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Pääkirjoitus 

Hyvää syksyä kaikille! 
Syksy se tuli taas kerran nopeasti kesän jälkeen. Pimeät aamut ja 

illat tuovat omat haasteensa jokaisen jaksamiseen. Pitäkää huoli 

omasta liikunnasta tai harrastuksista, ne nostaa aina voimavaroja 

ja tuo piristystä arkiseen puurtamiseen.

Yhdistyksen kesä ja syksy ovat olleet aktiivista aikaa. Toiminta on 

ollut monipuolista. Yhdistys vieraili Hollannissa ja kotimaassa tu-

tustumiskäynnit suuntautuivat Olkiluodon ydinvoimalaitokselle 

sekä Dinolift in nosturitehtaalle. Osallistuimme myös rautakanki-

kävelyn MM-kisoihin Mustialassa ja tulos tyydytti joukkuetta. Pää-

simme myös kaupungin vieraaksi ja illan keskustelut olivat hyviä 

ja antoisia.

Voimia kaikille ja seuratkaa yhdistyksen toimintaa. Syksy tuo vielä 

uusia tilaisuuksia.

Terveisin

Toni Nordman

Toni Nordman
puheenjohtaja

a yhdistyksen toimintaa. Syksy tuo vielä



Kaikki muistavat vanhan lasten lorun, mis-

sä kyseltiin mistä pienet tytöt ja pienet po-

jat on tehty. Tytöt tehtiin sokerista, kukkasista 

… kun taas pojat etanoista, sammakoista… 

Mahtaako moinen jako enää sopia tasa-arvo-

valtuutetullekaan ja voisi myös kuvitella, ettei 

noin perinteisille sukupuolirooleille ole enää 

sijaa. Mutta mistä menestyvät seudut on tehty?

Perinteiset tuotannontekijät; työvoima, pää-

oma ja luonnonvarat, mihin maa-aluekin 

luetaan, ovat olleet teollistuvan yhteiskunnan 

rakennuspilareita. Niitä joiden varaan teolli-

nen Forssan seutukin on aikanaan rakentunut. 

Tietoyhteiskunta on tuonut mukanaan uusia, 

enemmän osaamiseen ja tiedon jalostamiseen 

liittyviä vaatimuksia. Nyt puhutaan hyvinvoin-

ti- tai verkostoyhteiskunnasta, ja jälleen olem-

me uusien haasteiden äärellä. Mitä meiltä nyt 

sitten vaaditaan, millä avuilla pysymme kehi-

tyksen eturintamassa?

Ketteryyttä, jotta pystymme ottamaan tuotta-

vuusloikan! Kilpailukyvyn eteen joudumme 

tekemään vaikeita päätöksiä. Asiat on ajatel-

tava uudelleen niin yrityksissä kuin julkisella-

kin sektorilla, ja näiden päätösten pitää syntyä 

nopeasti. Vanhoista rakenteista on pyrittävä 

aktiivisesti eroon ja on omaksuttava uusia 

toimintatapoja sekä verkostoiduttava nykyistä 

laajemmin. Palveluiden tuottamisen on oltava 

asiakas- ja kysyntälähtöistä, niitä on kehitettä-

vä yhdessä käyttäjien kanssa. Julkisen sektorin 

haasteena on uusi toimintatapa, yksityisellä 

puolella kyky nähdä nämä uudet mahdollisuu-

det. Seudun vetovoimaa mitataan kuitenkin 

palveluiden laadulla ja vaatimustaso niillä joi-

den halutaan tänne muuttavan, ei ole ainakaan 

vähäisempi kuin jo seudulla asuvien.

Verkostoitumiskykyä. Harvassa ovat ne yrityk-

set joiden tuotteet tai palvelut syntyvät nytkään 

ilman tavaratoimittajia, alihankkijoita tai eri-

laisia tukipalveluita. Alueet tulevat erottumaan 

toisistaan kyvyssä luoda pohjaa näille verkos-

toille ja koota osaamista yritystensä kehittymi-

selle. Seutu voi halutessaan tarjota yrityksille 

käyttöön aidon vuorovaikutteisen kokeiluym-

päristön, kontakteja sekä näkyvyyttä. Tämän 

toteutuminen vaatii määrätietoista työtä kai-

kilta osapuolilta, asioiden joustavaa käsittelyä 

ja aitoa kiinnostusta molemmin puolin. Fors-

san seudun kiertotalousmalli on konkreettinen 

esimerkki eri alojen yritysten verkostosta, jossa 

arvonlisää syntyy usealla tasolla. Verkostojen 

rakentumisessa oppilaitoksilla ja niiden omilla 

verkostoilla on keskeinen merkitys. Opiskelijat 

toimivat välittäjinä näiden verkostojen välillä 

ja rakentavat samalla omaa tulevaisuuttaan. 

Kun tämä tapahtuu paikallisten yritysten kans-

sa, mahdollisuus työllistyä ja asettua seudulle 

paranee.

Menestyvä seutu tarvitsee myös lukuisia väsy-

mättömiä markkinoijia. Meillä kaikilla on tilai-

suus mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa tuoda 

omaa ja yritystemme osaamista esille. Kannus-

taa kuulijoita tutustumaan seutuun ja vaikka 

henkilökohtaisesti tutustuttaa heitä Forssan 

seudun palveluihin ja yrityksiin. Kannattaa 

miettiä jo valmiiksi hyvä slogan kun seuraavan 

kerran joku kysyy; Mitäs Forssaan kuuluu?

Hannu-Heikki Saarinen

Toimitusjohtaja 

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Mistä menestyvät seudut on tehty?

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Melkoinen myllerrys tuntuu olevan koko Suo-

men maassa ja voidaan vain arvailla mitä tule-

vaisuudessa tulee tapahtumaan.

Erilaisia hintakykymalleja on 
esitetty, kuinka ne tulevat vaikuttamaan 

yrittäjiin. Yrittäjien kommenteista päätellen 

ihan pieniin yrityksiin ei vaikuta ollenkaan 

ja hieman isompiin tuotannollisiin yrityksiin 

vaikutukset ovat jo merkittävät. Joka päivä il-

moitukset ja päätökset muuttuvat, hallitus on 

paniikkikierteessä, eikä kukaan pysy erilaisis-

sa laskelmissa perässä. Kun löydettäisiin tasa-

puolisempi ratkaisu, niin se saisi varmasti hy-

väksyntää helpommin. Paikallisen sopimisen 

lisääminen olisi monellakin työpaikalla ide-

aalitilanne, jossa asioista voisi enemmän sopia 

yrityskohtaisesti. 

Mitä hallituksen lopullinen kilpailukykypaket-

ti pitää sisällään, niin sitä saadaan arvailla. Jo-

kainen voi siis omalla kohdallaan miettiä onko 

hallituksen toimenpiteillä vaikutusta omaan 

yritykseen ja sen menestymisen lisäämiseen 

sekä mitkä ovat jatkossa vaikutukset Suomen 

kansantaloudelle.

