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Pääkirjoitus 

Voihan Korona!
Jos joku olisi sanonut vuodenvaihteessa, millaiseen tilanteeseen 
maailma voi ajautua reilussa kolmessa kuukaudessa, olisi hänelle 
varmaankin naureskeltu. Kuulumme sukupolveen, jota ei ole ko-
etellut maailmanlaajuinen katastrofi. Edesmennyt äitini muistutti 
minua, että jokaiselle sukupolvelle sellainen osuu kohdalle. Hän oli 
aikoinaan nähnyt sodan ja sen tuomat rajoitteet ja pelot. Nyt vihol-
linen on vaihtunut näkymättömään ja vaikeasti torjuttavaan, joka ei 
tunne valtioiden rajoja, saati kansallisuuksia. Tämän ei kyllä pitä-
nyt tulla kenellekään yllätyksenä. Pandemiasta saatiin jo varoituksia 
Sarsin ja Ebolan muodossa. Tutkijat ovat pitkään varoitelleet valti-
oita ja kehottaneet varautumaan pahimpiin skenaarioihin pandemi-
oista. Oltiinko sittenkään valmiita? Edellisen kerran vastaava epi-
demia riehui I maailmansodan aikoihin. Espanjantaudiksi nimetty 
lintuinfluenssa tappoi 50 miljoonaa ihmistä ja Suomessa 20 000. 

Tammikuun alkupäivinä olin Antin Konditoriassa aamukahvilla. 
Forssan Lehden sivuilla oli pieni juttu, jossa mainittiin Kiinassa ih-
misten sairastuneen uuteen influenssaan. Sanoin pöytäseurueelle, 
että kaikista suurin uutinen on lehdessä kaikista pienimmällä. Asiaa 
ei mielestäni otettu tarpeeksi vakavasti edes WHO:ssa. Suomessakin 
televisioon juoksutettiin asiantuntijoita, joiden mielestä ei ole vielä 
syytä huoleen. Matkalle voi hyvin mennä, ellei mene Kiinaan. Nope-
asti tauti oli myös meillä ja virkamiehillä ja päättäjillä sormi suussa, 
kunnes ymmärrettiin ottaa oppia Tanskasta ja Norjasta.

Rajoitustoimenpiteet alkoivat asteittain. Ensin kiellettiin 500 henki-
lön tapahtumat. Ne muuttuivat 10 hengen tilaisuuksiksi. Teatterit, 
konserttisalit, elokuvateatterit, kahvilat ja ravintolat suljettiin. Näi-
den yritysten myynti lakkasi miltei kokonaan. Suomessa myynti on 
vähentynyt 62 % yrityksistä ja kasvanut vain kolmella prosentilla. 
Kriisi iskee voimakkaasti yrityksiin eri toimialoilla koko maassa. 
Suurin kärsijä on kaupan ala, jossa 90 % on kärsinyt koronan takia. 
Myös puolet kuljetusyrittäjistä arvioi lomauttavansa henkilöstöä. 
Tutkimusten mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 6-13 %. 
Lopullinen pudotus riippuu siitä, kuinka nopeasti kriisistä toivutaan. 

90-luvun lamasta viisastuneena valtiovalta pyrkii tukemaan yrityk-
siä, jotteivat ne kaadu. Konkurssilaki kaipaisi tässä tilanteessa vielä 
pikaisia muutoksia, etteivät yrittäjät jäisi vuosikymmeniksi velka-
vankeuteen. Heitä tämä maa vielä tarvitsee. Tukia voi hakea Busi-
ness Finlandin, Ely-keskuksien ja kuntien kautta, mutta käsittelyssä 
ja maksatuksessa tulee olemaan ruuhkaa. Ovatko tuet riittäviä ja 
kuinka syvälle sukelletaan jää nähtäväksi. Noin 32 % vuokrananta-
jista on poistanut vuokranmaksuvelvollisuuden koronakriisin ajal-
ta. 28 % on alentanut vuokria. 40 % ei ole poistanut eikä alentanut 
vuokria. Joukossa on useita kauppakeskuksia sekä kuntia. 

Hyvä puoli kriisissä on ollut digiloikka, joka on pakon edessä teh-
ty ja nopeasti omaksuttu. Asioiden hoito, koulu ja 
kokoukset hoituvat verkossa. Matkustelun vähene-
misestä kiittää myös luonto. Kaikista kriiseistä on 
selvitty, joten kyllä tästäkin selvitään. Muistakaa 
auttaa toinen toisianne ja suojautukaa 
suositusten mukaan. Meitä kaikkia 
tarvitaan, kun laitetaan yhteis-
kunta pyörimään.
Voimia kaikille!

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset

Kannen kuva Puutyöliike Pekka Väre Ky

Päätoimittaja Ville Koivisto

Taitto Mainostoimisto Synergia Oy

Paino Forssa Print 2020

Suomen suurimpana rahoittajana OP kantaa vastuunsa suomalaisten 
yritysten taloudellisesta tilanteesta. Asiantuntijamme auttavat yritystäsi 
löytämään sopivat ratkaisut tämän poikkeuksellisen kriisin keskellä. 

Yritykset voivat lykätä luottojen maksujaan, mikäli koronapandemia 
on vaikuttanut yrityksen kykyyn maksaa takaisin luottojaan. Lisäksi 
tarjoamme ratkaisuja yritysten rahoitustarpeisiin.

Lyhennysvapaahakemuksen voi tehdä helposti osoitteessa op.fi

Heli Seppälä 
010 256 1338

Yrittäjän 
kumppani

Timo Lahti 
050 364 2580

Jaana Sava 
050 343 4761

Risto Simso 
010 256 1045



Vaikka sydämestäni toivonkin tilanteen muut-
tuneen jo paremmaksi tätä lukiessasi, arkito-
dellisuus ei varmaankaan vielä ole palautunut 
lähellekään normaalia – mikä se normaali sit-
ten tämän jälkeen onkaan? Maailma on vallit-
sevassa tilanteessa kuin suuri kokeilukulttuu-
rin alusta, missä valtiot, kaupungit, yritykset, 
ym. tahot toimivat ad hoc -tilanteessa, siitäkin 
huolimatta, että erilaisia kriisisuunnitelmia on 
hiottu vuosikaudet. Globalisaatio on kohdan-
nut uuden haastajan, mikroskooppisen viruk-
sen, mikä on saanut valtiot sulkemaan rajojaan 
ja rajoittamaan kansalaistensa perusoikeuksia. 
Protektionismi nostaa päätään varsin konkreet-
tisesti, mikä puolestaan vaatii toimenpiteitä ti-
lanteesta selviämiseen, mutta antaa myös uusia 
mahdollisuuksia.

Yritysten osalta tilanne on kuitenkin kaksi-
jakoinen. Erityisesti pienten palveluyritysten 
osalta markkinat ovat monilta kadonneet, 
kulujen kuitenkin jatkuessa. Moni työllistävä 
yritys on joutunut lomauttamaan, kuka mistä-

kin syystä, jolloin niidenkään tuotanto ei toimi 
normaalisti. Nyt sitä aikaa kehittämiseen olisi, 
mutta onko resursseja ja riittääkö henkistä jak-
samista nähdä tämän ajan yli? Suomen Yrittä-
jien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi 
tv-haastattelussa, ”Yrittäjä on taistelija!”. Tais-
telijaa tämä aika kaipaakin, ei saa jäädä tuleen 
makaamaan. Näille taistelijoille Business Fin-
land ja ELY ovat suunnanneet ”taistelurahaa” 
eli rahoitusta, jolla nyt on mahdollista toteuttaa 
niitä pitkään mielessä muhineita ideoita, uusia 
palveluita ja uudenlaisia toimintatapoja. Olem-
me jo muutamassa viikossa kokeneet suurem-
man digiloikan kuin tähän mennessä koskaan 
aikaisemmin. Hyödyntääkö yrityksemme jo 
tätä kaikkea, vai löytyisikö vielä uusia tehok-
kaita sähköisiä toimintatapoja? Toimitusketjut 
ja alihankintaverkostot ovat kovilla poikkeus-
aikoina; miten varmistaa tavaran liikkuvuus 
ja toimitusten pysyminen sovituissa aikatau-
luissa? Riskinä on, että varsinkaan kaikki ul-
komaiset toimitukset eivät palaudu välittö-
mästi kriisin päätyttyä, onko näihin nyt syytä 

valmistautua? Osa yrityksistä on jo löytänyt 
omista kontakteistaan ratkaisuja akuutin kriisi-
tilanteen ongelmiin, esimerkiksi reittejä saada 
hengityssuojaimia maahan tai valmistaa niitä 
Suomessa.

Kevät tulee kuitenkin kovaa vauhtia. Luonnos-
ta kannattaa nyt nauttia, se on kuitenkin vielä 
sallittua, jopa suotavaa. Vaikka suuremmat 
kokoontumiset on kielletty, kannattaa yhdessä 
ulkoillen tai sähköisin välinein olla yhteydessä 
kollegoihin ja ystäviin. Nyt jos koskaan yrittäjät 
tarvitsevat vertaistukea ja erilaisten jaksami-
seen liittyvien verkostojen merkitys korostuu. 
Olkaa siis aktiivisesti yhteydessä, jakakaa tun-
temuksianne sekä pitäkää huolta itsestänne ja 
läheisistänne.

Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä

09.04.2020
Todella hämmentävää aikaa elämme tällä het-
kellä ja toivon, että yritykset selviävät näistä 
poikkeusoloista huolimatta ja pystyvät jatka-
maan toimintaansa kriisin jälkeen. Nyt to-
della tarvitaan yrityksille tärkeitä tukia, jotka 
edesauttavat selviämisessä. Toivon myös, että 
käytämme palveluita paikallisesti tukeaksem-
me oman alueemme yrittäjiä.

