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Pääkirjoitus 

Maailma muuttuu - 
muutummeko me?
Viime aikoina olemme globaalisti päässeet todistamaan yllättäviä 
tapahtumia maailmalla. Nämä tapahtumat eivät kuitenkaan ole 
vaikuttaneet maailmantalouteen kovinkaan paljoa. Ekonomistit 
ovatkin lähes yksimielisiä siitä, että yksittäisistä tapahtumista aiheu-
tuneet notkahdukset ovat korjaantuneet ja korjaantuvat hyvin nope-
asti. Populismin kannatuksen nousu Euroopassa ja Amerikassa on 
ollut huolestuttavaa. Vaarana on, että valtiot alkavat puolustamaan 
omia markkinoitaan ja rakentamaan kaupankäynnille suojatulleja. 
Myös valtioiden välisissä kauppasopimuksissa ollaan siirtymässä 
kahdenkeskisiin sopimuksiin. Näistä neuvotteluista ei varmasti tule 
helppoja. Esimakua tulemme saamaan, kun Englannin Brexit-ero-
neuvottelut käynnistyvät kunnolla.

Suomen talous on lähtenyt mukavaan kasvuun ja kasvuennusteita on 
korjattu pariin otteeseen ylöspäin. Kuluttajien luottamus on noussut 
uusiin huippulukemiin ja tilanne on optimistisempi, kuin muulla 
euroalueella. Uutisissa kerrotaan uusista yrityksistä, jotka palkkaavat 
henkilökuntaa eivätkä irtisano sitä. Työllisyys on parantunut. Palk-
kojen nousu on olematonta, mutta niin on inflaatiokin. Verotuksen 
keventäminen auttaa kuluttajan luottamusta. Korot ovat edelleen al-
haisia. Tummia pilviä saattaa olla odotettavissa vientiteollisuudelle. 
Ongelmista suurin saattaa olla Yhdysvaltain ailahteleva presidentti 
Donald Trump.  Hänen agendallaan on teollisuuden siirtäminen Yh-
dysvaltoihin ja tuonnin rajoittaminen. Trump saattaa aloittaa kaup-
pasodan laatimalla tuontirajoituksia tai asettamalla tulleja ulkomai-
selle tuotannolle. Tällä on vaikutuksia koko globaaliin talouteen, kun 
muut maat tulevat vastamaan siihen omilla toimillaan ja rajoittavat 
Yhdysvaltain vientiä. Tämä on skenaario jota kukaan ei halua.

Forssan seutukunnalla on valtuustopaikat laitettu uusjakoon. Suh-
teellisen paljon oli valtuustoihin valittu uusia jäseniä. Myös yrittä-
jiä tuli valituksi enemmän kuin ennen, mikä onkin hyvä asia. Val-
tuustojen merkitys tulee jatkossa merkittävästi pienenemään, kun 
maakuntauudistus saadaan valmiiksi. Forssaan, Humppilaan ja 
Ypäjälle saatiin uudet johtajat. Liekö seurausta tästä, niin alueemme 
kuntajohtajat ovatkin lehtitietojen perusteella alkaneet puhaltamaan 
yhteiseen hiileen alueemme elinvoimaisuuden eteen. Yhteisen stra-
tegian saamisen puolesta kannattaakin liputtaa, sillä vain yhdessä 
voimme kilpailla kiristyvillä markkinoilla. Forssan kaupunginjohta-
ja Jari Kesäniemi aikoo myös tehdä muutoksia Forssan Yrityskehi-
tyksen toimintaan. Hänen mielestään tarvitaan erilaista osaamista, 
jotta ollaan yrittäjien kanssa rinnakkain kehittämässä asioita.

70-vuotiaan yhdistyksemme juhlavuosi on alkanut 
mukavissa merkeissä. Jäsenistöltä on tullut positii-
vista palautetta kysynnän kasvusta. Tämä lupaa 
hyvää kuluvalle vuodelle. Jäsenistön 
määrä on jatkanut kasvuaan ja 
osanotto toimintaan, tapahtu-
miin ja tilaisuuksiin on ollut 
runsasta. Kesään men-
näänkin positiivissa 
merkeissä muuttuvas-
sa maailmassa.

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry
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Forssan Yrityskehitys Oy, eli tuttavallisemmin 
FYKKI, viettää kohta yksivuotissynttäreitään. 
Kesällä 2016 tapahtuneen Forssan Seudun Ke-
hittämiskeskus Oy:n ja Forssan Liike- ja Teol-
lisuuskiinteistöt Oy:n fuusiosta syntynyt uusi 
Forssan kaupunkikonserniin kuuluva tytäryh-
tiö näki päivänvalon. Tavoitteena on tuottaa 
lisäarvoa yrityskehittämisellä nykyisille ja tule-
ville yrityksille sekä omistajalle elinkeinopalve-
luja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Omana 
kokonaisuutena on vastata omistamistaan tuo-
tantotiloista ja niiden vuokrauksesta, sekä näi-
hin liittyvästä rakennuttamisesta. Järjestelyihin 
kuului myös Koulukatu 13 kiinteistön – Yritys-
talon - siirtyminen kaupungilta yhtiölle.

Keskeisenä tavoitteena tehdyillä järjestelyillä 
oli virtaviivaistaa palveluja yrityksille sekä laa-
jentaa palvelutarjontaa kokonaisvaltaisemmin 
kattamaan yritysten tarpeita. On kyseessä sit-
ten toimiva tai tänne sijoittuva yritys, on nyt 
mahdollista neuvotella laajemmin tähän liitty-
vistä toimenpiteistä. Kaavoitus kuuluu edelleen 
kaupungille, mutta varsin tiiviissä yhteistyössä 
heidän kanssaan voidaan neuvotella yritysten 
sijoittumisista sekä toimitilatarpeista. Aloitta-
vien yritysten neuvontapalvelu sekä yritysten 
erilaiset kehittämis- ja kasvupalvelut kuuluvat 
kiinteästi palvelukonseptiin. Myös kansain-
välistyminen ja omistajavaihdokset nähdään 
merkittävinä seudun elinvoimatekijöinä. Aina 
kun keskustellaan väestökehityksestä, tulee 
muistaa että työpaikat ovat niitä joiden perässä 
tänne saadaan väkeä muuttamaan, mutta aivan 

yhtä suuri merkitys on täällä jo olevien työpaik-
kojen säilyvyyden kanssa. Tästä syystä yrittäjän 
tulisikin riittävän ajoissa nähdä oman yrityk-
sensä jatkuvuus, tapahtuu se sitten lähipiirissä 
tai ulkopuoliselle myymällä. Päätös on ym-
märrettävästi vaikea, mutta sitä ei tulisi liikaa 
viivyttää. Liian usein yritys kokee ns. laskevan 
auringon vaikutuksen eli päätöstä venytetään 
liian pitkälle, jolloin osa potentiaalisista jatka-
jista ei enää olekaan kiinnostunut yrityksestä, 
mikä puolestaan näkyy yrityksen arvossa. Mi-
käli tämä herätti ajatuksia, kannattaa olla roh-
keasti yhteydessä!

