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Forssa Print,
uudistuvalla
asenteella ja ilmeellä
tulevaisuuteen s.4
www.fsktry.fi

Kukkaloistoa ja
kevään odotusta
Palmin puutarhalla s. 8

Meissä kaikissa
asuu pieni
Räikkönen s. 7

Pääkirjoitus

Villen suuret saappaat

K

iitokset luottamuksesta vielä kertaalleen. Kiitokset myös erityisesti Villelle menneestä neljästä vuodesta, yhdistyksemme
voi todella hyvin.
Uutena puheenjohtajana pyrin toimimaan edelleen jäsenistön edun
mukaisesti ja kunnioittamaan yhdistyksen toiminnalleen asettamia
periaatteita, kuitenkin ikiomat saappaat jaloissa.
Jatkossakin panostamme yhdistyksemme jäsenten kouluttautumiseen, järjestämme teatteri- ja konserttimatkoja sekä yritysvierailuja. Katson myös erittäin tärkeäksi mahdollisuuden tutustua jäsenistömme kesken toisiin yrittäjiin; verkostoitukaa ja keskustelkaa
myös vaikeista asioista toistenne kanssa. Monet asiat ovat vaikeita
purkaa toisille, mutta tiedän siitä kuitenkin varmasti olevan hyötyä
tulevaisuuteen.
Päivien pidentyessä yleinen jaksaminen paranee pitkän kaamoksen
jälkeen. Pitäkää nupistanne ja kropastanne hyvä huoli, pitäkää hyvä
huoli myös henkilöstöstä, sillä se on yrityksenne tärkein voimavara.
Vatikaanissa konklaavi pölläytti sitten
valkean savun ilmoille.
Mielenkiinnolla odotamme sitä
hetkeä, kun Turuntiellä pöllähtää
ja meillä on uusi kyläpäällikkö
täällä yrittäjäystävällisessä
Forssassa.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kevättä rintaan…
Tapsa

Tapio Lilja
puheenjohtaja

Forssan Seudun
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Hallitus 2013
Puheenjohtaja
Tapio Lilja

Yrittäjä, tiesitkö että voit käyttää verkkopankkia
myös laskutukseesi ja lähettää laskusi sähköisesti
saajille?

Varapuheenjohtaja
Juha Heinämäki
Sihteeri
Pia Oksa

E-laskuun siirtymällä yrityksesi ei tarvitse erillistä laskutusohjelmaa. Sähköinen laskutus tuo samalla yrityksellesi kustannussäästöjä nopeuttaen
laskutusta ja pienentäen laskutuskuluja. Vastaanottajana hyödyt myös itse
sähköisen laskun vaivattomuudesta.

Rahastonhoitaja
Leena Leppä-Lukkala

E-laskulla säästät myös ympäristöä. Ja kun lisäät siihen automaattisen maksatuksen, voit kätevästi korvata aikaisemman suoraveloituspalvelusi.

Kätevä

Kysy lisää Nordean Yrityspalvelusta 0200 2121(pvm/mpm) ma-pe 8-18 tai
Nordean konttorista.

Julkaisija

Teemme sen mahdolliseksi
Forssa
Torikatu 4
0200 2121
nordea.ﬁ

Painos
Jakelu
Päätoimittaja
Taitto
Kannen kuva
Paino

Jäsenet
Satu Harju
Kari Heinämäki
Ville Koivisto
Kirsi Laine-Mäki
Toni Nordman
Petri Okkonen
Heikki Seppä
Jyrki Vähäsalo

Varajäsenet
Kauko Korko
Minna Känkänen
Mika Lehtonen
Petteri Paakkonen

Forssan Seudun
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
900 kpl
Forssan seudun yritykset
Ville Koivisto
Mainostoimisto Synergia Oy
Forssa Print
Forssa Print 2013

Elämme isojen muutosten aikaa
F

orssan seudun teollinen perusta on viime
aikoina rapautunut pahasti. Osa isoista teollisuusyrityksistä on muuttanut muualle tai
lopettanut kokonaan. Ja useasti kuulemani kysymys on ollut, mitä uusia teollisuusyrityksiä
on seudulle tulossa. Vastausta en ole pystynyt
antamaan. Olen kuulostellut viisaampien analyyseja aiheesta ja tässä tulevaisuutta tutkivien
Olli Hietasen ja Jyrki Ali-Yrkön käsityksiä.
Elämme jo suurelta osin perhostaloudessa,
joka tarkoittaa, että tuotteet tai palvelut ovat
huipulla aina lyhenevän ajan eli kuvaannollisesti perhosen eliniän. Työllistävyydestä on
kaikilla aloilla siirrytty tehokkuuteen.
Finlaysonin kukoistusaika Forssassa oli
150 vuotta, Nokian huippukausi Suomessa
25 vuotta, tulevat menestykset juhlivat kaksi
vuotta tai kaksi kuukautta. Ja seuraavat eivät
niinkään pitkään.

Arvoketjut ylösalaisin
Arvoketju on yksinkertaisesti sanottuna raakaaineen jalostuminen tuotteeksi ja sen toimittaminen loppukäyttäjälle. Tämä on kääntynyt
viime vuosikymmeninä päälaelleen.
T&K
RAHOITUS
LOGISTIIKKA
PÄÄKONTTORIT.
MUUT PALVELUT

PÄÄKONTTORITOIMINNOT
LOGISTIIKKA
RAHOITUS
T&K
MUUT PALVELUT
VALMISTUS

VALMISTUS

Teollisuusyritys ennen

Teollisuusyritys nyt

Tiedon siirtokustannukset ovat alentuneet
ja tekniikat menneet tiikerin loikilla eteenpäin.
Osaaminen on siirtynyt rajojen yli kaikkialle maailmaan. Arvoketjut ovat pirstoutuneet
eri maihin ja maanosiin. Ennen valmistuksen
osuus tuotteesta oli 80-90 %, tutkimus- ja kehittämismenot , rahoitus, hallinto, muut palvelut olivat 10-20 % tuotteesta.
Nyt asia on toisin päin; logistiikka, välikädet, verkkokauppa ja brändinhallinta sekämarkkinointi vievät suurimman osan tuotteen
arvonlisäyksestä. Ja se tarkoittaa, että entisenlaista teollisuutta ei ainakaan lähivuosina tule
Eurooppaan eikä Forssaankaan. Vaikka valmistuksen osuus tuotteesta on pienentynyt,
kuitenkin Kaukoidän kustannustaso vaikuttaa
vahvasti valmistuspaikkaan. Onneksi Forssassa on vielä pärjääviäkin toimialoja, joiden valmistusta ei kannata koskaan siirtää kaukomaille, mm. suuri osa rakennustuoteteollisuudesta.
Voitot voidaan siirtää lähes mihin tahansa,
vaikka riski ja aineeton omaisuus olisikin Suomessa. Tuoton pitäisi seurata riskiä. Kiinassakin tämä arvoketjun myllerrys on havaittu ja
siellä pyritään arvoketjussa ylöspäin eikä haluta olla riippuvaisia perusteollisuudesta.

