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Pääkirjoitus

Kevättä rinnassa
Alkanut vuosi on ollut yllätyksiä täynnä. Tullin mukaan Suomen
vienti kasvoi edellisvuodesta 16 %. Kasvu selittyy erityisesti metalli- ja kemianteollisuuden viennin noususta. Myös metsäteollisuus
on nostanut viennin kasvulukuja. Nousu on ollut ennakoitua nopeampaa, vaikka pohjalukemista onkin lähdetty liikkeelle. Nokian
kännyköiden miljardin euron vähennys viennistä ja markkinaosuuksien menettäminen kilpailijoille pakotti yhtiön miettimään
uusia ratkaisuja, joista ollaan montaa mieltä. Toivottavasti yhteistyö
Microsoftin kanssa ei aiheuta Suomessa joukkoirtisanomisia. Uutiset ovat saaneet myös Nokian alihankintayritykset miettimään
tulevaisuutta. Lumipalloilmiötä ei tällä kertaa todellakaan kaivata.
Nokian tilanne vaikuttaa moneen asiaa, jopa insinöörien kouluttamiseen. Nopea kasvu on ollut tärkeää Suomelle taantuman aiheuttamalta lamaannukselta. Alkuvuonna työttömyys on pysynyt kohtuullisella tasolla ja toivon mukaan se on sitä jatkossakin.
Maakunnallisesti alueellamme menee muita maakuntia paremmin.
Kanta-Hämeen kehitysnäkymät on arvioitu maan parhaimmiksi
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän aluebarometrin mukaan.
Verotulojen kertymän odotetaan kasvavan ripeästi. Velkaa otetaan
maltillisesti ja työllisyyden odotetaan paranevan. Investointinäkymät ovat kohentuneet alueella merkittävästi. Barometri antaa uskoa
alueen kehittymiselle ja maltilliselle nousulle. Myös panostukset
alueen kehityshankkeisiin alkavat tuottaa odotettua tulosta.
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Forssan seudun tuulivoimapuistoa suunnitteleva Voimavapriikki
Oy koki takaiskun puolustusvoimien taholta. Ilmavoimien näkemys on, että Jokioisten varalaskupaikan lentotoiminnan turvaalueet ovat niin suuria, että tuulipuisto jäisi turva-alueen alle. Hanketta ei siis puolustusvoimien mukaan saa toteuttaa. Tuulivoimasta
tulee erilaisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat tutkakuviin siten,
että niihin ei voi luottaa. Voimavapriikki Oy jatkaa kuitenkin vielä
neuvotteluja puolustusvoimien kanssa siitä, että voidaanko suojavyöhykkeitä Forssan seudulla pienentää. Nähtäväksi jää millaisen
kannan puolustuvoimat asiaan ottaa.
Alueen teollisuus on myös toiveikkaan positiivinen tulevaisuuden
suhteen. Ympäristöala jatkaa edelleen kasvu-urallaan, uusimpana
investointina Uusioaineksen vaahtolasitehdas. Vaahtolasimurske
valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista. Vaahtolasi on kevyttä,
kestävää, ympäristöystävällistä, ja soveltuu käytettäväksi tierakenteiden routaeristeenä sekä kevennysmateriaalina ja rakennusten lämpöeristeenä. Ympäristöalan arvostuksesta kertoo myös se,
että Vuoden Hämäläinen -titteli annettiin Mika Laineelle, Envor
Groupin toimitusjohtajalle sekä Immo Sundholmille, LHJ Groupin toimitusjohtajalle. Palkinto myönnettiin merkittävästä toiminnasta yhdyskunta- ja ympäristöhuollon parissa. Tärkeä tekijä oli
myös se, että toiminnalla on hyviä mahdollisuuksia luoda uutta,
kasvaa ja työllistää. Myös alueen
metalliteollisuudelle on tilauksia
alkanut tulemaan, mikä enteilee
kasvun jatkuvan. Alueen yritysten
osaaminen ja innovatiivisuus ovat
tärkeä asia maakunnan jatkuvalle
kehittymiselle. Myös julkinen sektori
on tukenut yritysten toimintaa
kiitettävällä tavalla. Kevät on
muutenkin kasvun aikaa, mikä
nostaa mielialoja. Päivien pidentyessä yleinen jaksaminen
paranee pitkän ja kylmän kaamoksen jälkeen.
Ville Koivisto
puheenjohtaja
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Yritysneuvonta
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy tarjoaa
laaja-alaisesti yrittäjien ja yritysten neuvontaa ja kehittämispalveluita Forssan seudulla.
FSKK:n omien asiatuntijoiden apuna käytämme laajaa ja monipuolista asiantuntijaverkostoa, jotta voimme palvella asiakkaita parhaalla
mahdollisella tavalla, kaikki perusneuvonta
asiakkaille on maksutonta palvelua.
Yritysneuvonta voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

Uuden yrityksen neuvonta
Uudelle yrittäjälle annetaan apuja yritysidean
ja kannattavuuden arviointiin sekä tarvittaessa
opastetaan laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Tärkeää on, että yrityksen perustajalla on perusasiat kuten myynti,
markkinointi, tuotanto, työvoima ja rahoitus
mietitty kuntoon jo ennen yrityksen perustamista. Yrittäjä saa tietoa myös tarvittaessa eri
yritysmuodoista, tarvittavista luvista sekä apua
yrityksen perustamiseen. Uudella yrittäjällä on
mahdollista saada rahallista tukea yrityksen
käynnistämisvaiheessa eri tahojen kautta. Samoin autamme löytämään yritykselle sopivat
toimitilat seudulta. Yrityksen perustamisvaiheeseen löytyy hyviä sähköisiä työkaluja kuten

yritysTULKKI ja perustayritys.fi. Näihin pääset helpoiten käsiksi FSKK:n kotisivujen kautta
www.fskk.fi.

