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Tämä viesti on Sinulle käsin taitaja,
muotoilija ja luovan alan osaaja.
Etsimme yhteistyöhön Sinua, joka haluat kehittää mallistoasi,
markkinointiasi ja tuotteistaa osaamistasi luovilla aloilla.
Tarjoamme Sinulle tukea liiketoimintaosaamisen ja
verkostoitumisen vahvistamiseen Kultajyvä-hankkeen avulla.
Tule mukaan Muotoiluareena-työpajaan
to 23.4. klo 17-20 Hämeenlinnassa.
Teemana on erotu eduksesi!
Tilaisuus on osallistujille maksuton sisältäen kahvin ja materiaalin.
Ilmoittauduthan etukäteen tarjoilua varten.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Antti Rousi, 050-342 9292, antti.rousi@syo.fi
Kurkkaa myös www.syohame.fi
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Pääkirjoitus

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen yritysuutisia

Kristallipallo

Yhdessä eteenpäin Forssan seutu!

Melkoinen ennustaja pitäisi olla sen, kuka kertoisi milloin taantumasta päästäisiiin nousuun. Forssan seudulla huonot uutiset
ovat varjostaneet alkavaa vuotta yritysrintamalla. Lomautukset,
irtisanomiset ja yritysten lopettamisuutiset lisäävät alueen tuskaa.
Taantuma on siinä mielessä alueellisesti erikoinen, että tietyillä
yrityksillä on tälläkin hetkellä runsaasti töitä. Totuus on kuitenkin,
että paikallisella tasolla olemme aika voimattomia sille tosiasialle,
että puolet bkt:sta tulee viennistä. 90-luvulla ollut lama oli Suomen
sisäinen asia, mutta nyt taantuma on kansainvälinen ja kaikkialla
samanaikaisesti. Mikäli vientiä ei saada pikapuoliin kasvamaan aiheuttaa se vakavia kansantaloudellisia ongelmia, joihin hallituksen
tekemät elvytysohjelmat antavat vain väliaikaista tekohengitystä.
Merellä tapahtuvan rahtiliikenteen kasvu antaa kyllä postitiivista
signaalia viennin elpymisestä, mutta kuinka kauan siihen menee,
voi vain arvailla. Suomen luottoluokitus on vielä maailmalla hyvällä
mallilla, ja Suomi saa velkarahaa halvemalla, kuin moni muu Euroopan maa. Mutta velat on aina maksettava ja pitkällä juoksulla
velkaantuminen vaikuttaa myös valtion luottoluokitukseen. Valitettavaa on myös, että hallituksen olisi pitänyt viime vuoden lopulla
tehdä veropoliittisia ratkaisuja. Poistojen ja varausten lisäämisellä
yritykset olisivat voineet tasoittaa tämän vuoden heikkoja tuloksia.
Suomessa olisi hyvin voinut ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukaisen voittovarauksen(vinstreserv) 25% 2008 voitosta ja tuloksesta.
Taantuman nopeus ja syvyys yllätti päätöksiä tekevät tahot, joten
ennakoivaan korjaukseen ei tarpeeksi ajoissa ennätetty. Päätöksenteossa nykyisessä talous tilanteessa pitäisi toimia erittäin nopeasti,
eikä vuoden viiveellä.
Hyviä uutisia Forssan Seudulla on varsinkin elektronikka teollisuuden kasvu. Rakenteellisia muutoksia alueellemme tarvitaankin, että
savupiipputeollisuuden jättämä tyhjiö pystytään täyttämään. Innovaatiota ja uusia rohkeita ajatuksia tarvitaan. Humppilaan suunniteilla oleva lentokenttä ja EcoHub-logistiikka keskus, voi jatkossa
olla sen kaltainen hanke mikä tuo tullessaan uusia toimijoita ja yrityksiä alueelle. Hankeen eteneminen tietysti kestää oman aikansa
ja vaatii valtavan työmäärän kisassa olevia muita varteenotettavia
sijoituspaikkakuntia kohtaan. Osuuskauppa Hämeenmaan tuleva
kauppakeskus, on myös positiivinen signaali. Vaikka alueella on
vaikea tilanne ja kova kilpailua kaupan alalla, osoittaa tuleva investointi uskoa alueen kehittymiseen pitkällä tähtäimellä. Myös pienet
ja keskisuuret yritykset ovat saaneet aluelle tukimarkkoja investointeihinsa kiitettäväsi. Uskoa ei kannata siis menetää, vaikka välillä
vaikealta tuntuukin. Uskonpuhdistaja Martti Luhter:kin
aikainaan sanoi: ” Istutan
tänään puun vaikken tiedä,
elänkö huomenna”.
Ville Koivisto
puheenjohtaja

Maailman tahko laahaa syvältä myös Forssan
seudulla. Parin vuoden aikana on menetetty
yli tuhat työpaikkaa, joista suuri osa suurteollisuudestamme. Valitettavasti tämä jatkunee vielä jonkin aikaa ja vääjäämättä heijastuu myös
pk-yrityksiin. Kaikki mahdollinen apu tarvitaan, jotta yrittäjä selviää eteenpäin.
Kuitenkin pinnan alla on erittäin paljon myönteisiä asioita. Seutumme pk-yritykset ovat
erinomaisesti oivaltaneet julkisten toimijoiden
tarjoamat erityismahdollisuudet investointien
ja muun kehittämisen rahoitukseen. Olemme viime vuonna saaneet kaksi kolmannesta
Kanta-Hämeeseen tulleista yritystukirahoista.
Summa oli viime vuonna yli 2,6 miljoonaa euroa ja osa hankehakemuksista on siirtynyt tälle
vuodelle. Uskoa tulevaisuuteen kuvaa se, että
tällainen tuki on yleensä vain noin 10-20 %
hankkeesta, joten omaa ja muiden rahoittajien
rahaa tarvitaan vielä valtaosa. Olemme tehneet
tarkistuskyselyn tukea saaneiden joukossa ja
vain ani harva yli kolmestakymmenestä hankkeesta toteutuu vaillinaisesti tai peruuntuu.
Sama suunta on ollut myös Finnveran lainoissa
ja takauksissa, joita olemme saaneet tänne tuplamäärän Riihimäen seutuun nähden ja myös
enemmän kuin Hämeenlinnan seutu.
Tuki ei tietenkään saa olla itsetarkoitus, mutta
edellä mainitut tilastot todistavat, että uskoa
ei ole menetetty ja nousun alkaessa Forssan

seudulla tapahtuu paljon hyvää. Entistä enemmän painopiste siirtyy pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin. Tässä tilanteessa on otettava ”marjakin maasta”, eikä mitään toimialaa saa aliarvioida. Selvitimme luovien alojen yritykset
Forssan seudulla ja niitä löytyi 176 kappaletta
liikevaihdoltaan lähes 100 miljoonaa euroa.
Kun laskemme luvuista pois muutamat isot
yritykset jää jäljelle vielä erittäin merkittävä
joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Eräs
mielenkiintoinen hanke on kehittää tiivistä
yhteistyötä luovien alojen yritysten ja ”kovien”
teollisuusklustereiden kanssa.
Yritysharava uusitaan maaliskuussa
Viimekeväisessä Harava-hankkeessa tuli esille
150 yritystä, jotka lopettavat toimintansa viiden vuoden kuluessa, jos jatkamisedellytyksiä
ei löydy. Noin 70-80 näistä oli sellaisia, joissa
on valmis liiketoimintakonsepti odottamassa
uutta jatkajaa. Toimimme mielellämme välikätenä yhdistettäessä näitä yrityksiä ja uusia,
innokkaita yrittäjiä. Rakennamme myös kehittämiskeskuksen nettisivuille yrityspörssin, johon toivomme omistajanvaihdosta odottavien
yritysten ilmoittautuvan.
Yritysharava uusitaan maaliskuun aikana kaikkiin yli viisi työntekijää työllistäviin yrityksiin,
joita on noin 300 kappaletta. Näin saamme
ajantasaisen kuvan yritysten tilanteesta, työllistämismahdollisuuksista ja kehittämistarpeista.

