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Pääkirjoitus 

Usko, toivo ja rakkaus
Pk-yritykset muodostavat hyvinvointiyhteiskuntamme selkäran-

gan. Suurimmalle osalle suomalaisista ruoka tulee pöytään juuri 

meidän pk-yrittäjien työllistämisen seurauksena. Me yrittäjinä 

olemme siis pitkälti vastuussa koko maamme tulevaisuudesta.

Usko. Kaiken yrittämisen pohjana on usko omaan osaamiseen 

ja tekemiseen. Asiakkaalle täytyy pystyä tarjoamaan jotain ainut-

laatuista osaamista, jonka perusteella asiakas valitsee juuri sinun 

yrityksesi palvelun tai tuotteen. Pelkkä oma usko ei kuitenkaan 

riitä, vaan usko tekemiseen pitää pystyä tartuttamaan koko orga-

nisaatioon.

Toivo. Mikäli toivoa tulevaisuudesta ei ole, pohja yrittämiseltä 

katoaa. Vaikka tällä hetkellä esimerkiksi itärajan takana piilevät 

konfl iktit ja uhkakuvat horjuttavat Euroopan taloutta, yrittäjän pi-

tää osata kurottaa katsettaan myös näiden asioiden yli – samaan 

aikaan tasapainoillen tämän talouskuopan läpi.

Rakkaus. Omaan tekemiseen täytyy olla intohimo. Ilman todel-

lista intohimoa yrittämistä ja omaa alaansa kohtaan on vaikea ku-

vitella menestystarinaa. Myös tämä intohimo, 

niin kuin usko omaan tekemiseenkin, täytyy 

pystyä siirtämään myös työntekijöille.  Väit-

täisin, että juuri työntekijän motivointi on 

yrittäjän suurimpia haasteita. 

Kuulasta syksyä!

Tapsa

Tapio Lilja
puheenjohtaja

FORSSA
Kaikki mitä tarvitset 

Meillä on yhteinen tavoite. 
Se on elinvoimainen ja 

vireä kaupunki. 
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Forssan seudun kuntien väliset intressiristirii-

dat näyttäytyvät suhtautumisessa kehittämis-

keskukseen. Uhrina ei ole suinkaan keskustelua 

käyvät päättäjät vaan Forssan seudun nuoriso. 

Juuri nykypäättäjien tulisi jättää seutu jälkipol-

ville parempana kuin ovat sen itse saaneet.

Suurin osa maamme seuduista on Forssaan 

nähden huonommassa maantieteellisessä ase-

massa yritysten sijoittumiseen nähden. Tämän 

asian toteamiseksi ei tarvita muuta kuin vil-

kaisu karttaan. Toisaalta on samaan hengen-

vetoon todettava, että muutamiin lähikilpai-

lijoihin nähden on alkanut tulla eroa Forssan 

tappioksi. Rautatie ja moottoritie on lyömätön 

yhdistelmä ainakin Salolle, Riihimäelle ja Hä-

meenlinnalle. 

Historiallisen vahva teollinen perusta ja työn-

teon kulttuuri ovat edelleen hyvä taustatekijä. 

Automaatio, 3D-sovellukset ja internetin kaut-

ta rynnivä globalisaatio tekevät työelämästä 

hektisen. Työssä pitää olla tuntosarvet pystyssä 

myös iltaisin ja jopa öisin, jos fi rman pääkont-

tori on kaukana Aasiassa ja tai Amerikassa. 

Miten Forssa ja kaltaisensa seutukaupungit 

pärjäävät jatkossa?

Ehdotan, että otamme kaikki keinot käyttöön, 

koripallosta tuttu paikkapuolustus ei enää rii-

tä vaan tarvitaan koko kentän puolustusta. 

Työllistymisen esteitä on poistettava. Raken-

netyöttömyydelle on lyötävä luu kurkkuun. 

Saavutettujen etujen kanssa ei voida elää, kun 

bkt ei nouse, mutta elinkustannukset nousevat 

ja verot nousevat. Tämän päivän Forssan Leh-

ti kertoi Humppilan veroprosentin nousevan 

28 prosenttiin vuonna 2021. Siihen on vain 6 

vuotta. Aika monessa asiassa tiedämme mel-

ko tarkkaan kuuden ja tai seitsemän vuoden 

päähän. Tiedämme koko lailla tarkkaan kuka 

aloittaa silloin koulunsa ja miten suuria ovat 

päiväkerhon ryhmät tai luokat.

Saksassa perheyritykset tulevat mahdollisim-

man aikaisin kertomaan kouluille ja oppiso-

pimustoiminnassa mukana oleville kauppa-

kamareille työvoimatarpeensa ja vielä jopa 

laatuvaatimuksia. Kysymys on yhteiskuntata-

kuusta. Voisiko Forssa lähteä tekemään tästä 

mallinnusta ja kansallista esimerkkiä?

Luovuus, rohkeus ja kokeilut ovat tulevaisuu-

den elinkeinopolitiikkaa. Sattuman merkitys 

on otettava aina mukaan, mutta onni suosii 

rohkeaa. Olen pohdiskellut paljonkin kehit-

tämiskeskustoiminnan tulevaisuutta, koska 

kuntien väliset rakkaussuhteet tai niiden puu-

te johtavat mitä merkillisimpiin ratkaisuihin. 

Toiminta vain perusyritysneuvonnan ympä-

rille jäävässä mallissa ei ole tätä päivää ja vielä 

vähemmän huomista. Ratkaisuja on tehtävä ja 

niiden kanssa on voitava elää. 

