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Pääkirjoitus 

Kevään kynnyksellä
Kevään uutisotsikoita ovat hallinneet Kreikan velkakriisi, valtion 

säästöleikkaukset, isojen pörssiyhtiöiden johdon palkitsemiset ja 

työpaikkakiusaamiset. Hakea on saanut positiivisia uutisia muu-

alta, kuin peliteollisuuden parista. Rovio Oy näyttää Angry Birds 

esimerkillään kuinka suomalaista osaamista myydään maailmalle. 

Viimeisimmät viestit maailmalta ja analyytikoilta ovat, että pahin 

taantuma on jo voitettu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Eu-

roopan valtioilla olisi varaa lipsuiluun noudattaessaan talouskuria.  

Julkinen sektori on velkaantumisen vuoksi suurten haasteiden 

edessä tulevina vuosina. Velkaantuminen saadaan taittumaan ta-

louskasvulla, sekä verotuksen kiristämisellä, mutta tarvitaan myös 

menojen karsintaa. Pellervon taloustutkimuslaitoksen mukaan, 

vastuullinen fi nanssipolitiikka yhdessä hyvän verotulokertymän 

kasvun kanssa voi puolittaa valtiontalouden alijäämän mahdollises-

ti jo ensi vuonna. Julkinen talous kokonaisuudessaan kääntyy ensi 

vuonna ylijäämäiseksi.

Forssan seudulla yritysten tilanne on ollut suhteellisen rauhallinen. 

Mitään suurempia investointeja ei ole seutukunnalle vielä julkistettu. 

Finlaysonin muovitehdas muuttui CHS-Logistics Oy:n logistiikka-

tiloiksi. Delta-auto laajentaa myös Forssassa tilojaan Hämeentiellä. 

Odottavalla kannalla ollaan kaikkialla investointien suhteen. Varo-

vaisuus on varmaankin viisautta, sillä yrityksillä tulee olla varmuus 

myös tulevaisuuden tilanteesta. Huolestuttavaa on myös Forssan 

seudulla nuorten syrjäytyminen. Uusi presidenttimme Sauli Niinis-

tö on myös aiheesta huolestunut ja luvannut toimia asian suhteen. 

Ensimmäisenä maakuntavierailupäivänään hän vieraili Forssassa 

tutustumassa Ankkuri-toimintaan. Töitä aiheen parissa riittää, sillä 

arvioiden mukaan Suomessa on yli 30 000 syrjäytynyttä nuorta.

Joulun jälkeinen aika kului Forssan seudun sähkölaitoksilla myrs-

kyn aiheuttamien mittavien sähkökatkosten hoitamisessa. Katkok-

sista kärsivät niin yksityiset kuin yrityksetkin. Pahimmillaan säh-

kökatkojen pituudet venyivät yli viikon mittaisiksi. Forssan Energia 

selvisi pestistään paremmin kuin suuret valtakunnalliset toimijat, 

joiden toiminta on linjojen ennakkohuoltojenkin puolesta ollut 

luokatonta.

Yhdistyksen toiminta on alkuvuonna ollut vilkasta. Jäsenmäärän 

kehitys on ollut pienessä nousussa. Ennen vuodenvaihdetta yhdistys 

palkitsi Kätevä-palkinnolla Uusioaines Oy:n, joka on kierrätyslasi-

toiminnallaan avannut uusia innovaatioita. Kevään toimintaan on 

kuulunut kunnon tuunausta, yritysvierailuja, jääkiekkopelireissuja 

ja kevätkokous. Kevättä kohti yhdistyksessä lähdetään varovaisen 

optimistisesti. Kysynnän kasvaminen saattaa alkaa yllättäen, mikäli 

ennusteet talouden kohentumisesta 

pitävät paikkansa. Q-kirjakauppias 

Keijo Koskimies tekee positiivisen 

rohkean tempauksen vuokraamalla 

Renor Oy:ltä 3000 neliötä tilaa pys-

tyttääkseen toukokuun ajaksi Outlet 

-kirjamyynnin Forssaan. 30 kustanta-

jaa tuo kirjansa myyntitapahtumaan. 

Tapahtuma tulee vetämään paikka-

kunnallemme väkeä kauempaakin, 

josta hyötyy koko seutukunta. Täl-

laista rohkeutta ja toimeliaisuutta 

alueellamme tarvitaan.

Ville Koivisto
puheenjohtaja



Hyvinvoinnin merkitys ja 
tulevaisuuden haasteet

Mitä hyvinvointi meille merkitsee? Merkit-

seekö se hyvää toimeentuloa, peruspalvelui-

den toimivuutta ja terveyttä vai turvallisuutta, 

syrjäytymisen ehkäisyä, terveyden edistämistä 

sekä osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan. 

Luulisin, että edellä mainitut asiat ovat nii-

tä, jotka liitämme hyvinvoinnin käsitteeseen. 

Hyvinvointi voidaankin näin ollen nähdä ja 

käsittää varsin laaja-alaisesti. Usein voidaan 

nähdä, että yksi hyvinvoinnin osa-alue liittyy 

kiinteästi toiseen.

Forssan seutu on tulevaisuuden haasteiden 

edessä hyvinvoinnin kentällä samalla tavoin 

kuin muutkin seudut Suomessa. Myös meillä 

mietitään, miten vastaamme tulevaisuuden 

tarpeisiin. Miten tulevaisuudessa järjestämme 

palvelumme niin, että toimintamme on teho-

kasta, vaikuttavaa, taloudellista ja asiakasläh-

töistä. Väestön elinikä pitenee ja ikäihmisten 

määrä tulee kasvamaan. Samaan aikaan nämä 

ikäihmiset voivat olla pirteitä ja aktiivisesti 

omasta elämästään vastuuta ottavia tai toisaal-

ta toimintakyvyn vajeen omaavia henkilöitä. 

Toimintakyvyn vajeeseen liittyy usein muis-

tisairaus. Muistisairauksien määrän ennuste-

taankin kasvavan vuosittain noin 13 000:lla. 

Tämä asettaa haasteita palvelujentarjoajalle 

ja toisaalta myös kehittyvälle teknologialle. 

Nämä ovat niitä tosiasioita, jotka Suomi Eu-

roopan maista kohtaa ensimmäisenä. Emme 

siis voi tässä tilanteessa ottaa mallia muilta, 

vaan meidän tulee olla tässä asiassa suunnan 

näyttäjä ja edelläkävijä.