Uusien valtuustojen aloittaessa toimintaansa, 
on syytä palauttaa muutama elinvoimaan vai-
kuttava tekijä mieleen, niin isosti sitä vaalimai-
noksissa ja –tilaisuuksissa peräänkuulutettiin. 
FYKlle on osoitettu elinvoimaa lisääviä tehtäviä 
ja niihin pureudutaan myös uudessa strategi-
assamme. Emme ole kuitenkaan yksin tämän 
merkittävän tehtävän kanssa. Erityisesti alueel-
le sijoittumistaan harkitsevat yritykset ja yrittä-
jät näkevät kokonaisuuden ja arvioivat miten se 
toimii. Yritysten näkökulmasta kunta- ja maa-
kuntarajoilla ei ole suurtakaan merkitystä. Yri-
tyksen sijoittuminen ratkeaa liiketaloudellisin 
perustein, mahdollistavan toimintaympäristön 
ja tarvittavien resurssien kohdatessa. Joskus 
toki toissijaisillakin tekijöillä voi olla vaikutusta 
päätökseen, ihmiset kun ne päätökset kuiten-
kin tekevät! Yksi mahdollistava tekijä on nopea 
ja ennakoitava päätöksenteko. Yrittäjällä on 
aina kiire, joten prosessien tulee olla läpinäky-

viä ja ennakoitavissa, valtionhallinto kyllä tuo 
riittävästi byrokratiaa, sitä ei enää kotikutoisesti 
kannata lisätä. Yrittäjä ei yleensä vaadi yrityk-
selleen erityiskohtelua, mutta ei myöskään pidä 
jos jätetään huomiotta. Julkiset hankinnat ovat 
esimerkkinä asia millä helposti saadaan eri-
puraa syntymään, joten on syytä aina päätök-
senteossa, ja mielellään jo hyvissä ajoin ennen 
sitä, pohtia miten tehtävä päätös vaikuttaa pai-
kallisiin yrityksiin ja niiden elinvoimaan. Val-
takunnallisissa arvioinneissa erityisesti tämä 
vuoropuhelu - tai sen puute - vaikuttaa vahvasti 
yrittäjien arvioon oman kotikuntansa onnistu-
misesta yrittäjämyönteisyydessä. Kun tässä on-
nistutaan, mielenkiinto yritysten sijoittumiseen 
kasvaa ilman kaupallista ”houkutteluakin”!

Talouden kasvu orastaa ja määrätietoisella toi-
minnalla saamme siitä osamme myös Forssan 
seudulle. Nyt on oikea aika vahvistaa oman 
yrityksen kasvupotentiaalia ja hyödyntää ajan-
kohtaisia mahdollisuuksia sen edistämiseksi. 
Yhtenä esimerkkinä 5000 € arvoinen Innovaa-
tioseteli, minkä haku- ja käyttömahdollisuuk-
sista voi lukea lisää osoitteista fyk.fi tai tekes.
fi Vapun jälkeen vahvistamme myös henkilös-
töämme erityisesti kehittämisen osalta, tällöin 
työnsä aloittaa yrityskehittäjä Timo Kärkkäi-
nen, jolla on vahvaa kokemusta juuri PK –yri-
tysten kanssa toimimisesta. 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
Forssan Yrityskehitys Oy

Elinvoimaa rakentamassa

Uutta ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä
Maksuperusteinen arvonlisävero
Laki sallii, että liikevaihdoltaan alle 500 000 euroa olevat 
yritykset voivat halutessaan ottaa maksuperusteisuuden 
käyttöön 1.1.2017 lähtien. Menettelyssä on huomioitava, 
että myös ostot on kohdistettava maksuperusteisesti. Jos 
yrityksen ostot tapahtuvat etupainotteisesti, niin arvon-
lisävero on enemmänkin yrityksen kassaa haittaava tekijä. 
Maksuperusteisuus ei ole ollenkaan niin yksinkertainen 
asia, kuin sitä aluksi ajateltiin. Hyötyjiä uudesta laista ovat 
alihankkijat, jotka kärsivät yli 45 päivän maksuajoista. 
Yrityksissä kannattaa pohtia onko maksuperusteisuudesta 
hyötyä juuri minun yritykselleni, koska siinä on suuria 
eroja toimialakohtaisesti. Mikroyritys voi laatia maksupe-
rusteisen tilinpäätöksen. Elinkeinoverotuksessa maksu-
perusteinen tilinpäätös sallitaan vain ammatinharjoit-
tajilla, joten kirjanpito täytyy oikaista suoriteperusteiseksi 
verotusta varten. Edellä olevasta nähdään kuinka eri lait 
ovat ristiriidassa keskenään. (arvonlisävero, kirjanpito- ja 
elinkeinoverolaki)

OmaVero
Verotili muuttui OmaVeroksi 1.1.2017. Vanhaa verotili-
otetta kaipaa, koska siitä pystyi seuraamaan tapahtumat 
selkeästi. Nyt on totuttava uuteen järjestelmään, mutta 
toivon, että selkeämpi seuraaminen tulee myöhemmin 

mahdolliseksi. OmaVerossa pyritään reaaliaikaiseen 
tietojen ylläpitoon, joten tiedot päivittyvät aikaisempaa 
nopeammin. Vanhat verotiliviitteet vaihtuvat uusiin RF 
viitenumeroihin, jotka ovat näkyvissä OmaVerossa. 

Kansallinen tulorekisteri 
(Katre) on tulossa voimaan vuosikymmenen vaihteessa. 
Tämä on merkittävä uudistus, jossa pyritään reaaliaikai-
suuteen. Tällöin kuukausittain ilmoitetaan palkansaajien 
tarkat tiedot moniin eri rekistereihin. Palkkahallinnon 
asiantuntijan pitää tarkasti perehtyä perusteisiin, joiden 
perusteella tiedot kansalliseen tulorekisteriin toimitetaan, 
koska tämän perusteella toteutetaan palkansaajien reaali-
aikainen verotus. 

