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Pääkirjoitus

Savuna ilmaan…
Kevät on alkanut Suomessa työtaisteluiden merkeissä. Harmittavaisinta asiassa on se, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei työtaisteluihin olisi varaa. Asioiden sopiminen ennalta neuvotteluteitse on
ilmeisesti Suomessa tuiki harvinaista, eikä kovin pitkiä sopimuskausia saada aikaiseksi. Päätöksiä ja sopimuksia tehdään valtakunnan sovittelijan kansliassa puolipyörryksissä. Näissä sopimuksissa
ei ole voittajia, vaan ainoastaan häviäjiä ja sijaiskärsijöitä.
Maailman tilanne on tällä kertaa hyvin jännittävä. Valtiot kautta
linjan kärsivät ylivelkaantumisesta. Velkaantumista jouduttaa elvytyksen lisäksi verotulojen voimakas supistuminen. Korot ovat nyt
alhaalla, mikä lisää rahan kysyntää. Myös markkinoiden elpyminen lisää sitä. Kysynnän kasvaessa yleensä myös korot nousevat.
Tuleeko se markkinoiden vai keskuspankin kautta, jää nähtäväksi.
Tämä tarkoittaa yrityselämässä sitä, että yritysten on varottava ylivelkaantumista ja harkittava tarkkaan isoja investointejaan. Mikäli
pitkäkestoisiin investointeihin lähdetään kannattaa ne ainakin korkosuojata.
Olimme yhdityksen kanssa vierailulla Islannissa. Maa, jota on kohdannut ennennäkemätön talouskriisi, uskoo silti itseensä kaikkien
vaikeuksienkin keskellä. Apua haetaan mm. miettimällä mitenkä maaperässä olevaa energiaa voitaisiin hyödyntää ja saada siitä
vientituloja. Esimerkkinä voidaan pitää alumiinin valmistusta, jota
ollaan käynnistämässä laajamittaisemmin. Islannissa tapahtuneelle
tulivuorenpurkaukselle paikalliset tosin eivät voineet mitään, vaikka pelkäävätkin saavansa syyt niskoilleen, myös Euroopan ilmatilan
lamaannuttamisesta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että luonnonvoimien edessä ihminen on aika voimaton. Tilanteesta aiheutuneita
tappioita on turha laskea. Tällaisetkin tapahtumat kannattaa ottaa
yritystoiminnassa huomioon, sillä lunnonmullistusten määrä on
viime aikoina kasvanut.

Forssan Seudun
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Hallitus 2010
Puheenjohtaja
Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja
Antti Ahvenus
Rahastonhoitaja
Leena Leppä-Lukkala
Sihteeri
Pia Oksa

Jäsenet
Tuukka Aaltonen
Jari Känkänen
Juha Heinämäki
Kirsi Laine-Mäki
Tapio Lilja
Timo Saarinen
Eino Virtanen

Varajäsenet
Jorma Ahola
Hannu Hutka
Marita Knaapi
Heikki Seppä
Ritva Syrjänen

Kätevä
Julkaisija
Painos
Jakelu
Päätoimittaja
Taitto
Kannen kuva
Paino

2I

KÄTEVÄ

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
1500 kpl
Forssan seudun yritykset
Ville Koivisto, puheenjohtaja
Mainostoimisto Synergia Oy
TT-Pak Oy
Nordmanin Kirjapaino Oy

I 1 / 2010

Markkinatilanne on myös Forssan suunnalla osoittanut pientä elpymistä, se näkyy muunmuassa rakennusteollisuuden kysynnän
kasvuna. Myös uusia toimijoita on Forssan seudulle tullut. Fingridin voimalaitoksen sijoituspäätös Forssaan oli mukava uutinen,
vaikka valmistuttuaan se ei työllistäkään montaa ihmistä. ST1 Biofuels aloittaa tänä vuonna bioetanolin tuotannon Jokioisilla. Suomen Turvalasi siirsi koko tuotantonsa Forssaan ja muutti nimensä
Tambest Glass Solutioniksi. Kierrätystoimialat ovat myös hyvässä
vauhdissa. Forssan seudulle puuhattavat logistiikka-, rautatie- ja
lentokenttähankkeet antavat toivoa tulevaisuuteen.
Lopuksi lainaan 1692 päivättyä nimettömän munkin tekstiä Saint
Paulin kirkosta Baltimoresta:
”Säilytä kiinnostus omaan elämäntyöhösi, olipa se kuinka vaatimaton tahansa; se on todellista
kiinteää omaisuutta ajan ja
onnen vaihteluissa. Harrasta
varovaisuutta liiketoimissasi, sillä
maailma on petkutusta täynnä.
Älköön se kuitenkaan tehkö sinua
sokeaksi sille, mitä hyvyyttä
on olemassa; monet ihmiset tavoittelevat korkeita ihanteita,
ja kaikkialla elämä on täynnä
sankaruutta.”
Ville Koivisto
puheenjohtaja

Forssan seudun klusterihanke
Forssan seudun klusteriohjelmassa kehittämisresurssit suunnataan elektroniikka-, elintarvike-, hyvinvointi-, metalli-, rakennustuote- ja
ympäristöaloille. Forssan seutu on perinteikäs
teollisuuspaikkakunta ja klusterikehittämisen toimialat on valittu siten, että ohjelmalla
tuetaan seudun vahvuuksia. Forssan seudun
päättäjien näkemyksen mukaan klusterikehittäminen ohjaa seudun yritystoiminnan kehittämistä vuoden 2013 loppuun saakka.
Forssan seudun klusteriohjelman kuuden
toimialan yhteisinä tavoitteina ovat seudun
kilpailukyvyn pitkäjänteinen kehittäminen ja
yritysten toimintaedellytysten parantaminen.
Ohjelmalla etsitään erityisesti toimialojen rajapinnoista nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uuden liiketoiminnan tunnistaminen ja siihen vastaaminen nähdään ohjelman
suurena mahdollisuutena. Hankkeen rahoittaa
80 % EU ja Työ- ja Elinkeinoministeriö, loppurahoitus tulee Forssan seudun kunnilta ja
osallistuvilta yrityksiltä. Edunsaajina eli kohderyhmänä ovat toimialojen pk-yritykset ja
niiden henkilöstö.
Maailmantalouden nopean alamäen johdosta
Forssan seudun klusteriohjelman painoarvo
kasvaa entisestään, koska ohjelma on yksi seudun työkaluista taistelussa taantumaa vastaan.
Klusteriohjelman avulla resursseja voidaan
suunnata sinne, missä havaitaan nopeimmin
kasvavaa liiketoimintaa.

Klusteriohjelma jakautuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen, jotka ovat klusterikehittäminen, yritysten liiketoiminnan kehittäminen
ja innovaatiotoiminta. Innovaatiotoiminnan
kehittäminen tapahtuu pääasiassa aktivaattoreiden ja projektipäällikön toimesta, hyvänä
apuna ovat myös maakunnalliset toimijat, mm.
Hämeen Ammattikorkeakoulu.
Kilpailutuksen perusteella hankkeelle valittiin
jokaisen toimialan sisältä oma aktivaattoritaho, joka huolehtii toimialan varsinaisista
kehittämistoimenpiteistä. Aktivaattoreiksi nimettiin vuonna 2008: Agropolis Oy (elintarvike ja ympäristö), Eleforss Oy (elektroniikka),
Forssan aikuiskoulutuskeskus, nyk. FAKTIA
Oy (rakennustuote), Hämeen ammattikorkeakoulu (hyvinvointi) ja Inno Steel Factory Oy
(metalli). Metalliklusterihanke on omana Inno
Steel Factoryn, Hämeenlinna, hankkeena koko
Kanta-Hämeessä.

