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Säästöpankki
on yrittäjän
ystävä
Yritysrahoituspäällikkö
Kalle Lepola:
”Säästöpankissa uskotaan
rohkeisiin ja innovatiivisiin
osaajiin.”

24-vuotias forssalainen
yrittäjä Vili Heiskanen
HeViMet Oy:stä
”Säästöpankki auttoi minua
toteuttamaan unelmani
yrittäjyydestä. Kaikki
pankkiasiat ovat sujuneet
paremmin kuin hyvin.
Suosittelen!”

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

Pääkirjoitus

Epävakauden ilmapiiri
Keväällä oli positiivisuutta ilmassa maailmalla. Talous oli lähtenyt
lievään nousuun ja työllisyysluvutkin olivat hivenen parantuneet.
Mutta kuin varkain kertyi kansainvälisen talouden ylle tummia pilviä, mitkä hidastavat orastavaa kasvua. Maailmalla tapahtuneet terrori-iskut, Englannin Brexit-päätös, Deutsche Bankin ongelmat, arvaamaton Venäjä ja Yhdysvaltain presidentinvaalit voivat heilauttaa
maailmantaloutta. Tähän puuttui myös Raimo Sailas uutuuskirjassaan. Hän varoittelee kansakuntaamme synkin sanoin: ”Emme selviä
vuoteen 2020 ilman, että joku näistä kriiseistä laukeaa. Hallituksen
pitää hallita maata. Se, että hallitus asettuu samalle tasolla tai jopa
alle, työmarkkinatoimijoiden kanssa on väärä asetelma. Nykyisillä
eväillä työllisyysaste ei nouse 72 prosenttiin.” täräytti Raimo Sailas.
Metsäteollisuudella ja laivanrakennuspuolella on kuitenkin mukava vire päällä. Myös terveys- ja ympäristöteknologialla on ollut
nostetta. Kaikilla näillä osa-alueilla löytyy toimintaa seudullamme
toimivilla yrityksillä. Tämä luo varovaista uskoa tulevaan.
Alueellamme on tällä hetkellä pulaa kaupungin- ja kunnanjohtajista. Menetimme Sami Sulkon Riihimäelle, Humppilassa on kunnanjohtajan paikka avoinna ja Ypäjälläkin uuden kunnanjohtajan
etsiminen on lähiaikoina edessä. Karuselli pyörii, mutta löytyykö
meille hyviä ja sitoutuneita johtajia työtehtäviin? Olisiko aika jo
valmis kuntaliitoksille ja sitä kautta alueen kehittämiseen kokonaisuutena ilman kateutta ja taka-ajatuksia? Alueellamme vielä virkaatekevät kunnanjohtajat voisivat jakaa seutumme yhteisen taakan ja
saada positiivisia tuloksia aikaiseksi. Alueellamme tarvitaan panostusta yrityselämälle, tämä luo yrityksille mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittymiseen ja sitä kautta työllistämiseen. Ammattiin
valmistavista kouluista ja opetuksesta on pidettävä kiinni kynsin
ja hampain. Koulujen ja yritysten välistä toimintaa pitää entisestään kehittää. Myös yrityspalvelut pitäisi alueellisesti keskittää. Nyt
palattiin taas aikaan, jolloin jokaisessa kunnassa hoidetaan omia
asioita. Yrittäjillä vain ei ole rajoja ja ne toimivat myös globaalisti.
Eiköhän kuntapäättäjienkin olisi aika avartaa näkemyksiään?
Yhdistyksemme jäsenmäärän kehitys on edelleen jatkunut positiivisena ja toiminta on ollut vilkasta. Kiitos kuuluu jäsenille, jotka
ovat aktiivisesti tapahtumiin ja toimintaan osallistuneet. Verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen
auttaa ja antaa virtaa arjen haasteisiin.
Kirjoittaja
Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
Kannen kuva Teräshelmi Oy • Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy • Paino Forssa Print 2016

Forssan Yrityskehityksen uudet tuulet
Forssan – tai oikeastaan koko Forssan
seudun – yrityskehittämisen palvelut
ovat olleet suurten muutosten kourissa. Historia on kaikkien tiedossa, joten
sitä lienee turha tässä yhteydessä enää
kerrata. Tunnettuja ratkaisuja on tehty
ja nyt mennään eteenpäin näillä päätöksillä. Opittiinko tästä mitään ja onko
tilanne nyt parempi kuin se oli lähtötilanteessa? Toivoa sopii, koska aikaa on
kulunut ja tahot jotka oikeasti kilpailevat kanssamme, ovat rakentaneet omia
palveluitaan ja virittäneet verkkojaan
kasvuhakuisten yritysten saamiseksi
vaikutuspiiriinsä. Emme ole missään
nimessä alakynnessä, mutta yhtään
enempää tasoitusta muille kaupungeille
ei ole syytä antaa!

Forssan Yrityskehitys Oy syntyi heinäkuun
alussa, kesän lapsi siis, vaikka Y-tunnuksen
mukaan ikää onkin jo parikymmentä vuotta.
Vanhana syntynyt voisi joku kommentoida,
mikä sinänsä on oikeinkin. Fuusiossa liitettiin
yhteen Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n
(FSKK) yrityskehittäminen, millä on näkemystä ja kokemusta tuo kaksikymmentä vuotta

seudullisesta kehittämistyöstä sekä Forssan
liike- ja teollisuuskiinteistöt Oy (FLTK). Liittoa voinee kuvailla ”järkivihreäksi avioliitoksi”,
FSKK:lta tuli henkilöstö sekä yrityskehittämisen ja hanketoiminnan osaamista, FLTK:ltä
kiinteistöjä. Palvelutarjonta keskittyi näin yhteen tuttuun osoitteeseen Koulukatu 13, tai Yritystalolle, jos tuo nimi paremmin suuhun sopii.
Yrityskehityksen liiketoiminnallisen ytimen
muodostaa sen kiinteistömassa ja vuokratuotot
siitä. Tähän liittyy myös mahdollisuus rakennuttaa toimitiloja nykyisille tai tuleville forssalaisille yrityksille. Asianmukaiset tilat, jotka
palvelevat yritystä sen oman osaamisen ohella,
luovat menestymisen mahdollisuuden. Tieto
kaupungin tonttitarjonnasta edesauttaa neuvotteluja yrittäjän kanssa.
Kehittämis- ja neuvontapalvelut ovat toinen
kokonaisuus mitä yrityksille ja yrittäjäksi aikoville on tarjolla. Palvelua tuotetaan myös
Humppilan kunnalle ostopalveluna. Yrittäjän
kiireisessä arjessa tulisi välillä muistaa pysähtyä ja suunnitella yrityksen tulevaisuutta, sekä
jossain vaiheessa myös oman yritystoiminnan
jatkoa. Usein keskustellaan kehittämispalveluiden tarjoamisesta yritykselle, tulisiko niitä

