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Pääkirjoitus 

Kunnallista 
päätöksentekoa
Syksyn saapuessa on poliittisella rintamalla ollut varsin kiireistä 

aikaa. Poliittiset puolueet ovat hakeneet listoilleen ehdokkaita 

historiallisissa vaaleissa, sillä kyseiset kuntapoliitikot tulevat ole-

maan niitä vastuunkantajia, jotka nostavat peukalon ylös tai alas 

päätettäessä tulevista kuntarajoista. Tämä on saattanut olla yksi syy 

siihen, ettei ehdokaslistojen täyttäminen ole ollut helppoa. Myös 

moni pitkään politiikassa mukana ollut on heittänyt pyyhkeen ke-

hään välttääkseen tulevan arvostelun. Teit sitten niin tai näin, se ei 

kuitenkaan kaikille sovi. Yrittäjien kiinnostus vaaleissa kohdistuu 

siihen millaisen kannan tulevat valtuustot ottavat yritys- ja elin-

keinotoimintaan. Ollaanko valmiita tukemaan yritysten tarpeita 

kunnallisessa päätöksenteossa? Takaamalla yritysten toimintaedel-

lytykset kunnat tekevät kauaskantoisia päätöksiä, joilla luodaan 

seutukunnille työtä ja vaurautta. Silmäänpistävää on myös se, ettei 

yrittäjien piiristä ole tullut tarpeeksi ehdokkaita kunnallisvaaleihin. 

Yritysten hoitaminen ja toimintakuntoisena pitäminen on täysi-

päiväistä työtä yrittäjille, joten aikaa ei riitä politikointiin. Tässä 

suhteessa valtuutettujen pitäisi muistaa tutustua paikkakuntansa 

yrittäjien toimintaan pystyäkseen ottamaan yrittäjien näkemykset 

huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Yrittäjien pitää myös 

muistaa, että vain äänestämällä voi vaikuttaa. 

Samaan aikaan, kun kuntatasolla tehdään politiikkaa, kamppailevat 

valtakunnan poliitikot euro-ongelmien parissa, joihin ei näy lop-

pua.  IMF eli kansainvälinen valuuttarahasto on kuitenkin toiveik-

kaampi Suomen talouden kehittymiseen, kuin maamme hallitus. 

Valuuttarahasto kuitenkin muistuttaa varautumaan euroalueelta 

tuleviin riskeihin ja pidentämään ikääntyvän väestön työuria. Val-

tio joutuu ottamaan lisää velkaa 7 miljardin vuosivauhtia toimin-

tojen ylläpitämiseen. Elvyttämiseen tästä potista ei rahaa riitä, sillä 

velka alkaa ruokkimaan itse itseään. Velkaa on tällä hetkellä asukas-

ta kohden noin 15 498 euroa ja se lisääntyy. 

Paikallisella tasolla ollaan Forssassa jälleen oltu ikävien asioiden 

keskipisteessä. Ikkunatehdas Fenestra irtisanoi yli 100 työntekijään-

sä ja siirtää tehtaan toiminnot ”logistisesti parempaan” Kuopioon. 

Pohdintaa riittää monella taholla, millä tämä ammattikunta saa-

daan alueellamme työllistettyä. Alueellisia positiivisia pilkahduksia 

on kakkostien perusparannushanke joka on edennyt hyvin ja ra-

haa 10 miljoonan potista jää vielä 3 miljoonaa, jonka käytöstä tosin 

kukaan ei vielä tiedä. Myös Kartanonkatu on remontin alla, mikä 

vielä jonkin aikaa haittaa sekä liikennettä, että yrittäjien toimintaa. 

Valmistuessaan se tulee kuitenkin parantamaan liikenteen suju-

vuutta ja yleistä viihtyvyyttä. Kaupunki on myös satsannut Ratas-

mäen teollisuusalueen infraan, mikä 

on tulevaisuuden kannalta hyvä 

asia. Myös Humppilassa ollaan oltu 

omien hankkeiden kanssa aktiivi-

sia. Yhdistyksen jäsenyrityksiltä on 

kantautunut suhteellisen rauhalli-

sia viestejä tiukasta taloustilanteesta 

huolimatta. ”Nyt ei saa jäädä tuleen 

makaamaan”.

Ville Koivisto
puheenjohtaja



Forssan seudun elinkeinostrategia perustuu 

ympäristöystävälliseen sekä kestävää ke-

hitystä tukevaan toimintaan, niin sanottuun 

järkivihreyteen. Tavoitteenamme on, että lä-

hitulevaisuudessa asukkaat, yritykset, yhteisöt 

ja päättäjät tunnistavat toimintansa ympäris-

tövaikutukset ja sitoutuvat niiden vähentämi-

seen. Tavoitteen järkevyys itsemme kannalta 

nykyisessä maailmantilanteessa vain korostuu! 

Hiljattain seudullamme vieraillut USA:n Suo-

men suurlähettiläs Bruce Oreck totesi kevääl-

lä eräässä seminaarissa, että yritys, joka ei nyt 

ota ympäristöasioita huomioon, ei 15 vuoden 

päästä ole enää olemassa.

Seutumme edelläkävijöinä materiaalien kier-

rätyksen ja uusiutuvan energian tuotannon 

alalla ovat toimineet ja toimivat yritykset. Jo-

kainen niiden kautta tullut työpaikka on arvo-

kas. Menestys on johtunut ennakkoluulotto-

mista ja ajan hermoon osuneista ratkaisuista 

sekä uusimpien teknologisten ratkaisujen käyt-

töönotosta. Investointien kokoluokka on har-

pannut korkealle, kun ajatellaan mittavimpia 

biohybridivoimalan ja tuulivoimapuistojen 

suunnitelmia. Niiden toteutuessa syntyy uu-

sia mahdollisuuksia sekä kierrätystoiminnalle, 

energian käytölle, elintarviketeollisuudelle että 

maataloudelle. Niitä on jo kartoitettu ja suun-

nitelmia tehty. Tulevaisuus on ihan täällä kes-

kellämme, ei tarvitse hakea kauempaa.

Meidän julkisten toimijoiden päätehtävä on 

mahdollistaa kestävä yritystoiminta ja luoda 

sille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. 

Seutumme vahvuuksina pitää muistaa tutki-

mus ja opetustoiminta. Työkaluina ovat yritys-

palvelut ja kehittämishankkeet, kuten meillä 

FSKK:lla FORTE- ja Envi Grow Park –hank-

keet. Meiltä sopii aina kysyä apua pienempiin 

ja isompiin asioihin.

Järkivihreän ympäristön 
ja uusiutuvan energian kuulumiset

Syystuulen puhaltaessa
Muistutus veronumerosta 
ja sen rekisteröimisestä 

Velvoite pitää työmaalla henkilötunnistet-

ta, johon on merkitty myös veronumero, tuli 

voimaan 1.9.2012. Ennen työturvallisuuslain 

muutoksen voimaantuloa aloitetuilla työmailla 

on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka ku-

luessa veronumeron sisältävä henkilötunniste 

voidaan ottaa käyttöön eli viimeistään se tulee 

olla 1.3.2013. Syyskuun jälkeen alkavilla työ-

mailla veronumero on oltava tunnistekortissa 

heti työskentelyn alkaessa.