Kerrotaan, että sodassa totuus on ensimmäi-

nen sankarivainaja. Luotan, että lähinaapurit 

löytävät toisensa ja rakkaus voittaa. Yrittäjiltä 

odotan esiintuloa bunkkereista ja ilmoitta-

maan kantansa kuntarakenteeseen. Parannus 

on lääke myös elinkeinotoimelle, joka uudis-

tettuna toimii yhden yhteisen ja uuden kunnan 

alaisuudessa ja omalta osaltaan luo edellytyk-

siä hyvälle elämälle. 

Forssa seutuineen on hyvän elämän väärtti!

Pauli Salminen

Toimitusjohtaja

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

FSKK - turha sankarivainaja

Rakennusalan ilmoitusmenettely 
ja veronkorotukset 2015  
Syksy on alkanut uuden lain toteuttamisella, 

nimittäin rakennusalan ilmoittamismenet-

telyä koskeva laki astui voimaan heinäkuun 

alusta ja 5.9. piti jättää ensimmäiset sähköiset 

ilmoitukset.

Kaikkien rakennustyötä tilaavien yritysten ja 

itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitet-

tava tiedot joka kuukausi verohallinnolle kai-

kista tilaamistaan rakennusurakoista (raken-

tamispalvelu, rakennustelineiden pystytys- tai 

purkutyö tai jotka vuokraavat tilaajalle työ-

voimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin), jos 

urakkasopimuksen arvonlisäveroton arvo on 

yli 15 000 euroa. 

Kun taas rakennustyömaan pääurakoitsijan tai 

päätoteuttajana pidetyn on ilmoitettava joka 

kuukausi verohallinnolle tiedot kaikista yhtei-

sellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos 

yhteisen rakennustyömaan rakennushankkeen 

arvonlisäveroton kokonaisarvo on yli 15  000 

euroa. 

Mielenkiinnolla jään odottamaan kuinka tie-

dot kohtaavat järjestelmissä. Nyt alkuvaiheessa 

verohallinnon demossa kouluttajan antamissa 

tiedoissa virheellisyyksiä ja suomi.fi  sivustolla  

samoin virheellisyyksiä ilmoituspohjassa, mit-

kä ovat nyt korjattu. Verohallinto uhkaa sakoil-

la laiminlyönneissä ja virheellisyyksissä, mikä 

taas on ihmeellistä, jos heidän ohjeistuksensa 

ovat virheelliset/puutteelliset.

Vuonna 2015 veronkorotukset tulevat kos-

kemaan pääasiassa välillistä verotusta. Ohessa 

kuitenkin muutama muutos koskien ansio- ja 

pääomaverotusta.

Nyt ollaan palauttamassa edustusmenojen 

50 %:n vähennysoikeus. 

Pääomaverotuksessa ylintä veroprosenttia ol-

laan korottamassa 32 prosentista 33 prosent-

tiin. Alaraja pysyy 40 000 eurossa.

Taksiautojen ja muuttoautojen verotuet pois-

tetaan, ajoneuvoveroa  ja jäteveroa korotetaan. 

Työmatkavähennys pienenee, kun omavastuu-

ta korotetaan. Asuntolainan korkovähennystä 

pienennetään 5 prosentilla sekä teollisuuden 

tuotannollisten investointien korotettua pois-

to-oikeutta ei sovelleta vuonna 2015.

Eduskunta hyväksyi verotustietojen julkisuu-

desta ja salassapidosta koskevan lakimuu-

toksen täysistunnossaan. Lakimuutoksen lo-

pullinen hyväksyminen tapahtuu presidentin 

esittelyssä. Julkisesta verovelkarekisteristä 

(YTJ) löytyisi tieto, onko yrityksellä vähintään 

10 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suoritta-

matta olevia verohallinnon veroja, joista ei ole 

tehty maksujärjestelyä. Rekisterissä olisi myös 

tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisä-

veroa tai ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturva-

maksuja koskevan ilmoituksen antamisen. 

Verovelan määrää rekisterissä ei kuitenkaan 

ole. Tieto verovelasta poistetaan verovelka-

rekisteristä, kun verovelka on laskenut alle 

10  000 euron, siitä on tehty maksujärjestely 

tai veroviranomainen on 

antanut täytäntöönpanon 

keskeyttämistä koskevan 

määräyksen.

Leena Leppä-Lukkala
KLT
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Mikkolan veljesten elämän 
uravalinnan ratkaisi aikoi-
naan heidän isänsä. Koijär-

vellä maatilaa veljensä kanssa pitänyt 
isäntä sai mahdollisuuden lisäansioi-
hin päästessään Forssan kaupungille 
traktorihommiin. Vuonna -84 Petteri 
oli vasta 11-vuotias ja Jussi vielä nuo-
rempi, mutta poikien sydämet oli isän 
esimerkistä menetetty maansiirtotöi-
hin. Petterillä oli mahdollisuus 9. luo-
kan jälkeen aloittaa opinnot Jokiois-
ten maatalousoppilaitoksella, mutta 
koulussa vallinnut vauhdikas meno 
oli hänelle liikaa, joten opinnot saivat 
jäädä ja siirtyminen koneenkuljetta-
jaksi oli sinetöity.

Airiston hallit

Alkuun konehommia tehtiin Koijärveltä käsin. 

- Kaikenlaista traktorihommaa otettiin vas-

taan. Alkuun toiminta perustui traktorilla 

tehtäviin töihin. Kaupungille tehtiin töitä tun-

tilaskutuksella. Ajettiin maata, soraa ja ruohoa 

silppurilla. Talvella lumitöitä, hiekotuksia ja 

lumen pois ajoa. Lemminkäiselle tehtiin poh-

jia muutamia vuosia ja välillä olin myös töissä 

Forssan Romulla, kun oli aikaa, muistelee Pet-

teri. 

