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Pääkirjoitus 
Kakkostie alueellinen ilonaihe
Syksy koitti nopeasti kauniin kesän jälkeen. Samoin kävi myös ra-

hoitusmarkkinoilla, joiden epävarmuus on kasvanut ruskan tulles-

sa. Myös bruttokansantuotteen nousuprosentin on ennustettu las-

kevan jälleen jyrkästi. Epävarmuus markkinoilla vaikuttaa kaikkeen 

osakekursseista ruoan hintaan. Kreikan tilanne ei yhtään helpota 

kansainvälistä tilannetta. Myös Portugalin taloustilanteessa löytyy 

Madeiran kokoinen aukko, mikä on maan velkatiedoista unohtunut 

mainita. EU:lle ja sen jäsenvaltioille riittää töitä pohtiessa kuinka-

kaikille maille rakennetaan samanlaiset pelisäännöt, joita noudate-

taan. Mistä sitten johtuu sijoitusmarkkinoiden nopeat käänteet ja 

ketkä markkinoita ohjaavat? Yksi selitys voisi olla, että suurin osa 

sijoitustuotteiden kaupasta, esim. osake- ja osakejohdannaiskau-

pasta, on ollut tietokoneiden käymää kauppaa viimeiset 20 vuotta. 

Tämä tarkoittaa, että sijoittajien puolesta toimivien osakevälittäjien 

tietokoneet hoitavat kauppaa automaattisesti ilman ihmisten ohja-

usta. Ihmistä on tarvittu vain, kun tietokoneet on ohjelmoitu teke-

mään kauppoja tietyllä hinnalla. Tämä on johtanut siihen, että ko-

neet ovat hakeneet nopeita voittoja ilman analyyttistä tarkastelua.

Forssan seudulla suuri iloinen uutinen vaikeasta taloustilanteesta 

huolimatta oli 7 miljoonan euron lisärahoituksen saaminen 2-tien 

Humppila-Karkkila -väliselle osuudelle. Valtatie 2 on ollut luvatto-

man huonossa kunnossa, vaikka se on ollut pääkaupunkiseudun 

pääyhteys Satakuntaan, sekä osiin Hämettä, Pirkanmaata ja Poh-

janmaata. Perusparannusbudjettia saatiin nostettua 3 miljoonasta 

10 miljoonaan euroon. Tämä on alueelle suuri henkinen voitto 

pitkään jatkuneen soutamisen ja huopaamisen jälkeen. Seutukun-

nalle 2-tien perusparannus on erittäin tärkeä alueen kehittymisen 

kannalta. Suuri kiitos kuuluu kaikille, jotka ovat tehneet hank-

keen puolesta hartiavoimin töitä. Liikenneyhteyksien parantami-

nen lisää alueemme vetovoimaisuutta myös teollisuustoimijoiden 

kannalta. Nopeusrajoitusten muuttuminen 100 km:iin vähentää 

matka-aikoja. Toivotaan, että tien kunnostustyöt saadaan alkamaan 

nopealla aikataululla, sillä hankkeella tulee olemaan alueelle myös 

merkittävä työllistävä vaikutus.

Yhdistyksen jäsenyritykset ovat kesän aikana olleet suhteellisen 

rauhallisella mielellä. Kevään ja kesän aikana kauppa on käynyt 

kohtalaisen hyvin ja kiirettäkin on ollut. Tilauskirjat näyttävät hy-

viltä vuodenvaihteeseen asti. Mitä maailman tilanne tuo tullessaan 

ja kuinka se vaikuttaa paikallisesti, jää arvoitukseksi. Toivotaan pa-

rasta ja pelätään pahinta.

Yhdistyksen matrikkelin toteutus on kesän aikana edistynyt mu-

kavasti. Tietojen kerääminen on loppusuoralla, kiitos yrityksille 

haastatteluihin menneestä ajasta ja sitoutumisesta matrikkeliin.  

Syyskuun alussa yhdistyksen jäsenistöä kävi tutustumassa Irlan-

tiin. Suurlähettiläs Pertti Majasen 

antama koruton lausunto maan 

tilanteesta antoi kuitenkin uskoa. 

Irlantilaiset ovat ottaneet talous-

tilanteen suhteellisen tyynesti ja 

haluavat oikeasti tehdä töitä maan-

sa tilanteen korjaamiseksi. ”Periksi 

ei anneta” sopii ohjenuoraksi myös 

meille Forssan seudun yrittäjille ra-

kentaessamme omaa tulevaisuut-

tamme.

Ville Koivisto

puheenjohtaja
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Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy on luo-

nut Järkivihreä Forssan seutu -markkinointi-

konseptin seudun elinkeinostrategian tueksi. 

Konseptilla tehdään tunnetuksi seudun moni-

puolista ympäristöosaamista, yritysten palve-

luja sekä panostetaan vihreän liiketoiminnan 

kehittymiseen. Kärkiviestinä: Forssan seudulla 

on Suomen monipuolisimmat ja innovatiivi-

simmat ympäristöalan yritykset ja palvelut, 

lisäksi se on logistisesti paras ympäristö-

myönteisen yritystoiminnan sijaintipaikka. 

Järkivihreän markkinoinnin avulla saatetaan 

yhteen kaikki seudun toimijat ja seudun pro-

fi loitumista järkivihreänä viestitään joukku-

eena ja vahvasti kaikilla rintamilla eteenpäin. 

Järkivihreä brändi on otettu Forssan seudun 

ympäristöalan yrityksissä sekä koulutus- ja ke-

hittämisorganisaatioissa hyvin vastaan ja se on 

koettu erittäin ajankohtaiseksi ja hyödyllisek-

si. Järkivihreys on arvo, jolle on hyvä rakentaa 

vielä tulevaisuudessakin menestyksekästä lii-

ketoimintaa.

Forssan Seudun Kehittämiskeskus toteutti 

toukokuussa kuluttajakyselyn, jossa keskityt-

tiin järkivihreisiin asioihin, mm. energiamuo-

toihin, kierrätykseen ja moottoriajoneuvon 

polttoainevalintoihin. Kyselytutkimus toteu-

tettiin ESR-hankkeessa; Forssan seudun klus-

teriohjelma, jonka rahoittavat Hämeen ELY 

-keskus, seudun kunnat sekä yritykset. Kyselyn 

toteutti opiskelijoiden työ-osuuskunta, Team 

Kestävä, Hämeen ammattikorkeakoulun Fors-

san yksiköstä. Kuluttajakyselyssä haastatel-

tiin n. 500 henkilöä seudun kauppaliikkeiden 

auloissa ja toreilla. Kyselyyn osallistuneista 

Forssasta oli n. 49%,  Humppilasta n. 8%, Jo-

kioisilta n. 11%, Tammelasta  n. 9%, Ypäjältä 

n. 10% ja loput muualta. Kyselyn tulosten pe-

rusteella Järkivihreästä Forssan seudusta oli 

kuullut n. 50% vastanneista. Tulosta voidaan 

pitää hyvänä huomioiden seudun Järkivihreän 

markkinoinnin keston, volyymin sekä seikan, 

että markkinointia ei ole kohdistettu suoraan 

seudun kuluttajiin. Kyselyn perusteella mm. 

seutulaisten halu käyttää uusiutuvaa energiaa 

(maalämpö, tuuli, aurinko, vesi) tulevaisuu-

dessa nousi tuloksista selvästi esille. 

