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KULTAA JA KUNNIAA SUOMELLE! 
”Meidän	pitäisi	ihan	kaikkien	sisäistää	se,	että	yhdessä	tekemällä	saadaan	enemmän	aikaan.	Se	kaikki	
mitä	annat	muille,	tulee	sulle	jossakin	kohtaa	takaisin”		–		Jukka	Jalosen	sanoma	pätee	myös	
	kummityöhömme	hyvin!	

Kummikevät	on	ollut	mukavan	työntäyteinen,	kiinnostus	palvelujemme	pariin	on	ollut	runsasta,	joten	asiakkaita	on	
rii<änyt.	Klinikkamäärissä	tulemme	kesäkuun	aikana	rikkomaan	sadan	klinikan	rajan.	Jos	tämä	vauhA	jatkuu	myös	
syksyllä,	tulee	tästä	vuodesta	ennätysvuosi	klinikoiden	määrässä	(2021	klinikoita	175	kpl).	Tähän	mennessä	
toteutetuista	klinikoista	noin	puolet	on	ollut	kehi<ämisklinikoita,	joista	uusia	kummisopimuksia	on	nyt	allekirjoite<u	
20	kpl.	

Omistajanvaihdosten	edistämistyökin	on	ollut	akAivista.	Klinikoilla	on	käynyt	niin	sukupolvenvaihtajia,	myyjiä	kuin	
ostajiakin.		OV-buumi	onkin	edelleen	kasvussa	Suomessa.	Yrityskauppa	on	yksi	parhaista	tavoista	hakea	yritykselle	
kasvua.	Suomen	yrityskauppojen	Alanne	heijastelee	muun	maailman	Alanne<a,	koronakuopasta	on	päästy	nopeasA	
ylös	ja	yrityskauppojen	määrä	nousi	vuoden	alkupuoliskolla	32	%	vuoteen	2021.	

PlaPorm6	talossa	Pirkanmaan	Yrityskummit	on	mukana	mentoroimassa	innokkaita,	kasvuhakuisia	ja	yritysideansa	
kanssa	painivia	nykyisiä	ja	tulevia	yri<äjiä.	Breakfast-Alaisuuksia	on	pide<y	noin	kerran	kuukaudessa	ja	teemoina	on	
ollut	mm.	SaaS,	IT	and	So*ware	ja	Sales	and	Marke2ng,	näitä	Alaisuuksia	tullaan	jatkamaan	myös	syyskaudella.		
Startup-ryhmämme	kummien	Eero	Pos2n,	Markku	Saarisen	ja	Jorma	Tirkkosen	johdolla	useampi	kummi	on	päässyt	
jo	yrityskohtaisiin	keskusteluihin,	kiitos	siitä.	Erityyppisiä	asiakasliidejä	on	saatu	aikaiseksi	parikymmentä	kappale<a.	

	

Kummipäivitystä
Kevään	aikana	kummien	akAivisuus	on	ollut	lievässä	nousussa	ja	uusia	kummeja	on	tullut	mukaan.	Heistä	
viimeisimmät	seitsemän	kummia	esi<äytyvät	uuAskirjeen	lopussa.		

Olemme	tehneet		jäsenistöllemme	puhelinkyselyn,	jossa	kyselAin	kummina	olemisen	kokemuksesta,	aikeista	ja	
tulevasta	akAivisuudesta	osallistua	toimintaan.	Näin	keräsimme	tuore<a	Aetoa	jäsenkunnastamme	ja	saamme	myös	
jäsenrekisterin	ajan	tasalle.		Soi<okierrokseen	osallistuu	TAKK:n	asiakaskokemuksen	kehi<äminen	ja	palvelumuotoilu	
-		koulutuksessa	mukana	olevat	19	kummia.		Palaamme	sekä	oppimiskokemuksiin	e<ä	kyselyyn	myöhemmin,	nyt	
prosessi	on	vielä	kesken.	

Ansioituneita yrityskummeja
Kevätkokouksen	yhteydessä	saimme	palkita	ansioituneita	kummejamme,	joista	kerromme	lisää	toisaalla	tässä	
uuAskirjeessä.		Toimitusjohtaja,	yrityskummi	Harri	Meller	vastaanoY	tasavallan	presidenAn	hänelle	
itsenäisyyspäivänä	2021	myöntämän	Suomen	Leijonan	ansiorisAn.	Pirkanmaan	Yrityskummit	valitsi	Ari	Nevalan	
Vuoden	2021	yrityskummiksi.	

Onni<elut	vielä	kerran	Harrille	ja	Arille.		Kiitos	tähänasAsesta	yhteistyöstä,	työ	jatkuu!			
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                                    Ansiomerkin jako | Rakkaudesta viestintään | Uudet kummit         

	
			Startup-ryhmämme	on	kevään		
			kuluessa	mentoroinut	
			PlaEorm6:n	tulevia	ja	nykyisiä		
			yriHäjiä.		Sparring	Breakfast-	
			2laisuuksiin	on	osallistunut		
			kiinnostuneita	kuulijoita.		
			Kuvassa	Eero	Pos2		(vas.)	ja		
			Jorma	Tirkkonen.