kiertää tarjoamassa kentällä vai kohdistaa ne
yrityksiin jotka niitä hakevat. Tärkeintä on
että yritykset löytävät ja saavat heitä kiinnostavat palvelut, pienestä vinkistä tullaan kyllä
mielellään esittelemään aivan paikanpäällekin.
Kontakti on kuitenkin meidän ykköstuotteemme! Se voi olla toiseen yrittäjään, rahoittajaan,
asiantuntijaan, mihin tahansa tahoon mikä vie
yritystäsi eteenpäin. Verkostoitumalla muiden
kanssa ja pitämällä oma osaaminen kunnossa
sekä kuuntelemalla asiakasta ollaan jo aika pitkällä, näin ainakin me itse ajattelemme. Panostamalla jatkossa taas myös hanketoimintaan,
pystymme tarjoamaan entistäkin laajempaa
palvelua yrityksille. Tälläkin hetkellä on tarjolla
kehittämistoimenpiteitä mm. hyvinvointialalle, vientiponnistuksiin, innovaatiotoimintaan
sekä metallialan alihankintaan.
Syksy synkistää hieman yleistä näkymää, mutta
viimeistään kevätauringon myötä positiivinen
vire valtaa alaa, ja silloin on jokaisen yrityksen
oltava iskussa. Ota yhteyttä, on asiasi sitten pieni tai suuri, yhdessä löydämme ratkaisun!
Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
Forssan Yrityskehitys Oy

Kovaa vauhtia kohti vuodenvaihdetta
Oma-aloitteisten verojen menettelyihin
tulee paljon uudistuksia 1.1.2017
Muutokset tulevat koskemaan kaikkia, jotka ilmoittavat
oma-aloitteisia veroja. (arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia, sekä antavat työnantajan vuosi-ilmoituksia)
Sähköinen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia. Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti.
Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu. Korjaukset omaaloitteisten verojen ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin
tehdään jatkossa korvaavalla ilmoituksella.
OmaVero korvaa Verotili-palvelun. Muutos ei edellytä
yrittäjiltä toimenpiteitä. KATSO -tunnisteet toimivat normaalisti. OmaVero-palvelussa tulevat näkyviin myös perittävinä ja ulosotossa olevat verovelat. Yrityksen kokonaistilanne on selkeämmin hahmotettavissa
Verokausien valinta joustavammaksi. Valinnaisten verokausien rajat nousevat, jolloin useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn.
Kannattaa käyttää harkintaa yrityskohtaisesti (onko tilitettävä alv:n määrä mukavampi tietää ja maksaa kuukausittain). Lyhyempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin ja valittu verokausi sitoo nykyisen kolmen vuoden
sijaan vain vuoden ajan. Jatkossa arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät ole sidoksissa toisiinsa.

Seuraamusmenettely muuttuu. Oma-aloitteisten verojen
myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Tietojen oikaisu on mahdollista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta, mutta jos tietoja ei ole ilmoitettu säädetyn
kuukauden 12. pv:nä, niin jokaiselta päivältä menee kolmen
euron myöhästymismaksu (45pv x 3 € = 135 €). Jos veron
ilmoittaminen myöhästyy yli 45 pv, tulee lisäksi kahden
prosentin lisämaksu myöhässä ilmoitetun veron määrästä.

Hallituksen esityksiä vuodelle 2017
(He 139/2016) esitetään muutettavaksi arvonlisäverolakia
siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto jää alle
500 000,00 €, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä
suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti, tietyin rajoituksin.
(He 170/2016) esitetään, että palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus pienenee vastaavasti saman verran.
(He 175/2016) esitetään muutoksia perintö- ja lahjaveroasteikkoon ja sitä kautta sukupolvenvaihdoshuojennuksiin, kuoleman perusteella maksettavien korvausten verotukseen sekä luovutusvoittoverotukseen.
Yrittäjävähennys (He 176/2016) uusi säännös tuloverolakiin, jossa elinkeinotoiminnan tuloksesta vähennettäisiin
viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen
henkilön verotuksessa.

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
KÄTEVÄ 2 / 2016
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ammelassa sijaitseva Teräshelmi Oy on
1995 perustettu konepaja. Yritys tekee
pääsääntöisesti alihankintatyötä mm.
ajoneuvo-, puolustus- ja prosessiteollisuudelle. Osana yrityksen toimintaa on suunnitella
ja valmistaa protolaitteita, sekä avustaa tilaajia tuotekehityksessä. Tarvittaessa Teräshelmessä pystytään täydentämään asiakkaalle
tehtävää tuotetta.
- Suunnitelmia tehtäessä on hyvä, että voidaan tehdä ehdotuksia, miten tuote kannattaisi valmistaa. Parhaimmillaan se helpottaa
valmistusta, laatu paranee ja yleensä myös
tuotteen hinta laskee, kertoo toimitusjohtaja
Pasi Harju.