KATSO-palvelun OTP-tunnistus  
tullaan korvaamaan
Tunnistus tullaan korvaamaan Suomi.fi-tunnistuksella.  
OTP-tunnistuksen rinnalle ja tilalle toteutetaan henkilön 
henkilötunnukseen pohjaava vahva tunnistus. Tarkoituk-
sena on siirtyä asteittain henkilötunnistukseen ja luopua 
Katso-tunnisteiden käytöstä vuosien 2018-2019 aikana. 
Suunnitelmissa on toimintamalli, jolla katso-rooli voidaan 
vahvistaa uudeksi Suomi.fi-valtuudeksi. Toimivalta pysyy 
ennallaan ja sitä voidaan hallita ja hyödyntää uudessa 
Valtuudet-palvelussa.

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
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Kaikki alkoi pienen pojan 
unelmasta

Konepaja E. Virtasen historia alkaa yrityksen 
perustajan, Eino Virtasen, kiinnostuksesta 
metallin työstämiseen. Metalliyrittäjän ura 
alkoi heti sodan jälkeen polkupyöräkorjaa-
jana. Kolmetoistavuotiaalla Einolla riitti ura-
kaksi asti työtä vanhojen polkupyörien pa-
rissa, sillä sodan jälkeen kenelläkään ei juuri 
ollut varaa ostaa uutta pyörää. Vaikka Eino 
Virtanen oli pienestä alkaen halunnut tehdä 
hommia metallin kanssa, niin ammatillisesti 
hän seurasi kuitenkin aluksi muurari-isään-
sä. Vuonna 1961 Virtanen perusti kotitilal-
leen Forssan Koijärvelle ensimmäisen kone-
korjaamonsa. 

– Isäni oli tuolloin lausunutkin, että leipä 
tulee helpommin metallia työstämällä, kuin 
reppuselässä, kertoo Einon tytär Anne-Mari 
Aalto.

Koijärven pajassa tehdyt työt liittyivät vah-
vasti maatalouteen, kuten viljasiilon sulkijoi-
hin, pohjiin, viljaputkistoihin ja kokonaisiin 

viljasiiloihin. Vuonna 1966 Eino Virtanen 
kehitteli ja valmisti itselleen ensimmäisen sär-
mäyspuristimen. Melkein heti puristimesta tuli 
tilaustuote.

– Nyt särmäyspuristimia ja levyleikkureita 
on tehty tilauksesta yhteensä noin 1100 kap-
paletta, tietää Anne-Mari.

Lisää sähköä ja uudet tilat 

Koijärvelle vedetty sähkömuuntaja oli kartoi-
tettu kattamaan ainoastaan muutaman kym-
menen talouden valontarve. Sähkö oli niin 
heikkoa, etteivät konekorjaamon koneet jak-
saneet pyöriä ja hitsaustyöt piti toteuttaa yöllä, 
kun muilla ei ollut energiantarvetta. Sähkön 
vuoksi yrityksen sijaintia piti harkita uudel-
leen.  

– Forssassa käydessään Eino näki tienvieres-
sä kyltin, jossa kerrottiin, että teollisuustontteja 
saa markan per neliö. Isä teki kaupat seuraava-
na päivänä, kertoo Anne-Mari. 

Toiminta Forssassa alkoi vuonna 1970 ja kes-
ti vuoteen 1988. Tilat olivat kaikkiaan 1500 m2 

suuruiset ja työntekijöitä yrityksellä oli 40. 
Vuonna 1985 Konepaja E. Virtasen yhteyteen 
perustettiin Fixtool Oy, jonka erikoisalaksi 
muodostui CNC-koneistus. Virtasen hankki-
ma CNC-kone oli vuonna 1982 ensimmäisiä 
ohjelmoitavia koneita Suomessa. Fixtool Oy 
toimii vielä tänä päivänäkin Virtasen yrityksen 
sisällä ja tuottaa tietokoneohjattua työstöpal-
velua. Vuonna 1988 Konepaja myi toimitilansa 
Forssassa LSO Food Oy:lle ja muutti Fixtool 
Oy:n kanssa tuotantonsa Lounaissepät Oy:n 
tiloihin Jokioisiin.

Lounaissepät

Vuonna 1978 Eino Virtanen osti kahden ys-
tävänsä kanssa niin kutsutun pöytälaatikko-
yrityksen, jonka toiminimenä oli Jokioisten 
tilitoimisto Oy. 

– Tilitoimistoyrittäjiä miehistä ei kuitenkaan 
tullut, vaikka olivat Jolankin Pentille asiasta 
vitsailleet, naurahtaa Anne-Mari.  

Yrityksen nimi muutettiin Lounaissepät 
Oy:ksi. Siitä sai alkunsa Konepaja E. Virta-

Konepajojen ja tuotantolaitosten koneistaja 
KONEPAJA E. VIRTANEN OY

Konepajan johtotrio: Anne-Mari Aalto, 
Tapio Virtanen ja Esko Virtanen.

Virtasen konepajan omat tuotteet 
tunnetaan konepajoissa ympäri 
Suomea. Yli 50 vuoden historia me-

tallin työstämisen parissa kertoo asiakas-
kunnan luottamuksesta. 

– Olemme profiloituneet yrityksenä siten, 
että pystymme vastaamaan suuriinkin 
haasteisiin, kertoo yrityksen toimitusjoh-
taja Esko Virtanen. Yritysrypäs työllistää 20 
henkilöä ja pyörittää n. 2 miljoonan liike-
vaihtoa. 



sen nykymuodossaan oleva yritys Jokioisil-
la. Sittemmin muut osakkeenomistajat ovat 
myyneet osakkuutensa Virtasen perheelle. 
Tällöin haluttiin myös yrityksen nimi muut-
taa valmistettavien koneiden kanssa yhtene-
väksi. 

– Silloin Lounaissepät Oy:stä tuli Konepa-
ja  E.  Virtanen Oy ja yksityisenä liikkeenhar-
joittajana toimineesta Konepaja E. Virtasesta 
tuli Koneliike E. Virtanen. Fixtool Oy jatkaa 
edelleen alkuperäisellä nimellään, kertoo An-
ne-Mari Aalto.

Sukupolvenvaihdos

Esko Virtanen otti vastaan yrityksen toimitus-
johtajan vakanssin isältään 80-luvulla. Tapio 
Virtanen toimii Fixtool Oy:n toimitusjohta-
jana ja nuorimmainen Anne-Mari pitää ohjia 
käsissään toimiston puolella. Eino Virtanen on 
siirtynyt viettämään ansaitsemiaan eläkepäi-
viä. 