Toiminta siirtyi Koijärveltä Peltokadulle Ai-

ristolta vuokratuille halleille. Vuosi -99 muutti 

kaiken, kun hallit tulivat pakkohuutokaupat-

taviksi. Tilojen omistus vaihtui perustettavan 

osakeyhtiön Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 

nimiin. Yhtiön omistivat Mikkolan vanhem-

mat sekä pojat Petteri ja Jussi. Ensimmäinen 

kaivinkone ja ulkopuolinen työntekijä yhtiöön 

investoitiin seuraavana vuonna. Kaivinkone 

mahdollisti toiminnan laajentamisen ja moni-

puolisti palvelukokonaisuutta. Yhtiö sai kaape-

likaivuusopimuksen Forssan Verkkopalveluil-

ta, mikä jatkuu vielä tänä päivänäkin.

- Jussi on noista ajoista asti hoitanut nuo kai-

vinkoneet, joten niihin ei ole minun tarvinnut 

puuttua, kertoo Petteri. 

Yritys on alkuajoista saakka pyrkinyt hoita-

maan saadut urakat alusta loppuun, avaimet 

käteen -periaatteella itsenäisesti. 

Työt lisääntyvät

Hyvin tehty työ on paras markkinamies. Tä-

män ovat kokeneet myös Mikkolan veljekset. 

Suurimpia urakoita yritykselle ovat olleet mm. 

Koijärven alueen jätevesiviemäröinnin sekä 

Prisman kaava-alueen rakentaminen ja valmis-

tumassa on Vapo Oy:n Forssan voimalaitoksen 

savukaasunkäsittelylaitoksen rakentaminen, 

johon yritys toteutti maanrakennus- ja perus-

tusurakat. Töiden myötä myös henkilökunta 

ja kalusto ovat lisääntyneet tasaisesti vuosien 

varrella. 

Helsingin kaupungin liikennelaitokselta tuli 

kymmenisen vuotta sitten myyntiin käyttämä-

tön asfalttijyrsin.

- He olivat ostaneet sen suojateiden kes-

tomerkinnän poistoihin. Ilmeisesti he eivät 

osanneet laitetta käyttää, kun sen myivät pois.  

Päätimme ostaa sen, koska laitteen käyttämi-

nen oli meille tuttua. Tämä poiki töitä lisää 

Lemminkäiseltä. Tehtiin pohjia ja jyrsittiin. 

Siinä oli etuna, että laite oli samassa koneessa 

kiinni, tällöin yhdellä koneella sai tehtyä pohjat 

ja jyrsinnän, kertoo Petteri. 

Asfalttipaikkauksia ei aikaisemmin yritys 

ollut tehnyt. Nyt saatiin nopeasti tehtyä pienet 

paikkaukset kaivuiden jälkeen. Massat yritys 

osti Lemminkäiseltä. Siemen uudelle yritystoi-

minnan haaralle oli istutettu.

Asfaltti Alfa

Joulukuussa 2012 Petteriltä lähti kortti kuu-

kaudeksi kuivumaan ylinopeussakkojen seu-

rauksena. Hän oli riippuvainen vaimonsa 

Hannan kuljetuksista. Kotiin piti tulla aikai-

semmin kuin normaalisti ja aikaa jäi surff ata 

netissä ja etsiä haaveena olevaa asfalttiasemaa 

yritykselle. Yksi varteenotettava asema löytyi-

kin Belgiasta. Viikon päästä Petteri lähtikin jo 

tutustumaan laitokseen. Tuliaisina matkasta oli 

oma asfalttiasema. Forssan Ympäristöurakoin-

nin rinnalle perustettiin Asfatti Alfa Oy. Sijoi-

tuspaikaksi asemalle tuli Kiimassuo. Nopeasti 

yritykselle hankittiin asfaltin levittämiseen ja 

viimeistelyyn soveltuva kalusto. Ensimmäinen 

vuosi oli toiminnan kannalta katastrofi . Asema 

toimi mekaanisesti hyvin, mutta aseman toi-
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mintaa ohjanneet ohjelmat eivät. Töitä oli yritetty ennakkoon haalia, kun 

oli oma asemakin. Nyt jouduttiin ajamaan Helsingistä asti asfalttimassaa 

sovituille työmaille.

- Siinä meni monta viikkoa, ennen kuin saatiin tilattua uusi tietokone ase-

malle ja uudet soft at. Asennusten jälkeenkin oli lukuisia ongelmia, ennen 

kuin ne voitettiin. Oppirahoja tuli kyllä maksettua olan takaa, kertoo Petteri.

Tänä vuonna asemalla on tehty massaa noin 25 000 tonnia. Toiminta 

antaa alueen myös muille toimijoille töitä, kun tarvitaan kiviainesten myy-

jiä ja autoilijoita. Asfalttiaseman toiminta-alue on noin 150 km Forssasta. 

Yritys ottaa vastaan myös jäteasfalttia uudelleenkäsittelyä varten. Toiminta 

on otettu hyvin vastaan Forssan seudulla. Asfaltti Alfan toiminnasta vastaa 

työpäällikkö Mikko Palmroos, jolla on vuosien kokemus vastaavanlaisista 

tehtävistä Lemminkäisellä.

Pitkät päivät ja resurssit

Alkuun yrityksessä töitä tehtiin viikon jokaisena päivänä ja päivän pituus 

saattoi helposti venyä 15 tunnin mittaiseksi. Tänä päivänä muistetaan jo vii-

konloppuisin hengähtää. Perhe on alusta asti osallistunut toimintaan ja sen 

merkitys on yritykselle ollut korvaamaton. Myös vuosien saatossa kasvanut 

työporukka on sitoutunut yrityksen toimintaan, mikä antaa omalta osal-

taan joustoa. Tänään yritykset työllistävät 22 vakituista työntekijää, joista 

11 asfalttimiestä. Yrityksellä on kolme kaivinkonetta, kaksi liikennetrakto-

ria ja kolme pyöräkuormaajaa ja asfaltin pohjatöihin soveltuvaa kalustoa.  