Veronumeron saa verokortista tai yrittäjän 

ennakkoverolipusta. Veronumero pitää löytyä 

kuvallisesta tunnistekortista. Tämän jälkeen 

pitää rekisteröityä julkiseen veronumerorekis-

teriin. Sen voi tehdä soittamalla numeroon 020 

697 070. Lisää tietoa www.vero.fi  -sivustolta.

Kuitinantovelvollisuus

Kuitinantovelvollisuutta koskevan lain valmis-

telu alkaa työ- ja elinkeinoministeriössä. Laki-

esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsitte-

lyyn alkuvuonna 2013. Lain tarkoitus olisi, että 

jatkossa yrittäjän olisi aina tarjottava myymäs-

tään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti.

Työministeri Lauri Ihalainen kertoo, että kos-

ka lain tarpeesta on käyty laajaa keskustelua 

(kansalaiset, yrittäjät ja viranomaiset) ja koska 

palaute on ollut myönteistä, niin olen päättänyt 

aloittaa lain valmistelun. 

Kuitinantovelvollisuus helpottaa kuluttajan 

mahdollisuutta havaita myyntiä, jota ei merki-

tä kassaan tai kirjanpitoon. Tätä pidetään tär-

keänä keinona harmaan talouden torjunnassa, 

mutta se totta kai vaatii kuluttajien aktiivi-

suutta. Mielenkiintoista on nähdä lain tuoman 

muutoksen vaikutus.

Muutamia ehdotuksia vuoden 2013
budjetin veroratkaisuista

 - arvonlisäverokantojen nostaminen yhdellä 

prosentilla (23%-24%, 13%-14% ja 9%-10%)

 - kilometrikorvaus alenisi 45 sentistä 43 sent-

tiin, tämä vielä ok, mutta vuoden 2014 alusta 

kaavailtu kilometrikorvauksen enimmäis-

määrän 15 000 kilometrin ylittävä osa olisi-

kin vain 0,25 senttiä. Se olisi toteutuessaan 

iso asia matkatöitä tekeville henkilöille.

 - Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuk-

sen ja pitkäaikaissäästämissopimusten sekä 

kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vä-

hennysoikeutta ehdotetaan muutettavaksi 

siten, että maksut ovat vähennyskelpoisia 

vain, jos vanhuuseläkettä tai pitkäaikaissääs-

tämissopimukseen perustuvia suorituksia 

voidaan alkaa maksaa aikaisintaan työn-

tekijän eläkelain mukaisesta lykättyyn van-

huuseläkkeeseen oikeuttavasta iästä. Muutos 

on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 

2013 alusta. Uutta säännöstä ei sovellettaisi 

eläkevakuutuksiin ja pitkäaikaissäästämis-

sopimuksiin, jotka on otettu ennen lain voi-

maantuloa.

 - Tuotannollisten investointien korotetut 

poistot koskisivat vuosina 2013-2015 han-

kittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

 - Rakennusalan verovalvontaa tehostetaan. 

Rakentamispalvelujen tilaajan olisi toimi-

tettava Verohallinnolle verovalvontaa varten 

tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, jotka 

suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tar-

koitettua rakentamispalvelua taikka raken-

nustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai 

jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä 

mainittuihin tarkoituksiin, samoin kuin 

tiedot tilaajan näille yrityksille maksamista 

vastikkeista.

 - Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-

lön olisi annettava Verohallinnolle tiedot ra-

kentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja 

yrityksistä samoin kuin näille maksamistaan 

palkoista ja muista vastikkeista ennen lop-

pukatselmusta, jos rakentaminen edellyttää 

rakennuslupaa. Rakennuttajan olisi lisäksi 

annettava loppukatselmuksessa rakennus-

valvontaviranomaiselle Verohallinnon anta-

ma todistus siitä, että hän on täyttänyt tie-

donantovelvollisuutensa.

Ja muistakaa, että uusi tilaajavastuulaki 

edellyttää nyt myös1.9.2012 

tapaturmavakuutuksesta 

todistusta.

Aurinkoisia 
syyspäiviä odotellen, 
Leena Leppä-Lukkala
KLT
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Juha Pirkkamaa 
Toimialapäällikkö/ympäristö ja energia
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
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Yrityksen alkutaival

Jouni Suokkaan tie yrittäjäksi alkoi käytän-

nössä opiskeluaikoina Tampereella. Neljälle 

nuorelle insinööriopiskelijalle syntyi ajatus yh-

teisen yrityksen perustamisesta. Yritys perus-

tettiin ja sen nimeksi tuli Pajapojat Oy, jossa 

kaikki olivat osakkaina. Ensimmäisiä myynti-

artikkeleja olivat kuivureiden kokoonpano ja 

perävaunujen runkojen valmistus. Opiskelun 

loputtua yritys jäi erinäisten vaiheiden jälkeen 

yhden henkilön varaan. Yrittäjälle tuli melko 

pian mielenkiintoinen kysely lavaajan toteutta-

misesta. Jouni oli tuolloin töissä Kone Oy:ssä 

nostureita suunnittelemassa.  

- Lavauskoneita ei Suomessa tehnyt silloin 

kukaan. Yrittäjäystäväni kääntyi puoleeni kysy-

en, voinko suunnitella lavaajan. Ensimmäisen 

lavaajan suunnittelinkin vuonna 1974, muiste-

lee Suokas.  

Kysely johti yhteisen insinööritoimisto Jo-

met Oy:n perustamiseen vuonna 1976. Jouni 

Suokas toimi alussa yrityksessä osa-aikaisena 

työntekijänä/yrittäjänä aloittaen lavaajan 

suunnittelun. Tässä vaiheessa oli myös työ-

paikka muuttunut opettajan pestiin Forssan 

tekniseen kouluun. Työ mahdollisti lomien 

puolesta suunnittelutyön ja opetustyö sai tuek-

seen käytännönläheistä yritysnäkökulmaa.

Vaikeuksien kautta omaan 
yritykseen

80-luvun alussa Pajapojat Oy meni kon-

kurssiin, tosin ei lavaajien takia. Jounille jäi 

konkurssipesään saatavia, jotka jäivät har-

mittamaan, kun tehdylle työlle ei saanutkaan 

palkkaa. Insinööritoimiston osakkeet olivat 

tosin siirtyneet Jounille, joten Jometin piirus-

tuksia piti alkaa kauppaamaan muille yrityksil-

le. Ensimmäinen kauppareissu Kotkaan syksyn 

liukkailla vei miehen autollaan ojanpohjalle.