Olemme pari vuotta panostaneet erityistoimenpiteitä bio- ja ympäristötoimialoihin sekä
elintarvikkeeseen, elektroniikkaan, metalliin ja
hyvinvointialaan. Myös rakennustuotetoimiala
tulee laman väistyessä nousemaan, mutta osittain eri muodossa kuin menneinä aikoina.
Muutos on uusi mahdollisuus
Olemme laatineet rakennemuutossuunnitelman, jossa on listattu valtava määrä kunnallisteknisiä sekä muita rakentamiskohteita että
kehittämishankkeita. Seudun saavutettavuutta
on parannettava, joten kakkostietä, Humppilan logistiikkakeskusta ja lentokenttää sekä
rautatietäkin on nostettava jatkuvasti esille.
Kaikkiin kehittämisasioihin ei tarvita isoja rahoja vaan eri toimijoiden toimintatapojen päivittämistä ja suuntaamista laman voittamiseen.
Nyt mitataan visionäärisyyttä, rohkeutta, ketteryyttä, yhteishengen vahvuutta ja luottamusta
eri toimijoiden välillä. Tarvitaan myös luovaa
hulluutta löytämään uusia mahdollisuuksia.
Muutoksessa on nähtävä loistava mahdollisuus uudistumiseen ja kaikessa toiminnassa
on huomioitava valmiudet muutaman vuoden
kuluttua iskevään työvoimapulaan.
Timo Lindvall
toimitusjohtaja
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

VEROTILI (Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta HE 221/2008)
Mitä veroja ja ketä uusi järjestelmä koskee?
Uusi menettely koskee kaikkia oma-aloitteisia veroja
maksavia asiakkaita yritysmuodosta riippumatta.
Ensimmäisessä vaiheessa (1.1.2010) verotili koskee:
• arvonlisävero
• ennakonpidätys palkoista, eläkkeistä ja sotumaksut
• vakuutusmaksuvero
• arpajaisvero
• ennakonpidätys koroista ja osuuksista
• ennakonpidätys osingoista
• ennakonpidätys puun myyntitulosta
• ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai
muulta yhteisöltä
• lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvolliselta)
• lähdevero palkoista ja eläkkeistä jne. (rajoitetusti
verovelvolliselta)
• lähdevero koroista, osingosta, rojalteista ja puun
myyntitulosta (rajoitetusti verovelvolliselta)
Verotilin ulkopuolelle jää:
• tuloverot (ennakot ja täydennysmaksut)
• kiinteistövero
• perintö- ja lahjavero
• metsänhoitomaksu
Nämä verot jäävät vanhaan eräkohtaiseen järjestelmään ja järjestely elää verotilimenettelyn rinnalla.
Verotili on verohallinnon ylläpitämä verovelvolliskohtainen tili, jolle kirjataan maksettavaksi erääntyneet velvoitteet (verot, viivästyskorot ja myöhästymismaksut) sekä hyväksi luettavat hyvitykset
(maksut, palautukset ja hyvityskorot)
Ilmoittaminen:
Kaikki verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset
verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Ilmoitusten pitää olla verohallinnon käytettävissä kuukauden
12.pv (nykyinen 15.pv) ja paperi-ilmoituksen pitää

olla perillä jo kuukauden 7.pv. Myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään myöhästymismaksu (20%
vuotuisen verokannan mukaan, vähintään 5€ m
enintään 15000€). Käytännössä tämä tarkoittaa, että
asiakkaiden pitää aikaistaa aineistojen tuonteja tilitoimistoon. Nyt mattimyöhäisten pitää ottaa itseään
niskasta kiinni ja toimittaa kp-aineisto hyvissä ajoin
kirjanpitäjälle, jotta vastaavilta myöhästymismaksuilta vältytään.
Arvonlisäveron palautuksia ei haeta erikseen, negatiivinen alv sekä alarajahuojennus ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Kausiveroilmoitus (paperi-ilmoitus) on allekirjoitettava, mutta sähköinen ilmoitus
annetaan tunnistautuneena. Tämä varmasti edesauttaa tilitoimistojen siirtymistä sähköiseen järjestelmään, jolloin tiedot saadaan helpommin verottajan
tietokantaan. Muutokset ilmoitetaan lisäilmoituksella ja korvaava ilmoitus poistuu käytöstä.
Maksaminen:
Verotilijärjestelmässä rahalla ei ole korvamerkkiä.
Tästä syystä maksun mukana ei anneta viestitietoja.
Maksut kohdistetaan velvoitteiden maksuksi verotililaissa säädetyssä järjestyksessä. Asiakkaille tulee
kestoviite, joka ohjaa suorituksen asiakkaan verotilille. Kaikkien verotilin verojen ja maksujen eräpäivä
tulee olemaan kuukauden 12.pv = yleinen eräpäivä.
Valtakunnalliset verotilit tulevat olemaan (Nordea,
Pohjola Pankki ja Sampo Pankki) valtion tilipankeissa. Maksun pitää olla verottajan tilillä jo verottajan
määrääminä eräpäivinä, joten jos yrityksen pankki
on jokin muu kuin nämä kolme, niin maksun pitää
tapahtua mahdollisesti kaksi päivää aikaisemmin.
Tämä pitää ottaa huomioon myös aineiston tuonnissa tilitoimistoon.
Verotiliote: Tiliotteen saa kerran kuukaudessa tai vä-

hintään kerran vuodessa, jos verotilillä on saldoa.
Negatiivinen saldo:
Velvoite kirjataan verotilille kausiveroilmoituksen
perusteella, erillisiä maksuunpanopäätöksiä ei tehdä. Jos velvoitteita jää suorittamatta, niin asiakas saa
kaksi kertaa saldohuomautuksen. Tämän jälkeen
tiliotteella on ilmoitus velvoitteen tai velvoitteiden
siirtämisestä perintään. Suorittamatta olevat velvoitteet ovat suoraan ulosottokelpoisia. Verohallinto
haluaa vähentää veroasioiden hoitamiseen liittyvää
byrokratiaa ja kirjeenvaihtoa.
Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot:
Kalenterivuoden liikevaihto 25001 – 50000€,
kausiveroilmoitus ja maksu 3 kk jaksoissa.
Kalenterivuoden liikevaihto enintään 25000€, arvonlisäveron ilmoitus ja maksu kerran kalenterivuodessa, muut verot 3 kk jaksoissa. Pidennettyyn ilmoitus- ja maksuajanjaksojärjestelmään pitää hakeutua
ja asiasta tulee kysely asiakkaalle. Tämän paperin
suosittelen näyttämään kirjanpitäjälle, jonka kanssa
on hyvä neuvotella asiasta ja sopia kuinka asiassa
menetellään.
Verotili vaatii muutoksia
taloushallinnonjärjestelmiin, joten olemme jälleen odottavalla kannalla.
Aurinkoista kevättä kaikille
Leena Leppä-Lukkala,
KLT
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tukseni suuntautui voimakkaasti alaa kohtaan.
Peruskoulun jälkeen Mikan tie vei ammattikouluun, koska Mika tiesi jo tuolloin hakeutuvansa tekuun. Kaksi vuotta ammattikoulua,
armeija ja sitten teku. Kaikki kesälomat ja vapaapäivät vietettiin firman töissä 14-vuotiaasta
asti. Teknillisen korkeakoulun jälkeen tie vei
ammattikorkeakoulun puolelle.
- Sitten tapahtui tämä klassinen tapaus, että
siirryin työelämään ja päättötyö odottaa vieläkin tekijäänsä, naurahtaa Mika.
Tuotantopäällikön tehtävät Mika aloitti 2002.
Mikan veli Marko oli enemmän suuntautunut
urakoinnin puolelle ja toimi pidempään asentajana. Markolle tapahtui luonnollinen siirtymä projektinhoitajaksi ja nyt hän vastaa koko
iv-urakoinnista LVI-Valmisteella. Marko on
käynyt ammattikoulun ja suorittanut työteknikon tutkinnon.