Kaikki yritykset ovat tärkeitä ja siksi tärkeää 
olisi, että tuet kohdentuisivat oikeudenmu-
kaisesti niitä tarvitseville. Valitettavasti tuki-

Kirjoittaja 
Leena Leppä-Lukkala, 
KLT
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Verohallinto myöntää yhteisöille kuukauden 
lisäajan veroilmoitusten antamiseen korona-
tilanteen takia. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen 
hakea, eikä lisäajalta luonnollisesti myöskään 
määrätä myöhästymismaksua. Verohallinnon 
päätös koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joi-
den tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja 
helmikuun 2020 välisenä aikana. Nämä asiak-
kaat voivat nyt antaa veroilmoituksen viiden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, 
kun normaalisti ilmoitus on annettava neljän 
kuukauden kuluessa.

EU:n verkkolaskudirektiivin mukaisen verk-
kolaskulain piti astua voimaan huhtikuun 
alusta 2020. Uusi verkkolaskulaki tarkoittaa 
käytännössä sitä, että jokaisella yrityksellä 
on oikeus pyynnöstä saada toiselta yritykseltä 
lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna). 
Koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi 
lain noudattamiseen tuli jatkoaika.

Tietoa ennen koronaa päätetystä tulolähdejaon 
poistumisesta osakeyhtiöiltä ja eräiltä muilta 
yhteisöiltä: lakia sovelletaan ensimmäisen ker-
ran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 
Tämä tarkoittaa käytännössä, että jos esimer-
kiksi rakennustoimintaa harjoittavan yhtiön 
tulos on tappiollinen 15 000 euroa ja vuokraus-
toiminnan tulos on positiivinen 10 000 euroa, 
yhtiölle vahvistettaisiin 5  000 euron tappio. 
EVL- ja TVL-tulolähteet yhdistyvät ja tulokset 
netotetaan. Jos yhtiöllä olisi aiemmin vahvis-
tettuja vuokraustoiminnan tappioita, joita ei 
ole voitu vähentää vuoden 2019 verotuksessa, 
voi yritys  vähentää tappiot elinkeinotoiminnan 
tulolähteellä seuraavina vuosina. 

Valoisaa kevättä kaikille tilanteesta  
huolimatta!

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
Forssan Yrityskehitys Oy

käytännöt ovat kovin erilaisia ja tukia haetaan 
monesta eri kanavasta. Yritysjärjestöt ovat 
tiedottaneet jäsenistöään koronaan liittyvistä 
asioista ja kanavista, joista saa tietoa. Samoin 
me tilitoimistona olemme tiedottaneet asiak-
kaitamme ajantasaisesti tärkeistä asioista.

Verohallinnon maksujärjestely on  
mahdollista kaikille yritysmuodoille
Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto 
on helpottanut toistaiseksi maksujärjestelyn 
ehtoja.

25.3. alkaen on voinut hakea maksujärjeste-
lyä, jonka ensimmäinen maksuerä on vasta 
kolmen kuukauden kuluttua maksujärjeste-
lyn hyväksymisestä. Verohallinto myös lisää 
automaattisesti maksujärjestelyn jälkeen 
syntyneet uudet verovelat maksujärjestelyyn 
31.5.2020 asti. 

Maksujärjestelyn edellytys on, ettei veroja ole 
ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset annetaan 
edelleen ajallaan. Eli huomioi kirjanpidon ajan-
tasaisuus ja kaikkien oma-aloitteisten veroil-
moitusten jättö ajallaan, jotta maksujärjestely 
pysyy voimassa. Aiemmin rauennut maksujär-
jestely saattaa estää uuden järjestelyn saamisen.

Eduskunta päätti 31.3. muun muassa no-
peutetusta lomautus- ja yt-menettelystä sekä 
useista muista yritysten toimintaa helpottavis-
ta ratkaisuista. Määräaikaiset muutokset ovat 
voimassa 30.6.2020 asti ellei toisin mainita.

Yrittäjän on mahdollista saada työttömyys-
turvaa ilman, että yrittäjän tarvitsee lopettaa 
yritystoimintaa. Edellytyksenä on, että päätoi-
misen työskentelyn yrityksessä katsotaan päät-
tyneen tai yritystoiminnasta saatava tulo on 
vähentynyt koronatilanteen vuoksi. Väliaikai-
nen lakimuutos on voimassa 8.4.–30.6.2020.
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Puusta 
PITKÄLLE

Puutyöliike Pekka Väre Ky

Kova halu yrittämiseen ja työntekoon ovat olleet Pekka Väreelle 
se punainen lanka, jota hän lähti seuraamaan 48 vuotta sitten. 

Tänä päivänä yrityksellä on toistakymmentä työntekijää ja 
se kuuluu kymmenen merkittävimmän puisia kuormalavoja 
ja erilaisia pakkaustuotteita valmistavien yritysten joukkoon. 

Nykyään yrityksellä on halli- ja tuotantotiloja 10 000 m2 
Tammelan Portaassa. Yrityksen kasvu ja nykyinen toiminta on 

paljolti Pekan uteliaisuuden ansiota.  
- Vuosien saatossa on tullut kierrettyä erilaisilla puualan 

messuilla katsomassa, josko löytyisi uusia tapoja ja tekniikoita 
tehdä yrityksemme valmistavia tuotteita. Meillä täytyy homman 

toimia, sillä isoilla yrityksillä ei ole varaa seisottaa tehtaita 
lavojen puutteen takia, kertoo toimitusjohtaja Pekka Väre.

Kuorma-autoon mahtuu kerralla noin 
600 – 1000 lavaa koosta riippuen.
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Ammattitaitoinen henkilökunta on tärkeä menestystekijä yrityksen toiminnassa. 

Puutyöliike Pekka Väre Ky 

Puutyöliike Pekka Väre Ky on perheyritys, 
jonka päätuotteita ovat puiset kuormalavat ja 
teollisuuden pakkaukset. Tuotteet valmiste-
taan asiakkaille heidän tarpeiden ja mittojen 
mukaisesti. 

- Tämä ei ole mitään hienopuusepän työtä, 
kuten ikkunat ja portaat. Laitteet ja välineet, 
jotka meillä ovat käytössä soveltuvat vain kuor-
malavojen ja pakkausten tekemiseen, tähdentää 
Pekka. 

Kun yrityksen kaikki linjat ovat käytössä 
valmistuu kuormalavoja n. 4000 kpl päivässä. 
Raaka-aineena käytettävää sahatavaraa yri-
tys nielee 15 000 m3 vuodessa. Yrityksellä on 
kolmisenkymmentä vakituista asiakasta noin 
200 km säteellä Tammelasta. Työtä yritys tarjo-
aa kahdelletoista työntekijälle. Puutyöliikkeellä 
on myös sisaryritys Tenwood Oy. Toimintaa sil-
lä on Salossa ja Lahdessa. Yritys toimii samalla 
alalla, joten sen ostaminen aikoinaan antoi kai-
kille yrityksen toimipisteille synergiaetua. 

- Poikani Pasi ja Oskari ovat osakkaina yri-
tyksessä ja hoitavat tätä toimintaa, joten minun 
ei siihen tarvitse suuremmin sekaantua. Joskus 
on tullut mietittyä olisiko tuotesortimenttia ai-
koinaan pitänyt laajentaa, mutta onneksi ei läh-
detty rönsyilemään, vaan on pyritty oppimaan 
oma ala mahdollisimman hyvin. Kuormalavoja 
on tehty 48 vuotta, eikä vieläkään ole kaikkea 
opittu, naurahtaa Pekka.  

Miten kaikki sai alkunsa?

Pekan yrittäjäuran alku liittyy Forssan Lasi-
villatehtaan syntyhistoriaan. Ennen tehtaan 
ylösajoa oli hän harjoittelemassa Ahlströmillä 
Karhulassa ja Ruukin tehtailla lasivillan val-
mistuksen saloja. 

- Olin työntekijänä mukana Forssan tehtaan 
käynnistämisessä. Kun olin ollut pari vuotta 
töissä Forssassa, sain elämäni ensimmäisen 
ja viimeisen kesäloman. Lomalla luin paikal-
lislehdestä ilmoituksen, että Ahlström ostaisi 
pakkausalustoja. Soitin siltä istumalta tehtaan-
johtajalle ja kysyin, voisinko minä tehdä niitä. 
Tiedustelin myös, onko tehtaalla jokin sellai-

nen pykälä, ettei voi yhtiön omalle työntekijäl-
le tätä työtä antaa. Tähdensin myös, että mi-
nulla on helvetillinen yrittämisen halu. Johtaja 
kysyi minulta, että millä perusteella työ pitäisi 
minulle antaa ja luvata. Vastasin hänelle, etten 
osaa oikein mitään luvata, kun en ole lavoja 
eläissäni tehnyt, mutta sen verran lupaan, että 
ne eivät teiltä ikinä lopu, kertoo Pekka.  

Elettiin vuotta 1972, jolloin Pekka työsken-
teli päivisin Ahlströmillä ja valmisti kuorma-
alustoja isänsä ja vaimonsa Riitan kanssa iltai-
sin, öisin ja viikonloppuisin. Pariskunta asui 
Pekan syntymätorpassa, jonka pihapiirissä la-
voja kasattiin ulkosalla ja piharakennuksessa. 
Lähtökohdat olivat vaatimattomat, kun ympä-
rillä ei ollut muuta kuin savipeltoa. 

- Lavoja tehtiin ja paleltiin. Ei ollut mitään 
hauskaa hommaa. Siinä työn ohessa yritettiin 
kehitellä parempia työtapoja niiden valmista-
miseen. Vasaralla tehtiin aluksi kaikki. Mietin, 
että kokoamiseen pitäisi löytyä parempikin vä-
line, vaikka isäni totesi, ettei parempaa vehjettä 
ole olemassakaan. Uteliaisuuttani päätin käydä 
Saksassa puualan messuilla, missä näin ensi 
kertaa naulapyssyjä. Sain selvitettyä, että niitä 
voi Suomestakin saada. Suomeen tullessani 
ostin kaksi naulapyssyä. Ne olivat ensimmäiset 
naulauspuolen koneet meidän firmassa, kertoo 
Pekka hymyillen.  

Kasvusuunnitelmia

Lavojen rakentamiseen osallistui aktiivisesti 
myös Riitta. Hän työskenteli yrityksen kyl-
mimmissä olosuhteissa pihalla katkomassa 
puutavaraa. 