Kasvun Eväät kuulumisia

Hankkeemme	lähestyessä		puolta	väliään		Alaisuuksia	on	järjeste<y	yhteensä	kahdeksan	kertaa.	Näissä	
osallistujia	on	ollut	yhteensä	216,	joista	yksinyri<äjiä	73	ja	heistä	palvelumme	pariin	on	lähtenyt	43	
yksinyri<äjää.	Tilaisuuksien	ohjelman	rakenne<a	on	matkan	varrella	hiukan	kokemuspohjaisesA	
hienosääde<y.	Nykyisin	Alaisuuksiin	on	jäte<y	enemmän	aikaa	keskusteluille	kummien	ja	
verkostokumppaneiden	edustajien	kanssa.	Syyskauden	Alaisuudet	alkavat	Tampereelta.	Ajankohdan	

täsmenny<yä	Aeto	tulee	väli<ömäsA	verkkosivuillemme.		
Jatkossa	Alaisuudet	kohdentuvat	enemmän	paikkakunta-	ja		
pienryhmätapaamisiin.	Tulevassa	viesAnnässä	nostetaan	esiin	
mahdollisuus	lii<yä	myös	suoraan	mukaan	hankkeeseen.			

Kanna<aa	kiinni<ää	huomiota	myös		hankkeelle	räätälöityyn	
koulutukseen	”Työllistämisen	monet	tavat	yri<äjän	ammaYtutkinnon	
osa”.	Koulutus	toteutetaan	aikavälillä	28.9.2022	–	31.3.2023	ja	jokainen	
opiskelija	saa	oman	kummin	mentorikseen.		

Hankkeen	uutena	projek2koordinaaHorina		(kuva	vas.)		on		1.6.2022	
aloiHanut	Sari	Neva-aho.		

													
Posi2ivista	ja	kaunista	kesää!	

Terveisin	
	
		Tapsa Kaskela 
 toiminnanjohtaja	

YRITYSKUMMIT OVAT 
TAMPEREEN PORMESTARILLE 
KOKEMUKSEN ÄÄNI 

Tampereen	kaupunki	on	Pirkanmaan	Yrityskummien	keskeisimpiä	
yhteistyökumppaneita.	Pormestari	Anna-Kaisa	Ikonen	näkee	
yrityskummit	tärkeänä	osana	yrityksille	suunnattavaa	
tukitoimintaa.	Yrityskummit	puhuvat	kokemuksen	äänellä,	mikä	
on	alkavalle	yritykselle	sekä		yritystoimintansa	kehittämistä	
miettivälle	apu	päätöksenteossa.	Kaikkea	ei	tarvitse	opetella	
”kantapään	kautta”.			

Tampereen	pormestari	Anna-Kaisa	Ikonen	tutustui	Pirkanmaan	
Yrityskummien	toimintaan	jo	työvuosinaan	TE-Keskuksessa	2000-
luvun	alussa.	Kun	kummien	toimitilat	olivat	TE-Keskuksen	kanssa	
samassaa	rakennuksessa	Kauppakadulla,	olivat	tapaamiset	lähes	
päivittäisiä.	

-	Näin	hyvin	läheltä,	mitä	toiminta	on.	Vuosien	saatossa	olen	
seurannut	kummien	toimintaa	monessa	eri	yhteydessä.	Mitä	
tahansa	tukitoimintoja	yrityksille	tarjotaankin,	kokemuksen	ääni	
on	korvaamaton	ja	todella	tärkeä	yrittäjälle.	Ja	olihan	minulla	
tavallaan	oma	yrityskummikin,	Harri	Meller,	kun	aloittelin	
kansanedustajan	työtäni.	Pääsin	hänen	kanssaan	kiertämään	
yrityksiä	ja	seuraaman	hänenkin	työtään,	kertoo	Ikonen.	

	

”Mitä tahansa tukitoimintoja yrityksille 
tarjotaankin, kokemuksen ääni on korvaamaton 
ja todella tärkeä yrittäjälle”, vakuuttaa 
pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Kuva:  Ville Kulmala



Yrityskummien	uusin	avaus	Kasvun	Eväät	on	pormestari	Ikosen	mielestä	todella	tervetullut	hanke,	koska	maakunnan	
yrityksissä	on	paljon	kasvupotentiaalia.	Myös	kummien	startup-toiminta	nuorille	saa	pormestarilta	kiitosta.	

-	Tämän	hetken	nuoret	ovat	avoimempia	yrittäjyydelle	kuin	aikaisemmat	sukupolvet.	Nuoret	tarvitsevat	lisää	tietoa	
yrittämisestä	ja	ennen	kaikkea	rohkaisua	ottaa	ensimmäinen	askel	yrittämisen	polulla.		

Hyvinvoiva elinkeinoelämä luo hyvinvoinnin

Hyvinvoiva	elinkeinoelämä	on	suomalaisen	hyvinvoinnin	perusta.	Pormestari	Ikonen	lähtee	siitä,	että	
elinkeinoelämän	toimintaedellytysten	turvaamisen	pitää	olla	niin	Tampereen	kaupungin,	Pirkanmaan	maakunnan	
kuin	Pirkanmaan	Yrityskummienkin	keskeisin	tehtävä.	

-	Esimerkiksi	kuntien	tehtävät	ovat	juuri	nyt	muuttumassa,	kun	sosiaali-	ja	terveysasiat	siirtyvät	pois.	Toisaalta	
kunnille	on	tulossa	myös	TE-toimistojen	tehtäviä	ja	näin	kuntien	rooli	yritysten	ja	elinkeinoelämän	rajapinnassa	
korostuu.	Viranomaiset	eivät	tee	työtä	koskaan	yksinään,	vaan	ovat	osa	verkostoa,	jossa	yrityskummeillakin	on	oma	
tärkeä	paikkansa.	