Suomalaiset ovat valistunutta ja ympäristö-

tietoista väkeä. Ympäristöasiat toiminnassaan 

huomioon ottavat yritykset saavuttavat kilpai-

luetua pitkällä tähtäimellä ja lyhyellä tähtäi-

mellä järkevä ekoteko tuo säästöä juoksevissa 

kuluissa. Järkivihreys on vain yksinkertaisesti 

hyvää bisnestä. Rahatalouden myllerrys tukee 

’’säästävän’’ ajatusmaailman nousua. Haastaak-

seni kaikki Järkivihreän strategian jalkautuk-

seen kysyn: Miten yritykset ovat miettineet 

tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa kestävän 

kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökul-

masta? Miten valmistaa, jaella, käyttää ja kier-

rättää tuotteita, joilla olisi mahdollisimman 

pieni hiilijalanjälki? Mitä ekotekoja yritys on 

tehnyt energian ja raaka-aineiden käytön sekä 

liikkumisen osalta? ’’Idealistista’’, ehkä ensin 

ajattelette. Ei kuitenkaan enää idealismia, vaan 

uusi normaali tapa toimia.

Lämpimin ajatuksin ja pää kylmänä eteenpäin!

Mirja Andersson, 

Toimialapäällikkö / Energia ja ympäristö

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

p. 050 551 5755

mirja.andersson@fskk.fi 

Järkivihreys valloittaa 

VUOSI 2012
Harmaan talouden torjunta

Hallituksen aikomuksena on panostaa har-

maan talouden torjuntaan 80 miljoonaa euroa. 

Tarkoituksena on palkata useita kymmeniä uu-

sia verotarkastajia ja talousrikostutkijoita. 

Kun harmaan talouden torjunta lisääntyy, 

myös byrokratia monimutkaistuu. Hallitus 

aikoo uudistaa tilaajavastuulain kolmikantai-

sesti. Tarkoituksena on lisätä tilaajan vastuu-

ta selvittää, että alihankintaketjussa verot 

ja maksut ovat suoritetut. Tilaajavastuulain 

valvomiseksi työsuojelutarkastajien määrää 

lisätään. Tämä tulee vaatimaan työn tilaajalta 

todella huolellisuutta asioiden suhteen.

Tulevat muutokset 

Pääomaverotus nousee 28 prosentista 30 pro-

senttiin. Verotus muuttuu progressiiviseksi si-

ten, että yli 50 000 euron pääomatulon ylittävä 

tulo verotetaan 32 prosentin mukaan.

Yhteisövero alennetaan 26 prosentista 25 

prosenttiin. Valtiovarainministerin mukaan 

ehdotettu muutos vauhdittaa talouskasvua tu-

kemalla rakentamista, perusteollisuutta ja uu-

sia kasvualoja.

Listaamattoman osakeyhtiön osingon ve-

rovapaus rajoittuu 60 000 euroon nykyisen 

90 000 euron sijaan. Eli täyden verovapaan 

osingon saa 666 666 euron omalla pääomalla. 

Muuten perusteet pysyvät entisenlaisena, joten 

tämä verovaikutus tulee koskemaan rajattua 

joukkoa osingonsaajia.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 

vuonna 2012 on 2 000 euroa vuodessa (vuonna 

2011 3 000 euroa). Summa voi koostua pelkäs-

tään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikka-

töistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy 

100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 3 000 euron vähen-

nyksen saat, jos vuonna 2011 yritykseltä osta-

missasi palveluissa työn osuus on yhteensä vajaat 

5 200 euroa [(5 166 x 60 %) - 100) = 2 999, 60].

Maksimivähennyksen eli 2000 euron vä-

hennyksen saat, jos vuonna 2012 yritykseltä 

ostamissa palveluissa työn osuus on yhteensä 

vajaat 4700 [(4 666 x 45 %) - 100 =  1 999,70]                                                                                               

Vähennys on henkilökohtainen, joten paris-

kunta voi vuonna 2012 saada yhteensä 4 000 

euron (vuonna 2011 6 000 euron) vähennykset. 

Kotitalousvähennys on edesauttanut uusien 

yritysten perustamista, jotka ovat pystyneet 

työllistämään itsensä ja mahdollisesti jonkun 

toisenkin. Tällä verovähennyksellä on var-

masti ollut työllistävä vaikutus ja toivon, että 

päättäjät ymmärtäisivät sen ja miettisivät tule-

vaisuudessa vähennysoikeuden kasvattamista 

ennemminkin kuin leikkaamista.

Rakennusalan käänteinen ALV

Tässä sitä onkin mielenkiintoinen asia, joka 

on aiheuttanut päänvaivaa. Ensinnäkin, jos työ 

kuuluu käänteisen arvonlisäverotuksen piiriin, 

niin paljon näkee, että laskuihin on merkitty 

alv 0 %, mutta laskusta puuttuu merkintä AVL 8 

C§. Merkinnällä varmistetaan, että kyseessä on 

juuri työ, joka kuuluu käänteisen rakennusalan 

arvonlisäveron piiriin. Muistakaa perusehdot 

1) palvelu on rakentamispalvelua tai työvoi-

man vuokrausta rakentamispalvelua varten 2) 

ostaja on elinkeinon harjoittaja, joka muutoin 

kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai 

vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten.

SEPA

Muistakaa, että SEPA -asiat pitää olla kunnossa 

31.10.2011 mennessä.  

Lämpöistä 

syksyä toivottaen   

 

Leena Leppä-Lukkala

KLT
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Uusioaines
kivikovaa yrittämistä kierrätyslasilla
”Lasi vai kivi? Kas, siinä vasta pulma”, 
mietti Jari Stenberg, kun hänen isänsä 
Leevi pyysi häntä siirtymään Isover Ahl-
strömin palveluksesta Stenbergin kivi-
ainesbisnekseen. ”Lasia ei synny ilman 
hiekkaa”, mietti Jari ja lähti sukuyrityksen-
sä ruoriin tietämättä tuolloin, että pursi 
kulki kohti lasilla vuorattua satamaa. 