Tulevaisuuden aarrearkku
Onko se biotalous, asumisen uudet tuulet, hoiva-alan kasvu ja hoivateknologian soveltaminen, nettikaupan valtavan kasvun vaatima logistiikka, lähiruoka tai uudet energiamuodot?
Kehityksen vauhti kiihtyy käsittämättömällä
nopeudella ja siinä pitäisi pysyä ennakkoluulottomasti mukana.

Onneksi meillä Forssan seudulla on kymmeniä kasvuyrityksiä, joiden tuotteet ovat
maailmanlaajuisestikin huippua. Niissä on
oma aarrearkkumme, johon on syytä panostaa. Olemmekin päivittämässä Järkivihreää
strategiaamme, jossa panostetaan nouseviin
toimialoihin.

Kapuloita Rattaisiin -sorvi
Valitettavasti yksi kone on saatu pyörimään seudullamme erittäin tehokkaasti. Se on Kapuloita
Rattaisiin -sorvi. Lähes jokaisesta Forssan lehdestä hyppää silmille räyhähenki; poliitikot tappelevat, uusia asioita vastustetaan, harvalukuiset
isot elinkeinohankkeet kuihtuvat byrokratian ja
valitusten myötä, kuntarajavartiostot toimivat
tomerasti, jopa kissat paskovat väärään paikkaan. Negatiivisella asenteella emme tule pärjäämään kilpailussa ympäröivän maailman kanssa.
Mistä saisimme aikaan myönteisyyden hyökyaallon, millä maksetaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta Forssan seudulla?
Aloitin juttuni muutosten maailmasta.
Omalla kohdallani siirryn käytännössä kesällä
päätoimiseksi Papaksi ja voinpa ottaa joskus
kantaa asioihin vaikkapa nimimerkillä Määrlammin Märisijä!
Hyvää kevättä kaikille!
Timo Lindvall
Ps: Muistutan yrittäjiä, että Hämeen ELY -keskuksella on vielä runsaasti yritystukivaroja
käyttämättä edellytykset täyttäviin hankkeisiin
ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee
kaikkia seudun yrityksiä niiden hakemisessa!

Muutoksia odotellessa
Arvonlisäveron muutos

Kuitinantovelvollisuus

Vuosi on vierähtänyt käyntiin ja uudet arvonlisäverokannat on otettu käyttöön. Yleinen verokanta on nyt 01.01.2013 alkaen 24% ja alennetut verokannat 14% ja 10%. Vuoden 2013
puolella laskutettaessa vuoden 2012 puolella
myytyä palvelua tai tavaraa arvonlisäverokannat ovat vanhojen verokantojen mukaiset.

Yrityksen tulee tarjota myymästään tuotteesta
tai palvelusta asiakkaalleen aina kuitti, mikäli
työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavana
oleva lakiehdotus etenee lakipykäläksi asti. Ehdotus ei tekisi kassakonetta pakolliseksi, vaan
käsinkirjoitettu ja sähköinen kuitti kelpaisivat
myös vastaisuudessa. Tosin majoitus- ja ravitsemisalalle ollaan jo kaavailtu tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakkoa harmaan
talouden torjuntakeinoksi. Tätä seuraamme ja
katsomme kuinka asia edistyy lainsäätämiseksi.

Nyt näyttää siltä, että suuria veromuutoksia ei
ole luvassa vuoden 2013 aikana, joten me tiliammattilaiset saamme hieman hengähtää uusia muutoksia odotellessa.

Tilintarkastajien perustutkinto

Uudistusten etenemisestä päätetään työ- ja
elinkeinoministeriön alaisuudessa toimineen
työryhmän raportin pohjalta.

Positiivinen luottorekisteri
Oikeusministeriö on asettanut professori Ahti
E. Saarenpään selvittämään positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa Suomessa. Rekisteristä näkyisivät henkilön kaikki lainatiedot.
Rekisterin tarpeellisuudesta on noussut keskustelu maksuhäiriömerkintöjen lisäännyttyä.
Selvityksen on tarkoitus valmistua maaliskuun
alkuun mennessä.

Yhteisöverotus
Mielenkiintoista pohdintaa käydään jälleen yhteisöveroprosentin alentamisesta. Vuonna 2012
yhteisövero aleni 24,5%:iin ja samalla koskettiin
osinkoverotukseen. Nyt on jälleen mielenkiintoista nähdä alennetaanko yhteisöverokantaa ja
mistä puuttuvat verorahat aiotaan ottaa.

HTM-, JHTT- ja KHT-tutkinnot on tarkoitus niputtaa yhdeksi perustutkinnoksi, jonka
jälkeen voisi suorittaa erikoistumistutkinnon
isojen yritysten tai julkisyhteisöjen tarkastamista varten. Myös tilintarkastajien valvonta
on tarkoitus yhdistää monelta eri valvontaelimeltä yhdelle itsenäiselle viranomaisyksikölle
Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen.

Talousnäkymiin toivon
piristysruisketta
hallituksen taholta.
Uusia hyviä päätöksiä
odotellessa,
Leena Leppä-Lukkala

KLT
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Kirjapaino- ja lehtiala ovat haasteellisien aikojen kynnyksellä, jolloin pitää
pysyä ajassa säilyttääkseen asemansa
medioiden välisessä kiristyvässä kilpailussa. Forssa Print onkin vastannut
ajan haasteisiin kehittämällä ja vahvistamalla omia toimiaan. Myös Forssan Lehden ulkoasu muuttuu puolta
pienemmäksi eli tabloid-kokoon. Painettua tekstiä ja luettavaa on jatkossa
yhtä paljon. ”Tämä ei ole säästötoimenpide vaan kehitystoimenpide” kertoo toimitusjohtaja Matti Käki.