Toimivien yritysten kehittäminen
Yritysten kehittämiseen liittyvä neuvonta ja
asiantuntijapalvelut koskettavat yritystoiminnan kaikkia osa-alueita, myynnin ja markkinoinnin kautta tuotekehitykseen, tuotantoon,
kasvuun, kansainvälistymiseen, talouteen ja
rahoitukseen. Yrityksen toiminnan kehittämiseen löytyy tarpeen mukaan eritysosaajia verkostomme kautta. Kehittämisen rahoitukseen
löytyy useita eri kanavia, riippuen kehityksen
luonteesta. Kyseessä voi olla esim. uuden tuotteen tai palvelun tuotekehitys tai yrityksen
toiminnan kehitys liittyen esim. kasvuun ja
kansainvälistymiseen. Kehittämistoimet pitävät sisällään myös tiedottamista muutoksista
muunmuassa lainsäädännössä tai verotuksessa. Yleisillä kehittämis- ja vaikuttamistoimilla
on tavoitteena parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Forssan seudulla.

Yrityksen jatko
Yhä useampi yritys tulee seuraavien vuosien
aikana vaihtamaan omistajaa. Omistajan vaih-

doksessa on tärkeää tietenkin löytää jatkaja
yritystoiminalle, mutta yhtä tärkeää on tehdä
yrityskauppa oikein. Yritykselle voidaan kartoittaa uutta jatkajaa kontaktiverkoston kautta
tai käyttää hyväksi FSKK:n liiketoimintapörssiä. ELY-keskuksen Viestivaihto-tuotteen avulla saadaan edullisesti korkeatasoista asiantuntijapalvelua liittyen sukupolven vaihdoksiin
ja yrityksen myyntiin. Eritoten sukupolven
vaihdoksiin liittyvissä asioissa ei voi olla liikaa
korostamatta asiantuntijan käytön merkitystä.
Järkevällä suunnittelulla voidaan säästää merkittäviä summia.
Yritysneuvoja kohtaa päivittäin hyvin erilaisia
yrityksiä ja yrittäjiä. Jokaisella on omat riemut
ja murheet. Tärkeintä on löytää juuri oikea
tapa auttaa ja neuvoa asiakasta, jotta yrittäjä ja
yritys voivat hyvin ja menestyvät seutukunnalla. Tämä on meidän kaikkien etu.
Aurinkoista kevättä,
Antti Aaltonen
Yritysasiamies
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
p. 03 4240 4731
antti.aaltonen@fskk.fi

Keväinen tervehdys kaikille!
Verotiliote

Yrittäjäeläke

Muistakaanhan, jos haluatte edelleen paperisen verotiliotteen, kyseinen asia pitää ilmoittaa
verottajalle. Jos asiaa ei ilmoita, niin 1.5.2011
lähtien verotiliotteet ovat näkyvissä vain verotilipalvelussa www.vero.fi/verotili.

Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän
määritelmä laajenee vuoden 2011 vuoden
alusta. Jos johtavassa asemassa oleva osakas
omistaa osakkeista yksin yli 30 prosenttia tai
yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia, häntä pidetään työeläkelakien mukaan
yrittäjänä.
Henkilöt, jotka eivät ole nostaneet ansioitaan
palkkatulona vaan osinkona, tulee ottaa Yelvakuutus 1.1.2011 alkaen. Aikaa vakuutuksen
järjestämiseen on kuusi kuukautta. Uusi 30
prosentin omistusraja koskee myös osaomistajaa, joka on nostanut yrityksestä ansiot palkkatulona ja on vakuutettu Tyel:n mukaan. Lainmuutoksen johdosta myös tämän henkilön
pitää siirtyä Yel-vakuutuksen piiriin. (kolmen
vuoden siirtymisaika).
Myös Tyel:sta Yel:iin siirtyvä yrittäjä saa 25
prosentin maksualennuksen neljän vuoden
ajaksi edellyttäen, ettei hän ole aikaisemmin
ollut Yel-vakuutettu.

Rakennusalan käänteinen
verovelvollisuus
1.4.2011 astuu voimaan rakennusalan käännetty verovelvollisuus. Kaksi kriteeriä pitää
täyttyä, jotta sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta ja molempien kriteerien pitää täyttyä samanaikaisesti!
• myyjä myy rakentamispalvelua tai vuokraa
työvoimaa rakentamispalveluavarten
• ostaja harjoittaa rakentamispalveluiden
myyntiä muutoin kuin satunnaisesti. Eli hyvin tarkkana pitää myyjän olla, jotta tietää
mitä myy ja kenelle myy. Ja ostajan on tiedettävä, mitä ostaa ja onko statuksen omaava taho. Tämä aiheuttaa jälleen muutoksia
laskutusohjelmiin ja kausiveroilmoituksiin.
Katsokaa verohallinnon ohje 6.10.2010.

Toiminnantarkastus
Toiminnantarkastus korvaa maallikkotarkastuksen yhdistyksissä ja asunto-osakeyhtiössä.
Lainmuutokset tulivat voimaan asunto-osa-

keyhtiöiden osalta 1.7.2010 ja yhdistysten osalta 1.9.2010.
Käytännössä toiminnantarkastaja arvioi asuntoosakeyhtiön ja yhdistyksen hallinnon järjestämistä sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä
asianmukaisuutta. Toiminnantarkastajalla on
oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten
asioiden tuntemus kuin yhdistyksen ja asuntoosakeyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen
nähden on tehtävän hoitamiseksi tarpeen.
Asiat pitää katsoa yhdistys/asunto-osekeyhtiöittäin ja miettiä mitä yhtiöjärjestys määrää
ja tarkastaa rajat, jolloin pitää valita KHT- tai
HTM-tilintarkastaja.
Tulevat vaalit lähestyvät ja nyt sitten odotellaan mielenkiinnolla kannanottoja tuleviin
lakiesityksiin, joita uusi eduskunta tulee käsittelemään. Osinko- ja tuloverotukseen sekä arvonlisäverotukseen kaavaillut muutokset ovat
varmasti esillä.
Mielenkiintoisia
kannanottoja odotellen
Leena Leppä-Lukkala
KLT
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Antin Konditorian vetäjä Pekko Koivisto luottaa
kolmannessa polvessa hyvään makuun.
Teksti: Hannu Lahtonen
Ei ole mitenkään sattumaa, että Pekko Koivisto on yhtä kuin Antin Konditoria. Leipominen
tuntuu olevan sukuvika, sillä Pekko on jo kolmannen polven koivistolainen yrityksen vetovastuussa.
- Kun muut pääsivät koulusta kesälomalle,
minä lähdin kesätöihin mummolaan, Pekko
naurahtaa. Olipa hän 14-vuotiaana yhden viikon yrityksen tirehtöörinä Sirkka-mummoa
lomittaessaan.
Säkylässä varttuneelle Pekolle ammatinvalinta oli siis jokseenkin selvä, jo 15-vuotiaana
hän aloitti alan opinnot Turussa.
- Oli päätettävä, mitä aikoo tehdä isona,
enkä ollut ehtinyt tehdä muuta kuin leipoa,
vuoden 2001 kesällä Antin Konditorian johtoon siirtynyt Pekko kertoo. On helmikuinen
sunnuntai Käsityöläiskadun varrella, Pekko on
tullut lämmittämään uuneja.
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Perintteitä riittä
ää
Tässä talossa on aina leivottu eli käytännössä
100 vuotta. Ennen Antin Konditoriaa paikalla
ehti toimia neljä eri leipomoa. Vuonna 1956
kaikki kuitenkin muuttui, kun Antero ja Sirkka Koivisto muuttivat Tampereelta ensimmäiseen omaan yritykseensä. Sirkanpäivänä ovet
avattiin ja ensimmäinen sekaleipä tuli uunista.
Antero Koivisto oli alalla tunnettu ja tunnustettu ammattilainen. Kun 50-luvulla kaksi
miestä kilpaili paremmuudesta konditoriaalalla, Antero Koivisto oli näistä toinen.
Pojanpojan Pekon erityislaji on juuri konditoriapuoli.
- Pitää kehittää itseään koko ajan, itseään
pitää haastaa tuotteellisesti. Konditoriapuolella
on hauska kokeilla eri projekteja. Tuotekehityksessä on analysoitava kaikkien osa-alueiden