- Ajattelin, että elämä päättyy kun puut vili-

sivät silmissä, mutta siinä ei edes autollekaan 

käynyt kovin pahasti, muistelee Suokas.

Paikalle tullut armeijan auto auttoi ojasta, 

mutta matka päätyi allikkoon, kun kauppoja 

Kotkassa ei syntynyt. Ensimmäisen lavaajan 

Jomet Oy sai kaupattua1982 Jokioisten naula-

tehtaalle. Talvella syntyi piirustukset lavaajaan 

ja kesäloman aikana Suokas itse rakensi lait-

teen tuttunsa pajalla Rengossa. Samana syksy-

nä laite otettiin käyttöön ja se on toiminnassa 

edelleenkin.

- Siitä valmistustoiminta lähti liikkeelle. 

Menin seuraavasta naulatehtaasta kysymään, 

kiinnostaisiko vastaava myös heitä. Kiinnos-

tusta löytyi muualtakin ja yritystoiminta laaje-

ni opetustyön ohessa, toteaa Suokas. 

Töitä tuli lisää ja se johti valinnan tekemi-

seen opettamisen ja yrittämisen välillä. Yrittä-

minen vei voiton vuonna 1985 kymmenvuoti-

sen opetustyön jälkeen. 

- Palkkasin opetuksessani olleita henkilöi-

tä töihin. Ensimmäinen tällainen henkilö on 

edelleen yrityksessä työskentelevä Pekka Vir-

tanen, sanoo Suokas. 

Toimitilat

Alussa yritys toimi Suokkaan kotitalon varasto-

huoneeseen tehdyssä toimistossa, jossa lavaajia 

suunniteltiin. Vuoden päästä tilat muuttuivat  

Jokioisten kunnalta vuokrattuun kaksioon. 

- Vuonna 1986 pakkohuutokaupattiin mei-

dän nykyistä kiinteistöämme. Olimme etsineet 

omaa hallitilaa, jossa koneita voisi koota ja tes-

tata, muistelee Suokas. 

Jouni Suokkaalla on aina ol-
lut luontainen halu keksiä 
jotakin uutta ja kyseenalais-
taa vanhoja ratkaisuja. ”Olen 

aina luottanut siihen, että tuo-

tekehityksessä löytyy parempia 

ratkaisuja. Se on innovaation 

perusta”, toteaa Suokas. Jo-
met on yrityksenä keskitty-
nyt mekatronisien pakkaus-
robottien markkinointiin ja 
valmistamiseen.

Kaikki samassa paketissa, Jomet Oy



Kaupassa huudot jäivät alhaisiksi, joten 

Suokkaan tekemä tarjous jäi suurimmaksi.  

Maksusta kymmenen prosenttia piti suorittaa 

heti. Mukana ei tuolloin ollut rahaa ja Jouni 

pyysi odottamaan käydäkseen pankissa. Huu-

tokaupan pitäjä epäili vielä huudon pitävyyttä.  

Pankinjohtajalta Suokas sai asian järjestymään 

ja toi käsirahan. Kokoonpanotyöt aloitettiin 

kiinteistössä heti kauppojen jälkeen. Koska 

Jomet oli insinööritoimisto, jolla ei ollut työn-

tekijöitä, piti perustaa konepajayksikkö Jomeks 

Oy. Jomet omisti yrityksestä puolet ja yrittäjik-

si tulleet Hannu Kurikka ja Ismo Suontausta 

toisen puolen. Jomeksiin palkattiin muutama 

työntekijä, jotta Jometin koneita saatiin val-

mistettua. Ensimmäinen lavaaja valmistettiin 

kalkkitehtaalle Lohjalle. Yrityksen myynti sai 

tehtyä sen verran kauppoja, että halli alkoi heti 

tulla ahtaaksi. Vuotta myöhemmin vuonna 

1988 rakennettiin samalle tontille uusi halli. 

Jokioisten kunta edesauttoi Jomet Oy:tä takaa-

malla rakentamiseen tarvittuja lainoja. 

Markkinointi tuottaa uusia tuotteita

Monissa tapauksissa lavaajia ei katsottu tar-

peellisiksi, koska pakkaajat olivat pakkaamassa 

tuotteita käsin laatikoihin siirtäen ne sen jäl-

keen lavalle. Lavaaja haluttiin siinä tapaukses-

sa, että olisi myös kone laatikoiden pakkauk-

seen. Tästä syystä Jomet Oy:n tuotevalikoima 

laajeni pakkauskoneisiin. Yrityksestä kasvoi 

loppupakkauslaitteiden toimittaja ja automaa-

tion toteuttaja. 

- Kilpailua on aina ollut, mutta meiltä kysyt-

tyjä koneita ei sellaisenaan voitu ostaa Saksasta 

tai muualta Euroopasta. Me taas pystyimme te-

kemään asiakkaalle juuri sellaisen koneen mitä 

hän tarvitsi. Kustannustasomme oli varmaan-

kin silloin alhaisempi mitä ulkomaalaisten kil-

pailijoiden, toteaa Jouni Suokas. 

Koneita erilaisille tuotteille

Jomet oli tehnyt jo jonkin aikaa makeistehtail-

le yksinkertaisia pakkauskoneita. Makeisten 

valmistuskoneitakin myyneet agentit ottivat 

yhteyttä Jometiin kysyen, voisivatko he edustaa 

Jomet Oy:tä muissa Pohjoismaissa. Suokkaan 

suostuessa koneiden myynti alkoi Ruotsiin ja 

muualle. Jomet Oy:ltä on pyydetty räätälöity-

jä ratkaisuja vaikeasti käsiteltävien tuotteiden 

automatisointiin, josta yritykselle on kertynyt 

vankkaa osaamista. Vuonna 1993 rakennettiin 

ensimmäinen prototyyppi kirjekuorien pak-

kaamiseen. Laite toimii heti kirjekuorien val-

mistuksen perässä, jossa paperi kulkee suurella 

nopeudella. Koneen toiminnan luotettavuuden 

johdosta koneita on myyty Eurooppaan 150 kpl.

- Olemme selvä markkinajohtaja kirjekuori-

pakkauskoneiden osalta. Muutamia koneita on 

viety myös Yhdysvaltoihin, kertoo Suokas.

 Erityisratkaisuja Jomet Oy on tehnyt myös 

vaippojen pakkaamisen osalta. 

- Toistaiseksi on pystytty vastaamaan asiak-

kaan antamiin pakkauskonehaasteisiin. Meille 

ei ole koskaan tarjottu projektia, jonka toteut-

taminen ei ole ollut mahdollista, toteaa Suokas.

Jomet Oy on pakkausautomaatioyritys, joka 

luo uusia ratkaisuja eri alueille. Vahvana tuki-

jalkana yritykselle on elintarvikepuoli. Sieltä voi 

löytyä sovelluksia, jotka ovat innovaatioita toi-

sellakin alueella. Yritys on luomassa ratkaisuja 

uusiin tarpeisiin, esimerkiksi nettikauppoihin. 