Forssa Print,

uudistuvalla asenteella ja ilmeellä tulevaisuuteen
Kirjapainotoimintaa jo neljännessä
polvessa
Sattumat ja tapahtumat muovaavat usein mitä
ihmeellisellä tavalla tulevaa ja tulevaisuutta.
Tämä tuli todistettua myös Forssan Kirjapainon osalta. Perustamissanat kansakunnan mittaiselle yritystoiminnalle lausuttiin aikoinaan
Tammelan Venesillan tienoilla, kun vaaliagitaattorit Esko Aaltonen ja Jalmari Niemi päättivät perustaa Forssan Lehden vuonna 1917.
Tätä seurasi myöhemmin myös oman painon
rakentaminen.
- Oli tärkeää, että maakunnalliset asiat saatettiin paikallisten tietoisuuteen mahdollisimman nopeasti. Myös lehden imago on aina
ollut lojaali Lounais-Hämeen asialle, kertoo
Forssan Kirjapainon hallituksen puheenjohtaja
Seppo Aaltonen.
Esko Aaltosen jalanjäljissä jatkoi tämän poika Matti Aaltonen, joka jo hyvin varhaisessa
vaiheessa oli kirjapainon ja lehden palveluksessa. Vuosien myllerryksessä oli yrityksellä
monenlaisia kasvukipuja ja ilonaiheita.
- Oman työelämäni aloitin kirjapainolla.
Tietysti sitä oli kaikenlaisia haaveita, mutta
jossakin välissä päätös kirjapainoalasta tuli
tehtyä. Kun seurasin isäni työskentelyä, niin yllättävää kyllä, sitä innostui alasta ja halusi tulla
perheyritykseen mukaan, muistelee Seppo.
Opinnot piti kuitenkin ensin saada vastaamaan tulevia työtehtäviä. Sepon tie vei Turun
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yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan ja sieltä Tampereelle taloudellishallinnolliseen tiedekuntaan saamaan ekonomin
tutkinto. Koulujen jälkeen tehtävät kutsuivat
omassa perheyrityksessä. Vuonna -85 neuvos
Matti Aaltonen jätti paikkansa toimitusjohtajana Seppo Aaltoselle keskittyen itse hallituksen
puheenjohtajan tehtäviin. Aika oli otollinen
siirtyä ajanmukaiseen johtamiskulttuuriin ja
jatkaa Matti Aaltosen viitoittamalla tiellä.
- Niissä hommissa menikin sitten 25 vuotta.
Se oli hyvä kvartaali, nyt on aika katsella asioita
hieman taaempaa, kertoo Seppo.
Yhtiön palveluksessa on nyt neljäs sukupolvi
Aaltosia töissä. Ensimmäinen perheen ulkopuolinen toimitusjohtaja Matti Käki aloitti
työnsä 2011 helmikuussa.

Yhtiön kasvaminen
Yhtiön palveluksessa oli 150 työntekijää Seppo
Aaltosen ottaessa vetovastuun. Tänään yhtiön
palveluksessa on 400. Yhtiö lähti hyvään kasvuun jo 70-luvulla, kun oli siirrytty kohopainosta offset-tekniikkaan. Myös Forssan Lehden
mainostulot kasvoivat, kun marketit aloittivat
mainostamisen paikallislehdessä. Forssan Kirjapaino on ollut aina ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusia tekniikoita alalla.
- 80-luvulla tuli värierottelutekniikka, joka
oli noihin aikoihin erittäin kallis investointi,
muistelee Seppo.

Yritys kasvoi ripeästi myös ulkoisilta mitoiltaan. Vanhin osa Esko Aaltosen kadulle
oli rakennettu vuonna -58. Laajennuksia rakennuksen yhteyteen tehtiin -78, -81 ja -86.
Viksbergin paino rakennettiin 1997 heatsetkonetta ja sidontalinjoja varten. Acta Printin
osto tuli mahdolliseksi 2007. Forssa Print on
yksi Suomen nykyaikaisemmista painotaloista.
- Investointivauhti on ollut kova. Kaikki on
perustunut markkinoiden ja tuotannon kasvuun sekä yksikkökustannusten alentumiseen,
kertoo Seppo Aaltonen.

Uusi johtaja
Matti Käelle tuli yllätyksenä, että hänelle tarjottiin paikkaa Forssan Kirjapainon toimitusjohtajana.
- Olen toiminut painoalalla n. 20 vuotta ja
siitä suurimman osan aikakauslehtituotannon
ja myynnin johtotehtävissä. Yllättävää oli myös,
että työtarjous tuli TS-yhtymän eli edellisen
työantajani kilpailijalta. Kirjapainon maine on
ollut aina erittäin hyvä. Ala on kohtalaisen pieni ja pelurit tuntevat toisensa. Olen aina pitänyt
perheyhtiöiden toimintamallista, sillä päätöksentekoketju on lyhyt, omistajilla on kasvot ja
ratkaisujen tekeminen on tarvittaessa nopeaa.
Tämä oli erittäin houkutteleva tilaisuus, jota ei
kannattanut menettää, muistelee Matti Käki.
Paljasjalkaisen espoolaisen tie vei kohti forssalaisten asettamia haasteita. Matti Käki kiitte-

lee omistajien sitoutumista ja luottamusta, joka hänelle on suotu.
Työ on pyritty tekemään omistajaperheen linjaa ja arvoja noudattaen. Haasteina hän kokee median murroksen. Painettujen tuotteiden
kysyntä tulee pysyvästi jäämään alemmalle tasolle kuin parhaina
vuosina. Myös sanomalehtien painosmäärät tulevat sähköisten välineiden kehittyessä vähenemään. Lähtökohdat ovat haastavat, mutta
kirjapainon tekemät linjaukset ja kehittämishankkeet antavat uskoa
tulevaisuuteen.
- On tiettyjä tuotteita, joihin me uskomme, kuten aikakauslehti.
Me olemme niissä painotuotteissa mukana, joissa on vielä elinkaarta pitkälle tulevaisuuteen, kertoo Matti.