Toimenpiteet ja käytännön työ
Seuraavassa esimerkkejä käytännön työstä;
arjen työ on monimuotoista ja vaatii monen
eri tekijän osallistumista, jotta hankkeet
tuottavat käytännön hyötyjä yrityksille. Mukana tällä hetkellä kehittämistyössä on noin 50
yritystä.
Eräänä tärkeimmistä klusteritoiminnan muodoista on klusteritiimit, jossa yritykset kerääntyvät aamu- tai iltapäiväkahville vaihtamaan

kuulumisia ja tuomaan esille ideoita uusiksi
hankkeiksi tai yhteistyömuodoiksi. Yhteinen
ideointi ja kokoontuminen on vielä nuorta toimintaa ja etsii joissakin klustereissa muotoaan.
Innovaatiotoimintaa eli uusien ideoiden kaupallistamista myytäviksi tuotteiksi on edistetty
osallistumalla Veeniks-idea-kilpailuun arvioimalla ja viemällä eteenpäin mm. tuoteideoita.
On osallistuttu InnoSuomi-kilpailuun vv. 2008
ja 2009; Forssan seudulle on voitettu maakuntakilpailussa v. 2009 kolme ensimmäistä sijaa
sekä valtakunnallinen voitto, Jomet Oy:n toimesta.

Tulevaisuuden haasteet
Tulevaisuuden haasteet liittyvät yhteisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä samalla yhteisten
asiakkaiden saamiseen. Kansainvälistymisasioissa on myös paljon yhteistä opittavaa ja arjen
työtä. Liiketoimintamallien hakeminen maailmalta tulee olemaan eräs tärkeä yhteistyön
muoto eri klusteriyrityksille, samalla voidaan
hakea kumppaneita. Hankkeen kantavana tavoitteena on myös kehittämistoiminnan jatkuva aktivointi sekä uusien ideoiden esilletuominen toimialueen ulkopuolelta päivittäisessä
liiketoiminnassa.
Forssan seudun klusterihanke
Timo Vauhkonen

Muutosten vuosi 2010
Ihanaa, että nyt keväällä aurinko paistaa ja
mieli piristyy. Nyt ollaan sitten ihanassa Verotili-ajassa. Rauhallisesti pitää ottaa, koska kaikki ei näytä sujuvan aivan suunnitelmien mukaan. Verohallinto on aivan varmasti saanut
harmaita hiuksia ja muutamia puhelinsoittoja
asiaan liittyen. Me tili-ihmiset yritämme parhaamme ja odotamme, että verotiliin saadaan
hyvä käytäntö aikaiseksi. Onneksi Katso -asiat
ovat hyvin hallinnassa ja sähköinen asiointi sujuu melko jouhevasti.
Nyt sitten odotellaan arvonlisäverouudistusta, joka astuu voimaan 1.7.2010. Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 22 %:sta 23 %:iin,
alennettu 8 %:n verokanta 9 %:iin sekä elintarvikkeet 12 %:sta 13 %:iin. Ravintola-alalle
tämä tuo helpotuksen, koska alv-kanta tulee
olemaan aina 13 %, riippumatta noudetaanko
annos vai syödäänkö paikan päällä.
Yrittäjien pitää muistaa muuttaa laskutusohjelmiin sekä kassajärjestelmiin uudet alv-kannat
1.7.2010 lähtien, jotta kaikki saavat oikeanlaiset laskut ja kuitit. Taloushallinnolle tämä

aiheuttaa enemmänkin päänvaivaa, koska tilikarttaan pitää perustaa omat tilit uusien verokantojen tuloille ja kuluille. Tästä taas tulee
aiheutumaan kustannuksia yrittäjille. Elintarvikkeiden alv:n vaihtuminen 17 %:sta 12
%:iin ja nyt jälleen 13 %:iin 1.7.2010 saa aikaan
hinnoittelun johdosta valtavia kustannuksia
yrittäjille. Mielestäni järkevämpää olisi ollut
odottaa 1.7.2010 asti tai heti muuttaa elintarvikkeiden alv-kanta 13%:iin.
Sitten pitää miettiä SEPA asiat kuntoon, koska
2010 on viimeinen mahdollinen valmistelujen
vuosi. Yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area) siirtyminen mahdollistaa euromääräisten maksujen suorittamisen
nopeasti, edullisesti ja turvallisesti kuin kotimaassa. SEPA edellyttää uudistuksia taloushallintoon ja maksuliikenteen järjestelmiin vaikka
yritys toimisi pelkästään Suomessa. Laskuissa
siirrytään käyttämään maksajan ja saajan tietoina tilinumeron kansainvälistä muotoa IBANia ja saajan pankin yksilöivää BIC koodia.
Yrittäjien pitää nyt pikaisesti selvittää laskutusja pankkiyhteysohjelmien päivittäminen.

Kuluttajien arkea SEPA helpottaa, kun matkustetaan eri puolilla Eurooppaa. Kaikki ostokset
voidaan maksaa samalla debit-kortilla kaikissa
32 yhtenäisen euromaksualueen maassa. SEPA
lisää kilpailua ja alentaa hintoja, kun yritykset
voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan samoin ehdoin kaikkialla euroalueella.
Mielenkiinnolla seurataan, miten kaikkien
muutosten läpi mennään. Pohdintaa se meille
yrittäjille aiheuttaa, mutta yritetään pitää mieli
virkeänä ja lippu korkealla.
Linnun liverrystä kuunnellen
ja aurinkoisista päivistä nauttien
Leena Leppä-Lukkala,
KLT
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tiin Sipilänkadulle Tammelan suoralla sijainneisiin vapaisiin tiloihin. Pussien valmistaminen aloitettiin varovaisesti samalla opetellessa
uutta bisnestä. Pussien tekeminen on tarkkaa
hommaa ja vaatii tekijältään ammattitaitoa
sekä hermoja, mutta nykyään on pussien valmistuksen niksit tiedossa.

Toiminta laajenee

TT – PAK

Toni Nordman asemoimassa paperia painokoneeseen

paperipussit ja pakkauspaperit
elintarviketeollisuudelle ja kaupalle

Yhdeksänkymmentäluvun lama ei vaikuttanut paperipussien kysyntään ja valmistamiseen, sillä niitä tarvitaan yhtä varmasti kuin
leipääkin. Hannu ja Mirja toimivat yhtiössä
kahdestaan 10 vuoden ajan. Uusi aika alkoi,
kun Toni kiinnostui enemmän alasta. Päätös uran vaihtamisesta yrittäjäksi aloitti myös
yrityksessä pitkällisen sukupolvenvaihdoksen.
Vuodesta 2003 Toni on osallistunut jokapäiväiseen työskentelyyn ja yrityksen pyörittämiseen
yhdessä vanhempiensa kanssa. Päätös vaikutti
myös yrityksen jatkokehittämiseen, kapasiteetin nostamiseen ja tuotekehittämiseen. Uusien
tilojen tarve syntyi, kun yritys investoi käärepaperien fleksopainokoneeseen. Painokone on
4-värikone, jolla painetaan liha- ja kukkakäärepapereita, myöskin rasvaa läpäisemättömiä
käärepapereita. Yrityksen vanhat tilat kävivät
muutosten myötä ahtaiksi, joten toiminnalle
alettiin etsiä uusia toimitiloja.