Yrityksellä on kattava valikoima pakkausauto-

maatioratkaisuja netissä asiakkailleen tavaroita 

lähettäville yrityksille, kirjekuorista aina jää-

kaapin kokoisiin pakkauksiin asti. Vuodessa Jo-

met Oy valmistaa noin 30 konetta. Määrä tosin 

riippuu ratkaisujen laajuudesta. Tänä vuonna 

koneita kokoonpanosta lähtee noin 50 kpl. Yri-

tyksessä työskentelee  44 henkilöä.

- Kaikki osat tulevat alihankinnasta ja käy-

tämme kiireisenä aikana myös alihankintapart-

nereita, jotka suorittavat ohjauskaappien ja ko-

neiden kokoonpanoa tiloissamme. Hallissa voi 

olla joskus väkeä kaksinkertaisesti omaan työn-

tekijämääräämme verrattuna, kertoo Suokas.

Vuonna 1995 Jomeksin yrittäjät lunastivat 

sen itselleen, mutta yhteistyö jatkuu edelleen 

tiiviinä.

Suhdannevaihtelut ja työntekijät

Suhdannevaihtelut pakkausalalla, jossa teh-

dään kalliita investointihyödykkeitä, ovat ylei-

siä. Taantuman tullessa saattaa liikevaihto äk-

kiä romahtaa. 

- Siihen pitää yrittää sopeutua, toteaa Suokas.

Yrittämisessä ei yrittäjä itse pysty tekemään 

kaikkia asioita. Äärimmäisen tärkeää on, että 

työntekijät ovat osaavia ja työpaikalla on hyvä 

henki, johon Jomet Oy:ssä on panostettu.

- Joskus ruoho on ollut vihreämpää aidan 

toisella puolella. Monet ovat tulleet kuitenkin 

takaisin, ei ainoastaan palkan takia vaan siksi, 

että täällä on mukava tehdä töitä. Haasteellisis-

sa töissä tekijät kehittyvät ja ongelmat ratkais-

taan yhdessä, tietää Suokas.

Vastuuta muille

Jouni Suokas jakaa mielellään pitkään alalla 

olleena vastuuta ja mahdollisuuksia myös alai-

silleen. 

- Kun tulee uutta verta taloon, saa hyödyn-

nettyä muidenkin näkemyksiä johtamisessa. 

Monista syistä nämä järjestelyt ovat joskus 

jääneet lyhytaikaisiksi ja on palattu vanhaan. 

Olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa kaksi 

kolmasosaa väestä on insinöörejä. Uskottavan 

johtamisen kynnys on täällä erittäin korkea, 

toteaa Suokas.

Toimitusjohtajan pitää saavuttaa työnteki-

jöiden luottamus siitä, että hän pystyy viemään 

kehitystä eteenpäin.

Palkittu yritys

Jomet Oy on saanut tunnustusta työstään eri 

tahoilta Suomesta sekä ulkomailta. Palkitsemi-

sen merkitys yritystoiminnassa näkyy luotta-

muksena yrityksen toimintaan ja se helpottaa 

myös asiakkaiden uskottavaa lähestymistä. Jo-

met Oy mainostaakin itseään innovatiivisena 

yhteistyökumppanina.

Vapaa-aikaa

Yrityksen menestymisen kannalta on ollut tär-

keää perheasioiden toimivuus.

- On tietysti tärkeää, ettei tarvitse kantaa 

huolta sekä perheestä että yrityksestä, tietää 

Jouni. Vapaalla Suokas rentoutuu lenkkeile-

mällä ja mielenkiintoisen kirjan parissa. •
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Koneet kootaan ja testataan Jomet Oy:n tiloissa Jokioisilla.



Kirsi Aaltio
toimitusjohtaja

Hämeen kauppakamari

Hämeen kauppakamarin tavoitteena on 

olla tehokkain ja kiinnostavin elinkei-

noelämän järjestö toiminta-alueellam-

me. Tähän tavoitteeseen päästäksemme keski-

tymme vaikuttamistyössämme juuri sellaisiin 

asioihin, jotka parantavat alueemme yrityksien 

kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. 

Yritysten toimintaa ja kasvua edistämme siis 

parhaiten vaikuttamalla seuraaviin tekijöihin: 

1) liikenne ja kaavoitus 2) yrityksille sopivan 

työvoiman saatavuus ja osaaminen 3) yritysten 

kansainvälistyminen sekä 4) julkisen palvelu-

tuotannon tehostaminen.

Vetävät väylät

Keskeisenä osana vaikuttamistyötämme on 

alueemme liikenne- ja logistiikkahankkeiden 

edistäminen. Teemme lobbausta, tiedon ja nä-

kemyksien vaihtoa, yhteisrintamassa alueemme 

kuntien, kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäjärjestö-

jen kanssa. Elinkeinoelämän terveisiä viemme 

niin kuntapäättäjille, vaalipiirin kansanedusta-

jille kuin alueellisille viranomaisille ja sidosryh-

mille. Yksituumaisuus lobbauksessa on tärkeää 

vaikuttavuuden kasvattamiseksi.

Käytännössä alue- ja liikennepolitiikkaan vai-

kuttaminen on tarkoittanut mm. delegaatioita 

liikenneministerin ja Liikenneviraston pääjohta-

jan pakeille valtateiden 2 sekä VT 10/12 puolesta; 

kuntien kaavoitusasioista vastaavien virkamies-

ten ja asiantuntijoiden tapaamisia; keskustelu-

ja Uudenmaan ELY:n johtavien virkamiesten 

kanssa; kommenttien laatimista liikenne- ja 

viestintäministeriön ehdotukseen Liikennepo-

liittiseksi selonteoksi sekä lausunnon jättämistä 

haja-asutusalueiden tietoliikennevalmiuksien 

kehittämisestä ja maakunnan vaihemaakunta-

kaavaehdotuksesta. Kauppakamarimme paino-

arvoa on lisännyt se, että toiminta-alueeltamme 

on nimetty kaksi luottamushenkilöämme Kes-

kuskauppakamarin valtakunnalliseen liikenne- 

ja infravaliokuntaan.

Pätevät porukat

Toisena vaikuttamistyömme kärkenä on osaa-

van ja hyvinvoivan työvoiman saatavuuden 

turvaaminen. Keskeisintä osaamisen kehittämi-

sessä ja työvoiman saatavuudessa on koulutuk-

sen lisääminen, ennakoinnin parantaminen ja 

yritysyhteyksien vahvistaminen. Kuntien, oppi-

laitosten ja yritysten säännöllistä yhteydenpitoa 

tarvitaan varmistaaksemme riittävät ja yritysten 

tarpeita vastaavat koulutuspaikkamäärät.