Yrityksessä on panostettu laadunvarmistusta ja työtä helpottaviin laitteisiin, 

mm. tarke- ja työmaamittauksia varten on oma tukiasema satelliittivastaan-

ottimella. Myös kaivinkoneiden ohjaamoista löytyy uusinta tekniikkaa. 3D 

–ohjausjärjestelmät, joihin syötetään kuvienmukaiset suunnitelmat. Kaivin-

koneen kuljettaja näkee kaiken mahdollisen, kuten pohjat, kerrokset, reunat 

ja kaltevuudet. Tämä nopeuttaa töiden etenemistä suunnitelmien mukaises-

ti. Töitä tehdään Forssasta katsottuna 150 km säteellä. 

Kokemus tuo varmuutta

Vuosien varrella kertynyt kokemus tuo hyötyä maanrakennustöissä. Työ-

maiden rakenteet on hyvä selvittää tarkoin ennen tarjouslaskentaa. Myös 

käyttökohteen toiminta pitää hyvissä ajoin selvittää, jotta kerrokset soveltu-

vat tarkoitettuun toimintaan. Myös vesitalous pitää hoitaa asiallisella tavalla.

- Pohjien tulee olla kuivat ja pintavesien ohjautua pois alueelta. Sitten sel-

vitetään myös alueella olevat putkistot ja kaapelit. Tämän jälkeen tehdään 

työt ja suoritetaan asianmukaiset tiivistykset, tietää Petteri.

Rodent

Petteri on ollut myös kehittämässä jäisen maan jyrsintään soveltuvaa laitet-

ta. Tällainen laite soveltuu routakerroksen rikkomiseen ennen kaivamista 

sekä asfaltin kuorimiseen. Ensimmäistä versiota yritettiin tehdä vanhasta 

napamoottorista, mikä ei kuitenkaan soveltunut tehtävään.

- Olisi kannattanut ostaa uusi heti, sillä se meni Tampereelle korjaukseen 

ja maksoi helvetisti, noituu Petteri.

Tupakka-askin kanteen tehdyn suunnitelman näki Harjun Pasi Teräshel-

mestä, ja Pasin kanssa tehtiin kunnolliset kuvat. Kuvien pohjalta tehtiin de-

moversio, joka osoittautui toimivaksi laitteeksi. Nyt laitetta on valmistettu vii-

si kappaletta. Laitteen nimi tulee latinasta jyrsiä rōdō -engl. Rodent = Jyrsijä.

- Valmistus toimii hyvin, mutta markkinointia pitää tehostaa, kertoo Petteri.

Vuoden yrittäjä

Forssan Vuoden Yrittäjä -palkinnon Petteri ja Jussi pokkasivat pari vuotta sitten.

- Tuli kyllä täytenä yllätyksenä. Kyllähän se mieltä lämmittää, kun huo-

maa muiden arvostavan meidän tekemäämme työtä. Seudun yrittäjät ovat 

pitäneet meidän puolia varsinkin asfalttihommissa, toteaa Petteri.

Vapaa-aika ja yrittäjyys

Aikaa veljeksillä ei paljon vapaa-ajan harrastuksiin jää. 

- Hienointa on kun saa suunnitella ja rakentaa omaa pihaa. Joskus pitää 

käydä lomallakin, mutta silloin on mentävä niin kauas, ettei ole tavoitetta-

vissa, hymyilee Petteri. •
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ja jätevesilinjaston saneeraus.

Pihan asfalttipohjan toteutusta Viksbergin 
teollisuusalueella.



# Ammatillista perus- ja lisäkoulu-
tusta sekä lukiokoulutusta koske-
va säätely- ja rahoitusjärjestelmä 
uudistuu 1.1.2017.

# Ammatillisen koulutuksen tutkin-
tojärjestelmä uudistuu 1.8.2015.

# Näyttötutkintojärjestelmän kehit-
tämistä pohtivan työryhmän mää-
räaika on ollut syyskuussa 2014. 

# Vapaan sivistystyön rakenne- ja ra-
hoitusuudistuksen tavoitteena on 
luoda laadun ja vaikuttavuuden 
varmistamiseksi riittävän suuret 
vapaan sivistystyön oppilaitokset.

# Lukiokoulutuksen tavoitteisiin ja 
tuntijakoon tulee uudistus.

# Toisen asteen ja koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön järjestäjä-
verkkoa uudistetaan. Uudet luvat 
tulevat voimaan 1.1.2017

Kaiken taustalla on julkisen talouden kes-

tävyysvaje ja toiselle asteelle ja vapaaseen 

sivistystyöhön kohdennetut menosäästöt. Ta-

voitteena on toiminnallisesti ja taloudellisesti 

vahvat ja monipuoliset koulutuksen järjestäjät 

ja ylläpitäjät, jotka kykenevät vastaamaan työ-

elämän tarpeisiin, sekä yksilöiden ja yhteis-

kunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamis- ja 

koulutustarpeisiin. Tavoitteena on myös am-

matillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuk-

sen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön 

verkon tiivistäminen.

Forssan seudulla ensimmäinen askel mi-

nisteriön viitoittamalle tielle on nyt otettu. 

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen 

ky osti kesäkuussa 2014 yhtymähallituksen 

yksimielisellä päätöksellä Faktia koulutus Oy:n 

osakkeet Forssan kaupungilta. Systemaattisesti 

asiaa on valmisteltu tammikuusta 2013 alkaen. 

Puolentoista vuoden pohdinnan jälkeen pää-

dyttiin edellämainittuun ratkaisuun.

Faktian toimesta on hoidettu pääsääntöi-

sesti seudun ja laajemmankin alueen työ-

elämätarpeisiin perustuva aikuiskoulutus ja 

Faissa nuorisoasteen perustutkintokoulutus. 