Sukupolvenvaihdokset

Sitoutunut henkilökunta on yksi LVI-Valmisteen
menestystekijöistä

Levymekaniikkaa valmiiksi tuotteeksi asti
Forssan LVI-Valmiste Oy mielletään nimensä perusteella ilmastointiputkia
ja lvi-urakointia harjoittavaksi yritykseksi. Yritys on hakenut usean vuoden
ajan kehitysalueita ja kasvua tuotteiden valmistuksessa, unohtamatta kuitenkaan juuriaan. Forssan LVI-Valmiste
Oy:n toimitusjohtaja Mika Lehtonen on
yrityksensä kolmannen polven yrittäjä,
joka arvostaa perheyrityksen imagoa ja
mieltää sen positiiviseksi voimavaraksi.
Kynnys asioiden hoitamiseen ja informaation vaihtoon on syvällisempää ja
helpompaa kuin vieraiden kanssa.

Syntymä
- 1976 oli monessa suhteessa hyvä vuosi.
Tuolloin Forssan LVI-Valmiste aloitti toimintansa ja se oli myös minun syntymävuoteni,
muistelee Mika Lehtonen.
LVI-Valmisteen perustajia olivat Juha Vanhatalo ja Matti Lehtonen. Juha Vanhatalo oli
työskennellyt Lounaislämpö Oy:ssä sekä Onnisella, jossa toimi paikallisena vetäjänä. Matti
Lehtonen oli myös Onnisen palveluksessa.
- Tuolloin isäni ja vaarini näkivät, että iv-alalla olisi mahdollisuutta pärjätä, kertoilee Mika.
Tuohon aikaan ei ilmastointitöitä rakennuksiin
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tehty, se oli vasta tulossa. Ajatuksen siivittäminä miehet perustivat Forssan LVI-Valmisteen.
Yhtiön perustamisideana oli tuottaa kokonaisvaltaista lvi-palvelua. Eli lämpöä, vettä ja
ilmaa. Kanavaosien valmistaminen aloitettiin
Kurkelankadun omakotitalon autotallissa. Samana vuonna alkoi myös LVI-Valmisteen hallin rakentaminen Viksbergiin, samalle paikalle
missä se vielä tänäkin päivänä sijaitsee. Tuotantohalli oli suuruudeltaan 2000 m2, lisänä
300 m2 toimisto- ja sosiaalitiloja.

Paula Lehtonen. Yrityksen alkutaipaleella piti
miettiä, mitkä kohteet sopivat suuruudeltaan
yhtiön töiksi: riittävätkö vakuudet, osaaminen ja oliko työvoimaa saatavilla. Tuotteiden
valmistamisessa alkoi kehitys, kun yritykseen
ostettiin ensimmäinen plasmaleikkuri. Nyt
pystyttiin valmistamaan vaikeampia ilmastointikanavia ja laitteistojen osia, yhä vaativimpiin
kohteisiin. Oman tuotannon osuus alkoi kasvaa ja osia alettiin valmistaa myös myyntiin.
Lapin Leimu -osakeyhtiön (Fläkt Woods)
kanssa aloiteltiin yhteistyötä.

Forssan LVI-Valmisteessa on toteutettu sukupolvenvaihdos kaksi kertaa. Ensimmäistä
sukupolvenvaihdosta 90-luvulla ei ennätetty
kunnolla suunnittelemaan, vaan se tapahtui
äkisti olosuhteiden pakosta. Matti ja Paula vetivät yritystä vuoteen 2002, jolloin aloiteltiin
tekemään seuraavaa sukupolvenvaihdosta.
Toisessa sukupolvenvaihdoksessa Matti Lehtonen käytti mm. konsultin apua.
- Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja
toteutukseen kannattaa varata aikaa. Pelkkään
suunnitteluunkin vierähtää helposti vuoden
verran ja itse sukupolvenvaihdoksessa 3-4
vuotta, että sen pystyy hallitusti tekemään, toteaa Mika.
Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä LVI-Valmisteen rinnalle syntyi myös kiinteistöosakeyhtiö. Järkevästi tehty ja suunniteltu sukupolvenvaihdos mahdollisti yrityksen siirtymisen
uudelle sukupolvelle. Kertaheitolla yrityksen
siirtäminen nuorille yrittäjille olisi ollut lähes
mahdotonta.
- Mielestäni kaikki on mennyt paremmin
kuin hyvin. Itsenäisesti sain tehdä asioita ennen ja nyt. Isäni ajatteli asian siinä mielessä
fiksusti, että hän antoi eväät kasvaa johtajaksi.

Sain harjoitella monta vuotta. Jos tuli puuttumisen aihetta, niin sitten puututtiin asioihin.

hyvää yhteistyötä tehdään mm. Osuuskauppa
Hämeenmaan kanssa, jolle on toteutettu yli 20
kohdetta.

LVI-Valmiste tänään
Tulevaisuus
Mikan astuessa aktiivisesti toimintaan mukaan,
alkoi tuotannon uudelleen organisoiminen.
Konekantaa ja toimintamalleja nykyaikaistettiin. Forssan LVI-Valmiste lähti tietoisesti hakemaan yrityksen toimintaan lisätukijalkoja,
ettei liiketoiminta olisi ainoastaan urakoinnista ja ilmastointiosien valmistuksesta riippuvainen.
- Meille tuli koneita, joilla pystyttiin tekemään muutakin kuin perinteisiä iv-osia, joihin
oltiin keskitytty 20-vuotta, toteaa Mika.
Yrityksen nimi ei enää vastaa ihan tätä päivää,
sillä tuotannossa valmistetaan osia aliahankintana monille eri tahoille. Uusiutuneiden levyntyöstökoneiden ja laserin ansiosta yrityksessä
pystytään palvelemaan elektroniikka-, sähköja rakennusteollisuutta sekä iv-teollisuutta.
Ajatusmallina on ollut asiakaslähtöisyys, toimintamallien kehittäminen ja palvelun parantaminen. Myös tuotantotiloja laajennettiin
1000 m2 tuotannon tarpeisiin soveltuviksi sekä
ostettiin naapurista vapautuneet entisen mailatehtaan 1500 m2 tilat. Urakointi on siirtynyt
kerrostalorakentamisesta teollisuus-, liikekiinteistö- ja julkisten toimitilojen urakointiin.
LVI-valmisteen 66 työntekijästä noin 20 on
asennuspuolella, 35 tuotannossa ja loput ovat
toimihenkilöitä.
- Meillä ei 2000-luvun alussa ollut varsinaista
alihankintaa, joten aloin kehittämään sitä. Silloin tuotannossa oli 7 henkilöä töissä ja nyt 35
henkilöä, toteaa Mika.
Yrityksen urakoinnin työntekijämäärä on pysynyt vuosien varrella lähes muuttumattomana,
yrityksen kasvu on syntynyt pääosin tuotannon kasvusta. Yrityksen omaan asennustoimintaan tehtävien osien määrä on alle viisi
prosenttia tuotannosta. Hyvää ja toimivaa yhteistyötä yritys tekee mm. maailman johtavan
ilmastointilaitteiden ja koneiden toimittajan
Fläkt Woodsin kanssa. Asiakkaita on laidasta
laitaan ja tuotantoa porraskaiteista valaisimiin
ja rautatienäyttöihin asti. Asennuspuolella