Tekusta Ahlströmille

Jari Stenberg valmistui Forssan teknillisestä kou-

lusta 1981 konerakennusteknikoksi. Ensimmäi-

nen työpaikka aukeni nuorelle miehelle Isover 

Ahlströmiltä Forssan yksiköstä suunnittelupuo-

lelta.

- Tuolloin oli käynnissä laitoksen peruskorja-

us, joten pääsin suunnittelemaan ja piirtämään 

laitosta, muistelee Jari.

Korjauksen valmistuttua tuli vastuuta myös 

työnjohtajan tehtävistä. Isover oli hyvä työpaikka, 

sillä se koulutti säännöllisesti henkilökuntaansa. 

Lasi tuli raaka-aineena Jarille tutuksi Karhulassa 

ja Ruukissa vietetyssä työkoulutuksessa. Ahl-

ström antoi mahdollisuuden koulutukseen, mitä 

ei ollut mahdollista muualta saada. Lasin perus-

raaka-aine on hiekka, josta löytyy tietyt mineraa-

lit ja alkuaineet, joita lasin tekemiseen tarvitaan. 

Raaka-aineen valinta vaikuttaa eri lasilaatujen 

syntymiseen;  miten lasi toimii raaka-aineena, 

mitenkä se sulaa ja kuinka siitä tehdään kuitua.

- Lasin värjäykseen käytetään erilaisia oksideja. 

Rautaoksidilla tehdään vihreää lasia,  koboltilla 

sinistä lasia ja kullalla punaista lasia, tietää Jari. 

Työt Ahlströmillä kestivät kuusi vuotta, joista 

loppuajan Jari toimi uuden uunin suunnittelijana 

ja rakennusvastaavana.

Yrittäjäksi ryhtyminen

Tie yrittäjyyteen kävi äkkiä vuonna 1987. Jarin 

isä Leevi Stenberg pyysi Jaria jatkamaan sisa-

rustensa kanssa Stenberg-yhtiöiden toimintaa. 

Leevi oli päättänyt, että 60 vuotta täyttäessään 

hän jää eläkkeelle.

- Kaikki muut sisaruksista olivat jo Stenber-

gin sorabisneksessä mukana, paitsi minä. Ase-

tin omat ehtoni ja tärkeää oli myös, että muut 

sisarukset hyväksyivät ne, mikäli lähden yri-

tyksen toimitusjohtajaksi, muistelee Jari.

Tuolloin yrityksen palveluksessa oli omaa 

väkeä viisi henkilöä ja saman verran henkilö-

kuntaa. Stenberg-yhtiöiden toiminta oli kes-

kittynyt sorabisnekseen, mikä käsitti tuolloin  

kaikki sora-ainekset, joita toimitettiin kotita-

louksiin, rakennusyrityksille ja betonialan yri-

tyksiin. Betoniteollisuus oli tuolloin yrityksen 

suurin yksittäinen asiakas. 80-luvun alusta oli 

myös murskattu lasia pienimuotoisesti kivi-

murskaimilla Ahlströmin tarpeisiin. Yrityk-

sen työnjako oli alussa sellainen, että Jari hoiti 

toimihenkilöpuolen, sisar Maija toimiston ja 

veljet murska-aseman ja käytännön toimia. 

Yrityksen kasvun myötä myös sisarusten vas-

tuut kasvoivat.

Betonista uusi toimiala 

90-luvun lama ei vaikuttanut yrityksen toimin-

taan kovin paljon. Muutamia  luottotappioita 

kuitenkin tuli, joista merkittävin oli hyvän 

asiakkaan Louhelon ajautuminen konkurssiin 

1991. Louhelon kaatumisen jälkeen Stenberg-

yhtiöt aloittivat neuvottelut betoniaseman os-

tamisesta konkurssipesän kanssa.

- Betonibisnes oli luonteva lisä yrityksen toi-

mintoihin, sillä olivathan betonin valmistajat 

olleet vuosien ajan hyviä asiakkaita yrityksel-

lemme, kertoo Jari Stenberg.

Neuvotteluissa betoniaseman ostosta pääs-

tiin sopimukseen ja Stenberg-yhtiöt aloittivat 

betonin valmistuksen jo vuoden 1991 lopulla. 

Alussa menekki oli huonoa, kun lama pysäytti 

lähes kokonaan betonin myynnin, ja kilpailu 

vähistä asiakkaista oli kovaa. Betonibisnekseen 

Stenberg-yhtiöt lähtivät lähes nollasta. Aika 

nopeasti Jarin päässä alkoi liikkua ajatus siir-

rettävien betoniasemien totettamisesta. Ideana 

oli toimittaa koko betoniasema sinne missä 

sementtiä tarvittiin. Kilpailijat eivät alussa 

ottaneet asiaa todesta. Ensimmäisen siirrettä-

vän betoniaseman teki Seulaset Oy Hollolasta 

ja Kivisampo Kouvolasta. Seuraavat valmisti 

forssalainen Jomeks Oy. Siirettävistä asemista 

tuli yritykselle loistotuote, mikä vähensi kus-

tannuksia. Sittemmin siirrettävistä betoniase-

mista on tullut rakennusalan arkipäivää.
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 Fleecerullan asettaminen Foamitin valmistuksessa.             Alumiinin erottaminen kierrätyslasista.

Maanrakennusta

Vuonna 1992 perustettiin yrityksen 

sisälle oma maanrakennusyksikkö. 

Alkuun lähdettiin pienimuotoisesti. 

Ensimmäinen merkittävä työmaa 

saatiin Ypäjän Hevosopistolta jonne 

toteutettiin ravirata ja ratsastusken-

tät. Hanke työllisti maanrakennus-

puolta kahden ja puolen vuoden 

ajan. Stenberg-yhtiöt voitti myös Jo-

kioinen-Forssa tientoteutusurakan. 

Tällöin palkattiin yhtiön palveluk-

seen työpäällikkö, sillä Jarin aika ei 

enää riittänyt kaikkien työtehtävien 

hoitoon. Nopeasti työt muuttuivat 

isommiksi. Mm. Helsinki-Vantaan 

lentokentän kiitotie kolmen raken-

taminen, Liepajan sataman aallonmurtajien 

toteutus Latviassa ja Heinola – Lusi välinen 

moottoriliikennetie. Töitä maanrakennuspuo-

lella oli ympäri Suomea. Vauhti vain kiihtyi, 

kun lama hellitti. Vuonna 1997 oli maanraken-

nustöissä 150 henkilöä. 

