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”Toivon, että onnistumme kaupunkina hankinnoissamme 
yhä paremmin niin, että kustannustehokkuus, laatu ja  
mahdollisuuksien mukaan paikallisuus ovat kohdillaan.” 
SIVU 2

Yrityspalveluiden vuosi on 
täynnä tapahtumia,  
tiedonjakoa ja yhteistyötä
SIVU 4

HYVIÄ KOKEMUKSIA 
YRITYSKUMMISTA
SIVU 3
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Elinvoimaa on lehti Loimaan 
kaupungin yrityselämästä.

Jätä juttuvinkki sähköpostitse 
matti.tunkkari@loimaa.fi. 

Seuraava lehti ilmestyy  
syksyllä 2018.
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PAINO
Painotalo Painola, Kaarina
huhtikuu 2018

K annustus, rohkaisu, kokemus 
ja kumppanuus. Ainakin näitä 

tärkeitä asioita saa yrityskummitoi-
minnalta. Yrityskummi on keskus-
teluapu ja olkapää, johon tukeutua 
yrityksen asioiden aiheuttaessa mur-
hetta. Yrityskummi on rohkaisija ja 
kannustaja, kun on aika lisätä vauh-
tia. Kuuntelin taannoin somerolai-
sen yrityskummin Pekka Vaurolan 
ja hänen loimaalaisen yrittäjäka-
verinsa Juuso Hulmin kokemuksia 
kummitoiminnasta ja vakuutuin 
kovasti. Toiminta on erinomaista! 
Vaurola ja Hulmi kertovat innosta-
vasta yhteistyöstään tässä lehdessä. 

Loimaan kaupungin yrityspalve-
luiden toiminnassa näen mielelläni 
samaa henkeä kuin yrityskummeil-
la. Kaupunki haluaa olla yrittäjien 
asiantunteva, luotettava ja yhdessä 
yrittäjän rinnalla eteenpäin katso-

va kumppani. Haluamme tuntea yri-
tykset ja niiden tarpeet ja räätälöidä 
kullekin sopivat palvelumuodot. Yrit-
täjien toivotaan rohkeasti ottavan yh-
teyttä ja kertovan mitä toivotaan, mitä 
tarvitaan.  

Yrityspalvelukeskuksen vuoden 
2017 tilastot ovat myönteistä luetta-
vaa. Yritysneuvontakontakteja, yri-
tyskäyntejä ja erilaisia neuvonnallisia 
tilaisuuksia on järjestetty runsaasti. 
Uusi vuosi on jo hyvässä vauhdissa. 
Tuntuu siltä, että toiminnan tahti on 
pysynyt samana, ehkä jopa entisestään 
kiihtynyt. 

Loimaalle on perustettu ja perus-
tetaan myös uusia yrityksiä. Jokainen 
on Loimaalle lämpimästi tervetullut! 
Jokaiselle toivotamme mitä parhain-
ta menestystä ja jokaisen tukena ha-
luamme olla yrityksen parhaaksi kat-
somalla tavalla. 

Kaupungilla on 
itselläkin oppimis-
haasteita yritystoi-
mintaan liittyen. 
Yhtenä tärkeänä 
nostan esiin julki-
set hankinnat. Toi-
von, että onnistumme kaupunkina 
hankinnoissamme yhä paremmin 
niin, että kustannustehokkuus, 
laatu ja mahdollisuuksien mukaan 
paikallisuus ovat kohdillaan. Tässä 
haluamme kehittyä. 

Haluan toivottaa loimaalaisille 
yrittäjille ja muille Elinvoimaa-leh-
teä lukeville luottamusta ja tulevai-
suudenuskoa tähän kevääseen ja 
vuoteen.

Kaupunki yritysten kummina 

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Loimaan kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Suomen Yrityskummit ry on valtakun-
nallinen yli tuhannen yrityskummin 
muodostama yhdistys. Sekä yritys-
kummien lukumäärä että mentoroi-
tavien yritysten määrä on ollut viime 
aikoina kasvussa. Kaikkia Suomen 
yrityskummeja yhdistää vilpitön halu 
auttaa oman alueensa mikro- ja pien-
yrittäjiä onnistumaan liiketoimintan-
sa kehittämisessä. Näin yrityskummit 
ovat mukana, paitsi auttamassa yksit-
täisiä yrityksiä, myös edistämässä ta-
loudellista toimeliaisuutta ja sen myö-
tä syntyviä uusia työpaikkoja.