Odotamme lakiesitystä kirjanpi-
tolakiin, mutta sitä ei ole vieläkään saatu. 

Tässä esimerkkinä muutama asia, joista vain 

niin sanotusti huhutaan. 

Tmi -tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 

malli; olisi aika jännä tilanne, että kirjanpitola-

ki ei edellyttäisi tilinpäätöstä, mutta on lukuisa 

joukko säännöksiä, jotka edellyttävät yrittäjäl-

tä tilinpäätöstä eri viranomaistarpeita varten. 

Tarvitseehan joka vuosi joka tapauksessa laatia 

tuloslaskelmaa ja tasetta vastaava raportti ve-

rotusta varten. Samoin se, että siirryttäisiin 

yhdenkertaiseen kirjanpitoon tuntuisi oudol-

ta, koska kahdenkertainen kirjanpito syntyy 

nykymenetelmin automaattisesti.

Miettikääpä tilannetta, että yrityksen juridista 

muotoa saatetaan vaihtaa kasvun myötä, jol-

loin vastaan tulee yrityksen tilinpäätös ja kah-

denkertaisen kirjanpidon myötä syntyvä tulos 

ja tase. Tämähän estää yrityksen kasvua myö-

hemmällä elinkaarella.

Pääomalaina ehdotetaan luettavaksi kirjan-

pidossa/tilinpäätöksessä omaan pääomaan. 

Tämä taas olisi yhteneväinen käytäntö osa-

keyhtiölain mukaan. Nykyisin pääomalaina 

esitetään vieraassa pääomassa, jolloin vain 

liitetietojen kautta nähdään pääoman riittä-

vyys. Kansainvälistä kauppaa harjoittavalle 

yritykselle voi olla ongelmallista selvittää ti-

lannetta, koska pääomalaina ei ole taseessa 

oman pääoman yhteydessä. Esim. yhdessäkin 

yrityksessä kävi niin, että ulkomailla tulkittiin 

yrityksen olevan selvitystilassa ja menettäneen 

oman pääomansa, vaikka niin ei ollut pääoma-

lainan ansiosta. Voimme vain todeta, että tämä 

uudistus/esitystapa helpottaisi taseen/oman 

pääoman tulkintaa.

Suomessa ei saada esitystä/lakia aikaiseksi, 

mutta EU:n pakottava lainsäädäntö astuu voi-

maan 1.1.2016 lähtien. Jäämme mielenkiin-

nolla odottamaan mille mallille Suomen asiat 

saadaan syksyn aikana ja minkälaista satoa sil-

lä kylvetään meidän kaikkien tulevaisuudelle.

Veroilmoitus pitää jättää ajallaan, nyt saadun 

tiedon perusteella verottaja on jo poistanut 

yrityksiä ennakkoperin-

tärekisteristä, koska yri-

tyksen tuloveroilmoitus 

on jätetty myöhässä.

Parempaa alkanutta 
syksyä,

Leena Leppä-Lukkala
KLT
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Seppo Virtasta ja hänen perhet-
tään ei voi ainakaan yrittämisen 
puutteesta moittia. Tavallaan 

kolmatta kertaa alusta asti on joutu-
nut Seppo miettimään Jokioisten Lei-
vän tulevaisuutta.  Monelta olisi men-
nyt sisu kaulaan jo helatorstaina 2013 
kun leipomon tilat paloivat kivijalkaan 
asti. Perheen yhteisellä päätöksellä 
leipomo rakennettiin pikavauhtia en-
tistä ehommaksi.  Toimitilat melkein 
tuplattiin. Tänä päivänä Jokioisten 
leivän ympärille on muodostunut yri-
tysrypäs, joka työllistää noin 140 hen-
kilöä.

Leipomoalalle

Virtasen perheelle on leipomon tuoksut tulleet 

tutuiksi jo lapsuudessa. Sepon isä toi sananmu-

kaisesti leivän 8-henkiselle perheelle työsken-

telemällä leipomossa. Leipominen kiinnosti 

nuorta Seppoa siinä määrin, että leipomolle 

piti päästä ennen kuin isä oli töistä lähtenyt. 

70-luvun puolivälissä nuorimies hakeutui 

13-vuotiaana Aschanin leipomolle kesätöihin. 

Päätös leipomourasta oli tehty.

- Me oltiin ensimmäinen ikäryhmä, joka sai 

valita meneekö keskikouluun vai käykö perus-

koulun. Pääsin ammattikoulun sähköasenta-

japuolelle, mutta olin ollut koko kesän Ascha-

nilla töissä, ja kun ammattikoulun piti alkaa, 

kondismestari sanoi, että työt alkavat aamulla 

viideltä. Päätös piti tehdä. Ammattikoulu sai 

jäädä ja tilalle tuli oppisopimus Aschanille, 

muistelee Seppo.

Oman yrityksen alku

Seppo sai oppisopimuksella konditoriapuolen 

paperit. Armeija katkaisi työsuhteen Aschanil-

la, sillä Virtasen tavoite oli asetettu jatkokoulu-

tukselle. Armeijan jälkeen oli vuorossa Turun 

Teku ja siellä elintarvikepuolen suorittaminen. 

Tekun aikana Seppo työskenteli viikonloppui-

sin Vilho Vuorisen leipomolla. Ensimmäinen 

oma yrityskin perustettiin, kun kahden opis-

kelukaverin kanssa Seppo hankki elintarvike-

grillikioskin Turusta. 

- Leivoin lihapiirakoita, koska kioski oli rau-

hallisella paikalla ja oli aikaa leipoa. Sillä taval-

la on Jokioisten Leivän lihapiirakka syntynyt, 

naurahtaa Seppo. 

Vilho Vuorisella Seppo tutustui Lehtilän 

Timoon, joka ehdotti oman leipomon perusta-

mista. Leipomolle etsittiin sijoituspaikkakun-

taa n. 100 km päästä Turusta. Vaihtoehdoiksi 

tulivat Halikko ja Jokioinen, sillä kummalla-

kaan paikkakunnalla ei ollut omaa leipomoa. 

Jokioisten kunta ja varsinkin Jorma Hacklin 

toimivat nopeasti. Tilat löytyivät ja toiminta 

aloitettiin kolmen hengen voimin, sillä Sepon 

tyttöystävä Jaana aloitti myös säännölliset työt 

Jokioisten Leivässä. Sepon vanhemmat antoi-

vat taustatukea työskentelemällä Jokioisilla vii-

konloppuisin ja vapaapäivinään. Alussa yritys 

keskittyi perusleipiin ja kahvileipätuotteisiin. 

Alkavalle yritykselle tori oli erittäin tärkeä 

myyntikanava. 

- Siellä saatiin tuoreet tuotteet asiakkaille tu-

tuksi, muistelee Seppo. 

Torimyynti loi kysyntää, jonka seurauksena 

tuotteita kyseltiin myös kaupoista. Kahvilat ja 

työmaaruokalat olivat tärkeitä alussa. Vähit-

täiskaupat tulivat mukaan merkittävämmin 

vasta 90-luvun puolella. 