- Pakkasten alkaessa Riitta alkoi valittamaan, 
että varpaat palelee ja on pakko lähteä kotiin 
niitä lämmittelemään. Katselin, että hommaa 
oli paljon tekemättä, joten pyysin häntä odot-
tamaan sen aikaa, että käyn hakemassa hänelle 
Forssasta talvilenkkarit. Siltä seisomalta kävin 
ne noutamassa ja niin taas pärjättiin, virnistää 
Pekka. 

- Kyllä on täytynyt olla kova yrittämisen 
halu, kun oman työn ohella kymmenen vuot-
ta tätä hommaa tehtiin koko perheen voimal-
la. Riitta hoiti samalla lapset. Kirkonkylälle 

muuttaessamme otimme vielä talonmiehen 
tehtävät vastaan taloyhtiöstä, muistelee Pekka. 

Yritykseen investoitiin ensimmäinen kun-
nollinen vannesaha vuonna 1983. Kuorma-
autosta purettiin saha Portaan pellolle, koska 
pihamaalle se ei mahtunut. Asentajan saapu-
essa Helsingistä Portaaseen hänelle näytettiin 
suunnitelma, että uusi saha asennettaisiin kyn-
töpellolle lankkujen päälle. Moiseen paikkaan 
hän ei laitetta suostunut asentamaan. Hänen 
lähtiessä Pekka päätti asentaa laitteen omin 
avuin pellolle, missä sillä tehtiinkin töitä vuo-
den verran. Siinä vaiheessa tuli eteen tärkeän 
päätöksen aika: panostaa vai lopettaa? 

- Minulle tuli mieleen, ettei toi nainen koko 
aikaa noilla lenkkareilla tee näitä hommia ko-
vin kauan. Se saattaa lähtee vaikka litoon. Tästä 
johtuen syntyi päätös rakentaa oma halli. 

Hännisen Timo Ahlströmiltä toimi hallin 
toimittajan suhteen konsulttina. Kauppa syn-
tyi ja halli tehtiin. Muistan hyvin, kun Malinin 
Päivi Forssan Lehdestä tuli tekemään juttua ja 
ihmetteli, että mitä ihmettä noin 480 m2 suu-
ruisella hallilla tehdään Portaassa. Vastasin hä-
nelle, että jos ei saada itse täytettyä, niin vuok-
rataan sitten muille, muistelee Pekka.

Investointien ja toiminnan kasvu

Vuonna -84 tuli ensimmäinen halli-investointi. 
Tämän jälkeen on uutta tuotantotilaa syntynyt 
lähes vuosi ja halli vauhtia. Myös henkilökun-
taa palkattiin tarvittava määrä kasvun mukaan, 
enimmillään palkkalistoilla oli kaksikymmen-
tä. Myös koneellistuminen alkoi hallien myötä. 
Pekka alkoi kiertämään messuja, etsien uutta 
ideaa ja teknologiaa. Oppia haettiin Italias-
ta, Saksasta ja Ruotsista, jotka olivat Suomea 
monta vuotta edellä valmistuksessa ja automa-
tisoinnissa. 

Kuormalavoja on tehty 
48 vuotta, eikä vieläkään 
ole kaikkea opittu.

Lavojenvalmistuslinjastot nielevät 15 000m3 puuta vuodessa. 
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- Niitä linjoja tuli sitten ostettua ja tehtyä 
aina lisää tilaa uusille koneille. Investoinnit 
vaativat myös sähköjen ja infran uusimista. 
Koko yrityksen historian ajan on ollut jatkuvaa 
rakentamista ja investointien tekemistä. Kaikki 
on itse mietittyä ja kantapään kautta opittua. 
Kauheasti ei ole takaiskuja tullut, mutta yö-
unia on jonkin verran mennyt. Senco toimitti 
ensimmäisen koneen, millä tehtiin Forsteelle 
pakkausalustoja. Ensimmäinen lavojen val-
mistuslinja tuli Ruotsista käytettynä, minkä 
jälkeen ostettiin upouusi linja, jonka hinta 
oli silloin enemmän kuin yrityksen liikevaih-
to. Konetta jouduttiin asennuksen yhteydessä 
modifioimaan hallin tilojen mukaan. Alkuai-
kojen koneet olivat paineilmakäyttöisiä, minkä 
jälkeen automaattilinjat muuttuivat hydraulii-
kalla toimiviksi.

- Ruotsalaisen yhtiön lähettämä asentaja ru-
pesi jostakin syystä viihtymään Tammelassa 
hyvin Pohjanmaan sijaan. Pian kävikin selväk-
si, että rakkaus piti miestä hämäläisessä ottees-
saan. Tarjoutui jäämään myös yritykseen töi-
hin. Meidän kannaltamme hyvä rakastuminen. 
Saimme palvelukseen kielitaitoisen ahkeran 
työntekijän, joka ymmärsi sähkön ja mekanii-
kan päälle. Töissä hän oli aina eläkkeelle siir-
tymiseen asti ja asustaa edelleen Tammelassa, 
kertoo Pekka. 

Automatisoinnin seurauksena rakennettiin 
huolto- ja korjaamotilat. Isojen neliömäärien 
lämmittämiseen rakennettiin lämpökeskukset, 
puunmurskaimet ja pelletintekolaitteet. 

- Hukkapuuta tulee niin paljon, että kaikki 
lämpö halleihin saadaan omasta takaa. Myös 
sähköt piti uusia. Meillä on 2 x 500 kw sulak-
keet. Tuotteiden laatuvaatimukset ovat niin ko-
vat, että kaikki tarvikkeet pitää olla katon alla. 
Asiakkaat käyvät jopa tarkistamassa tilanteen 
laatuvaatimusten osalta, muistuttaa Pekka.

Kuljetuskalusto ja logistiikka

Lavojen ja pakkausten teko vaatii paljon ka-
lustoa. Lavat ovat tilaa vieviä tuotteita, joten 
kaluston pitää olla hyvässä kunnossa. Myös 
kaluston siisteyteen kiinnitetään huomiota, 
koska ne antavat hyvän kuvan yrityksestä. Yri-
tyksen kalustohallista löytyy kaksi pyöräkuor-
maajaa, kurottaja ja kymmenkunta trukkia. 
Täysperävaunuja on kolme sekä yksi nuppi. 
Kalustoa pitää olla, että tuote saadaan lähte-
mään ajallaan. 600 -1000 lavaa mahtuu yhteen 
autoon. Tuotteita ei kannata viedä kovin kauas, 
muute tuotteen hinta jää maantielle. 

Tuotteiden laatu ja palvelu

Tuotteiden laatu on palvelun lisäksi kunnia-
asia Pekka Väreelle. 

- Palvelu on ollut ensisijainen asia 48 vuoden 
ajan. Ei olla ikinä jätetty asiakasta pulaan. Jos 
vaikka tänään tulisi vielä tilaus ja sitä pyydettäi-
siin pikana, niin kyllä se yritettäisiin tehdä. Ei se 
aina helppoa ole, eikä aina kannattavaa, mutta 
pulaan emme halua asiakasta jättää.
EU:lta tulee kaiken aikaa lisää vaatimuksia lavo-
jen laatuun ja merkintöihin. Yrityksille tehdään 
profiloituja tuotteita, minkä johdosta varastoon 
tekeminen aiheuttaa ongelmia. Myös mitat 
vaihtelevat yrityksittäin. Vakiotuotteita alalla 
ovat mm.  FIN- ja eurolavat. Nykyään tehdään 
entistä enemmän erikoistuotteita, mikä aihe-
uttaa omalta osaltaan kiirettä ja töiden tarkkaa 
koordinointia. Tuote on sen lisäksi tehtävä oi-
keasta materiaalista ja siitä on löydyttävä oikeat 
leimat. Toisinaan puun pitää olla lämpökäsitel-
tyä ja myös alkuperä pitää tietää, koska valtaosa 
lavoista lähtee maan rajojen ulkopuolelle. Tuot-
teet saattavat jäädä tulliin, mikäli ne eivät täytä 
asetettuja standardeja. Erilaisia vaihtoehtoja on 

puisien lavojen korvaajiksi kehitelty, mutta tois-
taiseksi ei ole puiselle lavaratkaisulle parempaa 
vaihtoehtoa löytynyt.

Tulevaisuus

Yrityksen muuttaminen konserniksi on suunni-
telmissa yhdessä sukupolvenvaihdoksen kanssa. 

- Ei olla yllytetty poikia jatkamaan, vaan ne 
ovat tulleet yritykseen vapaaehtoisesti, eikä nii-
tä voi oikein poiskaan ajaa. Nyt ollaan Riitan 
kanssa ruvettu pikkuhiljaa jarruttelemaan. En 
ole vielä antanut kaikkia oikeuksia, mutta vel-
vollisuuksia tosi paljon, virnistää Pekka.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

- Tämä elämäntapa on minulle työ ja harrastus. 
Joka päivä olen tehtaalla, jos en ole matkoilla. 
Usein pyhinä, kun täällä yksin nurkkia siivoan, 
mietin että kyllä tästä täytyy tykätä, kun täällä 
joka päivä pitää jotain tehdä. Ei se silloin voi 
vastenmielistä olla. 

Yritys on ollut minulle kuin neljäs lapsi. Olen 
osallistunut myös eri yrittäjäjärjestöjen toimin-
taan ja verkostoitunut sillä tavalla. Iän myötä 
pitää osata vaan siitäkin luovuttaa ja antaa 
paikkaa nuoremmille. Harrastukseksi voidaan 
sanoa sanomalehtien lukeminen. Lapin Kansa 
on pohjoisin lehti ja Helsingin Sanomat eteläi-
sin. Kaikkiaan tilattuja sanomalehtiä minulle 
tulee toistakymmentä. Yrittämisen ihanuuden 
voisin kiteyttää tunteeseen, mikä tulee, kun 
kauniina aurinkoisena aamuna tehtaalle men-
nessä tulee vastaan kaksi omaa rekkaa viemäs-
sä tuotteita asiakkaille. Se ei ole mikään huono 
tunne, kertoo talousneuvos Pekka Väre. •

Palvelu on ollut ensisijainen  
asia 48 vuoden ajan. Ei olla 
ikinä jätetty asiakasta pulaan. 

