun	yrityksen	perustajan	Risto	Käkelän	poika	Jani	Käkelä	

tarttui	toimitusjohtajana	pienkuormaajafirman	puikkoihin.	Risto	Käkelähän	perusti	

yrityksen	Ylö-

tehtaiden	konkurssin	

jälkeen	vuonna	

1991.	Tuohon	aikaan	

Suomessa	monet	

joutuivat	

siteeraamaan	Aku	

Ankan	koiran	

repliikkiä:	”Elämme	

kovia	aikoja,	ystävä	

hyvä.”	

	Avant	Tecnossa	

ymmärrettiin	alusta	

asti	panostaa	

vientiin,	jonka	

osuus	on	nykyisin	

85%.	Konsernin,	

johon	kuuluu	myös	henkilönostinfirma	Leguan	Lifts	Oy,	liikevaihto	on	kasvanut		

200	M€:oon.	Omia	myyntiyhtiöitäkin	sillä	on	neljässä	maassa	ja	lisäksi	Sami	

Masinakeskus	Virossa.	Myös	kaikki	tytäryhtiöt	ovat	kannattavia,	eikä	niihin	siis	

tarvitse	pumpata	rahaa	Suomesta.	Orgaanista	kasvua	tullaan	pitämään	yllä	myös	nykyisen	toimitusjohtajan	aikana.	

Hyvä	niin.	Taitaa	olla	veren	perintöä.	

Hpj.	Risto	Käkelä	vastasi	presentaation	aikana	kummien	esittämiin	moninaisiin	kysymyksiin	ja	johdatti	meidät	

kiertokävelylle	7,5	ha	tuotantotiloihin.	Eräänä	menestystekijänä	hän	piti	kuormaajamalliston	segmentointia.	

Esimerkiksi	USA:ssa	asiakkaina	tärkein	kohderyhmä	on	arboristit.	

Kaikki	nyt	valmistuksessa	olevat	kuormaajat	on	jo	myyty.	Kovaan	kysyntään	ei	tällä	hetkellä	pystytä	täysin	

vastaamaan	globaalin	komponenttipulan	takia.	Tehtaalla	valmistuu	30	kuormaajaa	päivittäin.	Tuotekehitys	on	

jatkuvaa,	ja	mm.	täyssähköisiä	mallejakin	on	saatavilla.		

Hallituksen puheenjohtaja Risto Käkelä 

myhäili tyytyväisenä vastatessaan 

lukuisiin kummien kysymyksiin.



Eräässä	Turhapuro-leffassa	Uuno	sanoi	menevänsä	katsomaan	työkavereitaan.	Tähän	vaimo	kivahti:	”Vai	

työkavereita,	eihän	sinulla	mitään	töitäkään	ole.”	”Mutta	kavereilla	on”,	vastasi	Uuno	ja	lähti	Simoa	ja	Spedeä	

tapaamaan.	Meillä	Pirkanmaan	yrityskummeillakin	on	tällaisia	työkavereita,	eli	kummeja	jotka	ovat	päivittäin	

mukana	työelämässä.	Eräs	heistä	on	

Avant	Tecnon	taloushallinnossa	johtaja	

Ari	Nevala,	jonka	esittelemät	

tunnusluvut	näyttävät	olevan	hyvässä	

kunnossa.	Saimme	käsityksen,	että	Arin	

toimenkuva	on	hyvin	monipuolinen	

osittain	Avant	Tecnon	

kansainvälisyyden	takia,	mikä	

edellyttää	erilaisia	toimintatapoja	

kunkin	markkina-alueen	vaatimusten	

mukaisesti.		

Kiittelimme	lähtiessämme	

mielenkiintoisesta	yrityskäynnistä,	

mutta	näin	jälkikäteenkin	lisäkiitokset	

ovat	varmasti	paikallaan.	Kiitos!	