Suomen suurimpien joukossa
Seppo Aaltonen ja Matti Käki näkevät Forssa Printin eduksi kaksi
tukijalkaa, Forssan ja Tampereen, jotka täydentävät toisiaan. Forssassa on palveltu yli 90 vuotta hyvin laajaa asiakaskuntaa. Asiakkaina on 300 erilaista lehden pienkustantajaa, joiden tarpeet vaihtelevat
hyvin paljon. Forssa Printissä on silti pystytty joustavaan palveluun.
Tampereen yksikkö, joka on Forssaa suurempi, tekee tällä hetkellä
Aku Ankkaa ja Talouselämää lukuun ottamatta kaikki Suomessa
viikoittain ilmestyvät aikakauslehdet. Viikkolehtien aikataulu on
hyvin tiukka. Läpikulkuaika painossa on alle yksi vuorokausi. Tampereella isommat koneet tekevät 48 aikakauslehden sivua kerrallaan
ja arkkeja syntyy 40 000 kpl tunnissa. Asiakkaat arvostavat sitä, että
painotalo voi tuottaa entistä kokonaisvaltaisempia palveluja.
- Kaikki perustuu omaan aktiivisuuteen, erikoistumiseen ja toiminnan rakentamiseen omille vahvuuksille, toteaa Matti Käki.
Forssa Print on kansainvälinen yritys. Kolmasosa liikevaihdosta
tulee ulkomailta. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Norja ja Venäjä. Yritys on Ruotsissakin markkinoiden suurimpia aikakauslehtien painajia. Sillä on oma myyntikonttori Tukholmassa ja tytäryhtiö
Venäjällä. Myyntiä tehdään Moskovassa, Tukholmassa, Helsingissä
ja Forssassa. Kaikilla mittareilla mitattuna Forssa Print on kolmen
suurimman painotalon joukossa Suomessa.

Esko Aaltosen kadun toimitilat usean laajennuksen jälkeen

Tabloidia suunnittelemassa Kari Suontausta, Markus Frey
ja Kari Krahn

Forssan Lehti tabloid-kokoon 4.4.
Forssan Lehdessä puhaltavat myös muutosten tuulet. Lehti uudistuu
tabloid-kokoon huhtikuun alussa. Painettua tekstiä ja luettavaa on
jatkossakin yhtä paljon ja lehti soveltuu paremmin monikanavaisuuteen ja sähköisiin lukulaitteisiin. Tämä on jatketta yli vuoden
kestäneelle kehitystyölle, mitä Forssan Lehdessä on jo tehty. Sisällöllisesti on pyritty painottamaan paikallisuutta, koska se on jatkossakin Forssan Lehden voima.
- Lehden kynäilyä on pyritty terävöittämään seudun asioiden uutisoijana ja keskustelun avaajana, kertoo Matti Käki.
Myös toimituksessa halutaan olla lehtitalojen muutoksen etulinjassa.
- Kukaan muu ei tuota alueellista uutista kuin Forssan Lehti.
Myös lehden painolaatu ja mahdollisuudet uutisvälineenä kasvavat.
Lehden tuleva kompaktikoko tekee lehden lukemisesta helpompaa.

Painopellit odottamassa painokoneeseen kiinnittämistä

Miten virtaa akkujen lataamiseen
Molemmat kirjapainon johtajat tunnustautuvat urheilumiehiksi.
Seppo Aaltonen niitti aikoinaan mainetta ja kunniaa Forssan Palloseuran väreissä. Nousu suomisarjasta liigaan muutamassa vuodessa
on melkoinen temppu. Jääkiekko ei ole miehen elämästä vieläkään
jäänyt. Jäähallin lepakkovuoroilla Aaltonen on edelleen tuttu näky.
Polttopuiden pilkkomisesta on tullut hyvä rentoutumisen lähde,
jonka aikana saa ammentaa uusia ideoita yrityselämän tarpeisiin.
Matti Käki taasen tunnustautuu jalkapallomieheksi, jonka aika
talvisin kuluu telemark-laskettelun parissa. Kesäisin hän ei ole
myöskään outo näky maratonin lähtöviivalla. Kuusi juostua maratonia takana ja lisää edessä. Molemmat liputtavat monipuolisen
liikunnan puolesta.
- Nykyajan vaativassa yritystoiminnassa ei jaksa jos on fyysisesti
huonossa kunnossa, kiteyttää Matti Käki. •

Petri Laine ja Matti Käki tutustuvat tuotannon painojälkeen

Forssa Print on Suomen suurin viikottaisten aikakauslehtien painaja
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okioinen on vanhastaan tunnettu voimakkaasti teollistuneena kuntana. Onhan täällä
edelleen toiminnassa jo yli 200 vuotta sitten
perustettu naulatehdas. Naulatehdas syntyi kartanon ansioista ja oli alku kunnan teolliselle kehitykselle. Vielä tänäänkin suuri osa Suomessa
myytävistä nauloista on tehty Jokioisilla. Nykyisin kunta tunnetaan toki monesta muustakin:
konepajateollisuudesta, pakkausautomaatiosta,
siemenviljasta, avaruusteknologiasta, leipomotuotteista ja vaikkapa bioetanolista.
Kunnan hyvinvointi riippuu täysin sen alueella
toimivien yritysten menestyksestä. Siksi yritystoiminnan edellytysten luominen on otettu
kunnassa vakavasti. Yrityksiä kuunnellaan ja
kunnallisten päätösten yritysvaikutuksia pyritään ennakoimaan. Pienen kunnan etuna on,
että yritysten tarpeisiin reagoidaan nopeasti ja
ilman turhaa byrokratiaa.
Kunta on yhdessä muiden seudun kuntien
kanssa yhdistänyt voimat yritystoiminnan edistämisessä. Forssan Seudun Kehittämiskeskus on
toiminut kuntien yhteisenä resurssina jo vuosikausia. Yritysten perusneuvonta onkin ansiokkaasti hoidettu keskitetysti.
Kymmenisen vuotta sitten silloinen Yrityskeskus muutettiin kuntien yhteisellä sopimuksella
Kehittämiskeskukseksi. Sovittiin perustettavaksi seutuneuvosto, lukuisa määrä erilaisia
valiokuntia ja annettiin Kehittämiskeskuksen
tehtäväksi koordinoida seudullista kehittämisja hanketoimintaa. Tarkoitus oli hyvä, mutta se
johti paljon puhuttuun seutu-istumiseen. Aikaa
käytettiin kokouksiin ja hankerahaa jaettiin eri
puolille sen kummemmin kyselemättä tulosten
perään. Alkuperäinen yhtiön päätarkoitus, yrityskehitys, joutui sivuraiteelle.
Kehittämiskeskuksen roolia ja tehtäviä pitää tarkastella tämän ajan lähtökohdista käsin. Yhtiön
tarkoitusta pitää terävöittää ja suunnata takaisin alkuperäiseen. Yrityskehityksen tarve ei ole
mihinkään kadonnut; päinvastoin. Siinä riittää
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tekemistä ja tulokset näkyvät ilman ajallista viivettä. Seutukehitys kuuluu kunnille jo niiden
perusolemuksen kautta. Siksi nyt kannattaa
asemoida yleinen kehittämistoiminta uudelleen
kuntien yhteyteen esimerkiksi ns. isäntäkuntamallin kautta. Kunnilla on myös omat verkostonsa. Niiden kautta voidaan olla mukana laajemmissa kehittämiskokonaisuuksissa. Edellä
kuvatun kaltainen asioiden erottaminen toisistaan auttaa myös kunnollisen yrityskehitystoiminnan resursointia; tiedetään mihin panokset
kohdistetaan ja niiden tuotos voidaan mitata.
Jokioisten kunta haluaa perinteitään kunnioittaen tarjota yrityksille vähän enemmän. Kuntaa
ollaan palkkaamassa erityisesti oman kunnan
yrittäjyyttä edistämään yritysasiamies.
Tämä ei tarkoita seudullisten palvelujen
käytön vähentämistä; päinvastoin on tarkoitus, että yritysasiamies toimii linkkinä
ja tarvittaessa ohjaa yrittäjät kehittämiskeskuksen palvelujen pariin.