LVI-Valmisteen kilpailuetuna on tulevaisuudessakin oma ammattitaitoinen henkilökunta.
Yritys ei ole riippuvainen vuokratyövoimasta.
Yrityksen henkilökunta on sitoutunutta, mistä
kertovat pitkäaikaiset työsuhteet. Putkiasennuspuolellekin on kasvamassa nuoria ammattimiesten opastuksella. Myös lvi-alan arvostus
on noussut nuorison parissa, mikä tietää hyvää tulevaisuudessa. LVI-Valmiste hakee jatkossakin kasvua. Hyvin tehdyt työt puhuvat
puolestaan. Taantumasta selviäminen tietysti
mietityttää, valtiovallan tukitoiminta ja tekohengitys eivät korvaa sitä tosiasiaa, että noin
50 % bkt:stä tulee viennistä.
- Ennustaa ei osaa kukaan, mutta ehkä taloudellinen tilanne on paranemassa syksyllä 2010,
mietiskelee Mika.

Perheyritys, perhe ja harrastukset
Mikalle on olemassa kaksi ”perhettä”. Perheyritys, missä toinen vanhemmista ja veli toimivat
samassa yrityksessä.
- Jotkut ajattelevat, että se on huono asia, että
koko perhe työskentelee samassa firmassa.
Olen kokenut sen positiiviseksi voimavaraksi.
Matti on ollut yritystoiminnasta jo vuoden
verran kokonaan pois keskittyessään omiin
harrastuksiinsa.
- Ainahan sitä voi soittaa Valtra-traktorin ratin taakse ja kysyä isältä neuvoja.
Mitä kotijoukkoihin tulee, niin lapsen saamisen jälkeen työpäivät ovat lyhentyneet. On hivenen kiireempi kotiin työpäivän jälkeen.
- Kotona pitää olla sellainen puoliso, joka
ymmärtää yrittäjää. Pitää olla joustavuutta ja
ymmärrystä, sillä työpaikan asioita pohditaan
ja punnitaan myös työajan ulkopuolella.
Vapaalla ollessaan Mika lataa akkujansa mm.
mökillä ja metsästysharrastuksen parissa.

Kasvun aika
Lama
Alkuvaiheessa keskityttiin kerrostalorakentamisen lvi-töiden urakointiin pääkaupunkiseudulle.
- Tuohon aikaan ilmanvaihto oli varsin yksinkertaista tähän päivään verrattuna. Oli koneellinen poisto eikä paljon muuta, mietiskelee
Mika.
Alkutaipaleella oman verstaan tuotanto palveli
vain omaa urakointia, yrityksen ulkopuolelle ei paljon kauppaa tehty. Kasvua yrityksen
liikevaihtoon antoi pääkaupunkiseudun aluerankentamiskohteet. Töitä oli paljon tarjolla ja
varsinkin hyville ammattilaisille. Kohteita urakoitiin mm. Hakalle, Mattinen-Niemelälle ja
Puolimatkalle. Työt saatiin vanhojen kontaktien ja suhteiden kautta. Työn laatu toimi markkinavälineenä. Yrityksen toimintaan osallistuivat myös yrittäjien vaimot Siviä Vanhatalo ja

90-luvun lama kouraisi kovalla kädellä myös
LVI-Valmisteen toimintaa. Ennen laman alkua
yrityksen miesvahvuus kutistui 70:stä henkilöstä 20:een henkilöön.
- Yrityksen toiminta oli pakko sopeuttaa silloiseen tilanteeseen, toteaa Mika.
Pääkaupunkiseudun rakentaminen loppui
melkein kokonaan ja paikallisellakaan tasolla
ei töitä ollut. Myös rakennusiikkeiden kaatumiset aiheuttivat päänvaivaa luottotappioiden
muodossa.

Veljesten tie yrittäjiksi
- Minusta ei varsinaisesti kasvatettu LVI-Valmisteen miestä, se vain tuli jotenkin automaattisesti, muistelee Mika ja jatkaa: oma kiinnosKÄTEVÄ
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Logistiikasta ja vähän muustakin
Valtioneuvosto teki vuoden 2008 keväällä
päätöksen siitä, että Suomeen laaditaan logistiikkastrategia. Jo Suomen EU -puheenjohtajakaudella asia nostettiin esiin koko EU:n
piirissä. Logistiikkastrategialla pyritään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen logistiikkakustannuksia alentamalla. Tämä strategia on
myös olennainen osa tavoitetta, jolla liikenteen
päästöjä pyritään alentamaan kohti yhteistä tavoitetta.
Marraskuussa 2008 valtioneuvosto täsmensi
alueiden käyttötavoitteita, joilla ohjataan alueiden suunnittelua ja käyttöä koko Suomessa
tulevina vuosina. Näissä tavoitteissa pyritään
rakentamaan Suomeen niin matkustajille kuin
tavaroille hyvät liikenteelliset solmukohdat ja
verkostot. Pyrkimyksenä on myöskin vähentää
päästöjä ja saada aikaan toimivat, kaikkia liikennemuotoja palvelevat verkostot sekä matka- ja tavarakeskukset.
Elinkeinoelämän maailmanlaajuiset vaikeudet
ovat muuttamassa suomalaisenkin yhteiskunnan teollista pohjaa perusteellisesti. Esimerkiksi sellun ja paperin valmistus on Suomessa
pienenemässä pysyvästi ja uusia innovaatioita
puun hyödyntämiseksi etsitään koko ajan.
Muutos koskee myös monia muita teollisuuden aloja ja on nähtävissä, että entisenlaiseen
tuotantoon ei enää ole paluuta.
Tässä taustaa sille, että Humppilan kunnassa
ja Forssan seudulla on aloitettu pohdinta siitä,
mitä nämä muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa logistiikkaan ja uusiin tarpeisiin kuljetuksissa. Tähän liittyy myös ajatuksia siitä, että
Suomessa tarvitaan uusia teollisuusinnovaatioita ja tuotteita. Jotta Forssan seudulla olisi
mahdollisuus olla eturivissä kilpailemassa tule-