Forssan seudulla on jo nyt tapahtunut paljon 

muutoksia. Hyvin monet asiat meillä on hoi-

dettu niin mallikkaasti, että saamme olla tyy-

tyväisiä edelläkävijäasemaamme. Perustervey-

denhuolto ja erikoissairaanhoito on järjestetty 

jopa niin hyvin, että Forssan mallia tullaan kat-

somaan muualta maasta kopiointimielessä. 

Yhteinen potilastietojärjestelmä takaa saumat-

toman tiedonkulun eri yksiköiden välillä, joka 

lisää potilasturvallisuutta. Nykysuuntauksen 

mukaisesti vanhusten laitospaikat on purettu 

ja tilalle perustettu tehostetun palveluasumi-

sen yksikköjä. Seudun nuoria pyritään tuke-

maan eri elämänpolun vaiheessa, syrjäytymistä 

ja eriarvoisuutta pyritään vähentämään ja var-

haista puuttumista lisäämään.

Palvelutarpeeseen ja hyvinvoinnin 
haasteeseen vastaaminen

Kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen 

vaatii toimia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin 

sektorilta. Palveluiden riittävyyden turvaami-

nen onkin tulevaisuudessa sosiaali- ja terve-

ydenhuollon keskeinen tehtävä. Julkinen sek-

tori tuottaa keskimäärin noin 70 % sosiaali- ja 

terveyspalveluista. Kuntien järjestämisvastuu 

palveluiden suhteen säilyy edelleen. Eri asia on 

kuitenkin kuka palvelut tuottaa.

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy on vas-

tannut hyvinvoinnin haasteeseen ja nimennyt 

hyvinvoinnin yhdeksi strategiseksi toimialak-

seen. Forssan seudulla hyvinvoinnin eteen 

ja sen edistämiseksi tehtävää työtä tehdään 

FORTE- hankkeessa hyvinvointi toimialalla 

(Forssan seudun toimialakehittämisen edis-

täminen). Hankkeen tavoitteena on kump-

panuuden, verkostoitumisen sekä osaamisen 

lisääminen erilaisin verkostoitumis-, koulutus 

ja seminaaritapahtumin. Asiakaslähtöisyys pi-

detään kehittämisen ja toiminnan ytimessä.

Näin muutosten aikaan on hyvä välillä pysäh-

tyä miettimään niitä hyviä asioita, jotka seu-

dullamme ovat hyviä ja toimivia. Tämän hyvän 

ja jämerän kivijalan varaan on hyvä rakentaa 

ja kehittää uutta Forssan seudun hyvinvoinnin 

parantamiseksi asiakaslähtöisyys muistaen. 

Keväisestä auringonpaisteesta nauttien
Sari Kortepohja
Toimialapäällikkö/hyvinvointi
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
p. 050 366 2501, sari.kortepohja@fskk.fi  

Hyvinvointia Forssan seudulla

Kevättä ilmassa
Mukava, kun aurinko paistaa ja positiiviset 

ajatukset täyttävät mielen. Kiireinen aika on 

meneillään meillä tilitoimistossa, mutta joka 

vuosihan se toukokuu on koittanut ja kesän 

odotus alkanut.

Presidentti on Suomen maahan valittu ja vir-

kaanastujaiset pidetty. Nyt keskitytään seu-

raamaan miten budjetti saadaan aikaan. Mie-

lenkiinnolla saadaan odottaa antaako tuleva 

budjetti kasvulle kannustimia vai lyödäänkö 

jarruja päälle.

Harmillista oli, että kotitalousvähennystä lei-

kattiin, koska tämä tulee vaikuttamaan pienten 

palvelualojen työllistämiseen. Tämä vaikuttaa 

helposti siihen, että harmaa talous lisääntyy. 

Tämän vähennyksen olisi mielellään nähnyt 

pysyvän entisenlaisena.

Vuoden alusta yhtiöveroprosentti laski 26 

prosentista 24,5 prosenttiin. Tästä johtuen 

osakeyhtiöt saivat postista uuden muutetun 

ennakkoverolipun vuodelle 2012. Kuinkahan 

paljon tästä postituksesta aiheutui turhaa ku-

lua, koska kyllä tämä muutos olisi voitu mieles-

täni ottaa huomioon lopullisessa verotuksessa 

2012. Myös vuoden 2013 ennakkoveroliput oli 

postitettu yrityksiin aikaisemmin, joten nekin 

verohallinto joutui postittamaan uudelleen 

muutoksesta johtuen.

Pääomaveroa nostettiin 28 prosentista 30 pro-

senttiin 50 000 euroon asti ja ylimenevä voitto 

verotetaan 32 prosentin mukaan.

Kampaamo- ja pienten korjauspalveluiden 

arvonlisäveroprosentti nousi 9 prosentista 23 

prosenttiin. Nyt varmasti verohallinto tarkkai-

lee laskeeko näiden yritysten ilmoittama kuu-

kausimyynti, koska muutoksesta johtuen veroa 

joudutaan tilittämään  valtiolle enemmän kuin 

tähän asti. Paljon on lehdissä kirjoitettu kam-

paamoalaan kohdistuvasta harmaasta talou-

desta, johtuen siitä ettei kaikista kampaamo-

liikkeistä saa kassakuittia. Mielenkiintoista on 

nyt nähdä miten lainsäätäjät saavat asian koh-

dalleen, että kaikki alan yrittäjät kokevat tule-

vansa jatkossa saman verokohtelun alaiseksi.

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen 

laskenta säilyi entisellään 9 prosenttia edellisen 

vuoden nettovarallisuudesta. Verovapaan osin-

gon määrää laskettiin kuitenkin 90 000 eurosta 

60 000 euroon. 

Nyt kehyspaketissa on kaikkien arvonlisävero-

kantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksi-

köllä. Se tietää jälleen yrittäjille kustannuksia 

tuotteiden uudelleen hinnoittelemisen ja ko-

neiden ja laitteiden ohjelmoimisen myötä.

Mikä on tämä työnantajien maksettavaksi 

kaavailtu ”arvonlisäveronomainen” vero mak-

setuista kilometrikorvauksista tai verovähen-

nyksen leikkaus? Miten tämä toimii, jos ei ole 

julkista liikennettä? Asia olisi aluekohtainen 

liikenneministeri Merja Kyllösen mukaan.

Mistä tulevat kasvun kannustimet? Vapaista  

poisto-oikeuksista investoinneille? Tulevien  

tappioiden vähentämistä edellisvuosien voi-

toista? Se ettei tule lisää veronkorotuksia jo 

vuoden 2012 alussa tulleiden lisäksi? Miten 

saadaan nuoret työllistymään ja mitä mietitään 

eläkeiän nostosta?

Lähetetään positiivista 

energiaa päättäjille 

positiivisten päätösten 

aikaansaamiseksi!