– Kokonaan ei hän malta pois olla, naurah-
taa Anne-Mari.

Konepaja E. Virtanen tänään

– Yritysryppään liikevaihto koostuu kah-
desta osiosta, joista toinen käsittää särmä-
yspuristimet, levyleikkurit, näiden työkalut 
ja koneiden modernisoinnit. Toisen puolen 
liikevaihdosta tuo alihankintakoneistukset 
ja kokoonpano. Jakautuma on suunnilleen 
50/50  %, kertoo Esko Virtanen.  

Konepajan työt ovat suureksi osaksi sovel-
tamista. Asiakkaiden tarpeet vaativat jatkuvaa 
kehittämistä ja uusien keksintöjen tekemistä. 
Kaikkien innovaatioiden taustalla on sama läh-
tökohta: keksinnöt säästävät työtä ja työaikaa. 

– Iso ja pitkäaikainen asiakas meillä on Pe-
mamek Oy, se valmistaa hitsauslaitteita teolli-
suudelle. Heidän toimintansa kasvu on lisännyt 
myös meidän yhteistyötämme. Investoimme 
kaksi vuotta sitten CNC-jyrsinkoneen, jolla 
pystyy koneistamaan 18 metriä pitkiä osia. Yh-
dellä kiinnityksellä pystytään kappaletta käsit-
telemään neljältä sivulta, kertoo Esko. 

Konepajan vahvuuksiin kuuluu myös hal-
linostureiden teho, kappaleita voidaan siirrellä 
aina 50 tonniin asti. Nostokorkeus on kah-
deksan metriä ja jänneväli 32,5 metriä. Tuo-
tantohalli on 96 metriä pitkä. Tarvittaessa on 
mahdollista nostaa useammalla siltanosturilla 
koko hallin pituinen kappale. Noin 4 000 ne-
liömetrin toimitiloista 3 500 neliömetriä on 
tuotantotilaa ja loput konttoria ja varastoa. 

Räätälöityjä tuotteita asiakkaiden 
tarpeisiin

Konepaja Virtasella valmistetaan myös puute-
ollisuuden automaatiolaitteita, öljyntorjuntaan 
tarkoitettuja laitteita, jätteenkäsittelylaitteita, 
murskaimia ja isompia erikoiskoneita tilauk-
sesta. 

– Ne ovat tavallaan omaakin tuotantoa, 
kun niitä lähdetään suunnittelemaan yhdessä 
asiakkaan kanssa. Nyt on suunnitella energia-
puun käsittelyyn puunmurskain, kertoo Esko 
Virtanen. 

Konepaja E. Virtaselle saadut haastavat työt 
ovat opettaneet ja antaneet kokemusta vaa-
tiviinkin hakkeisiin. Konepaja tekeekin asi-
akkaalle räätälöidysti suunnittelua ja miettii 
toimivia ratkaisuja koneiden toteutukseen. 
Koneiden modifiointi ja modernisointi vaatii 
myös erikoisosaamista.  

Vapaalla

Virtasen perheellä on myös vapaa-ajan har-
rastuksia. Eskon intohimona ovat vanhat eng-
lantilaiset moottoripyörät, joiden satulassa 
voi itseään välillä tuulettaa vapaalla ollessaan. 
Talvella aika kuluu niiden roplaamisessa. Tapio 
on kiinnostunut historiasta, vanhoista jenkki-
autoista ja yleensäkin teknisistä laitteista, joista 
hän hakee kirjallista tietoa eri kanavista. Anne-
Marin vapaa aika kuluu perheen ja lastenlasten 
parissa. Lähellä sydäntä ovat myös erialaiset 
kulttuuritapahtumat ja matkailu. Aktiivisuutta 
löytyy myös kunnallispolitiikassa ja Jokioisten 
yrittäjissä, missä hän toimii puheenjohtajana. •
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�CNC-jyrsimellä pystytään koneistamaan 18 metriä pitkiä osia.

�Virtasen levyleikkurit tunnetaan toimintavarmuudestaan ympäri Suomea.

� Hitsausportaalin koneistetut osat lähdössä matkaan.

�Huolella koneistetun sylinterin kokoaminen käy nopeasti.
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Kuka olet ja millainen 
historia sinulla on?

Olen Jari Kesäniemi ja 49-vuotias. Perheeseen 
kuuluu opettajana työskentelevä vaimo, teini-
ikäiset lapset Maija ja Kalle sekä tanskalais-ruot-
salainen pihakoira Alpo. Olen syntynyt Salossa, 
mutta muuttanut 6-vuotiaana  Turkuun. Perus-
koulut ja lukion kävin Turussa. Ammatillinen 
koulutus alkoi Raisiossa, jossa kävin kauppa-
opiston ja sain julkishallinnon yo-merkonomin 
paperit. Tie vei sen jälkeen Tampereelle, Tam-
pereen yliopistoon, mistä hankin sosiaalialan 
työntekijän pätevyyden. Opiskelujen ohessa 
olen työskennellyt 15-vuotiaasta asti mm. ruot-
sinlaivoilla. Työkokemusta on karttunut myös 
yhdistyksissä, järjestöissä ja valtiolla mm. Tuk-
holman suurlähetystössä. Olen toiminut Koski 
TL:ssä sosiaalijohtajana, hallintojohtajana ja 
kunnanjohtajana. Välissä olin neljä vuotta Au-
rassa kunnanjohtajana. Kunnanjohtajan työuraa 
on takana minulla jo 10 vuotta. Minulla ei ole 
puoluekirjaa, joten olen sitoutumaton.

Mikä sai hakemaan Forssan 
kaupunginjohtajan paikkaa?