Fain toimesta on myös toteutettu oppisopi-

muskoulutus. 

Forssassa, Lounais-Hämeen kuntien ja So-

meron ja Urjalan ylläpitämänä on nyt yksi 

ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tar-

joaa sekä nuorille että aikuisille ammatillista 

perus- ja lisäkoulutusta, myös oppisopimuk-

sella. Sen lisäksi työelämän tarvitsemat muut 

koulutuspalvelut toteutetaan saman ylläpitäjän 

toimesta.

Konkreettisella tasolla kevät ja syksy 2014 

on suunniteltu aikuiskoulutuksen hen-

kilöstön, koulutuksen ja kaluston siirtämistä 

Saksankadulle Faktian tiloista Viksbergistä. 

Pääsääntöisesti toiminta saadaan mahtumaan 

Saksankadulle ja suurin osa koulutuksesta ja 

henkilöstöstä siirtyy Saksankadulle syksyllä 

2015. Poikkeuksena kulttuurialan artesaani-

koulutus Tammelassa ja sosiaali- ja terveysalan 

koulutus, joka siirtyy ammattikorkeakoulun 

tiloihin Kehräämölle 1.8.2015 ammattikorkea-

koulun hoitotyön koulutuksen kanssa samaan 

rakennukseen.

Toisena suurena asiana on ollut päättää 

järkevästä hallinnollisesta rakenteesta 

uudessa konsernissa. Uuden konsernin toi-

mintatuotot/liikevaihto tullee olemaan 16 milj. 

euroa vuonna 2015 ja sen toimesta toteutetaan 

sekä lakisääteistä koulutusta että kaupallista 

palvelutuotantoa. Koska koulutusta ja palve-

lutoimintaa säätelevät monenlaiset lait, ei ole 

ollut aivan yksinkertaista valita ns. ”hyvää” 

hallintomallia. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 

kuntayhtymässä on jatkossa yksi osakeyhtiö 

markkinoilla tarjottavaa koulutusta varten. 

Lakisääteinen koulutus on kokonaisuudessaan 

kuntayhtymässä.

Yhdistymisen osalta on tehty paljon työtä 

ja paljon työtä on vielä edessä. Yksityis-

kohtia ei ole vielä ehditty miettiä, ne kypsyvät 

aikanaan.

Luultavammin Fain ja Faktian yhdistymi-

nen ei pitkällä aikavälillä ministeriölle riitä 

vaan harkittavaksi tulee nopeastikin toimenpi-

teet lukion ja vapaan sivistystyön osalta myös.

Virkistävää ruska-aikaa 

kaikille liikunnan merkeissä!

Tuula Koivula, ky johtaja / rehtori, 

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
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TOISEN ASTEEN 
KOULUTUKSESSA  
JA VAPAASSA SIVISTYS-
TYÖSSÄ PUHALTAVAT 
MONENLAISET TUULET



1. Päivä
Keskiviikkona 10.9. oli kellot laitettu soimaan 

aamuvarhaisella. Bussi starttasi 4:30 Forssasta 

kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Matkalle 

lähdettäessä todettiin, että säät eivät tällä kertaa 

suosi, mutta se ei hyväntuulista joukkoa vaivan-

nut. Lento laskeutui Ljubljanan lentokentälle 

aamupäivällä. Oppaan seurassa ryhmämme sai 

kiertää kaupungin nähtävyyksien luona mm. 

Prešerenin aukiolla, Robban suihkulähteellä, 

Lohikäärmesillan kupeessa ja Ljubljanan linnan 

alapuolella. Ljubljana on Euroopan pienimpiä 

pääkaupunkeja, mutta sangen viehättävä paik-

ka. Nähtävyydet on helppo kiertää lyhyessä-

kin ajassa, tunnelmalliset kujat ovat loistavia 

shoppailu- ja kahvittelupaikkoja ja joenrannan 

ruoka- ja juomapaikat antavat mahdollisuuden 

tutustua slaavilaiseen ruokakulttuuriin. 

Päivän ensimmäinen vierailu tehtiin Suomen 

Suurlähetystöön, missä jäsenistön otti vastaan 

lähetystöneuvos Sirpa Oksanen. Hän kertoi 

Slovenian kulttuurista, talouden näkymistä 

sekä Slovenian mahdollisuuksista suomalaisil-

le yrityksille.

Vierailun jälkeen matka jatkui kohti 

Portorožia, joka sijaitsee Adrianmeren rannal-

la. Portrožin matkailusuosio perustuu erityi-

sesti sijaintiin rannikolla, missä yleensä aurin-

ko paistaa, laventeli tuoksuu ja uimaan pääsee. 

2.Päivä
Torstaina oli aika lähteä Italiaan Triesteen, 

jonne matkaa oli vaivaiset 37 km. Päivän en-

simmäinen kohde oli Wärtsilän merimoot-

toritehdas. Tehtaan toiminnasta kertoivat 

toimitusjohtaja Alessandro Maion ja johdon 

assistentti Hanna-Maria Hyvönen. Esityksen 

jälkeen lähdettiin kierrokselle valtaviin tuo-

tantotiloihin. Tehtaalta valmistuu vuosittain 

200 moottoria, jotka ovat kooltaan linja-auton 

kokoisia. Moottorit menevät pääsääntöisesti 

laivoihin ja voimalaitoksiin. Wärtsilän ydin-

osaamista on suunnitella ja toimittaa hyvin toi-

miva voimalaitos tai alukseen parhaiten sopiva 

moottori ja käyttökoneisto. Voimalat toimite-

taan, asiakkaan niin halutessa, käyttövalmiina 

moottoreineen, moottorihalleineen ja huolto-

rakennuksineen. Laivoihin tarjotaan kokonai-

suuksia, joihin sisältyvät moottorit, generaatto-

rikoneikot, alennusvaihteet, potkurikoneistot 

ja käyttökoneiston ohjausjärjestelmät.