Muistiin	merkitsi					 Jukka Isotalo 

TAPIO SOMPPI JATKAA PIRKANMAAN YRITYSKUMMIEN 
PUHEENJOHTAJANA

Pirkanmaan	Yrityskummien	Tampere-talossa	24.	marraskuuta	pidetty	syyskokous	

valitsi	yksimielisesti	Tapio	Sompin	jatkamaan	yhdistyksen	puheenjohtajana.	

Avatessaan	syyskokousta	Somppi	paalutti	Yrityskummien	keskeisimmän	

tehtävän.	

-	Toimintamme	kivijalka	on,	että	pirkanmaalaiset	yritykset	kasvavat	ja	kehittyvät	

sekä	myös	kansainvälistyvät.	Kaikki	muut	toimintamme	seuraavat	tätä,	vaikka	

nekin	ovat	tässä	kokonaisuudessa	tärkeitä.	Haluamme	Pirkanmaalle	kasvua,	mitä	

tukee	parhaimmillaan	myös	uusin	hankkeemme	Kasvun	Eväät.	

Kasvun	Eväät-hanke	korostuu	Pirkanmaan	Yrityskummien	toiminnassa	vuonna	

2022	ja	hieman	pidempäänkin.	Hankkeella	on	oma	koordinaattorinsakin	Katri	

Jokipii-Nyblomin.	Tämän	lisäksi	kummiklinikoissa	pyritään	150	klinikan	tasoon	ja	

kokonaisuudessaan	500	pk-yrityksen	auttamiseen,	vähintään	100	

kummiyritykseen	ja	aktiivikummien	määrän	kasvattaminen	10-15	prosentilla	

sekä	kummien	kouluttamiseen.	Myös	sisäistä	ja	ulkoista	viestintää	terävöitetään.	

-	Niin	sisäinen	kuin	ulkoinen	viestintä	on	toimintamme	elinehto.	Toimintamme	ei	

ole	niin	tunnettua	kuin	haluaisimme,	emmekä	tiedä	itsekään	toiminnastamme	

tarpeeksi.	Viestintätoimikuntamme	on	tässä	tehnyt	lujasti	töitä,	sanoi	

puheenjohtaja	Somppi.	

Syyskokous	valitsi	hallituksessa	jatkamaan	Lelle	Niemelän,	Markku	Saarisen,	Jouko	Suokkaan	ja	Jorma	

Tirkkosen.	Hyväksynnän	sai	myös	vuoden	2022	talousarvio.		

Haluamme Pirkanmaalle kasvua, mitä 

tukee uusin hankkeemme Kasvun 

Eväät , linjaa puheenjohtaja Tapio 

Somppi.



	

 
YRITYSKUMMI SARI NEVA-AHO HALUAA HERÄTELLÄ 

YRITTÄJIÄ POHTIMAAN
Frontti	Oy:n	missio	auttaa	muita	yrityksiä,	organisaatioita	ja	yhteisöjä	kehittymään	ja	edistämään	Suomen	

kilpailukykyä.	Mission	takaa	löytyy	yrittäjä	Sari	Neva-aho,	yrityskummi,	jonka	toi	vuosi	sitten	kummiksi	

pyyteetön	halu	auttaa	yrittäjiä.	

-	Suomen	näkökulmasta	on	tärkeintä,	että	kaikki	menestyvät.	Se	ei	ole	minulta	pois,	jos	voin	auttaa	jotakin	

toista.	Kaikkeahan	ei	voi	ilmaiseksi	antaa,	täytyyhän	tässä	itsekin	leipä	ansaita,	mutta	näen	kummin	toiminnan	

herättelynä,	uusien	ajatuksien	tuojana,	jossa	ei	anneta	valmiita	vastauksia,	miettii	Neva-aho.	

Kummitoiminta	on	Neva-ahon	mielestä	ennen	kaikkea	sparrausverkosto.		