Takaisin Perkiöntielle
Kristallipallon häilyvät kuvat kävivät toteen
kun uudet tilat löytyivät Perkiöntieltä. Entiset

Rautian tilat ostettiin 2009 vuoden kestäneiden
neuvottelujen jälkeen Veljekset Leinolta. TTPakin tilat kasvoivat kaupan myötä melkoisesti: 1600 m2 lämmintä tilaa ja 2000 m2 kylmätilaa mahdollistivat riittävät tilat toiminnalle.
Kesäkuussa tehtiin tiloista kaupat ja lokakuussa TT-Pak Oy toimi jo uusissa tiloissa. Valmiin
yrityksen muuttaminen ilman tuotantokatkoksia on iso urakka, joka pitää suunnitella yhtä
tarkasti kuin paperipussin valmistus. Varsin
vähäisellä remontilla saatiin tuotantotilat kunnostettua TT-Pakin tarpeiden mukaisiksi. Tilojen myötä myös konekantaa kasvatettiin mm.
4-väri fleksopainokoneella ja jälkikäsittelylaitteilla. Paino- ja pussikoneissa toimintaperiaatteet ovat jo vuosia olleet samoja, mutta sähköä,
elektroniikkaa ja tietotekniikkaa on tullut lisää
eli koneita on modifioitu vastaamaan tämän
päivän haasteita. Uusien tilojen myötä palkattiin yritykseen yksi henkilö lisää.

Tulevaisuus
TT-Pakin asiakaskunta on kasvanut maltillisesti ja uusia asiakkaita on saatu verkkaisesti
lisää, sillä pääsääntöisesti tuotanto myydään
tukkureille. Tukkumyynti onkin lisääntynyt
reippaasti, sillä yrityksen vuosittainen kasvuvauhti on ollut 20%:n luokkaa. Kilpailu pussienvalmistamisessa on kovaa ja siihen pitää
vastata aggressiivisesti. Pussien valmistus on
pysynyt TT-Pakin aloittamisesta asti lähes samana, lisänä on tullut käärepaperien valmistus. Toni Nordmanin visioissa pyörii kuitenkin ikkunapussien valmistuksen aloittaminen

Forssassa. Valmistusperiaatteet ovat samat,
mutta kelmurata lisää linjan pituutta. Pussien
toteutus on spesiaalihommaa, missä ammattitaito näkyy siistinä työnjälkenä. Jatkossakin
TT-Pak panostaa laatuun ja toimintavarmuuteen. Makkelin määrästä tuntee ammattilaisen,
sillä roskikseen heitetty tavara kirpaisee aina
yrittäjää. Paperipusseja voi käyttää moninaisina pakkausvälineinä. Elintarvikkeissa, metallisissa pienosissa, lahjatarvikkeissa ja jopa
koirankakkapusseina. Pussien jatkokehitystä
tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä. Kapasiteetin nostaminen tietää lisää työpaikkoja alueelle.

Perhe
Perheen merkitystä Toni kiittelee, sillä siirtyminen pakkausalalle ei olisi onnistunut ilman
vanhempien avustusta ja heidän pitkää graafisen alan kokemusta. Myös vapaalle on mahdollista päästä, kun yrityksessä kaikki pystyvät
tekemään kaikkia töitä. Muuten nuoren yrittäjän aika kuluu perheen parissa. Vauhtilajit ovat
aina olleet rauhallisen nuorenmiehen mieleen.
Vauhdinhurmaa Toni tyydyttää tällä hetkellä
motocrossin parissa.

Mirja ja Hannu työn touhussa pussituskoneen äärellä
Ei tiennyt Toni Nordman opiskellessaan,
että vielä jonain päivänä toimisi pussitehtailijana. Pussia olisi voinut tarvita
tuolloin hyperventilointiin, jos vanhemmat olisivat ehdottaneet uralle tulemista aiemmin. Tänä päivänä Toni on
jatkamassa vanhempiensa perustamaa
pakkausalan yritystä TT-Pakia.

TT–Pakin juuret
Ennen kuin TT-Pak on saanut alkunsa täytyy
ajassa palata jonkin verran taaksepäin. Forssan
Kydössä toimi aikoinaan Nordmanin kirjapaino, jonka toiminta oli keskittynyt lomakkeiden, lehtisten ja vihkosten painamiseen.
Markus Nordmanin jaloissa pyöri jo tuolloin
kaksi nuortamiestä, jotka imivät keuhkoihinsa painomusteen hajun niin syvälle, ettei se
Hannulta ole lähtenyt keuhkoista vielä tänä
päivänäkään. Veljekset Tapani ja Hannu olivat tuolloin pojanvintiöitä, mutta vartuttuaan
ryhtyivät jatkamaan isänsä kirjapainoa. Kaupat
painosta tehtiin 1973, joka toimi alkusysäyksenä toiminnan kehittämiselle. Veri oli nuorten
miesten sisällä mustetta sakeampaa, mikä antoi
vain lisäpontta toiminnan kehittämiselle.
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Tilat Perkiöntielle
Uudet tilat valmistuivat Perkiöntielle vuonna
1977. Toiminta laajentui ja painotuotteiden
sortimentti kasvoi uusien painokoneiden myötä. Yrityksen toiminnan kasvaessa tuli veljesten
pohdintaan toiminnan laajentaminen tai sen
myyminen. Jälkimmäinen vaihtoehto vei voiton ja yritys myytiin Forssan Kirjapaino Oy:lle
1986. Hannu ja Tapani lähtivät molemmat
omille teilleen. Hannu ei vielä tuolloin tiennyt,
että kristallipallossa näkyi Perkiöntie ja uuden
painotalon silhuetti.

Toimitilarakentamista
Tammelantielle
Kirjapainon myynnin jälkeen Hannu keskittyi vaimonsa Mirjan kanssa silkkipainoyritys
Mino-Tuotteen toimintaan. Yritys oli toiminut
rinnan Nordmanin kirjapainon kanssa ja se oli
erikoistunut Forste Oy:lle tehtävien jääkaappien arvokilpien ja jääviileäkaappien tarrojen
silkkipainamiseen. Tilat toiminnalle rakennettiin Sipilänkatu 1:een Tammelan suoran päähän 1986-87. Osa tiloista vuokrattiin muille
tarvitsijoille. Mino-Tuotteen toiminnasta oli
kiinostunut Forssalainen Pertti Silvo. Hetken
pohdinnan jälkeen toiminta myytiin hänelle.
Mino-Tuotteen toiminta on sittemmin kehitty-

nyt voimakkaasti ja on tällä hetkellä merkittävä
tekijä suomessa. Forssan Pyörä ja Kone Oy:n
kautta Hannu kokeili Sipilänkadulla Moottoripyörien myyntiä, mutta siirtyi pian hänelle
tutumpaan bisnekseen eli painamiseen.