Tehdasvierailun jälkeen matka jatkui Tries-

ten keskustaan. Vettä tuli vaakatasossa, joten 

kaupungin tarkempi tarkastelu sai jäädä toi-

seen kertaan. Ruokapaikat löytyivät kuitenkin 

sangen helposti. Paluumatkalla hotellille py-

sähdyimme Koperin kaupungissa sijaitsevaan 

Vinakoperin viinitehtaalle yritysvierailulle. 

Kuulimme Slovenialaisen viinin valmistukses-

ta, tutustuimme viinikellareihin ja maistelim-

me tuotoksia. Useimmille tarttuikin tuliaisia 

mukaan. Matkalla hotellille pistäydyimme Pi-

ranin vanhaan kaupunkiin, jossa viehättää sen 

urbaanisuus ja tiivis yhtenäinen kokonaisuus: 

historian, Välimeren ja kalastajakylän sopu-

suhtainen sekoitus.

3.Päivä
Perjantaina matkamme jatkui Kroatian 

puolelle. Ensimmäinen kohteemme oli kes-

kiaikainen Moscenicen kylä. Siellä oli ryh-

määmme vastassa kylän pormestari, joka 

osoittautui varsinaiseksi kauppamieheksi. 

Hän ohjasi jäsenistön vierailulle oliiviöljy-

museoon, jossa piti varsinaiset myyntipu-

heet paikallisesta oliiviöjystä, jota sai ostaa 

hänen vaimonsa pitämästä puodista. Pormes-

tarista sukeutui myös aikamoinen Auervaara, 

jonka Aallon Anne sai kokea. Hymyssä suin 

Anne kieltäytyi kohteliaasti häneen kohdistu-

neesta huomiosta. Bussimatkalla ihastelimme 

Kroatian mahtavia maisemia pujotellessamme 

serpentiiniteitä ylös ja alas. Iltapäivällä saa-

vuimme Opatijaan Hotelli Grand Adriaticiin, 

missä rentouduimme ja yövyimme. 

4. Päivä
Viimeisenä matkapäivänä suuntasim-

me takaisin Sloveniaan ja pysähdyimme 

Postojnaan tippukiviluolille. Euroopan suu-

rimpiin lukeutuvaan luolastoon käy vuosittain 

tutustumassa yli kolme miljoonaa vierailijaa. 

Käynti Postojnan luolissa oli ikimuistoinen 

elämys. Yleisölle luolastosta on avoinna kuusi 

kilometriä, josta vain vajaa kaksi kilometriä 

taivalletaan kävellen. Alku- ja loppumatka 

matkataan junalla. Opastettu kierros kesti noin 

puolitoista tuntia. Postojnan erikoisuuksiin 

kuuluu mystinen olmi, noin 30 senttimetriä 

pitkä, täysin sokea eläin. Luonnonolosuhteis-

sa niiden näkeminen on mahdotonta, mutta 

muutama yksilö on pyydystetty altaaseen tu-

ristien ihmeteltäväksi. 

Matkalla lentokentälle pistäydyimme Hudi-

cecen maatilalle, jonne oli jäsenistölle katet-

tu runsas ateria. Mahat täytettynä ja hyvällä 

mielellä matkamme jatkui takaisin Suomeen. 

Tyytyväiset matkalaiset antoivat suuret kiitok-

set matkanjohtaja Kirsi Laineelle. Seuraavan 

vuoden matkaan tuli jo varauspyyntöjä vaikkei 

matkasta ole vielä päätetty.•
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Moscenicen pormestari ja Anne Aalto

Wärtsilän merimoottoritehdas

Lähetystöneuvos Sirpa Oksanen
Vinakoperin viinitehdas
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Fokor Oy:n tiloissa Forssassa valmiste-
taan vuosittain n. 500 korirakennetta. 
Kevyesti eristettyjen korien ohessa 
yrityksen valikoimaan kuuluu myös 
elintarvikekuljetuksiin soveltuvia  
ATP-luokiteltuja koreja. 
- Räätälöinti on vahvuutemme,  jonka 
turvin uskomme myös tulevaisuudes-
sa menestyvämme, kertoo toimitus-
johtaja Hannu Peltomaa.

Toiminnan juuret

Fokor Oy:n juuret juontavat vuoteen 1969, 

jolloin Forssassa aloitti toimintansa SP-Korit 

Oy. Sointu Perälä aloitti korien valmistamisen 

paikallisen tarpeen tyydyttämiseksi, mutta no-

peasti yritys löysi markkinoita myös muualta 

Suomesta vakiinnuttaen paikkansa kuljetus-

liikkeiden hovihankkijana. 

- Noihin aikoihin Pohjolan Liikenne Oy oli 

yritykselle merkittävä asiakas,  jolle tehtiinkin 

runsaasti kuljetuskoreja. Kauppasopimuksista 

ilmenee, että 70-luvulla 7,5 metrisen kuorma-

korin valmistamiseen kului aikaa 200 tuntia 

kauppahinnan ollessa 7500 markkaa,  kertoo 

Fokor Oy:n myyntipäällikkö Seppo Vepsä. 

Jyki Oy:n alustoja käytettiin jo tuolloin perä-

vaunujen valmistuksessa.  

SP-korit konkurssiin / uusi omistaja

Forssalainen kuormakorien valmistus koki ko-

van kolauksen, kun SP-korit ajautui taloudel-

listen vaikeuksien myötä konkurssiin vuonna 

1985. Tilauskanta oli kuitenkin säilynyt hyvä-

nä, joten konkurssipesä päätti jatkaa toimintaa. 