Leena
Leppä-Lukkala
KLT

KÄTEVÄ 1 / 2012  3       



4  KÄTEVÄ 1 / 2012       

Kuinka Sepästä tuli Sähkömatti  
Heikki Sepälle sähköalalle siirtyminen 
on ollut aikoinaan sattuman kauppaa. 
Kansakoulusta päästessään Heikki 
sai läksiäislahjaksi sen verran hyvät 
numerot todistukseensa, että hänelle 
suositeltiin hakemista Forssan am-
mattikoulun sähköpuolelle. ”Näin sit-
ten teinkin ja sillä tiellä vieläkin jatkan. 
Monien arvostettujen koneenrakentajien 
kanssa olen saanut touhuta ja kaikilta 
olen jotakin oppinut” toteaa Sähköma-
tin Toimitusjohtaja Heikki Seppä.

Opiskelun kautta ammattiin

Ammattikoulun jälkeen Heikin tie vei työelä-

mään sähköasentajaksi, ensiksi Parmalle ja 

sieltä Eino Virtasen konepajalle. Konepaja toi-

mi nuorenmiehen yliopistona, sillä yrityksen 

ainoana sähkömiehenä joutui tutustumaan eri-

laisten ja -ikäisten metallityöstökoneiden säh-

köistykseen ja kunnossapitämiseen. Virtasen 

aikoina karisi pelko koneiden kohtaamisesta. 

Pari vuotta myöhemmin kypsyi ajatus hakeu-

tua Teknilliseen kouluun. 

Tekun kautta johtotehtäviin

Porin Teku tarjosi mahdollisuuden uusiin ja 

haasteellisiin töihin. Jo ennen valmistumista 

Seppä rekrytoitiin kesätyöpaikkansa pomo-

hommiin Outokummun tehtaiden projektei-

hin. Ensimmäiset työtehtävät olivat konera-

kennusprojektien sähköistämiset valssaamoille 

toimitettuihin saksalaisiin koneisiin. Sähkö-

asennus Urho Tuominen oli tuolloin suurin 

Porissa toimiva sähköliike, jolla oli palveluk-

sessaan yli 60 sähköasentajaa ja kymmenkunta 

teknikkoa vetämässä projekteja. 

- Siellä sain haasteellisia hommia. Se oli erit-

täin hyvä koulu eteenpäin menemisen kannal-

ta, toteaa Heikki. 

Porin aikoina vuonna 1989 Seppä perusti 

myös oman yhden miehen sähkösuunnittelu-

toimistonsa. Ajatus oman yrityksen perusta-

misesta oli muhinut mielessä jo pitkään ja nyt 

aika oli kypsä. Päivät kuluivat ansiotyössä ja 

illat sähkösuunnittelussa.

Tyykikylään takaisin

Porin kirjasto toimi Heikille yhdyssiteenä Hä-

meeseen. Siellä hän kävi lukemassa kotiseu-

tunsa kuulumiset Forssan paikallislehdestä. 

Eräänä päivänä huomio kiinnittyi lehdessä 

olleeseen työpaikkailmoitukseen, jossa Sähkö-

matti Oy haki työnjohtajaa. 

- Ajatus kotiseudulle paluusta sopi myös tuol-

loiseen perhetilanteeseen, muistelee Heikki.

Myönteinen vastaus hakemukseen tulikin 

nopeasti ja muutto Forssaan oli tosiasia.  Kaksi 

vuotta oli Sähkömatilla kiireistä aikaa, mutta 

sitten alkoi lama. Vuosi 1991 näytti, että työt 

loppuvat kaikkialta. Sähkömatissakin lomau-

tettiin tuolloin henkilökuntaa.

- Tuomolan Matti ehdotti, että lähtisin kär-

kimieheksi sairaalan työmaalle. Se olisi tarkoit-

tanut jonkun asentajan lomauttamista. Tällöin 

tein päätöksen, etten ota ehdotusta vastaan ja 

irtisanouduin, muistelee Seppä. 

Heikki jatkoi töitä perustamansa sähkö-

suunnittelutoimiston nimissä toiminimellä. 

Vuodet 92–98 kuluivat yhden miehen yrityk-

senä teollisuuden automaation suunnittelu- ja 

rakennustöissä.

- Rautakourat suunnittelivat koneet ja minä 

niihin automaation. Yhdessä tehtiin hyvällä 

menestyksellä.

Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy
ja Sähkömatti Oy

Vuosi 1998 oli muutosten vuosi. Toimitusjoh-

taja Tapio Lilja Forssan Levy Oy:stä oli yhtey-

dessä Heikkiin ja tarjosi suurta työkenttää. 

Palaverien tiimoilta tultiin siihen tulokseen, 

että työmäärä oli niin suuri, ettei yhden mie-

hen työpanos tule niiden toteuttamiseen riittä-

mään muiden töiden lisäksi. Tällöin päätettiin 

perustaa Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy 

yhdessä Forssan Levy Oy:n kanssa.

- Siinä työssä sitten meni kymmenen vuotta. 

Työt olivat pääasiassa koneiden automaatio-

suunnittelua, mutta töitä tuli myös rakennus-

puolelta, kertoo Heikki.  

Vuodesta 1992 Heikki oli tehnyt jatkuvasti 

yhteistyötä myös Sähkömatti Oy:n kanssa. Yh-



teistyötä oli siinä määrin, että Heikki toimi 

myös Sähkömatissa sähkötöiden johtajana. 

Ajatus yrityskaupasta syntyi 2007 ja to-

teutui vuoden valmistelun jälkeen 2008.

- Kauppa oli hetken mielijohde, sillä 

Macel Oy:ssä oli mukavat hommat, 

hyvä asiakaskunta ja tasainen elämä. 

Minulla oli vielä sen verran virtaa 

että halusin lähteä hektiseen säh-

köurakointiin mukaan, sillä haas-

teet ovat aina kiehtoneet minua! 

Lehden Jarmo tuli myös Sähkö-

mattiin osakkaaksi. Tämä oli Heikin 

ehto yrityskaupassa. Oli hyvä, että yri-

tyksen pitkäaikainen varatoimitusjohtaja 

Jarmo oli valmis sitoutumaan yritykseen 

myös omistuksen kautta. Heikki siirtyi pää-

toimisesti vetämään Sähkömatti Oy:tä vapaut-

taen vastuuta muille Macel Oy:ssä

Uudet tuulet Sähkömatissa

Sähkömatti oli ollut perinteinen sähköurakoin-

tiliike kun Heikki ja Jarmo ottivat vetovastuun 

toiminnasta. Toimintaa lähdettiin nopeasti ke-

hittämään uusille alueille. Sähkömatin ja Ma-

celin yhteistyöllä saatiin paljon synergiaetuja. 