Koskella olen ollut yhteensä yli 10 vuotta töissä, 
oli aika mennä eteenpäin. Koin pestin mahdol-
lisuutena itselleni, mutta myös koskelaisille. Ei 
siksi, ettenkö olisi viihtynyt Koskella äärimmäi-
sen hyvin. Muutokset ovat mahdollisuus kehit-
tyä. Yhteistyötä olin tehnyt forssalaisten kanssa 
kuntatasolla mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto 
Oy:n hallituksessa. Tunsin seutukunnan kol-
legat ja olen keskustellut alueen ja maakunnan 
asioista. Tavallisiin forssalaisiin olen tutustunut 
Kutomon kuntosalilla, missä olen käynyt liikku-
massa. Forssassa on äärettömän hyvät palvelut 
ja fasiliteetit. Täältä löytyy jäähalli, uimahal-
li, teatteri, elokuvateatterit ja muitakin hyviä 
harrastusmahdollisuuksia. Myös kunnalliset 
palvelut löytyvät varhaiskasvatuksesta toisen as-

teen koulutukseen ja monenlaiseen toimintaan. 
Teollisuuden osalta Forssassa on käyty suuri 
murros vuosien aikana. Tämä pitää muuttaa 
voimavaraksi; yhteistyötä tekemällä voidaan 
saada vaikka minkä näköistä nousua ja kasvua. 
Olen asettanut itselleni tavoitteeksi löytää Fors-
saan työpaikkoja ja sitä kautta väkiluvun kasvat-
tamisen. Muuttovoittoisen alueen aikaansaami-
nen edellyttää, että seutukuntana menestytään 
ja jatkossa maakuntana. Näen Forssan mahdol-
lisuuksien paikkana. Minun on helppo lähteä 
liikkeelle puhtaalta pöydältä Forssassa, kun en 
tunne kaupungintalon henkilöstöä, enkä oikeas-
taan seudullisia toimijoita, saati yrityksiä. Siinä 
suhteessa minulla on uuden alun mahdollisuus.  

Muutatko itse Forssaan?

Olen varannut Forssasta asunnon, mutta se ei 
ole vielä valmistunut. Muu perhe asuu toistai-
seksi Kaarinassa. Muuttamisesta on perheessä 
keskusteltu avoimesti. Muutto riippuu monista 
asioista, kuten kouluista, töistä ja harrastuksista. 
Mitään ei ole poissuljettu ja mitään ei ole päätetty.  

Millaisena näet uuden pestisi?

Kuntapäättäjänä pystyy vaikuttamaan ihmisten 
arkeen konkreettisesti. Oma roolini on kaksipor-
tainen. Virkamiehet valmistelevat ja luottamus-
henkilöt päättävät. Toivon, että luottamushenki-
löt eivät sotkeutuisi valmisteluun. Virkamiehet 
valmistelevat virkavastuulla, virkamieslain no-
jalla ja luottamushenkilöt sitten päättävät. Pää-
tökset tullaan tekemään enemmän tietojen ja 
taitojen, kuin tunteiden perusteella. Minun teh-
tävänä on katsoa, että emme tee laittomia pää-
töksiä. Nykyään kuntajohtaminen on muutosten 
seuraamista ja siinä mukana olemista. Pyrin 
saamaan kaupunkilaisille mahdollisimman hy-
vät palvelut. Kaikkien kuntien pitää sosiaali- ja 
terveysuudistusten ja maakuntauudistusten kuo-
huissa löytää oma jujunsa ja identiteettinsä.

Miten suhtaudut yrittäjiin?

Suvussani on paljon yrittäjiä, joten olen päässyt 
seuraamaan erittäin läheltä yrittämisen arkea. 
Toivoisin, että yrittäjyyttä arvostettaisiin enem-
män. Tällä hetkellä PKT-sektori pyörittää tätä 
maata. Yrittäjänäkökulma pitää ottaa huomioon 
kunnallisessa päätöksenteossa. Koskella käy-
timme yritysvaikutusarviota päätöksenteossa. 
Päätöksiä tehdessä pyrimme lainpuitteissa suo-
simaan paikallisia yrityksiä. Koskella käytettiin 
rajattua hankintamenettelyä. Forssan pitäisi 
profiloitua ja löytää uusia menestyksen eväitä. 
Tämä edellyttää aktiivista toimintaa. Forssan 
Yrityskehitykseen pitäisi saada uusi fressi alku. 
Pitää löytää oikeat työkalut ja menetelmät, jot-
ka vastaisivat tämän hetken haasteisiin. Ar-
vostan Forssan historiaa ja uskon, että pitää 
katsoa taakseen ymmärtääkseen nykytilanteen 
ja hahmottaakseen tulevaisuuden mahdolli-
suudet. Kaupungin apu yrityksille pitää antaa 
välittömästi. Jos meillä on tonttimaata tarjolla, 
sen kaavoitusprosessi ei saa kestää liiaksi, muu-
toin mahdollisuuden juna ajaa ohi. Välineiden, 
joilla yrityksiä kosiskellaan Forssaan, pitää olla 
niin hiottuja, että pystytään vastaamaan heti 
tarpeisiin ja haasteisiin. Tämän vuoksi haluan 
tutustua forssalaisiin yrityksiin, että pystyn hah-
mottamaan palveluiden kokonaisuuden. 

Millainen luonne sinulla on?

Olen avoin, helposti lähestyttävä, huumorin-
tajuinen ja minulla on pitkä pinna. Uskon voi-
makkaasti demokratiaan ja ajattelen globaalisti.

Miten vapaa-aikasi sujuu?

Harrastuksiini kuuluu liikunta, se pitää keik-
kuvan keskusmuistin kunnossa. Liikunta on 
äärimmäisen hyvä harrastus elämäntapanakin. 
Kesällä mökkeillään perikunnan kesäpaikassa 
ja kalastellaan. •

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi 
uskoo seutukunnalliseen yhteistyöhön

Jari Kesäniemi aloitti Forssan 
uutena kaupunginjohtajana 
1.3.2017. 

Millaisen johtajan Tyykikylä 
saa Kosken kunnanjohtajasta? 

Kätevä kävi haastattelemassa 
millaisilla mietteillä tuore 
kaupunginjohtaja ottaa 
tulevan pestin vastaan.
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aakunnan perustehtävä on ke-
hittää koko maakunnan alueen 
elinvoimaa. Tavoitteena on luoda 
maakunta, jossa on hyvä tehdä 

työtä, asua ja viihtyä. Hämeen liitto ohjaa tätä 
kehitystä yhdessä sidosryhmien kanssa laadi-
tulla Häme-ohjelmalla ja jakamalla rahoitusta 
ohjelmaan valittuihin toimintalinjoihin. Yksi 
näistä toimintalinjoista kaudella 2014-2017 on 
ollut valmistavan teollisuuden mahdollisuudet. 

Maakuntauudistuksen myötä kehittämisen 
keinovalikko monipuolistuu. Lainsäädäntö an-
taa jatkossa meille tehtävään aivan eri tasoiset 
aseet kuin aiemmin, erityisesti aluekehitys- ja 
kasvupalvelulaki tulevat muuttumaan mer-
kittävästi. Tämä uusi lainsäädäntö antaa maa-
kunnalle muutoksen jälkeen aivan uudenlaisen 
roolin myös kansainvälistymisessä. Aiemman 
asiantuntijayhteistyön ja EU-hankemaailman 
lisäksi tehtävämme on jatkossa edistää yritys-
ten kansainvälistymistä. 

