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HERKULLINEN KOKOUS
Toukokuussa pideJy Pirkanmaan
Yrityskummien vuosikokous oli
monessa mielessä herkullinen.
Osuuspankin isännöimä Nlaisuus
tarjosi oivan pakeNllisen
ajankohtaista ja tarpeellista
digiNetouJa. Jorma Kuoppalan
valinta Vuoden Yrityskummiksi
tuo3 kaikille hyvää mieltä.
Keskustelu oli kiinnostavaa ja
tarjoilut todella maukkaita.
Toiminnanjohtaja Harri Mellerin
jakamana saaNin vuosikokouksessa
kaJava Netopake3 yhdistyksemme tämän hetken Nlanteesta.
Lukuisten kummien akNivisuusluvut antoivat kokousväelle aiheJa
aplodeihin ja passiivisten jäsenten
”upliUaus” jäi monelle mieNntään.
Uusien kummien saaminen
mukaan koe3in väl6ämä6ömäksi, sillä kummien kysyntä ja
avun tarve on kasvanut
räjähdysmäises?.
Vuosikokous vahvisN menneen
vuoden Nlinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja
muille Nlivelvollisille.

PALKITTU JORMA
Pankinjohtajan työstä eläkkeelle jäänyt, nykyinen nokialainen
Jorma Kuoppala vali3in Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
VUODEN 2016 YRITYSKUMMIKSI.
Valinnastaan hämmentynyt ja lähes liikuJuneen iloinen Jorma
on tuore kummi Pirkanmaalla, muJa itse kummitoiminnasta
miehellä on aikaisempia kokemuksia muualta Suomesta jo lähes
20 vuoden ajalta.
Valitsijoiden mukaan Jorma on poikkeuksellisen akNivinen ja
osaava kummi. Hän on mies, joka on myös kehiJänyt
kyvykkääsN koko kummitoimintaa.
Harrin ja Sepon kiitospuheen saaJelemana me kaikki
OnniJelemme Jormaa!
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PIRKANMAA MENESTYI KUMMITUTKIMUKSESSA ERINOMAISESTI
Suomen Yrityskummit on tuoJanut tänä vuonna miJavan valtakunnallisen kummitoiminnan laatua
koskevan tutkimuksen. Kummiyritysten antamien arvioinNen perusteella selviää, eJä Pirkanmaan
Yrityskummit ry sai tutkimuksessa eriJäin loistavat arvosanat.

Hyvä meidän akNiviset kummimme!
Koko tutkimusrapor3 on lueJavissa kummien omilta sivuilta*). KannaJaa käydä katsastamassa.
Tuloksista tulee hyvä mieli! *)yrityskummit.net/kummien sivut (kirjaudu)/materiaalit/
esitysmateriaalit/SYK laatukysely 2017
Tutkimusmetodi: Webropol –verkkokysely lähete3in helmikuussa 2017 kaikille portaaliin
rekisteröityneille asiakkaille. Pirkanmaalla kysely lähete3in vain palvelun piirissä olleille. Yhteensä
lähete3in yli 2000 kyselyä. Vastaajamäärä 373, joista 252 oli käyJänyt viime vuoden aikana
palvelujamme.

DIGITALISAATIO MUUTTAA MAAILMAA – VÄISTÄMÄTTÄ
Kun pankinjohtaja Anssi Häikiö tarjosi vuosikoustaville yrityskummeille listan viimeisen 13 vuoden
aikana tulleista ”jokamiehen” digipalveluista, oli krii3simmänkin pakko uskoa ajan meno ja meininki.
- Tämän lyhyen ajan digitalisaaNon anteja ovat muun muassa Facebook, TwiJer, YouTube, Airbnb,
SpoNfy, WhatsApp ja monet muut nyt jo ihan tutut jutut, kertoi Häikiö.
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Edelliseen viitaten Häikiö tarjoili
yleisölle Bill Gatesin aiheeseen
liiJyvän ajatuksen:
”Yliarvioimme aina sen mitä
tekniikka tuo tullessaan
seuraavan kahden vuoden
aikana ja aliarvioimme sen
vaikutukset seuraavana
kymmenenä vuotena.” Tuloksia
ei siis pidä odoJaa hätäisesN,
muJa varautuminen on
viisauJa.
- DigitalisaaNo synnyJää meidän
sukupolvellemme ainutlaatuisen
mahdollisuuden. Koskaan aikaisemmin meillä ei ole ollut NlaisuuJa parantaa samanaikaisesN ja samassa
miJakaavassa asiakaskokemusta ja alentaa asiakkaiden kustannuksia, totesi kokousillan isäntä.
Anssi Häikiön mukaan pelkällä puolustamisella ei voi enää menestyä. – Nyt on hyläJävä oman toimialan
perinteiset ajaJelumallit ja katsoJava asioita uudestaan asiakkaan silmin, sanoi digitalisaaNon vallasta
esitelmöinyt Häikiö.

YRITTÄJÄN TUKIPALVELUT
KriisiNlanteissa yriJäjä joutuu apua saadakseen olemaan usein yhteydessä moniin
palveluntarjoajiin. Tähän Nlanteeseen ja tarpeeseen on perusteJu viime vuonna toimintansa aloiJanut
YriJäjien tukipalvelu -hanke. Me yrityskummit toimimme yhteistyössä Pirkanmaan YriJäjien kanssa
palveluntuoJajina. Roolimme on olla ensi kontakN yriJäjälle. Tehtävämme on klinikkakeskustelun
perusteella ohjata yriJäjä saamaan myös apua, jota tarjoavat hankkeeseen sitoutuneet kumppanit –
Verohallinto, Kela, TE-toimisto, Ely-keskus, Mielenterveysseura. Ev.lut. seurakunta, Finnvera, Nordea, OP,
Tampereen kaupungin velkaneuvonta ja Syöpäyhdistys.
Toiminnanjohtaja Harri Mellerin mukaan tähän mennessä tukipalvelun piirissä eteen tulleet haasteet
ovat olleet moninaisia ja projekNt vaaNvia, muJa useimmissa tapauksissa kuitenkin valoisaan
lopputulokseen johtaneita.
Tukipalveluita hakeneiden pk -yriJäjien ongelmat ovat olleet mm. yriJäjän oma jaksaminen,
maksuvaikeudet, investoinNen suuruudet, yrityksen myynNNlanne, vakava sairaus, käyJöpääoman
puute, väärä toimintapaikka tai yriJäjän ikääntyminen.
Tukipalvelutehtävään valmenneJuja kummeja on tällä hetkellä 12 ja lisää tarvitaan. Jos haluat olla
mukana tässäkin arvokkaassa työssä, ota yhteys Harri Melleriin.

Aurinkoisen kesän
toivotuksin

Viestintätiimi
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