Teräshelmi Oy
NIMENSÄ VEROISTA LAATUA
Helmen syntyminen
Kuten oikean helmen synnyssä, niin Teräshelmenkin kohdalla meni oma aikansa.
Humppilasta kotoisin olevan Pasi Harjun tie
yrittäjyyteen alkoi sorvautua, kun hän kävi
ammattikoulun metallipuolen ja jatkoi opintojaan konerakennusteknikoksi. Nuori teknikko
sai työtä Somerolaisesta Kart Oy:stä, toimien
työjohtajana.
- Kahdeksan vuotta samalla työnantajalla aiheutti leipääntymistä ja halusin uusia haasteita.
Vuonna 1995 perustin vaimoni Sadun kanssa
oma yrityksen. Yritykselle löytyivät tilat Tammelasta Valtaimenkujalta, Ojansuun Eeron
yrityksen, Forssan Valmiskaivon tiloissa, muistelee Pasi.
Alussa toimintaan lähdettiin omin voimin. Joitakin kontakteja Teräshelmellä oli yrityksiin jo
olemassa, mikä mahdollisti yritystoiminnassa
liikkeelle lähdön.
- Alussa tehtiin Valmetille rullankäsittelylaitteita ja ABB:lle paperin vianilmaisinlaitteita
eli konenäkölaitteita, kertoo Pasi.
Teräshelmellä oli alussa totuttelemista yrityselämän todellisuuteen. Ensimmäinen puoli
vuotta yritys meni eteenpäin rauhallista vauhtia. Näköpiirissä oli kuitenkin töitä mikä antoi
intoa uusille yrittäjille.
- Jatkuvuutta oli ensimmäisen puolen vuoden jälkeen luvassa. Tällöin saatiin toimitukset
rullaamaan niin, että aikataulut pitivät ja laatu
oli hyvää, kertoo Pasi Harju.
Helmen kehittyminen jatkui positiivissa
merkeissä, kun yritys osti Tammelan kunnalta
vapautuneen hallin niin ikään Valtaimenkujalta vuonna 1998. Laitteet naapurihallista siir-
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rettiin uusiin tiloihin ja uutta kalustoa myös
hankittiin. Henkilöstön määrä kasvoi uusien
tilojen myötä.
- Pientä kasvua olemme tehneet siitä asti,
pitkällä aikajänteellä. Vuonna 2001 laajennettiin hallia saman verran mitä vanhaa oli. Myöhemmässä vaiheessa tuli ulkovarastoa ja nyt
reilu vuosi sitten tehtiin pieni laajennus tähän
hallin kylkeen, kertoo Pasi.
Tällä hetkellä omaa tuotantotilaa yrityksellämme on 1200 m², lisäksi 330 m² varastotilaa.
Työntekijöitä yrityksellä on 7 henkilöä. Yritys
myös ostaa palveluita muilta yrityksiltä ja jatkojalostaa niitä.

Laatua ja toimintavarmuutta
Teräshelmi on panostanut toiminnassaan laatuun, toimintavarmuuteen ja pitkäjänteiseen
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Laaja toimittaja- ja alihankkijaverkosto mahdollistaa
monipuolisten kokonaisuuksien toimitukset.
Teräshelmessä materiaalit taipuvat ja muokkaantuvat teräksestä titaaniin. Valmistuksen
arkipäivää ovat alumiini sekä ruostumaton-,
haponkestävä- ja rakenneteräs. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu koneistus, hitsaus, kokoonpano, loppukokoonpano, sähköistys sekä
hydrauliikan ja pneumatiikan toteutus.
- Yrityksemme voimavarana on sitoutunut
ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka koostuu moniosaajista. Motivoitunut henkilökunta
pitää uusista haasteista ja hallitsee työtehtävät
osavalmistuksesta kokoonpanoon asti, kertoo
Pasi Harju.
Teräshelmi toimii laatujärjestelmä EN
9001/2008 mukaisesti. Asiakkaina on ajoneu-

vo-, puolustus- ja prosessiteollisuus. Ajoneuvoteollisuus pitää sisällään taksien istuimia,
osia puolustusvälineteollisuuden ajoneuvoihin
ja vihivaunujen päällirakenteita (kts. kannen
kuva). Prosessiteollisuus käsittää paperiteollisuudelle toteutettavia rullankäsittelylaitteita.
Asiakkaina Terähelmellä on mm. Patria, Valmet, Valmet Automotive, ABB ja Jonasson Oy.

Rodent -maajyrsimen
kehittäminen
Pasi Harju on ollut myös kehittämässä yhdessä
Forssan Ympäristöurakoinnin kanssa maajyrsintä. Laitteella jyrsitään jäistä maata ja asfalttia. Mikkolan Petterin tupakka-askin kanteen
luonnostellun kuvan ja vision pohjalta lähtivät
tekijät liikkeelle.
- Heillä oli selkeä visio siitä, minkälainen
laitteen piti olla. Meillä oli tietotaito itse rakenteeseen ja valmistettavuuteen. Toteutettiin 3Dkuvat ja niiden pohjalta valmistettiin laite keralla valmiiksi. Hyvin ovat toimineet kentällä,
ensimmäinenkin jo yli 1 300 tuntia, toteaa Pasi.

Suunnittelu ja tuotteiden
kehitteleminen
Teräshelmi pystyy antamaan suunnittelijoille
hyödyllisiä neuvoja, jotka parantavat tuotteen
valmistusta ja vähentävät kustannuksia.
- Asiakkaiden ja suunnittelijoiden kannattaa ennakkoon tuoda suunnitellut ratkaisut
ja tuotteelle asetetut toiminnot julki. Tällöin
pystymme antamaan oman mielipiteemme siitä, miten tuote kannattaa valmistusteknisesti
toteuttaa. Tänä päivänä suunnittelun taso on

Hyvä konekanta
mahdollistaa monipuolisen
metallin työstämisen.

Rodent -maajyrsin on
kokonaisuudessaan
Teräshelmen valmistama.

huonontunut, mikä johtunee suunnittelijoiden
vähäisestä konepajakokemuksesta. Laitteet
suunnittelussa ovat parantuneet, mutta perustietotaito on heikentynyt, miettii Pasi.
Teräshelmen antamaan apuun toiset asiakkaat suhtautuvat erittäin positiivisesti. Osa
asiakkaista taasen toteuttaa tuotteet suunnitelmien mukaisesti. Teräshelmi etsii pääsääntöisesti sellaisia kumppaneita ja asiakkaita jotka
osaavat arvostaa yhteistyötä.
- Pidän haasteellisista töistä. Yleensä alkusysäys tulee keksijöiltä tai asiakkaalta ja jatkojalostaminen kuuluu meille. Se on hienoa ja
mielekästä tekemistä, tietää Pasi Harju.

Työvoiman saatavuus
Metalliteollisuudessa on pulaa ammattitekijöistä. Tällä hetkellä valmistava teollisuus ei
ole nuorten suosiossa. Muutosta on alueella lähdetty kuitenkin rakentamaan yhdessä
oppilaitosten kanssa. Paikallisiin yrityksiin
ammattikoululaiset ovat tehneet
tutustumiskäyntejä, joissa
yrittäjillä on ollut mahdollisuus kertoa alan
hyvistä
puolista
ja samalla nuoret ovat nähneet
myös toimivia
yrityksiä. Myös
oppilaitokset
ovat lähestyneet
yrityksiä, selvittäen alueellista
tarvetta.