Uudet tilat

Kysynnän kasvaessa myös tilojen tarve kasvoi. 

1987 Jokioisten leipä osti kymppitien laidasta 

teollisuustontin. Siihen tulleen hallin rahoit-

tamisessa oli kunta mukana. Kunnan omis-

tamasta hallista tehtiin lunastussopimus, jota 

maksettiin vuokralla. Se tarkoitti sitä, että Jo-

kioisen Leivän liikevaihto piti kaksinkertaistaa. 

- Ei se tuolloin 26 -vuotiaana vielä hirvittä-

nyt. Kaksi vuotta myöhemmin tarvittu liike-

vaihto oli saavutettu, kertoo Seppo.

Halli sai kahden vuoden päästä jo laajennuk-

sen, jolloin käytettävää pinta-alaa oli 700m2. 

Myllyn paras

Myllyn Paras otti yhteyttä Jokisten Leipään 

- 90 ja ehdotti yhteistyötä, koska he omistivat 

Tammelasta J. Martin -leipomon ja Somerolta 

Hongiston Leipomon.

- Vaikka olen aina ollut kiinnostunut yhteis-

työstä, olisimme olleet altavastaajan asemassa. 

Ehdotinkin, että myyn koko leipomon, kertoo 

Seppo. 

Syksyllä 1990 Myllyn Paras osti Jokioisten 

Leivän osake-enemmistön. Timo jatkoi kau-

pasta huolimatta tuotannon puolella ja Seppo 

keskittyi markkinointiin. Vuonna 1993 Vir-

tanen kutsuttiin mukaan Leipomo Martiniin, 

jossa hänelle tuli aluejohtajan rooli. Sepon 

vastuulle tuli Valkealan Hokkisen Leipomo ja 

Kehä III:n ulkopuolelta muu Suomi. Myllyn 

Parhaalla oli strategia, että he suunnittelivat 

Suomeen Myllyn Paras Oy -tuoreleipäleipo-

moketjua. 

- Pari kuukautta sen meidän kaupan jälkeen 

julkaistiin Vaasa & Vaasa. Vuonna 1995 Myllyn 

Paras teki valtakunnallisen päätöksen olemassa 

olevilla leipomoilla, johon en henkilökohtai-

sesti uskonut ja sanoin itseni irti syksyllä -95, 

kertoo Seppo. 

Leipomosta irtaantumisen jälkeen Seppo ja 

Jaana Virtanen ostivat Forssasta Pantex Pesulan. 

Jokioisten Leipä takaisin

Myllyn Parhaan johtaja, Pekka Savela, otti  

Seppo Virtaseen yhteyttä huhtikuussa -97, il-

moittaen että he vetäytyvät tuoreleivän leipo-

misesta ja keskittyvät pakasteisiin Hyvinkään 

Myllyssä. Savela tarjosi Jokioisten Leipää ta-

kaisin. Kaupanteon aikana Myllyn Paras laittoi 

täytäntöön YT-neuvottelut, joiden myötä Jo-

kioisten Leivän toiminta lakkautettiin. Joulu-

kuun puolessa välissä päästiin sopimukseen Jo-

kioisten Leivän ostosta, jolloin perheyrityksen 

MAUN VERRAN PAREMPI
Jokioisten Leipä



toiminta saattoi jatkua. Toiminta jatkui kaup-

pojen jälkeen normaalisti ja suurin osa Myllyn 

irtisanomista työntekijöistä palkattiin takaisin. 

Uusi alku mahdollisti monia eri asioita. Myl-

lyn Paras ehdotti yhteistyötä pakastetuotteiden 

osalta. Tämä yhteistyö jatkuu tänä päivänäkin. 

Jokioisten leipä aloitti myös yhteistyön muiden 

leipomoiden kanssa. Vaihtoleivontaa kehitel-

tiin ja tehtiin uusia ja toimivampia ratkaisuja. 

Yritysrypäs

Jokioisten Leivän ympärille on syntynyt leipo-

motoimintaa tukevaa yritystoimintaa. Vuonna 

1999 aloitti Jokkis-Kondis, joka työllistää viisi 

henkilöä pääartikkelinaan konditoriatuotteet. 

Leipurin tuoteapu on erikoistunut pakas-

tetuotteiden valmistamiseen ja myymiseen 

suurtalouksille ja leipomoille. Jokioisten Leipä 

hankki omistukseensa myös Tyrvään Leipu-

rit, jonka tuotteista tippaleivät muodostavat 

leijonanosan. Myöhemmin yritys sulautettiin 

Leipurin tuoteapuun. Jokioisten leipä oli myös 

synnyttämässä Pita Finlandia, joka tekee val-

miita pitaleipiä täytteineen. Jokioisten meijerin 

toiminnassa on myös Jokioisten leivän osuus. 

- Leipurille oikeastaan meijerin hoitaminen 

sopii varsin hyvin, koska kummassakin jou-

tuu pelaamaan mikrobien kanssa; juustossa ne 

vaikuttavat kypsymisprosessiin ja leipäpuolella 

taikinan nousemiseen. Joten sekin lisää työn 

mielenkiintoisuutta kun saa kokeilla kaiken-

laista, naurahtaa Seppo.

Helmi Gluteeniton Leipomo toimii Tamme-

lan Portaassa. Lisäksi yritysryppääseen kuuluu 

Auramaan leipä.

Tulipalo

Helatorstaina 9.5.2013 tapahtui pahin mahdol-

linen yrityksen historiassa. Kertaalleen sam-

mutettu rasvakeittimen palo alkoi uudestaan ja 

palokaasut pääsivät leipomon ilmastointiin. Rä-

jähdysmäinen palo pääsi välikatolle ja leipomon 

kohtalo oli sinetöity. Virtasen perheellä ei ollut 

muuta mahdollisuutta kuin katsoa elämäntyön-

sä palamista palomiesten yrittäessä rajoittaa tu-

len leviämistä muihin kiinteistöihin. 

- Tunteiden sekamelska oli melkoinen. On-

neksi poikani Mikko otti ohjat käsiin, kun itse 

olin lamaantunut. Lupasin Mikolle selvittää 

ajatukset iltayhdeksään mennessä, kello oli 

siinä vaiheessa kolme iltapäivällä. Siinä sitten 

kerroin pojalle, että kutsut avainhenkilöt kool-

le Portaaseen huomisaamuksi kello kahdeksan. 

Hän pyysi sitten minua tulemaan vähän ennen 

muita, josta tajusin, että Mikko aikoo olla siellä 

Portaassa aamuun asti. Itsekin meinasin men-

nä mukaan, mutta poika halusi valmistella asi-

at yksin. Saapuessani kuudelta Portaaseen, oli 

fl äppitaulut ja seinät täynnä suunnitelmia sekä 

työjaot tehtynä. Mutta tässä oli paljon muuta-

kin, mikä sai aloittamaan jälleenrakennuksen. 

Yhteisö ja mediakin ottivat leipomon palon 

yllättävän hyvin. Toimittajat eivät tulleet här-

näämään kysymyksillään ja kuntalaiset antoi-

vat asianomaisten olla rauhassa, paria yksilöä 

lukuun ottamatta, tilittää Seppo.