Vastauksena edellisiin pohdintoihin on luotu
ajatus uudenlaisesta logistisesta kokonaisuudesta, EcoHubista, jossa kaikki liikennemuodot kohtaisivat, logistiikkakustannuksia pystytään alentamaan, ympäristöasiat on huomioitu
kestävällä tavalla ja kokonaisuus on turvallinen. EcoHub on kokonaisuus, jossa yhdistyvät
nykyiset valta- ja rautatieyhteydet lentoliikenteeseen yhdessä ja samassa paikassa kohtuullisin rakentamiskustannuksin. Kokonaisuus
on osa eurooppalaista Hubien verkostoa ja
sen nykyaikainen ja suomalainen solmukohta.
Tämä solmukohta pystyy tarjoamaan sijainnillaan erinomaiset yhteydet koko Etelä-Suomeen ja jakeluyhteyksinä myös Baltiaan, Venäjälle, muihin Pohjoismaihin sekä ruuhkaiseen
Keski-Eurooppaan. Myöskin teollisuudelle ja
osaamiselle Forssan seutu olisi näin erinomainen paikka sijoittua.
Hanke kokonaisuudessaan on laaja, mutta lähestymistapa on vaiheittainen. Aluksi luomme
parhaimman mahdollisen vision tulevaisuuden
tarpeista ja aloitamme toteuttamisen vaiheittain niin, että tulevaisuuden mahdollisuudet
säilyvät vapaina ja muunneltavina.
Tässä työssä tarvitsemme paljon osaajia, hyviä
verkostoja ja Forssan seudun tukea kaikilla tasoilla. Vielä tässä vaiheessa on paljon avoimia
kysymyksiä, mutta uskon niihin löytyvän vas-

Full
1900€

taukset. Joka tapauksessa tehtävä työ ei mene
hukkaan. Forssan seutu tarvitsee joka tapauksessa mittavaa työtä logistisen asemamme hyödyntämisessä ja yhteyksien parantamisessa.
Tämä onnistuu vain yhteistyöllä ja olemalla
osana niitä verkostoja, joissa tulevaisuuden
ratkaisut päätetään. Oman osaamisen vahvistaminen esim. HAMK:n Forssa yksikön toiminnan avulla on erittäin tärkeätä. Yhteyksien ja
osaamisen yhdistäminen on ollut menestyvien
seutujen perusta aina ja on sitä varmasti myös
tulevaisuudessa.
EskoTonteri
kunnanjohtaja
Humppilan kunta

Custom
kysy tarjous

+ 2.5€ / kk

Paketti sisältää

Basic + lisäpalvelut:

Tarjoamme esimerkiksi

•
•
•
•

• 20 sivun sisällön syöttö
• Toisen ulkoasun suunnittelu
• Uutispalsta & RSS-syöte

•
•
•
•

Ulkoasun suunnittelun
Internet-julkaisutyökalun
Käyttäjäkoulutuksen
Kävijäseurannan

Verkkokauppoja
Reaaliaikaisia pörssitietoja
Verkkolehtiä
Ja paljon muuta, kysy lisää!

Mainostoimisto Synergia
puh. 03 422 0050
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Käsityöläiskatu 38
30420 Forssa

Sähkön hinta puhututtaa yrityselämässä usein. Nyt hinta on alempana kuin
moneen vuoteen, toteaa Vapo Oy:n
asiakaspalveluteknikko Juhani Karhu.
Sähkökauppa avattiin muutamia vuosia
sitten vapaalle kilpailulle. Juhani Karhu
hankkii omassa työssään asiakkailleen
kokonaisedullista sähköä. Jos yrityksen
sähkösopimukset eivät ole vielä kunnossa, kannattaa käydä jututtamassa
Juhani Karhua. Mutta mikä mies Juhani
on, sitä Kätevä kävi tiedustelemassa.

Kuka olet?
Nimeni on Juhani Karhu. Syntyjäni olen Urjalasta. Opinnot veivät Tampereelle, missä kävin
teknillisen koulun ja valmistuin vuonna -80
sähkövoimatekniikasta. Forssaan saavuin työsuhteen vuoksi. Aviossakin olen ollut, sen tuloksena syntyi pari reipasta nuortamiestä, jotka
ovat nyt maailmalla. Eron jälkeen olen asustellut yksikseni ja rakennellut itselleni vaarinmökkiä. Harrastuksina mieleenpainuvimmat
muistot ovat syntyneet karaavaanitoiminnasta,
jossa olin aktiivisesti mukana. Uusi harrastus
minulle tuli viidenkympin villityksen myötä.
Ostin itselleni moottoripyörän kolme vuotta
sitten. Pienikokoisena miehenä en ostanut kaikista isonta pyörää. Harjoittelu ja kustannukset
pysyivät hyvin hanskassa. Lipatkin tuli sitten
kokeiltua, kuinka housun takamus kulahtaa.

Työttömänä oli aikaa mennä ATK-kursseille.
Kävin tietotekniikan kursseja Forssan aikuiskoulutuskeskuksessa. Kursseista oli merkittävä
apu työllistymistä ajatellen. Pääsin Helkamalle
kylmätekniikan kehitystyöhön, missä tehtiin
jääkaappien koeajot ja suuniteltiin prototyyppejä. Niissä hommissa olin, kunnes Forssan
Energiaan tuli avoimeksi työpaikka. Hain vapaata paikkaa ja se tärppäsi. Työpaikka avautui
asiakaspalveluun eli tein liittymäsopimuksia,
kävin katsomassa mittarointeja ja asiakkaiden
murheita. Myös rakentajien suuntaan olin yhteydessä mm. uudisrakentamisen aloittamisen
aikana. Puoli vuotta meni kunnan hommissa,
kunnes laitosta alettiin myymään Vapolle. Siitä
lähtien olen ollut Vapon sähkökauppias.

Mitä sähkömyyjä tekee?
Sähkömyyjän työ on sopivan sosiaalinen suupaltille kaverille. Sähkökauppaa aloiteltaessa
kymmenisen vuotta sitten tuli ensimmäisiä
tietokonepohjaisia sähkötaseen hallintajärjestelmiä. Oli jälleen edessä uusien asioiden opiskelua. Tällöin opeteltiin, kuinka monta kilovattia ja missä se piileksii. Pitää tietää tarkalleen
jokaisen tunnin ostettu ja käytetty sähkö.
Vapo alkoi heti aktiivisesti suunnata toimintaansa valtakunnalliseen sähkökauppaan. Sillä oli alusta asti selviä laajennuspyrkimyksiä.
Sähkönmyynti eriytettiin omaksi organisaatioksi verkkoliiketoiminnasta. Minulta jäi pois
verkkotöitä ja sain kiinnittää päähuomion
sähkökauppaan ja tasehallintaan, johon lisättiin sähkön ennustaminen ja sähkön ostaminen. Eli joka päivä ostetaan huomisen sähköt
ja samalla pitäisi olla selvillä, kuinka paljon
huomenna tarvitaan. Tarkkana täytyy olla, sillä kustannuksia syntyy aina, kun myyt pois tai
ostat lisää sähköä. Sähkönmyyjän pitää pystyä
ennakoimaan tulevat muutokset. Toimia sähkökaupan meklarina pörssin kaltaisesti.

Miten tiesi kulkeutui Vapo:lle?