Macel Oy:llä on hyvä osaaminen sähkökuvien 

ja suunnitelmien tuottamiseen.

- Kun on pitkään toiminut molemmissa yri-

tyksissä, takaa se myös luottamukselliset suhteet 

yritysten ja henkilöiden välille, toteaa Heikki.

Tätä taustaa vasten Sähkömatti pystyy tarjo-

amaan isoja ja monipuolisia palveluita. Myös 

suunnittelutoimisto on aidosti mukana pro-

jekteissa. Pelkällä vahvalla sähkön osaamisella 

ei nykyaikana oikein pärjää vaan tarvitaan uu-

denlaista ajattelua. Tietotekniikkaan perustuva 

osaaminen, kuten automaatio-, turvallisuus- ja 

valvontajärjestelmät, ovat tämän päivän uusia 

osaamisalueita. Sähkömatti panostaa työnte-

kijöidensä kouluttamiseen, sillä hyvin koulu-

tettu ja sitoutunut henkilökunta on yrityksen 

voimavara. Yhteistyötä tehdään myös Pelco 

Oy:n kanssa, joka on johtava suomalainen tur-

vallisuusjärjestelmien toimittaja. Pelcon kans-

sa tehty partner-yhteistyösopimus takaa asen-

tajien tietotaidon laadukkaiden järjestelmien 

rakentamisesta, käyttöönotosta ja ohjelmoin-

nista aina huoltoihin asti. Sähkömatti Oy työl-

listää suoraan 17 henkilöä, joista 3 on kontto-

rilla. Lisäksi yhteistyöverkostossa 1-3 henkilöä.

- Jokainen työntekijä puoltaa paikkansa. 

Monipuolisuus ja yrityksemme koko on vah-

vuutemme.

Moottorikorjaamo

Sähkömatin erikoisuus on moottorikorjaamo, 

jolla on pitkät perinteet kymmenien vuosien 

takaa. Ennen Sähkömattia käämintää tehtiin jo 

RM-keskuksen alaisuudessa. Lähintä vastaavan-

laista palvelua pitää hakea lähes 100 kilometrin 

päästä. Työ on perinteistä käsityötä, jonka tar-

vitsijoita ovat lähinnä teollisuus ja maatalous.

- Erikoismoottorin saanti voi kestää viikkoja. 

Meillä sähkömoottori pystytään korjaamaan ja 

käämimään parhaimmillaan kahdessa päiväs-

sä. Lakkojen kuivuminen uunissa vie kylläkin 

oman aikansa, toteaa Heikki.

Nykyisin sähkömoottoreiden ennakkohuol-

lot ovat suurempi osuus työstä. 

Haastavat kohteet

Haastavat kohteet kiinnostavat Sepän Heikkiä. 

Viimeisimpänä kokonaisvaltaisena urakkana 

on ollut Uusioaineksen tehtaiden sähkö- ja au-

tomaatiotyöt. Myös arvokkaiden kulttuurikoh-

teiden toteuttaminen on ollut mielenkiintoista. 

Forssan Levy Oy:n kanssa Heikki on toteutta-

nut monia kiinnostavia tuotekehitysprojekteja. 

- 2000-luvun vaihteessa tehtiin Liljan Jor-

man kanssa logiikkaohjattu klapikone, joka 

katkoi, pilkkoi ja kuljetti lavalle lähes kaiken 

puutavaran mitä sille syötti. Tosin tälle ko-

neelle kävi huonosti. Lato paloi ja kone sen 

mukana. Lato ei palanut tämän koneen takia, 

naurahtaa Heikki ja jatkaa ettei tämä projekti 

tainnut olla Levyn pääbisneksiä.  

Sähkölinjakeskustelu

Sähköverkot ovat nykyään haavoit-

tuvaisia, kuten vuoden vaihteessa 

koettiin. Heikki Sepän mielestä se 

johtuu pitkälti siitä, että johtokatujen 

ennakoiva huolto on laiminlyöty ja huol-

tohenkilökunta ulkoistettu. Sähköyhtiöt 

ovat pörssiin menon jälkeen keskittyneet pel-

kästään tuloksen tekoon. 90-luvun alkuun asti 

rakennettiin toimivaa infraa.

- Sen jälkeen poliitikot antoivat energiaken-

tän pelureille. Sähköyhtiöt muuttivat toiminta-

malleja lain sen salliessa. Huoltotoimien puute 

linjoilla on vikojen suuri syy. Turha kaikesta on 

syyttää ilmastonmuutosta, tietää Heikki.

Heikin mukaan pienet sähköyhtiöt, kuten 

Forssan Energia, on hoitanut paikallisena yhtiö-

nä leiviskänsä mallikkaasti. Kaapelien maahan 

vientikään ei ratkaise kaikkia ongelmia. Isom-

pia ongelmia voi syntyä kun kaapelit ovat piilos-

sa sillä maakaapelikaan ei ole ikuinen. Vikojen 

löytäminen on huomattavasti vaikeampaa. 

Penkkiurheilua vapaa-aikana

Yrittäjänäkin Heikki yrittää noudattaa nor-

maalia työaikaa. Nykyään oma poika työsken-

telee myös yrityksessä.

- Työasioita en vie yleensä kotiin, mutta po-

jan töihin tulon jälkeen töistäkin on välillä kes-

kusteltu, toteaa Heikki.

Vapaa-aika menee rennosti penkkiurheilua 

harrastaessa. Kalastus on aina ollut harras-

tus, nykyisin talvikalastus verkoilla on mie-

hen mieleen, sillä sekin on oma taiteenlajinsa. 

Osallistuminen Forssan Seudun Käsityö - ja 

Teollisuusyhdistyksen toimintaan on myös an-

toisaa. On mukavaa tavata muiden alojen yrit-

täjiä vapaamuotoisessa toiminnassa. •
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Heikki Seppä esittelee turvallisuus- ja valvontajärjestelmää. Työt sujuvat ja pysyvät aikataulussaan hyvän valmistelun vuoksi.



Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja 
huolellinen suunnittelu auttavat lii-
ketoiminnan käynnistämisessä ja 
sen pyörittämisessä. Ne auttavat 
myös rahoituksen järjestämisessä. 
Finnvera on vahvasti mukana rahoit-
tamassa liiketoiminnan aloittamista, 
kasvua ja kansainvälistymistä 

Suomalaisten kiinnostus yrittäjyyttä koh-

taan on lisääntynyt viime aikoina. Se on 

hyvä uutinen, sillä aloittavien yritysten 

määrän kasvu heijastaa parhaimmillaan koko 

talouden uudistumiskykyä ja innovatiivisuutta.