Elinkeinoelämän	toimijoilla	on	erilaisia	rooleja,	ja	sana	kummi	kuvaa	Anna-Kaisa	Ikoselle	erinomaisesti	yrityskummien	
roolia.	

-	Kummia	tarvitaan	yrityksessä	hyvin	monenlaisissa	vaiheissa,	olisi	sitten	kyse	vaikkapa	sukupolvenvaihdoksesta,	
yrityksen	perustamisesta	tai	kasvusta	tai	markkinoinnista.	Kummi	on	yrityksen	erilaisissa	tilanteissa	eteenpäin	
auttava	voima,	joskus	olkapääkin.	On	erittäin	tärkeää,	että	yrityksillä	on	erilaisissa	vaiheissa	rinnalla	kulkijoita,	mitä	
yrityskummit	parhaimmillaan	ovat.	

-	Yrityskummien	kokemus	on	mittaamattoman	arvokas.	Se	on	tietoa,	miten	erilaisista	asioista	on	ennen	selvitty,	
miettii	Ikonen.	

Osaamisesta saa tehdä numeroa

Tullessaan	pormestariksi	Anna-Kaisa	Ikonen	sanoi,	että	tamperelaisten	yritysten	pitää	”loistaa”.	Kaupungin	
elinkeinoelämä	ei	enää	tänään	lepää	yhden	ainoan	alan	varassa,	vaan	kaupungissa	on	pormestari	Ikosen	mielestä	
erinomaista	osaamista	hyvin	monella	alalla.	

-	Monissa	yrityksissä	on	ainutlaatuista	osaamista	muiden	edellä,	
mutta	meillä	on	vielä	peri	tamperelainen	ajattelu,	että	”ei	tehdä	
tästä	nyt	numeroa”.	Minusta	aivan	hyvin	voidaan	tehdä	numeroa	
siitä,	että	täällä	on	aidosti	kovaa	osaamista	monella	alalla.	Viedään	
rohkeasti	maailmalle	tätä	osaamista	ja	käytetään	itse	myös	
täkäläisiä	palveluja.	Autetaan	näin	yrityksiä	loistamaan.	

Tampere	valittiin	jo	toista	kertaa	peräkkäin	myös	Suomen	
vetovoimaisimmaksi	kaupungiksi.	Tämä	selviää	T-Median			

Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksesta,	jossa	selvitettiin	potentiaalisten	asukkaiden	näkemyksiä	Suomen	kymmenen	
suurimman	kaupungin	vetovoimasta.	

-	Meillä	korostuvat	erityisesti	elinvoima	ja	yhteistyö	eri	toimijoiden	kesken.	Tähän	meidän	on	panostettava	
jatkossakin.	

Juuri	valmistunut	Nokia-areena	on	viimeisin	Tampereen	saavutusten	joukossa.	Parhaillaan	areenassa	pelataan	MM-
jääkiekkoa.	Kuinka	monta	ottelua	pormestari	aikoo	katsoa?	

-	Kyllä	Suomen	pelit	aika	tarkkaan	katson.	Tämä	on	sellainen	asia,	joka	pitää	elää	todeksi.	Meillä	on	ollut	rohkeutta	
tehdä	yhdessä	isoja	asioita	ja	niistä	pitää	pyrkiä	myös	nauttimaan	yhdessä.	

Elinvoima on kaupungin dynaamista kehittämistä 

Vuoden	2023	alusta	kuntien	toiminnassa	korostuu	elinvoima.	Koska	Suomen	kunnat	ovat	erilaisia,	elinvoimakin	on	
erilaista.	Punkalaidunta	ja	Tamperetta	ei	voi	verrata,	mutta	molemmissa	kunnissa	elinvoima-asioita	on	mietitty	
viimeaikoina	hartaasti.	

 
     - MEILLÄ KOROSTUVAT ERITYISESTI  
     ELINVOIMA JA YHTEISTYÖ ERI  
     TOIMIJOIDEN KESKEN.  
     TÄHÄN MEIDÄN ON  
     PANOSTETTAVA JATKOSSAKIN.



-	Se	on	kaupungin	dynaamista	kehittämistä	ja	tulevaan	katsomista.	Meillä	on	takana	pari	hyvin	haastavaa	
koronavuotta.	Nyt	tuli	vielä	Venäjän	hyökkäys	Ukrainaan,	joka	heijastuu	pitkinä	varjoina	myös	tänne.	Tämän	kaiken	
keskellä	meidän	pitää	pystyä	katsoman	tulevaisuuteen	ja	luoda	edellytyksiä.	Meillä	pitää	olla	tekemisen	meininki	–	
otimme	kaupungin	strategiaankin	ajatuksen:	olemme	tekemisen	kaupunki.	

Kaupungissa	on	osaamista	ja	siellä	pitää	olla	myös	positiivista	pöhinää.	

-	Olemme	tapahtumien,	kulttuurin	ja	urheilun	kaupunki,	mutta	myös	vahvan	elinkeinoelämän	kaupunki.	Kaikesta	
tästä	syntyy	elinvoima.	Ja	kaupungin	tehtävänä	on	erityisesti	yritysten	toimintaedellytysten	–	kilpailukyvyn	ja	
osaamisen	–	turvaaminen.	Näin	vahvistuu	myös	työllisyys.	

Pienissä	kunnissa	elinvoima	on	Ikosen	mielestä	vielä	lähempänä	asukkaita	olevaa	toimintaa,	kun	Tampereella	
tapahtumistakin	puhutaan	jo	tapahtumateollisuutena.	