Pussikone sattuman kautta
Ajatus paperipussien valmistukseen tuli sattuman kauppana. Hauholla sijainnut Ete-Pak
lopetti toimintansa vuonna 1991. Tuolloin
vielä uudenveroinen pussikone tuli huutokaupattavaksi. Pussikoneen näkeminen sai vanhan
painajan hormonit hyrräämään ja niin kone
vaihtoi omistajaansa. Vaikka Nordmanit eivät
olleet aiemmin painaneet rullatavarasta oli
koneen tekniikka muuten tuttua. Koneen aiemmalta omistajalta saatiin tarvittava opastus
koneen toiminnasta. Painopäiden toiminta oli
samankaltaista kuin muissakin painokoneissa,
mutta pussin muodostamisessa oli opettelemista. Koneella pystyy painamaan kahta väriä
ja kokoamaan pussin. Pussikone pystyy painamaan paperipusseja aina puolen kilon pussista
10 kg pussiin ja yli kymmentä erilaista kokoa
ja muotoa. Kaikki paperit, painovärit ja liimat
joita pusseissa käytetään ovat elintarvikkeisiin
hyväksyttyjä. Osa vanhoista asiakkaista seurasi
konetta ja edellinen yrittäjä suositteli vanhoille
asiakkailleen uusia pussiyrittäjiä. Kone siirretKÄTEVÄ
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Yritystoiminnan edellytykset Tammelassa monipuoliset

Jaana Sava, yrittäjän kumppani

Yrittämään Tammelaan
Tammelassa on 8 koulua, joissa lapset saavat perusopetusta ja osassa esiopetusta sekä
Lounais–Hämeen ammatillisen koulutuksen
kuntayhtymän ylläpitämä kulttuurialan yksikkö (keramiikka- ja tekstiiliopetuslinjat).
Mustialassa on Hämeen ammattikorkeakoulun
maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Agrologeja kouluttava yksikkö keskittyy maatilatalouteen ja hevostalouteen. Hevosalan koulutus
tukee koko seutukunnan merkittävää hevosalan osaamista.
Kunta räätälöi tapauskohtaisesti yritysten tueksi paketteja, joilla pyritään yrittämisen kynnystä madaltamaan ja antamaan hyvien peruspalveluiden lisäksi konkreettista kättä pidempää
käyttöön.

Miten on yrittämisen näyttöjen
kanssa?

Sampopankin rahoituspäällikkönä ja
yritysasiakasvastuuhenkilönä
toimii
forssalainen Jaana Sava. Kätevä-lehti
kävi tapaamassa pankinjohtaja Kari
Kasurisen luottohenkilöä ja tiedustelemassa, missä Sampopankissa tänä päivänä mennään..

Kuka olet?
Olen Jaana Sava ja toimin Forssan Sampopankissa rahoituspäällikkönä ja yritysvastuuhenkilönä. Alkujaan olen kotoisin Eurasta. Lukion
jälkeen tieni toi Forssan kauppaoppilaitokselle
opiskelemaan laskentatoimen merkonomiksi
1987. Täällä tapasin nykyisen mieheni, joten
forssalaistuminen tapahtui luonnostaan. Perheeseeni kuuluu lisäksi 16-vuotias poika ja
koira.

Millainen työura sinulla on?

Miksi Tammelassa kannattaa
yrittää ja minne sijoittaa
yrityksensä?
Kunnassa on meneillään tälläkin hetkellä monia yleiskaavoituskohteita ja asemakaavan laatimista uusille alueille tai vanhojen kaavojen
tarkistuksia vastaamaan uusiin maankäytöllisiin haasteisiin. Yritystoimintaa ajatellen suurin kaavoitusalue on Kaukjärvellä valtatie 10:n
varrella. Lähes 50 hehtaarin alueelle toteutetaan teollisuustontteja palvelemaan yritysten
tarpeita. Kyseisellä teollisuusalueen vanhemmalla osalla on parikymmentä yritystä. Hyvä
logistinen sijainti palvelee varsinkin raskasta
metalliteollisuutta ja antaa mahdollisuuksia
puun ja energian parissa toimivalle yritystoiminnalle. Tälle HakkapeliittaYritysParkiksi
nimitetylle alueelle toteutetaan kunnan toimesta perusrakenteet, joihin kuuluvat myös
hulevesien johtamisen keskitetyt järjestelmät
ja aluetta palveleva yhteinen lämpökeskus.
Tonttikoko on suuri ja alue sallii useammankin
tontin oston yrityksen toimialan ja tilatarpeen
sitä vaatiessa.
Matintuomion alue lähellä kuntakeskusta on
kysyttyä aluetta. Siellä sijaitsee myös kunnan
rakentama ensimmäinen teollisuuskiinteistö.
Se tehtiin aikoinaan Leipomo Martinin käyttöön. Yrittäjä on vaihtunut, mutta edelleen
tuossa kiinteistössä valmistetaan leipomotuotteita. Teollisuusalueella sijaitsevat myös
kunnan kaksi ns. vastaanottohallia, joista on
mahdollista saada vuokratiloja, kun yritys on
sijoittumassa kuntaan ja tarvitsee pikaisia tilaratkaisuja. Tällä hetkellä toisessa vastaanottohallissa toimii ”evakkotielle” joutunut kunnan
kirjasto noin 880 m2:n suuruisissa väliaikaisti-

6I

KÄTEVÄ

I 1 / 2010

loissa. Vapaana on 300 m2 teollisuudelle sopivaa tilaa.
Merkittävä teollisuusalue kunnalla on Häiviässä, jossa lähellä valtatie 2:sta on monipuolisesti
erilaista yritystoimintaa. Samoin kaavoitettavana olevassa Sukula - Häiviä osayleiskaavassa
ja sitä täydentävässä asemakaavassa on tontteja
teollisuustoiminnoille. Kaavoitus ja sen nivominen seudulliseen maankäytön strategiseen
rakennetarkasteluun mahdollistaa tulevaisuudessa entistä paremmin ottaa huomioon Kiimassuon Envitec –alueen laajenemisen tarvitsemat maa-aluevaraukset.

Mitä muuta on tarjolla pienille ja
keskisuurille yrityksille?
Tammelassa on vankka pienyrittäjyyspohja,
joka tukeutuu kasvuedellytyksissään edellä kuvattuihin kaava-alueisiin ja maaseudun
kylien vahvaan kylärakenteeseen. Tammela –
niin asemakaavoitetut tonttialueet kuin vireät
kylätkin – ovat haluttuja asuinpaikkoja. Rakentaminen keskittyy tasaisesti sekä kunnan
keskustaan että kylille. Vuodessa myönnetään
keskimäärin rakennusluvat noin 35 omakotitalolle. Kunnan omat ”avaimet käteen” –omakotitaloratkaisut ovat olleet kysyttyjä. Kunnan
roolina on kehittää kyläasumista mm. mittavan vesi- ja viemäröintitoteutuksen avulla.
Uusin kunnan omakotitaloalue, Nuutin alue,
sijaitsee Riihivalkamassa ja vauhdikkaimmin
on viime vuosina kasvanut Kydön alue. Rakennusvalmius on olemassa myös Kukkuramäen
alueella ja tulossa on uusia alueita niin Kaukjärvelle kuin aivan kirkonkylän liepeille.

