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Forssa tunnetaan monipuolisesta ympäristöalan
osaamisesta. Rakennamme toimintaedellytyksiä
ympäristöyritysten kasvulle ja uusien yritysten

sijoittumiselle paikkakunnalle. Uusimpana
kaavoitettu Ratasmäen yritysalue.

Pääkirjoitus 

Ruoho vihertää
Kevät on kasvun aikaa ja tuntuu että myös pitkään horroksessa 

ollut Suomen talous osoittaa heräämisen merkkejä. Tammi-

maaliskuussa teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat 7 prosent-

tia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  Hyvältä näyt-

tää myös investointirintamalla, sillä UPM investoi 160 miljoonalla 

Kouvolaan. Ja mikäli Äänekoskelle suunnitteilla oleva biotuoteteh-

das toteutuu, tämän 1,3 miljardin hankkeen heijastusvaikutukset 

ovat melkoiset koko Suomen talouteen.

Lyhytnäköisesti voisi arvioida, että miten nuo etäällä olevat hank-

keet vaikuttavat meidän forssalaisten elämään mitenkään? Laput 

onkin syytä poistaa silmiltä nähdäkseen asioita avarakatseisemmin. 

Enää ei voi menestyä maailmassa, jossa jokainen jauhaa omat jau-

hot omaan leipäänsä. Asioita täytyy pystyä katsomaan laajemmin.

Paras menestys saavutetaan rajoja rikkovalla yhteistyöllä. Tämä 

tarkoittaa alueellista yhteistyötä sekä paikallisesti, että globaalisti. 

Eli meidän forssalaisten on ponnisteltava entistä kovemmin paran-

taaksemme alueemme vetovoimaa. Suomalaisyritysten on ponnis-

teltava voimakkaammin yhteistyössä globaalien mahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi ja miksei vaikka skandinaavisen yhteistyön ai-

kaansaamiseksi.

Kasvun aika on edessä ja menestyksen 

avaimet on meillä forssalaisilla itsellämme. 

Yrittäjyyttä ja osaamista meillä on monella 

teollisuuden haaralla aina hi-tech osaami-

seen saakka. Osaamista, jolla luodaan me-

nestysmahdollisuudet myös tulevaisuudes-

sa yhä globalisoituvassa markkinakentässä.

Menestyksekästä kevättä!

Tapsa

Tapio Lilja
puheenjohtaja
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Forssa
Torikatu 4
0200 2121
nordea.fi

Yrittäjä, teemme elämäsi helpommaksi.
Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka tarkastelee talouttasi yhtenä 
kokonaisuutena.
Lue lisää nordea.fi/etuyrittäjyys tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) 
ma–pe 8–18.

Teemme sen mahdolliseksi



Kilpailukykyä on etenkin suurissa yrityk-

sissä haettu tuotantoa tehostamalla, mikä 

käytännössä on usein tarkoittanut irtisanomi-

sia. PK–yrityksissä rekrytointikynnys on pe-

rinteisesti ollut sen verran korkea, ettei ole juu-

rikaan ollut mistä lomauttaa, saati irtisanoa. 

Forssan seudun työttömyysaste oli helmikuus-

sa 2014 13,6 % ja alle 25-vuotiaiden kohdalla 

18,0 %. Näiden lukujen perusteella työvoiman 

saatavuuden pitäisi olla se viimeisin pullon-

kaula seudun kehittymiselle ja yritystoiminnan 

kukoistukselle.

Tuottavuuden tarkastelussa on kuitenkin syytä 

tutkia myös laadullisia tekijöitä. Rakennemuu-

tos on vienyt runsaasti työpaikkoja, kokonaisia 

ammatteja ja teollisuudenaloja on kadonnut. 

Niitä ei mikään olisi kyennyt säilyttämään - 

niiden aika oli ja meni - eikä niiden perään 

kannata haikailla. ICT – teknologian vaikutus 

tulee jatkumaan ja laajentumaan uusille aloille, 

uusien tuotteiden ja palveluprosessien muu-

tosten kautta. Mitä näiden muutosten jälkeen 

jää ja millaista osaamista niissä ammateissa 

vaaditaan, tulee ratkaisemaan niin yritysten, 

kuin koko seudunkin menestyksen. Ei siis ole 

yhdentekevää miten muutokseen suhtaudum-

me ja olemmeko hereillä riittävän ajoissa.

Raskaan liikenteen ammattipätevyys, raken-

nustuotteiden CE – merkintävaatimukset, ym. 

ovat esimerkkejä kasvavasta vaatimustasosta, 

jolla on joko suoraan tai välillisesti vaikutusta 

yrityksen työntekijöiden ammattipätevyysvaa-

timuksiin. Teknisen osaamisen lisäksi erilaiset 

sosiaaliset taidot sekä halu jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen nousevat kilpailutekijöiksi, te-

kijöiksi joidenka perusteella työpaikat tullaan 

jakamaan. Näistä osaajista joudumme kil-

pailemaan suurten kasvukeskusten kanssa ja 

siinä keskustellaan muustakin kuin rahasta. 

Onkin ensiarvoisen tärkeää hyvän ja kannus-

tavan työilmapiirin lisäksi pystyä tarjoamaan 

ihmisille laadukkaita palveluja ja mielekäs 

asuinympäristö, mihin tarvitaan menestyvien 

yritysten tueksi riittävän vahvaa ja dynaamista 

seutua, mikä uskoo omiin mahdollisuuksiinsa.