myös toimintojaan. Tietotalo onkin jo nyt seutukunnan kansainvälisin ja monimuotoisin eri
toimijoiden kohtaamispaikka.
Elämme näinä päivinä taloudellisen laman
kourissa. Vain kasvava ja kehittyvä yritystoiminta nostaa meidät takaisin kasvu-uralle. Jokioisissa uskomme vakaasti, että monipuolinen
ja kilpailukykyinen yrityspalvelujen valikoima
kiinnostaa yrityksiä ja auttaa niitä menestymään. Yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla mennään täyttä höyryä eteenpäin – yksissä tuumin koko seutukunnan kanssa!
Menestyksellistä Kevättä toivottaen
Jarmo Määttä

Yritysasiamiehen erityisenä tehtävänä on
paikkakunnalla jo toimivien yritysten jatkuva kasvokkain tapahtuva kuuleminen
ja niiden joskus tiedostamattomienkin
kapeikkojen avaaminen. Ongelmia saattaa olla tuotannossa, markkinoinnissa, rahoituksessa, tuotekehityksessä tai vaikka
tuotantotiloissa. Yritysasiamies yhdessä
yrittäjän kanssa hakee ratkaisun ongelmiin ja sitä kautta tukee yrityksiä niiden
menestymisessä.
Kunta on panostanut voimakkaasti yrityksien tilaratkaisuihin. Käytössä on
yrityskohtaisia räätälöintejä. On rakennettu Yritystalo, joka tarjoaa matalan
kynnyksen tiloja mm. aloittaville yrityksille ja kunnostettu vanhasta navetasta Jokioisten Tietotalo. Se on paikka
erityisesti tietointensiiviselle yritystoiminnalle. Tietotalon palveluja parannetaan jatkuvasti ja se tarjoaa jo nyt tyyssijan lähes kymmenelle yritykselle. MTT on sijoittanut taloon
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Meissä kaikissa asuu pieni Räikkönen

K

äsityö- ja teollisuusyhdistyksen vauhtiosasto järjesti Toni
Nordmanin masinoimana yhdistyksen ensimmäisen Grand Prix
kilpailun, johon ilmoittautui 20 kuljettajaa. Myös kannustusjoukkoja oli
runsaasti mukana. Kilpailu järjestettiin Vantaalla VM Karting Centerissä
9.3. Pohjoismaiden pisin sisärata on
530 metriä pitkä, mikä tarjosikin otollisen ympäristön kisan läpiviemiselle.

Kisapaikka ja kalusto
Kisaan valmistautuminen oli kuljettajien mukaan aloitettu jo edellisenä iltana mentaaliharjoituksilla. Seitsemän metriä leveä rata antoi
mahdollisuuden kymmenen auton kilpailuun
kerralla. Kisaan osallistuneille annettiin ennen
radalle menoa varusteet ja ajo-opastus, sillä joukossa oli myös ensikertalaisia. Persoonallisimman ajovarustuksen sai Mikkolan Jussi, joka
erottui joukosta Remontti-Reiska haalareillaan.
Kartingautot olivat varustettu 300cc moottoreilla ja niiden huippunopeus oli 60 km/h. Myös

muu tekniikka autoissa oli kunnossa turvapuskureineen, joista olikin myöhemmin hyötyä.

Alkuerät
Alkuerät ajettiin kahdessa kymmenen auton
ryhmässä. 10 lämmittelykierroksen jälkeen
alkoi 15 kierroksen aika-ajo, jonka perusteella
jaettiin jyvät akanoista A- ja B-finaaleihin. Ennakkosuosikin viittaa kantoi Toni Nordman,
jonka haastajaksi Henry Varha ilmoittautui.
Parhaiten aika-ajoissa pärjäsivät ne, jotka eivät
puristaneet liiaksi rattia. Myös kilpasiskoilta
ajaminen sujui mainiosti. Koiviston Jeren paras aika-ajokierros päätyi rengasvalliin ja karsiutuminen B-finaaliin isänsä kanssa oli nöyryyttävä tosiasia. Parasta vauhtia aika-ajoissa
pitivät Toni Nordman, Henry Varha, Marko
Vahos ja Mauri Kallio.

Finaalit
B-finaali tarjosi parhaalle kuljettajalle paikan
A-finaaliin, joten B-finaalissakin riitti panosta.
Dramatiikkaa saatiin heti kokea, kun Koiviston
Jeren auto jäi lähtöviivalle eikä uusintalähtöä
tullut. Koiviston Ville joutui luovuttamaan