- Keskeinen	syy	lähteä	mukaan	on	tämä	huikea	verkosto	ja	osaaminen.	Ja	kummien	klinikka	on	hieno	

toimintatapa.	Koskaan	ei	ole	paikalla	sama	kokoonpano,	ja	tiedon	jakaminen	siellä	on	mahtavaa.	On	hieno	

kuunnella	osaamista,	ja	aina	kuulee	uutta,	koska	mistään	

asiasta	ei	tiedä	kaikkea.	

Sari	Neva-aho	toivoo,	että	kummit	kertoisivat	

toiminnastaan	enemmän.	Hän	itsekin	sai	tietää	

toiminnasta	vähän	vahingossa.	

	

-	Taisi	olla	Ensimetri	missä	tästä	kuulin.	Minusta	kaikkien	

kummien	olisi	laitettava	yrityskummina	toimiminen	

näkyviin	omiin	yhteyksiinsä.	Tässä	toiminnassa	ei	ole	

mitään	hävettävää.	

Kehittäjänkin on päivitettävä osaamistaan	

Sari	Neva-aholla	on	takanaan	23-vuotinen	ura	

Aamulehdessä	ja	Alma	Mediassa	myynnin	ja	

markkinoinnin	sekä	kehittämisen	johtotehtävissä.	Hän	

sanoo	itseään	kehittäjäksi	ja	toisten	auttajaksi.	

-	Olin	luomassa	Aamulehdessä	ja	Almassa	monenlaisia	

yhteistyökuvioita,	missä	autettiin	toisia	menestymään.	

Vedin	kaikenlaisia	kehitysprojekteja	varmaan	kymmenisen	

vuotta.	Oli	huikeaa	nähdä	osaamisen	kasvu	ja	

onnistumisen	ilo.	

Alma	Median	jälkeen	Neva-aho	siirtyi	2013	Pihlavan	Ikkuna	Oy:lle	toteuttamaan	ikkunamyynnin	

brändimuutosta.	Projekti	vedettiin	kuitenkin	neljän	kuukauden	jälkeen	takaisin	ja	Neva-aho	jäi	työttömäksi,	

mikä	oli	opettava	kokemus	yrittäjäksi	matkaavalle.	

-	Kyllä.	Minä	kehotan	olemaan	utelias	uuteen	ja	päivittämään	

osaamista.	Rajusti	sanottu,	varsinkin	työttömäksi	joutuneelle,	mutta	

olen	huomannut	sen	nyt	yrittäjänä	myydessäni	yliopistojen	eMBA-

koulutuksia.	Kymmenen	vuotta	vanhemmat	suoritukset	eivät	enää	

kelpaa.	

Digiosaamisen	päivittäminen	sai	Neva-ahon	perustamaan	muun	

muassa	yrittäjiä	auttavan	facebook-ryhmän.	Ryhmä	jäi,	mutta	tilalle	

tuli	startup-yhteisö,	jossa	vierähti	puoli	vuotta.	

Keskeinen	syy	lähteä		

kummitoimintaan	mukaan	on	tämä		

huikea	verkosto	ja	osaaminen.		

	Ja	kummien	klinikka	on	hieno									

toimintatapa.	Koskaan	ei	ole	

paikalla	sama	kokoonpano,	ja	Eedon	

jakaminen	siellä	on	mahtavaa.

”



-	Todella	hieno	kokemus.	Joukko	lahjakkaita	ihmisiä,	joilla	oli	halu	mennä	eteenpäin.	Henki	oli	aivan	mahtava	ja	

innostava.	

Innostavan	startup-kokemuksen	jälkeen	syntyi	Frontti	Oy,	josta	Sari	Neva-aho	on	innoissaan,	mutta	hän	

ymmärtää	myös	yksinyrittäjän	haasteet.	

-	Onhan	tässä	oma	vapaus,	mutta	kaikki	täytyy	tehdä	itse.	Tässä	täytyy	käyttää	aikaansa	sellaiseenkin,	joka	ei	

ole	tuottavaa.	En	kadu	yhtään,	että	lähdin	yrittäjäksi.	Toisaalta	toisen	palveluksessa	olemisessa	on	omat	hyvät	

puolensa.	