Viereisessä kiinteistössä toiminutta Helkama 

konsernia kiinnosti yrityksen toimitilat, jotka 

sellaisenaan olisivat sopineet kylmäkalusteiden 

valmistamiseen. Sittemmin korienvalmistus 

liitettiin osaksi Helkama konsernia. 

- Kuormakorien valmistus osoittautuikin 

kannattavaksi liiketoiminnaksi, joten konserni 

päätti jatkaa korinvalmistusta nimellä Forssan 

Autokori Oy. Onneksi näin tapahtuikin, sil-

lä jääkaappitehdas tuli muutama vuosi sitten 

tiensä päähän, kertoo Seppo Vepsä.

90-luku

1990-luvun alku oli synkkää aikaa korinval-

mistuksessa. Laman aikana Helkaman edusta-

jat päättelivät tilauskannan romahtaessa, ettei 

forssalaisella korinvalmistuksella ollut enää tu-

levaisuutta. Tämän johdosta Forssan Autokori 

myytiin Jyki Groupille.

- Vuonna 1995 tapahtuneen omistajavaih-

doksen jälkeen yrityksellä alkoi uusi aikakau-

si, jonka aikana olemme halunneet  ja myös 

voineet kasvaa ja kehittyä niin markkinoiden, 

kuin asiakkaidemme mukaan, kiteyttää Vepsä. 

Kehityksen kärjessä kulkeminen vaatii osaa-

vaa henkilökuntaa, resursseja ja oikeanlaista 

asiakaskuntaa. 

Uusi tuleminen

Kotimaiset kuljetusyritykset ovat aina kuu-

luneet Fokor Oy:n asiakaskunnan perustaan. 

Resurssien kasvaminen avasi myös mahdolli-

suuden laajentuville vientimarkkinoille. Kuu-

luminen osaksi Jyki Group Oy:ta antoi tukevan 

selkänojan ja mahdollisuuden investoinneille 

ja toiminnan kehittämiselle Forssassa. Vuonna 

2008 käyttöönotetut uudet nykyaikaiset tilat 

mahdollistivat toiminnan jatkuvan ja määrä-

tietoisen kehittämisen. Fokor Oy lukeutuu tänä 

päivänä johtaviin toimijoihin, joka on vuosien 

saatossa toimittanut yli 10 000 kuormakoria 

asiakkailleen.

- Yrityksen vahvuuksiin kuuluu asiakasläh-

töisyys, joustava tuotanto ja aktiivinen tuote-

kehitys, listaa toimitusjohtaja Hannu Peltomaa. 

Yhdentoista miljoonan liikevaihtoa pyörittä-

vä yritys työllistää yli kuusikymmentä henkilöä 

ja on erittäin vahva toimija alallaan. 

Räätälöityjä ratkaisuja kuljettamiseen 



Valmistustekniikka

Yrityksen vuosien varrella toteuttaman tuote-

kehityksen ja tuotannon suunnittelun ansiosta 

kehiteltiin korinvalmistamisen mullistanut lii-

maustekniikka. Tekniikan ansiosta voitiin luo-

pua ruuvein tehtävästä kokoonpanosta.

- Liimauksen ansiosta korin läpimenoaika 

tuotannossa on aiempaa nopeampi ja samalla 

saavutamme niittejä tai ruuveja suuremman 

lujuuden. Tuotekehityksessä on huomioitu 

myös sattuneet vahinkotapaukset, joten alu-

miiniprofi ilit on suunniteltu siten, että elemen-

tit ovat uudelleen vaihdettavissa. Nämä omalta 

osaltaan kertovat liimauksen eduista, kertoo 

Peltomaa. 

Liimaustekniikan käyttöönotto on myös 

muuttanut seinäelementtien rakennetta aiem-

paa yksinkertaisempaan muotoon.

- Elementeissä ei tarvitse enää ruuvausvah-

vikkeita, ja rakenne on aiempaa kevyempi, ki-

teyttää Peltomaa. 

Forssan koritehtaan tuotantomäärät ovat 

500 yksikön tuntumassa. Vientimaista tär-

keimmät ovat Ruotsi ja Norja, joihin päätyy 

neljännes tuotannosta. Myös autoihin tehtävät 

räätälöidyt ratkaisut ja uudenaikainen digitaa-

linen tekniikka tuovat kustannustehokkuutta 

kuljetuksiin. Myös paikannus ja ATP-korien 

uusi tekniikka tuovat uusia ulottuvuuksia kul-

jetusten joutavalle sujumiselle. 

Korimallit

Fokor -tuotteet rakennetaan korkealaatuisista 

materiaaleista joiden kehittämiseen on yritys 

vuosien varrella omalta osaltaan osallistunut. 

Korien valmistuksessa lähtökohtana on tehdä 

korit yksilöllisesti asiakkaiden käyttötarkoitus-

ten mukaisesti. Korityypit voidaan jakaa vii-

teen ryhmään: jakelukorit, kevytkorit, thermo-

korit, jalkakontit ja perävaunut. Tänä päivänä 

Fokorin asema on erittäin vahva jakelukalus-

ton kohdalla.

- Viime vuosina ovat lisääntyneet paketti-

pohjaiset ratkaisut, kertoo Vepsä. 

Suomen postilaitos myös luottaa forssalai-

seen osaamiseen. Koreja on valmistettu vuosi-

en varrella lähes kaikille jako- ja kuorma-auto-

ja valmistaville automerkeille. 

Jokaisella kuljettajalla ja kuljetusyrittäjällä 

on omat merkkikohtaiset mieltymyksensä, joi-

hin Fokor Oy rakentaa kuljetuksen mittaisen 

ratkaisun, kertoo Peltomaa.•
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1.

2.

3. 4.