sijoitustaan kaksi pykälää aika-ajoista, kun
Mikkolan Jussi ja Okkosen Petri kaasuttelivat
ohi. A-finaalin lähdössä oli myös B-finaalin
kaltaista ongelmaa, kun Nordmanin auto sammui juuri ennen lähtövalojen sammumista.
Kuin ihmeen kaupalla Toni sai auton uudelleen käyntiin ja onnistui lähdössäkin. Ajo sujui kärkimiesten osalta samassa järjestyksessä
kuin aika-ajot. Suurin nousija eksoottisissa
haalareissaan oli Mikkolan Jussi. B-finaalista
villillä kortilla A-finaaliin päässyt turbokuljettaja oli jo kolmantena, kun Peltolan Kimmo
kiilasi Kallion Maurin takasuoran rengasvallin
syvyyksiin. Turva-auton tullessa kehiin autot
otettiin varikolle ja Maurin rystysille annettiin tarvittavaa ensiapua. Tulosmonitoreiden
mennessä sekaisin, ei enää oikeaa järjestystä
löytynyt, joten viimeisille kierroksille lähdettiin alkuasetelmista. Tässä vaiheessa suurimman moraalisen tappion koki hienosti noussut
Mikkolan Jussi. Uusintastartin jälkeen päästiin
lopulta maaliin järjestyksessä Toni Nordman,
Henry Varha ja Marko Vahos. Nopein nainen oli Anu Nordman. Loppuiltaa vietettiin
saunomalla ja ravintolaillallisella. Yllättävän
raskas ajorupeama tuntui käsissä ja hartioissa
vielä seuraavanakin päivänä. •
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Kukkaloistoa ja kevään odotusta
Palmin puutarhalla

T

ammelassa sijaitsevan Palmin
puutarhan kasvihuoneet näyttävät lumisessa maisemassa
nukkuvan vielä talviunta, mutta sisällä
on täysi tohina päällä. Ruukkuja täytetään, taimia istutetaan ja kylvöjäkin
tehdään. ”Lyhyeksi jäänyt talviloma muuttuu auringon noustessa aina vain pidemmiksi työpäiviksi, sillä kaikki työt pitää saada tehtyä ennen kevätkauden alkua” toteaa
puutarhayrittäjä Pekka Palm yhdessä
vaimonsa Tarjan kanssa.

Puutarhan alkutaival
Pekka Palmin isä Arvi oli haaveillut aikoinaan
puutarhurin ammatista, mutta oli kuitenkin
päätynyt autoilijaksi ja traktorikauppiaaksi.
Vuonna 1973 kaikki muuttui, kun Arvin sotakaveri Kosti Viitanen alkoi lopetella puutarhan pitoa Tammelassa ja tarjosi 4 metriä leveitä
kasvihuoneen kaaria Arville. Kaaret tuotiinkin
Palmin pihalle ja niistä koottiin ensimmäinen
kasvihuone. Kukkasten istutusten jälkeen odotukset olivat korkealla, mutta alussa puutarhan
hoitamisessa oltiin lehtivihreitä ja oppiminen
tapahtui kantapään kautta.
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- Kasvihuoneita lämmitettiin kamiinoilla,
joten kipinävahtia piti pitää ympäri vuorokauden, muistelee Pekka alkuaikoja.
Kukkien ohella alussa kasvatettiin kasvihuonekurkkua ja -tomaattia, sekä kerä- ja kukkakaalia peltoviljelynä, joista tulikin puutarhan
päätuote. Kukkien menekki kasvoi, kun Pekka
ajokortin saatuaan otti asian omakseen. Puutarhan pakettiauto kierteli pitkin maakuntaa ja
kukat myytiin asiakkaille lähiseudun toreilla.
Iso muutos koettiin 1982, kun kapeiden kasvihuoneiden rinnalle rakennettiin uudet leveämmät kasvihuoneet. Pekan vanhempien jäädessä
eläkkeelle loppui myös kaalin viljely.
- Minulla ei ollut kauheasti intressiä eikä
haluja kaalin kasvattamiseen. Kyllä sitä tuli
tarpeeksi kauan papan kanssa kaalipeltoja käveltyä, muistelee Pekka.
90-luvulta eteenpäin keskityttiin lähinnä kesäkukkien ja ruukkujen kasvattamiseen.
- Syklaameja, amaryllista ja joulutähtiä myös
kasvatettiin, mutta öljyn hinnan nousun vuoksi se ei ollut enää kannattavaa, toteaa Tarja.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Arvi ja Pirkko Palm virallisesti aloittivat puutarhan pitämisen.

Puutarhurin vuosi
Työt puutarhalla alkavat tammikuussa, kun
tehdään esivalmisteluita ja täytetään ruukkuja.
Helmikuun lopulla tulevat ensimmäiset taimet
ja aloitetaan kylvöt. Myös kasvihuoneiden asteittainen lämmittäminen alkaa.
- Siitä se pikkuhiljaa käynnistyy orvokin
kanssa. Ruukkuruusua ja hortensiaa istutetaan
äitienpäiväksi, naurahtaa Tarja.
Kevään lähestyessä työt lisääntyvät asteittain. Maaliskuussa tulee eniten taimilähetyksiä, kuten amppeli- ja ruukkukukkien taimia.
Erikoisempia istutuksia tehdään pitkin kevättä, minkä jälkeen ovat vuorossa ryhmäkasvit ja
taimien kylväminen.
- Omat kylvöt ovat vuosien saatossa jonkin
verran vähentyneet. Tällä on pyritty hivenen

vähentämään yrittäjien omaa työtä. On hieman nopeampaa istuttaa, kun alut ovat lokerikkojen paakuissa, kertoo Pekka.
- Kiire on kova, aina ei meinaa kaikkea keritä
tekemään, kun työtä on niin paljon, jatkaa Tarja.
Maaliskuussa aloitetaan ensimmäisten kukkien latvominen ja kasvunsääteiden antaminen. Huhtikuussa kukkia viedään huoneesta
toiseen. Istutuksia harvennellaan ja tehdään
uusia. Kesäaika menee myyntityössä ja puutarhan normaalirutiineja hoitaessa. Syksyllä puutarhalla on vähän helpompaa. Aikaa saa enemmän, kun asiakasmäärät vähenevät. Syksyn
töihin kuuluvat kasvihuoneiden kunnostukset,
siivoukset, pesemiset ja desinfiointi ennen talvea. Myös perennat leikataan ja viedään sisälle.