Valmiilla Carsport
-istuimilla kelpaa
istua.

- Kyllä yhteistyötä pitää vielä parantaa. Tarvitsemme jatkossakin hyviä ja
sitoutuneita työntekijöitä alalle,
miettii Pasi.

Markkinointiin panostaminen
Teräshelmen koko toiminnan ajan työt ovat
tulleet yritykselle kuin itsestään.
- Nyt on muutaman vuoden sisällä havahduttu, että jotakin pitää markkinoinnin eteen
tehdä ja siihen puoleen on myös panostettu,
kertoo Pari Harju.
Yritys aloitti yhteismarkkinoinnin kahden
muun yrityksen kanssa, ja näin pystytään
myös kustannuksia jakamaan. Markkinointiin
palkattiin henkilö sitä hoitamaan ja etsimään
töitä yrityksille.
- Homma on lähtenyt rauhallisesti liikkeelle,
mutta olemme toiveikkaita. Tarjouspyyntöjä ja
joitakin tilauksia on tullut, mutta paljon pitää
vielä tehdä töitä, jotta yhteyksiä saadaan.
Oikeiden kontaktien ja ihmisten
tavoitettavuus on tänä päivänä
haasteellista. Viidakkorumpu
on ollut vielä tähän mennessä yrityksen paras markkinointitapa. Teräshelmen vanhat asiakkaat
ovat suositelleet yritystä
muille yrityksille, mutta
kasvua saadakseen yrityksen pitää tulevaisuudessa tehdä töitä markkinointiin, kertoo Harju.

Kilpailu metallin alihankinnassa on kovaa.
Yritykset ovat ahtaalla, sillä
toimijoita on paljon. Valmistaminen on myös täysin globaalia, joten
valtakunnan rajoilla ei ole suurta merkitystä.
Kehittämällä toimintoja ja tekemällä yhteistyötä yritykset saavat synergiaetua, millä jatkossa
pärjätään.
- Yritysten pitää pärjätä tässä kilpailussa
omillaan. Kilpailukyky, tehokkuus ja nopeus
ovat niitä valtteja, tietää Pasi.

Tulevaisuus
Hartaasti on yrityselämässä odotettu kasvun
alkua. Orastavia merkkejä on ollut aika ajoin
näköpiirissä, mutta isompaa piikkiä koko
teollisuus odottaa. Teräshelmi etenee toiminnassaan viisi vuotta kerralla. Matkalla pitää
kuitenkin arvioida tilannetta; mitä kannattaa
tehdä ja mihinkä suuntaan maailma on menossa.

Työn vastapaino
Elämä ei ole Pasi ja Satu Harjullakaan ainaista työtä. Pasi viihtyy toisinaan akkuja ladaten
golfkentällä. Moottoripyöräilystä nauttivat
molemmat yrittäjät. Koiraharrastus kuuluu
myös olennaisena osana perheen elämään.
- Pohjoisessa on mökki, minne on toisinaan
hyvä mennä hakemaan voimia arjen haasteisiin, kertoo Pasi Harju. •

Kokoonpanolinjalla ajoneuvojen tuolin runkojen kokoonpanoa.
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Koulutus elää suurten uudistusten aikaa koulutussopimus haastaa yrittäjät mukaan
K

oulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta elävät kaikkialla maailmassa nopeaa
muutosta. Sama koskee työelämää ja yrityksiä.
Pienenä kansana menestyksemme ehtoina korostuvat inhimillinen pääoma, sivistys ja osaaminen. Meidän on osattava enemmän kuin
muut ja uudistuttava nopeammin kuin muut.

Koulutusta kehitetään tällä hallituskaudella
voimakkaasti. Oppimisympäristöjä modernisoidaan, digitalisaation mahdollisuuksia
hyödynnetään, koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisätään ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan.
Hallitusohjelman koulutusta ja osaamista koskevana visiona on Suomi, jossa tekee mieli
oppia koko ajan uutta. Visiossa korostuu koko
elämän mittainen uuden oppiminen, joka on
työelämän uudistumisen elinehto. Ammatteja
katoaa, uusia syntyy. Työn tekemisestä on tullut
jatkuvaa oppimista.

Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituskauden tärkeimpiä koulutusuudistuksia.
Siinä uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat rahoituksesta sääntelyyn. Myös tutkinnot uudistuvat. Koulutustakuusta pidetään
kiinni: jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle turvataan koulutuspaikka joko lukiosta tai
ammatillisesta koulutuksesta.
Yhtenä isona tavoitteena on vauhdittaa työelämään siirtymistä. Keinoina ovat esimerkiksi
ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen,
toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välisen yhteistyön lisääminen, laajempi verkko-opetustarjonta ja valintakoeuudistus.

Työelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan myös lisäämällä tutkimustiedon hyödyntämistä kaupallisiksi tuotteiksi. Koulutus,
tutkimus ja innovaatiotoiminta kytkeytyvät entistä läheisemmin toisiinsa.

samalla tulevaisuuden parhaita osaajia. Nuoret
saavat jalkaa oven väliin työelämään ja oikeaa
kokemusta. Nuorten palkkaaminen tai koulutukseen ottaminen on myös yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan.

Uusi koulutussopimus: työpaikalla
tapahtuva opiskelu lisääntyy

Ennakoinnilla osuvuutta osaajien
kouluttamiseen

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Otamme
ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä käyttöön uuden koulutussopimusmallin,
joka on sukua vanhalle ”mestari-kisälli”-ajattelulle. Koulutussopimuksessa yritys, koulutuksen järjestäjä ja opiskelija solmivat koulutussopimuksen. Oppiminen siirtyy yhä useammin
työpaikoille, mutta kuitenkin niin, että vastuu
nuorten ja aikuisten oppimisesta on oppilaitoksella ja pedagogisen koulutuksen saaneilla
opettajilla.