Yrittäjyys on yksi mahdollisuus työllistää itsen-

sä. Ammattitaito ja pitkä kokemus työelämästä 

antavat hyvän perustan myös yrittäjyydelle. 

Seudulliset 
yrityspalveluorganisaatiot
neuvovat ja valmentavat

Finnvera ja seudulliset yrityspalvelut tekevät 

tiivistä yhteistyötä helpottaakseen aloittavien 

yritysten liikkeellelähtöä. Rahoitushakemuksen 

käsittely helpottuu Finnverassa, kun yrittäjä on 

ensin hakenut ja saanut neuvoja yrityspalvelun 

asiantuntijalta. Myös Finnveran aluekontto-

reiden tiivis yhteistyö paikallisiin pankkeihin 

auttaa aloittavaa yrittäjää, joka tarvitsee lii-

keidealleen rahoitusta. Yritystoiminnan käyn-

nistäminen ja vaaditun rahoitustarpeen arvi-

ointi helpottuu, kun liiketoimintasuunnitelma 

ja tarvittavat laskelmat ovat valmiina, ja myös 

alan markkinatilannetta on tutkittu. Hyvin teh-

dyt suunnitelmat vähentävät riskejä ja nopeut-

tavat rahoitushakemuksen käsittelyä. 

Forssan seudulla aloittavan yrittäjän kannattaa 

kääntyä Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen 

puoleen. Se neuvoo liiketoiminnan suunnitte-

lussa ja rahoituksen hakemisessa. Liiketoimin-

tasuunnitelman numeroiksi muunnetut tavoit-

teet konkretisoivat liikeidean ja toimivat myös 

yrittäjälle riskienhallinnan mittarina.

Vientikauppojen rahoituksesta
kilpailukeino

Kasvavalle ja kansainvälistyvälle yritykselle ra-

hoituksen etukäteissuunnittelu on työkalu ris-

kien arvioimiseen. Kun riskejä voidaan mitata, 

voidaan niitä myös hallita paremmin. 

Vientikauppojen rahoituksesta voi tulla jopa 

kilpailukeino, jos kaksi tasavahvaa yritystä 

kilpailee toimituksesta. Silloin ostaja saattaa 

valita yrityksen, joka pystyy antamaan toimi-

tukselle paremman maksuajan. 

Finnvera ratkaisee yhteistyössä pankkien kans-

sa vientikauppojen rahoitustarpeita ja auttaa 

viejäyritystä löytämään optimaaliset rahoitus-

ratkaisut niin viennin valmistusaikaiseen kuin 

sen jälkeiseen rahoitustarpeeseen. Lisäksi au-

tamme tarvittaessa takuillamme suojautumaan 

ulkomaakaupan maksuliikenteeseen liittyviltä 

riskeiltä.

Rahoitusta myös
omistajanvaihdoksiin

Yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia toteu-

tetaan yrityksissä lähivuosina, kun rakennejär-

jestelyt eri toimialoilla saavat vauhtia talousti-

lanteesta ja kansainvälisestä kilpailusta. Lisäksi 

merkittävä osa suomalaisista yrittäjistä jää lä-

hivuosina eläkkeelle. Finnvera on turvaamassa 

yritystoiminnan jatkumista yhdessä pankkien 

kanssa myös omistajanvaihdoksissa.

Yrittäjyydestä kiinnostuneelle toimivan ja kan-

nattavan yrityksen tai sen liiketoiminnan osto 

voi olla huomattavasti helpompi ratkaisu kuin 

uuden yrityksen perustaminen. Näin siitä huo-

limatta, että alkuvaiheen investointikustannus 

on suurempi.

Liiketoiminnan kannattavuus
arvioidaan

Tehdessään rahoituspäätöstä Finnvera arvioi 

yrityksen kannattavuutta ja kykyä toteuttaa 

esitetyt suunnitelmat. Omistusjärjestelyissä 

varmistutaan toimintaa jatkavan yrityksen kil-

pailukyvyn säilymisestä ja siitä, että niin yritys 

kuin yrittäjäkin selviytyvät velvoitteistaan.

Rahoitus ei yksin takaa onnistumista. Ra-

hoituksella voidaan luoda edellytyksiä, joilla 

yrittäjä hitsaa yrityksensä toimintasuunnitel-

mat teoiksi ja toiminnaksi. Menestys riippuu 

yrittäjän ja yrityksen osaamisesta sekä kyvys-

tä kehittyä ja pysyä kilpailukykyisenä omalla 

liiketoiminta-alueella. 

Ajantasainen tieto yrityksen taloudellisesta ti-

lanteesta ja sen kehityksestä on yritysjohdon 

tärkeimpiä työkaluja liiketoiminnan johtami-

sessa ja suuntaamisessa. Tämä tieto on tar-

peellinen myös rahoituspäätöksiä tehtäessä. 

Rahoittaja murskaa mielellään lukuja rahoi-

tuspäätöksiä tehdessään, mutta pitää lukuja 

tarkastellessaan mielessään myös Henry For-

din sanat: ”Liiketoiminnan suurin arvo löytyy 

taseen takaa: yrityksen taidoista, päättäväisyy-

destä ja luovuudesta”. 

Finnvera: Hyvälle liikeidealle löytyy 
rahoitus yrityksen eri kehitysvaiheissa
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Anneli Soppi
apulaisaluejohtaja
Finnveran Lahden 
aluekonttori



Yrittää ei jaksa,
jos fysiikka ei ole kunnossa.

Fysioterapeutti Minna Penttilä on teh-

nyt pitkään työtä saadakseen ihmiset 

liikkumaan. Aloittaessaan yritystoimin-

nan 90-luvun alussa kuntoilua ei harrastettu 

niin paljon kuin sitä olisi pitänyt. Forssasta 

ei löytynyt kunnollisia tiloja ennen Vesihel-

men valmistumista. Minna sai hyvän startin 

Vesihelmen Fysioterapiaan ammattitaitoisen 

henkilöstönsä avustuksella. Asiakkaat saivat 

tuolloin hyvän kokemuksen ryhmäliikunnasta. 

Tämän seurauksena kävijämäärät kasvoivat.

- Päänahka kerrallaan olen saanut ihmisiä 

napattua kuntoilun pariin, kertoo Minna.

Lehdistö heräsi myös samoihin aikoihin ker-

tomaan tietoa terveistä elämäntavoista. Tieto 

lisäsi ihmisten kiinnostusta kuntoiluun.