Onko puutarhanhoito yleistynyt?
Puutarhanhoito on vuosien saatossa kasvanut. Alkuaikoina kesäkukkien myynti oli satunnaista. 70-luvulla sesonki alkoi toukokuun
lopulla ja loppui ennen juhannusta. Tänä päivänä kesäkukkiin ja pihojen laittamiseen satsataan enemmän. Palmin puutarhalla asiakkaita
on joka lähtöön.
- On sellaisia tosi harrastajia, jotka tietävät
tarkkaan mitä haluavat. Sitten on sellaisia, jotka eivät tiedä kukista mitään. Myös asiakkaat,
joilla on pari-kolme parvekelaatikkoa pyritään
palvelemaan hyvin, kertoo Tarja.
Puutarhan pitäjien täytyy olla myös aina
valppaana uusien tuotteiden suhteen. Nykyään
ihmiset haluavat aina jotakin ekstraa ja uusia
jännittäviä juttuja pihoillensa. Yleensä asiakkaat
hakevat uusia kesäkukkalajikkeita, värejä tai
uutta kasvia. Viime vuoden hittituotteita olivat
miljoonakello, lumihiutale ja maljaköynnös.
- Orvokkia myydään paljon. Se on meille
välttämätön paha. Sitä taidetaan myydä kaik-

kialla muualla paitsi apteekissa, toteaa Pekka.
Puutarhan kauppa alkaa huhtikuussa ja jatkuu aina elokuun lopulle asti. Ihmiset suunnittelevat pihojaan entistä paremmin ja ovat myös
valmiita sijoittamaan istutuksiinsa. Puutarhurille kesä on myös sosiaalisen kanssakäymisen
aikaa.
- Tiettyjä asiakkaita oikein odotan. Silloin
näkee kuinka he jaksavat ja vaihdetaan tuoreimmat kuulumiset, kertoo Tarja. Kukkien
tukkumyynnistä Palmin puutarha luopui 2004,
joten maakunnassa kiertely sai jäädä. Kesäkukkia on Palmin puutarhalla sesonkiaikaan arviolta 50 000 kpl.

Työvoima
Kesäaikana puutarha työllistää 10 henkilöä,
jotka ovat pääsääntöisesti koululaisia. Palmin oman henkilökunnan aika menee kesällä
myyntihommissa, joten koululaisille jää puutarhan hoitotyöt. Puutarhassa työskennellään
kahdessa vuorossa. Aamuvuoro alkaa klo 8.00
ja loppuu klo 16.00. Toinen vuoro tulee klo
12.00 ja lähtee klo 20.00. Omistajat itse menevät seitsemän jälkeen ja lähtevät viimeisinä.
Työtä on kesällä 7 päivää viikossa.

Polttoöljyt suurin kustannus
puutarhalle
Kuluja puutarhalle aiheutuu eniten polttoöljykustannuksista. Sitä kuluu eniten maalis-huhtikuussa, jolloin yöt ovat vielä kylmiä. Päivien
pidentyessä auringonsäteily antaa helpotusta
öljylaskuun. Lämmitystä jatketaan toukokuun
loppuun, ja näin estetään kosteuden ja homeen
muodostumista. Valtio tukee puutarhojen
toimintaa pinta-alatuella 3 euroa/m2. Tällöin
täytyy puutarha olla varustettu lämmitys- ja

tuuletusautomatiikalla.
Myös sähköstä
puutarhat saavat
vähän tukea.

Uhkatekijät?
Monissa kohdin voivat asiat mennä
puutarhalla pieleen. Lannoitus, karanteenituholaiset ja ilmasto ovat vain osa puutarhan
uhkatekijöistä joihin tulee varautua.
- Sateet ja kylmät kelit ovat puutarhoille
myrkkyä, sillä ne haittaavat kaupantekoa ja
vievät asiakkailta ostohalut, kertoo Tarja.

Parhaat hetket yrittäjälle
Yrittäjä kokee onnistumisen, kun asiat rullaavat hyvin ja kukat menevät vielä kaupaksikin.
Tämä antaa lisävirtaa tehdä pitkää päivää.
Myös yrittäjän vapaus antaa liikkumavaraa
hoidettavien asioiden suhteen. Lapset ja sukulaiset osallistuvat toimintaan, joten Palmin
puutarha on perheyritys sanan varsinaisessa
merkityksessä. Palmit ovat viime vuosina talvisin pystyneet viettämään viikon loman, jolloin
on lasten kanssa käyty etelässä saamassa uusia
kokemuksia. Kesäisin on myös pakko päästä
Hakkapeliittatapahtumaan Tammelaan, Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoille ja Forssaan
Holjille markkinoille.
- Omaa pihaa on kiva välillä myös uudistaa,
jos vain aikaa riittää, naurahtaa Tarja. •

Puutarhan ennakkotyöt ja amppeliruukkujen
täyttäminen sujuvat Tarjalta tottuneesti
ja kasvihuone muuttuu kesään mennessä
tyhjästä tilasta ihanaksi kukkaloistoksi
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Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen

toimintaa

Yhdistyksen tulityökurssi 12.10.2012

Vuosikokous ja kuusijuhla 17.11.12

Täyden tulityökurssin Tammelan paloasemalla järjesti jäsenyrityksemme Turva-Inno.

Yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta vietettiin Tehtaankoululla. Kokouksen
jälkeen oli kuusijuhla, jossa juhlapuhujana
toimi Sampo Pankin johtava neuvonantaja
Lauri Uotila. Tilaisuudessa palkittiin myös
yhdistyksen ansioituneita jäseniä. Käteväpalkinnon pokkasi Rakennusliike MSJRakennus Oy. Palkintoa vastaanottamassa
olivat Juha Laaksonen ja Päivi Arvo-Laaksonen. Kultaisilla yrittäjäristeillä yhdistys
palkitsi Heikki Sepän Sähkömatti Oy:stä ja
Timo Saarisen Formet Oy:stä.

Teatterimatka Tampereelle 19.10.12
Yhdistyksen väki oli runsaslukuisena katsomassa Teatteri Palatsissa Moulin Rouge
-musiikkinäytelmää.

Vierailu Mitron Oy 25.10.2012
Yhdistyksen väki vieraili Mitron Oy:ssä.
Vierailun isäntänä toimi toimitusjohtaja
Lasse Orre.

ASLAK-Kurssi 10.–14.12.2012
Yhdistyksen masinoima ASLAK-kurssi II
saatiin päätökseen. Suosittelemme jäsenistölle jatkossakin vapaaehtoista liikuntaa.

Yhdistyksen Kartingkisat 9.3.13
Lue tapahtumasta lehden sivulta 7.