Muut kiinnostuivat

- Lemminkäinen otti meihin yhteyttä ja kun 

palaverin aihetta kysyttiin, niin kerrottiin, että 

oltaisiinko valmiita luopumaan yrityksestä, 

muistelee Jari.

Yllättävää oli myös, että kahden viikon 

aikana ottivat muutkin maanrakennusyhti-

öt yhteyttä samassa asiassa Jari Stenbergiin. 

Alkuun ei osattu suhtautua asiaan vakavasti, 

mutta tarjoutunut tilanne haluttiin hyödyntää 

ja saada selville, kuinka arvokkaaksi Stenberg-

yhtiöt noteerattiin. Keskustelut venyivät lähes 

vuoden mittaisiksi. Lopulta Lemminkäinen  

teki yhtiön ostosta tarjouksen, josta ei voinut 

kieltäytyä. Lasin murskaus ja myynti oli Lem-

minkäiselle vieras ala, joten se jäi kaupan ulko-

puolelle. Kaupat tehtiin maanrakentamisesta, 

murskausurakoinnista, kiviainesten myynnistä 

sekä betonin valmistamisesta.

- Kun Stenberg-yhtiöt oli myyty, olin vielä 

hetken aikaa Lemminkäisellä töissä. Pian syn-

tyi kuitenkin päätös, ettei molempia yhtiöitä 

voinut hoitaa täysipainoisesti, joten irtisanou-

duin Lemminkäiseltä ja aloin tehdä töitä täy-

sipäiväisesti Uusioainekselle, perustelee Jari 

Stenberg.

Uusioaines 

Uusioaineksen syntymiseen on vaikuttanut 

merkittävästi Hännisen Timon tuleminen 

Ahlströmin palvelukseen 80-luvun alussa. Hän 

oli saanut oppia Kanadassa lasitehtaalla työs-

kennellessään ja nähnyt kuinka edistyksellistä 

toimintaa siellä oli. Kanadassa käytettiin jo 

tuolloin kerran käytettyä lasia (uusio). Yrityk-

set ostivat lasinsirua, joka sulatettiin uudelleen. 

Toimenpide säästi erittäin paljon energiaa ja 

aikaa, koska massa suli nopeammin. Myös tuo-

tantoa saatiin nostettua 15-20% .

- Timo kysyi, voisinko ruveta murskaamaan 

lasia, muistelee Jari. Kivimurskaimet soveltui-

vat hyvin tähän toimintaan kivipölystä puhdis-

tamisen jälkeen. Toiminta lähti hiljalleen käyn-

tiin kokeilujen kautta. Alkuun raaka-aineen 

hankinnassa ei ollut mitään ongelmaa, koska 

tarvittavat  määrät olivat hyvin pieniä ja tarvit-

sijoita ei ollut montaa. Vuonna 1991 Alko teki 

päätöksen, että maksavat panttia myös kerta-

käyttöisistä pulloista. Uusioaines pääsi sopi-

mukseen Alkon kanssa heidän keräämistään 

pulloista. Sopimus turvasi yhtiön lasinsaan-

nin ja antoi mahdollisuuden investoinneille. 

- Alussa lasi oli erittäin pudasta, korkit ja kau-

lusrenkaat oli poistettu ja pullot olivat puh-

taita. Pullojen epäpuhtauksien määrä kasvoi 

nopeasti. Se hyöty, mikä alussa saatiin, hukkui 

epäpuhtauksien myötä, kertoo Jari. 

Vuonna 1994 valmistui ensimmäinen lasin-

käsittelytehdas. Laitos kävi kuitenkin nopeasti 

pieneksi ja kustannustehottomaksi, 

vaikka tehdasta modifi oitiin 2001. 

Uuden ja tehokkaamman käsitte-

lylaitoksen toteuttaminen oli pa-

kollinen vuonna 2010. Uusioaines 

käsittelee vuodessa n. 80 tuhatta 

tonnia lasia. Lasia Suomessa toimi-

tetaan lasivillatehtaisiin Forssaan ja 

Hyvinkäälle. Vientiin menee 85 %. 

Tärkeimmät vientimaat ovat Eng-

lanti, Venäjä, Viro, Tanska ja Espan-

ja. Viennin osuus pienenee jatkossa, 

mikäli Suomessa lasitehtaita avataan 

uudelleen. 

Uusi innovaatio vaahtolasi 

Lasin hyvän kierrätyksen takia syn-

tyi ajatus vaahtolasin valmistamiseen. Ennen 

kuin päätös tehtaan rakentamisesta tehtiin, 

kävi Uusioaineksen johto tutustumassa kol-

meen eri laitokseen maailmalla. Tehdas val-

mistui 2011 ja tuotanto alkoi myös välittömästi.

- Vaahtolasin valmistaminen on yksinker-

taista: lasi jauhetaan hyvin hienoksi, lisätään 

siihen vähän hiivaa sekaan ja pistetään uuniin, 

missä se nousee ja turpoaa, naurahtaa Jari ja 

jatkaa: tällä tavalla lasista saadaan erittäin ke-

vyttä. Sen ominaispaino on 250 – 300 kg/kuu-

tio. Se on erittäin hyvä eristemateriaali, mikä 

kestää puristuslujuutta ja siinä on hyvä kapil-

laarikatko-ominaisuus.

Vaahtolasia on toimitettu aluksi infraraken-

tamiseen ja kohteisiin, missä on isoja routaon-

gelmia. Tuote on saanut positiivista palautetta  

ja menekki vaahtolasille on kasvamaan päin. 

Hyvät testitulokset lisäävät myös kysyntää. 

Euroopassa, Ruotsissa ja Norjassa vaahtolasia 

on jo jonkin aikaa käytetty ja kokemukset ovat 

olleet hyviä.

Vapaa-ajalta virikkeitä

Vapaa-ajan yrittäjä viettää metsästäen ja ka-

lastaen. Aika kuluu myös mukavasti Taalin-

tehtaalla sijaitsevalla mökillä. Uusia ideoita on 

myös hyvä miettiä vapaa-aikana.

- Uusia patentteja on haussa, mutta ei pu-

huta niistä sen enempää, kertoo Jari Stenberg 

viekkaasti hymyillen.

 Puhdistettua kirkasta lasia uusiokäyttöön.       



Kun talouden näkymät ovat epävarmat, yrit-

täjyyteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. 