29€/kk
(hinnat alv 0%)
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lan leipiin. Toimisto työllisti kolme henkilöä,
joka oli tuonaikaisen mittapuun mukaan iso
sähkösuunnitteluliike. Tietokoneita ei ollut,
vaan käsin tusseilla piirrettiin. Siinä olkapäät
ja niskat olivat kovilla, kun tussiviivaa syntyi
kilometrikaupalla. Kolme vuotta vierähti Heimolla ja siitä takaisin urakointihommiin AkiSähkölle. 80-90 -luvun taite oli kuumaa aikaa
urakointiliikkeillä. Sähkömiehiä tarvittiin joka
puolella, mihin hintaan tahansa. Vuonna -91
sitten kaikki loppui lamaan.

vaisuuden uusista mahdollisuuksista, niin alueen logistinen asema pitää saada vahvistetuksi
Suomen kärkiseuduksi. Koska markkinoiden
painopiste väistämättä, väestön painopisteen
siirtymisen myötä, siirtyy Kaukoitään, niin
tulevaisuudessa yhteydet sinne ovat tärkeässä
asemassa. Tässä yhteydessä ei tietenkään saa
unohtaa Suomen ja Euroopan yhteyksiä.

FOXY - JA YRITYKSESI ON VERKOSSA.

Basic
1200€

Sähkönmyynnissä huomispäivän haasteet

www.synergiafoxy.fi
www.mainossynergia.com

Kilpailu?
Ammatinvalinta oli nuoruudessani sen kaltaista, että otettiin korttipakka esiin ja pelattiin
siitä, mikä voisi kiinnostaa. Silloin ei ollut ammatinvalinnanohjausta. Sähkö kiinnosti, koska
siinä tuntui olevan tarpeeksi haastetta, se oli
syy sähköalan koulutukseen hakeutumiselle.
Koulusta valmistumisen jälkeen siirryin urakointihommiin Forssaan. Osuuskauppa Hämeenkulma oli ensimmäinen urakointiliike,
jossa leipätyöt aloitin. Kahden vuoden päästä
tieni vei Sähkösuunnittelutoimisto Heimo Oja-

Kyllä kilpailua on, tuote on hyvin samanlainen
kaikilla. Vapolla on tietysti omaa tuontantoa,
joka on kotimaista, mikä on kilpailuetu. Rahat
jäävät kaupanteosta Suomeen ja yritys investoi
Suomeen. Tätä kuluttajat voisivat joskus miettiä. Webbipalvelut helpottavat kilpailua, koska
voit katsoa päivittäin, mitä sähkö maksaa. Sähkökauppa on tullut kuluttajille helpoksi, vaikka
sitä yleisesti pidetään vaikeana. Käytännössä
puhelinsoitto riittää, siitä lähtevät pyörät pyö-

rimään. Kilpailutuksessa näkyy kuluttajille lähinnä se, että siirto- ja myyntilasku tulevat eri
yhtiöiltä. Vapo yrittää pitää omista asiakkaistaan kiinni. Oman alueen hinnoittelu pärjää
valtakunnallisesti aina melko hyvin. Teollisuus
kilpailuttaa sähkönsä hyvin tarkkaan. Vapo on
saanut lisää uusia asiakkaita ja suunta on ollut
nouseva, varsinkin pienasiakaskaupassa.

Vapon ja verkkopalvelun muutokset?
Vapo myi 2008 verkkoliiketoimminnan pois
kokonaan. Nyt keskitytään pelkästään energian ja sähkön myyntiin. Verkopalveluilla ei ole
asiakaspalvelua, vaan he ostavat ne ostopalveluina Vapolta. Yhteistyö on pelannut hyvin.
Molemmat hoitavat oman työnsä niin kuin
ennenkin. Verkkopalvelut on jakeluverkkoyhtiö, joka hoitaa kaiken mikä liittyy sähkön jakeluun. Vapo on myyntipalveluyhtiö laskutusta
myöten. Vapolla on mm. pellettimyyntiä, kaukolämmön myyntiä, polttoaineiden hankintaa
ja energiatuontantoa.

Yrityssähkö?
Sähkön hinta suojataan samalla hetkellä, kun
asiakkaan kauppa tehdään. Siinä käytännössä
minimoidaan riskiä, eli ei jää epävarmuustekijöitä. Markkinasähkön hintavaihtelut ovat
suuria ja se vaatii myyjältä ammattitaitoa. Hinta voi muuttua vuorokaudessa useita euroja.
Me yritämme löytää yritysasiakkaalle sopivan
hintaista sähköä markkinoilta. Annamme siitä
yrittäjälle indikaation, lopullinen hinta määräytyy kiinnityshetken hinnan mukaan. Viime kädessä yrittäjä kuitenkin itse lyö kaupan
kiinni, samoin kuin pörssikaupassa. Kauppa
on luottamuskauppaa, tällöin yrittäjän on hyvä
tietää paljonko hän kuluttaa. Mahdollisimman
tarkan kulutuksen arviointi on tärkeää, yli- tai
alisuojauksen välttämiseksi. Sähköä ei yleensä saa sen halvemmalla, vaikka sitä kuluttaa
enemmän. Luotettava tieto parantaa tarjouksen antoa. Siirtohinnat ovat vakioita, joita
Energiamarkkinavirasto valvoo.

Soveltuuko luonteesi sähkökauppaan?
Perusolemukseltani en ole johtajatyyppiä, vaan
tasainen puurtaja. Olen äkkinäinen, tulinen ja
hivenen vanhahtava. Uudet asiat kiinnostavat,
kuitenkin tietyllä varauksella suhtautuen. Olen
myös harkitseva, enkä syyllisty koheltamiseen.
Heikon oman minän kohtaan, jos tulee tehtyä
huono sähkökauppa. Asia jää usein kotiin asti
pohdittavaksi.

Vapo tulevaisuudessa?
Vapon markkinaosuus tulee nousemaan jatkossa. Uusia tapoja ja tuotteita syntyy, joilla
jatkossa toimitaan. Sähkönmyynti tulee myös
tulevaisuudessa muuttumaan todella paljon.
Sähkön kilpailuttaminen on vielä pientä, mutta
kun olemme Euroopan sähköverkossa kiinni,
niin kilpailu kiristyy. Se lisää huomispäivän
haasteita.
KÄTEVÄ
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avustamana. Ensiksi rakennettiin tie vuorelle,
minkä jälkeen päästiin valuhommiin. Torniosan rakentamiseen päästiin perustustöiden
valmistuttua. Rakennustarvikkeet nostettin
käsin ja rakentaminen suoritettiin sisältä käsin.
Ulkopuolelle ei tehty minkäänlaisia rakennustelineitä.
- Tavaroiden nostaminen torniin oli kova
urakka, muistelee Pentti.
Työmiesten päätä ei paljon huimannut, vaikka
rakennus kohosi maasta 15 metrin korkeuteen.
Torniin piti alussa tulla kuusi kerrosta, mutta
sykysyn yllättäessä rakentajat, päätettiin vesikatto rakentaa viidennen kerroksen päälle,
ettei arvokas työ menisi hukkaan.
- Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka se kuudeskin kerros joskus tulisi, hymähtää Pentti.
Ulkoisesti rakennus oli tarkastuskunnossa
2003, mutta sisätöitä jatkettiin tulevina vuosina.

Hyvät näköalat

Kalliolle kukkulalle rakennan minä majani

- Täällä se mieli rauhoittuu, toteaa Pentti katsellessan tornistaan avautuvaan horisonttiin.
Torni sijaitsee tarkasti 164,7 metriä merenpinnasta. Tornin oma korkeus on 15 metriä ja läheisen Kaitalammin pintaan on korkeussuunnassa 53 metriä. Hyvällä säällä tornista voi
nähdä 100 km päähän. Paljailla silmillä näkee
helposti Loimaan viljamakasiinit, Forssan lämpövoimalan piipun ja kännykkämastoja joka
ilmansuunnassa. Hauskin juttu tuli tornin näköaloista Teurolta, kun eräs naispuolinen kyläläinen pahoitteli sitä, että makuukammarin
ikkunaverhot piti pitää tästedes visusti kiinni,
ettei Pentti pääse tornistaan tirkistelemään.