Strategisen tutkimuksen neuvoston suurella
tutkimushankkeella pyritään löytämään vastauksia kysymykseen: mitä ovat tulevaisuuden
työelämässä vaadittavat taidot? Ennakoinnista
on tullut paitsi entistä tärkeämpää, myös koko
ajan vaikeampaa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisää opiskelumotivaatiota, parantaa opiskelijoiden
osaamisen työelämävastaavuutta, edistää opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen ja
helpottaa yritysten rekrytointeja. Osaamisen
hankkiminen työssäoppimalla on hyvä vaihtoehto erityisesti niille opiskelijoille, jotka oppivat
paremmin tekemällä kuin lukemalla.
Oppisopimuskoulutus säilyy työsuhdemuotoisena koulutusmuotona uuden koulutussopimuksen rinnalla. Sen hallinnollista ja taloudellista taakkaa työnantajille kevennetään.
Jotta työssäoppiminen lisääntyisi, yritykset tarvitaan mukaan tarjoamaan laadukkaita harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Yritykset hyötyvät kouluttamalla ja rekrytoimalla itselleen

Työelämää tarvitaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointityössä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Työtä on myös organisoitu
uudelleen. 26 aloittaisen koulutustoimikunnan
sijaan perustamme yhdeksän ennakointiryhmää. Ennakointijärjestelmän uudistus henkii
osaltaan työelämän muutosta; tulevaisuuden
työelämä tarvitsee laaja-alaisia osaajia ja jokaisen ennakointiryhmän tulee myös tarkastella
yrittäjyyttä.
Työelämän nopeat ja vaikeasti ennakoitavat
muutokset tekevät ammatillisen koulutuksen
kehittämisestä ja järjestämisestä erityisen vaativaa. Tarvitaan yhtäältä reagointiherkkyyttä ja
ketteryyttä, toisaalta pitkäjänteisyyttä, kaukonäköisyyttä ja rohkeutta.

Tulevaisuuden yleissivistys on
tietoja ja taitoja
Ei koulua, vaan elämää varten, sanotaan. Varhaiskasvatuksesta ja lapsen ensimmäisestä koulupäivästä on pitkä matka aikuisuuteen. Koko
koulutusjärjestelmämme yksi suurimpia haasteita on, miten onnistumme herättämään lapsissa ja nuorissa kipinän oppia uutta ja kiinnostua
maailmasta. Tulevaisuuden yleissivistys perustuu laaja-alaiseen osaamiseen, jossa yhdistyvät
tiedot ja taidot, ajattelun taidot ja oppimaan
oppiminen. Monimutkaistuvassa maailmassa,
jossa tietoa on saatavilla loputtomasti, tarvitaan
yhä kipeämmin kriittistä ajattelua, monilukutaitoa, kykyä soveltaa ja käsitellä tietoa sekä yhdistää asioita laajempiin kokonaisuuksiin.
Toivon, että te yrittäjät avaatte yrityksenne ovet
oppijoille ja tuotte moninaisen osaamisenne
mukaan koulutuksen uudistamiseen. •

Sanni Grahn-Laasonen
Kirjoittaja on forssalainen
opetus- ja kulttuuriministeri.

6

KÄTEVÄ 2 / 2016

Katso matkakuvat
yhdistyksen sivuilta,
www.fsktry.fi »
yhdistys » kuvia
toiminnasta

Opintomatka

Y

SKOTLANTIIN

hdistyksen tämän vuoden opintomatka suuntautui Skotlantiin. Matkalle
lähtikin harvinaisen suuri joukko yhdistyksemme jäseniä, yhteensä 49 henkilöä.
Bussi starttasi matkalle Forssasta aamuvarhaisella klo 4.45. vieden matkalaiset suoralle
lennolle Helsingistä Skotlantiin. Edinburghiin
kone laskeutui paikallista aikaa klo 9:30. Vastassa meitä oli oppaamme Linda Perttula,
joka kertoi olevansa kotoisin Tammelasta.
Ryhmämme saapuessa hän totesi olonsa varsin
kotoisaksi. Matkalla Edinburghin keskustaan
poikkesi ryhmämme matkan varrella sijaitsevassa Rosslynin kappelissa. Paikka tuli vahvasti
esille vuonna 2006 filmatisoidussa Da Vinci
-koodi -elokuvassa.
Matkamme jatkui kaupungin keskustaan, jossa
teimme lyhyen kiertoajelun oppaamme opastuksella. Edinburghin historia on pitkä. Kaupungista tuli Skotlannin pääkaupunki vuonna
1437, mutta virallisesti kaupunki on perustettu jo kolmesataa vuotta aiemmin. Tätä ennen
roomalaisten kävivät seudulla jo sata- ja kaksisataaluvuilla kokeilemassa onneaan kelttiheimojen alueiden valloittamisessa. Edinburghin
tarina ulottuu siis vuosisatojen taakse, ja tämä
näkyy edelleen kivisen kaupungin ilmeessä.
Keskustan hotellia kohden mentäessä oli havaittavissa erot eri vuosisadoilta. Kuin puun
vuosirenkaat kaupungin rakenteetkin muuttuivat vanhemmiksi keskustaan mentäessä.
Edinburghin keskiaikainen kaupunkimaisema
herätti ihastusta ryhmämme joukossa. Hotellimme One Edinburgh Princes sijaitsi erinomaisella paikalla kauppakadun varrella. Majoittumisen jälkeen oli vuorossa tapaaminen
Edinburghin kaupunginvaltuuston ja kauppakamarin kanssa. Gavin Barrie piti kaupungin