1. Metalliosastolla tehdään 
räätälöityjä ratkaisuja korien 
alustoihin asikkaiden toiveiden 
mukaisesti.

2. Korit saavat viimeisen 
silauksen, kun ne malataan ja 
teipataan tilaajan toiveiden ja 
tarpeiden mukaisesti.

3. Koreissa käytettävä elekt-
roniikka kasvaa päivä päivältä. 
Fokorin autosähköasentajat 
tekevät koreihin tarvittavat 
asennukset.

4  Suomen postilaitos luottaa 
forssalaiseen ammattitaitoon 
jakeluautojen tuotannossa.

10.000:s autonkori koeajolla ennen Esa 
Kuokka Oy:lle luovutusta. Forssalaista 
huippulaatua on helppo katsella.



Yritysvierailu Fokor Oy:lle 20.5.2014. 
Yrityksen toiminnasta kertoi ja kierrokses-
ta tehtaalla vastasi Hannu Peltomaa.

22.5. MC-Kätevä otti kevään vastaan 
starttaamalla motoristien kokoontu-
misajoihin Turenkiin. Tapahtumaan osal-
listui 14 pyörää. 

Perinteinen kesäteatterimatka 
suuntautui 7.6. Poriin Kirjurinluodolle. 
Näillä palkoilla ei makseta -näytelmää oli 
seuraamassa täysi bussilastillinen yhdis-
tyksen jäseniä. Ennen Teatteriesitystä käy-
tiin nauttimassa maittava ateria ravintola 
Andaluciassa. Sää hemmotteli matkalle 
lähteneitä.

Rautakankikävelyn MM-kisoihin 
Yhdistys osallistui 15.8. Sijoitus ei tällä-
kään kertaa ollut mairitteleva. Aina ei ole 
tärkeää voitto vaan osallistuminen ja ko-
kemukset.

10.9. Yhdistys järjesti opintomat-
kan Slovenia-Italia-Kroatia. Lue li-
sää tämän lehden sivulta 7.

23.9. Yritysvierailu Asfaltti Alfan 
toimintaan Kiimassuolle. Toimintaa 
esitteli jäsenistölle Mikko Palmroos ja 
Hanna Mikkola.

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

toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen vuosikokous ja vuo-
sijuhla järjestetään 15.11.2014 klo 18:00 
Forssassa Tehtaankoululla osoitteessa 
Puutarhakatu 4. Tilaisuudessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
vietetään vuosijuhla. Juhlapuheen pitää 
Timo Mäkinen, Etelä-Hämeen alueen va-
rajohtaja Nordeasta. Tilaisuudessa myös 
palkitaan ansioituneita yrittäjiä ja julkis-
tetaan vuoden Kätevä-palkinnon saaja. 
Loppuilta jatkuu ohjelmallisen illallisen 
merkeissä. 

Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen 
jumpat jatkuvat Kutomon liikuntakes-
kuksessa keskiviikkoisin klo 19:00. Mukaan 
mahtuu vielä, joten rohkeasti mukaan 
vain.

Miten tulkitsen tuloslaskelmaa 
-koulutustilaisuus järjestetään kevään 
2015 aikana. Tilaisuudesta tiedotetaan 
erikseen. 

Elokuvaesitys Mielensäpahoittaja
6.12. klo 14:00 Forssan Elävienkuvien Teat-
terilla. Yksityistilaisuuden lipun hinta jä-
senille 5 € / kpl.



Petri Okkonen
050 411 4011

Reijo Järvi
0400 940 414

Marko Ylösmäki
040 939 7577

www.okkonen.net

Ilmalämpöpumput

Valvontalaitteet

Pien- ja yhteisantenni-
järjestelmät



Auttaa aina

Myydään tai vuokrataan:
Teollisuustilaa,
Lepistönkatu 18, Forssa
- tuotantotila hallissa 1600 m2

- muu tuotantotila sekä 
  sosiaalitilat 235 m2

- toimistotilat 160 m2

- varastoteltta 450 m2

Teollisuustilaa, 
Koikkurintie 5, Forssa
-tuotantotilat hallissa 1550 m2

-sosiaalitilat 100 m2

-toimistotilat 175 m2

-erillinen hallirakennus 260 m2

Tiedustelut: 
040 589 0058 / Tapio Lilja

Vuokrataan:
Konttori- ja tuotantotilaa 
Sipilänkatu 1, Forssa
Tuotantotilaa 210 m2 
Toimistotilaa 99 m2 (soveltuu 
esim. suunnittelutoimistolle tai 
kauneudenhoitoyritykselle) 
Kylmiä varastotiloja
Perkiöntie 6, Forssa
45 m2, 90 m2, 180 m2, 270 m2 
(vartioitu) 

Tiedustelut: 
050 581 1390 / Toni Nordman
050 540 3328 / Hannu Nordman

Vuokrataan: 
Toimisto- ja toimitiloja,
Rajakatu 1, Forssa
400 m2 räätälöitävissä olevia tiloja 
2. krs / hissi
Tilat remontoidaan käyttöä 
vastaavaksi.
Keittiö ja saunaosasto

Tiedustelut:
0400 212 777 / Kari Lehtovirta

Vuokrataan: 
Asuinhuoneistoja, 
Meijerintie 4, Forssa
Yksiö 30 m2 / 1. krs. 
Tila juuri uudistettu.
2h + kk 54,5 m2 / 1. krs. 
Tila juuri uudistettu.
2h + k 76,5 m2 / 2. krs.
Runsaasti varastotilaa.
1h + k 40 m2 makuualkovi / 2. krs.

Tiedustelut: 
0400 371 436 / Antti Ahvenus

YHDISTYKSEN JÄSENYRITYKSILLÄ OLEVIA 
VAPAITA TOIMITILOJA JA ASUNTOJA