Feenikslintu nousee tuhkasta

Nopeasti mietittiin mahdolliset vaihtoehdot. 

Tarjolla oli myös Fazerin lopettama leipomo 

Turussa, mutta nopeasti päädyttiin rakenta-

maan entistä ehompi leipomo samalla paikalle. 

Kun vakuutusyhtiön kanssa saatiin neuvotte-

lut päätökseen, päästiin rakentamisen alkuun. 

Aikataulu oli varsin tiukka, sillä tavoitteena oli 

saada tuotanto käyntiin saman vuoden joulu-

kuussa. FM-Haus suoriutui heille uskotusta 

urakasta alihankkijoineen loistavasti.

Liki kolmestasadasta asiakkaasta vain yksi 

lopetti tilaamasta tuotteita, koska tuotanto-

katkoksesta ei oltu ilmoitettu tulipalon aikana. 

Asiakkaat suhtautuivat uskomattoman upeasti 

tapahtuneeseen. 

- Siinä tosin myynti tippui neljänneksen, 

koska kaikkia palaneen leipomon tuotteita ei 

voitu valmistaa korvaavissa yksiköissä. Tuote-

valikoima supistui enemmän kun 25 %, mutta 

se sisälsi sellaisia tapauksia, jotka olisi voitu 

karsia jo aikaisemmin. Joten palo auttoi aina-

kin karsimaan turhakkeita listalta, muistelee 

Seppo.

Uuden leipomon alkuvaihe oli erittäin ras-

kas.

- Olin ihan helkkarin väsynyt kesäkuun puo-

lessa välissä 2014. Mikkoa piti pyytää avuksi, 

kun alkoi paukut loppua omalta kohdalta. Hän 

onkin siitä lähtien ottanut oman vastuunsa in-

nostuneesti ja hommat ovat rullanneet parem-

min, kertoo Seppo.

Perheellä, yhtiökumppanilla ja työntekijöillä 

on ollut sanoin kuvailematon merkitys koko 

Jokioisten Leipään. Mikko toimii nykyään lei-

pomopäällikkönä ja pikku hiljaa hänelle anne-

taan uusia asioita hoidettavaksi. 

- Maha ja ikä kun tässä alkaa painaa ja ei ha-

lua olla leivontapuolella se hitain yksilö. Myös 

muiden työpanos on tehnyt erittäin suuren 

vaikutuksen, muun muassa sukulaisten apu on 

ollut korvaamatonta.

Tuotteet

Jokioisten Leivän lippulaivatuotteisiin kuuluu 

uusi leipäsarja, joka sisältää tomaatti-, sipuli-, 

hamppu- ja poppariversiot. Juustosämpylät 

ovat mainioita. Sitten toki omalta vahvuusalu-

eelta löytyvät rasvanpaistotuotteet, joista tulee 

se suurin osa liikevaihdostakin. Vientiä ulko-

maille on maltillisesti. Ruotsissa on pari liiket-

tä, jotka myyvät tuotteitamme. Tallink-Siljan 

ruotsinlaivat tilaavat tuotteitamme listoilleen.

Aikaa itselle

Puiden hakkaaminen on Sepon mukaan tera-

peuttista omalla vapaa-ajalla. 

- Nyt on tullut useampi puuvaja täytettyä 

mökillä, tosin en ole kiireiltäni moista ennät-

tänyt harrastamaan viimeiseen viiteen vuo-

teen. Nykyään enemmänkin tulee harrastettua 

liikuntaa lähiseudulla vaimon kanssa, toteaa 

Seppo. •
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Suomi on taantumassa, kansantulo ei kasva ja 

viennin volyymi on pudonnut. Olemme me-

nettäneet 8 mrd. euroa vientituloja jo vuodesta 

2009 alkaen. Lisäksi olemme eläneet velaksi 

viimeiset 6 vuotta. Velkaannumme edelleen 

lisää 15 milj. euron vuorokausivauhdilla. Myös 

työttömyys kasvaa koko ajan, kohta puoli mil-

joonaa suomalaista on vailla työtä. Näin emme 

voi jatkaa, koska velkaperintömme olisi lap-

sillemme ja lastenlapsille liian kova. Elämme 

velaksi tulevien sukupolvien laskuun! Tästä 

tilanteesta noustaan vain ja ainoastaan työn 

tekemisen ja yrittämisen edellytyksiä merkittä-

västi parantamalla. 

Pienyritykset työllistävät 

Uudet työpaikat ovat syntyneet viimeisen 14 

vuoden aikana pieniin ja keskisuuriin yrityk-

siin. Pk-yritykset ovat työllistäneet yli 100 000 

henkilöä kun yli 250 työntekijän yritykset ovat 

työllistäneet vajaat 8000 henkilöä.  Pk-yritykset 

kattavatkin 99,8 % kaikista Suomen yrityksis-

tä. Edellinen hallitus kevensi yhteisöveroa 6 

prosentilla. Yhdenvertaisuuden takia Sipilän 

hallitus alentaa pk-yritysten verotusta 5 %:n 

verovähennyksellä. Työantajamaksuja on tar-

koitus laskea merkittävästi, koska se rasittaa 

juuri pk-sektoria. Paikallista sopimista ediste-

tään lainsäädännöllä, jos työmarkkinajärjestöt 

eivät pääse asiasta sopimukseen. Yrityksissä 

tiedetään parhaiten ne haasteet, jotka tulevat 

esim. suhdanteista. Silloin on perusteltua antaa 

valtaa juuri yrityksen työntekijöille ja johdolle 

yhdessä sopia, miten tämä suhdannekuoppa 

ylitetään. Näin voidaan pelastaa yrityksen jat-

kuminen yhteisin päätöksin. Työaikapankki on 

yksi erinomainen työkalu tähän tilanteeseen.

Pääministeri Sipilän hallitus 
yrittäjämyönteisin

Pääministeri Sipilän hallitusta on luonnehdittu 

itsenäisyyden aikamme yrittäjämyönteisim-

mäksi. Suomen julkisen talouden tervehdyt-

täminen ja suurtyöttömyyden nujertaminen 

vaativat poikkeuksellisen yrittäjäystävällistä 

politiikkaa.  Hallitus tähtää toimenpiteillään 

yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. 

Suomen talouden kääntäminen kasvuun ta-

pahtuu vain yrittäjyyden tukemisen ja työn 

tekemisen kautta. Hallitus panostaa ohjelman-

sa mukaisesti yritysten rahoituksen, oman 

pääoman ja riskinottokyvyn vahvistamiseen. 

Hallitus ei lisää teollisuuden kustannuksia vaa-

likauden aikana. Korkeakoulujen ja yritysten 

keskinäistä yhteistyötä tiivistetään innovaatio-

toiminnassa. Kilpailua lisätään ja julkisia pal-

veluja avataan yritysten kilpailulle. Hallituksen 

veropolitiikkaa tukee yrityksiä kasvun ja työlli-

syyden vahvistamisessa. 