-	Kyllä	Tampereellakin	on	paljon	opittavaa	pienten	kuntien	mutkattomuudesta	ja	sujuvasta	asioinnista.	Ja	Tampere	
tarvitsee	ympärillä	olevaa	maakuntaa	siinä	missä	maakunta	Tamperettakin,	ajattelee	Tampereen	pormestari	Anna-
Kaisa	Ikonen.	

Teksti:	Juha	Kosonen	
Kuva:		Valokuvastudio	Torkkeli	

 YRITYSKUMMIEN 28. TOIMINTAVUOSI PAKETTIIN 
 – 8360 KUMMITUNNIN VUOSI

Pirkanmaan	Yrityskummeilla	on	takanaan	vilkas	toimintavuosi	2021.	Kummityötunteja	kertyi	vuoden	aikana	8360.	
Yritysklinikoilta	oli	175	ja	klinikkatoiminnassa	oli	mukana	63	kummia.	Uusia	kummeja	saatiin	toimintaan	mukaan	18	ja	
kaikkiaan	toiminnassa	oli	mukana	197	kummia.	

-	Meillä	on	takana	kaksi	hyvin	haasteellista	koronatoimintavuotta.	Koronasta	huolimatta	fyysinen	tapaaminen	koettiin	
tärkeäksi	eikä	klinikoita	etänä	juuri	järjestetty,	kertoo	Yrityskummien	hallituksen	puheenjohtaja	Tapio	Somppi.	

Viime	vuonna	alkoi	myös	hallituksen	käynnistämänä	Yrityskummien	strategiatyö	uusien	tavoitteiden	asettamiseksi.	
Vuosi	2023	on	Yrityskummien	30.	toimintavuosi.	

-	Miettimistä	aiheuttaa	edelleen	korona,	uutena	sota	Euroopassa,	Suomen	liittyminen	Natoon	ja	mitä	mahtaakaan	
suuri	naapurimme	tehdä	vastatoimina.	Pahimmillaan	esimerkiksi	kyberhyökkäykset	vaikuttavat	pieniin	yrityksiin,	
jotka	ovat	meidän	työsarkaamme,	pohti	Somppi.	

	Pirkanmaan	Yrityskummien	toiminta	on	suuntautunut	maakunnan	mikro-	ja	pienten	sekä	keskisuurten	yritysten	
auttamiseen	ja	kehittämismentorointiin.	Kehittämispalvelu	yritysklinikoineen	on	edelleen	toiminnan	perusta.	



Pirkanmaan	Yrittäjien	kanssa	yhteistyössä	toteutettu	Tukipalvelu	oli	viime	vuonna	hyvin	tarpeellinen.	Uutena	
kohdennettuna	asiakasryhmänä	kummeille	tulivat	startup-yritykset.	Näiden	mentorointi	on	tapahtunut	yhteistyössä	
Tampereen	kaupungin	Platform6-talon	muiden	toimijoiden,	muun	muassa	Tribe	ja	Demola,	kanssa.	Yrityskummien	
vahvuutena	on	erittäin	monipuolinen	liike-elämän	tuntemus	ja	kokemus	sekä	taito	auttaa	yrittäjää	tunnistamaan	
kasvun	mahdollisuudet,	mutta	myös	sudenkuopat.	

Pirkanmaan	Yrityskummien	kevätkokous	pidettiin	Tampereella	17.	toukokuuta.	Kokouksen	isäntänä	toimi	OP	
Tampere.	

Teksti:		Juha	Kosonen	

PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT VALITSI ARI NEVALAN 
VUODEN 2021 YRITYSKUMMIKSI
	

Pirkanmaan	Yrityskumminen	Vuoden	
2021	yrityskummi	on	Ylöjärvellä	
toimivan	Avant	Tecnon	talousjohtaja	
Ari	Nevala.	Valinta	julkisteYin	Yritys-
kummien	kevätkokouksessa	Aistaina	
17.	toukokuuta.	Vuodesta	2013	
yrityskummina	toimineen	Nevalan	
mielestä	kummitoiminnan	ydintä	ovat	
klinikat	ja	keskustelut	yri<äjien	ja	
kummikollegoiden	kanssa.	

-	Tässä	tulee	vastaan	hyvin	
monenlaisia	ja	monessa	Alanteessa	
olevia	yrityksiä	ja	yri<äjiä.	On	
ope<avaa	ja	todella	kiinnostavaa	
nähdä,	miten	yri<äjät	ja	kummi-		
kollegat	näkevät	yrityksien	
probleemat,	ja	miten	he	paneutuvat	
asiaan.	Tämä	moAvoi	ainakin	minua,	
koska	siinä	saa	itselleen	aina	uusia	
ajatuksia.	Toki	peilaan	aina	omia	
ajatuksiani	myös	muihin,	mu<a	aina	
keskusteluista	saa	enemmän	kuin	
antaa,	sanoo	Nevala.	

Ari	Nevalalle	Pirkanmaan	
Yrityskummit	ovat	tärkeä	verkosto,	

jonka	jäseniä	on	kiva	tavata.	Numeroiden	kanssa	työtä	tekevä	talousmies	sanoo	tarvitsevansa	aja<eluunsa	aina	
muitakin	ärsykkeitä	kuin	numeroita.	

-	Numerot	eivät	ole	läheskään	aina	koko	totuus,	vaan	ne	ovat	seurausta	erilaisista	asioista.	Olen	talousmiehenäkin	
mielestäni	luoviva	ja	joustava.	Kuuntelen	mielelläni	perusteluja.	Ja	aina	on	tärkeää	katsoa	myös	numeroiden	taakse.	
Ja	yrityksissä	on	aina	kysymys	myös	ihmisistä,	sanoo	Nevala.	