puolesta kiintoisan esitelmän, jota paikallisen
kauppakamarin puheenjohtaja Liz McAreavey
jatkoi, kertoen alueen elinkeinorakenteesta.
Tilaisuuden jälkeen oli vuorossa omatoimista
tutustumista iltaelämään.
Seuraavana aamuna lähdimme yritysvierailuille. Ensimmäisenä kohteena oli metallialan yritys
Blake Group, joka on erikoistunut metallirakenteiden suunnitteluun. Tehdaskierroksen jälkeen
lähdimme bussilla tutustumaan millaisissa paikoissa ympäri Edinburghia heidän kättensä jälki
näkyy. Meitä oli opastamassa neljännen polven
yrittäjä Stuart Blake ja hänen isänsä Ronnie
Blake. Muutoksen tuulet olivat heilläkin käsillä. Yritys oli aloittanut laivanrakennuspuolella,
mutta telakkatöiden loputtua yritys on joutunut
etsimään uusia alueita toimintaansa. Tänä päivänä suurin tilauskanta tuli öljytankkien valmistuksesta. Öljyteollisuus on suurimpia työllistäjiä
Edinburghissa. Yritys oli saanut myös valmistettavakseen alihankintatöitä Queensferryn jättimäiseen siltahankkeeseen, jonka kokonaisarvo
oli puolitoista miljardia. Blake Group oli äskettäin investoinut ABB:n entiseen tehdashalliin,
johon he tulisivat muuttamaan yhteistyöyritystensä kanssa. Matkamme Stuartin seurassa jatkui vielä Sunamp -yhteistyöyritykseen, joka valmisti nykyaikaisia aurinkoenergialla toimivia
lämmityspattereita. Pattereita on kehitelty myös
autoteollisuudelle, jolloin autojen kulutusta saadaan pienennettyä, kun autojen lämmitykseen
tarvittavan energian tarve pienenee. Jäsenistömme pääsi tutustumaan uuteen ekologiseen
innovaatioon tuotantopäällikkö Will Howellin
johdattamana. Tulevaisuus näyttää mitä kaikkea
innovaatiolla voidaan saada aikaiseksi. Jarkko
Männistö hoiti simultaanitulkkauksen vierailuilla erinomaisesti.

15.-18.9.2016

Iltapäivällä matkamme jatkui ylämaan suuntaan Perthshiressa sijaitsevaan Deanstonin
viskitislaamoon. Tislaamossa pääsimme tutustumaan viskin valmistuksen saloihin ja
muutaman maistiaisenkin saimme. Paikka sijaitsi luonnonkauniin joen rannalla vanhassa
kehruutehtaassa. Tuotantolaitos oli toiminut
myös elokuvan Enkelten siivu kuvauspaikkana.
Pitkän päivän jälkeen saavuimme illansuussa
hotellille. Iltapalaa kukin haki omissa pienemmissä porukoissaan.
Lauantai oli varattu jokaiselle omatoimipäiväksi. Oli mahdollisuus omiin liiketapaamisiin,
kaupunkiin tutustumiseen ja shoppailuun.
Monelle tarttuikin matkaan tuliaisia ja muutama kilttikin tuli ryhmän mukana Suomeen.
Kaupunki tarjosi varmasti jokaiselle jotakin.
Edinburgh jakautuu kahteen osaan, vanhaan
ja uuteen kaupunkiin, jotka molemmat ovat
kuuluneet Unescon maailmanperintökohteiden listalle vuodesta 1995. Vanhan kaupungin
kruunaa keskiaikainen Edinburghin linna.
Pienet sivukadut ja -kujat risteilevät kaupungissa, mikä tekee mystisen vaikutelman siellä
kulkevalle. Keskustassa järjestetään säännöllisesti opastettuja kiertokävelyitä, joille osallistuminen on hyvä tapa päästä perille kiehtovasta
historiasta. Iltaa vietettiin yhteisen illallisen
merkeissä hotellin lähellä sijainneessa ravintola
Howies Waterloo Placessa.
Paluupäivänä oli vielä aamupäivä aikaa tutustua kaupunkiin ja tehdä viime hetken ostoksia.
Paluumatkalle lähdettiin 18:15, mutta kahden
tunnin kellojen siirron vuoksi paluumme Forssaan tapahtui puolenyön jälkeen. Matkaseura
oli loistavaa ja uutta matkaa kyseltiin jo seuraavalle vuodelle. •
KÄTEVÄ 2 / 2016
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90 VUOTTA AJO-OPETUSTA
AUTOKOULU LAHTONEN

Autokoulu Lahtosen opetusautot ovat
tuttu näky Forssan katukuvassa. Jyrki
ja Ilkka Lahtonen jatkavat sukunsa
valitsemalla tiellä ja ovat edelleen
tiivisti mukana ajo-opetuksessa.
Lähes 90-vuotisen historiansa aikana
yritys on opettanut tuhansille ajoneuvojen hallintaa ja lainsäädäntöä.
Vuosien saatossa on liikennekulttuuri
ja ajoneuvot kehittyneet. Itse ajo- ja
teoriaopetuksen tarve ei ole hävinnyt,
vaan se on lisääntynyt merkittävästi.
- Uusilla kuljettajilla on tyydyttävät
tiedot ja taidot tämän päivän tarpeisiin, tietää Jyrki Lahtonen.
Nuorten kuljettajien suurimmat ongelmat liittyvät oman itsensä ja oman
tilan hallintaan. Tämän ongelman
ratkaiseminen on keskeisesti esillä
tämän päivän ajokoulutuksessa.

Forssalaista autokouluhistoriaa
Autokoulu Lahtosen historia alkaa vuodesta
1926, jolloin Jyrkin ja Ilkan isoisä Yrjö suoritti lakisääteiseksi tulleen autokoulunopettajan
tutkinnon. Ennen tutkintoaan hän oli toiminut
Forssan Leipätehtaan talossa Lauri Lehtosen
autokorjaamossa ja autokoulussa seppänä ja
asentajana.
- Vaikka hän oli syntynyt 1902, oli hän käy-
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nyt kansakoulun, mikä oli yhtenä vaatimuksena opettajatutkintoon, kertoo Jyrki Lahtonen.
Yrjö Lahtonen toimi ajo-opettajana Lehtosen palveluksessa muiden töidensä ohella.
Halu oman toiminnan aloittamiseen oli niin
suuri, että Yrjö rakensi itselleen kiinteistön
Tammelan suoran alkuun. Saadessaan rakennuksen kuntoon, myönsi Hämeen läänin
maaherra 23.6.1931 Yrjö Lahtoselle luvan autokoulun perustamiseen. Yrjö aloitti autokoulutoiminnan omistamansa autokorjaamon ja
huoltoaseman rinnalla. 1938 Yrjö Lahtonen oli
mukana nykyisen Suomen Autokoululiiton perustamiskokouksessa.
- Myös sota-aikana oli toimintaa, kun armeijalle annettiin koulutusta, kertoo Jyrki.
Seuraava kehitysaskel toimintaan tuli 1946,
kun Jyrkin ja Ilkan isä Veikko ja veljensä Jukka
suorittivat sen aikaisen autokoulunopettajan
kurssin ja tutkinnon.
- Isä oli vielä liian nuori silloin, mutta sai
erivapauden suorittaa kurssin ja tutkinnon,
muistelee Jyrki.
1966 Autokoulu Lahtonen muuttui kommandiittiyhtiöksi kolmen miehen tasaosuuksin Yrjön, Jukan ja Veikon kesken. Muutoksia
yrityksen toimintaan tuli seuraavan kerran
vuonna 1975, kun surusanoma kulkeutui Jyrkille Helsinkiin.
- Sain tiedon isän kuolemasta liikenneopettajakoulutuksen työssäoppimisjakson aikana
autokoulun autoon Topeliuksenkadulla. Olin
tuolloin virkavapaalla Helsingin katsastuskonttorilta. Tieto muutti urasuunnitelmiani.
Yhdessä muiden osakkaiden kanssa päätettiin,