Käytännössä koulutuskysymyksiin vaikuttami-

nen on tarkoittanut mm. tapaamisia HAMK:n 

ja Forssan ammatti-instituutin johdon kanssa; 

puoltolauseita HAMK:lle aloituspaikkojen riit-

tävyydestä; valtakunnallisen osaamistarveselvi-

tyksen toteuttamista sekä Attitude -selvityksen 

toteuttamista toisen asteen oppilaitoksille ja lu-

kiolaisille nuorten suhtautumisesta kouluun ja 

työelämään.

Kansainvälistä ketteryyttä

Hämeen alueella pk-yritysten kansainvälistymi-

nen on vasta nupullaan. Niinpä kansainvälisty-

misen vauhdittaminen on tekemisemme keski-

össä. Kansainvälistyminen ei ole yrityksille enää 

oma valinta vaan jo kotimarkkinoilla toimitaan 

avoimessa, globaalissa kilpailussa. Toteutimme 

2 vuotta sitten Kansainvälistymiskartoituksen 

saadaksemme kokonaiskuvan alueemme yri-

tysten kansainvälistymisen nykytilasta sekä yri-

tysten tarpeista kasvattaa kansainvälistä toimin-

taansa. Konkreettisena tuloksena tutkimuksesta 

perustimme Kansainvälistymiskillan tukemaan 

alueemme pk-yritysten kansainvälistymispyr-

kimyksiä sekä toimimaan avoimena, kauppaka-

marijäsenten ja kansainvälistymispalveluja tuot-

tavien asiantuntijatahojen oppimisfoorumina 

sekä tiedon- ja kokemustenvaihtokanavana. 

Käytännössä kansainvälistymisen vauhdittami-

nen on tarkoittanut kuluvana vuonna sitä, että 

olemme toteuttaneet kaksitoista verkostoitu-

mistilaisuutta, joissa on keskitytty mm. Saksan, 

Puolan, Ruotsin ja Venäjän maiden liiketoimin-

tamahdollisuuksiin ja liiketoiminnan riskeihin 

suomalaisyrityksen näkökulmasta. 

Selkeyttä hankintaprosesseihin

Julkisen palvelutuotannon kehittäminen on nel-

jäs vaikuttamistyömme kohde. Hyödynnämme 

kansallista ja kansainvälistä kauppakamariver-

kostoamme käyttökelpoisten, parhaiden käy-

täntöjen ja mallien levittämiseksi kunnan oman 

tuotannon ja yksityisiltä hankittavan palvelu-

tuotannon hallintaan. 

Käytännössä julkisen palvelutuotannon tehos-

taminen on tarkoittanut mm. lausuntoja kau-

punkien palvelu- ja hankintastrategioista sekä 

kannanottoa sopimusperusteisen jätteenkulje-

tusjärjestelmän puolesta. Tulemme lisäksi jär-

jestämään Yritystreff ejä kunnille, ts. tilaisuuksia, 

joissa kuntien päättäjille ja virkamiehille esi-

tellään yrityksien valmiuksia ja tapoja tuottaa 

julkisia palveluita. Samaan tapaan järjestämme 

Kuntatreff ejä yrityksille, ts. tilaisuuksia, joissa 

yrityksille esitellään kuntien tapaa toimia, pää-

töksentekomenettelyjä sekä lähitulevaisuudessa 

avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Jokainen kontakti on mahdollisuus

Yhteistyö kuntien, viranomaisten ja muiden 

yhteiskunnan päättäjien, oppilaitosten sekä 

elinkeinoelämän toimijoiden kanssa on tärkeä 

osa kauppakamareiden työtä. Lähtökohdat yh-

teistyölle ovat luontevat ja hyvät, koska kaup-

pakamarit jäsenistönsä pohjalta muodostavat 

yritysten, yhteisöjen ja kuntien keskinäisen 

verkoston, avoimen vaikutus- ja keskusteluka-

navan. Kauppakamarin luottamushenkilöillä, 

asiamiehillä ja henkilökunnalla on vahvat hen-

kilökohtaiset kontaktit ja keskusteluyhteydet, 

jotka helpottavat asioiden hoitoa eri tasoilla.

Käytännössä verkostoituminen tarkoittaa jäse-

nillemme, luottamushenkilöillemme ja sidos-

ryhmillemme reippaasti yli 100 erilaista vierai-

lu-, koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta sekä 

delegaatiota vuoden 2012 aikana.

Pysy ajan tasalla

Jäsenistömme menestymisen tukeminen on 

päätehtävämme ja kouluttaminen on yksi kes-

keisistä keinoista toteuttaa tätä tehtävää. Kou-

lutuskalenterin sisältöön vaikuttavat jäsenyri-

tystemme tarpeet ja toiveet sekä luonnollisesti 

uudistuva lainsäädäntö.

Käytännössä edistämme yrittäjien ja yritys-

ten henkilökunnan osaamista järjestämällä 

vuosittain 20-30 tasokasta koulutustilaisuutta 

ajankohtaisista aiheista. Tämän lisäksi julkis-

tamme yrityksiä koskevia uutisia jäsenlehdes-

sämme, sähköisissä kirjeissä sekä kotisivuil-

lamme. Meiltä voi myös tilata kansainvälisiä 

sopimuspohjia ja oppaita avuksi sopimusten 

laadintaan. Jäsenyritykset saavat maksutonta 

perusneuvontaa lakiasioissa sekä veroneuvon-

taa sopimushintaan. 

- Hyvät neuvot eivät ole kalliita; klikkaa 

kotisivuillemme tai soita meille, toteaa Kirsi 

Aaltio.
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YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA
 - TIETOISKU HÄMEEN KAUPPAKAMARISTA 



Yhdistyksen syysretki Krakovaan
13.-16.9.2012

Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen tä-

mänvuotinen opintoretki tehtiin Puo-

lan Krakovaan. Mukaan oli ilmoit-

tautunut yhteensä 33 yhdistyksen jäsentä. 

Matkalle lähdettiin odottavissa tunnelmissa, 

sillä sangen harva matkalle lähteneistä oli käy-

nyt Krakovassa. On sanottu, että jos Varsova 

on Puolan aivot, Krakova on sen sydän. Kra-

kova oli toiminut myös Puolan pääkaupunkina 

aina vuoteen 1918 asti. Puolalaiset ovat olleet 

katkeria siitä, että länsi hylkäsi heidät toisen 

maailmansodan jälkeen kommunismin ku-

rimukseen. Puola on ollut keskiajalta lähtien 

katolisen kirkon piirissä, sen arkkitehtuuri on 

selkeästi läntinen ja Puolan kieltä kirjoitetaan 

latinalaisin kirjaimin. Puolalaiset ovat aina 

olleet ylpeitä historiastaan ja siitä riittää am-

mennettavaa rajattomasti myös satunnaiselle 

matkaajalle.