Tuotantotilat ovat vuodesta 1984 kasvaneet vuosittain. Katollista varastotilaa pitää olla runsaasti. 
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KORONA 
kansainvälinen kriisi – vaikutukset 
paikallisiin yrityksiin ja toimijoihin

Korona ajaa vääjäämättä Suomen talouden taantumaan. Luvassa on irtisanomisia 
ja lomautuksia, vaikka epidemia saataisiin nopeastikin kuriin. Vaikutukset 

tulevat näkymään taloudessa ja yrittäjien arjessa vielä pitkään. Yritykset kärsivät 
asiakaspulasta, koska hallituksen pakolliset toimet kehottavat ihmisiä pysymään 

mahdollisimman paljon kotonaan sekä suosimaan etätöitä. Myös teollisuuden 
rahtikuljetukset takkuavat paikoitellen lentoliikenteen rajoitusten takia. Korona 

vaikuttaa eri toimijoihin eri tavalla. Kyselimme jäsenistöltämme, kuinka COVID-19 
-epidemia on vaikuttanut heidän arkeensa.

Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja
Forssan Kaupunki 

Osasitteko Forssassa varautua koronan 
leviämiseen?
Valitettavasti uskon, että emme ottaneet tilan-
netta asiaan kuuluvalla vakavuudella (viittaa 
varautumiseen esim. suojavälineissä). 

Suhtauduttiinko koronavirukseen ehkä liian 
sinisilmäisesti? 
Silmät taisivat lopullisesti avautua vasta kun 
virus saapui Eurooppaan ja aloimme saada 
todella hälyttäviä uutisia Italiasta.

Millaisia instrumentteja kaupungilla on 
yritysten toiminnan turvaamiseksi?
Kaupunginhallitus on linjannut omat toimet 
koskien esim. omien maksujen aikaistamista, 
maksuaikojen antamista, vuokrista sopimista 
ja lyhennyksistä sopimista. Fyk - käytössä 
omat toimet. Valtio on myös päättänyt, että 
kunnat jakavat 250 miljoonan euron tuen 
pienyrittäjille.

Miten hyvin terveydenhuoltopalvelut toimi-
vat Forssan seudulla, millaista on yhteistyö 
terveysviranomaisten kanssa?
Terveydenhuoltopalvelut toimivat hyvin otta-
en huomioon vallitsevan tilanteen. Yhteistyötä 
tehdään niin maakunta- kuin valtakunnankin 
toimijoiden kanssa joka päivä.

Miten koronaepidemia on vaikuttanut kau-
pungin sisäiseen toimintaan ja palveluiden 
järjestämiseen?
Kaupunki turvaa kaikki kriittiset palvelut. 
Ne joilla se on mahdollista, ovat siirtyneet 
etätöihin. Uusia toimintatapoja ja malleja on 
otettu käyttöön.

Miten ammattiopetusta pystytään järjestä-
mään kriisin aikana? 
Koulut toimivat etänä.

Miten kaupunki pystyy hoitamaan palvelut 
ja toiminnat kriisin aikana ja sen jälkeen? 
Kriisin aikana turvaamme kaikki kriittiset pal-
velut. Pyrimme pääsemään mahdollisimman 
nopeasti normaaliin palveluun. Seuraamme an-
nettuja ohjeita ja toimimme niiden mukaisesti.

Eeva Vainio, pankinjohtaja 
OP Lounaismaa Yrityspankki 

Ennakoitiinko teillä koronan mahdollista 
leviämistä pandemiaksi? 
Uutisia ja tilanteen kehittymistä seurattiin 
toki tarkasti koko ajan. Koska toimialueemme 
hyvinvointi, vastuullisuus ja asiakkaidemme 
menestys on meille tärkeää aina, haluamme 
myös kriisiaikoina olla asiakkaidemme tukena 
ja auttamassa selviämään vaikeista ajoista. 
Tarvittavia muutoksia mm. prosessien nopeut-
tamiseksi tehtiin jo varhaisessa vaiheessa, 
samoin aloimme kontaktoida asiakkaita mah-
dollisuuksien mukaan heti, kun selvisi, miten 
vakavasti tämä Suomeakin koskee.

Missä vaiheessa yritysten kontaktit pankkiin 
päin alkoivat, ja millaista apua pyydettiin?
Maaliskuun alkupäivien jälkeen kontaktit pan-
kin suuntaan kasvoivat merkittävästi. Osalla 
kassavirran ehtyminen tuli hyvinkin nopeasti 
eteen, osa yrityksistä on ollut liikkeellä jo 
ennakoivastikin. Pääosin on haettu lyhennys-
vapaita, jonkin verran myös käyttöpääoma-
tarvetta on. Tilanne on erittäin hankala eikä 
siihen valmistautumiseen ollut aikaa, mikä on 
tehnyt tilanteesta monelle erittäin haastavan.

Millaisia instrumentteja OP:lla on tarjota 
yritysten rahoituksen turvaamiseksi?
Tarjoamme taloudellista helpotusta asiakkail-
le, joiden maksukyky on vaikeutunut kriisin 
vuoksi. Tarjoamme pk-yrityksille mahdollisuu-
den lykätä luottojen maksuja, mikäli pandemia 
on vaikuttanut luotonhoitokykyyn. Yritysten 
osalta maksuaikojen muutokset arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti ja hyödyntäen laajasti 
Finnveran tarjoamia takauksia. Koronasta 
aiheutuvista maksuohjelman muutoksista 
emme peri erillistä maksua. Lisäksi tarjoamme 
ratkaisuja yritysten rahoitustarpeisiin mm. 
käyttöpääomatarpeesta johtuen, mikäli yrityk-
sen tilanne ennen koronaa on ollut hyvä. 

Pika-ohjeet yrittäjälle: miten pitää toimia, 
kun kriisi aiheuttaa ongelmia?
Suosittelemme kaikkia yrittäjiä tai yrityksen 
taloudesta vastaavia aloittamaan neuvottelun 

rahoittajan kanssa mahdollisimman pian, 
mikäli maksuvalmius on vaarantunut/
vaarantumassa. Olemme mukana talkoissa 
auttamassa asiakkaitamme tämän vaikean ajan 
yli ja selviämme tästä yhdessä. Ensisijaisesti 
tässä hetkessä suosimme tietysti digitaalisten 
palvelukanavien käyttöä. Op.fi:stä löytyy niin 
yhteystietomme ja suorat numeromme kuin 
lyhennysvapaahakemuskin, jonka kautta asia 
nopeimmin etenee.

Miten koronaepidemia on vaikuttanut 
pankin sisäiseen toimintaan ja palveluiden 
järjestämiseen?
Pääpaino tekemisessä tällä hetkellä on 
maksuohjelmamuutoksissa ja yritysten 
auttamisessa kriisitilanteen yli, ja se on 
ruuhkauttanut tekemistä, mutta asiat saadaan 
kyllä hoidettua. Muissakin asioissa olemme 
edelleen mielellämme asiakkaille parhaita 
ratkaisuja etsimässä. Olemme systemaattisesti 
kontaktoineet asiakkaita selvittääksemme, 
mikä tilanne on ja millaista apua mahdollisesti 
kaivataan, mikä tietysti kuuluu normaaliinkin 
tekemiseemme. Asiakastapaamiset hoituvat 
tällä hetkellä pääosin digitaalisesti. Etätyön 
määrä on lisääntynyt meilläkin merkittäväs-
ti ja kannamme tietysti huolta henkilöstön 
jaksamisesta ja pyrimme turvaamaan myös 
heidän terveytensä.

Miten pankki takaa joustavat toiminnat 
kriisin aikana ja sen jälkeen?
Kriisin aikana olemme saaneet viranomaisilta 
luvan helpottaa joitain prosesseja väliaikaises-
ti, mikä nopeuttaa tekemistä. Olemme pyrki-
neet joustavuuteen, päätöksenteon nopeuteen 
ja hyvään asiakaskokemukseen jo aiemminkin 
ja sillä linjalla on tarkoitus jatkaa - kuitenkin 
samalla noudattaen hyvää pankkitapaa, lakeja 
ja sääntelyä, jotka ovat olemassa asiakkaan 
parhaaksi ja turvaksi. Koska olemme paikal-
linen toimija, jonka päätöksenteko on omissa 
käsissämme ja tunnemme toimialueemme ja 
asiakkaamme hyvin, pystymme joustavaan ja 
nopeaan reagointiin niin kriisitilanteissa kuin 
muutoinkin.
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KYSYMYKSET YRITYKSILLE: 

1. Osasitteko varautua koronan 
leviämiseen liiketoiminnassanne? 
 

2. Miten kriisi on vaikuttanut yrityksenne 
toimintaan? 

3. Millaisia toimia olette tehneet 
yrityksenne toiminnan turvaamiseksi?   

4. Onko koronaepidemia synnyttänyt 
uusia tuotteita tai innovaatioita? 

5. Millaisia uhkia näet omassa 
toiminnassa, jos kriisi pitkittyy? 

6. Miten olette järjestäneet työskentelyn 
yrityksessänne koronakriisin aikana ja 
mitä haasteita siinä on ollut? 

7. Arviosi epidemian vaikutuksesta 
talouteenne?

Tomi Tervomaa, toimitusjohtaja 
Forssan Piippuravintolat Oy 

1. Emme osanneet varautua.
2. Kriisi pysäytti toiminnan. Valtioneuvos-

to sulki kirjastot (kahvila/lounas kiinni) 
ja samalla tilausravintolan tapahtumat 
peruttiin.

3. Suunnittelemme take away -myynnin 
aloitusta ja toimituksia, kunhan Piippute-
rassin myyntipiste saadaan auki. Olemme 
hakeneet Business Finlandilta kehitysra-
hoitusta.

4. Erityinen Take away -ruokalista kehitetty.
5. Jos kriisi pitkittyy on koko toiminta vaaka-

laudalla.
6. Kuten edellä olen kommentoinut.
7. Yritykseen sijoittamani pääoma hukkuu 

taivaan tuuliin pikavauhtia ja sen jälkeen 
on myös oma talous kuralla.