Tammelassa on monien eri alojen yrityksiä.
Jääkiekkomailoista lähdettiin kohta viisi vuosikymmentä sitten liikkeelle ja edelleen Reebok
Oy on merkittävä kiekkoilijoiden pelivälineiden valmistaja. Perheyrityksenä aloittanut Makuliha Oy on nykyään kohta puolensataa lihaalan ammattiosaajaa työllistävä elintarvikealan
yritys, joka tuo seudun ko. alan suuryritysten
rinnalle omat herkkunsa ja ruokatuotteisiin
kuuluvat konseptinsa. Onpa Makulihan luoman maineen siivittämänä syntynyt kuntaan
jokavuotinen tapahtuma; Tammelan Makkaramarkkinat.
Eerikkilän urheiluopisto on paitsi valtakunnallinen jalkapalloilun valmennuskeskus, niin
samalla luontoon liittyvien aktiviteettien koulutuspaikka sekä luontomatkailukeskus. Vuosittaisista 50 000 vierailijasta entistä suurempi
osuus on myös erilaisen terveysliikunnan harrastajia.
Jos Tammelan osalta pakasta haluaa vetää valtin, niin yksi valteista on ehdottomasti luonto.
Kannattaa tulla tutustumaan Hakkapeliittapitäjä Tammelaan. Kunnan visionkin mukaan
Tammelassa on hyvät edellytykset yrittämiselle. Kunnan ja yrittäjäjärjestön sekä tuottajien
välit ovat mutkattomat ja turhia byrokraattisuuden leimoja välttävät.
kyläpäällikkö Matti Setälä
Lisätietoja monipuolisesta Tammelasta saat
www.tammela.fi sekä Matti Setälältä,
puh. 050 569 4930 tai sähköpostitse
matti.setala@tammela.fi

Kauppaopistoaikanani pääsin kesätöihin Urjalan Nuutajärvellä sijainneeseen pieneen Säästöpankkiin kassalle. Sieltä alkoi jo 20 vuotta
kestänyt pankkiurani. Valmistuttuani jatkoin
vakituisena pankkitoimihenkilönä Säästöpankissa. Nuutajärven konttorista tuli minulle
siirto Urjalan pääkonttoriin, jossa toimin mm.
kirjanpidossa ja markkinointipuolella. Taitojeni karttuessa hoidin myös notariaatin töitä, kuten perunkirjoituksia, lainhuutoja, kiinnityksiä
jne. Säästöpankkien pilkkomisen yhteydessä
minulle tuli pankin vaihto. Tunnus muuttui
Osuuspankin merkiksi Urjalassa. Työskentelin
Urjalan Osuuspankissa 1993-2001 välisen ajan.
Sampo-Leonia -pankista minuun otti yhteyttä
pankinjohtaja Kari Kasurinen, joka tarjosi työpaikkaa ja työnä vakuutusten myyntiä. Suostumisen myötä tieni toi Forssaan Sampopankin
leipiin.

Mitenkä pankki kouluttaa
henkilökuntaansa?
Pankit antavat henkilökunnalleen koulutusta
eri työtehtäviin. Kurssit ovat monipuolisia, kattavia ja niissä pyritään aina asiakaslähtöisyyteen. Kurssitukset ovat lisänneet merkittävästi
myös minun ammattitaitoani. Koulutukset
saattavat kestää viikosta jopa vuoden mittaisiin
kurssituksiin ja niitä tehdään työn lomassa,
lähi- sekä etäpäivinä. Hyvin koulutettu pankkihenkilöstö pystyy antamaan tarvittavan ja oikean avun asiakkailleen ja ovat pankille tärkeä
voimavara pankkien välisessä kilpailussa.

Millaista on sinun työsi?
Tänä päivänä keskityn rahoituspuolelle, johon
kuuluvat yritysten maksuliikenneasiat sekä
yrittäjiin ja yrittämiseen liittyvät asiat. Toimin

yrittäjien ja yritysten avainhenkilöiden parissa,
joten yrittäjien on helppo tulla tutun ihmisen
juttusille. Tilanteen mukaan hoidan asikkaiden tarpeet itsenäisesti tai hankin tarvittavat
asiantuntijat Sampopankista yrittäjien avuksi. Pyrkimys on kokonaisvaltaiseen asiakkaan
palvelemiseen, oli kysymys uudesta investoinnista tai kassakriisistä, pääsääntö kuitenkin on,
ettei yrittäjää jätetä missään vaiheessa yksin.
Yrittäjien itse täytyy myös uskaltautua riittävän ajoissa tulla pankin juttusille esim. kriisin
yllättäessä, että päästään yhdessä asiakkaan
kanssa miettimään keinoja sen voittamiseksi.
Sampopankissa tehdään mielestäni kokonaisvaltaista työtä yritysasikkaiden kanssa. Katsotaan kokonaisuutta eikä yhtä asiaa kerrallaan.
Ison pankin etuna on, että osaamista löytyy
joka lähtöön.

Mistä työstä pidät eniten?
Henkilökohtaisesti pidän rahoitusjuttujen tekemisestä. Tällöin lähdetään alusta asti miettimään yrittäjän kanssa yrityksen rahoitusta.
Pohjatyö tällaisissa tapauksissa pitää tehdä
mahdollisimman tarkkaan. Tutkin hankkeen
investoinnit laskelmineen tarkkaan ja arvioin
ennustetta sekä markkinatilanteet jopa päiväkohtaisesti. Tällöin voi jopa käydä niin, ettei
investointiin kannata lähteä mikäli se ei ole
realistinen. Lähtökohta on, että pankki ja yritys pystyvät luottamaan toisiinsa. Jos laskelmat
osoittautuva hyviksi, niin sen jälkeen mietitään
ja suunnnitellaan yhdessä eri rahoitusratkaisut
ja vakuudet. Hyvin sujuneet rahoitusratkaisut
investointeihin saavat minut hyvälle mielelle.
Positiivista palautetta tulee hyvin yrityksiltä,
mutta aina ei voi kaikkia miellyttää. Huolellinen tutustuminen yritykseen auttaa molempia
osapuolia yhteisen ymmärryksen saamisessa.

neuvonannolla ja monipuolisella palveluvalikoimalla. Tarjoamme muunmuassa verkkopalvelut sähköiseen asiointiin, kattavat palvelupaketit ja maksuliikepalvelut yrityksesi
päivittäisten rutiinien tueksi.
Markets Online -palvelulla seuraat yrityksesi
talletuksia sekä käyt arvopaperi- ja valuuttakauppaa helposti ja vaivattomasti verkossa.
Markkinoiden seuraamiseksi on käytössäsi
ammattilaistason työvälineet -Reutersin talousuutiset ja muuta markkinainformaatiota
ympäri maailmaa. Raportoinnin palvelut antavat täsmällisen ja monipuolisen kuvan omistuksiesi kehityksestä ja tuotoista

Pankkikilpailu Forssassa?
Kilpailu pankkien kesken yrittäjistä on kovaa
myös Forssassa. Vaikka nykyään on helppoa
vaihtaa pankkia ovat forssalaiset mielestäni
varsin pankkiuskollisia. Hevillä ei pankkia
vaihdeta. Kilpailun myötä palvelun ja palveluiden merkitys kasvaa. Sampopankki kokee yrittäjän enemmän kumppanina kuin asiakkaana.
Ymmärrän hyvin, että osalle yrittäjistä yritystoiminta on myös elämäntapa, kunnioitan sitä.

Mitä teet vapaa-aikanasi?
Vapaa-ajalla harrastan epäsäännöllisen säännöllisesti jotakin liikuntaa. Toisinaan jään joksikin aikaa koukkuun johonkin ryhmäliikuntaan, kunnes tulee jotain mielenkiintoisempaa.
Koiran kanssa tulee lenkkeiltyä ja matkustelusta pidän. Omalla ajalla en aina osaa jättää
pankki-ihmistä taka-alalle vaan asioita tulee
yrittäjien kanssa hoideltua vapaa-ajallakin.