Sari	Neva-aho	aloitti	marraskuussa	Pirkanmaan	Yrityskummien	ja	Tampereen	Aikuiskoulutuskeskuksen	yhdessä	

toteuttaman	yritysneuvojan	erikoisammattitutkinnon	suorittamisen.	Yrityskummeille	koulutus	on	

järjestyksessään	viides. 
Teksti		Juha	Kosonen	

	

SOMESSA SEURATTAVAA - LIITY MUKAAN 

!
Pirkanmaan	Yrityskummit	on	rajannut	somessa	näkyvyytensä	Linkediniin.	Kasvun	Eväät	-	puhuttelee	yleisöään	

Facebookissa.			Some-kanavat	tarjoavat	mahdollisuuden	nopeaan	ja	ajankohtaiseen	viestintään.		Kaikki,	kuten	me	

yrityskummitkin,		näissä	kanavissa	esillä	olevat,		tavoittelevat		tärkeää	yleisöään.		Halutaan	lisätä	tunnettuutta,	

välittää	ajankohtaista	informaatiota,	saada	aikaan	toimintaa,	luoda		kysyntää,	rakentaa	brändiä	tai	vaikkapa	hoitaa	

yrityksen	rekrytointia.	

Aina	pyritään	siihen,	että	julkaistu	sisältö	olisi	puhuttelevaa	ja	niin	kiinnostavaa,	että	se	saisi	tykkäyksiä,	

kommentteja	ja	jakoja	eteenpäin.		Mitä	enemmän	ja	nopeammin	näitä	reagointeja	tapahtuu,	sitä	valmiimpia	

somen	algoritmit	ovat	pitämään	julkaisumme	näkyvissä	eivätkä	ne	piiloudu	”unohdettujen	suohon”.			

Kiitokset	teille,	jotka	olette	liittyneet	some-seuraajiksemme.	Tavoitteenamme	on	tuottaa	kiinnostavaa,	lisäarvoa	

tuottavaa	sisältöä	-	asia-asiaa	ja	välillä	kevyempääkin.			Jos	vielä	et	ole	seuraajiemme	joukossa,	niin	tervetuloa	

mukaan.		Tästä	nopeasti	seuraajaksi:			LINKEDIN:Pirkanmaan	Yrityskummit					FB/Kasvun	Eväät			

	

Peukutukset	ovat	mukavia,	kommentit	ja	mielipiteet	kertovat,	että	viestisi	kosketti.			

UUSIA KUMMEJA    
 

Olen	Martti	Kaunisto,	66v.	taloustieteen	maisteri	Tampereelta.	

Työurani	aloitin	Helsingissä,	kaupan	keskusliikkeessä	kouluttajana	ja	sittemmin	sisäisenä	tarkastajana.	Tämän						

jälkeen	rahoitustoimialan	“draivi”	veti	puoleensa	ja	toimin	kahden	eri	liikepankin	palveluksessa	

yritysrahoitustehtävissä.	Työ	liikutti	tekijäänsä	ja	maakuntamatkailu	opetti	

ymmärtämään	alueiden	ja	yritystoiminnan	erilaisuutta	ympäri	Suomea.	

Pankkikriisin	jälkeen	ajauduin,	jouduin	tai	pääsin	opetusalalle,	jossa	toimin	

liiketoiminnan	opettajana	ja	osan	aikaa	opinto-ohjaajana.	Opetustyö	oli	hyvin	

antoisaa	ja	merkityksellistä.	Eläköidyin	1.8.2021	liiketoiminnan	lehtorin	virasta.	

Vuodesta	2015	alkaen	olen	toiminut	opetustyöni	ohella	yrittäjänä,	liikkeenjohdon	

konsulttina.		