Mikko Ranta, toimitusjohtaja 
Top Installation Oy

1. Meidän alalla risteilijöiden sisustustöissä 
on niin pitkät sopimukset tulevaisuuteen 
niin ei aiheuttanut aluksi minkäänlaista 
toimintaa.

2. Vahvuudesta puuttuu 12 henkilöä rajojen 
sulkeutumisen takia.

3. Yhteistyössä Meyerin Turun telakan 
kanssa kävimme läpi kriittiset materiaalit 
ja niiden saatavuuden seuraavaksi kahdeksi 
kuukaudeksi.

4. Ei ole.
5. Työvoiman ja materiaalien saatavuus. 

Telakan porttien sulkeutuminen, kaikki 
muut Euroopan risteilijätelakat on suljettu 
koronan takia.

6. Olemme jakautuneet usealle alueelle työs-
kentelemään, jotta tartuntariski pienenee. 
Myös Meyer on antanut useita ohjeita ja 
tuotantorajoituksia. Esimerkiksi ei työmaa-
palavereita eikä liikkumista osastojen välil-
lä. Haasteena on siirtyä hoitamaan asioita 
netissä, tämä ei ole hyvä kehityssuunta.

7. Vielä mennään ok.  Ei maalata kauhukuvia, 
kyä tästä selvitään…

Kauko Nyström, toimitusjohtaja 
Timanttiset Forssa

1. Ei osattu.
2. Liikevaihdosta on häipynyt 60 %.
3. Työntekijöistä on osa lomautettu. Yksi 

toimipiste on toistaiseksi suljettu. 
Huhti-, touko-, kesäkuun vuokrille on neu-
voteltu maksuaikaa syksystä eteenpäin. 
Veroille ja eläkemaksuille haettu maksu-
aikaa. Business Finlandilta haettu suun-
nittelurahaa. Lainalle haettu 6 kuukauden 
lyhennysvapaa.

4. Suunnittelu uudesta palvelusta on käyn-
nissä.

5. Vuokrille ja lainoille on neuvoteltava 
vapaakuukausia ja työntekijöistä osa on 
lomautettava edelleen.

6. Tällä hetkellä tehdään lyhennettyä työ-
päivää ja pienemmällä henkilökunnalla. 
Asiakkaiden ja henkilökunnan yhteenlas-
kettu määrä liikkeessä jää alle kymmeneen, 
joten ainoa haaste on asiakkaiden vähäinen 
määrä.

7. Jos epidemia loppuu heinäkuuhun men-
nessä ja kulutus kasvaa samalle tasolle kuin 
ennen koronaa, niin tilanne korjaantuisi 
vuoden loppuun mennessä. Jos viruksesta 
tulee toinen aalto syksyllä, niin tulevaisuus 
näyttää todella synkältä.
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Tuula Tykki, LKV, KiAT
Forssan Kiinteistökauppiaat Oy

1. En, eikä oikein ole tällä alalla mahdolli-
suutta varautua. Seuraan uutisia tarkkaan 
ja toimimme ohjeistusten mukaan. Tämä 
ei ole leikin asia ja yhtään en vähättele 
tilanteen vakavuutta.

2. Toki on vaikuttanut. Yleisesittelyt on kiel-
letty, ja jos omistaja on + 70 v. ja asuu koh-
teessa, ei voi mennä esittelemään eikä voi-
da hakea kohdetta myyntiin. Uudenmaan 
rajat ovat kiinni ja meidän firma tekee 
liikevaihtonsa yli 70 % kiinteistökaupasta ja 
nyt on suurin mökkisesonki meneillään ja 
ostajista yli 60 % tulee Uudeltamaalta. Nyt 
mennään käsidesit taskussa, tervehditään 
asiakasta ruikkauksella käsidesiä, desinfi-
ointipyyhkeillä pyyhitään kaikki esiteltävän 
kohteen ovenkahvat, valokatkasisijat ja 
vannotetaan että katsoja ei koske mihin-
kään. Sama juttu taas, kun lähdetään pois.

3. Tämä suojautuminen on nyt ensiarvoisen 
tärkeää ettemme tartuta tai saa tartuntaa. 
Olemme edelleen aktiivisesti yhteydessä 
asiakkaisiimme puhelimitse ja sähköpos-
tilla, haemme ostajaehdokkaille heille so-
pivinta kohdetta ja panostamme erityisesti 
kohteiden esille tuontiin verkkosivuilla, 
jotka uusimme viime viikolla.

4. Ei tällä alalla oikein uusia tuotteita synny, 
mutta satsaamme nyt virtuaalisen esittelyn 
suunnitteluun ja sähköiseen kaupankäyn-
tiin.

5. Kyllähän se tulee vaikuttamaan liikevaih-
toon, kun ihmiset käskytetään pysymään 
kotonaan. Eikä varmaan helpota yhtään 
tilannetta se, että väkisinkin seudulla tulee 
lomautuksia, YT-neuvotteluja ja irtisa-
nomisia. Ei silloin ehkä päällimmäisenä 
mielessä ole, että ostetaanpa uusi talo tai 
mökki. 

6. Tuo jatkuva desinfiointi on ykkösenä, 
samaten osa henkilöstöstä tekee etänä 
ja ne työt mitkä pitää tehdä toimistolla, 
pyrimme tekemään porrastetusti. Mitään 
suurta ruuhkaa ovesta tulijoissa ei ole ollut, 
mutta samat käsidesit saavat käsiinsä ketkä 
toimistolle tulevat. Sinäänsä ilahdutta-
vaa on, että yksityisesittelyjä pyydetään 
lähes entiseen tapaan, paitsi tietysti nyt 
ne Uudenmaan asiakkaat. Muutos minkä 
olemme asiakkaiden käyttäytymisessä huo-
manneet on se, että liikkeellä ovat aidosti 
kohteesta kiinnostuneet ihmiset.  

7. Kyllä se tulee vaikuttamaan, eikä tässä 
vaiheessa positiivisesti. Uskon vahvasti 
tulevaisuuteen ja siihen, että tämä tulee he-
rättämään uudenlaista ajattelua ihmisissä. 
Onko kaikkien pakko asua pääkaupunki-
seudulla ahtaasti jos se työelämän vuoksi 
ei ole välttämätöntä? Olisiko kiva jos olisi 
kakkos- tai loma-asunto vähän kauem-
pana? Halutaanko tämän kokemuksen 
seurauksena väljemmät asumisolot? Nyt 
valtion tukitoimet näyttäisivät sen suun-
taista valoa, että samaa konkurssiaaltoa ei 
ehkä ole odotettavissa, tästä vielä selviydy-
tään ja talous tulee elpymään. Miten kauan 
se vie, on varmasti kaikille arvoitus.

Sauli Hakala, vt. toimitusjohtaja
Coolcenter Forssa Oy

1. Ei osattu eikä aavistettu vaikutusta omaan 
toimintaan.

2. Valmistamiemme tuotteiden (noutoseinät 
ja noutolokerikot) käyttöaste on 100 % 
asiakkaillamme. 
Uusista kohteista sekä asiakasryhmistä on 
tullut useita kyselyjä, jotka luultavimmin 
tulevat kasvattamaan tilauskantaa. Yllättäen 
jopa pakastavan WC:n kysyntä on kasva-
nut. Päätuotteillemme kriisi on siis ollut 
tilauskantaa kasvattava. 

3. Materiaaleja on tilattu Euroopan toimijoilta 
ylimääräisiä ja hivenen etupainotteisesti. 
Komponenttien saatavuus Euroopasta on 
suuri uhka toiminnalle tietysti itse viruksen 
jälkeen.

4. Ei ole.
5. Materiaalien saatavuus ja mahdollinen 

henkilöstön löytyvä virustartunta.
6. Kahvi- ja ruokatauot on porrastettu kol-

meen eri ryhmään. 
Haasteellisia ovat noutolokerikkojen 
asennusmatkat, joita on ollut jo useampia 
esimerkiksi Uudenmaan alueelle, riskit 
matkatöissä itse virustartuntaan ovat suu-
remmat. Asennusmatkat ovat vapaaehtoisia 
eli ketään ei pakoteta. 

7. Positiivinen ainakin pidemmässä ajanjak-
sossa.

Juha Laaksonen, toimitusjohtaja 
MSJ-Rakennus

1. Emme osanneet varautua koronan vaiku-
tuksiin, kun se tuli kuitenkin niin nopeasti 
päälle.

2. Kaksi työnjohtajaamme on ollut karantee-
nissa, toinen altistuksen ja toinen matkus-
tuksen vuoksi, lisäksi yksi työntekijä on 
ollut töistä poissa kuuluttuaan riskiryh-
mään, sekä työmailla on ollut tavallista 
herkemmin poissaoloja normaalin flunssan 
vuoksi. Uudenmaan läänin rajan ylitykseen 
työntekijämme tarvitsevat erillisen luvan. 
Ulkolaiset työntekijämme jäivät Suomeen, 
eivätkä näin pääse tapaamaan perheitään.

3. Ruoka- ja kahvitunnit pidetään porrastaen, 
että saadaan vältettyä ryhmäkokoontumi-
sia 
Työmaakokouksia ei pidetä tai ne hoi-
detaan etäyhteyden kautta. Pyrimme 
pitämään välimatkaa toisiin ihmisiin ja ra-
joittamaan samassa tilassa muiden kanssa 
olemisen enintään 15 minuuttiin. 
Käsien pesua ja käsidesin käyttöä on lisätty 
työmailla, myös toimisto- ja sosiaalitilojen 
siivousta on tehostettu. Varsinaisia haas-
teita ei ole esiintynyt, koska kaikki  ovat  
ymmärtäneet vallitsevan tilanteen erittäin 
hyvin.

4. Ei ole.
5. Meillä on käytössä erikoistumisemme joh-

dosta hyvin suppea rakennustarvikkeiden  
tarve, joten en näe tässä mitään ongelmaa 
tällä hetkellä.