Mitä erikoispalveluita on
yrityksille tarjolla?
Sampopankki tarjoaa yrityksille palvelut ja asiantuntijat kilpailukyvyn parantamiseen. Yrityksellä on oma asiakasvastuuhenkilö, jolla on
Sampopankin finassikeskuksen huipputiimi
käytettävissä. Tiimi rakennetaan yrityksille tapauskohtaisesti kunkin liiketoiminnan erityispiirteet huomioiden. Asiantuntemusta löytyy
mm. kassa- ja maksuliikenteen hallinnasta,
yritysasiakkaiden vakuutuspalveluista, ulkomaankaupan riskien suojauspalveluista, rahoitustuotepalveluista ja rahoituksen hankinnasta. Myös henkilöstön sitouttaminen yritykseen
ja usemman yrittäjän väliset sopimukset hoidetaan nykyään turvaavilla vakuutusratkaisuilla. Kumppaneina palveluissa on Sampopankin
oman väen lisäksi Mandatum Life eläkevakuutus ja Danske-pankki.
Tuemme liiketoimintasi ja yrityksesi strategian menestyksekästä toteutusta aktiivisella
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Jorma Aholan työkalupakki toimi aikoinaan
liikeideana Forssan Rakennuskonevuokraamon perustamiselle, kun hän oli aikoinaan
pienessä rakennusfirmassa töissä. Yrittäjällä
ei ollut tarjota kaikkia käsityökaluja yrityksen puitteissa, vaan niitä lainailtiin Aholan
pakista. Yrittäjää nolotti moinen lainaaminen ja hän halusi maksaa vuokraa laitteiden
käytöstä.

Rakennuskoneita joka lähtöön
Yrittäjäksi sattuman kautta
Rakennusliikkeeltä saatu vuokratulo aiheutti
Aholan perheessä aivoriihen siitä, voisiko rakennuslaitteiden vuokraamisessa olla liikeideaa. Samoihin aikoihin Jorman työnantaja sai
rivitalon urakoitavaksi, jossa tarvittiin erilaisia
työkaluja, kuten maantiivistäjää ja vesipumppuja. Yrittäjä ehdotti Jormalle, että tämä ostaisi kyseiset työkalut ja vuokraisi ne yritykselle.
Pohdinnan jälkeen pariskunnan tie vei pankinjohtajan puheille ja sieltä tarvekalujen ostoon.
- Siitä se sitten lähti, kun kysyntää oli muillekin yrityksille, muistelee Jorma.
Alussa toiminta oli pientä, eikä se elättänyt
Jormaa eikä liiemmin vaimoa Tarjaa. Ensimmäiset neljä vuotta meni opetellessa rakennuskonevuokrausalaa, samalla kun oltiin vierailla
töissä. Kaikki vuokratuloista saadut rahat sijoitettiin uusiin rakennustyökoneisiin. Suurempi
muutos toimintaan tuli, kun Tarja luopui varusteompelijan työpaikastaan Koholla 1982.
Konevuokraamossa työt olivat kasvaneet siinä
määrin, että päivällä piti olla vuokraamassa ja
vastaanottamassa työkoneita. Siitä huolimatta
Tarjan piti vielä käydä töissä iltaisin ja viikonloppuisin huoltoasemalla ja ompelemassa. Jorma jatkoi työssäkäyntiä rakennuksilla ja huolsi
rakennukonevuokraamon työkalut iltaisin.

Toimitilat kasvavat
Alussa toimintaa harjoitettiin kotoa Kaukjärven kylästä käsin, jossa vuokrakalustoa
pidettiin 3x5 m kokoisessa ”lammaskopissa”.
Viidakkorumpu oli tehokas markkinointitapa, ja toi yritykselle lisää asiakkaita. Alussa oli
Jorman pakista löytynyt mm. käsihöyliä, sirkkeleitä ja pumppumeisseleitä. Sortimenttiin oli
investointien jälkeen tullut mukaan isompia
artikkeleita, kuten maantiivistäjä, vesipumppu
ja tärysauva sekä moottori. Kotitalon varaston
tilat kävivät ahtaiksi ja piti etsiä suurempia tiloja. Tilat löytyivätkin vanhalta Tammelan vanhainkodilta, jonne yritys pääsi Ruuvari Oy:n
alivuokralaiseksi vuonna 1982. Tarja hoiteli
pääsääntöisesti laitteiden vuokrauksen ja kuljettamisen rakentajille. Jorma jatkoi vielä rakennuksilla vuoteen 1984. Vanhan vanhainkodin tilat eivät kuitenkaan olleet ajanmukaiset
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ja ne olivat toimistokoppia lukuunottamatta
kylmää tilaa. Vaihtoehtoja uusille tiloille kartoitettiin ensin Tammelasta ja sitten Forssasta.
Forssan Teollisuuskadulla olevasta hallista vapautui 248m2 tila keväällä -86. Kun hallikiinteistö tuli myyntiin ei päätöstä pitkään mietitty,
vaan silloisten vuokralaisten kanssa päätettiin
ostaa kiinteistö josta perustettiin kiinteistöyhtiö ja saman vuoden syksyllä päästiin jo muuttamaan uusiin tiloihin, Teollisuuskatu 20:een.
Kalusto oli lisääntynyt ja hyllyiltä löytyi jo öljylämmittimiä, sähkölämmittimiä, useita maantiivistäjiä, telineitä ja henkilönostimia.
-Aika paljon oli jo tuolloin tullut tavaraa,
muistelee Tarja.
Uusissa tiloissa laitteet ja työkalut saatiin sopivasti esille.
-Siellä sitä sitten tuli toimittua 20 vuotta, naurahtaa Jorma.

Kuljetuskalusto
Suurin muutos yrityksen toimintaan tuli, kun
ajanmukaista kuljetuskalustoa hankittiin. Uusi
auto oli yritykselle myös arvostuksen nousu.
-Kyllä yritystä hivenen mitataan sen ulkoisilla puitteilla, toteaa Tarja.
Vieraspaikkakuntalaiset rakennusyritykset
käyttivät mukavasti vuokraamon palveluita.
Yrityksille oli helpompaa vuokrata kalustoa,
kuin kuljettaa sitä mukanaan.
-Kaikkea kalustoa ei kannata yritysten ostaa,
sillä vuokraaminen on kannatavampaa, kun
voi vähentää kulut verotuksessa. Myös murheet säilytyksestä ja huoltamisesta jäävät vuokraamolle, kertoo Jorma.

Lamasta selvittiin
Lama vaikutti toimintaan kovimmin -92,
tuolloin yrityksen liikevaihto putosi jopa 70
%. Tarjan piti mennä kursseille, että päästiin
pahimman ylitse. Suuremmilta luottotappioilta onneksi säästyttiin ja -95 alkoi uusi nousu.
Kilpailu on alalla koventunut, joten laatuun on
pitänyt panostaa. Konevuokraamossa tehdään
palveluna myös asiakkaiden konsultointia, kun
opastetaan asiakkaita käyttämään koneita.
-Se kuuluu palveluun, se on itsestäänselvyys,
naurahtaa Jorma.

Uudet tilat Teollisuuskadulle
Vuonna -98 Rakennuskonevuokraamo osti
viereisen tontin avokatoksineen. Pihapiiriin
aloitettiin suunnittelemaan uusia omia tiloja.
2006 yritys rakensi Teollisuuskadulle uudet
ajanmukaiset tilat. Kaikkiaan yrityksellä on
tällä hetkellä tilaa n. 1400 m2 josta lämmintä
hallitilaa 600m2. Konekanta on hyvässä kunnossa ja lähes uutta. Myös kaluston huoltotilat
ovat ajanmukaiset. Asiakkaita on käynyt mukavasti, joten tilat tulivat tarpeeseen. Hyllyiltä
löytyy yli 400 eri artikkelia. Uusia koneita hankitaan tarpeen ja toiveiden mukaan.
-Ennen sai henkilönostimilla ja saksilavoilla katetta, mutta nyt hommat ovat kääntyneet
päälaelleen. Huomattavasti hintatasoltaan
edullisemmasta koneesta saattaa saada enemmän katetta tänä päivänä, kertoo Tarja.
Yrityksen arvokkain kone on ”Mörkö” eli
ajettava maastokelpoinen saksilavanosturi,
työkorkeus 10m. Lisäksi yritys myy tarvitsijoille Teho-Kaasua, hiomapapereita, nauloja ynnä
muita koneisiin liittyviä tarvikkeita.