Haikaillaan kasvuyrityksiä ja voimakkaampaa 

kansainvälistymistä, elätellään toivoa uusien 

jättien synnystä. Talouden asiantuntijat ovat 

kuitenkin sitä mieltä, ettei Suomea tästä oras-

tavasta talouskurimuksesta pelasta Nokia eikä 

mikään muukaan megaluokan vientiveturi, 

vaan monet pienet ja keskisuuret yritykset yh-

dessä. Niiden etuna on ketteryys muuttaa kurs-

sia ja tarttua isojen näkökulmasta liian pieniin 

tai muuten epähoukutteleviin bisneskeisseihin. 

Toisaalta vaikka tähän maahan syntyisi kuinka 

monta jännittävää start-upia ja it-yritystä, tar-

vitaan edelleen palveluja, jotka helpottavat ih-

misten arkea. Ne voivat olla esimerkiksi koko 

ajan kasvavalle ikääntyvien kuluttajien kohde-

ryhmälle tarkoitettuja hoivapalveluja, vapaa-

ajanviettoon keskittyviä yrityksiä, asumiseen 

ja rakentamiseen liittyviä tai mitä tahansa. 

Jokainen uusi työpaikka on kotiin päin, ja kun 

moni pieni onnistuu, yhteensä se onkin jo äk-

kiä merkittävästi.

 

Kataisen hallituksen uudessa ohjelmassa yrit-

täjyyttä tuetaan esimerkiksi yhteisöveron pro-

senttiyksikön alennuksella jo ensi vuoden alus-

ta. Se ei ehkä ole riittävästi, mutta se on hyvä 

alku. Tärkeää on, ettei yrittämistä kohtuut-

tomasti vaikeuteta, sillä se tukkisi orastavan 

kasvun. Paljon on vielä tekemistä sen eteen, 

että erityisesti pienten yritysten paperisotaa 

kevennetään ja helpotetaan erilaisten yritystu-

kien hakemista. Erityisesti naisvaltaisten alo-

jen yrittäjiä helpottaisi, jos vanhempainvapaan 

kustannukset jakautuisivat tasaisemmin mo-

lempien vanhempien työnantajien kesken. En-

simmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä 

olisi saatava madallettua, mikä vaatisi jousta-

vuutta työmarkkinajärjestöjen suunnasta.

 

Toistaiseksi on vielä hyvin vaikea arvioida, mi-

ten Euroopan ja laajemmin maailmantalouden 

kehitys tulee näkymään Forssan seudun yritys-

ten elämässä. Vielä ei kahvipöytä- ja torikes-

kustelujen perusteella paniikkinappia painella. 

Tilanteet muuttuvat nopeasti, mutta ainakin 

kesäkuussa julkaistu Forssan seudulla toimivi-

en yritysten suhdannebarometri lupasi positii-

visia odotuksia. Kyselyyn vastanneista Forssan 

seudulla toimivista yrityksistä melkein puolet 

(46%) uskoi liikevaihtonsa ja tilaustensa mää-

rän kasvavan ja tuloksen parantuvan seuraavan 

puolen vuoden aikana. 15 prosenttia yrityksis-

tä ilmoitti palkkaavansa kesän loppuun men-

nessä uutta henkilökuntaa. Epävarmuus näkyi 

vasta, kun kysyttiin, mihin suuntaan talouden 

uskotaan kehittyvän pidemmällä tähtäimellä. 

Vain kolmannes vastaajista uskoi maailmanta-

louden tilan olevan parempi vuoden kuluttua.

 

Tärkeintä on pitää yllä positiivista virettä ja ra-

kentaa uusia alkuja. 

Työntäyteistä syksyä!

 

Sanni Grahn-Laasonen

Kirjoittaja on forssalainen kansanedustaja 

ja yrittäjän vaimo.

Kasvu syntyy 
    vain yrittämällä

”In Dublin’s   ”In Dublin’s  fair city where the girls are so pretty”
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Forssan Seudun Käsityö- ja Teolli-
suusyhdistyksen tämän vuoden retki 
tehtiin Irlantiin 6.-10.9.2011. Ennen 
matkaa tehtiin ennakkovalmisteluita 
yhdessä Irlannin kunniakonsuli Tom 
Eklundin ja suomalaisten bisnesvai-
kuttajien kanssa. Kirsi Laine-Mäen 
akitiivisuus matkan onnistumiseksi 
ansaitsee kiitoksen.

Irlannin matkalle oli ilmoittautunut 37 yh-

distyksen jäsentä. Retkelle lähdettiin tiistai-

na 6.9. aamupäivällä ja Irlantiin saavuttiin 

paikallista aikaa klo 14.00. Lentoasemalta 

lähdettyämme teimme oppaamme Sylvian 

kanssa ensimmäisen kaupunkikierroksen, 

minkä jälkeen saavuimme keskustan tuntu-

massa olevaan hotelliin. Aulassa ryhmääm-

me vastassa oli kunniakonsuli Tom Eklund 

ja FBC + IFS edustajien joukko, jotka toi-

vottivat meidät tervetulleeksi Irlantiin. (FBC 

on suomalaisten bisnesvaikuttajien klubi Ir-

lannissa ja IFS on Irlannissa asuvien suoma-

laisten seura) Tapaamisen jälkeen lähdimme 

joukolla tutustumaan iltaelämään Temple 

Barin alueelle. Vastaanottajamme neuvoi-

vatkin hyvät pubit, joissa voitiin jatkaa kes-

kusteluja keveämmissä merkeissä irlantilai-

sesta musiikista nauttien. 

Keskiviikon ohjelmaan kuului yritysvierai-

lut Kingspan Group nimiseen metallialan 

yritykseen ja Greenstar kierrätyslaitokseen. 

Ennen Kingspanin vierailua teimme kier-

roksen Irlannin maaseudulla. Kaunis ja vä-

rikäs luonto sai monet haltioitumaan tähän 

vihreään saareen. Näimme linnoja, kyliä, 



”In Dublin’s    fair city where the girls are so pretty”fair city where the girls are so pretty”
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pieniä kiemuraisia teitä ja lukemattomia pube-

ja. Kingspanilla meille esiteltiin yritystä ja sen 

teollisuustiloja. Irlannin yksikössä valmiste-

taan polyuretaani- ja fenolieristettyjä katto- ja 

seinäelementtejä sekä  julkisivurakententeita 

(kasetit). Yritys on osa kansainvälistä kon-

sernia, joka tomii useassa maassa. Vierailun 

jälkeen nautimme lounaan Camran linnassa. 