että tulen isäni tilalle yritykseen, muistelee Jyrki.
Jyrkin veli Ilkka lähti myös tuolloin liikenneopettajaopiston koulutukseen ja tuli vuotta
myöhemmin yrityksen toimintaan mukaan.

Itsenäisiksi yrittäjiksi ryhtyminen
Jyrki ja Ilkka ovat nuoresta asti olleet kiinnostuneita autoalasta. Jyrkille työkokemusta oli kertynyt autokorjaamoilla ja yhdistelmäkuljettajana
ennen tekniseen kouluun menoa. Autoteknikon
tutkinnon suorittamisen jälkeen tie kulki Helsingin katsastuskonttorille. Vuoden autokatsastajana toimittuaan hän otti virkavapaata liikenneopettajakoulutuksen vuoksi.
- Kuolinpesän kautta oltiin koko sisarusparvi
osakkaina toiminnassa. Isoisän kuoleman jälkeen tuli isompi muutos toimintaan. 1986 Jukka Lahtonen myi osuutensa ja isoäidin osuus
siirtyi myös minulle ja Ilkalle. Sirkku oli silloin
äänettömänä yhtiömiehenä, kertoo Jyrki.
Toiminta jatkui kommandiittiyhtiönä vuoteen 2010, jolloin yritysmuoto muuttui osakeyhtiöksi ja osakkeet jakaantuivat Jyrkille, Ilkalle ja Sirkulle.
- Laskettiin Ilkan kanssa hiljakkoin, että
vuodesta -86 alkaen olemme molemmat tehneet vuosittain puolentoista opettajan työt. Eli
se oppilasmäärä, mikä on keskimäärin yhdellä
opettajalla. Kumpikin ollaan 1,5 kertaa tehty se
määrä viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana, kertoo Jyrki. Yrityksen toimintaan on
myös liittynyt Ilkan tyttö Jenni, joka valmistui
2010 HAMK:ista liikenneopettajaksi ja toimii
autokoulun opettajana neljännessä polvessa

Autokoulunopettajan työ
Autokoulunopettajan työ on mitä suurimmassa määrin psykologiaa. Opettajan ja opetettavan välille pitää syntyä luottamus parhaan
lopputuloksen saamiseksi. Jokaisella ihmisellä on omat luonteenpiirteensä, vahvuudet ja
heikkoudet. Näitä ominaisuuksia tukemalla ja
vahvistamalla opettajat tekevät työtään.
- Nuorten kohdalla on se ongelma olemassa, että 18-vuotiaista jopa neljännes, toisten
laskujen mukaan viidennes, ei saisi vielä saada ajokorttia. Ihmisen aivot kehittyvät niin,
että otsalohko kehittyy viimeisimpänä. Sieltä
osaa aivoista tulevat vastuuntunto ja asioista
huolehtiminen. Liikennepsykologiassa se on
tiedetty jo kauan, mutta kaikille virkamiehille
se ei ole mennyt perille, koska ovat ehdotelleet
ajokortin ikärajan laskua, kertoo Jyrki.
- Suuren eron huomaa, kun oppilas ajaa
moottoripyöräkortin 16-vuotiaana ja tulee
sitten ajokorttia suorittamaan kahden vuoden
päästä. Nuori on kasvanut henkisesti jo sinä
aikana erittäin paljon, jatkaa Ilkka Lahtonen.
Opetusvälineistöön on tullut muutoksia ajan
saatossa, esimerkiksi vuonna -86 tulivat oppilaskäyttöön tietokoneet. Simulaattoriopetusta
on Autokoulu Lahtoselta saanut jo vuodesta
2009, jolloin pimeänajon opetukset aloitettiin
simulaattorilla. Autokouluopetuksessa siirryttiin -89 vaiheistettuun koulutukseen ja siihen
liitettiin pimeän ja liukkaalla ajon opetukset.
Nykyisessä perusvaiheessa (2013 alkaen) on
18 tuntia ajo-opetusta ja 19 tuntia teoriaa.
Kortin saannin ja muutaman kuukauden ajokokemuksen jälkeen on palautejakso (yksi teoriatunti ja kaksi ajotuntia). Sillä pyritään estämään virhetottumusten omaksumista.
Ennen kuin kortti tulee kaksivuotiaaksi
on vuorossa kolmas, eli syventävä vaihe. Oppilaille tehdään ajotestit (kaksi ajotuntia) ja
katsotaan mitä puutteita kuljettajalla on. Myös
taloudellisuus ja liikenneturvallisuus käydään
lävitse. Syventävässä vaiheessa on perusvaiMopoauto kuuluu yrityksen ajokalustoon.

hetta vaativammat liukkaan kelin harjoitteet
(kaksi tuntia). Luokkaopetusta on neljä tuntia.
- Uudistusten myötä 90-luvulla nuorten ajamat vakavat kolarit puolittuivat. Samoin on
käynyt mopokolareille vuoden 2011 jälkeen.
Alussa tuli kauhea poru tästä mopouudistuksesta, kun täytyi maksaa noin 400 euroa kurssimaksua, mistä saa hyvitystä seuraavaan korttiin, kertoo Ilkka Lahtonen.
Normaalisti veljeksillä kuluu päivän työtehtävissä n. 12 tuntia. Päivällä on hiljaisempaa,
jolloin aika kuluu kaluston huoltamisessa. Illat ovat tiivistä aikaa opetuksessa. Opetettavien
määrä on ollut laskussa viimeiset vuodet. Määrät ovat verrattavissa suoraan alueen asukaskehitykseen. Autokoulun opettajan työ on pysynyt periaatteessa samankaltaisena vuosien ajan.
- Siitä me lähdetään, että opetetaan ajamaan.
Menetelmät ja välineet ovat muuttuneet. Asiakaspalveluun olemme aina panostaneet. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen autokoulun antamaan palveluun ja opetukseen, niin eivät he
sitä kenellekään suosittele, tietää Jyrki.
- Mukavaa on kuulla, kun minulle sanotaan,
että kai sinä vielä hänen lapsetkin opetat, kun
olet meidät vanhemmatkin opettanut ajamaan,
naurahtaa Ilkka.