- Kroppa ei nykyelämän kasvavilla vaati-

muksilla vaan kestä. Vaikka elinikä pitenee, 

meistä tulee aikaisemmin hoivattavia. Se joh-

tuu siitä, etteivät ihmiset joudu enää käyttä-

mään kehoaan työelämässä, tietää Minna.

Työt ovat muuttuneet pääsääntöisesti  toi-

mistotöiksi.

- Kun henkinen stressi kasvaa, niin sitten pi-

tää alkaa liikuttamaan kroppaansa. Hyviä tapo-

ja voisi olla hyötyliikunnan lisääminen, kuten 

lumityöt tai ruohonleikkuu. Myös päivittäiset 

kulkemiset voisi hoitaa kävellen tai pyöräillen.  

Toisille sopii joogapohjainen rauhoittuminen 

ja luonnossa käveleminen. 

Liikunta tekee hyvää 
 kaiken ikäisille
Minna Penttilä on kantanut huolta myös nuor-

ten liikunnan tarpeesta. Nuoret ovat omaksu-

neet uudenlaiset elämäntavat. Aikaa vietetään 

entistä enemmän tietokoneiden ja television, 

kuin liikunnallisten harrastusten parissa. Vii-

meisin yritys Minnalla oli saada liikuntakes-

kukseen aikaiseksi Lastenmaailma.

- Yritys hyvä, mutta aika ei vielä ollut asialle 

kypsä, toteaa Minna Penttilä. Minnan toisena 

huolenaiheena ovat olleet forssalaiset miehet. 

Tavoitteena on ollut etteivät nuoret miehet uk-

koudu 40-vuotiaina.

- Hyvinvointikeskus on madalta-

nut keski-ikäisten miesten osallistu-

mista, kun ei joudu menemään nuor-

ten hyväkroppaisten poikien kanssa 

punttisalille, naurahtaa Minna. 

Yrittäjät     ja liikunta
Minna Penttilä tuntee valikoidun 

otoksen kuntoilevia yrittäjiä. Heille 

yleisiä piirteitä on, että he ovat iloi-

sia, pirteitä ja heidän yrityksetkin 

menestyvät.

- Kun itse voi hyvin, niin se näkyy 

myös lähipiiriin, kertoo Minna.

Usein yrittäjälle kaikki muut asiat ovat tär-

keämpiä kuin oma hyvinvointi. Yrittäjät ovat 

Hannu Hanhi -tyyppisiä ihmisiä, jotka ajatte-

levat, ettei heille tapahdu mitään. Näin yleensä 

onkin 40-50 ikävuoteen asti. 

- Sitten se alkaa verenpaine- ja kolesteroli-

lääkityksellä sekä tuki- sekä liikuntaelinsai-

rauksilla. Hälytyskellojen pitäisi soida siinä 

vaiheessa, kun ensimmäinen pilleripurkki lyö-

dään käteen, kertoo Penttilä.

Miten aloittaa?
Yleensä ihmisiltä puuttuu tahtotila ja suunni-

telma liikunnan ja tavoitteiden suhteen. En-

siksi kannattaa aloittaa säännöllinen ulkoilu. 

Kaksi kertaa viikossa pitää tehdä lihaskunto-

harjoituksia ja venytyksiä. Ne ovat erittäin tar-

peellisia niska- ja tukielinvaivojen välttämisek-

si. Kuntosalit ja erilaiset kuntoryhmät antavat 

jokaiselle mahdollisuuden kuntoon, ikään ja 

sukupuoleen katsomatta.

- Kutomon kuntosaliohjaajilta ja henkilö-

kunnalta saa neuvoja ja apua, jos aloitus tuntuu 

itsenäisesti vaikealta. Teemme myös kuntotes-

tejä ja erilaisia yksilöllisiä harjoitteluohjelmia, 

kertoo Minna.

Tulokset kuntoilusta alkavat näkyä positii-

visena jo muutaman kuukauden kuluttua. Li-

havuus johtuu yleensä siitä, että perusliikunta 

on alhaista. Lepoaineenvaihdunta ei kuluta tar-

peeksi energiaa, jos ei ole lihaksia. Myös nivelet 

joutuvat koville ilman lihasten antamaa suojaa. 

Kutomon liikuntakeskuksesta saa myös neu-

vontaa ja vinkkejä painonhallintaan.

- Pienillä elämänmuutoksilla pystyy pitä-

mään itsensä toimintakykyisenä loppuun asti, 

toteaa Minna Penttilä.
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Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on tar-
jonnut viime syksystä asti jäsenistölleen kuntoliikun-
taa viikoittain. Yhdistyksen ryhmä on ensimmäinen 
yrittäjäryhmä, joka on tullut asiakkaaksi Kutomon 
Fysioterapia ja Liikuntakeskukseen. Terveysvaikuttaja 
Minna Penttilä on asiasta hyvillään, sillä yrittäjät usein 
laiminlyövät itsensä huolehtimisen. Liikunnan avulla 
pystytään tutkitusti parantamaan yrittäjän toimintaky-
kyä ja henkistä hyvinvointia sekä jaksamista.



Parma-Keittiökalustetehdas oli Jouko Oja-

lan ja Juha Filpun yhteinen työpaikka 

Forssassa. Kalusteteollisuuden pariin 

ennätti Jouko 1974 heti koulun jälkeen ja Juha 

vuotta myöhemmin. Ensimmäinen yritys oman 

toiminnan aloittamisesta oli Jouko Ojalalla 

Haaviston Aarnin kanssa, joka toimi työnjoh-

tajana kalustetehtaalla. Aarni perusti oman keit-

tiökalusteita valmistavan yrityksen Forssaan. 

Jouko toimi hänelle kiireapulaisena iltaisin ja 

viikonloppuisin. Yhteistä toimintaa suunnitel-

tiin, mutta kohtalo puuttui peliin. Aarni siirtyi 

äkillisesti ajasta iäisyyteen ja ideat haudattiin 

Haaviston myötä. Uusi yritys syntyi, kun Jouko 

ja Juha alkoivat tekemään räätälöityjä keittiöitä 

viikonloppuisin Joukon autotalliin pystytetyssä 

verstaassa Jokioisten Puistometsässä. Kysyntää 

oli siinä määrin, että 12-vuotinen ura Parmalla 

sai jäädä ja molemmat miehet siirtyivät teke-

mään töitä Jokkis-Keittiön nimissä. 