vaikutusta lopputulokseen, on tiedettävä mitä
ja miksi juuri näin tapahtuu. Tosin tapahtuu
sitä tuotekehittelyä joskus vahingossakin, Pekko virnistää.
Takaiskuiltakaan ei voi välttyä.
- Voisilmämunkki oli kokeilu, joka ei mennyt millään kaupaksi. Sitä vain luultiin liian
rasvaiseksi, mutta hyvä se ainakin oli, Pekko
muistaa.
Vaikka leipomon tietokannassa on parituhatta tuotekoodia, kaksi menestystuotetta on
yli muiden: kiviarinauunissa paistettu sekaleipä ja possumunkki. Hapanleipä ja voipulla
ovat hyvinä kakkosina.
- Leivät, pullat ja munkit ovat perustuotteemme. Konditoriapuoli menee enemmän
trendeittäin, siinä vaikutteet ja muotiaallot
tulevat viiveellä Keski-Euroopasta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat täytekakut, leivokset,

kahvikakut ja pikkuleivät, mutta tilauksesta
teemme vaativia erikoistuotteita, kuten sokerija suklaatöitä, Pekko luettelee.
Päivittäin valmistuu kolmisenkymmentä eri
tuotetta, lähes kokonaisuudessaan käsityötä.
Ruisleivän juuri eli raski on sekoitettu jo 50
vuotta samassa astiassa.
- Superfood on nykyään kovassa kurssissa, ihmiset ovat valmiita maksamaan vaikka mitä,
mutta pelkkä ruisleipä on jo sitä itseään eikä
maksa paljon. Valitettavasti luomun käyttäminen on tehty liian vaikeaksi. Meillä on aina ollut osa jauhoista luomua, mutta emme ole sillä
elämöineet, Pekko kertoo.
Hänen mukaansa alalla on muutenkin aivan liikaa säädöksiä ja määräyksiä. Paikallinen
tulkinta saattaa vaihdella ja olla tarkoitustaan
tiukempi.

Ei se hinta
a, vaa
an se
e mak
ku
Käsityöläiskadun varrella sijaitsevan leipomon
ja kahvilakonditorian lisäksi yrityksellä on
myymäläkahvio Pikku Antti Kartanonkadulla,
vastikään aloittaneen K-Supermarketin kyljessä. Työntekijöitä on kaikkiaan kahdeksan.
- Meillä koko tuotanto perustuu siihen, että
myymme tuotteemme itse. En lähde hintakilpailuun, on parempi myydä suoraan asiakkaille ja saada suoraa palautetta. Hinta ei saa ratkaista, vaan maku, Pekko perustelee.
Hän korostaa sitä, että pieniä toimijoita pitäisi olla enemmän.
- Se merkitsee enemmän makuja, sillä isot
leipomot tekevät bisnestä aivan omalla logiikalla. Isot leipomot hiipuvat, koska ne ovat
kasvaneet liian suuriksi. Pienissä ja keskisuurissa leipomoissa on tulevaisuus, Pekko väittää.
Yrittäminen pienuuden ekonomialla merkitsee
ympärivuorokautista ja –vuotista sitoutumista
yritykseen, ja tietenkin oma työpanos on kaikki kaikessa.
- Aamuviideltä alkaa päivän työ, mutta jos
on kiiresesonki, on aloitettava jo kahdelta tai
joskus menee läpi yönkin. Onneksi vaimo
hoitaa paperityöt, jotta voin keskittyä leipomiseen. Loman pitäminen on nihkeätä, kerran
olin sattuneesta syystä viikon poissa, Pekko valottaa yrittäjän arkea.
Eikä yrittänyttä laiteta. Pekko vierailee säännöllisesti alan messuilla, joista merkittävin
pidetään Saksassa. Alan uudet tuulet, trendit
ja ideat ovat tuomisina, kuten viimeksi jäätelökone.
- Ruotsissa pieniä jäätelövalmistajia on ollut
jo parikymmentä vuotta, Suomeen ilmiö on
vasta rantautumassa. Tämä italialainen jäätelökone on kuitenkin ensimmäinen Suomessa,
Pekko kertoo.
Jäätelöllään hän sai viime kesänä unelmaaloituksen. Todellisen hellekesän myötä jäätelökauppa kävi korkeilla kierroksilla.
- Sain tehdä jäätelöä kellon ympäri, sillä parhaimmillaan kävi päivässä 800 ihmistä jäätelöllä, Pekko myhäilee.

Tästä se alkaa. Anneli Peräsuo lisää jauhot ja taikinan vaivaaminen alkaa.