Valtakunnallinen verkosto käytössäsi

Ku
va

 A
nn

a 
N

ie
m

el
ä

Loimaan kaupunki liittyi Suomen 
Yrityskummit -yhdistykseen vuoden 
2018 alussa. Kaikki Suomen yritys-
kummit ovat loimaalaisten mikro- ja 
pienyritysten käytettävissä maksutta.

Yrityskummit ovat kokeneita yrit-
täjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän 
asiantuntijoita, joilta yrittäjä saa tukea 
ja keskustelukumppanin oman lii-
ketoimintansa kehittämiseen luotta-
muksellisesti. 

Tutustu toimintaan osoitteessa: 
www.yrityskummit.fi
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Yrittäjän tie menestykseen on 
usein kuoppainen. Somerolai-
nen Pekka Vaurola on nähnyt 
läheltä yritysten ongelmia sekä 
yrityskummina toimiessaan et- 
tä aiemmin pankkialalla työs-
kennellessään.

– Yrittäjä on usein aika yksin. Kummi 
tuleekin silloin mukaan rinnalle kul-
kemaan ja keskustelemaan. Kummina 
toimiminen on mentorointia eli koke-
neemman ihmisen tiedon ja osaami-
sen siirtämistä tuoreemmalle kyvylle. 
Yrityskummi ei anna kauheasti suoria 
neuvoja vaan keskustelee ja tekee ha-
vaintoja. Sivusta näkee myös helpom-
min piilossa olevia ongelmia, suden-
kuoppia joihin voi pudota, kuvailee 
Vaurola rooliaan yrityskummina. 

Agrikumppanit Oy:n toimitusjoh-
tajalla Juuso Hulmilla on runsaasti 
hyviä kokemuksia yrityskummitoi-
minnasta. Hulmi kiittelee Vaurolaa 
erityisesti rohkeuden ja uskalluksen 
antamisesta.

– Yhdenkin työntekijän lisää palk-
kaaminen on kallista. Yrityksen kas-
vattamiseen ei ollut uskallusta ja las-
kin liiankin tarkkaan kuinka paljon 

palkkaaminen maksaa, Hulmi muis-
telee parin vuoden takaista tilannetta. 

Kummin rohkaisemana yritys us-
kalsi palkata uusia työntekijöitä ja 
monenlaisia maatilapalveluita tar-
joava Agrikumppanit työllistää tällä 
hetkellä 30 työntekijää. Alastarolaisen 
yrityksen kasvun nälkä on matkan 
varrella kasvanut ja kaikki liikenevä 
laitetaan kasvun edistämiseen.

Rohkeuden löytyminen oli erittäin 
merkittävä, mutta ei ainoa yrityksen 
saama hyöty.

– Pekasta oli apua myös sopimus-
puolen asioissa, ja tärkeää oli se, että 
sain henkistä tukirankaa silloin kun 
eteen tuli vaikeuksia.

Vaikeuksia oli esimerkiksi rästissä 
olevien maksujen perinnässä.

– On tilanteita, jolloin täytyy unoh-
taa tunteet ja tehdä päätös lukujen 
pohjalta, Vaurola kertaa.

Tarvittaessa kertaluonteista

Miesten yhteistyö alkoi kummitapaa-
misesta, jossa Hulmi esitteli yrityksen-
sä ja kolme sopivaa kummiehdokasta 
kertoi oman taustansa. Hulmi valitsi 
Vaurolan, ja he tapasivat kummitoi-
minnan alkupuolella parin kuukau-

den välein. Myöhemmin tapaamiset 
harvenivat ja kummitoiminta heidän 
välillään loppui yli vuosi sitten.

– Toiminta loppui, mutta ystävyys 
jäi, ja se jatkuu, Vaurola naurahtaa.

Kummitoiminta perustuu täydelli-
seen luottamukseen, ja kummi sitou-
tuu pitämään salassa kaikki tietoonsa 
tulleet liike- ja ammattisalaisuudet. 
Kummille toiminta on vapaaehtois-
työtä, ja yritykselle se on maksutonta. 
Kummitoiminta voi olla tarvittaessa 
myös kertaluonteista.

– Joidenkin kanssa on ollut vain 
yksi tapaaminen, ja silloin on haettu 
ratkaisua johonkin tiettyyn pulmaan.

Parhaimmillaan Vaurolalla on ollut 
neljä kummiyritystä, tällä hetkellä hän 
on yhden yrityksen kummina. Yritys-
kummi ei saa toiminnastaan palkkaa, 
mutta kummina toimiminen rikastut-
taa henkistä puolta.