Kuorma-autokortti
Autokoulu Lahtosella loppui kuorma-auton
ajo-opetus neljä vuotta sitten. Syynä oli ikärajan nosto 18 vuodesta 21 vuoteen ja opetettavien määrän jyrkkä lasku. Kysynnällä ei olisi
saanut katettua ajokaluston kiinteitä kuluja.
Uudistus perustuu EU:n kolmanteen ajokorttidirektiiviin. Suomi noudattaa ammattipätevyysvaatimuksia pilkun tarkasti, mikä onkin
suuri haitta pienille eri alojen yrityksille. Myös
ajokortin suorittamisen hinta nousi.
- Tällä hetkellä armeija kouluttaa meillä
vuosittain 3000 kuljettajaa vuodessa. Armeijalla ei ole omia opettajia, vaan palvelu ostetaan
ulkopuolelta. Suomen tarve on 10 000 kuljetta-

jaa, joten meillä on 7 000 kuljettajan käppi Suomessa vuositasolla. Raskaassa liikenteessä on
tulossa tilanne, että meillä ei ole tarpeeksi kuljettajia, ellei vajetta saada korvattua ulkomailta
tulevilla työntekijöillä, kertoo Ilkka Lahtonen.

Uusia lakimuutoksia
ajo-opetukseen
Autokoulualalle on odotettavissa normienpoistotalkoot. Tiedossa ei ole se, mitä siitä seuraa.
- Välillä tuntuu, että kerätään pisteitä EUvaaleihin. Eduskunnassa rukattiin ajokorttipykäliä ihan sen takia, että eräs kainuulainen kansanedustaja sai kansaa mielistellä. Voin sanoa,
että hyviä systeemejä purettiin, toteaa Jyrki.

Kalusto ja tilat
Autokoulu Lahtosella on ajanmukainen ajoneuvokalusto, mikä koostuu neljästä henkilöautosta,
neljästä
moottoripyörästä,
mopoautosta ja kolmesta moposta. Lisäksi Vapaudenkadun opetustiloissa on pimeällä ajon
simulaattori ja monipuoliset opetusvälineet
ja materiaalit. Liukkaan kelin ajoharjoitukset
Autokoulu Lahtonen järjestää ekoradalla Riihimäellä. Rata on kesällä vedellä liukastettu ja
talviaikaan pakkasella jäässä.

Aikaa harrastuksille
Pitkistä työpäivistä huolimatta veljeksillä riittää aikaa myös omille harrastuksille. Ilkan
harrastuksiin kuuluvat veneily, moottoripyöräily ja pyöräily. Metsähommat saavat miehen
unohtamaan työasiat ja metsätyö toimii samalla hyötyliikuntana.
- Ei aika pitkäksi tule, aina joku projekti on,
naurahtaa Ilkka.
Jyrki taasen kuluttaa aikaansa hyötyhommissa. Polttopuiden tekeminen ja pienet metallihommat ovat miehen sydäntä lähellä. •

Ilkka Lahtonen esittelee pimeän ajon simulaattoria.
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Yhdistyksen toimintaa
Viskikoulu Antin Konditoriassa 7.6.
Viskikoulun jäsenistölle veti Whisky
Brand Ambassador Jarkko Nikkanen.

1

Rautakankikävelyn MM –kisoihin
19.8. Tammelassa yhdistys osallistui
omalla joukkueellaan. Joukkueen lisäksi
paikalla oli runsaasti kannustusjoukkoja.

3

MC Kätevä starttasi 30.7. Kirsin johdolla pienelle saaristokierrokselle. 9
pyörää ja 13 henkilöä mukana.

2

Forssan Seudun Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen hallitus 2016

Jumppavuorot alkoivat 14.9. Jumppaa
tarjolla syksyn 2016 ja kevään 2017
Leenafit:ssä, Koikkurintie neljässä keskiviikkoiltaisin klo 19:00.

4

Opintomatka Skotlantiin 15. – 18.9. .
Kts. sivu 7.

Yhdistyksessä tapahtuu

Puheenjohtaja Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen
Sihteeri Pia Oksa
Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala
Jäsenet Pasi Saira, Kirsi Laine-Mäki, Toni
Nordman, Juha Heinämäki, Kauko Korko,
Petri Ahola, Mika Lehtonen ja Tapio Lilja
Varajäsenet Heikki Seppä, Petri Okkonen,
Krista Mänttäri, Petteri Paakkonen ja
Janne Lukkala
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Jääkiekkomatka Tampereelle 29.10.2016
Hallitseva mestari Tappara saa vastaansa
HIFK:n. Reissuun lähdetään tilausajolaiturista klo 13:30.
Yritysvierailu Jomet Oy:lle 8.11.2016. Yhdityksen väelle tarjotaan mahdollisuutta
tutustua paikalliseen automaatioasiantuntijayritykseen. Paikalle omilla kyydeillä
klo 17:30.

Yhdistyksen vuosikokous ja -juhla
12.11.2016 järjestetään Tehtaankoululla.
Vuosikokous alkaa klo 18:00 ja vuosijuhla
klo 18:30. Vuosijuhlassa palkitaan ansioituneita yhdistyksen jäseniä. Tilaisuudessa
mukana Fennia Forssa.
EPUT-elokuva 6.12. Forssan Elävienkuvien
Teatterilla klo 16:00.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin:
sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987
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YRITYKSILLE
ERIKOISHINNOIN
› KODINKONEET
› PIENKONEET
› TV JA ÄÄNI
› PUHELIMET
› LIITTYMÄT
› TIETOTEKNIIKKA

KYSY LISÄÄ JA
PYYDÄ TARJOUS
FORSSA
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