Kuminalla tai ilman. Hapanleipä on ollut kestosuosikki kaikkina vuosikymmeninä.
Uusin hittituote. Itse tehdyt jäätelöt tulivat kuvaan mukaan viime kesänä.
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Jokioisten kunnalle
yrittäjyyden valtuustoasiakirja
Jokioisten valmistuvan yritystalon edustalla
on helppo hymyillä

Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa
Yhteistyöllä

Konkreettisia toimenpiteitä
Jokioisissa

Jokioisten kunnan yrittäjyyden iltakoulu pidettiin 20.1.2010 valtuustosalissa. Iltakoulu
oli tarkoitettu valtuutetuille, kunnan johtoryhmälle, Jokioisten Yrittäjät ry:n hallitukselle
sekä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle.
Iltakoulun toteutus perustui Y4-ideologiaan,
joka muodostuu sanoista yrittäjyys, ylös, yhteiskunnassa, yhteistyöllä. Se on keskisuomalainen sosiaalinen innovaatio, joka on kehitetty
ja toteutettu vuodesta 2002 lähtien.

Päättäessään yrittäjyyden valtuustoasiakirjan
hyväksymisestä valtuusto päätti
- perustaa kunnan ja yrittäjien välisen yrittäjyyden neuvottelukunnan,
- ottaa käyttöön systemaattisen yrittäjyysvaikutusarvioinnin kunnallisessa päätöksenteossa,
- parantaa kunnan kilpailukykyä sisällyttämällä yrittäjyyden huomioimisen osaksi
kunnan toimialaohjelmia,
- jatkuvan, luonnollisen vuoropuhelun parantamisesta järjestämällä valtuutettujen ja yrittäjien yhteisiä tapaamisia(1-2 krt/vuosi).

Järjestetyn tilaisuuden tavoitteena oli luoda
yhteinen ymmärrys yrittäjyyden merkityksestä kunnan hyvinvoinnin kehittymiselle sekä
määrittää ehdotukset kunnan yrittäjyyskulttuurin kehittämisen keskeisistä toimenpiteistä. Lisäksi tavoitteena oli aktivoida ja innostaa
kunnallisia päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita
huomioimaan entistä selkeämmin päätöksenteon ja eri päätösvaihtoehtojen vaikutukset hyvinvointiin, yrittäjyyteen ja elinkeinoihin.
Jokioisten kunnan valtuusto hyväksyi
21.12.2010 yksimielisesti yrittäjyyden valtuustoasiakirjan, jossa vakuutetaan osallistumista käytettävissä olevin keinoin ja resurssein
yrittäjyysprosessin toteuttamiseen. Samalla
valtuusto sitoutui kannustamaan kaikkia Hämeen maakunnassa organisoituneita tahoja
tulemaan mukaan hankkeilla, jotka tukevat
konkreettisella tavalla näitä tavoitteita.

6I

KÄTEVÄ

I 1 / 2011

Jokioisissa monimuotoista
yrittäjyyttä
Jokioisten kunnan yrityskenttä on viimeisten
vuosikymmenten aikana monipuolistunut.
Kunnan suurin teollinen työnantaja on nykyisin Jokioisten Leipä Oy, joka työllistää 84 henkilöä. Leipä on Kanta-Hämeen suurin leipomo,
joka sai vuonna 2010 maakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
Pakkausautomaation kehittäjänä ja valmistajana Jomet Oy edustaa alansa huipputeknologiaa (Inno-Suomi -palkinto 2009) samoin
kuin hieman nuorempi DA-Design Oy, joka
toimii Jokioisten Virastotalossa toimialanaan
elektroniikka- sekä ohjelmasuunnittelu sulautettuihin järjestelmiin.

Metalli- ja konepajateollisuutta edustavat
mm. Pintos Oy (naulat), Kaarjoen Jokioisten
tehdas (langat,verkot), Konepaja E.Virtanen
Oy, Heinämäki Oy, Kartano Korjaamo Oy, Jomeco Oy, Muototeräs Oy, ATI-Teräs Oy, KJMTuote Oy sekä Pajakallio Oy.
Jokioisten Maanrakennus Oy tekee korkealuokkaista maanrakentamista eri muodoissaan. Yritykselle on myönnetty Rakentamisen
Laatu ry:n pätevyystodistus. Kunnassa on
myös useita kaivinkoneyrittäjiä, metsäkoneyrittäjiä sekä logistiikka-alan yrityksiä, joista
suurin on Pentti Sarin ky.
Rakennusteollisuutta edustaa mm. FM-Mestarihalli Oy, Rakennusliike HE Kallioinen Oy,
Rakennusliike TK Seppänen Oy, Jorpek Oy,
LVI-Lindström Ky, Pekka Kujanpää Oy sekä
kalusteteollisuutta Jokkis-Keittiöt Oy.
Silkkipaino Mino Tuote Oy toimii vt 10 varressa Haisiontien risteyksessä.
Lisäksi Jokioisissa toimii elintarviketeollisuuden alalla Genencor International Oy, Pita
Finland Oy (pitaleivät, salaattiannokset ym),
kasvinjalostuksesta vastaava Boreal Kasvinjalostus Oy, Agropolis Oy sekä Suomen ja tiettävästi Euroopan ainoa koiran ja kissan kermakakkuja valmistava Lemmikkileipurit. Samaan
toimialaan kuuluvat myös maatalousyrittäjät
tuotantoketjun alkupäästä.
Etanolin tuotannon on aloittanut ST-1 Biofuels Oy, joka hyödyntää beta-amylaasituotannon sivuvirtaa.
Liike-, hoiva- ja palvelualan yrityksiä ja yrittäjiä kunnassa on lähes kaikilta aloilta ja he
puolestaan täydentävät erinomaisesti omalla
toimialallaan jokioislaisten sekä Forssan seudun palvelutarjontaa.
Huhtikuun loppuun mennessä Jokioisiin
valmistuu 1 000 m2 osaomisteinen Yritystalo
Forssantien varteen. Talossa on vielä vapaana
kaksi 100 m2 yritystilaa.
Kunnan suurimmat työnantajat edustavat
kuitenkin julkista hallintoa eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Jokioisten
kunta.
Hyvää kevään odotusta!
Jorma Hacklin
Hallintojohtaja

ASLAK-kuntoutusta Kiipulassa
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys haki jäsenistölleen KELAN yrittäjille räätälöityä ASLAK-kuntoutusta. Paikkoja saatiinkin 10 kpl ja ensimmäinen kurssiviikko pidettiin
tammi-helmikuun vaih-teessa. Kurssille osallistuneiden henkinen ja fyysinen kunto ei ollut
kohdallaan ja suurin osa saikin ”ra-pakuntotodistuksen”, minkä pohjalta on hyvä jatkaa
seuraavaan kurssivaiheeseen. Mikä on ASLAK-kuntoutus ja mitä se pitää sisällään? Sitä kysyttiin yhdistyksen kurssin vetäjältä fysioterapeutti Maria Sihvolalta.