6. Työmaita saattaa mennä kokonaan kiinni, 
jos epidemia pääsee leviämään työmaille ja 
tämä johtaa silloin työmaan henkilökun-
nan lomauttamiseen,  mikäli heitä ei  pys-
tytä sijoittamaan jollekin toiselle työmaalle. 
Ulkolaisille työntekijöillemme saattaa tulla 
koti-ikävä, ja lähtevät kotiin. 
Kassavirta tyrehtyy suljetun työmaan 
osalta, mutta myös palkkakulut pienenevät 
lomautuksien johdosta. Uusien työmaiden 
aloituksia saatetaan siirtää, jos epidemia 
jatkuu.

7. Toistaiseksi ei epidemialla ole ollut isompia 
vaikutuksia talouteen. Teemme paljon 
alihankintaa isoille rakennusliikkeille, ja 
mikäli näitä joutuu maksuvaikeuksiin tai 
eivät halua maksaa laskuja eräpäivinä, 
niin tämä on ehkä kaikkein suurin uhka 
talouteen.

Jyrki Vähäsalo, toimitusjohtaja 
Sarasmäen Kukka ja Hautaustoimisto Ky

1. Keskustelimme alamme toimijoiden kanssa 
koronan vaikutuksista mahdollisesti Suo-
meen, sekä hankimme alamme  suojava-
rusteita.

2. Liikkeemme hygieniatasoa on nostettu, 
sekä työntekijöiden kanssa on keskusteltu 
työskentelytavoista ja vieläkin tarkemmasta 
hygieniasta.

3. Alallamme ei voi mennä kuin päivä kerral-
laan, menot on karsittu niin pieneen kuin 
mahdollista.

4. Koska juhlatilaisuudet on peruttu, suunnit-
telemme esim. ruoan toimitusta suoraan 
koteihin.

5. Koronan alkaessa kassavirran vähenemi-
nen näkyi välittömästi. Mitä pidemmälle 
epidemia jatkuu kassavirta tulee entises-
tään hiipumaan sekä tavaran saanti käy 
vaikeammaksi, kun toimittajien valikoimat 
vähenevät ja toimitusajat pitenevät.

6. Työskentelytapamme ei olennaisesti ole 
muuttunut, hygieniaa olemme lisänneet. 
Haasteemme on ollut esitellä tuote ilman, 
että asiakas sitä pitelee.

7. Epidemia on vaikuttanut talouteemme 
niin, että puhutaan useiden kymmenien 
prosenttien tulojen menetyksestä.
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Laatu-JJ Rakennus Oy
tulevaisuuteen tähtäävä perheyritys 

Yritys

Laatu-JJ Rakennus Oy on kesällä 2010 perustet-
tu perheyritys, joka työllistää sesongista riippu-
en 10-25 työntekijää. Kokemusta rakentamisesta 
löytyy yli kolmen vuosikymmenen verran, mikä 
antaa liikkumavaraa rakennusalalla paljon. 

- Palveluihin kuuluvat kaikki työt uudisra-
kentamisesta saneerauksiin, lattiasta kattoon ja 
kuivalta puolelta kosteisiin tiloihin kokonais-
valtaisesti. Yrityksen palveluihin kuuluu myös 
sisustussuunnittelu. Siskoni Riikka Koistinen 
tekee meille omalla toiminimellään töitä. Hän 
suunnittelee ja visualisoi kohteet,  kertoo toimi-
tusjohtaja Janne Suominen. 

Yritykselle käyvät kaikki työt kivijalasta pii-
punhattuun. Mieluiten kaikki työt hoidetaan 
kokonaisvaltaisesti, mutta myös pienemmät-
kin osasuoritukset onnistuvat. Laatu-JJ Raken-
nus Oy:ltä löytyy myös VTT:n myöntämä ser-
tifikaatti märkätilojen vesieristeasennuksiin, 
jota hyödynnetään uusissa ja saneerattavissa 
märkätiloissa. Sähkö- ja putkityöt yritys hoitaa 
kattavan yhteistyöverkoston kautta. Yritys te-
kee alihankintana asennuspuolella aktiivisesti 
töitä ja suorittaa eri ikkuna- ja ovivalmistajien 
asennuksia. 

Yrityksen alkutaival

Ennen isän ja pojan välistä yhteisyritystä oli 
molemmille osakkaille kertynyt kokemusta ra-
kennusalasta omilla tahoillaan. Jari oli työsken-
nellyt rakennusalalla työntekijänä sekä yrittäjä-
nä yli 20 vuoden ajan. Jannelle oli kokemusta 

kertynyt rakennusalasta isänsä yrityksessä, sekä 
muissa yrityksissä, joissa valmistettiin mm. 
ovia.  Janne on koulutukseltaan koneistaja, mut-
ta rakennusala on kiinnostanut lapsesta asti. 

- Alkuun meillä meni tosi hyvin ja sitten 
meni vähän huonommin. Yrityksen päätoimi-
ala oli rakennus- ja saneeraustyöt, sekä jossakin 
määrin uudistuotanto. Töitä tehtiin kahdestaan, 
kunnes erään museokohteen ikkunaremontti 
vaati lisäkäsipareja, muistelee Jari. 

- Projektiksi saatiin sattumalta iso ullakko-
huoneistotyömaa Helsingistä, minkä seurauk-
sena työntekijämäärä kasvoi seitsemään. Ullak-
kohuoneistot ovat työllistäviä kohteita. Keskellä 
Kamppia saimme lisää museokohteiden sanee-
rauksia ja Katajanokan kasinon korjaustöitä, 
jotka työllistivät meitä yrityksen alkuvaiheessa 
paljon, muistelee Janne.

Kausivaihtelut

Rakennusalalla ovat tyypillisiä isot kausivaih-
telut. Tämän saivat myös Suomiset kokea. 

- Toisinaan töitä on liikaakin ja sitten ei ole 
mitään. Rakennusalalle iski taantuma 2013-
2014. Töitä etsittiin ja käytännössä kaikki ra-
kennusalan työt otettiin vastaan, muistaa Jari.  
Näiden toimien kanssa yritys selvisi vaikean 

Laatu-JJ Rakennus Oy:n alkutahdit 
sävellettiin aikoinaan kahden 

rakennusalalla pitkään toimineen 
ammattilaisen toimesta. 

- Töitä tehtiin jonkin aikaa yhdessä, 
mutta tanssiaskeleet eivät käyneet 

yksiin, joten tiemme erosivat 
vajaassa vuodessa. Tämän jälkeen 
toimin yrityksessä yksin. Poikani 

Janne pääsi yllättämään armeijasta 
tullessaan kysyessään saisiko ostaa 
yrityksestä pienen osuuden. Totesin, 
ettei tarvitse ostaa pientä osuutta, 

vaan osta heti puolet, muistelee Jari 
Suominen. 

Yritys sai isä-poika suhteen myötä 
uudet ja tulevaisuuteen tähtäävät 

nuotit ja rytmin.

Bright-Finlandille toteutettu toimitilaurakka on toistaiseksi Laatu-JJ Rakennuksen suurin yksittäinen toimeksianto. 
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Laatu-JJ Rakennus Oy

ajan ylitse. Valoa tunnelin päähän tuli 2015, kun 
jo aiemmin aloitettu yhteistyö SATO-Raken-
nuttajat Oy:n kanssa tiivistyi. Laatu-JJ Raken-
nus Oy suorittaa SATO:lle 10-vuotisvastuun 
mukaisia korjauksia. Reklamaatiokorjaukset 
toteutettiin alussa Itä-Helsingin alueelle. Ny-
kyään korjauksia tehdään koko pääkaupunki-
seudun alueella. 

- Näistä tulee yrityksen liikevaihdosta arvi-
olta noin 15-20 %, korjaustarpeista riippuen. 

Talvikautena, kun rakentaminen yleensä 
hiljenee, joutuu myös Laatu-JJ lomauttamaan 
henkilökuntaa. 

- Rekrytointien suhteen meillä on käynyt 
hyvä tuuri. Yrityksemme palveluksessa on sel-
laista henkilökuntaa, jolla on tilannetaju koh-
dallaan ja joiden kanssa pystymme paikallisesti 
sopimaan asiat, kertoo Janne.  

Laatu-JJ sai viime vuonna Bright-Finland 
-ohjelmatoimiston 1600 m2 yksilöllisten toi-
mistotilojen saneerauksen valmiiksi. Työ oli 
yrityksen suurin yksittäinen työmaa.

Henkilökunta kilpailuetuna

Kilpailutilanne on rakennusalalla raakaa, koska 
tekijöitä on paljon. Meiltä löytyy paljon koke-
musta ja erinomaisia referenssejä.  Ne eivät va-
litettavasti nykypäivänä tahdo riittää, sillä usein 
rakennuttajaa kiinnostaa halvin vaihtoehto. 

- Se on valitettavasti sellainen kategoria mis-
sä me emme kilpaile, muistuttaa Jari. 

Laatu-JJ:n etu kilpailijoihin verrattuna on, 
että työmaalla on aina oman yrityksen palk-
kaama ammatti-ihminen. Koska yritys ei käytä 
rakennustöissä aliurakoitsijoita, on Laatu-JJ:n 
helppo ottaa työstä täysi vastuu.  

- Kun työntekijällä on meidän firman takki 
päällä, tilaajan ei tarvitse pelätä, että työmaalle 
saapuu alihankkijan alihankkija, muistuttaa Jari.  

Laatu-JJ:ssä työskentelevät työntekijät ovat 
tulleet palvelukseen monelta eri alalta, jolloin 
osaamista löytyy rakentamisen eri osa-alueilta. 
Osaamista on myös lisätty koulutuksen kautta. 
Tämä takaa henkilökunnan hyvän tietämyksen 
eri materiaaleista, sekä uusimmista lain vaati-
mista työtavoista. 

- Yritämme pitää henkilökunnasta huolta, 
sillä se on yrityksemme tärkein voimavara. 

Työntekijät kehittävät omalta osaltaan yritystä. 
Toiminnallaan he pyrkivät jättämään yrityk-
sestämme hyvän ja myönteisen kuvan asiak-
kaillemme, kertoo Janne.  