Julkiset menomme tulojen mukaan

Hallitus tavoittelee 5 %:n kilpailukyvyn pa-

rantamista meneillään olevissa työmarkkina-

järjestöjen neuvotteluissa. Olemme erittäin 

merkittävästi viennistä riippuvainen maa. 

Vientituloilla on rahoitettu 40 %:ia hyvinvoin-

tivaltion kuluista. Nyt näitä tuloja puuttuu 

8 mrd. euroa joka vuosi! Ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan kestoa leikataan 100 päiväl-

lä. Nyt on pakko karsia kaikkia kuluja, koska 

julkiset menomme on sopeutettava tulokehi-

tykseemme. Turhaa byrokratiaa karsitaan lain-

säädäntöä muuttamalla. 

Haastankin teidät pk-yrittäjät tekemään hal-

litukselle esityksiä niistä yrittämisen esteistä, 

joita koette joka päivä työssänne. Nyt on hyvä 

aika vaikuttaa suoraan hallituksen valmiste-

lussa oleviin byrokratia päätöksiin. Te olette 

näissä asioissa parhaita asiantuntijoita. Yri-

tystoiminnan ja investointien helpottamiseen 

tähtäävän työryhmän puheenjohtajana toimii 

keskustan Marisanna Jarva ja yhteydenottoja 

voi toimittaa työryhmän sihteerille osoittee-

seen tuomas.ylitalo@eduskunta.fi . 

Osta oman paikkakunnan tuotteita

Hankintoja tehdessään kuntapäättäjätkin otta-

vat aivan liian vähän huomioon oman paikka-

kunnan yritystoiminnan tuotteiden ja palvelu-

jen hyödyntämisen tärkeää merkitystä seudun 

elinvoimalle hankintoja tehdessään. Liian 

usein tuijotetaan vain yksikköhintaa laske-

matta lainkaan hankinnan kokonaisvaikutusta 

seutukuntamme elinvoimalle. Tästä ovat erin-

omaisena esimerkkinä elintarvikkeet ja monet 

palvelut. Seutukunnallamme on monipuolista 

pk-yritystoimintaa, jota pitäisi aina ensisijai-

sesti hyödyntää, koska ne päätökset ovat suo-

raan työtä ja toimeentuloa alueellemme. 

Forssan seudulla on tehty oma hankekin. Hä-

meen Ammattikorkeakoulun toimesta tavoit-

teena sitouttaa kuntapäättäjät hyödyntämään 

hankinnoissaan seutukunnan omia tuotteita ja 

palveluita. Selvitys on tehty mutta nyt tarvitaan 

konkreettisia päätöksiä hankintojen saami-

seksi omalta paikkakunnalta. Haastan kaikki 

julkisen sektorin hankintavastaavat priorisoi-

maan hankintoja tehdessään oman seutukun-

nan tuotteet ja palvelut etusijalle. Se on työtä ja 

toimeliaisuutta sekä verotuloja seutukunnalle. 

Laskekaa aina hankinnan aluetaloudelliset vai-

kutukset ennen kuin päätöksiä teette.

Yrittämisen mahdollisuudet ovat
rajattomat

Maa- ja metsätalousministerin yksi etuoikeus 

on palkita vuosittain 4 H-nuorten parhaat yri-

tykset ja ideat. Ministeriajalta muistan erin-

omaisen idean, josta nuori oli löytänyt itselleen 

oman yrittämisen idean. Kokkolalainen nuori 

20-vuotis naisyrittäjä oli perustanut äitien ja 

isien avuksi lasten syntymä- ja nimipäiväjuh-

lien järjestämisyrityksen. Hän hankki tilat, teki 

kutsut ja valmisti tarjoilut. Hän oli täystyöllis-

tetty ja erittäin innostunut työstään. 

Toinen yhtä tärkeä palvelu on ikäihmisten 

kotihoito. Kotihoitoa ollaan nyt kehittämässä 

intensiivisesti, koska se on ikäihmiselle paras 

ja yhteiskunnallekin taloudellisin. Tässä vain 

muutamia esimerkkejä rajattomista yrittämi-

sen mahdollisuuksista. Tarttukaa näihin, sillä 

tarvitsemme uusia innovaatioita, ideoita ja nii-

den hyödyntämistä yritystoiminnassa. 

Hyvät Forssan Seudun Käsityö- 
ja Teollisuusyhdistyksen 
puheenjohtaja ja jäsenet!

Yhdistyksenne on perustettu v. 1947, jolloin 

Suomi oli juuri toipumassa raskaista sodista. 

Sotakorvausten maksaminen vaati kovia pon-

nisteluja samoin maan jälleenrakentaminen. 

Karjalainen siirtoväestö asutettiin ja ihmisille 

annettiin pala maata mihin rakentaa ja missä 

yrittää perheelleen hankkia toimeentulo. Näin 

pitkä ja mittava sekä tuloksellinen yhdistys-

toiminta on hatunnoston arvoinen asia. Se on 

vaatinut ja vaatii jäsenistöltä ja puheenjohtajil-

ta vahvaa sitoutumista yhdistyksen toiminnan 

pyörittämiseen. Tästä teidän on hyvä jatkaa 

kohta tulevaan toimintanne 70-vuotijuhlavuo-

teen. Teette arvokasta työtä oman jäsenistönne 

edunvalvojana ja kouluttajana. Kaikkea hyvää 

uusiin haasteisiin! Me päättäjät teemme par-

haamme, että pk-yritykset Suomessa menesty-

vät jatkossa paremmin. 

Sirkka-Liisa Anttila, 

kansanedustaja ja seudun edunvalvoja 

yli 32 vuotta
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Suomi kaipaa kipeästi 
uusia yrittäjiä – 
hallitukselta täysi tuki 
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Opintomatkalle Forssasta lähdettiin aamuvar-

haisella. Matka Forssasta Helsinki-Vantaan 

lentoasemalle lähtöselvitykseen ja turvallisuus-

muodollisuuksiin taittui jäsenistöltä jo rutinoi-

tuneesti. Finnairin lento laskeutui Amsterda-

miin kello 09.45 paikallista aikaa, ja jäsenistöä 

vastassa oli paikallisopas Urpu Nuottamo.  

Ryhmämme aloitti Hollantiin tutustumisen 

Amsterdamin opastetulla kiertoajelulla. Kier-

roksen jälkeen nautimme lounaan vanhaa hol-

lantilaista tyyliä edustavassa ravintola Haesje 

Claessa. Lounaan jälkeen jatkoimme kaupun-

kikierrosta ja tutustuimme Coster Diamond-

sin timanttihiomoon. Vierailukohteesta matka 

jatkui Haagin kaupunkiin, missä vierailimme 

Suomen suurlähetystössä. Lähetystössä oli juu-

ri tapahtunut lähettilään vaihdos, joten emme 

päässeet tutustumaan suurlähettilääseen. Vas-

taanotto oli kuitenkin lämmin ja pullantuok-

suinen.