Tornin kehittäminen

Pentti Liljan perustama Tammelan Puutyöliike täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yritystoimintaa pikkuhiljaa lopettelemassa olevalle
Pentille jää tulevaisuudessa enemmän aikaa viettää Susikkaalla Kaitalamminvuorella
Vintti Pehtoorin näkötornissaan. ”Jokainen
meistä jättää jäljen elämästään. Mitä syvempi se jälki on, sitä kauemmin ja kauempaa
se näkyy. Mikä olisikaan parempi, kuin näkötorni”, hymähtää Pentti.

Kaitalamminvuori
Idea tornin rakentamiselle syntyi aikoinaan,
kun Pentti osti 17 hehtaarin metsäalueen naapuriltaan 1980. Kauppaan kuului myös Kaitalamminvuori, joka on kylän korkein paikka.
Edellisten omistajien avonaiseksi hakatulta 165
metriä merenpinnan yläpuolella olevalta kalliolta aukeni hieno näköala 360 asteen sektorilla
joka suuntaan. Talviaikaan laskettelurinteet
olivat tuolloin alueen parhaat.
- Olen sen verran luonnonystävä, että halusin nähdä kauas. Lapissa käydessäni tuli aina
katseltua tuntureita, siellä mieli rauhoittui. Nyt
tuntui samalta, ja melkeinpä kotona, toteaa
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Pentti. Mielessä alkoi muhia ajatus näkötornin
rakentamisesta, mutta aika ei vielä tuolloin ollut kypsä työkiireiden vuoksi.

Tornin rakentaminen
Pentin ajatuksissa muhinut näkötorni alkoi uudelleen korventaa mieltä kymmenen vuoden
miettimisen jälkeen. Pentti kertoi ajatuksistaan
pojille, jotka eivät tyrmänneet sitä.
- Kyläläiset pitivät kyllä hivenen hulluna ja
vaimolleni Seijalle en tohtinut ideaani kokonaan kertoa. Hän piti sitä aluksi pelkkänä vitsinä, naurahtaa Pentti.
Tammelan rakennusviranomaisten kanssa
käydyissä keskusteluissa selvisi, ettei näköalatornin rakentamiseen löytynyt minkäänlaisia
sääntöjä. Rakennuslupa kuitenkin haettiin
rakennustarkastajan hymyillessä hankkeelle.
Alussa Pentti kysyi pojiltaan, että tekisivätkö
nämä piirustukset torniin, mutta kun mitään ei
kuulunut, päätti puuseppä totetuttaa hankkeen
omasta päästään.
- Jos en olisi tuota hanketta silloin aloittanut,
olisi se vielä tänä päivänä mieltä häiritsemässä
toteutumattomana haaveena, toteaa Pentti.
Rakennustyöt alkoivat keväällä 2003. Hanke
eteni nopeasti perheen, sukulaisten ja ystävien

Tornin varustamisessa kävi kuten entiselle miehelle, ruokahalu kasvoi syödessä. Tänä päivänä
torni on eristetty ja siellä on lämmitys.
- Ajattelin että kun sinne vanhempana menee, niin ei siellä kovin kauan eristämättömässä avotornissa viihdy. Nyt aikaa voi kulua tuntikaupalla, kun se on lämmitetty, kertoo Pentti
tyytyväisenä.
Tornissa on mökkivarustus ja tiloja löytyy joka
lähtöön; keittiö, olohuone, makuuhuone, sali,
näköalatasanne ja vuonna 2007 valmistunut la-

siveranta. Mäelle on tuotu myös vanha hirsilato
varastorakennukseksi. Rakennuskustannuksia
ei Pentti ole koskaan laskenut, mutta samalla
rahalla olisi varmasti hienon mökin saanut.
- Vain vesi, sauna ja korsu puuttuu, miettii
Pentti tulevaisuuden visioitaan.

Vintti Pehtoorin näkötorni
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin myös
näkötorni ristittiin sen valmistuessa Vintti
Pehtoorin näkötorniksi. Nimi juontaa juurensa
Pentin lapsuuteen, kun helsinkiläissukulaiset
kyläillessään tekivät Pentille kiusaa vääntäessään Pentin oikean nimen Pentti Vihtorin,
Vintti Pehtooriksi.
- En tykännyt nimestä alkuunkaan, mutta
näin vanhana kärsii tällaisetkin nimitykset,
naurahtaa Pentti.
Näkötornille johtavan tien varrella olevat
portinpylväät teki sukulaismies Korvensyrjän
Pauli, Laatokan risteilyn innoittamana. Hän oli
nähnyt Kiesin saarella vastaavanlaiset ja toteutti ne Pentille, Vintti Pehtoorin vaakunoineen.

susta tiensä tornille löytäneet.
- Vanhemman pojan häätkin on tornilla pidetty, kehaisee Pentti.
Kyläläiset pitävät lauluiltoja tornilla kerran
vuodessa Ylitalon Anteron säestäessä. Paikalle on saapunut yleensä runsaasti väkeä. Myös
syntymäpäiviä ja muita tilaisuuksia on tornilla
järjestetty.

Levon ja rauhan tyyssija
Lähes päivittäin käy Liljan Pentin tie Vintti Pehtoorin näkötornille. Siellä on mukava katsella
avautuvaa näkymää ja rauhoittua arjen kiireistä. Kesällä toisinaan voi jäädä yöksi nauttimaan
ihmiselon ihanuudesta luontoäidin helmaan.
Siellä on hyvä nukkua käkien säestyksellä ja
kuunnella torninrakenteita reviirikseen ottaneen näädän rapistelua. Välillä voi kuunnella
jazzia ja ottaa grogin, silmää ja mieltä hivelevien upeiden näköalojen seurassa.

Monen tapahtuman pitopaikka
Tornin valmistuttua on siellä riittänyt vierailijoita. Sukulaiset, ystävät ja kyläläiset ovat kut-
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FORSSAN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS OY
Yhdistyksen vuosikokous ja pikkujoulut
Yhdistys piti vuosikokouksen ja pikkujoulut 5.12.2008 Hotelli PumpuliEnkelissä.
Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi
hallitus ja käytiin lävitse sääntömääräiset
kokousasiat. Pikkujoulut vietettiin kokouksen päätyttyä.

Tutustuminen Forssan Verkkopalvelut Oy:n ja Vapo Oy:n tiloihin ja
voimalaitokseen
Yhdistyksen jäsenille tarjoutui mahdollisuus tutustua Forssan Verkkopalvelut Oy:n ja Vapo Oy:n tiloihin ja voimalaitokselle 20.1.2009. Tilaisuutta olivat isännöimässä Jyrki Tulander, Ari Simola ja Juhani Karhu.
Erityisesti sähkön hinta puhutti jäsenistöä.