Matka puolaan taittuu suhteellisen nopeasti, 

lentäen aikaa kuluu noin kaksi tuntia. Puolaan 

päästyämme meitä vastassa oli suomenkieli-

nen oppaamme Kata Kivinen. Hän saattoi vä-

kemme viehättävään hotelliimme Regentiin, 

joka sijaitsi vanhan kaupungin juutalaiskau-

punginosassa. Tutustuminen Krakovaan aloi-

tettiinkin kierroksella vanhassa kaupungissa. 

Ryhmämme pääsi näkemään Wavelin linnan, 

yliopiston ja vahankaupungin torialueen. Ilta-

päivä oli omistettu vapaalle liikkumiselle. Illal-

la hotellilla tapasimme Puolan kunniakonsuli 

Janusz Kahlin ja Barona Oy:stä Ilkka-Cristian 

Niemen. Yhdessä miehet valaisivat yhdistyk-

sen väelle Puolan taloudellista tilaa, sekä suh-

tautumista EU:hun ja yrittämiseen. 

Seuraavana päivänä lähdimme varhain aamul-

la kohden yritysvierailupaikkoja. Ensimmäi-

senä kohteena oli monikansallinen Staco Oy, 

joka sijaitsee Niepołomicessa. Yritys valmis-

taa eri metalli- ja muovimateriaaleista huol-

to- ja hoitotasoja, portaita, rappusia, katoksia 

ja seinäelementtejä. Toimintaa yrityksellä on 

useissa EU-maissa. Jäsenistölle pidettiin esitel-

mä, minkä jälkeen päästiin tutustumaan tuo-

tantoon. Stacolta matkamme jatkui Zawiercie 

Crystal -tehtaaseen. Tutustuimme kristallin 

valmistamiseen ja tuotantoprosesseihin alusta 

alkaen. Halukkaille tarjoutui tilaisuus lasinpu-

haltamiseen. Kierroksen jälkeen oli mahdol-

lista ostaa Zawiercien kristallia tehtaanmyy-

mälästä. Hinta oli noin 1/3 Suomen hinnoista, 

joten aika monella yhdistyksen jäsenellä on nyt 

puolalaista kristallia kaapeissaan. Retkipäivän 

jälkeen päästiin tutustumaan vanhankaupun-

gin ruokakulttuuriin. Kulinaariseen perin-

teeseen on jälkensä jättänyt historia Itävalta-

Unkarin kanssa, josta perinnöksi ovat jääneet 

mm. wieninleikkeet, gulassit ja paprikaruoat.

Kolmannen päivän aamu oli varattu omatoi-

miselle shoppailulle ja tutustumiselle kult-

tuuriin. Museoita riittikin jokaiseen makuun. 

Krakovan nykyaikaisin museo, maanalainen 

Vanhatori, sijaitsi torin alla suoritetuissa kai-

vauksissa. Museo luo uusimman teknologian 

kautta elämysvoimaisen kuvan keskiaikaisen 

Krakovan elämästä. Katsomisen arvoinen oli 

myös miehitysajan museo, joka sijaitsi juu-

talaisia pelastaneen Oskar Schindlerin teh-

taassa. Ostoksille lähteneet saivat kokea, että 

Krakovassa kaikki maksaa hieman vähemmän 

kuin Varsovassa – tai niin kauppiaat ainakin 

väittivät. Iltapäivällä ryhmämme lähti retkelle 

Wieliczkan suolakaivokselle 12 km Krakovan 

länsipuolelle. Wieliczkan suolakaivos kuuluu 

Unescon maailmanperintölistalle. Lämpötila 

kaivoksessa on +14 celsiusta ympäri vuoden. 

Kierroksen aikana laskeuduttiin 135 metrin 

syvyyteen ihastelemaan maanalaisia suolajär-

viä, katselemaan veistoksia ja Pyhän Kingaan 

suolakappelia. Päivä päättyi juutaslaiskorttelis-

sa pidettyyn yhteiseen juhlaillalliseen ravintola 

Arielissa, nauttien hyvästä ruoasta ja Klezmer-

musiikista.

Viimeinen päivä oli varattu vierailulle Oswie-

cimiin missä tutustuimme toisen maailman-

sodan natsien rakentamille keskitysleireille. 

Ensiksi oli tutustuminen Birkenauhun, joka 

sijaitsi logistisesti rautateiden solmukohdas-

sa. Julmuuksien päänäyttämöksi Birkenau tuli 

vuonna 1943, kun idän suuret tuhoamisleirit 

oli suljettu. Tämän jälkeen siirryttiin Ausch-

witziin, missä nähtiin koko holokaustinen 

prosessi. Hiljaiseksi veti koko yhdistyksen 

ryhmän. Arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, joista 

suurin osa oli juutalaisia, koki kohtalonsa Zyk-

lon B myrkytykseen ja polttotuhkaukseen.

Viimeisen päivän ilta ennen lähtöä Suomeen 

vietettiin yhteisen ruokailun merkeissä Dwo-

rek Mikolaj -kartanoravintolassa. Pöytäkes-

kusteluissa virisi jo ajatuksia seuraavan vuoden 

matkakohteesta. Kaiken puolin matka oli on-

nistunut ja ryhmä oli erittäin hyvä. Puolasta ja 

varsinkin Krakovasta jäi kaikille miellyttävä ja 

mukava muisto. •
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Kauko Nyströmille oli melkoinen 
riman ylitys aloittaessaan isän-
sä jalan jäljissä kelloseppänä.  

5-vuotiaasta saakka Kauko on ottanut 
isästään mallia, kun katkenneilla lasi-
kuituseipään pätkillä harjoitteli riman 
ylitystä isänsä voittaessa EM-pronssia 
vuonna 1962. ”On varmaankin sukuvi-
ka, että nimi on Kauko, ammattina kel-
loseppä ja harrastuksena seiväshyppy”, 
naurahtaa Kauko Nyström Jr. 

Nuoruus ja koulut

Alun perin ei Nyström Jr:stä pitänyt tulla kello-

seppää, kun nuoren miehen aika meni tiiviisti 

urheilun parissa. Tavoitteita oli niin urheilun, 

kuin elämänkin suhteen. Ensimmäinen tavoite 

oli päästä Jyväskylän yliopistoon kouluttautu-

maan voimistelun opettajaksi.

- Jos olisin pääsykokeissa merkinnyt äidin-

kielekseni ruotsin, olisin todennäköisesti  voi-

mistelunopettajana jossain päin Suomea, tote-

aa Kauko Jr.

Paperit riittivät suomenkielisten toiselle va-

rasijalle, joten elämä armeijan harmaissa sai al-

kaa. Armeijan jälkeen Kauko pääsi sairaanhoi-

to-oppilaitoksen fysioterapeuttilinjalle. Puoli 

vuotta kestäneet opinnot keskeytyivät työhar-

joitteluvaiheessa ja kellon tikitys sydämessä 

ohjasi miestä isän jalanjäljille.

- Keskeytin opinnot ja sanoin isälle aikaa 

riittävän nyt muihinkin hommiin seiväshyp-

pyharjoittelun ohella, muistelee Kauko Jr. 