	

Erityisosaamistani	minun	on	vaikea	laaja-alaisuudestani	johtuen	tunnistaa.	

Yritysjärjestelyt	ja	ihmisten	johtaminen	ovat	kuitenkin	jollain	tavallaytimessä,	

jotain	mainitakseni.	

Liikunta	-	erityisesti	juoksu	ja	hiihto	-	on		minulle	elämäntapa.	Ykkösharrastuksiini	kuuluu	myös	mm.	jäsenyys	

Tampereen	kauppakamarin	uuden	liiketoiminnan	valiokunnassa.				Odotan	mielenkiinnolla	kummitoiminnan	

käynnistymistä	osaltani.	

https://www.linkedin.com/company/pirkanmaan-yrityskummit/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/search/top?q=kasvun%20ev%C3%A4%C3%A4t


Hei,	olen	Noora	Bergroth,	42-vuotias	Tampereella	asuva	sarja-innostuja.	

Työuraani	leimaa	monella	eri	tavalla	yrittäjyys,	sillä	olen	toiminut	mm.	pitkään	

yrittäjyyskasvatuksen	kentässä	yrittäjäjärjestössä	ja	uusyrityskeskuksessa,	sekä	

yrittäjänä	sisustusalalla	yli	8	vuotta.	Tällä	hetkellä	työskentelen	Nuori	Yrittäjyys	

ry:ssä	aluepäällikkönä	Pirkanmaalla,	ja	on	minulla	vielä	yrityskin	olemassa,	

vaikkakin	lähinnä	"harrastuksena"	juuri	nyt.		

Koulutukseltani	olen	markkinoinnin	ja	viestinnän	tradenomi,	ja	olen	opiskellut	

myös	kasvatustieteitä	ja	palvelumuotoilua.	Olen	luonteeltani	luova	kehittäjä	

ja	out-of-the-box-ajattelu	on	minulle	tyypillistä,	näen	asiat	usein	eri	tavalla	kuin	

enemmistö.	Tästä	syystä	työ	yrityskummina	kiinnostaa	minua	erityisen	paljon.	

Pidän	myös	huolta	niin	omasta	kuin	muidenkin	hyvinvoinnista.	

	Kantapään	kautta	olen	oppinut	sen,	että	tärkeimmästä	pääomastaan,	eli	itsestä,	pitää	pitää	hyvää	huolta.	En	

ymmärrä	vanhanaikaista	ajattelutapaa,	että	"kunnon	yrittäjä	ei	lomia	pidä".	Elämästä	pitää	osata	nauttia	myös	

työn	ulkopuolella.		

Vapaa-aikani	vietän	perheeni	ja	ystävien	kanssa,	mieluiten	matkustellen.	Myös	tanssi,	lenkkeily	ja	lukeminen	

lukeutuvat	lempipuuhiini.		

Olen	Petri	Iso-Järvenpää,	49	vuotias	ja	asustelen	Valkeakoskella.	Koulutukseltani	

olen	Energiatekniikan	DI,	minkä	lisäksi	olen	aiemmalta	koulutukseltani	

koneinsinööri	sekä	myöhemmin	opiskellut	Tuotantotalouden	DI	opinnot	

Tampereella	sekä	ihmistieteitä	Turun	yliopistossa.	Monipuolisuus	näkyy	niin	

opinnoissani	kuin	työurallanikin.		

	

Luonnollisesti	opintoni	kuvaavat	mielenkiintoani	kehittyä	ja	löytää	ratkaisuja	

näkemiini	ja	kokemiini	haasteisiin.	Muun	muassa	½	tohtoriopinnoista	koskien	

vastuullisen	liiketoiminnan	strategisesta	johtamisesta	suoritin,	mutta	väitöskirjaan	

en	edennyt,	perhekin	pitää	elättää.	