Tähän vastuuseen suhtaudumme suurella va-
kavuudella, mutta myös innostuksella. Maa-
kunnan uutta kansainvälistä strategiaa päivi-
tetään jo nyt, tuota roolimuutosta ennakoiden. 
Yrityskenttä on työssä edustettuna kauppaka-
marien ja yrittäjäjärjestöjen kautta. Kutsumme 
tähän keskusteluun mukaan myös kv-toimin-
taa harjoittavat tai sellaisiksi haluavat yritykset. 

Maakunnan uudistuessa yhdistyvät maakun-
taliitot, ELY-keskukset ja TE-toimistot uudel-
la tavalla. Nyt suunnitellaan miten palvelut 
yrityksille tulevaisuudessa voidaan parhaiten 
järjestää edistämään niiden toimintaa, kasvua 
ja kansainvälistymistä. Tavoitteena ovat aitoa 
lisäarvoa tuottavat yrityspalvelut ja muka-
na uuden maakunnan elinvoimapalveluiden 
suunnittelutyössä ovat myös  yrittäjäjärjestöt 
ja kauppakamarit. Olemme uuden äärellä ja 
tuleva maakuntauudistus mahdollistaa aivan 
erilaisia toimintatapoja kautta koko Kanta-
Hämeen.

Maakuntajohtajana haluan kehittää kaikkia 
seutukuntia tasapuolisesti, niiden omia vah-
vuuksia tunnistaen ja hyödyntäen. Forssan 
seudun vahva teollinen perintö on ilman muu-
ta alueen rikkaus. Vahvat valmistavan teolli-
suuden yritykset luovat kivijalkaa seudun jat-
kokehittämiselle. Vaikeina aikoina tarvitaan 
toivon tuomista. Onneksi Forssan seudulla 
löytyy todellisia menestystarinoita ja myös tah-
toa yhdessä viedä seudun osaamista eteenpäin 
ja maailmalle.

Valmistavassa teollisuudessa on meneillään 
globaalisti suuria uudistuksia. Digitalisaatio 
on tuonut uusia mahdollisuuksia ja se haastaa 
myös valmistavaa teollisuutta muuttumaan. 
Teollisuus 4.0 kehitysohjelmat vievät eteenpäin 

Saksan ja Itävallan teollisuutta, robotisaatio 
yleistyy ja 3Dtulostus uudistaa tuotekehitystä 
ja tuotantoa. Hämeen Liitto rahoittaa yhdes-
sä Hämeen Ammattikorkeakoulun HAMKin 
kanssa selvitystä siitä mitä mahdollisuuksia 
Teollisuus 4.0 voi tuoda tullessaan Kanta-Hä-
meeseen ja miten siihen pitäisi jatkossa panos-
taa. Uudistumisessa tarvitsemme uudenlaisia 
ajattelun ja tekemisen tapoja.  Keväällä avautuu 
jälleen AIKO - Alueelliset innovaatiot ja ko-
keilut -ohjelma, jolla Kanta-Hämeessä voidaan 
rahoittaa uudistavia hankkeita on n. 200 000 € 
. Hankkeiden omarahoitusosuus on vähintään 
puolet. 

Maakunnassa valmistellaan parhaillaan myös 
uutta Häme-ohjelmaa kaudelle 2018–2021, 
joka ohjaa lähivuosien kehitystä ja rahoitusta. 
Sen yhteydessä tehdään myös älykkään eri-
koistumisen strategia, joissa valitaan maakun-
tamme kehittämisen kannalta merkittävimmät 
toimintalinjat. Menestymisen edellytyksenä on 
rohkea uudistuminen ja vahvat kumppanuu-
det. Uudistuva, ketterä ja älykäs valmistava 
teollisuus on yhä edelleen maakuntamme me-
nestyksen kivijalka. •

Anna-Mari Ahonen
Kirjoittaja työskentelee Hämeen liitossa 
Hämeen maakuntajohtajana.

Matkalla 
UUTEEN 
MAAKUNTAAN 
JA MAAILMALLE 



TAUSTAA

Ennen Forssaan saapumista Leena toimi päivä-
kotiyrittäjänä Espoossa.

– Minulla oli n. 40 lapsen päiväkoti ja hen-
kilökuntaa töissä 5-6 henkilöä. Työn vasta-
painoksi harrastin omaksi iloksi tosi paljon 
urheilua. Punttisalilla kävin lähes päivittäin, 
jumppasin ja juoksin, kertoo Leena. 

Harrastuksen myötä alkoi Leena kiinnostua 
oman kehon toiminnasta, miten lihakset toi-
mivat ja miten terveellinen syöminen vaikuttaa 
elimistöön. Myös treenaamisen hallinta, pa-
lauttavat harjoitteet ja lepo kiinnostivat entistä 
enemmän. 

– Tämä olikin syy, että päätin hakea itselleni 
fysioterapeutin tutkinnon. Hain myös tervey-

denhoitoalalle, mutta fysioterapeutin opinnot 
vetivät pidemmän korren, kertoo Leena. 

Fysioterapeutin tutkinnon lisäksi Leena kou-
luttautui personal traineriksi ja hierojaksi 2007. 

MUUTTO MATKUUN 

Leenan ja hänen miehensä haaveena oli asua 
omakotitalossa, jossa olisi iso tontti. Pariskunta 
oli päättänyt muuttaa Helsingistä pidemmälle-
kin, mikäli sopiva paikka jostakin ilmaantuu. 
Tällainen paikka löytyikin Forssan Matkusta. 
Kastikaisilla ei ollut mitään tietoa missä Matku 
edes on. 

– Lähdettiin katsomaan paikkaa ja ihastut-
tiin. Tämän jälkeen teimme tarjouksen, mikä 
hyväksyttiin. Ensimmäiset kuukaudet seilattiin 
Helsingin ja Matkun välillä. Viikot oltiin töissä 
Helsingissä ja perjantaina tultiin Matkuun ja 
lähdettiin taas maanantaiaamuna Helsinkiin,  
muistelee Leena.

UUDET TYÖT

Forssaan muuton jälkeen Leena teki alussa 
keikkoja Helsingin suuntaan. Normaali viik-
ko oli 15 tuntia jumppia Helsingissä. Matkan 
teko Matkun ja Helsingin välillä alkoi käydä 
raskaaksi ja vei ajasta liikaa, joten Leena alkoi 
katsella työpaikkaa Forssan suunnalta. Töitä 
löytyikin terveysasemalta, jonne tarvittiin fy-
sioterapeuttia. 