- Liike-elämän	lainalaisuudet	ovat	toki	samanlaisia	yrityksestä	riippuma<a.	Ihmiset	vain	eivät	toimi	samalla	tavalla	
juuri	koskaan	ja	tämä	tekee	kummityöstäkin	hyvin	mielenkiintoista.	Kummeissakin	on	erilaista	osaamista,	joka	
korostuu	klinikoilla.	

Kummin tehtävä on kuunnella

Yrityskummi	on	useimmiten	monissa	liemissä	keite<y	kokenut	asiantunAja.	Hän	ei	silA	ole	kaikki	Aetävä	besserwisser,	
jolta	tulee	ehdoton	neuvo	joka	asiaan.	Ari	Nevala	pitää	kummia	ennen	kaikkea	kuuntelijana.	

-	Kummi	kuuntelee	ja	au<aa	löytämään	ratkaisuja,	joskus	ehkä	kyseenalaistamallakin.	Toki	kummi	voi	tehdä	
ehdotuksiakin,	mu<a	ehdotuksien	kanssa	pitää	olla	varovainen.	Parempi	on	olla	joka	Alanteessa	”enemmän	korvat	
kuin	suu”.	

To<a	kai	numeroita	katsomalla	yrityksestä	saa	asiantunAja	paljon	irA,	senkin,	e<ä	yrityksen	tulevaisuus	on	
vaakalaudalla.	Saako	Ari	Nevala	totuuden	sano<ua?	

Avant Tecnon talousjohtaja Ari Nevala vastaanotti Vuoden 2021 Yrityskummi-
tunnustuksen Pirkanmaan Yrityskummien kevätkokouksessa Tampereella hallituksen 
puheenjohtaja Tapio Sompilta (vas.), toiminnanjohtaja Tapani Kaskelalta ja 
viestintätoimikunnan puheenjohtaja Lelle Niemelältä. 



-	Kyllä	minun	se	vaikea	on	sanoa,	enkä	minä	aina	edes	koe,	e<ä	numerot	kaiken	tulevaisuudesta	täsmällisesA	edes	
kertoisi.	Numeroista	näkee,	e<ä	huonosA	menee,	ja	asiat	eivät	ole	hyvällä	tolalla,	mu<a	aika	monesA	asiat	ovat	vielä	
korja<avissakin.	Kriisitapaukset	ovat	AetysA	erikseen.	

Ari	Nevala	muistu<aa	myös,	e<ä	kummi	ei	ole	klinikoilla	ja	yrityksessä	läheskään	
aina	vain	ikäviä	asioita	ratkaisemassa.	Usein	pohditaan	myös	yrityksen	kasvua,	
tuotekehi<elyä	ja	kansainvälistymistä	myöten.	

Kummit ovat ajassa kiinni  

Ari	Nevala	suosi<elee	kummitoimintaa	kaikille	yrityselämässä	vastuullisia	ja	
itsenäisiä	päätöksiä	tehneille	henkilöille,	jotka	haluavat	jakaa	kokemustaan	muille.	
Vaikka	työelämä	on	usein	jäänyt	jo	taakse,	kummitoiminnassa	mukana	oleminen	
pitää	sopivalla	tavalla	ajassa	kiinni.	

-	Tässä	pysyy	ajan	hermolla,	missä	yrityselämässä	mennään.	Kaikenlainen	
osaaminen	on	tärkeää,	tarvitsimme	jo	kovasA	joukkoomme	lisää	esimerkiksi	it-
osaajia.	

Pirkanmaan	Yrityskummeilla	on	menossa	29.	toimintavuosi.	Toiminnan	yAmen	
muodostavat	yritysklinikat,	joissa	yri<äjä	kohtaa	2-3	kummia	kahden	tunnin	ajan	
keskustellen.	Klinikkavaiheen	jälkeen	yri<äjällä	on	mahdollisuus	valita	kummi	
syventävään	työskentelyyn.	TaloudellisesA	pyytee<ömässä	toiminnassa	on	mukana	
lähes	200	kummia.	

Perheyritys	Avant	Tecnon	talousjohtaja	Ari	Nevala	on	yrityskummi	työnantajansa	
luvalla.	Hän	kuvaa	itseään	omistajiensa	luo<opelaajaksi	ja	yritystä	maailman	
markkinajohtajaksi.	

-	Teemme	pieniä	kompakteja	monikäy<ökoneita	–	pienkuormaajia	–	joihin	voi	lii<ää	hyvin	erilaisiin	työtehtäviin	
soveltuvia	lai<eita.	Yhdellä	pienkuormaajalla	voi	hoitaa	vähintään	kaksisataa	jobia.	

Omaa	osuu<aan	yrityksen	menestymisessä	Nevala	ei	kiistä,	mu<a	menestymisen	juurisyyt	ovat	muualla.	

-	Minun	aikanani	on	tehty	monia	isojakin	remon<eja,	mu<a	yrityksen	menestyminen	oli	olemassa	jo	ennen	minua.	
Toki	yritys	on	minunkin	aikanani	tuplannut	liikevaihtonsa.	Mu<a	ideat	ja	yrityksen	drive	on	omistajilla,	sanoo	Ari	
Nevala.	