Lisäkoulutusta myös omistajalle 
& oma kalusto

Minulla itselläni on tällä hetkellä rakennustek-
niikan opinnot meneillään Turun ammattikor-
keakoulussa. Kun rakennusinsinöörin paperit 
ovat taskussa, niin pystyn toimimaan myös 
kohteidemme vastaavana mestarina, hehkuttaa 
Janne. 
Yrityksen työtilat Löytyvät Munkinaistentieltä. 

- Meillä on omat miehet, sekä pääsääntöi-
sesti oma kalusto lukuunottamatta nostureita. 
Olemme todenneet, että yritykselle on etua, kun 
kalusto on omaa ja aina saatavilla, kertoo Janne.

Yrittäjän arkea

Saneerauskohteiden hinnoittelu on haastavaa. 
Laatu-JJ tekee työtä pääasiassa tuntihinnalla. 
Urakkana voidaan tehdään purkupuoli, minkä 
jälkeen sovitaan mitä tullaan tekemään ja miten. 

- Kyllä koko työn urakkanakin voi laskea, 
mutta silloin on aika kovat kertoimet, muistut-
taa Jari.

Tilaajalle tulee useimmiten halvemmaksi 
teettää työt tuntityönä. Paperihommat yrityk-
sessä ovat merkittävästi kasvaneet. 

- Ennen meni työajasta 20 % paperihom-
miin ja 80 % työntekoon, tänä päivänä se on 
kääntynyt toisin päin. Koko ajan jotakin asiaa 
selvitetään ja haetaan lupia. Työn tuottavuus 
on kärsinyt, kertoo Jari. 

Tekniikan kehittyminen ja uudenlaiset jär-
jestelmät antavat helpotusta ruuhkaan. Jari 
Suomisen mukaan rakennusmateriaalit ovat 
muuttuneet ja niiden käyttö on tullut entis-
tä teknisemmäksi. Nykypäivän materiaaleilta 
odotetaan, että niitä on helppo työstää ja nii-
den pitää kuivua nopeasti, jotta päästään no-
peammin pinnoittamaan. 

- Kaiken pitäisi tapahtua sormia napsautta-
malla, ilmaisee asian Janne. Tavarantoimittajil-
ta saa materiaaleista tietoa ja he ovat valmiita 
tulemaan myös työmaalle antamaan neuvoja ja 

tutkimaan tilannetta eri materiaalien sopivuu-
den suhteen. 

Kortteja joka lähtöön

Nykyajan rankentajalla pitää olla ajanmukaiset 
suojavarusteet ja työasut, myös työturvallisuu-
teen ja liikkuvuuteen vaadittavia kortteja pitää 
olla jokaisella työntekijällä. Työmaalle ei ole 
asiaa, eikä siellä voi liikkua ja hyväksytysti teh-
dä töitä ilman näitä. 
- Kortteja kyllä kysellään, mutta kukaan ei kysy 
osaatko sinä tehdä tilattua työtä, tähdentää Jari.

Tulevaisuus

Yrityksen haaveissa on alkaa toteuttamaan 
omia uudisrakennuskohteita sekä kiinteistöke-
hittämistä. Yrityksen pyrkimyksenä on profi-
loitua isommille työmaille, sillä julkisivukorja-
ukset ja toimitilarakentaminen osataan. 

- Riikan kautta on tullut myös töitä yrityksel-
lemme, kun hän on suunnitellut ja ehdottanut 
meidän yritystä toteutukseen, kertoo Janne. 

Yritykselle mieleisiä töitä ovat myös asun-
non tai toimitilan kokonaisvaltaiset saneera-
ukset. Tällöin voidaan hyödyntää yrityksestä 
löytyvä luovuus ja ammattitaito. Janne aloitti 
tammikuussa 2019 yhteistyön Slutagräv Ab:n 
kanssa partner-yrityksenä myymällä ja asen-
tamalla maaruuveja Kanta-Hämeen, Pirkan-
maan ja Itä-Helsingin alueella. Tuotteet ovat 
perustustuotteita rakennusalalle.

Vapaalla

Golfin pelaaminen kuuluu Jannen harrastuk-
siin. Kesäsin vain on yleensä niin kiire, ettei 
hän ehdi pelaamaan niin paljon kuin haluaisi. 

- Olemme perhekeskeisiä ja vietämme pal-
jon aikaa perhepiirissä miniät, vävyt ja lapsen-
lapset mukaan lukien. Vanhemmille on mu-
kava kokoontua viikonloppuisin syömään ja 
viettämään yhteistä aikaa ja jakamaan ajatuk-
sia. Alkuaikoina yrityksessä oli isä-poika suhde 
koetuksella, mutta nykyään on opittu pitämään 
työasiat työasioina ja perheasiat omanaan. Per-
heen merkitys ja siitä huolehtiminen on Suo-
misille valtavan iso asia, muistuttaa Jari. •

Suomisia kolmessa polvessa: Jari, Eino ja Janne.
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Elämme keskellä aikaa, jollaista emme 
kukaan koskaan kuvitelleet näkeväm-
me. Korona jyllää ympäri maailmaa, 

uutiset vyöryvät ylitsemme hallitsemattomana 
virtana. Työelämä on muuttunut entistä syk-
keisemmäksi, jossa kukaan ei voi varmuudella 
sanoa millaista osaamista tämän kaiken jälkeen 
tarvitsemme. Onko aika ajanut ohi ammateista, 
niissä käytettävistä taidoista nopeammin kuin 
vielä syksyllä puhuttiin. Miten juuri minun tai-
toni ja osaamiseni asettuu osaksi kokonaisuut-
ta, kun tämä on ohi. Tämä aika on hyvä osoitus 
meille ihmisille miten pienestä asiat joskus ovat 
kiinni – miten pieniltä tuntuvilla asioilla voi 
olla suuri merkitys. Kriisiaika osoittaa parhai-
ten miten suomalainen toimii – suomalainen 
on ketterä moniosaaja, joka kykenee innovaati-
oihin kovan paineen alla. Taipuu, mutta ei kat-
kea. Suomen ehdoton valtti tämän tyyppisessä 
tilanteessa on joustavuus, kyky innovaatioihin 

ja nopeaan ajatteluun. Suomi on rakentanut 
vuosikymmeniä vahvaa pohjaa kansalaistensa 
osaamiselle, ongelmanratkaisutaidoille, verkos-
toitumiselle ja uskoon omaan itseensä.

Tämän ajan jälkeen on selvää, että maailma ei 
ole sama kuin ennen tätä poikkeustilaa. Se mil-
lainen se on, emme kukaan tiedä. Sen tiedäm-
me jo nyt, että digitaidot ovat kehittyneet hur-
jalla vauhdilla. Tehty digiloikka on tapahtunut 
vain kuukaudessa. Olen aina tehnyt työtäni työ-
elämän kehittämisen eteen - sen tulevaisuuden 
ennakoinnissa, koulutustarpeen arvioinnissa, 
sekä yrittäjyyden edistämisessä. On vuosia ol-
lut selvää, että tulevaisuuden tekijät ovat työ-
markkinoiden moniosaajia. Työelämän mur-
ros kiihtyy, se ei ole edes sama kuin vielä kaksi 
kuukautta sitten. Nyt ja tulevaisuudessa osaa-
mistaidon hankkimistavasta riippumaton taito 
on tunnustettu osa työelämää, jonka merkitys 

entisestään kasvaa, tulevaisuuden työtehtävis-
sä työtehtävien monipuolistuessa. Digitaitojen 
omaaminen, systeemien nopea omaksuminen, 
työtapojen sopeuttaminen vallitseviin olosuh-
teisiin on täällä jo nyt. Tulevaisuuden työelämä 
ei kriisin jälkeenkään näyttäydy yksinomaan 
kiihtyvänä muutoskoneena, jota emme hallitse 
tai jonka tarpeisiin emme kykenisi vastaamaan. 
Me kykenemme ja osaamme vastata sen tuo-
miin haasteisiin, koska olemme edelleen kette-
riä ja muutoskykyisiä. 

Poikkeusaika on hyvä osoitus erilaisesta verkos-
toitumisesta, vuorovaikutuksessa tapahtuvasta 
kohtaamisesta, ajasta ja paikasta riippumatto-
masti. Asiat etenevät kaikesta huolimatta, niin 
hyvin kuin vaan nyt on mahdollista. Vuoro-
vaikutuksen merkitys ei vähene tulevaisuudes-
sakaan. Sen tapa ja aika vaan muuttuvat, ovat 
muuttuneet jo alle kuukaudessa. Ammattien 

FORSSAN SEUDUN KÄSITYÖ- JA 
TEOLLISUUSYHDISTYKSEN 

WE QWQ W E 

Digiloikka 
pikakelauksella
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sekoittuminen, eri ammattiryhmien toimimi-
nen yhdessä mahdollisesti uutena ammattina, 
eri toimialoilla, on osa työelämässä tapahtuvaa 
muutosta. Tämä uudelleen järjestäytyminen on 
nyt menossa, ehkä nopeammin kuin on ennus-
tettu. 

Osaamisen ennakoinnissa tutkimustuloksena 
saatu tulos on sama kaikilla toimialoilla. Tulos 
ei yllätä – se on vuorovaikutus ja sen merkitys 
toimialasta riippumatta. Kaikki toimialat ko-
rostavat osaamistarpeena vuorovaikutus- ja 
tiimitaitojen hallitsemista osana perusammat-
titaitoa. Ilman sitä ei pärjää yritykset, eivätkä 
työntekijät.

Mikä ylipäätään on ammatti ja mitä töitä sii-
nä on mahdollista tehdä? On kysymys, jota on 
hyvä pohtia puhuttaessa tulevaisuuden työelä-
mästä myös täällä meidän seudullamme. Kou-

Riikka Riihimäki
Kirjoittaja toimii Forssan Yrityskehitys Oy:n 

toimitusjohtajana.

lutuksen ja työelämän yhteistyö on elintärkeä 
osa Suomen elinkeinoelämän tuottavuutta. 
Yhteistyöstä huolimatta työelämässä työn ja 
tekijän kohdanto-ongelma on todellinen jo nyt, 
ennen tätä kriisiä. 