Kevätkokous 23.3.2013
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Elävienkuvien teatterilla. Kokouksen jälkeen osallistujille tarjoiltiin keittolounas.
Hannu Peltomaa kertoi ja näytti kuinka
suksia huolletaan. Yhdessä katseltiin Forssasta Poijaat -kotiseutuelokuva vuodelta
1964. Lasten iloksi paikalla oli Mousi-poni,
jolla oli lupa ratsastaa.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä

tapahtuu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987

Kuljettajan
ammattipätevyystutkinto
-koulutus
Koulutukset järjestetään Hotelli Scandicissa. Kurssin hinta on 85 € / kurssi, lisäksi rekisteröinti 20 € sekä materiaalikulu
(hintoihin lisätään alv 24%)
pe 22.3. ENNAKOIVA AJAMINEN
pe 12.4. TYÖTURVA
pe 26.4. TIETURVA
la 17.5. KUORMAN SIDONTA, DIGIPIIRTURI,
AJO-LEPOAIKA
pe 31.5. HÄTÄENSIAPU
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Yritysvierailu
Forssan LVI-valmisteelle 16.4.
Kevään yritysvierailu alkaa klo 18.00 osoitteessa Perkiöntie 5. Vierailulla tutustutaan yhtiön
toimintaan Mika Lehtosen opastuksella.

Perinteinen Teatterimatka
Helsinkiin 18.5.
Perinteinen teatteriretki Uuteen iloiseen
Teatteriin tehdään 18.5. Ilometritehdas revyy tulvii hulvattomia sketsejä, spektaakkelimaisia tanssinumeroita ja svengaavaa
musiikkia. Suomen eturivin tähdet takaavat, että tuotteet ovat huippuluokkaa ja sisältävät naurutakuun.

MC-kätevän ensimmäinen startti 23.5.
Reissulle lähdetään Antin Konditorian
edestä Käsityöläiskatu 24:stä klo 16.00.
Ajomatka n. 200 km. Kaikki pyörän omistajat joukolla mukaan!

OPINTOMATKA
BUDAPEST – BRATISLAVA – WIEN
18.–22.9.13
Mukaan mahtuu 36 nopeinta! Matkalla
paljon mielenkiintoista koettavaa ja nähtävää. Ohjelma yhdistyksen www-sivuilla.
Kevään ja kesän muista tapahtumista tiedotetaan jäsenistöä sähköpostilla erikseen.

LÄMPÖPUMPPU AMMATTILAISELTA:

Zen. Lämpöpumppu.

Mitsubishi Electric Uusi tuuli muotoilee maailmaa.
FD-sarjan
ilmaläpöpumput

4VPNFOFOJUOPTUFUUV
MÅNQÕQVNQQVNBMMJ
5PJNJOUBWBSNVVT IZWÅIZÕUZTVIEFKBWBSNVVTUPJNJWBTUB
KÅMLJIPJEPTUBPWBUUÅSLFJOTZZ
TVVSFMMFTVPTJPMMF

;FO%FTJHONBMMJTBSKBPOTVVOOJUFMUV
PTBLTJWBBUJWBNQBBLJOTJTVTUVTUB
.BMMJBPOLPMNFBFSJWÅSJÅ KPUFOTF
JTUVVBJOBUZZMJLLÅÅTUJZNQÅSJTUÕÕOTÅ

Petri Okkonen, puh. 050 411 4011
Reijo Järvi, puh. 0400 940 414
ANTENNITYÖT

r1JFOLPIUFFUr:IUFJTBOUFOOJU
r,57r4BUFMMJJUUJMBJUUFFU

www.okkonen.net
petri@okkonen.net

Kuka

TURVALAITTEET

r.VSUPIÅMZUZTr1BMPWBSPJUUJNFU
r7BMWPOUBLBNFSBU

vartioi yritystäsi?

Valitse vartiointipalvelut alan ammattilaisten kanssa

Rikosilmoitinjärjestelmä elektronisesti valvotuissa kohteissa hälyttää Forssan Liikevartioinnin
hälytyskeskukseen esimerkiksi mahdollisesta luvattomasta tunkeutumisesta. Hälytys etenee
nopeasti kohdealueella työskentelevälle vartijalle, joka tarkastaa kohteen välittömästi.
Sama järjestelmä on voitu ohjelmoida ilmoittamaan myös palohälytyksistä, kosteudesta tai muusta LVIS-olosuhteiden muuttumisesta.
Toimimme yhteistyössä paikallisten hälytinlaitevalmistajien ja -asentajien kanssa ja kauttamme voi tilata pakettiratkaisun – laitteet, asennukset ja hälytysvalvonnan. Kartoitamme turvallisuustarpeet ja autamme asiakasta valitsemaan
tarvetta vastaavat laitteet ja turvallisuuspalvelut.
Forssan Liikevartioinnin ostama miehitetty hälytyskeskuspalvelu huolehtii myös kohteiden kameravalvonnasta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kameravalvonta voi olla jatkuvaa tai koskea tiettyä aikaa vuorokaudesta.

Paikallista palvelua turvallisuuden puolesta
F O R S S A N

www.forssanliikevartiointi.fi
Forssan Liikevartiointi Oy
Hämeentie 7, Forssa
Erkki Lähde, puh. 0400 108 453
erkki.lahde@forssanliikevartiointi.ﬁ
Kauko Nyström Jr, puh. 050 3759 216

Meiltä saat yhteydet jotka pitävät.
Sonera Sopiva Yrityksille -liittymävaihtoehdoista löydät juuri sinulle sopivan paketin.
Esimerkkinä
Super
Plus Puhe
Plus Viestit
Plus Netti

Puhepaketti
1200
2400
1200
1200

Viestipaketti
1000
1000
2400
1000

Nettinopeus
21 Mbit/s
21 Mbit/s
21 Mbit/s
42 Mbit/s

Yht.T/kk
24,31
28,37
28,37
28,37

Hinnat alv 0%. Lue lisää: www.sonera.fi/sopivayrityksille

Ota vanha laskusi mukaan, katsomme sinulle sopivimman liittymän!

KOTITALO.
YKSILÖLLINEN
KUIN SINÄ ITSE.
Uusi kotisi suunnitellaan ideoitasi ja
toivomuksiasi kuunnellen, asumisen
tarpeisiisi vastaten. Yksilöllisesti,
alusta asti.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan
Sinulle unelmiesi talo!
Arkkitehti SAFA,
Diplomitalomyyjä
Päivi Vuori
040 - 5220 665

INSPIRAATIOITA OMAN KODIN SUUNNITTELUUN
Rautia K-maatalous Forssa
Lepistönkatu 1, 30100 Forssa
p. (03) 4240 500
avoinna: ark. 7 - 18 la 8 - 15

Diplomitalomyyjä
Ilkka Vuori
040 - 5462 187

Talokaupoista saat myös K-Plussaa!