Suurlähetystövierailun jälkeen suuntasimme 

hotelliimme kohti Delft in kaupunkia, joka toi-

mi matkamme tukikohtana. Delft  on yksi kau-

neimmista ja idyllisimmistä kaupungeista Hol-

lannissa. Tämä keskiaikainen kaupunki sijaitsee 

reilun tunnin ajomatkan päässä Amsterdamis-

ta, Haagin ja Rotterdamin välissä. Kaupunkioi-

keudet Delft  sai jo vuonna 1246.  Majoittumi-

sen jälkeen lähdimme kaupungille, jossa meitä 

oli vastassa Joris Kleinveldi, ICT-alan yrittäjä 

sekä Hollannin elinkeinoelämän, teollisuuden 

ja työnantajien liiton puheenjohtaja. Mukaansa 

hän oli saanut Delft in apulaiskaupunginjohta-

jan, jonka kanssa he puhuivat Hollannissa ja 

Deft issä yrittämisen mahdollisuuksista. Mika 

Lehtonen osoittautui oivaksi tulkiksi, jonka 

taidot eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Torstai 24.9. oli varattu kokonaan yritysvierai-

luille. Ennen vierailuille lähtöä haimme kuiten-

kin joukkoomme lisää forssalaisväriä Delft in 

rautatieasemalta. Josh Helmich, forssalaistunut 

hollantilainen, oli avustanut yritysvierailujen 

valmistelussa ja halusi osallistua ryhmämme 

kanssa vierailuille. Päivän ensimmäinen vierai-

lukohteemme oli Boal alumiinitehdas. Yhtiön 

johtaja toivotti ryhmämme tervetulleeksi, min-

kä jälkeen yrityksen auditoriossa pidettiin esi-

telmä tehtaan toiminnasta. Esittelyjen jälkeen 

pääsimme tutustumaan erilaisten profi ilimuot-

tien ja alumiiniprofi ilien valmistukseen. Yritys 

tarjosi myös vierailleen hollantilaisen lounaan, 

minkä jälkeen matkamme jatkui Pligt Profes-

sionals -puutarhayritykseen. Alumiinitehtaan 

myyntipäällikkö oli tässä vaiheessa liittynyt 

myös ryhmäämme. Pääsimme seuraamaan 

erittäin pitkälle vietyä teollista kukkien kasva-

tusta. Varsinkin tuotantomäärät ja tuotantotilat 

tekivät jäsenistöön suuren vaikutuksen. Yhden 

kasvihuoneen koko oli 4 hehtaaria. Vierailu-

hetkellä oli menossa joulutähtien kasvattami-

nen joulumarkkinoille. Myös kiertotalous oli 

puutarhalla mietitty tarkkaan. Aurinko antoi 

energiaa, jota varastoitiin lämmittämiseen ja 

vedet käytettiin puhdistamisen jälkeen myös 

uudelleen. Puutarhavierailun jälkeen matkam-

me jatkui Rotterdamiin. Ennen satamaan tutus-

tumista osa ryh- m ä s t ä 

halusi vierailla Rot- terdamin 

uudessa kauppahallissa, joka olikin 

näkemisen arvoinen paikka hienoine katto-

maalauksineen ja moderneine rakennuksi-

neen. Myös liikkeet, kaupat ja ravintolat olivat 

tilaan sopivat. Rotterdamin satamaan tutus-

tuimme mereltä käsin. Maailman neljänneksi 

suurin satama teki unohtumattoman vaikutuk-

sen. Tutustumisen jälkeen lähdimme takaisin 

Delft iin, jossa jäsenistö pääsi illastamaan rau-

hassa.

Perjantai 25.9. oli vapaapäivä, jolloin jokaisella 

oli mahdollisuus omatoimiseen tutustumiseen 

Delft iin tai lähellä oleviin kaupunkeihin, joihin 

oli hyvät kulkuyhteydet junalla tai raitovaunul-

la. Illalla oli varattu ryhmällemme yhteinen il-

lallinen ravintola Het Koningshuysissa. 

Lauantaina 26.9. aamupäivällä oli mahdollisuus 

tutustua vielä kaupunkiin. Toripäivänä olivat 

kanavien varret täyttyneet antiikin ja kierrätys-

tavaran myyjistä. Monelle yhdistyksen jäsenelle 

tarttuikin houkutuksia matkaan. Puolen päivän 

aikaan matkamme jatkui kuninkaalliseen pos-

liinitehtaaseen Koninklijke Porceleyne Fles’ - 

Royal Delft . Saimme englanninkielisen opaste-

tun kierroksen tehtaalla, jonka jälkeen oli hetki 

aikaa tutustua museokauppaan. Vierailun jäl-

keen matka jatkui Amsterdamin lentoasemalle 

ja Finnairilla turvallisesti Suomeen. Bussikulje-

tuksen aikana osa matkaajista pähkäili jo ensi 

vuodelle uutta opintomatkakohdetta.

Forssan Seudun 
Käsityö- ja teollisuusyhdistyksen 

23.-26.9.2015OPINTOMATKA HOLLANTIIN

Pligt Professionals-puutarhayrityksen 
automaatio oli pitkälle vietyä.  

Coster Diamondsin jalokivet 
kiinnostivat jäsenistöä.    

Kuninkaallisen posliinitehtaan esittelyä.

Pligt Professionals -puutarhayrityksen 
yksi neljän hehtaarin kasvihuone.   

Delftin vanhaa kaupunkia 
halkovat lukuisat kanavat.   

Boal-alumiinitehtaan lähettämössä 
tuotteiden kierto on kolme päivää.
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Forssalla on ollut 
keskeinen rooli suomalaisen 

teollisuuden ja varsinkin 
tekstiiliteollisuuden historiassa. 

1800 -luvun puolivälistä asti toimineet 
tehtaat työllistivät parhaimmillaan 

2500 työntekijää. Finlayson-Forssa Oy:n 
toiminnan loppuessa päätti Jukka Sipilä 

aloittaa uuden luvun forssalaisessa tekstiilin 
valmistamisessa. Foxa Oy:n liikeideana 
on teknisten kankaiden ydinosaamisen 

säilyttäminen Forssassa, vaikka kankaiden 
valmistus on siirtynyt ulkomaille. 

Foxa Oy – Forssa Textile jatkaa 
yli 160 vuotta kestänyttä 

tekstiiliperinnettä 
Forssassa.



Foxan alkutaival

Vuonna 1991 perusti Jukka Sipilä pöytälaatik-

koyrityksen lapinmatkallaan vaimon sisaren 

miehen kanssa. Yrityksen nimeksi muodostui 

Foxa. Jukka halusi, että nimessä pitää esiintyä 

Forssa ja yhtiökumppani halusi nimeen X-kir-

jaimen. Firma pysyi pöytälaatikossa aina vuo-

teen 2008, jolloin Finlayson-Forssa Oy ajautui 

konkurssiin. Yhtiön loppuminen synnytti Suo-

meen teknisen kankaan tyhjiön, jonka täyttämi-

sessä Jukka näki mahdollisuuden. Jukka jatkoi 

yhdessä Marjaana Naatulan kanssa samoja töi-

tä mitä he olivat Finlaysonillakin tottuneet te-

kemään. Finlaysonin kaatumisen jälkeen kaikki 

eurooppalaiset kankaanvalmistajat ryntäsivät 

Suomeen, joten kisa muuttui heti kovemmaksi.