– Ajatusmaailma pysyy tuoreena, 
kun on toiminnassa mukana. Myös 
hyvänolontunnetta kertyy, kun kokee 
auttaneensa toista.

Hulmi suosittelee ehdottomasti 
omien kokemustensa perusteella yri-
tyskummin käyttämistä. 

– Ja mitä haittaa siitä voisi olla, 
Vaurola lopettaa.

Kummi vauhdittaa yrityksen kasvuun
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Yritysneuvoja 
Paula Avellan 
p. 02 761 4345
(perusneuvonta,  
koulutusneuvonta)

Yritysneuvoja  
Marianna Pajula 
p. 02 761 4347
(perusneuvonta, yritystuet,  
kumppaniverkostojen palvelut)

Kehittämisjohtaja  
Matti Tunkkari 
p. 02 761 1101 
(kaavoitus, toimitilat, hankkeet)

etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Yrityspalveluiden vuosi on täynnä ta-
pahtumia, verkostoitumista, tiedon- 
jakoa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova saa meiltä 
neuvontapalveluja kaikissa yrityksen 
elinkaaren vaiheissa. Tapaamme loi-
maalaisia yrittäjiä erilaisissa tapahtu-
missa, vierailemme heidän yrityksis-
sään ja kokoamme heitä yhteen niin 
erilaisten koulutusten kuin verkostoi-
tumisenkin merkeissä.  

Järjestämme kaupunki- ja elinkei-
noelämän yhteiset aamukahvit noin 
kerran kuukaudessa. Aamukahvilla  
ajankohtainen vieras alustaa mie-
lenkiintoisesta asiasta, jonka jälkeen 
yrittäjäjärjestöjen (Alastaron Yrittä-
jät, Loimaan Kauppa ja Palvelut, Loi-
maan kauppakamariosasto, Loimaan 
Seudun Nuorkauppakamari, Loimaan 
Seudun Yrittäjänaiset, Loimaan Yrit-
täjät), TE-hallinnon, rahoitusalan, 
Novidan, Loimaan Lehden ja kaupun-
gin edustajat jakavat kuulumisia.

Paikallisten toimijoiden lisäk-
si meillä on laaja yhteistyöverkosto. 

Yrityspalveluiden vuosi

Maakunnan yritysneuvojaverkosto  
kokoontuu säännöllisesti ja SEUTU- 
hankkeen kautta tapaamme seutukau-
punkien yritysneuvojia ympäri maata. 
Tapaamisissa sekä tieto että hyvät käy-
tännöt leviävät, ja pystymme välittä-
mään niitä eteenpäin yrittäjillemme.

Messuilla mukana

Tänä vuonna olemme jo olleet mukana 
Loimaan kaupungin osastolla Raken-
na ja Sisusta -messuilla Turussa, jossa 
tapasimme Loimaan tarjonnasta kiin-
nostuneita yksityishenkilöitä ja yrit-
täjiä. Auranmaan yrityspalveluiden 
kanssa esittäydyimme opiskelijoille 
ja työnhakijoille Loimaan Rekrymes-
suilla ja herättelimme näin kiinnos-
tusta yrittäjyyteen. Heinäkuun alussa 
osallistumme nelipäiväiseen OKRAan 
Oripään lentokentällä. Lähellä perin-
neosastoa sijaitseva Loimaa-kortteli 
rakennetaan yhteistyössä paikallisten 
yritysten ja Loimaan Kauppa ja Palve-
lut -yhdistyksen kanssa.

Perustetut yritykset 83

Yritysneuvonta 413

Startti-lausunnot 17

ELY-keskus, rahoituslausunnot + tukineuvonnat 52

Yrityskäynnit 170

Neuvonnalliset ryhmätilaisuudet 12

Elinkeino & kaupunki -aamukahvitilaisuudet 7

Neuvonnallisiin ryhmätilaisuuksiin on osallistunut noin 70 henkilöä.

Vuoden 2017 tilastotietoja

Nähdään OKRAssa
heinäkuussa!

OKRA, yksi Suomen suurimmista 
maatalousnäyttelyistä, kokoaa tuhan-
net messukävijät, sadat näytteille- 
asettajat ja oikean maatalousnäyttelyn 
tunnelman Oripäähän 4.–7.2018.

Loimaan kaupungilla on OKRAssa 
osasto, ja Yrityspalvelut on siellä myös 
paikalla. Tule tapaamaan meitä!