Olen	toiminut	muutamaan	suuren,	globaalisti	toimivan	energia-

prosessiteollisuustoimijan	palveluksessa	sekä	useissa	PK-	ja	start-up	yrityksissä.	Olen	

kehittänyt	liiketoimintaa,	rakentanut	liiketoimintayksiköitä,	avannut	uusia	

markkinoita	sekä	kansainvälistänyt	yrityksiä.	Teknisesti	olen	prosessisuunnitellut	sellutehtaita	ja	voimalaitoksia		

myynnin	ja	projektipäälliköinnin	ohella.	Kokemuksia	on	näin	kertynyt	todella	monenlaisista	tilanteista.		Uskon,	että	

moninaiset	kokemukseni	antavat	hyvät	eväät	nähdä	yrityksissä	asioita	ja	tapoja	auttaa	kummiyrityksiä.		

Tällä	hetkellä	toimin	opettajan	sijaisena	(olosuhteiden	pakosta)	ja	illat	sekä	viikonloput	sujuvat	oman	alan	työtä	

etsiessä.	Opettajana	olen	oppinut		vuorovaikutusta	ja	ihmisen	tunnetiloja	sekä		valmentavaa	johtamista,	mutta	

energia/prosessiteollisuus/konepaja	alalle	pomppaan,	kun	työtehtävä	löytyy.		

Avantouinti	ja	kuntourheilu	vievät	vapaa-aikaani	aktiivisen	kirjojen	lukemisen	(psykologia,	vuorovaikutus,	

yritystalous,	strategia	jne.)	ohella.	Avantouintiseuramme	puheenjohtajana	olin	pitkään	ja	Tampere	Maratonilla	

olen	ollut	vuosia	jäniksenä,	kannustaen	juoksijoita	parhaimpaansa.	Pidän	ihmisten	kanssa	työskentelystä	ja	

rohkeasta	heittäytymisestä.	

Erityistä	PK-sektorin	vahvuuttani	lienee	myynnin	ja	projektien	yhteen	sitova	sisäinen	laskentatoimi	ja	riskien	

hallinta	kannattavuuden	parantamiseksi	projektiliiketoiminnassa.	

Olen	62-vuotias	Jarmo	”Jampe”	Paunu	ja	koulutustaustani	on	konetekniikan	DI.Jo	

kolmannen	polven	paljasjalkaisena	tamperelaisena	tein	pitkän	työuran	perheyhtiö	

Väinö	Paunu	Oy:ssä.	

1980-luvulla	painiskelin	teknisten		ja	kiinteistöihin	liittyvien	asioiden	kanssa.	1990-

luvulla	perusliiketoiminta	eli	liikenne	oli	tehtäväkenttääni.		Viimeiset	noin	20	vuotta	

olin	varatoimitusjohtaja	ja	vastasin	operatiivisesta	ja	strategisesta	suunnittelusta.		

Jäin	pois	Väinö	Paunu	Oy:stä	37	palvelusvuoden	jälkeen	vuonna	2020.		

Yrityskummitoimintaan	halusin	lähteä	mukaan,	koska	haluan	vielä	haastaa	itseäni	ja	

mielestäni	minulla	on	annattavaa	erilaisille	yrityksille.		Työurani	myötä	omaan	vahvaa	

osaamista	sekä	työvoima-	että	pääomavaltaisella	alalla.	

Vapaa-aikani	kuluu	hyvin	Saimaalla	mökkeilyllä,	kalastuksella	ja	metsän	antimia	keräilemällä.	Lisäksi	perhepiirissä	

rakentaminen	ja	remontointi,	sekä	reseptikirjan	koostaminen	täyttävät	lopun	vapaa-aikani.	



Tekstit:				Juha	Kosonen,	Lelle	Niemelä	,	Tapani	Kaskela,		Jukka	Isotalo	

Taitto:						Lelle	Niemelä		

Kuvat:						Lelle	Niemelä,	henkilöiden	ja	yritysten	omat	kuva-arkistot	

        Iloista, leppoisaa  

          juhlapyhien aikaa. 

 