- Meillä oli tuottaja- ja asiakaspuolella van-

hoja kontakteja, joita pystyimme heti alussa 

hyödyntämään. Siinä mielessä oli aivan erityis-

laatuinen tilanne aloittaa, muistelee Jukka.

Yrityksen ensimmäinen toimitila oli Jukka 

Sipilän kotitalon vinttihuoneessa. Alussa kak-

sikko teki siellä töitä, mutta seuraavan henki-

lön palkkaamisen jälkeen tilat vinttikamarissa 

alkoivat käydä ahtaaksi. Toiminta levittäytyi 

kuin varkain talon alakertaan. 

- Siinä vaiheessa, kun puoli taloa oli vallattu, 

antoi vaimoni ymmärtää, että yritykselle löytyy 

varmaan muunkinlaisia tilaratkaisuja, naurah-

taa Jukka. 

Hyvät ja toimivat tilat löytyivätkin Aleksin-

kadulta. Rakennuksessa on toimisto, laborato-

rio ja pieni varasto. Isommat varastot ovat ol-

leet alusta asti Forssassa vanhan muovitehtaan 

alueella. Nykyisissä tiloissa yritys on toiminut 

reilut kolme vuotta. 

Työhistoria

Jukka Sipilällä on ollut pitkä ja monivivahtei-

nen työhistoria. Vuosien saatossa on plakkariin 

tullut parikin tutkintoa, kuten paperi-insinööri 

ja ekonomi. Jukan ensimmäinen työpaikka oli 

Jaakko Pöyry Oy Helsingissä. Synnyinsijoille 

tuli muutto, kun Rakennusvalmisteelta soi-

tettiin vuonna 1985 ja kysyttiin kiinnostusta 

palata kotiseudulle töihin. Työtehtäviä kertyi 

Rakennusvalmisteella, Parmalla ja Fenestralla. 

Forssan jälkeen Sipilä toimi Lundian ja Tim-

bervisen toimitusjohtajana. Työt siirtyivät jäl-

leen Forssaan, kun Jukka aloitti työt Finlayson-

Forssa Oy:n myynnin vetäjänä. 

- Myyntireiska on hyvä nimike minulle, hy-

mähtää Sipilä.

Mitä Foxa tekee?

Foxa kehittää, valmistuttaa, markkinoi, myy 

ja varastoi työ- ja ulkoiluvaatekankaita. Yhtiö 

on tällä sektorilla suurin suomalainen toimija, 

jolla on myös laajin tuotevalikoima. Työvaate-

kankaat ovat hyvin teknisiä ja siten kaikkein 

haastavimpia. Kankaissa on erilaisia ominai-

suuksia riippuen siitä missä ympäristössä toi-

mitaan. Esimerkiksi sairaalassa, telakalla ja 

öljynjalostuslaitoksella on omat vaatimuksensa 

työvaatekankaille. Kankaiden normit ovat hy-

vin säädeltyjä ja niissä pitää olla eurooppalaiset 

sertifi kaatit, jotka takaavat kankaiden kestä-

vyyden ja turvallisuuden eri tilanteissa. 

- Kankaiden sertifi ointi on työlästä ja kallista, 

mutta toisaalta se antaa työrauhan, kun markki-

noille ei pääse luokattomia halpatuotteita, kertoo 

Sipilä. 

Foxa tekee yhteistyötä johtavien euroop-

palaisten ja aasialaisten kangasvalmistajien 

kanssa. Tämä toimintamalli mahdollistaa 

parhaimman valmistajan kullekin tuotteel-

le. Toimintatapa on tehokas ja se antaa uusia 

mahdollisuuksia tuotteiden kehittämiselle. 

Yrityksellä on vuosien kokemus kankaiden 

kehittämisessä, testaamisessa ja valmistami-

sessa. Foxa tarjoaa joustavaa, asiantuntevaa ja 

nopeaa palvelua asiakkailleen. Varastotuottei-

den lisäksi Foxa toimittaa kankaita asiakkai-

den erityistoiveiden mukaisesti. Yhtiö edustaa 

Suomessa englantilaista Carrington Workwear 

Ltd:ia, joka on nykyään Euroopan johtava työ-

vaatekankaiden valmistaja. 

- Gore-Tex on pystynyt brändäämään oman 

tuotteensa todella hyvin. Foxalla on kuitenkin 

ominaisuuksiltaan vastaavat tuotteet. Hinta on 

myös paljon edullisempi kuin markkinajohtajal-

la. Meillä on omat Action-kankaat, joissa on ve-

denpitävä ja hengittävä sively. Gore-Texissa kalvo 

on laminoitu kankaaseen. Meiltä löytyy siihenkin 

oma versiomme, kertoo Sipilä.

Kaikkiaan Foxan varastosta Forssasta löytyy 

noin 100 erilaista tuotetta. Kun huomioidaan 

myös Carringtonin valikoima, tarjolla on useita 

satoja tuotteita. Vuosittain Foxa Oy myy kankaita 

noin miljoona metriä, mikä tarkoittaa 30 täyttä 

merikonttia.

- Kukaan valmistaja ei halua nykyään pitää 

varastoa. Se on meidän tehtävämme ja liiketoi-

mintamme edellytys. Sitoutunut ja huippuosaava 

henkilöstömme on kuitenkin tärkein menestyk-

sen kulmakivi, kiteyttää Sipilä.  

Foxa Oy - Forssa Textile työllistää 7 henkilöä ja 

sen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. 

Asiakkaat

Foxan kankaista runsas kolmannes myydään 

ulkomaisille asiakkaille. Myös lähes kaikki suo-

malaiset työvaatteet tehdään maamme rajojen 

ulkopuolella. Suomalaiset työvaatevalmistajat 

teettävät tuotteensa pääsääntöisesti Virossa 

ja Latviassa. Suomalaisia asiakkaita ovat mm. 

Puolustusvoimat, Image Wear, Dimex ja Kwin-

tet Leijona. 

- Jotkut asiakkaat ovat pieniä ompelimoita, 

jotka ostavat pakan keralla ja isoimmille toi-

mitetaan kankaita konteittain, kertoo Sipilä. 

Omat varastot takaavat tuotteiden joustavan 

saatavuuden tarpeiden mukaisesti. Erikois-

projekteissa on omat vaatimukset kankaisiin, 

joita Foxa pyrkii määrittelemään numeeriseen 

muotoon. Tällaisia asioita ovat mm. repäisylu-

juudet, hankauskestot, kutistumat ja vedenpi-

tävyys. Valmistavien tehtaiden kanssa käydään 

laatuvaatimukset lävitse. Valmiit kankaat tes-

tataan Foxan laboratoriossa ennen lähetystä ja 

myös saapumisen jälkeen. 