– Työpaikka vaihtui lapsien syntymän jäl-
keen, kun pääsin Humppilan kunnan fysiote-

rapeutiksi. Humppilassa olin töissä aina vuo-
teen 2014, kertoo Leena. 

Fysioterapeutin töiden ohessa Kastikaisen 
aika kului tehden hierojan töitä ja personal 
trainerin töitä kierrellen eri saleilla.

– Halusin panostaa normaaliin ja raskaaseen 
kuntosalitreenaamiseen. Kierrellessä paikasta 
toiseen, näin erilaisia ja kokoisia saleja. Monet 
treenaajat kertoivat minulle millaisen paikan 
he haluaisivat. Treenitilanteissa tuli usein mie-
leen haave omasta salista, jossa voisi helpom-
min viedä ohjelmat loppuun. Ajatus vahvistui 
vahvistumistaan, muistelee Leena. 

Alussa oli mutkia matkassa tilojen ja käytän-
nön asioiden kanssa, mutta sinnikkäästi Lee-
nan tekeminen vei hanketta eteenpäin. 

– Olen luonteeltani sellainen, että jokaisen 
kiven käännän päästäkseni lopputulokseen. 
Jos jotakin oikein haluaa, niin pitää tehdä töitä 
sen eteen. Siitä lähti ajatus, että pitää olla oma 
paikka, missä kaikki olisi saman katon alla, 
kertoo Leena. 

Haave toteutuikin 1.3.2014, kun Leenan 
oma kuntokeskus LF GYM avasi ovensa. 

YRITTÄJÄN ARKI

- Kun avasin oman kuntokeskukseni, moni 
kysyi olenko minä ihan hullu? Mieti nyt kan-
nattaako, kun täällä oli silloin jo useampi 
kuntosali ja yksi vielä uimahallin yhteydessä. 
Riittääkö uuteen saliin asiakkaita? Luotin kui-
tenkin siihen mitä olin nähnyt ja kuullut. En 
voinut olla niin väärässä. Jokainen kuntosali 
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LF GYM   
TYÖTÄ HYVINVOINNIN PUOLESTA

Leena Kastikainen teki vuonna 
2005 henkilökohtaisen ratkaisun 
jättämällä taakseen Helsingin 
kiviset kadut ja muutti Matkuun, 
missä pystyi toteuttamaan 
unelmansa asua perheineen 
omakotitalossa. Samalla muuttui 
yrittäjän työt päiväkotiyrittäjästä 
fysioterapeutiksi ja 
kuntokeskusyrittäjäksi. LeenaFitin 
kuntosali onkin löytänyt paikkansa 
forssalaisten liikunnanharrastajien 
keskuudessa. 
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on profiloitunut omalla tavallaan. Meille on helppo tulla ja on matala 
kynnys. Olen myös vahvasti läsnä, mikä koetaan hyväksi, kertoo Leena. 

Kilpailu on alalla kovaa ja yrittäjän pitää olla aina askeleen edellä mui-
ta. Salin lisäksi on hoidettava fysioterapia, pelkät hieronnat, personal 
trainer -asiakkaat, kuntosaliohjaukset, kassalla ja myymälässä oleminen. 
Leenan lisäksi yrityksessä työskentelee liikuntaryhmäohjaaja ja lapsi-
parkissa viisi tyttöä vuorollaan iltaisin. Lapsiparkki mahdollistaa myös 
perheellisten kuntoilun. Kastikainen luottaakin omaan ammattitaitoon-
sa. Kuntokeskusyrittäjä tekee pitkää päivää. Työt ovat iltapainotteisia ja 
lähes kaikki aika menee yrityksen pyörittämiseen. Viikonloppuisin Lee-
na käy tarvittaessa seuraamassa urheilijatiimiimme kuuluvien nuorten 
urheilijoiden kisoja. Perheen tuki ja kannustus on ensiarvoisen tärkeää, 
jota ilman yrittäminen ei onnistuisi. Yrityksen kirjalliset työt vaativat 
myös oman aikansa. Aniharvoin työpäivä loppuu siihen, kun yrittäjä 
laittaa salin oven perässään kiinni. Yrittäjän ei myöskään auta sairastua. 

UUDET TILAT LEPISTÖNKATU 9, SORTOHAKA

LF GYM:in kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti alusta asti. Nyt tilo-
jen seinät ovat tulleet vastaan, minkä vuoksi päätettiin siirtyä isompiin 
tiloihin. LF GYM:in uusi koti löytyikin Forssan Sortohaasta, jossa oli 
sopivan kokoinen tila vapaana. 

– Olen tällä kertaa päässyt vaikuttamaan myös tilan esteettiseen puo-
leen. Keskukseen tulee paljon kaikkea uutta. Toiminnallinen alue tulee 
olemaan hieno lisä LF GYM:in toimintaan. Yllätyksiäkin on tiedossa, 
kertoo Leena leveä hymy huulillaan.

– Sali saadaan tehtyä nyt huomattavasti toimivammaksi ja niitä tulee 
lisää. Solariumpalvelut tulevat meille myös uutena. Muutosten myötä 
ryhmäliikuntaan saadaan lisää tunteja. Asiakkaiden suosikki kuntonyrk-
keilyjumppa tulee taas liikuntakalenteriin. Uudet tilat saadaan ryhmitel-
tyä kullekin käyttäjäryhmälle sopivaksi. Tiloihin saadaan peruskuntosali, 
voimapuoli erikseen ja toiminnallinen tila tulee myös omaksi. Lapsipar-
kista tulee entistäkin viihtyisämpi, kertoo Leena valmistuvasta salistaan. 
Uuden salin avajaisia tullaan viettämään 1.5. Lepistönkatu 9:ssä. 

MONENLAISTA APUA LEENAFITISTÄ

– Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista 
edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Sillä voidaan hoitaa tiettyä 
oiretta tai sairautta, mutta ennen kaikkea se on yleislääke, joka oikein 
suoritettuna vaikuttaa lähes kaikkiin elimistön toimintoihin, kuten fyy-
siseen kuntoon ja terveyskuntoon, tietää Leena. 

Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan hyvää suorituskykyä, erityisesti kes-
tävyyttä ja lihasvoimaa. Terveyskunnon kannalta tärkeitä asioita ovat 
esimerkiksi matala verenpaine ja veren kolesteroli, ihannepaino, tuki- ja 
liikuntaelimistön terveys ja nivelten liikkuvuus.