Kauanko yrittäjille on järjestetty
Aslak-kuntoutusta?
Yrittäjille suunnatut ASLAK-kuntoutukset ovat olleet mahdollisia reilut 10 vuotta. Itse olen ollut vetämässä ensimmäistä yrittäjäkurssia vuonna 2005.
Vuosittain meillä Kiipulassa järjestetään 3-5 yrittäjäkurssia. Paljon on ollut yrittäjäyhdistyksille ja
ketjuille, kuten K-kauppiaille järjes-tettyjä kursseja.
Yksityisyrittäjille järjestettävien kurssien asiakkaat
tulevat yleensä ympäri Suomea Kelan lähettäminä.

Mikä paikka on Kiipulan
kuntoutus- ja koulutuskeskus?
Kiipula on säätiö, jossa on kuntoutuskeskus, aikuiskoulutuskeskus ja ammattiopisto. Kiipulasäätiö sijaitsee Janakkalassa ja se on perustettu vuonna 1945
testamenttilahjoituksena. Kuntoutus on aloittanut
toimintansa vuonna 1970. Kuntoutuskeskuksen toiminta painottuu työikäisten kuntoutukseen sekä työelämävalmiuksien ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Pääasiallinen tuote on ASLAK-kuntoutus.

Mitä on ASLAK-kuntoutus?
ASLAK- kuntoutus on työkykyä ylläpitävää ja parantavaa varhaiskuntoutusta. Kurssi sisältää fyysistä ja
henkistä työkyvyn arviointia. Ensimmäisellä jaksolla
tehdään mm. tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn kartoitus erilaisten suorituskykytestien avulla.
Sosiaalinen sekä psyykkinen toimintakyky tulee esille ryhmäkeskusteluissa tai yksilötapaamisissa. Kuntoutuksella pyritään selvittämään yksilöllisesti jokaisen henkilön elämäntilanne sekä fyysiset ja henkiset
avut ja kartoittamaan riskialueita, joihin pitäisi puuttua. Myös tukiverkostojen kartoitus kuuluu tavoitteisiin. Kurssilla arvioidaan, ilmeneekö kyynistymistä,
jonkinasteista masentuneisuutta tai alakuloisuutta,
mikä vaikuttaa työkykyyn ja jaksamiseen. Kurssilaisten mielipiteitä kuunnellaan koko ajan; millaiseksi he
kokevat kuntoutuksen ja mitä odotuksia on. Tämän
avulla saadaan selville, mitkä ovat työssä tai muun
jaksamisen kannalta oleellisia asioita, esim. yksinäisyys. Tällöin pohditaan, millä sitä voitaisiin vähentää
ja miksi asiat ovat niin? Fyysisissä ongelmissa tilannetta arvioidaan ja annetaan tarvittaessa suosituksia
esim. jatkotutkimuksiin. Lääkäri voi suoraan kirjoittaa lähetteen fysioterapiaan tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Mitään suosituksia ei kirjata ennen kuin
kyseisen henkilön kanssa on keskusteltu. Yleensä asiat
mietitään yhdessä oikeaan suuntaan. ASLAK- kuntoutuksen ydintyöryhmään kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Milloin tulisi hakeutua kuntoutukseen?
Kuntoutukseen pitäisi hakeutua, kun henkilö alkaa
kokea väsymisen merkkejä tai fyysisiä oireita, mitkä vaikuttavat mm. työssä jaksamiseen. Työmotivaatio voi olla kateissa tai kokee kyynistymistä. AS-

LAK- kuntoutukseen voi tulla jo siinäkin vaiheessa,
kun kaikki on periaatteessa hyvin. Ihmisen tulisi aika
ajoin hakea itsellensä aikaa ja irtaantumista arjesta. Jos
monta vuotta menee työn imussa, lähi- ja perhesuhteet alkavat rakoilla, tällöin kannattaisi ottaa vapaata
ja hakeutua kuntoutukseen. Ei tarvitse olla sairas ja
raihnainen. Kuntoutus on ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta eikä siinä ole varsinaista ikärajaa.
Yrittäjät hakeutuvat kuntoutukseen usein aivan liian
myöhään. Moni sanoo jälkeenpäin, että olisi pitänyt
tulla jo 10 vuotta aikaisemmin. Moni on kärsinyt työuupumuksesta, josta on päässyt jollakin tavalla yli tai
se on jatkunut, minkä seurauksena on tullut fyysisiä
sairauksia. Yrittäjälle on usein kurssille tulon esteenä
se, että hän ei uskalla irtaantua töistään. Poissaolo
työllistää ennen ja jälkeen kurssin, kun rästissä olevat työt pitää tehdä. Yleisesti tulijalla on huoli työssä jaksamisestaan, uupumusta, masentuneisuutta ja
fyysisiä ongelmia. Henkinen jaksaminen korostuu,
koska tahti on nykyään kiivasta. Hyvin usein ylikuormitetut ja stressaantuneet ihmiset ärsyyntyvät
tai hermostuvat, jos joutuvat istumaan paikallaan,
eikä koko ajan tehdä jotain. Se on itseasissa jo merkki siitä, että pitäisi pysähtyä.

Miten hakeutua ASLAK-kuntoutukseen?
Kelan sivuilta löytyy kuntoutushakemuslomake (KU
102), mikä pitää täyttää. Sen jälkeen haetaan B-lausunto työterveyslääkäriltä tai omalta lääkäriltä. Kela
tekee päätökset ja ilmoittaa, kuka pääsee kuntoutukseen ja minne. ASLAK -kuntoutusta voi saada vain
kerran, se on harkinnanvaraista ja siitä maksetaan
kurssilaiselle kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta.