Elämme aikaa, jossa emme voi tai osaa sanoa 
onko jokin perinteinen toimiala olemassa vielä 
10 vuoden kuluttua sellaisena kuin se on nyt, 
tai mitä taitoja sen tekemiseen silloin tarvitaan. 
Taito - jota murrosaloilla nyt käytetään ei kuole 
mihinkään, se vaan muuntuu tulevaisuudes-
sa osaksi jotakin muuta taitoa, jonka kanssa 
yhdessä toimiala on jälleen kiinni sen ajan te-
kemisessä ja vaatimuksissa. Muutosvauhti on 
kova, siitä kyydistä ei saa pudota.

Tässä ajassa on tärkeää tunnistaa elinkeinoelä-
män liikkuminen, miten se uudelleen muotou-
tuu, järjestäytyy tämän kriisin jälkeen. Miten 
sen eri toimialat jälleen kokoavat rivinsä. Miten 
ja kenen kanssa matkaa jatketaan. Tänä aikana 
olemme nähneet huikeita irtiottoja, upeita tuo-
teinnovaatioita, jotka ovat koonneet meidänkin 
seudullamme toimijat yhteen. On syntynyt uut-
ta työtä ja elinkeinoa tänä aikana, jota ei vielä 
jouluna tiedetty ikinä tulevan. On ilo ja kun-
nia saada olla ja asua Forssan seudulla. Kertoa 
kysyjille meidän seudun innovaatioista ja ket-
teryydestä asian edessä, jonka johdosta koko 
maailma on nyt polvillaan.

Kaikki nyt ja tätä aikaa ennen hankittu taito, 
osaaminen, on yrityksen ja yksittäisen henkilön 
omaa pääomaa työmarkkinoilla myös jatkossa, 
jonka avulla hän erottautuu edukseen. 

Itse nuorena yrittäjänä, oman alani mestarin-
kirja kädessäni, en siinä hetkessä ymmärtänyt 
mihin sitä kokemusta, siitä saatuja taitoja tu-
levaisuudessa tarvitsen ja käytän. Nyt tiedän. 
Olen tarvinnut yrittäjänä saamiani taitoja lähes 
päivittäin koko työurani ajan. Kuten kaikkia 
muitakin taitoja, joita olen elämässäni oppinut. 
Ilman toimivaa elinkeinoelämää seutumme 
ei voi hyvin. Tänä aikana on erityisen tärkeää 
tukea ja auttaa meidän elinkeinoelämää selviä-
mään tämän ajan yli.

Tämän reilun kolmen kuukauden aikana, jot-
ka olen saanut olla Forssan Yrityskehitys Oy:n 
toimitusjohtajana, kohtaamiset seutukunnan 
yrittäjien kanssa ovat olleet täynnä tarmoa teh-

dä yhdessä hyvää meidän omalle kotiseudulle. 
Kertoa kaikille, että täällä on hyvä asua, olla ja 
yrittää. Pidetään tästä kiinni myös tämän krii-
sin jälkeen!

Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittämi-
nen, on avainsana nyt ja tulevaisuudessa. Fors-
san seutu on tänä korona-aikana osoittanut 
monilla eri tavoilla, miten se luo itsensä uudel-
leen hyvin vaikeassa tilanteessa, uskoen tulevai-
suuteen ja huomiseen. 

Elinvoima ei synny juhlapuheissa, osoitetussa 
tilanteessa tai tilassa, vaan se syntyy arjen te-
oissa ja kohtaamisissa. Tänä aikana paras ja no-
pein tapa tuottaa elinvoimaa on käyttää seudun 
palveluja, ostaa tarvitsemansa seudulta, varmis-
taa seutumme elinvoiman ja palvelurakenteen 
pysyminen myös tämän ajan jälkeen. Elinvoi-
maa tuotetaan arjessa, omien valintojen kautta. 
Olen työssäni, eri tehtävissä, katsellut työelä-
mää hyvin erilaisten silmälasien läpi. Erilaisten 
työtehtävien tuoma kokemus ja ymmärrys elin-
keinoelämän, koulutuksen ja kuntaelämän yh-
teensovittamisen merkityksestä seudun hyvin-
voinnille auttaa näkemään, mikä on edellytys 
hyvälle kasvulle ja hyvälle elämälle. Resepti on 
hyvin yksinkertainen. Me ihmisinä valitsemme 
omissa elämissämme joka päivä omilla valin-
noillamme missä elinvoima näkyy ja on. Me 
valitsemme itse, miten näemme oman kotiseu-
tumme ja miten siitä kerromme. Olemme itse 
seudun elinvoima, juuri niin suuresti kun asiaa 
itse edistämme jokapäiväisillä valinnoillamme 
teoissa ja puheissa.

Elämä ei voi olla jatkuva onnistumisien sarja, 
siihen mahtuu kokeiluja, epäonnistumisia ja 
määräämätön määrä mahdollisuuksia. Rohke-
utta tehdä yhdessä, kehittää toimintaa yhdessä, 
saada omaan tekemiseen näkökulmia täysin eri 
suunnasta kuin yleensä. Näillä teoilla ja koh-
taamisilla on merkitystä. Yhdessä rohkeasti 
kokeillen, omiin juuriimme luottaen, itseämme 
arvostaen saamme juuri sen mitä tarvitsemme 
– elivoimaisen seutukunnan, jossa me kaikki 
voidaan hyvin, tuetaan ja kannustetaan toi-
siamme reilusti. 

Pysykää terveinä, nähdään kesällä, jolloin 
muistelemme tätä aikaa ja sen aikaisia oival-
luksia elämästä ja ihmisenä olemisesta toinen 
toisillemme. •

Digiloikka 
pikakelauksella



17.11. Semmareiden 
30-vuotiskonsertti

Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

23.11. Yhdistyksen vuosikokous/
juhla Ravintola Vanhassa Värjärissä. 

Vuosikokouksen jälkeen juhlapuheen 
piti myyntijohtaja Mika Potinkara 
Forssan Energia Oy:stä. Tilaisuudessa 
palkittiin Kauppakamarin Kultaisilla 
elämäntyömerkeillä Taisto Heinämäki ja 
Eila Suvanto-Heinämäki. Toni Nordman 
TT-Pak Oy:stä palkittiin kultaisella 

yrittäjäristillä ja Kalevi Vianderille 
Forssan Teräsrakenne Oy:stä luovutettiin 
timanttinen yrittäjäristi. Kätevä - 
palkinnon sai Aste Finland Oy. Palkintoa 
vastaanottamassa oli  tuotantopäällikkö 
Anne Järvinen. Illan ohjelmassa oli 
taikuutta, tanssia ja mukavaa yhdessäoloa.

27.11. Järjestettiin maistuvien 
kasvisruokien valmistuskurssi 

Forssan ammatti-instituutilla. Kurssin 
vetäjänä toimi diplomiravintoneuvoja 
Tuulikki Heikkilä.

31.1. Pidettiin keilailuilta Forssan 
keilahallilla. 

15.2. Käytiin seuraamassa KHL 
jääkiekkoa Helsingissä. Ottelu 

Jokerit– Magnitogorsk päättyi vierailijoiden 
3-4 voittoon.

27.2. Jäsenistölle järjestettiin 
viinitasting viinimestari Krista 

Mänttärin emännöimässä Poreessa.
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Yhdistys tiedottaa jäsenistöään tulevista 
tapahtumista koronatilanteen sen 
salliessa. Pysytään kuulolla.

MC-kätevän toiminta starttaa  
elokuussa. Ajopäivistä viestitellään  
vielä lähempänä kelien salliessa.

Lisätiedot: sihteeri Pia Oksa,  
pia.oksa@fsktry.fi, gsm 050 313 8987

Forssan Seudun 
Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistyksen 
hallitus 2020
Puheenjohtaja Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen

Sihteeri Pia Oksa

Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet 
Päivi Arvo-Laaksonen, Jaakko Henriksson,
Juha Heinämäki, Marko Korpi,  
Kirsi Laine-Mäki, Eija Lehtonen-Saira, 
Tapio Lilja, Jukka Vahtila. 

Varajäsenet Merja Augustin,  
Janne Lukkala, Pasi Saira, Heikki Seppä.
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Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen toimintaa
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Sähköistä Sähköistä 
    tunnelmaatunnelmaa        
    

Asiakaspalvelu 029 70200 111
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717

verkkopalvelut@fvp.fi
www.fvp.fi

asiakaspalvelu@forssanenergia.fi
www.forssanenergia.fi

Paulinkatu 9, 30420 Forssa

Onko yrityksesi 
vakuutusturva

MITOITETTU OIKEIN?
Ota yhteyttä, niin räätälöidään 

yrityksellesi sopiva kokonaisuus.

Maarit Jalasjoki
p. 050 422 1345, maarit.jalasjoki@if.fi 

Mitäs jos 
joisitki 
vettä

Perkiöntie 7

30300 FORSSA

VIKAILMOITUKSET 03 4141 5590

www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi

Mitäs jos 
joisitki 
vettä

Perkiöntie 7

30300 FORSSA

VIKAILMOITUKSET 03 4141 5590

www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi



Digistä  
printtiin

Digitaaliset
ratkaisut

Printti-
ratkaisut

Rakenne-
ja näyttely-
suunnittelu

JOENSUU  |  TAMPERE  |  HELSINKI  |  TURKU  |  FORSSA  |  OULU

p. 010 230 8400  |  www.punamusta.com
Ylpeästi kotimainen painotalo.

YRITTÄJÄ!
Säästöpankin asiakkaana saat aina henkilökohtaista 
palvelua, vahvaa asiantuntemusta ja sparrausta  
yrityksesi talousasioissa. Me tahdomme auttaa  
yritystäsi menestymään!

www.saastopankki.fi/someronsp
Torikatu 6, 30100 Forssa

Kalle Lepola 
yritysrahoituspäällikkö
044 5118 555

Sari Lehtinen 
yritysrahoitusasiantuntija
050  5001 389

Tervetuloa!