Armeijalle tehtävät kankaat kuuluvat myös 

Foxan tuotteisiin. 

- Armeija on asiakkaista vaativin ryhmä. 

Kaksi vuotta sitten meillä aloitettiin syste-

maattinen panostus sotilaskankaisiin ja sitä 

varten saatiin myös Tekesiltä rahoitusta. Täl-

lä sektorilla vaatimukset ovat samankaltaisia, 

riippumatta siitä missä maassa ollaan. Armei-

jakankaiden osuus Foxan liikevaihdosta on 

noin kolmannes ja kasvaa edelleen. Projektin 

myötä on kehitelty useita kankaita armeijalle.  

Nyt kankaita on laidasta laitaan, alusvaatteista 

paitoihin, kenttäuniformuihin ja reppuihin, 

kertoo Sipilä.

Tuotteissa on vaativat koekäytöt ennen kuin 

armeijat hyväksyvät niitä käyttöönsä. 

Myös teollisuuskäyttöön Foxa myy kankaita 

jonkin verran.

Muoti työvaatteissa

Työvaatteissa halutaan entistä muodikkaampia 

kuoseja ja mukavampia vaatteita. Nuoret eivät 

halua enää enstex-haalareita, vaan työvaattei-

den pitää olla myös hyvännäköisiä. Työvaate ja 

muoti ovat lähentyneet toisiaan viime vuosina 

paljon. Ruotsalaiset ovat olleet tässäkin asias-

sa edelläkävijöitä. Kankailta halutaan samaa 

mukavuutta kuin normivaatteilta yhdistettynä 

hyviin suojaominaisuuksiin. 

Forssa

Sipilä pitää Forssaa yritykselle hyvänä sijain-

tipaikkana. Forssasta löytyy valtakunnan pa-

ras osaaminen työvaatekankaista. Logistisesti 

Forssa on ihanteellisella paikalla, josta on hyvät 

yhteydet kasvukeskuksiin. Vapaa-ajalla paik-

kakunta tarjoaa loistavat mahdollisuudet har-

rastuksille ja luonnossa liikkumiselle. Oman 

maatilan kunnossapito on hyvää vastapainoa 

työn rutiineille. Myös poikien lasten kanssa 

touhuaminen antaa lisävoimia arjen haastei-

siin. Kirjoittaminen, elokuvat ja moottoripyö-

räily ovat myös Sipilän Jukan sydäntä lähellä.•
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Öbaut seitsemän veljestä -näytel-
mää käytiin katsomassa 9.4.2015 Forssan 
Teatterissa.

Yhdistyksen kesäteatterimatka suuntau-
tui Naantaliin 5.6.2015. Hockey night 
–lätkäkomedia sai positiivien vastaan-
oton. Esityksen jälkeen ruokailtiin Naanta-
lin sataman rantaravintolassa.

Rautakankikävelyn MM-kisoihin 
joukkue osallistui 14.8.2015. Yhdistyksen 
joukkue selviytyi semifi naaleihin asti.

Elämältä kaiken sain – elokuva esi-
tettiin jäsenistölle 6.9.2015 Elävienkuvien 
Teatterilla.

Kutomon jumpat jäsenistölle käynnis-
tyivät 9.9.2015.

Opintomatka Hollantiin järjestettiin 
23. – 26.9.2015. Katso lisää Kätevän sivulta 
7.

Olkiluodon ydinvoimalaan päästiin 
tutustumaan 3.10.2015.

Dinolift Oy:n tiloihin ja toimistaan 
Loimaalla jäsenistö pääsi tutustumaan 
8.10.2015.

Yhdistyksen virallinen vierailu kau-
pungintalolle ke 14.10. klo 18:00. Yhdis-
tyksen jäsenistön otti vastaan kaupungin-
johtaja Sami Sulkko, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Mika Penttilä ja valtuuston 
puheenjohtaja Kaisa Lepola.

Jääkiekkoilta HPK-HIFK Hämeenlin-
nassa järjestettiin 31.10.2015.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen

10  KÄTEVÄ 2 / 2015      
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toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu
Yhdistyksen vuosikokous ja juhla 
tehtaankoululla 14.11.2015. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosi-
juhlassa palkitaan ansioituneita yhdistyk-
sen jäseniä. Tilaisuudessa mukana Säästö-
pankki Forssa.

8.12. yritysvierailu Hushållskaan 
Päivi Heinämäen vieraaksi, sihteeri laittaa 
kutsua lähempänä ajankohtaa.

Jokioisten Leipään tutustuminen  
tammikuussa 2016. Tilaisuudesta infor-
moidaan lisää jäsenkirjeellä.

Helmikuussa mennään seuraamaan 
paikallista koripaloillua.

Maaliskuussa sääntömääräinen 
kevätkokous ja ulkoilupäivä.



JUURI SELLAISTA  
PANKKIPALVELUA KUIN 

SINUN YRITYKSESI TARVITSEE.
Säästöpankki on yrityksesi  

kokoinen pankki, joka on apunasi 
finanssiasioissa rahoituksesta  
vakuutuksiin ja sijoittamiseen. 

Yritysrahoituspäällikkö  
Kalle Lepola 
kalle.lepola@saastopankki.fi  
p. 029 041 2334, 044 511 8555

KYSY LISÄÄ:

www.saastopankki.fi/someronsp
Torikatu 6, 30100 Forssa, p. 029 041 2330 

Tampereentie 4, 31760 Urjala, p. 029 041 2350 

Y
K
k
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200 riisiä A4 paperi + 300 g joulupiparia 

WWW.TOIMISTOBAARI.FI 

HINTA 480 € 
TOIMITETTUNA 

5 riisiä A4 paperi 

HINTA 12 € 
 

KAIKKI HINNAT ALV 0% 

+ 



Antennijärjestelmät

 Pien- ja yhteisantennijärjestelmät 
   20 vuoden kokemuksella

Ilmalämpöpumput

 Mitsubishi
 Scanvarm

Valvontalaitteet

 Tamcent ovipuhelinjärjestelmät
 Jablotron murtohälytinkeskukset 
 Kocom valvontakamerajärjestelmät 

Petri Okkonen  050 411 4011
Reijo Järvi  040 094 0414

www.okkonen.net

Yleisimmät 
sähkömoottorit 

suoraan varastosta, 
moottorien huollot ja 

kääminnät.

Viksbergintie 1, 30300 Forssa • Puh. 010 843 9010

Uusi osoitteemme

info@forssanlevy.fi • Puh. 0207 431 431 • www.forssanlevy.fi

Suunnittelu
Mekaniikka- systeemi- ja 
sähkösuunnittelu

Projektit
Vaatimustason määrittely, 
suunnittelu, budjetointi, val-
mistus, testaus ja käyttöönotto

Osavalmistus
Esikäsittelyt, hitsaus, 
pintakäsittely ja kokoonpano

Sopimusvalmistus
Valmiiden komponenttien 
ja koneiden valmistus, 
kokoonpano ja testaus

OSAAMISTA
JA KOKONAISUUKSIEN HALLINTAA