Millaista palautetta olette saaneet?
Pääsääntöisesti positiivista palautetta. Alussa yrittäjällä voi olla kovat odotukset, ”kaikki mulle heti
nyt” -periaatteella. Usein yrittäjät haluaisivat, että
ensimmäinen kuntoutusviikko tiivistettäisiin kolmeen päivään. Uusien jaksojen aikana mieli ja ajatukset muuttuvat ja silloin sanotaan: ”On ihan hyvä,
ettei ole liian kiivas tahti”. Olisi myös erinomaista,
jos yrittäjät pystyisivät järjestämään kuntoutusajan
siten, että he voisivat olla irti työstään. Tällöin pystyy rauhoittumaan, pysähtymään, keskittymään ja
nauttimaan siitä, että onkin aikaa vain itselle.
Milloin koet onnistuneesi yrittäjien kanssa?

Silloin, kun saan suoraa palautetta ja huomaan,
että yrittäjät ovat saaneet jotain. Jos on ollut esimerkiksi antoisa keskustelu, missä on löydetty
yhteisymmärrys. Toisaalta, kun kuntoutuksessa
olleet huomaavat, että on kyetty rentoutumaan ja
rahoittumaan. Yrittäjät ovat ahkeria tekemään töitä tavoitteidensa eteen. Ihmisestä näkee muutoksen heti, kun tyyneys, rauhallisuus ja fyysinen hyvinvointi paranevat, silloin kokee onnistuneensa.

Hei, hän syntynyt on
vauhti kallossaan…

Henry Varha on Hemiva Installation Oy:n

ta, että Henryllä on bensaa suonissaan.

aikoihin itse oppia, useimmiten yrityksen ja
erehdyksen kautta. Crossiharrastus kesti kymmenisen vuotta, johon ei liittynyt seura- tai
kilpailutoimintaa. Moottoreista lähtevät hyvät
äänet olivat nuorenmiehen mieleen enemmän
kuin verissäpäin kilpaileminen. Ensimmäistä
oman peltoauton rattia Varha käänsi jo 13vuotiaana. Ajokortti-iässä tuli autojen laittamisesta vakavampi harrastus. Autojen tuunaus
on jatkunut tähän päivään asti, mikä näkyy
myös oman yrityksen autojen ulkoasussa. Ensiksi autojen laittaminen kohdistui katuautojen
kunnostamiseen ja laittamiseen. Myöhemmin
tuli vuoroon kilvissä olevat rata-autot.

Lapsena
a se
e jo
o alk
koi

Rata-auttoillu Outllaw-ttiimi

Lapsesta saakka on Henry Varhalla ollut kiinnostus eri moottoreihin. Heikki-isän verstaalla
Viksbergin perällä sai 12-vuotiaan nuorenmiehen ensimmäinen enduro crossimopo kyytiä. Moottoreita viriteltiin ja rakenneltiin sen
aikaisilla opeilla ja kyvyillä kavereiden kanssa
paremmiksi. Myös Iso-Hunnarin laskettelukeskuksen rinteillä käytetyt moottorikelkat
tulivat tutuiksi, koska isä hoiti rinteitä ja suksivuokraamoa. Kaikki piti moottoreista noihin

Henry Varha on ollut mukana muutaman
vuoden mekaanikkona Hagan Villen Outlaw
kiihdytysautotiimissä. Autolla ajetaan kiihdytyskisaa 400 metrin matkalla. Outlaw -ryhmän
autot voidaan virittää suhteellisen vapaasti.
Autot eivät kuitenkaan saa kulkea 1/4-mailin
matkaa nopeammin kuin 7.50 sekuntia. Yli
1500 -hevosvoimaiset monsterimoottorit eivät
ole tässä luokassa harvinaisia. Tasoituksia ei
ole, ”kumpi ensin maalissa on voittaja” –tee-

toimitusjohtaja. Yritys on erikoistunut
korkealaatuisten laivasisustuksien valmistukseen ja asennuksiin. Päätoimialana on valmistaa loistoristeilijöiden
luxus-sviittejä.

Vapaa-aikana

Henryn

aika kuluu mitä erilaisimpien vauhtiharrastusten parissa. Lapsesta asti ovat
kaikki lujaa kulkeneet ajoneuvot miestä
kiehtoneet. Hyvällä syyllä voidaan tode-
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malla kisaillaan. Henryn tehtävänä tiimissä
on auton rakennus ja tekninen puoli. Auton
moottorista vastaa eri mekaanikko. Tuomaristo tutkii autot hyvin tarkkaan, ennen kuin
ne hyväksytään kilpailuihin. Autot ovat suurimmaksi osaksi itse tehtyjä, joten katsastukset
ovat turvallisuudenkin takia välttämättömiä.
Autojen runkorakenne pitää olla hyvin tarkkaan sääntöjen mukainen. Myös erilaiset räjähdyssuojat ja jarruvarjot tarkastetaan ja niiden sääntöjenmukaisuus varmennetaan. Villen
autoa on nyt rakennettu kaksi vuotta ja se lukeutuu luokan nopeimpiin autoihin Suomessa.
Viime vuosi oli ensimmäinen suhteellisen kokonainen kilpailukausi. Menestystä ei ole vielä
suuremmin saatu, mutta sen eteen tiimi tekee
työtä. Kiihdytyskisailu on kallis harrastus ja rahaa saa kulumaan niin paljon kuin haluaa, sillä
kehitystyölle ei näy loppua. Suomessa kisoja
järjestetään 4-5 paikkakunnalla, joista Alastaro
on lähinnä Forssaa. Menestymisen myötä saavat tiimin jäsenet mielihyvää myös itselleen.
Vuosi sitten myös Henry ajoi ratalisenssin.
Tämä mahdollistaa osallistumisen kuljettajana
SM-kisoihin.