Teksti:	Juha	Kosonen	
Kuvat:	Annikaisa	Knuutila	

STRATEGIAPÄIVITYS TYÖN ALLA
		
Pirkanmaan	Yrityskummien	hallituksen	johdolla	on	
alkuvuoden	aikana	tehty	strategian	2022-2024	
päivitystyötä.		Kehitystoimikunnan	tekemän	
vaikuttavuusanalyysin	pohjalta	on	tarkasteltu	mm.	
asiakaskohderyhmiä,	palvelutarjontaa	ja	
toimintamalleja.		Myös	brändistrategian	päivitys	
on	ollut	mukana	kevään	keskusteluissa.	
Viestintätoimikunnan	kanssa	on	linjattu	
brändisisältöä	ja	ydinviestiämme.		
			
Strategisena	tavoitekärkenä	on	kasvattaa	sekä	
asiakasyritysten	että	aktiivikummien	määrää.		
Strategiatyön	tuloksista	kerrotaan	ja	keskustellaan	
tarkemmin	tulevissa	tapahtumissa	ja	uutiskirjeissä	
kuluvan	vuoden	aikana.			

- Kummi kuuntelee ja auttaa 
löytämään ratkaisuja, joskus ehkä 
kyseenalaistamallakin. Ari Nevala 
korostaa kuuntelemisen merkitystä.



HARRI MELLER VASTAANOTTI 
SUOMEN LEIJONAN ANSIORISTIN
Toimitusjohtaja,	yrityskummi	Harri	Meller	vastaanotti	tasavallan	presidentin	
hänelle	itsenäisyyspäivänä	2021	myöntämän	Suomen	Leijonan	ansioristin	17.5.	
pidetyssä	Pirkanmaan	Yrityskummien	kevätkokouksessa.	

Ansiomerkki	Mellerille	myönnettiin	mittavista	ansioista	yrityskummitoiminnan	
kehittäjänä	Pirkanmaalla.	Yrityskummitoiminta	on	lyönyt	itsensä	läpi	ja	saanut	
tunnustuksen	yrittäjien	keskuudessa.	Tällä	hetkellä	kummeja	on	lähes	200	ja	
uusia	kummeja	liittyy	joukkoon	koko	ajan.	Kummit	myös	kouluttavat	itseään	
osallistumalla	muun	muassa	Tampereen	Aikuiskoulutuskeskuksen	räätälöityyn	
yritysneuvojakoulutukseen.	

Myytyään	yrityksensä	2006	kansainväliselle	toimijalle,	Meller	siirtyi	Pirkanmaan	
Yrityskummien	toiminnanjohtajaksi.	Tätä	tehtävää	hän	hoiti	kymmenen	vuotta	
nostaen	Yrityskummit	merkittävään	maakunnalliseen	ja	kansalliseen	asemaan.	
Toiminnanjohtajan	tehtävät	Meller	jätti	2018,	mutta	toimi	Yrityskummien	
hallituksen	puheenjohtajana	vuoteen	2020.	Hän	on	edelleen	Suomen	
Yrityskummien	hallituksen	jäsen	ja	mukana	yrityskummien	kansainvälisessä	
Early	Warning	-hankkeessa.	

Vaikka	Harri	Meller	on	virallisesti	eläkkeellä,	hän	edelleen	aktiivinen	toimija	ja	yrityskummi.	Vuonna	2018	hän	
luonnehti	elämäänsä	tavalla,	joka	on	täyttä	totta	tänäänkin.	

-	Viisaimmiltani	olen	oppinut,	että	ihmistä	ei	niinkään	stressaa	työ,	vaan	se,	jos	hän	joutuu	tekemään	asioita,	joista	ei	
tykkää.	Minä	olen	saanut	tehdä	töitä,	joista	tykkään	ja	niin	yritän	toimia	jatkossakin.	Se	tarkoittaa,	että	rakennan,	
tutkin	historiaa,	kirjoitan	kirjaa,	pelaan	golfia,	autan	kummiyrityksiäni,	toimin	eri	hallituksissa	ja	nautin	Lapista.	

Teksti:	Juha	Kosonen			
Kuva:	Annikaisa	Knuutila	

RAKKAUDESTA VIESTINTÄÄN 
	
Pirkanmaan	yrityskummit	järjestävät	yrityskummeille	laadukkaita	koulutuksia	ja	tällä	kertaa	12.5.	vuorossa	oli	
LinkedIn.	Tavoitteena	on,	että	mahdollisimman	moni	yrityskummi	käyttäisi	LinkedIn-palvelua	auttaakseen	
buustaamaan	yrityskummien	viestejä	mahdollisimman	laajalle.	Levitetään	näin	tietoa	toiminnastamme,	innostetaan	
mukaan	uusia	kummeja	ja		yrittäjiä		käyttämään	yrityskummien	ja	yhteistyökumppaneidemme	tarjoamia	palveluja.	

	
Kaikilla	koulutukseen	osallistujilla	olikin	hienosti	jo	oma	profiili	valmiina,	
niin	päästiin	heti	määrittelemään	turvallisuusasioita,	jottei	
identiteettiä	voida	varastaa	kovin	helposti.	Samalla	kuultiinkin	tarina,	miten	
voi	käydä,	jos	joku	ulkopuolinen	on	päässyt	vohkimaan	identiteetin.	
Paljon	keskusteltiin	siitä,	miten	LinkedIn-algoritmi	toimii	ja	miten	
oman	julkaisun	saa	mahdollisimman	laajalle	joukolle	näkyviin	ja	
mitkä	julkaisut	hakukoneet	indexoivat	mukaan	hakuihinsa.	
	