– Yleensä ihmiset tulevat hakemaan apua, kun kropassa on ongelma. 
Henkilökohtaisesti pidän ongelman ratkaisemisesta. Työssään onnis-
tumisesta nauttii silloin, kun on pystytty oikein annetulla hoidolla tai 
treeniohjelmilla vaikuttamaan asiakkaan suoritukseen ja hyvinvointiin 
positiivisesti, kertoo Leena. 

Liikuntasalilla käyminen on myös sosiaalinen tapahtuma, mikä kan-
nustaa liikkumaan.

– Olen itse ulospäinsuuntautunut, sosiaalinen ja tykkään jutella ih-
misten kanssa. Näen osaa ihmisistä viisi kertaa viikossa, joten monet 
ovat tulleet tosi tutuiksi, naurahtaa Leena.

SYDÄMEN ASIOITA

Vapaalla Leenan aika kuluu perheen parissa ja pihanlaittopuuhissa. 
Myös kaksi koiraa saa oman aikansa. Tyttärien harrastusten kautta pää-
see myös irti työstä.

– Tykkään, että voin olla kotona oman perheeni kanssa, tehdä ruokaa 
ja käydä ulkona kävelemässä, miettii Leena. 

Yrittäjyys merkitsee Leenalle työtä ja leipää. Korkea työmoraali ja ah-
keruus ovat hänelle kunnia-asia. 

– Se, että saan toteuttaa niitä asioita, joita oikeasti rakastan, merkitsee 
minulle paljon. Nautin joka päivä töihin menosta, mikä on minulle sy-
dämen asia, kiteyttää Leena Kastikainen. •

Leena opastaa Miikka Leponiemeä tekemään 
liikkeet oikealla tavalla.

LF GYM   
TYÖTÄ HYVINVOINNIN PUOLESTA

Hieronnan avulla saadaan lihakset nopeasti palautumaan  
rasituksesta sekä jumissa olevien lihasten verenkiertoa 
paremmaksi.

Yrittäjän pitää olla vahvasti läsnä toiminnassa.  



Liigakiekkoa seuraamassa 29.10.2016. 
Jäsenistölle tarjoutui mahdollisuus seu-
rata ottelua HIFK-Tappara.

Yritysvierailu Jomet Oy:lle 8.11.2016. 
Jometin toimintaa ja tiloja esitteli 

toimitusjohtaja Aki Savonen.

Yhdistyksen vuosikokous ja -juhla 
12.11.2016. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat. Juhlapuheen 
suoritti aluejohtaja Heikki Tiihonen Fen-
niasta. Timanttisilla yrittäjäristeillä palkit-
tiin Jyrki ja Ilkka Lahtonen Autokoulu 
Lahtonen Oy.stä. Yhdistyksen sihteeri Pia 
Oksa palkittiin keskuskauppakamarin kul-
taisella elämäntyömerkillä. 

Kätevä -palkinnon vastaanottivat Timo ja 
Marja Pekka Rakennus Timo Pekka Oy:stä. 

Eput-elokuva käytiin katsomassa 6.12. 

Yhdistyksen kevätkauden jumpat 11.1. 
alkaen Leena Fit Gym:llä.

Hiihtokoulu pidettiin 23.1. Auto-
Kehän tiloissa. Opastusta välineiden 

huollosta ja valinnasta tarjosi Sipi Erkkilä.

The Ukulele Orchestra of Great Britain 
-konserttia Hämeenlinnan verkatehtaalla 
27.1. oli seuraamassa linja-autollinen 
yhdistyksen jäsenistöä.

Kilimanjaro Uhure Peak Tansania 
5895 m. 23.2. Hannele Järvinen vei 

yhdistyksemme viirin yrittäjän sinnik-
kyydellä huipulle asti. Onnittelut!

Yritysvierailu Da-Design Oy 21.3. 
Yrityksen toimintaan ja tiloihin 

jäsenistöä perehdytti toimitusjohtaja 
Sami Kotiniemi.

Kevätkokous 8.4. pidettiin Forssan 
VPK:n tiloissa. Kokouksen jälkeen 

VPK esitteli toimintaansa ja tarjosi sam-
mutusharjoituksia koko perheelle. 

10  KÄTEVÄ 1 / 2017      

MC-Kätevä ilmoittelee erikseen kesän 
ajotapahtumistaan.

KESÄTEATTERIA PERINTEISESTI 10.6., 
suuntana Naantalin kesäteatteri jossa kat-
somme Fingerporin. Samalla pääsemme 
yritysvierailulle Naantalin vierasvene-
satamaan sekä uuteen vielä rakenteilla 
olevaan ravintolaan, jossa puuhamiehinä 
mm. Miska Pekkola ja Petri Silvo.

Holjat Markkinat 3.–5.8. Yhdistys on mu-
kana, joten muistakaa osallistua joukolla 
kaupunkitapahtumaan.

Rautakankikävelyn MM-kisoihin 18.8. 
osallistutaan yhdistyksen joukkueella. 
Huutosakkiin mahtuvat kaikki.

Syksyn jumppavuoroista ilmoitellaan 
erikseen.

OPINTORETKI 7.–10.9. Matka suuntautuu 
tänä vuonna Sveitsiin. Matkaohjelma 
nähtävissä www.fsktry.fi. 

Yhdistyksen 70-vuotisjuhla 18.11.2017 
Forssan musiikkisalissa (Työväentalo) 
Merkatkaa kalenteriin!

Forssan Seudun Käsityö- ja 

Teollisuusyhdistyksen hallitus 2017

Puheenjohtaja Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen

Sihteeri Pia Oksa

Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet Pasi Saira, Kirsi Laine-Mäki, 
Toni Nordman, Heikki Seppä, 
Janne Lukkala, Petri Ahola ja Tapio Lilja

Varajäsenet Juha Heinämäki, 
Petri Okkonen, Eija Lehtonen-Saira, 
Kauko Korko
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Lisätiedot/ilmoittautumiset: sihteeri Pia Oksa, pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987
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Asemanpuiston Lääkärikeskus 
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010  
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Beoprint

Yleisimmät 
sähkömoottorit 

suoraan varastosta, 
moottorien huollot 

ja kääminnät.

Muista myös muut palvelumme:
Urakointi • Huolto ja kunnossapito
Aurinkovoimalat • Paloilmoitinliike

Viksbergintie 1, 30300 Forssa • Puh. 010 843 9010