Veneilyä
ä te
ekiijän ehdo
oilla
Myös veneily on lähellä Henryn sydäntä ja tällä hetkellä ehkä rakkain harrastus. Kipinä veneilyyn tuli aikoinaan isovanhempien mökillä
Kerimäellä, missä tapahtui ensikosketus veneilyyn ukin veneellä. Ensimmäisen oman veneen
Henry osti itselleen 10 vuotta sitten. Argomerkkistä kisavenettä ei hankittu kilpailumielessä, vaan enemmänkin kiinnostuksesta, miten sen saisi kulkemaan nopeammin. Venettä
rakenneltiin ja viriteltiin, jotta huiput koneesta
saataisiin irti. Kone ei aina kaikkia virityksiä
kestänyt, vaan laittaminen täytyi aloittaa alusta. Veneilyssä ruokahalut kasvoivat ja seuraava vene oli Four Winns -jenkkivene, jonka
kanssa tuttavuus jäi kahden vuoden mittaiseksi. Henryn silmiin oli nimittäin sattunut vene
jollaista hän oli jo pitkään etsiskellyt, Wellcraft Scarab. Vanha vene meni myyntiin, jotta
uudelle 22-jalkaiselle kaunottarelle tulisi tilaa.
Ostettaessa vene oli varustettu vakiotekniikalla
eli 350 cc Chevroletin moottorilla ja Mercruiserin veneosilla ja vetolaitteilla. Henrylle oli
heti selvää, että kyseistä moottoria ei ruveta
virittämään, vaan vene rakennetaan tekniikan ja moottorin osalta uudestaan. Veneseen
hankittiinkin Chevroletin 406 cc kisaopeilla
tehty moottori. Moottori viritettiin ja siihen
lisättiin ilokaasut, joka nostaa hetkittäin tehot
672 hevosvoimaan. Ilokaasulla lisätään koneen
moottorin happipitoisuutta, jolloin moottori
pystyy polttamaan polttoainetta enemmän ja
tehot nousevat räjähdysmäisesti. Veneeseen
Henry on tehnyt erittäin paljon omavalmisteisia osia, mm. kaikki marinointiosat. Viime
kesänä Hangossa järjestetyissä amerikkalaisveneiden kilpailuissa Henryn veneellä mitattiin
merivartioston tutkaan ajettaessa 67 solmun
huippunopeus (124 km/h). Tuolla nopeudella kulkevalla veneellä matka Saaren kansanpuistoon ja takaisin kestäsi n. 17 minuuttia
ilman nopeusrajoituksia. Nopeus on pitkälti
maksiminopeus, mikä kyseisellä venetyypillä
on mahdollinen. Polttoaineenkulutus maksiminopeudella on toistasataa litraa tunnissa.

Rauhallisesti ajettaessa veneellä pääsee 30-40
litran kulutukseen tunnissa. Henryn venekunta sijoittui nopeuskisassa viidenneksi 50:n
osallistujan joukosta. Veneen kehittely jatkuu
ja tarkoitus on parantaa sen suorituskykyä. Tiiminä venekunnassa on moottoripyöräkerhon
jäseniä ja tekniikan puolella kiihdytysautotiimin porukkaa. Turun saaristo toimii veneen
testivesistönä. Vene on sen kokoinen, että se on
helposti trailerilla siirrettävissä.

Moottoriipy
yöräily - Bo
ombers
Moottoripyöräilyharrastus heräsi myös uudelleen henkiin, kun FCF:ssä olevat ystävät saivat
Henryn uudelleen harrastuksen pariin. Bombers eli taitoajo on siinä määrin kiehtovaa, että
Henryllä oli edessä pyörän hankinta. Harrastuksessa käytetään suhteellisen vakioita pyöriä
tekniikaltaan, tehoilla ei ole niinkään merkitystä. Lajin ominaispiirteitä ovat yhdellä pyörällä
ajaminen, kiihdytykset ja erilaiset temput. Lajia voidaan harrastaa suljetuilla alueilla kuten
Forssan lentokentällä. Vauhdilla ei lajissa ole
merkitystä. Mitä hiljempaa osaa ajella nokka
pystyssä, sitä taitavampi kaveri. Myös suoritusten pituudet kertovat kuljettajan taidoista. Kumin polttaminen kuuluu myös lajiin. Varhalta
paloi kymmenen takarengasta viime vuonna.
Onneksi rengasfirmat antavat sponsorimainoksia vastaan renkaita harrastajille edullisemmalla hinnalla. Kaatumisia tässä lajissa sattuu
jonkin verran, kun omia rajoja haetaan. Henry
Varhan pyörä on kestänyt suhteellisen hyvin ja
isommilta haavereilta on vältytty. Henkilökohtaiset vakuutukset pitää kuitenkin olla kunnossa tässäkin harrastuksessa.

muuttunut taitojen kasvaessa snow crossiksi.
Ruotsin puolella on moottorikelkalla ajaminen
vapaampaa kuin Suomessa. Käytäntö on täysin
päinvastainen; ajaa saa periaatteessa missä vain,
ellei sitä ole erikseen kielletty. Tänä vuonna on
kelkkailussa ollut toinen perättäinen hyvä talvi. Henryn menopelinä toimii 800 cc Lynx Re.
Kelkka on hyvin pitkälle itse rakennettu ja se
on myös varustettu ilokaasulaitteistolla. Tässä
tapauksessa ei koneelta haeta nopeutta, vaan
enemmän tehoja voiman ulossaantiin. Kelkkojen huippunopeudet voivat olla 160-190 km/h
kelistä riippuen.

Mitä harrrasstuksissta sa
aa
Henry Varhan harrastusten mielihalut vaihtuvat ajankohdittain sekä vuosittain. Veneily
on tällä hetkellä sydäntä lähinnä. Töiltä ei aina
tahdo aikaa riittää harrastuksille, mutta kaikilla asioilla on tärkeysjärjestyksensä. Suurimman nautinnon ja onnistumisen tunteen Henry saa, kun menopelien tekniikka toimii, eikä
ongelmia esiinny. Myös tiimissä työskentely ja
sen ilmapiiri ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä.
Veneharrastuksesta nauttii myös perhe, sillä
veneretket ovat perheen yhteistä aikaa.

Moottoriike
elk
kkailu
u
Talviaikana vauhdin harrastuksissa takaa moottorikelkkailu. Henryllä on nyt
viides kelkka menossa. Kunnolliset
kelkkailumaisemat haetaan Lapista tai Ruotsin puolelta. Harrastus
on alkanut reittiajamisella ja
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Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry:n

Sääntömääräinen
vuosikokous
ja kuusijuhla 27.11.2010
Vuosikokous ja kuusijuhla pidettiin
Forssan Musiikkisalissa. Tilaisuudessa
palkittiin kultaisella yrittäjäristillä Pentti Liimatta ja hopeisella järjestömerkkillä Paula Lehtonen. Tilaisuudessa jaettiin myös ensimmäistä kertaa ”Kätevä”
huomionosoitus alueelliselle yrittäjälle.
Ensimmäisen Kätevä palkinnon pokkasi
Rauno Saari Oy. Palkintoa olivat vastaanottamassa Mikko, Rauno ja Riitta
Saari. Tilaisuuden juhlapuhujana toimi
Nordea-pankin Etelä-Hämeen aluejohtaja Leena Roiha.