Seuraava talvi kului kultasepän töitä har-

joitellessa, tavoite oli kuitenkin päästä kello-

seppäkouluun. Helppoa sekään ei ollut, mutta 

toisella yrityksellä vuonna 1980 päättäväisyys 

palkittiin.

Seiväshyppy

60-luvun alkupuolella oli Somerolla melkoinen 

seiväsbuumi. Pentti Nikula ja isä Kauko Ny-

ström olivat yhtä aikaa huipulla. Nikula voitti 

EM-kultaa ja Nyström pronssia. Isän harrastus 

alkoi kiinnostaa myös nuorempaa Kaukoa, 

joka itsekin aloitti leireilyn Pajulahdessa sei-

väsporukan maskottina 3-vuotiaana.

- Juniorina en ollut huippu, mutta jatkoin 

sinnikkäästi treenaamista ja 16-vuotiaana saa-

vutin ikäluokan SM-hopean ja pääsin nuorten 

maajoukkuevalmennukseen, muistelee Kauko 

Jr. 

Miehen ennätykseksi kirjattiin 530 vuonna 

1981. Tällä tuloksella Nyström tavoitteli paik-

kaa Helsingin MM-kisoihin 1983, mutta louk-

kaantumiset pilasivat suunnitelmat. Elämän 

valintoja tehdessä työ vei kuitenkin ensim-

mäisen sijan. Hopeasijalle jäänyt seiväshyppy 

on kuitenkin kuulunut vielä tänäkin päivänä 

Kauko Jr:n harrastuksiin, mies nähtiinkin Hel-

singin 2012 MM-kisojen seiväshyppypaikalla 

tuomaristossa.

Kelloliikkeen alkutaival

Kello-Nyström Oy tuli Forssaan 40 vuotta 

sitten 1972. Somerolla yhä asuva Kaukon veli 

Keijo Nyström houkutteli tämän alalle. Vuon-

na 1956 he ostivat osuuden somerolaisesta liik-

keestä ja toimivat yhdessä, kunnes vuosikym-

menen lopussa he perustivat Someron Kello- ja 

Kihla-Aitan. Vuodesta 1972 lähtien Kello- ja 

Kihla-Aitta jatkoi yhä Somerolla ja Kauko Ny-

ström avasi oman liikkeensä Forssaan. Paikka-

kunnaksi oli ehdolla myös Kauniainen, mutta 

liikepaikka rakennettavassa Säästöpankin ta-

lossa ratkaisi Forssaan tulon.

- Päätös oli varmasti oikea ja tänne ollaan 

hyvin sopeuduttu, toteaa Kauko Jr.

Kauko Nyström Jr
Seiväsmiehestä kellosepäksi
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Kaukon tuunaama taskukello on hänelle kultaakin kalliimpi. 



Isän rinnalla työntekijänä

Yhdessä isän rinnalla Kauko Jr keskittyi kor-

jaamaan isoja kelloja ja taskukelloja, isän teh-

dessä kultasepän töitä. Muutaman vuoden ku-

luttua hoidettavana olikin sitten rannekelloja 

isän korjatessa seinäkellot.

- Näin hän teki elämänsä loppuun saakka 

ennen autokolariaan, kertoo Kauko Jr.

- Itselle myyjän rooli ei ollut alussa helppo. 

Kun asiakas tuli sisään, niin melkein menin ta-

kahuoneeseen karkuun, kun en osannut hom-

maa hoitaa, muistelee Kauko.

Käänteen tekevä muutos tapahtui koulutuk-

sella 80-luvun puolivälissä, kun konsultti Jussi 

Th usberg tuli pitämään muutamaksi päiväk-

si koulutusta esiintymistekniikasta Forssaan. 

Koulutuksen jälkeen Nyströmin maailma 

muuttui ja asiakaspalvelu alkoi toimia. 

Uudet tilat 

90-luvun kovan laman aikana liikehuoneiston 

ostamista omaksi mietittiin ja siitä neuvoteltiin 

Säästöpankin kanssa. Onneksi hanke kariutui, 

sillä huoneiston yhtiövastike olisi noussut sa-

malle tasolle kuin sen vuokra. Sibeliuksenka-

dulle yritys muutti vuonna 2004.

- Remontin jälkeen liikehuoneisto koki mel-

koisen muodonmuutoksen. Taloyhtiöstä kiitel-

tiin tuloamme nurkkakiinteistöön ja sanottiin 

talon ilmeen muuttuneen ihan toisenlaiseksi. 

Itsekin olen ollut paikkaan tyytyväinen, hy-

myilee Nyström.

Yritystoimintaa oli myös Karkkilassa 90-lu-

vun alussa minne Nyström laajensi.

- Vuonna 2008 lopetimme siellä, kun toinen 

paikallinen yrittäjä ei halunnut myydä liike-

toimintaansa meille edes eläkkeelle jäätyään. 

Totesimme uusien haasteiden olevan edessä, 

muistelee Kauko.

Vuonna 2010 uusien suunnitelmien jälkeen 

Kello-Nyström Oy avasi uuden liikkeen Fors-

san kauppakeskus Prismaan.

Kello-Nyström tänään

Viimeiset kolme vuotta Kello-Nyströmillä on 

työstetty kaikenlaisia kelloja. Helpotuksena 

yritykselle on ollut toiseksi vanhimman tyt-

tären valmistuminen kellosepäksi. Opiskelut 

tosin jatkuvat vielä ensi vuoden mikromeka-

niikkatutkinnolla. Vanhin tytär on kultaseppä 

ja sitoutunut myös yrittäjyyteen. Asiakkaiden 

tarpeet, vaatimukset ja odotukset tuotteiden 

osalta tulevat hyvin hoidettua kokonaiskuvan 

ollessa hallussa.

- Asiakaspalvelutyössä kaikki on lähtöisin 

tiskin takaa. Työtunneista huolimatta ei silti-

kään saa kaikkea ajoissa valmiiksi, toteaa Kau-

ko ja jatkaa: ala on itse valittu, jos asiakas on 

tyytyväinen, kaikki on hyvin. Se tekee työstä 

haasteellisen ja kiinnostavan.

- Oman itsetunnon kannalta on hyvä, kun 

saa kellon toimimaan. Siinä saa hyvänolon 

tunteen, kertoo Kauko.

Kelloseppäyrittäjillä ei tutkimusten mukaan 

stressikäyrät ole niin korkealla kuin monil-

la muilla aloilla. Suomessa ja Sveitsissä on 

maailman parhainta kelloseppäkoulutusta. 

Koulutuksesta saattaisi olla pohjaa myös vien-

tituotteeksi. Kädentaito ja korjaustoiminnan 

oppiminen on yhä pääasia. Suomesta tulee 

kelloseppiä, joita löytyy huippukellomerkkien 

tehtaissa tekemässä korjausta ja kokoamista. 