Koulutuksen	sisältö	summautui	lyhenteeseen		A-A	eli	ole	”aidosti	

aktiivinen”.		Käytiin	läpi	myös	numeerisia	tavoitteita,	joita	tuohon	lyhenteeseen	sisältyy.	Kaikkien	kummien	toivotaan	
luovan	LinkedIn-tunnukset,	jotta	pääsemme	verkostoitumaan	laajemmin	ja	viestimään	suuremmalla	joukolla	
sanomaamme!		
		
Seuraava	kummien	LinkedIn-koulutus	järjestetään	alkusyksyllä	2022.	Sinne	toivon	paljon	uusia	osallistujia	mukaan	–	
sekä	aloittelijoita	että	tietojensa	päivittäjiä.	
	
Sari	Neva-aho	
-	tuore	projektikoordinaattori	

Minä olen saanut tehdä töitä, joista 
tykkään ja niin yritän toimia 
jatkossakin, vakuuttaa Harri Meller.



		

 
UUSIA KUMMEJA 

Olemme	saaneet	riveihimme	uusia	yrityskummeja,	jotka	esittäytyvät		tässä	omin	sanoin	ja	kuvin.		
Toivotamme	heidät	kaikki	lämpimästi	tervetulleiksi	joukkoomme	aloittamaan	aktiivisen	
osallistumisen	merkitykselliseen	auttamistyöhömme.		

Olen	Reijo	Karppinen,	maatilan	poika	Itä-Suomesta,	63	vuotta,	Ylöjärvi,	
Yrittäjäneuvos	/	Auto-/koneinsinööri	1984.	
Työkonehydrauliikan	osaajana	perustin	DYNASET	Oy:n	1986,	kehitin	Hydrauliset	
Laitteet	-tuoteperheen	pioneerina,	rakensin	vientimarkkinat	kaikille	mantereille	ja	
nyt	DYNASET	on	alansa	suurin	valmistaja,	vientiä	yli	80	maahan	omasta	toimesta	ja	
sama	alkuperäinen	liikeidea	toimii	edelleenkin.	Olen	perustanut	myös	omia	yrityksiä	
USA,	Kiina	ja	Venäjä.		
Olen	hyvä	tuotteistamaan,	rohkea	markkinoiden	rakentaja	pioneerituotteille	ja	
yrittäjyys	on	elämäntapani.		
Innostuin	38	vuotiaana	enduromoottoripyöräilystä	parhaana	kuntoilumuotona	
minulle	ja	olen	kilpaillut	Päijänteen	ympäriajo-,	enduro-,	extreme-,	aavikkoralli-,	
Sixdays-	ym.	kilpailuja	pilke	silmäkulmassa	kuntoiluharrastuksena.	Teen	

enduroreittejä	ja	rakensin	DYNASET	OffroadAreena		sisämotocrossradan	2007.		
Rentoudun	talvisin	avantouinneilla	2-3	kertaa	viikossa	sekä	välillä	lavatansseissa	Kirsi-vaimon	kanssa.		
		

		
Olen	Olli	Kierikka,	54	vuotta	ja	asun	Tampereella.	KTM,	MBA,	AmO,	digiopetuksen	
ammattilainen,	motivoivien	ja	hauskojen,	pelillistettyjen	verkko-oppimisympäristöjen,	
oppimateriaalien	sekä	digitaalisten	projektien	suunnittelija	ja	toteuttaja.	Hyvien	
digipedagogisten	käytäntöjen	soveltaja.	Kierto-	ja	biotalouden	asiantuntija.	
20	vuoden	laaja	kokemus	myynti-	ja	vientitehtävistä	sekä	osto-	ja	logistiikkatoiminnoista	
pakkaustoimialalta,	kotimaisessa	ja	ulkomaisissa	pörssiyrityksissä.	Yrittäjyyttä	olen	saanut	
”pienestä	pitäen”	seurata	läheltä	sukumme	eri	yritysten	muodossa.	
Uuden	oppiminen,	sijoittaminen	sekä	golfin	pelaaminen	ovat	harrastuksiani	ja	
erityismieltymyksiäni.			
.		
		
Olen	Pasi	Mäkinen	Tampereelta,	KTM,	HHJ-PJ.		Työurani	muutamalla	lauseella	tiivistettynä	
kertoo	kaikissa	vaiheissa	syntyneestä	vankasta	kokemuksesta	kehittää	yrityksiä	ja	
yritystoimintaa.	

	Olen	toiminut	rahoitusalalla	johtajana,	Työvoima-	ja	elinkeinokeskuksen	johtajana,	
toimitusjohtajana	innovaatioyhtiössä,		jossa	kaupallistimme	huippututkimusta	ja	teimme	
erilaisia	innovatiivisia	avauksia	sekä	toimitusjohtajana	Yrittäjäjärjestössä.	Omakohtainen	
yrittäjyys	-kokemus	on	syntynyt	muutamista	omistamistani	yrityksistä.			
		
Mieluisat	harrastukseni	ovat	maraton/triathlon,	moottoripyöräily	ja	kulttuurin	kuluttaminen.	