Perheyritys
Yritys toimii puhtaasti perheyhtiönä. Tarjan ja
Jorman lisäksi yrityksen toimintaan osallistuu
poika Petri Ahola. Jorma vastaa huolloista, varaosista ja kuljetuksista. Petri vuokraa, hankkii
ja kuljettaa kalustoa. Vuokraus ja konttori ovat
Tarjan valtakuntaa. Toiminta-alue on n. 50
km:n säteellä Forssasta. Yhteistyötä tehdään
Salon, Someron, Hämeenlinnan ja Tampereen
yksityisten vuokraamoiden kanssa.
-Pienten on pidettävä yhtä, että pärjätään valtakunnallisten ketjujen puristuksessa, toteaa
Tarja.
Byrokratia ja lainsäädäntö tiukentuvat laitevuokrauksessa joka päivä.
-Työsuojelu on hyvä asia, mutta se on mennyt
joissakin asioissa liiallisuuksiin, kertoo Jorma.
Yritys antaa Aholoille työn, huvin sekä harrastuksen ja on mitä suurimmassa määrin elämäntapa.
-Täytyy vain uskoa tulevaisuuteen, toteavat
yrittäjät yhteen ääneen.

Matkalla
satujen saarella

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistykselle tarjoutui oiva mahdollisuus päästä matkalle Islantiin, kun Reykjavikin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys esitti vierailukutsun. Matkalle
varattiin kaikkiaan 36 paikkaa, jotka jäsenistö
varasi kahdessa viikossa loppuun. Myös Islannin lentoyhtiö Icelandair oli mahdollistamassa
retkeä. Matkalle lähdettiin perjantaina 26.3.
Forssasta mistä matka jatkui Helsinki-Vantaan
lentokentälle ja edelleen Islantiin Keflavikin
lentokentälle. Lentokentältä matka jatkui suoraan laavakentille rakennettuun Blue Lagonin
maauimalaan. Uimalan pohjalla on lämpimiä
ja kuumia lähteitä vierivieressä, joissa oli turkoosin väristä mineraalivettä. Jäsenistö nautiskeli höyryävässä vedessä noin 3 tuntia, minkä
jälkeen matka jatkui Reykjavikiin, missä majoittauduttiin Fosshotel Baroniin. Illan kukin
vietti omalla tavallaan tutustuen Reykjavikiin.
Seuraavana päivänä paikallisen yhdistyksen
puheenjohtaja Sigurdur Gudmundsson tuli
ottamaan jäsenistöä vastaan, jonka jälkeen
lähdettiin yritysvierailulle. Matkan aikana hän
kertoi Islannin historiasta ja etenkin elinkeinoelämästä, myös vakavat Islannin talousasiat
olivat keskusteluissa mukana. Yritysvierailulle
päästiin Gæðabakstur/Ömmubakstur:in lei-

pomoon, missä valmistetaan mm. perinteisellä tavalla paikallista leipää 24h paistoajalla. Tässä vaiheessa matkan ohjelma muuttui,
kun kysyttiin haluaisivatko vieraat nähdä
Eyjafjalla-jäätiköllä sijaitsevan tulivuoren, joka
oli heräämässä henkiin. Halukkuutta löytyi,
sillä viimeksi kyseinen tulivuori oli toiminut
toistasataa vuotta sitten. Matkalle lähdettiin
maastokelpoisella linja-autolla. Matkan aikana päästiin ihailemaan karua, mutta kaunista
luontoa. Ryhmämme pääsi myös Islannin televisioon, kun toimittaja kävi ihmettelemässä
Laineen Mikalta suomalaista ryhmää, joka
pyrkii tulivuorelle. Linja-auton reitti kulki
myös jäätiköltä laavan sulattaman joen ylitse.
Itse tulivuoren toiminta ei ollut vielä suurta,
mutta turvallisuussyistä purkausta katseltiin
noin 0,5 km päästä. Koko päivän kestänyt retki
oli jäsenistölle mieleenpainuva ja ainutkertainen kokemus jo siitä syystä, että n. 3 viikkoa
myöhemmin tulivuori purkaantui kovemmalla
voimalla, aiheuttaen lentoliikenteelle vakavaa
haittaa.
Lauantai-iltana vierailimme Reykjavikin yhdistyksen tiloissa, joissa vaihdettiin yhditysten standaarit juhlallisin menoin. Paikalla oli
runsaasti paikallisyhdistyksen jäseniä, joiden

Eyjafjalla - tulivuori heräämässä henkiin

kanssa vaihdettiin kuulumisia. Ilta päättyi teatteriravintola Iðnó:ssa nautittuun yhteiseen
juhlaillalliseen.
Sunnuntaina lähdettiin noin 6 tuntia kestävälle ”Golden circle”-retkelle, jonka aikana ryhmämme tutustui perusteellisesti Islannin erikoiseen luontoon. Pysähdyimme katselemaan
Gullfossin valtavan vesiputouksen voimaa.
Ryhmämme näki myös Haukadalurin kuumien lähteiden alueen, jossa suurin Geyshir
ryöpsähteli tasaisin väliajoin noin 20 metrin
korkeuteen. Alueella oli myös useita ”rauhallisempia” kuumia lähteitä, jotka porisivat omaan
tasaiseen tahtiinsa. Myös mannerlaattojen liitoskohtaa kävimme ihastelemassa. Tutustuimme maailman vanhimpaan käräjäpaikkaan, yli
1000 vuotta vanhaan Thingvellir:iin. Päivän
aikana näimme myös kasvihuoneita, jotka
lämpiävät maalämmöllä ja joissa kasvatetaan
mm. banaaneita. Teiden varsilla ryhmämme
näki runsaasti islanninhevosia laiduntamassa.
Päivän päätteeksi vietettiin viihtyisää iltaa islantilaisissa ruokaravintoloissa Reykjavikissa.
Maanantaina lähdimme paluumatkalle hyvillä
mielin. Olimme saaneet kokea unohtumattoman matkan ja saaneet uusia islantilaisia ystäviä.
KÄTEVÄ
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toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry:n

Juusto- ja viini-ilta MTT:llä 20.10.2009

Jäsenistö kävi tutustumassa juuston valmistukseen MTT:llä Jokioisilla. Erikoistutkija Tuomo
Tupasela tutustutti jänistön juuston saloihin ja aromeihin. Makuvertailua päästiin tekemään
myös eri viinien kera. Viinien hienouksista kertoi Krista Ryödi. Agropolis Oy:n toiminnasta
kertoi Juha Pirkkamaa.

Hallitus vierailulla
Sampopankissa 18.11.2009
Yhdistyksen uusi hallitus kutsuttiin viettämään kokoustaan ja tutustumaan Sampopankkiin. Pankinjohtaja Kari Kasurinen
toimi illan isäntänä ja oli järjestänyt Sampopankin ekonomisti Pasi Kuoppamäen
kertomaan maailman ja Suomen talousnäkymistä.