Todella hieno rakennus, jonka sisuksissa saat-

toi aistia aristokraattisen tunnelman. Myös pi-

hapiirin irlanninsusikoira sai varsikin naisväen 

varauksettoman huomion. Ruokailun jälkeen 

matkamme jatkui Greenstarin kierrätyslaitok-

seen. Käynti laitoksella vahvisti, että olemme 

Forssan seudulla edelläkävijöitä kierrätyksessä 

Irlannin suhteen. Vierailujen jälkeen iltaa vie-

tettiin monella tavalla. Toiset kierrellen pubeja 

ja toiset hakivat elämyksiä riverdance illallisel-

la. Dublin on kuin Lontoo pienoiskoossa. Lä-

hes yhtä hyvät mahdollisuudet shoppailuun ja 

hauskanpitoon, etäisyydet eri kohteiden välillä 

ovat pienet ja taksit ovat halpoja. Kaikkialla saa 

hymyilevän ja lämpimän vastaanoton.

Torstain ohjelmaan kuului vierailu Dungan-

noniin Powerscreen seula- ja murskatehtaal-

la. Erinäisten yhteensattumien vuoksi vierailu 

typistyi tunnin mittaiseksi visiitiksi, mutta 

siinäkin ajassa saatiin tärkeimmät asiat hoidet-

tua. Matka Dugannonista jatkui Bushmillsin 

viskitislaamoon. Tehdaskierroksella päästiin 

näkemään Irlannin kultaisen nesteen valmis-

tamista ja maistelemaan tuotoksia. Monelle 

osanottajalle tarttui myös oma pullo tehtaan-

kaupasta tuliaisiksi kotimaahan. Viskitehtaan 

vieressä sijaitsi yksi Irlannin kuuluisimmista 

nähtävyyksistä Giant’s Causeway eli jättiläisen 

portaat Antrimin kauniilla rannikolla. Luon-

non muodostelmassa on erikoisia kuusikul-

maisia basalttikiviä, joiden uskotaan jähmet-

tyneen merenalaisen tulivuorenpurkauksen 

yhteydessä. Matkaa jatkettiin Belfastiin, missä 

on totuteltu rauhalliseen elämään vasta 2,5 

vuoden ajan. Kaupunki veti matkalaiset kui-

tenkin hiljaiseksi, sillä muistot vihan ajoista 

elävät Belfastia halkovassa muurissa ja kau-

pungin eri osien rakennusten seinämaalauk-

sissa. Kaupunkikierroksen jälkeen lähdimme 

paluumatkalle Dubliniin, jonne saavuimme 

iltamyöhään.

Perjantain aamupäivä kului omatoimimat-

kailulle Dublinissa, joka on tasavallan eloisa 

ja kiehtova pääkaupunki. Matkailijalle se on 

todellinen kulttuurikeskus taidegallerioineen, 

museoineen ja teattereineen. Pubikulttuuri 

on tärkeä osa Dublinia; kaupungissa on kaik-

kiaan noin tuhat pubia. Iltapäivällä ryhmäm-

me oli kutsuttu Irlannin suurlähettilään Pertti 

Majasen kotiin. Suurlähettiläs kertoi kaunis-

telematta Irlannin tilanteesta ja miten se yrit-

tää selviytyä pankkikriisistään. Yhdistyksen 

tervehdyksenä annoimme standaarin suurlä-

hettiläälle. Seremonioiden jälkeen nautimme 

aperitiiveja ja pientä suolapalaa leppoisasti 

seurustellen. Suurlähettilään rouva kertoi, että 

ryhmämme toi kesän tullessaan Irlantiin, sillä 

saimme nauttia kesän parhaimmista päivistä. 

Vierailun jälkeen jatkoimme matkaamme juh-

laillalliselle Fitzpatricks Castleen. Illallistamme 

kunnioitti myös kunniakonsuli Tom Eklund 

rouvineen. 

Viimeinen päivä oli varattu kaupungilla kierte-

lyyn, shoppailuun ja tuliaisten hankkimiseen. 

Kotimatkalle lähdettiin iltapäivästä. Kaiken 

kaikkiaan matka sujui hyvin ja ryhmä oli mah-

tava. Hallitukselle tuli mietittäväksi, minne 

ensi vuonna mennään, sillä ilmottautuneita on 

jo nyt vaikka matkasta ei ole vielä tietoa.
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Muuttuvassa maailmassa nimikkeet ja 

käsitteet muuttuvat. Sari Airo ja Sanna 

Tuomi edustavat Suomessa sitä harva-

lukuisten osaajien joukkoa, jotka so-

vittavat satulan avulla ratsastajan ja 

hevosen yhteen. ”Työmme on tavallaan 

käyttöliittymien toteutusta”, kertovat 

Sari ja Sanna nauraen Ypäjän Satula-

korjaamo Ky:stä. 

Elantoa etsimässä

Vuonna 1986 saapui Sari Airo Ypäjälle 

päästyään hevostalouskouluun hevosenhoi-

tajalinjalle. Nuoren naisen mielessä oli pa-

lava halu saada jokin ammatti hevosalalta. 

Koulutuksen ohella Sarilla oli valinnaisena 

aineena valjastöiden tekemistä. Valjastöihin 

ei kuitenkaan vielä tuolloin riittänyt tarpeek-

si opiskelulta aikaa. Opinnot jatkuivat vielä 

ratsuvalmentajalinjalle, mutta tuonakin ai-

kana Sari jatkoi valjaiden ja satuloiden kor-

jausharjoitteita.

- Nuorempana en ollut mikään käsityöihmi-

nen, jonkin verran askartelin. Valjas- ja satu-

latyöt vain jotenkin sopivat minulle, muistelee 

Sari.

Kesän 1988 aikana veri veti kuitenkin satu-

lasepäksi ja yrittäjäksi. Tuohon aikaan Ypäjän 

elinkeinoasiamiehenä toimi Sirkka Kettunen, 

joka näki nuoren naisen palavan halun yrityk-

sen perustamiseen. Hän auttoi ja kannusti al-

kuun lähtemisessä. 

- Sirkka kyllä piti minua hivenen outona, 

kun en malttanut mennä päiväksi kortistoon, 

että olisin saanut starttirahan yritykselle. Mi-

nulla vain oli niin kiire aloittaa työt heti, muis-

telee Sari.

80-luvulla ei ollut Suomessa toiminnassa 

satulasepän pajoja. Samoihin aikoihin Sarin 

kanssa tuli Ypäjälle myös Sanna Tuomi, joka 

aloitti opinnot silloisen Ypäjän Maatalousop-

pilaitoksen ratsuvalmentajalinjalla. Valmistut-

tuaan Sanna huomasi, että paikkakunnalla oli 

kahdenkymmenen hevosen talli myytävänä.