Kysynnän myötä isompiin tiloihin 

Seinät autotallissa tulivat nopeasti vastaan 

ja uusien tilojen etsimisen seurauksena yri-

tys siirtyi Ferrarialta vuokrattuihin tiloihin, 

joissa yritys toimii edelleen. Kysynnän myötä 

palkattiin myös ensimmäinen ulkopuolinen 

työntekijä. Paikalliselle kalustefi rmalle oli sel-

västi tilausta. Yritys on kooltaan juuri sopivan 

kokoinen, mikä mahdollistaa joustavan toi-

minnan. Tällä hetkellä yrityksessä pystytään 

levystä tekemään melkeinpä mitä vain. Palve-

lun taso ja laatu on parantunut hyvän tukku-

liikeyhteistyön kautta. Tavarantoimittajatkin 

ovat huomanneet piententekijöiden kasvavat 

mahdollisuudet ja toiminnan.  Ovi- ja helatoi-

mittajia Jokkis-Keittiöllä on toistakymmentä. 

Heiltä löytyy valtava määrä erilaisia uusia hyö-

dynnettäviä tuotteita. 

Laadukkaita tuotteita erilaisiin 
kohteisiin

Kodin viihtyisyyteen ja sisustamiseen käy-

tetään entistä enemmän aikaa ja rahaa. Asi-

akkaille ulkonäkö ja toimivuus ovat tärkeitä. 

Jokkis-Keittiöt toteuttaa keittiö- ja kylpyhuo-

Jokkis-Keittiöt  ja paljon muuta

Jokioisilla toimiva Jokkis-Keittiöt Oy on 

valmistanut toimivia keittiöratkaisuja yli 

20 vuoden ajan. Jouko Ojala ja Juha Filp-

pu ovat auttaneet monia hämäläisiä pa-

rantamaan kodin viihtyisyyttä keittiössä, 

WC–tiloissa sekä säilytysratkaisuissa. Yri-

tyksille ja yhteisöille yritys on tarjonnut 

tarkoitukseen sopivia työpisteratkaisuja. 

Palvelu, ammattitaito ja paikallisuus ovat 

käsitteitä joihin Jokkis-Keittiöiden menes-

tys on pohjautunut.
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nekalusteita sekä erilaisia kaapistoja. Asiakkai-

na ovat myös julkiset laitokset, kuten sairaalat, 

seurakunnat, taloyhtiöt ja yritykset. Boreal 

Kasvinjalostus Oy:lle Jokkis-Keittiöt on toteut-

tanut mm. kahdeksan laboratorion kalustami-

sen. Erikoisempana kohteena Jouko mainit-

see presidentin virka-asunnon Mäntyniemen 

keittiön ja pesuhuoneen kalustamisen. Presi-

dentin virka-asuntoon sai mennä vasta Supon 

tekemän turva-analyysin jälkeen. Jouko pitää 

Mäntyniemeä erittäin edustavana ja kauniina 

edustusrakennuksena. 

Käsityö kunniaan

Jokkis-Keittiöt toimittaa yli viisikymmentä 

keittiötä vuosittain ja muita töitä sen päälle. 

Vanhojen keittiöiden saneeraukset ovat lisään-

tyneet. Kaappeihin vaihdetaan ovia, maalataan 

ja niitä kalustetaan uudelleen. Saneerauksien 

menekki kasvaa yleensä taantuman myötä. 

Jokkis-Keittiöihin ollaan myös silloin yhteydes-

sä, kun tarvitaan jotakin erikoisempaa. Jousta-

vuutensa ja paikallisuutensa takia yritys pystyy 

melko hyvin vastaamaan annettuihin haastei-

siin. Yrityksen työt ovat pääsääntöisesti käsi-

työtä. Kun levy otetaan hyllystä, se alkaa muut-

tamaan ammatti-ihmisen kädessä muotoaan. 

Koneita apuna käyttäen melamiini, laminaatti, 

kovalevy ja sidelistat saavat uuden muodon. 

Tuotteita viimeistellään myös maalaamalla ja 

petsaamalla. Erilaiset massiivipuu- ja kivitasot 

löytävät yhä useammin paikkansa suomalaises-

sa keittiössä. Tämän päivän trendi on suorat, 

kiiltävät ovet maalattuna tai kalvotettuna. 

Huomioitavaa keittiöremontissa

Kun on uusimassa esimerkiksi vanhaa keittiö-

tä, niin pitää ajatella, miten se toimisi parem-

min. Sen jälkeen kannattaa tulla kyselemään 

neuvoa ja vinkkejä tekijöiltä. Jokkis-Keittiöt 

avustaa mielellään keittiön suunnittelemisessa. 

Vesipiste ja olemassa olevat pohjat ovat yleen-

sä lähtökohta, jonka ympärille aletaan raken-

tamaan. Asiakasta pitää kuunnella herkällä 

korvalla. Rakennustarvikeliikkeissä on myös 

hyvää osaamista eri asioiden yhdistelyssä ja si-

sustussuunnittelussa. Rautakaupoissa tehdään 

yleensä väripäätökset. Keittiöremonttiin kan-

nattaa varata aikaa vähintään kaksi kuukautta. 

Usein remontin yhteydessä hommat paisuvat, 

kun pitää seinälevyjä ja putkistoja vaihtaa. Toi-

sinaan rakenteista voi löytyä huomaamattomia 

vesivahinkojakin. Sähköt, lattiat ja LVI vievät 

oman aikansa, kun töitä tehdään eri ammat-

tiryhmien kanssa päällekkäin. Jokkis-Keittiön 

rungot ovat valmiiksi kasattuja ja testattuja, 

kun niitä tuodaan kohteisiin. Hinta ja laatu 

kulkevat rinnakkain hyvin tehdyissä tuotteissa. 

Kalusteiden ikä

Hyvin tehdyt keittiökalusteet kestävät 20–30 

vuotta. Nykyään kalusteita vaihdetaan noin 10 

vuoden sykleissä. Mallit ja muoti muuttuvat ja 

usein vaihdot tehdään modernisoinnin ja uu-

den sisustuksen yhteydessä. Jokkis-Keittiöillä 

onnistuvat takuuhuollot nopeasti ja joustavas-

ti. Periaatteessa takuu on vuosi, mutta sara-

noitakin on annettu takuuseen vielä kymme-

KÄTEVÄ 1 / 2012  9       

nenkin vuoden päästä. Kostean tilan kaapit 

tehdään levymateriaalista, jonka solukkoon 

vesi ei imeydy. 