Yhdistyksen vuosikokous ja
pikkujoulut 27.11.2009
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
pidettiin IT-Adminan tiloissa. Tilaisuudessa käytiin lävitse sääntöjen määräämät asiat
ja valittiin uusi hallitus vuodelle 2010. Tilaisuuden jälkeen vietettiin pikkujoulut.

- JA YRITYKSESI ON VERKOSSA

w w w. s y n e r g i a f o x y. f i

Mainostoimisto Synergia
puh. 03 422 0050 • Käsityöläiskatu 38, 30420 Forssa
www.mainossynergia.com

Yhdistyksen kevätkokous 27.3.2010
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Autoilijoiden mökillä Riihivalkamassa.
Kokouksen jälkeen vietettiin virkistys- ja ulkoilupäivää. Jäsenistöllä oli mahdollisuus pilkkimiseen, hiihtämiseen, lumikenkäilyyn ja moottorikelkkailuun. Päivän päätteeksi saunottiin
ja nautittiin Makulihan makkaroita ja sihteerin valmistamaa kanakeittoa.

FOXY

Teatterimatka Tampereelle
6.2.2010

Forssan Pienkonehuolto Ky
RAJAKATU 2,
FORSSA

040 726 9622
www.fpkh.ﬁ

Tutustuminen Forssan uusittuun palolaitokseen 20.4.2010
Jäsenistölle tarjoutui mahdollisuus tutustua Forssan peruskorjattuun palolaitokseen. Esittelyjen jälkeen päästiin seuraamaan pienimuotoista pelastusnäytöstä. Vierailun aikana saatiin
myös tietoa ja neuvoja yritysten palo- ja pelastussuunnitteluun. Illan isäntinä toimivat paloesimies Ari Ketola ja palomestari Mika Helin.

Yhdistys järjesti matkan Tampereen teatteriin katsomaan Eläkepommi -musikaalia.
Musikaalin jälkeen näyttelijä Ahti Jokinen
esitteli jäsenistölle teatterin tiloja ja toimintaa. Teatterin jälkeen ruokailtiin Viikinkiravintola Haraldissa.

Dolmar

KÄTEVÄ
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Huolto – varaosat

 Sähkö- ja paineilmatyökalut
 mopot, skootterit, polkupyörät
 impulssinaulaimet
 ruohonleikkurit ym. puutarhakoneet ja -laitteet

Monet koneet ovat hankalia kuljettaa suuren kokonsa vuoksi.
Sopivan kuljetuskaluston puuttuessa Forssan Pienkone huolto Ky noutaa koneenne suoraan kotoanne. Turhan käynnin
välttämiseksi otattehan yhteyttä puhelimitse, sillä saatamme
olla noutokeikalla.

DŝĞƟtkƂ ǇrŝtǇksĞŶ suuŶŶŝƩĞlĞŵŝsta,
aloŝƩaŵŝsta taŝ haluatko ƉaraŶtaa toŝŵŝǀaŶ ǇrŝtǇksĞŶ
toŝŵŝŶtaĞĚĞllǇtǇksŝć͍ ForssaŶ ^ĞuĚuŶ KĞhŝƩćŵŝskĞskus
oŶ ũuurŝ sŝŶua ǀartĞŶ, ota ǇhtĞǇƩć͊

FORSSAN
RAKENNUSKONEVUOKRAAMO OY
TEOLLISUUSKATU 18, 30420 FORSSA, puh.(03) 4246 5800 www.frkv.ﬁ
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Forssan
Pienkonehuolto

FORSSAN SEUDUN
KEHITTÄMISKESKUS OY

Kevätretki Islantiin
26.-29.3.2010
Yhdistys järjesti matkan ”Satujen saarelle”
tutustumaan Islantiin ja Islannin Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen toimintaan ja yrityksiin. Matkalle lähtijät pääsivät tutustumaan
mm. kultaiseen kolmioon, Siniseen Laguuniin ja Dettifoss -putouksiin. Myös Eyjafjalla-jäätiköllä sijaitsevan tulivuoren alkavaa
purkausta päästiin ihmettelemään.
Lue matkasta sivulta 9!

Tekniset
Lehtovirta

Rajakatu

Rautatienkatu

&ŽƌƐƐĂŶ^ĞƵĚƵŶ<ĞŚŝƩćŵŝƐŬĞƐŬƵƐKǇ
Koulukatu 13, 30100 Forssa
Puh. (03) 4240 4720, fax (03) 4240 4740
ǁǁǁ.fskk.Į ͮ ǁǁǁ.forssarĞŐŝoŶ.Į

Tapahtuu
Perinteinen teatterimatka
Helsinkiin 22.5.2010

Tutustuminen biokaasulaitokseen
18.5. 2010

Rautakankikävelyn MM-Kisat
21.8.2010

Yhdistys on varannut lippuja perinteiselle Peacockin matkalle. Teatteri on paikallaan, mutta
näyttelijät ovat vaihtaneet esityspaikaksi Arena-teatterin, joten siirrymme näyttelijöiden
mukana Arena-teatteriin.

Jo aiemmin ilmoitettuun Envor Biotech Oy:n
Biokaasulaitokseen päästään lopulta tutustumaan. Tilaisuus alkaa klo 18.00. Paikalle
omalla kyydillä osoitteeseen Voimalankatu 56,
Forssa. Tilaisuudessa päästään tutustumaan,
kuinka biojätteestä tehdään kaasua. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 17.5.2010 mennessä pia.oksa@forssanlehti.fi tai 050 313 8987.

Yhdistys osallistuu joukkueellaan Rautakankikävelyn MM-kisoihin. Yhdistyksen joukkueen
tueksi toivotaan mittavaa huutosakkia. Tilaisuus alkanee Tammelan Mustialassa 21.8.2010
klo 17.00. Rautakankikävely on sauvakävelyn
rautaisempi muoto ja kisa käydään nelihenkisin joukkuein. Tekniikka on kuitenkin suurin
piirtein samanlaista kuin sauvakävelyssä, joskin lajissa vaaditaan hiukka enemmän käsivoimia. Yhdistys järjestää joukkueelle ja huutosakille kuljetuksen tilaisuuteen. Tapahtumasta
tiedotetaan jäsenistöä erikseen kevään aikana.

Kesäteatteriretki
Yhdistys järjestää kesäteatteriretken johonkin
lähiseudun kesäteatteriin. Tilaisuudesta tiedotetaan jäsenistöä erikseen.

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.ﬁ

Keväällä 2010 nörttisukupolvia ja heidän vanhempiansa uhkaa JuuTupen Rapinat. Mukana
ilottelussa mm. Sari Siikander, Eeva Vilkkumaa, Jussi Vatanen, Janne Marja-Aho, Pamela Tola, Markku Haussila, Leevi Huhtamaa,
Sari Komi ja Antti Paavilainen. Retkelle lähdetään 22.5.2010 klo 14.00 tilausajolaiturista.
Esitys Helsingissä alkaa klo 16.00. Teatterin
jälkeen siirrymme ruokailemaan. Matkalle voi
ilmoittautua pia.oksa@forssanlehti.fi tai 050
313 8987.

Yksi päätös - monta ratkaisua!
Sampo Pankin yrityspaketit niputtavat yrityksesti tarvitsemat palvelut yhteen
pakettiin. Ota paketti - tiedät mistä maksat.
Forssan konttori
Hämeentie 5
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