SM-liigan talviklassikko
5.2.2011
Bussilastillinen yhdistyksen väkeä oli
seuraamassa Helsingin stadionilla järjestettyä Talviklassikko jääkiekon ulkoilmaottelua, jossa kohtasivat Helsingin
paikallisseurat Jokerit ja HIFK. Ottelua
oli stadionilla seuraamassa huikeat 36
644 katsojaa. HIFK voitti pelin niukasti
4-3 ja vei sarjapisteet.

Tutustuminen Würth Oy:n
logistiikkakeskukseen 13.1.2011
Yhdistyksemme pääsi vierailulle Würth Oy:n
logistiikkakeskukseen ja pääkonttorille Riihimäelle. Logitiikkakeskus on yksi maailman
nykyaikaismmista, joten katsottavaa ja opittavaa riitti. Tilat yhdistyksen jäsenistölle esitteli
myyntipäällikkö Jarmo Palomäki.

Tapahtuu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin:
sihteeri Pia Oksa: info@fsktry.fi, gsm 050 313 8987

Kevätkokous ja ulkoilupäivä
26.3.2011

Perinteinen Teatterimatka
Helsinkiin 14.5. 2011

Kevätkokous ja ulkoilupäivä järjestetään
26.3. klo 12 alkaen. Kokouskutsu lähetetään
kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

Yhdistys järjestää jo perinteeksi muodostuneen teatterimatkan Helsinkiin. Uusi uudempi UIT on entistä ehompi, hauskempi
ja loisteliaampi - laatua ilolla ja suurella sydämellä! Tämän vuoden ilottelussa mukana
sekä vanhoja konkareita että uusia tähtiä,
unohtamatta cyber-orkesteri Jean S:ää. Tule
viettämään hykerryttävä puolitoistatuntinen
huumorin, loistavien musiikki- ja tanssinumeroiden sekä maan eturivin tähtien kanssa.
Teatterin hinta kuljetuksineen 45 €/hlö.

Järkivihreä Forssan seutu
turbonousuun 19.4.2011
Forssan seudun yrittäjäjärjestöt, Hämeen
kauppakamari, Forssan Seudun Nuorkauppakamari sekä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy järjestävät yhteistyössä
Järkivihreä Forssan seutu turbonousuun
-tilaisuuden talousalueen elinkeinoelämän
toimijoille Jokioisten Tietotalossa tiistaina
19.4. klo 14.00 - 17.30.

Rautakankikävelyn 11.
MM-kilpailut Mustialassa 20.8.2011
Yhdistys osallistuu joukkueellaan Rautakankikävelyn MM-kisoihin. Joukkueen tueksi
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toivotaan mittavaa huutosakkia. Tilaisuus
alkanee Tammelan Mustialassa 20.8.2011
klo 18.00. Rautakankikävely on sauvakävelyn rautaisempi muoto ja kisa käydään nelihenkisin joukkuein.

Matka Irlantiin 13.9. -17.9.2011
Yhdistys järjestää matkan Irlantiin. Matkan
aikana käydään yritysvierailuilla ja tutustuaan niin Dubliniin kuin sen lähialueisiinkin.
Kaunis, värikäs luonto ei ole ainoa syy, mikä
saa niin monet haltioitumaan tähän vihreään saareen. Saarella on myös satoja linnoja,
pittoreskeja kyliä, pieniä kiemuraisia teitä,
lukemattomia pubeja ja ennen kaikkea erittäin hauskoja ihmisiä.
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Teemme sen mahdolliseksi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Maksa vähemmän laskuja

Osaamista työhön, tukea elämään
t ASLAK- ja Tules-kuntoutusta
t urasuuntapalveluja
t kuntotestausta t virkistyslomia
t työelämäpalveluja yrityksille ja yhteisöille

Kiipulan
kuntoutuskeskus

Kiipulantie 507, PL 13, 14201 Turenki
kuntoutus@kiipula.ﬁ | www.kiipula.ﬁ
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Mainostoimisto Synergia
puh. 03 422 0050
Käsityöläiskatu 38, 30420 Forssa
www.mainossynergia.com

FORSSAN SEUDUN
KEHITTÄMISKESKUS OY
DŝĞƟƚŬƂǇƌŝƚǇŬƐĞŶƐƵƵŶŶŝƩĞůĞŵŝƐƚĂ͕
ĂůŽŝƩĂŵŝƐƚĂƚĂŝŚĂůƵĂƚŬŽƉĂƌĂŶƚĂĂƚŽŝŵŝǀĂŶǇƌŝƚǇŬƐĞŶ
ƚŽŝŵŝŶƚĂĞĚĞůůǇƚǇŬƐŝć͍&ŽƌƐƐĂŶ^ĞƵĚƵŶ<ĞŚŝƩćŵŝƐŬĞƐŬƵƐ
ŽŶũƵƵƌŝƐŝŶƵĂǀĂƌƚĞŶ͕ŽƚĂǇŚƚĞǇƩć͊

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

Yrittäjän Kuussa on monipuoliset palvelut!

Tervetuloa Kuuhun!
Meillä on yli 4000 toimistotarviketta, joita yritykset
käyttävät päivittäin toiminnassaan.
Q-Kirjakaupan YRITYSKORTILLA saat -20 % kaikista
normaalihintaisista toimistotarvikkeista. Yrityskorttiin on
mahdollista liittää laskutuspalvelu, jolloin lähetämme
koontilaskun kerran kuussa. Laskutuksesta emme peri
ylimääräisiä kuluja.
Kirjakauppamme alakerrassa sijaitsee NOUTOTUKKU,
jonne olemme koonneet yrityksen tärkeimmät tarpeet.
Tuotteet on hinnoiteltu edullisiksi nettohinnoiksi.

Sibeliuksenkatu 1
30100 Forssa
03 435 6049
www.kirjakeskus.net