ELINVOIMAA JA KILPAILUKYKYÄ
FORSSAN SEUDULTA
>ćŚĚĞŵƵŬĂĂŶŬĞŚŝƩćŵććŶǇƌŝƚǇƐƚŽŝŵŝŶƚĂĂƐŝ͘dŽŝŵŝĂůŽũĞŶ
ǀćůŝƐĞƐƐćǇŚƚĞŝƐƚǇƂƐƐćŬĞŚŝƚĞƚććŶǇƌŝƚǇƐƚĞŶŬŝůƉĂŝůƵŬǇŬǇćũĂ
ǀĞƌŬŽƩĂƵĚƵƚĂĂŶ͘ ^ĂĂƚ ƌĂŚĂŶĂƌǀŽŝƐŝĂ ĞƚƵũĂ ŵŵ͘ ǇƌŝƚǇƐŬŽŚƚĂŝƐƚĂ ŬŽŶƐƵůƚŽŝŶƟĂ͕ ŬŽƵůƵƚƵƐƚĂ͕ ŵĞƐƐƵƚŽŝŵŝŶƚĂĂ ũĂ
ǇƌŝƚǇƐƚĞŶǀćůŝƐƚćŬŽŬĞŵƵƐƚĞŶǀĂŝŚƚŽĂ͘<ǇƐǇůŝƐćć͊
dŽŝŵŝĂůĂǇŚƚĞŝƐƚǇƂ͗ Timo Vauhkonen͕ ŐƐŵ ϬϱϬ ϱϱϭ ϱϳϳϱ͕
ƟŵŽ͘ǀĂƵŚŬŽŶĞŶΛĨƐŬŬ͘Į
ůŽŝƩĂǀĂŶ ǇƌŝƩćũćŶ ƉĂůǀĞůƵƚͬǇƌŝƚǇƐƚĞŶ ƉĞƌƵƐŶĞƵǀŽŶƚĂ ũĂ
ŬĞŚŝƩćŵŝŶĞŶ͗ Pekka Ekholm͕ ŐƐŵ ϬϱϬ ϱϲϰ ϬϬϱϯ͕
ƉĞŬŬĂ͘ĞŬŚŽůŵΛĨƐŬŬ͘Į
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Koulukatu 13, 30100 Forssa
Puh. (03) 4240 4720, fax (03) 4240 4740

www.fskk.fi

Tutustuminen Componenta Oy:n toimintaan Karkkilassa
Syksyisellä yritysvierailulla 3.11.2008 käytiin tutustumassa Componentan
valimoon Karkkilassa. Matti Rousku esitteli teollisuuslaitoksen toimintaa
runsaslukuiselle jäsenistölle.

Huomionosoitukset
DA-Design Forssan Vuoden yrittäjäksi 2008
Vuoden Yrittäjä -kunniakirja annetaan tunnustuksena ansiokkaasta ja tuloksia tuottavasta yrittämisestä. DA-Design
on kasvanut vahvasti kaksi vuotta sitten tehtyjen yrityskauppojen myötä. Yrityksen myynnin kasvu on ollut vuosittain
noin 50 prosenttia ja kuluvan vuoden aikana liikevaihdon
odotetaan nousevan noin 4 miljoonaan euroon.
Kuvassa vasemmalta oikealle Nestori Fabritius, Sami Kotiniemi, Kari Vainio, Pekka Sjöman ja Antti Aaltonen

Sähköurakointia
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry:n www-sivut
Yhdistyksen omat www-sivut on avattu 19.2.2009. Sivuihin voi
tutustua osoitteessa www.fsktry.fi. Sivuilta voit jatkossa käydä katsomassa ajankohtaiset tapahtumat, sekä mm. lukea Kätevä-lehdet.
Yhdistyksen jäsenillä on myös mahdollisuus mainostaa sivuilla
omia yrityksiään mainosbannereilla. Myös yhdistyksen jäsenille
tiedottaminen siirtyi sähköiseen aikaan. Uutiskirjeet lähetetään
jatkossa sähköisesti niille jäsenille joilta sähköpostiosoite löytyy.
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vuodesta 1985
Yhdistyksen pilkkikilpailut
Yhdistyksen jäsenistö vietti leikkimielisen pilkkikilpailun Valajärvellä,
Eino Virtasen vieraana 7.2.2009. Pilkkivehkeet oli kiitettävästi kaivanut
esiin 17 kilpailuun osallistunutta. Aarno Rauhalan ollessa estyneenä pilkkimisen saloihin jäsenistöä johdatti Pertti Jokinen. Kilpailun ylivoimainen
voittaja oli Aulis Kujanpää. Eino Virtaselle kiitos loistavasta tarjoilusta.

Tapahtuu
Kevätkokous Forssan Klubilla
27.3. klo 19.00
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Forssan
Klubilla. Kokouksessa käydään lävitse sääntömääräiset asiat. Kokousen jälkeen jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen pitää esitelmän
joukkueen johtaminen/yritysjohtaminen. Tilaisuudessa läsnä myös yksikköjohtaja MariaElina Taipale Suomen Yrittäjäopistosta, joka
kertoo koulutus- ja kurssimahdollisuuksista
yrittäjille. Myös ravintolan uusi isäntä Terno Nousiainen esittäytyy. Illalliskortin hinta
ruokailijoille 15 euroa. Ilmoittautumiset Pia
Oksalle info@fsktry.fi tai puhelimitse 050 313
8987 24.3.2009 mennessä.

Työsuojelupäivä Hotelli
PumpuliEnkelissä 15.4. klo 18.00
Yhdistys järjestää työsuojelupäivän. Tilaisuudessa puhuu työsuojelupiirintarkastaja Jari
Niemi lainsäädäntömuutoksista. Turva-Innosta Asko Mustonen käy lävitse yritysten paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Securitas Oy:stä
Mika Nouko kertoo kuinka turvaat yrityksesi.

Suomen tietoturva Oy:stä Marko Jalonen kertoo tietosuoja-ainesiston käsittelystä. Ilmoittautumiset Pia Oksalle info@fsktry.fi tai puhelimitse 050 313 8987 14.4.2009 mennessä.

Tutustuminen Porin Prikaatiin
8.5. klo 12.00
Porin Prikaati on voimakkaasti kehittyvä maavoimien valmiusyhtymä, jonka päätehtävänä
on kotimaan puolustukseen tarkoitettujen
joukkojen kouluttaminen. Prikaatissa koulutetaan myös Suomen Kansainvälisiin Valmiusjoukkoihin sijoitettavia sotilaita. Tämän lisäksi
prikaati toimii maavoimien johdossa olevien
kriisinhallintajoukkojen kansallisena johtoportaana.

Perinteinen Teatterimatka
Peacockiin ja vierailu Helsingin
Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
tiloihin 23.5. klo 14.00
Kivat Piipussa on ennennäkemätön musiikki-ilottelu, joka sisältää musiikin ja ilottelun
ohella taidokasta tanssia ja hohdokasta jaloit-

telua, joita voi kuvata vain kahdella sanalla ”EI
HUONO”.
Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistykseen
tutustutaan teatterin jälkeen n. klo 18.00.
Ilmoittautumiset Pia Oksalle info@fsktry.fi tai
puhelimitse 050 313 8987 19.5.2009 mennessä.
Lähtö tilausajolaiturista klo 14.00.

Juusto ja viini-ilta
Syyskuussa jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua juuston valmistukseen MTT:llä. Erikoistutkija Tuomo Tupasela tutustuttaa jäsenistön
juuston saloihin. Myös makuvertailua päästään
tekemään eri viinien kanssa. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen lähempänä ajankohtaa.

Tutustuminen Laitilan Virvoitusjuomatehtaalle lokakuussa
Yhdistys järjestää tututumiskäynnin Laitilan
Virvoitusjuomatehtaalle. Matkalla tutustutaan
Laitilan toimintaan ja käydään katsomassa
tuotantotiloja. Ohjelmasta ja ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