- Pikkusen päälle kaksikymppisenä päätin 

sitten ostaa itselleni hevostallin ja aloittaa tal-

liyrittäjänä, muistelee Sanna yrittäjäuransa al-

kutaivalta.

Alku aina hankalaa

Ratsastuspiireissä Sarilla oli paljon ystäviä, joil-

ta sai alussa töitä. Töissä oli kuitenkin käytävä 

myös muualla, että sai elannon. Hevosopiston 

tallimestarin paikka ja muut työt hevosalalta 

oli hyvä lisäapu nuorelle yrittäjälle. Kahden 

vuoden päästä kuitenkin oma yritys muuttui 

täysipäiväiseksi ja työt alkoivat lyödä leiville. 

Lottopotti oli Sarille valtion hevosjaslostuslai-

tos, jolla oli paljon hevosia.

- Minä sain korjata ja uusia toppaukset hei-

dän satuloihinsa, myös vastehihnat piti vaih-

taa, muistelee Sari. Kahden vuoden aikana 

satulasepän käsien kautta kulki kaikkiaan 200 

satulaa. Työpäivät olivat ympäripyöreitä, eikä 

nuoren yrittäjän laskutuskaan ollut vielä tuol-

  Ratsastajan käyttöliittymiä Ypäjältä



loin ajan tasalla. Tieto satulasepän palve-

luista kuitenkin toimi mainiona markki-

nointikeinona uudelle yritykselle. Yritys 

lähti pyörimään hyvin ja yrittäjästäkin 

tuli hintatietoisempi. 

Sanna Tuomen omistuksessa ollut 

ratsastustalli lähti myös hyvin liikkeelle. 

Kahdeksan vuoden aikana alkoi kuiten-

kin yrittäjän selkä reistailemaan.

- Hoidin tuolloin kahtakymmentä 

hevosta ja ratsastin viisi tuntia päivässä, 

seitsemänä päivänä viikossa, muistelee 

Sanna.

Tallin myynti ja uuden ammatin hank-

kiminen tuli eteen terveydellisistä syistä. 

Tie vei opiskelemaan datanomiksi. He-

voset eivät kuitenkaan jääneet lopullises-

ti taka-alalle.

Yhteinen yritys

Sari Airolla olivat työt lisääntyneet siinä 

määrin, että apu ei ollut pahitteeksi. Sari 

tunsi Sannan entuudestaan sekä opiske-

luajoilta että talliyrittäjäasiakkaana. Sari 

oli kuullut, että Sanna oli lopettanut yrit-

tämisen ja tarjosi tälle työpaikkaa oppi-

sopimuksella. Sanna innostui asiasta ja 

paperit saatettiin kuntoon 2001.

- Työ tuntui heti luontevalta ja käteen 

sopivalta. Pitkä ratsastustausta antoi hy-

vän pohjan myös satulasepän hommiin, 

kertoo Sanna. 

Oppisopimuksen päätyttyä Sari Airo 

toivoi saavansa yhtiökumppanin San-

nasta. Näin tapahtuikin Sannan ostaessa 

puolet yrityksestä.

Satulasepän työ

Satulasepän työ on saada aikaiseksi satu-

la, joka istuu ratsastajalle ja hevoselle. Sa-

tula tehdään hevosen mukaan siten, että 

se auttaa ratsastajaa istumaan oikeasssa 

asennossa hevosen selässä. Satuloita on 

paljon erilaisia ja erityyppisiä. Ratsasta-

jat tulevat yleensä hakemaan palvelua sa-

tulan ja hevosen kanssa. Tässä vaiheessa 

tarkistetaan onko satulan malli sopiva ja 

ovatko satulan toppaukset hevoselle oi-

keanlaiset. Satulasepät auttavat myös asi-

akasta uuden satulan hankinnassa. Kun 

hevonen ja satula on tarkistettu, tehdään 

satulaan tarvittavat muutokset. Toppa-

ukset ja korjaukset ovat satulaseppien ar-

kipäivää. Jokainen satula ja hevonen ovat 

erilaisia, mikä asettaa erityistä haastetta 

työlle.

- Kivaa hommaa, kun joka päivä tulee 

jotakin valmista.  Asiakkaiden antama 

positiivinen palaute palkitsee, kertoo 

Sanna hymyillen.  

- Lähinnä meidän homman lähisu-

kulainen on suutarin työ, kertoo Sari. 

Satulasepän työkaluja ovat naskalit, 

avartajat, suutarin veitset ja erilaiset 

toppausraudat. Mekaanisia laitteita on 

ompelukone, jolla voi ommella 12 mm 

nahkaa. Yrityksen omat tuotteet ovat 

kohdistuneet vammaisratsastussatuloi-

den tekemiseen. Joskus Sari on tehnyt 

myös satuloita moottoripyöriin.

Tietotaito hevosista kaiken 
A & O

Satuloita korjattaessa on tärkeää, että ti-

laaja ja tekijä ymmärtävät toisiaan ja pu-

huvat samaa kieltä. Sarin ja Sannan pitkä 

kokemus hevosalalta antaa heille tärkeän 

lisän ammattiinsa. 

- Olemme molemmat käyneet hevo-

shierojan kurssin, sekä tutustuneet he-

vosen biomekaniikkaan. Eli tiedetään 

oikeasti mitkä osat hevosessa liikkuvat 

milläkin tavalla, kertoo Sari Airo.

Myös ammattilaiset ovat ottaneet tyt-

töjen verstaan kantapaikakseen. Lähes-

tulkoon kaikki suomenmestaruuksista 

taistelevat ratsastajat ovat Ypäjän Satula-

korjaamon asiakkaita. Harrastajat muo-

dostavat kuitenkin yrityksen suurimman 

asiakaskunnan. Omat hyvät ja huonot 

puolensa asettaa, kun työ ja koti ovat sa-

moissa tiloissa. Yrityksellä on myös oma 

talli ja sovituskarsina, missä hevosta voi-

daan pitää sovituksen ajan. 

Satulat

Satulat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

estesatulat, koulusatulat ja yleissatu-

lat. Satulamalleja ja -tyyppejä on sato-

ja. Esim. karjatilallisille lännensatula, 

vaellusratsastajille matkaratsastussatu-

la, myös poliiseilla on omat satulansa. 

Ypäjän Satulasepät välittävät satuloita ja 

heillä on yksi oma maahantuontimerkki 

mitä ei anneta jälleenmyyntiin. Satulat 

ovat tuontitavaraa Englannista, Saksasta 

ja Argentiinasta. Satuloiden hinnat vaih-

televat 800 eurosta yli 4000 euroon. Kes-

kihinta hyvällle satulalle on 1500-2500 €.