Kauko Nyström tietää, että kellon kokonaisuus 

pitää osata. Kaikki vivut ja osat vaativat oman 

rauhan ja keskittymisen.

Erikoisin työ 

Erikoisimmaksi työksi Kauko mainitsee kou-

lussa rakentamansa taskukellon, joka on hä-

nelle kultaakin kalliimpi.

- Se on loppuun asti kaikkia ruuvien kiillot-

tamisia ja akselien sorvaamista myöten tuunat-

tu ja vain toinen kelloseppä näkee tarkalleen, 

mitä kaikkea sille on tehty, kertoilee Kauko.

Perheen merkitys 
yritystoiminnassa

Tärkeäksi osa-alueeksi yritystoimissa Kauko 

mainitsee perheen hyväksynnän.

- En osaa pitää lomaa kotona, kun työnteko 

on niin lähellä sitä. Jos on mahdollisuus lähteä 

vaikka ulkomaille, silloin osaa irtaantua eikä 

työpainetta tunne. Balanssin saamiseksi pitää 

vain tehdä pitkää vuoroa sekä ennen että jäl-

keen loman. Enemmän pitäisi pystyä irrottau-

tumaan. Vaimo ja lapset ovat hoitaneet taloa 

ja meikäläinen on tehnyt omaa hommaansa. 

Tällä hetkellä osakkaana on lisäkseni vain van-

hin tytär Makreeta, toteaa Kauko Nyström Jr ja 

hörppää kupin kahvia. •
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Kauko, Makreeta ja Kirsti Nyström ymmärtävät asiakaspalvelun merkityksen ja panostavat siihen.
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MC-Kätevän matka Turkuun
10.5.2012

Yhdistyksen motoristeille järjestettiin  ajo-
reissu Turkuun. Reissulle ilmoittautui 12 
motoristia. Turussa päivällinen nautittiin 
ravintola Kertussa, jonka jälkeen palattiin 
Forssaan.

Teatterimatka Helsinkiin 19.5.2012

Yhdistys järjesti jo perinteeksi muodostu-
neen teatterimatkan Helsinkiin. Ilonpala-
sia nähtiin UIT:n musiikkiteatterissa. Te-
atteriesityksen jälkeen ruokailtiin yhdessä 
maineikkaassa Ravintola Lehtovaarassa.

Retki Kyläsepän tetteriin 12.6.2012

Yhdistyksen väki kävi katsomassa Kyläse-
pän teatterissa laulunäytelmän Anteeksi 
vaan anoppi(t). Yhdistys tarjosi jäsenistöl-
leen väliaikakahvit.

MC-Kätevän reissu Aki Sirkesalon 
muistokonserttiin 25.7.2012

Yhdistyksen motoristiosasto teki moot-
toripyöräretken Aki Sirkesalon 50-vuotis-
muistokonserttiin Toijalaan. Vesisateinen 
reissu ei ollut tarkoitettu sokerista tehdyil-
le.

Matka Krakovaan 13.9.2012

Yhdistyksen tämänvuotinen matka suun-
tautui Puolan Krakovaan. Lue lisää mat-
kasta lehden sivulta 7.

toimintaa

Teatterimatka Tampereelle
19.10.2012

Yhdistys järjestää teatterimatkan Teatteri 
Palatsiin katsomaan musiikkinäytelmää 
Moulin Rouge – suuri rakkaustarina. Lipun 
hinta 82 € sisältää ruokailun + matkat.

Tulityö- ja työturvallisuuskurssit 

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyh-
distys ry:n kurssitukset tänä syksynä al-
kavat tulityö- ja työturvallisuuskursseilla. 
Yhdistyksen jäsenyritykset voivat kursseil-
la kouluttaa oman yrityksen henkilökun-
taa ja päivittää välttämättömät kortit ajan 

tasalle. Kursseille vaaditaan vähintään 10 
henkilön osallistuminen. Kurssit järjeste-
tään Tammelan paloasemalla Iisaksentie 
5. Molemmat kurssit vetää Turva Inno Oy. 

Tulityökurssi 12.10.2012

Kurssin hinta jäsenyrityksille 95€/hlö. 
Hintaan sisältyy ruokailut ja kahvitukset.

Työturvallisuus 22.10.2012 

Kurssin hinta jäsenyrityksille 85€/hlö. 
Hintaan sisältyy ruokailut ja kahvitukset. 

Vuosikokous ja kuusijuhla
17.11. Tehtaankoululla

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosiko-
kous ja kuusijuhla vietetään Tehtaankou-
lulla (Puutarhakatu 4, Forssa) 17.11.2012 
klo 18.00. Aluksi ohjelmassa vuosikokous 
ja klo 18.30 kuusijuhla. Tilaisuudessa pal-
kitaan ansioituneita yrittäjiä Forssan seu-
dulta.  Juhlapuhujana tilaisuudessa Sampo 
Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila. 

Aslak-kurssi II 10.-14.12.2012

Toisen Aslak kurssin viimeinen kuntoutus-
jakso Kiipulassa.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu



AUTO-KEHÄ OY Forssa,
AUTOMYYNTI

HUOLTO
Myynti Huolto

www.auto-keha.fi 

www.peugeot.fi 

PEUGEOT BOXER & EXPERT

Markkinoiden laajin ja edullisin hyötyautomallisto tarjoaa uusien alas 

hinnoiteltujen varustepakettien myötä rahoillesi entistäkin enemmän 

vastinetta. Tervetuloa koeajolle!

Parhaat paketit 
jaetaan Peugeotilla

Peugeot Expert 

alk. 25.962,21 €
22.240 € + arvioitu autovero 3.722,21 € 
+ toimituskulut 60 0€, 
CO2-päästöt 182 g/km, 
keskikulutus 6,9 l/100 km

Peugeot Boxer 

alk. 27.704,14 €
24.230 € + arvioitu autovero 3.474,14 € 
+ toimituskulut 600 €, 
CO2-päästöt 199 g/km, 
keskikulutus 7,5 l/100 km

vuotta

Kannattava sijoitus jokaiselle päivälle

Forssan markkina-alue 2011

Forssan Lehti
tavoittaa parhaiten,
valtakunnan paras
lukijapeitto

81%



Lanelli – käytä miten haluat.

Meiltä saat yhteydet jotka pitävät.
Sonera Sopiva Yrityksille -liittymävaihtoehdoista löydät juuri sinulle sopivan paketin.

Esimerkkinä
 Puhepaketti Viestipaketti Nettinopeus Yht.T/kk
Super 1200 1000 21 Mbit/s 24,31
Plus Puhe 2400 1000 21 Mbit/s 28,37
Plus Viestit 1200 2400 21 Mbit/s 28,37
Plus Netti 1200 1000 42 Mbit/s 28,37

Hinnat alv 0%. Lue lisää: www.sonera.fi /sopivayrityksille

Ota vanha laskusi mukaan, katsomme sinulle sopivimman liittymän!