Uutuuksia kalusteisiin

Tämän päivän kaappeihin saa sisälle melkein-

pä mitä vain. On silitystasokaappeja, erilaisia 

laatikostoja, säilytystasoja ja jopa pyykinkuiva-

ukseen tarkoitettuja kaappeja. Hidastinlaatikot 

ovat tällä hetkellä in. Muodissa ovat myös täy-

sin ulos tulevat laatikot ja automaattisesti sul-

keutuvat kaapit. Oviin on saatavissa erilaisia  

nostolaitteita. Myös moottoroidut laatikostot 

ja kaapinovet ovat tulleet. Hipaisukatkaisijoilla 

toimivat ovet avautuvat ja sulkeutuvat auto-

maattisesti. Tulevaisuuden kaapistoissa elekt-

roniikka lisääntyy. 

Tyytyväinen tekijä

Kaapintekijä tuntee onnistuneensa silloin, kun 

asiakas on tyytyväinen. Onnistumisen kertoo 

luovutushetkellä tilaajan tyytyväisyydestä lois-

tavat silmät. Kalusteiden tekemisessä on Jouko 

Ojalan mielestä parasta se, että käden jälki näkyy 

työtä tehdessä koko ajan. Hyvin tehty työ toimii 

parhaana käyntikorttina uusien asiakkaiden 

saamisessa.  Internetsivut ovat Jokkis-Keittiöille 

myös  tärkeä markkinointikeino. Asiakkaat ovat 

noin 80 km:n säteellä Jokioisilta. Kaikki tuotteet 

toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.



Vierailu Fingrid Oyj:n voimalaitokselle 16.2.2012

Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus käydä tutustumassa Fingrid Oyj:n 
Forssan varavoimalaitokselle. Esittelyn ja kierroksen voimalaitoksella suorit-
tivat työmaapäällikkö Marko Ojansuu ja projektipäällikkö Juha Pikkupeura.

Jääkiekkomatka Poriin
25.2.2012

Yhdistys järjesti pelimatkan Porin tunnelmal-
liseen jäähalliin seuraamaan Porin Ässien ja 
HIFK:n välistä kamppailua. Tiivistunnelmai-
sessa pelissä helsinkiläiset veivät pisteet ko-
tiin tuloksella 1-4.

Kevätkokous 24.3.2012

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin Tammelassa autoilijoiden mökillä. 
Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus ulkoiluun 
ja saunomiseen. 

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi , gsm 050 313 8987

Kuntoliikuntaa yhdistyksen
jäsenistölle 14.9.2011 alkaen

Yhdistyksen jäsenille aloitettiin oma liikuntavuoro, joka 
on kaikille avoin. Yhdistys maksaa vuoroista jäsenistöl-
leen puolet. Liikuntavuoro järjestetään Kutomon Fysio-
terapia ja Liikuntakeskuksessa.

Vuosikokous ja kuusijuhla

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja kuusijuh-
la järjestettiin Tehtaankoululla 19.11.2011. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kuusijuhlassa toimi 
Juhlapuhujana Heikki Lindroth Tapiola yhtiöstä. Kätevä 
-palkinnon pokkasi Uusioaines Oy. Palkinnon vastaanot-
ti Jari Stenberg. Tilaisuudessa palkittiin kultaisella yrit-
täjäristillä Kari Heinämäki Heinämäki Oy:stä Jokioisilta 
ja Matti Nurmisto ACC-Controller Oy:stä Forssasta. Antti 
Ahvenuskselle luovutettiin hopeinen järjestömerkki. 

toimintaa

Aslak-kurssi II 

Yhdistyksen masinoima ASLAK-kurssi II 
alkaa 23.4.2012

Kuntoliikuntaa yrittäjille 

Yhdistyksen oma liikuntavuoro yrittäjille 
jatkuu toukokuun alkuun asti.

Moottoripyöräkruisailua
Turkuun 10.5.2012

Yhdistyksen motoristeille järjestetään ajo-

reissu Turkuun. Reissulle lähdetään Antin 
Konditorian edestä klo 16.00. Jos ei omis-
ta pyörää, voi tiedustella takaritsipaikkoja. 
Turussa on päivällinen katettu ravintola 
Kerttuun. MC KÄTEVÄ -reissun ilmottautu-
miset sihteeri Pia Oksalle. 

Perinteinen Teatterimatka
Helsinkiin 19.5.2012

Yhdistys järjestää jo perinteeksi muodos-
tuneen teatterimatkan Helsinkiin. Ilonpa-
lasia esitetään UIT:n musiikkiteatterissa. 
Tule viettämään hykerryttävä puolitoista-

tuntinen huumorin, loistavien musiikki- 
ja tanssinumeroiden sekä maan eturivin 
tähtien kanssa. Teatterimatkan hinta kul-
jetuksineen 50 €/hlö. Matkalle lähdetään 
Forssan tilausajolaiturista 19.5. klo 13.45. 
Teatterinäytös alkaa klo 16.00. Teatterin 
jälkeen mahdollisuus ruokailuun.

Yhdistyksen ulkomaanmatka 
Krakovaan syyskuussa

Matkasta ja sen ohjelmasta annetaan jä-
senistölle lisäinformaatiota uutiskirjeillä 
kevään aikana.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu
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Forssan Liikevartiointi Oy
Hämeentie 7, Forssa

Erkki Lähde, puh. 0400 108 453
erkki.lahde@forssanliikevartiointi.fi 

Kauko Nyström Jr, puh. 050 3759 216
F O R S S A N

Paikallista palvelua turvallisuuden puolesta www.forssanliikevartiointi.fi

Kuka vartioi 
yritystäsi?
Valitse vartiointipalvelut alan ammattilaisten kanssa

Rikosilmoitinjärjestelmä elektronisesti valvotuissa kohteissa hälyttää Forssan Liike-
vartioinnin hälytyskeskukseen esimerkiksi mahdollisesta luvattomasta tunkeutumi-
sesta. Hälytys etenee nopeasti kohdealueella työskentelevälle vartijalle, joka tarkas-
taa kohteen välittömästi.
Sama järjestelmä on voitu ohjelmoida ilmoittamaan myös palohälytyksistä, kosteu-
desta tai muusta LVIS-olosuhteiden muuttumisesta.
Toimimme yhteistyössä paikallisten hälytinlaitevalmistajien ja -asentajien kanssa 
ja kauttamme voi tilata pakettiratkaisun – laitteet, asennukset ja hälytysvalvonnan. 
Kartoitamme turvallisuustarpeet ja autamme asiakasta valitsemaan tarvetta vastaa-
vat laitteet ja turvallisuuspalvelut.
Forssan Liikevartioinnin ostama miehitetty hälytyskeskuspalvelu huolehtii myös 
kohteiden kameravalvonnasta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Ka-
meravalvonta voi olla jatkuvaa tai koskea tiettyä aikaa vuorokaudesta.

Lanelli – käytä miten haluat.