Golf on vapaa-aikaa

Vaikka molemmilla yrittäjillä on omat 

hevoset, niin vastapaino yrittämiseen 

löytyy golfi n parista.

- Fyysiselle työlle se on hyvä vastapai-

no, kun saa heilutella käsiään ja keskittyä 

aivan johonkin muuhun hyvässä seuras-

sa. Se on myös yhtä vaikeata ja haasteel-

lista kuin ratsastaminen, kertoo Sari.

- Hevoset ovat meillä huvitteluharras-

tus. Joskus käydään maastossa, jos siltä 

tuntuu, kertoo Sanna. 
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  Suomenhevostamma Hopea-Naskali (vas.) on oma kasvatti. 
      Sen emä, 26-vuotias Rissala on ollut Sarilla nelivuotiaasta asti.

 Naskali ja neula ovat satulasepän tärkeimpiä työvälineitä.

 Satulat kootaan käsin ompelemalla.
 Hyvän ja huonon satulan ero on jo rungon laadussa.
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Teatterimatka Helsinkiin 14.5.2011

Yhdistyksen jo perinteeksi muodostunut 

teatterimatka Helsinkiin järjestettiin tou-

kokuussa. UIT:n esittämä viihteellinen 

kappale ei jättänyt ketään kylmäksi. Näy-

telmän jälkeen ruokailtiin yhdessä ravin-

tolakoulu Perhossa.

Ideateatteria Jokioisilla 20.6.2011

Jäsenistö kävi tutustumassa Elonkierron 

makasiinissa esitettyyn IdeaTeatterin esi-

tykseen ”Lukkosulaa ja lumpeenkukkia”. 

Esityksen väliajalla yhdistys tarjosi jäse-

nistölleen väliaikakahvit.

Rautakankikävelyn MM-kisat 
Mustialassa 20.8.2011

Yhdistys osallistui joukkueellaan Rau-

takankikävelyn MM-kisoihin. Sijoitus 

kisassa nousi yhdellä pykälällä viime 

vuoteen verrattuna. Joukkueessa olivat 

mukana: Ville Koivisto, Kirsi Laine-Mä-

ki, Matti Knaapi ja Toni Nordman.

Matka Irlantiin 6.-10.9.2011

Yhdistys teki matkan Irlantiin, lue juttu 

lehden sivulta 7!

Yritysvierailu Fenestra Oy ja Hydro Aluminium Salko Oy 14.4.2011

Yhdistyksen väki pääsi tutustumaan Fenestran ikkunatuotantoon ja Salko Oy:n toimintaan. 

Vierailut saivat runsaan joukon jäsenistöä paikalle. Paljon nähtävää ja uutta tietoa vierailulta 

ammennettiin.

Kuntoliikuntaa yhdistyksen
jäsenistölle 

Liikuntavuoro alkoi 14.9.2011 ja kestää ke-

vääseen 2012. Tunteja on yhteensä 24. Vuoro 

on yhdistyksen vakiovuoro ja se on aina kes-

kiviikkoisin klo 19.15 ja kestää tunnin. 

Yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous ja kuusijuhla

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

ja kuusijuhla järjestetään 19.11. alkaen klo 

18.00 Tehtaankoululla. Tilaisuudessa kä-

sitellään sääntömääräiset asiat ja vietetään 

kuusijuhlaa. Merkatkaa kalenteriinne!

ASLAK-kuntoutusta kurssi II
jäsenistölle

Alustavasti kurssien ajankohdat ovat:

I 30.1.–3.2.2012 (5 vrk)

II 23.4.–27.4.2012 (5 vrk)

III 20.8.–24.8.2012 (5 vrk)

IV 10.12.–14.12.2012 (5 vrk)

Lisäinformaatio kursseista ja ohjeet hakemi-

seen www.fsktry.fi  Kannattaa hakea!

Tapahtuu
Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin:
sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi , gsm 050 313 8987

Kevätkokous ja liikuntapäivä
27.3.2011

Kevätkokousta ja liikuntapäivää vietettiin 

Tammelassa Finlaysonin saunalla Ruos-

tejärven rannalla. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat. Loppupäivä vietet-

tiin ulkoilun ja yhdessäolon merkeissä.



 

Forssan Liikevartiointi Oy
Hämeentie 7, Forssa

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

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

Paikallista palvelua turvallisuuden puolesta www.forssanliikevartiointi.fi

Kuka vartioi 
yritystäsi?
Valitse vartiointipalvelut alan ammattilaisten kanssa

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

TYÖKALUSARJA
JOSSA HINTA JA LAATU KOHTAAVAT

Tavaratilan koko

3,7 m3 7 m3 17 m3

AUTO-KEHÄ OY Forssa  Tölönkaari 1,  FORSSA  
AUTOMYYNTI  puh. 0207 590 510 *  •  Petteri Paakkonen puh. 0207 590 511 * 
Timo Kähäri puh. 0207 590 512 * •    HUOLTO suora Tapio Salo puh. 0207 590 513*

*Kiinteän puhelinverkon liittymästä  puhelun hinta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min.  •  Matkaviestinverkon liittymästä  puhelun hinta  8,28 snt/puhelu +17 snt/min

Peugeot Partner Van  alkaen 19.342 € 
Autoveroton hinta 15.050 €, 
arvioitu autovero 4.292 € + tk 600 €. 
CO2 -päästöt 153 g/km.

Peugeot Expert alkaen 25.414 € 
Autoveroton hinta 21.940 €, 
arvioitu autovero 3.474€ + tk 600 €. 
CO2-päästöt 191 g/km.

Peugeot Boxer alkaen 26.246 € 
Autoveroton hinta 23.230 €, 
arvioitu autovero 3.016 € + tk 600 €. 
CO2-päästöt 208 g/km.



Yrittäjän Kuussa on monipuoliset palvelut!

Tervetuloa Kuuhun!
Meillä on yli 4000 toimistotarviketta, joita yritykset 

käyttävät päivittäin toiminnassaan.

Q-Kirjakaupan YRITYSKORTILLA saat -20 % kaikista 
normaalihintaisista toimistotarvikkeista. Yrityskorttiin on 

mahdollista liittää laskutuspalvelu, jolloin lähetämme 
koontilaskun kerran kuussa. Laskutuksesta emme peri 

ylimääräisiä kuluja.

Kirjakauppamme alakerrassa sijaitsee NOUTOTUKKU, 
jonne olemme koonneet yrityksen tärkeimmät tarpeet. 

Tuotteet on hinnoiteltu edullisiksi nettohinnoiksi.

 

Sibeliuksenkatu 1

30100 Forssa

03 435 6049

www.kirjakeskus.net