	

	 Olen	Juha	Niskanen	–	yrittäjä		Tampereelta.		
	 Olen	ollut	kansainvälisessä	vientitoiminnassa	30	vuotta,	josta	noin	puolet	asunut		 	
	 vientikohteissa.	Osaamisalueeni	keskittyy	KV	-toimintaan,	B2B,	B2C	myyntiin,		 	
	 tuotteet&palvelut	-konseptin	sekä	jälleenmyyntiverkoston	kehittämiseen	kohdemarkkinoille.	
	 	Vientitoimintaan	liittyy	paljon	eri	osa-alueita,	esim.	messut,	kohdennetut	seminaarit,		
		 asiakastapaamiset,	jälleenmyyjien	evaluointi,	sopimukset,	koulutus,	vienti-	ja	maksuehdot.		
		 Näistä	ja	muusta	vientitoimintaan	liittyvistä	asioista	jaan	mielelläni	kokemustani.	

	 Sydäntä	lähellä	olevia	harrastuksiani	ovat	liikkuminen	luonnossa	ja	kalastus.	



	
Olen		Juha	Laiho,	64	vuotias	Tampereen	Hervannassa	kouluni	käynyt	materiaalitekniikan	
dipl.ins.	Kotipaikkanani	on	ollut	parivuotista	ulkomaanvaihetta	lukuun	ottamatta	Kangasala	
vuodesta	1986	lähtien.	Työurallani	olen	päässyt	seuraamaan	elämänmenoa		niin	julkisella	kuin	
yksityisellä	sektorilla	start-upeissa,	pk-yrityksissä	sekä	suuryrityksissä	erilaisissa	asiantuntija-	ja	
johtotehtävissä.				
Erityisosaamista	koen	kerryttäneeni	yleisjohtamisesta,	markkinoinnista	sekä	
tuotantoteknologioiden	kehityksen	tuottamista	haasteista.		Viimeisin	yrittäjäpolkuun	
kytkeytyvä	harjoitukseni	päättyi	pari	vuotta	sitten	kun	saimme	myydyksi	pienellä	joukolla	
perustamamme	teknologiayhtiön	teollisoikeudet,	joita	olimme	hartaasti	rakennelleet	
asiakastoimialamme	tarpeisiin.	Yhtiön	toiminnan	edellytykset	loppuivat	tuohon	manööveriin		
ja	niinpä	toiminta	ajettiin	alas	ja	yritys	lopetettiin.			

Päivät	soljuvat	nyt	eläkkeelle	siirtymiseni	jälkeen	peräti	liukkaammin	kuin	koskaan.		Kaikenlainen	kuntoilu,	lukeminen,	
kuorolaulu	ja	moottoripyöräily	pitävät	sykettä	yllä.	Sen	minkä	lastenlasten	hämmästelyltä	joutaa.	
Yrityskummitoimintaa	kohtaan	koen	erityistä	mielenkiintoa,	koska	näen	sen	olevan	juuri	sen	kaltainen	palvelu,	jolle	
oman	urani	käänteissä	ja	asiakasprojekteissa	olisi	ollut	suurta	käyttöarvoa	mikäli	toimintaa	tuolloin	olisi	ollut	tarjolla.		
		

Olen	Jarmo	Syrjälä,	65	-vuotias	eläkkeellä	oleva		insinööri	Nokialta.		
Koko	työurani	olen	tehnyt	tietotekniikan	parissa.	Nokia	Data,	ICL,	Fujitsu.		Alussa	painin	
teknisissä	asioissa	keskuspankkien	keskustietokoneiden	kanssa,	mutta	sitten	vaihdoin	sarjaa	
ICT	–	ulkoistuspalvelujen	pariin.		ICT	–	ulkoistuspalveluissa	tutuksi	tulivat	palvelukuvaukset/	
-tuotteistus,	sopimusasiat,	asiakassuhteiden	hoito,	kustannusten	hallinta	ja	sopimusten	
kannattavuusasiat	ja	tiedolla	johtaminen/analytiikka.	Tehtävänimikkeitä	on	ollut	esim.	
	kehityspäällikkö,	palvelupäällikkö,	palvelujohtaja,	Data-Analyst	ja		Senior	Business	Advisor.	

Erikoisosaamiseni,	jossa	voisin	kummiyrityksiä	auttaa	on	kustannusten	hallinta,	palvelujen	
tuotteistaminen		sekä	datan	käyttö	päätöksenteon	tukena	ja	raportointi.	
Kummitoiminnasta	kuulin	tuttavaltani	ja	kiinnostukseni	heräsi	liittyä	mukaan	toimintaan,	jossa	
voisi	tukea	yrittäjiä	heidän	liiketoiminnassaan.	

	 	 												Harrastuksiini	kuuluu	golf,	ulkoilu,	musiikki		ja	strategialautapelit.	

	Olen	Timo	Tommila	(68)	Akaasta.	Aloitin	työurani	70-luvulla	opiskeltuani	ATK-alaa	
monenlaisissa	tehtävissä.	Perustin	ensimmäisen	yritykseni	vuonna	1984.		90-luvun	alussa	
kiinnostuin	työyhteisöjen	valmentamisesta	ja	koutsauksesta.	Näitä	töitä	teen	edelleen,	niin	
antoisaa	se	vaan	on!	

Harrastan	moottoripyöräilyä	ja	vanhojen	BMW-autojen	kanssa	puuhailua.	

  

Tekstit:					Tapani	Kaskela,	Juha	
Kosonen,	Sari	Neva-aho,	Lelle	Niemelä,	”uudet	kummit”	
Taitto:						Lelle	Niemelä		
Kuvat:						Annikaisa	Knuutila,		Ville	Kulmala,	Lelle	Niemelä,		Valokuvastudio	Torkkeli,	henkilöiden		omat	

Aurinkoa, lämpöä, valoisia ajatuksia ja 
oikein hyvää kesää!