Kilpailussa tulevat pärjäämään yritykset jotka 

oppivat ja kehittyvät kilpailijoitaan nopeam-

min. Forssan seudulla on yritysten mahdollista 

hyödyntää useita eri koulutusmahdollisuuksia 

sekä erilaisten etujärjestöjen kautta saatavaa 

täydennyskoulutusta. Uusi EU – ohjelmakausi 

2014–2020 tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti 

kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville 

yrityksille. Forssan seudun elinkeinostrategia, 

kuten Häme – ohjelmakin, peräänkuuluttaa 

uusiutumiskykyä ja ketterää kokeilua. Nopeut-

ta reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön 

sekä tehdä ympäristön kannalta kestäviä rat-

kaisuja. ”Järkivihreä Forssan seutu” on juuri 

tätä, joten olemme oikealla tiellä, sitä on hyvä 

jatkaa.

Hannu-Heikki Saarinen

Kehitysjohtaja

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Koulukatu 13

30100 Forssa

GSM 050 5503155

hannu.saarinen@fskk.fi 

Kilpailu työvoimasta

Kevättä rinnassa 
Vuosi 2014 tuo tullessaan alla olevia muutoksia.

Koulutusvähennys 
Elinkeinotoimintaa harjoittavan työnantajan 

verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähen-

nys. Laskennallisesti se on noin puolet koulu-

tusajan palkkakuluista. Sen saa enintään kol-

melta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työnte-

kijää kohti eli 6 tuntia koulutusta. Todellisten 

koulutusmenojen lisäksi tehtävä vähennys vä-

hennetään verotuksessa kuten todelliset me-

not. Vähennys voi mahdollisesti lisätä verotet-

tavaa tappiota.

Vähennystä voi vaatia ensimmäisen kerran vuo-

den 2014 verotuksessa. Koulutusvähennyksen 

edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä 

koulutus perustuu työnantajan laatimaan kou-

lutussuunnitelmaan. Osakeyhtiön ainoa osak-

keenomistaja ei ole yrityksensä työntekijä ja 

myöskään toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa. 

Nyt me yrittäjät pääsemme laatimaan koulutus-

suunnitelman vuodelle 2014. Mihin tarvitsem-

me koulutusta ja miten se toteutetaan.

Kuittivalvonta
Kuittivalvonta alkoi nyt maaliskuussa. Vero-

hallinto on ohjeistanut omilla sivuillaan uutta 

ohjeistusta. Verohallinnon mukaan kuitti on 

aina kirjoitettava, vaikka asiakas ei haluaisi ot-

taa sitä vastaan. Vaihtoehtona ei pidetä, että tu-

lot kirjataan ensiksi kassakirjaan ja sen jälkeen 

kuitti tehtäisiin vain niille, jotka haluavat ottaa 

sen vastaan.

Verohallinto, Poliisi ja aluehallintoviranomai-

nen tekevät kuittitarkastuskäyntejä yrityksissä 

ympäri maan. Kuitintarjoamiskampanja näkyy 

ja kuuluu kevään aikana radiossa ja lehdissä.

Verohallinto kannustaa paperi-
ilmoittajia sähköiseen asiointiin

Verohallinto ei enää maaliskuussa lähetä pape-

risia verolomakkeita niille yhteisöille, joiden ti-

likausi on päättynyt tai päättyy alkuvuona 2014 

ja jotka antavat veroilmoituksen 6B. Yrityksille 

lähetetään tiedote, jossa niitä ohjataan siirty-

mään sähköiseen asiointiin.

Rakennusalan ilmoitusmenettely
1.7.2014

Jokaisen rakennuttamispalveluita tilaavan – 

rakennuttajasta alkaen – tulee ilmoittaa työ-

maittain tiedot alihankkijoista sekä laskutetut 

urakkasummat kuukausittain verottajalle. Ve-

rottaja hyväksyy vain sähköisessä muodossa 

tehtävät ilmoitukset. Jälleen pitää yrittäjien ja 

taloushallintoa hoitavien valmistautua tarvit-

taviin järjestelmämuutoksiin.

Saamme jälleen miettiä, 

miten toteutamme järkevästi 

lain tuomat muutokset.

Leena Leppä-Lukkala
KLT
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Hutunkeiton myötä Kari Heinämäki 
jatkaa isänsä Kaino Heinämäen 
aloittamaa peltisepänliikettä 
Jokioisten Puistometsässä. 
Pelinjohtajana yrityksen sisävuorossa 
oleva vaatimattoman oloinen Kari 
kertoo yrityksen toiminta-ajatuksena 
olevan oikeanlaisten ja laadukkaiden 
tuotteiden toimittamisen asiakkaille 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Kesän 
saapuessa alkaa myös peltiseppien 
sesonki. - Tällä alalla kausivaihtelut 
ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, 
kertoo toimitusjohtaja Kari 
Heinämäki. 

Heinämäki Oy – alkutaival 
(siirtymä pesältä toiselle)

Kaino Heinämäki perusti oman yrityksen 

vuonna 1958 Jokioisille, omakotitalon 20 

neliön piharakennukseen. Ennen yrityksen 

perustamista oli Kaino toiminut Valmetin 

lentokonetehtaalla Tampereella tekemässä 

lentokoneen siipiä, Valkeakoskella peltisepän-

liikkeessä ja tehdaspalvelumiehenä Ferrarialla 

Jokioisilla. Alkuaikojen työt olivat tuolle ajalle 

tyypillisiä, savupiippujen ja muurien pellityk-

siä, peltikattojen tekoa rakennusliikkeille ja 

yksityisille rakentajille. Oma erikoisartikkeli 

olivat peltiset vesisaavit ja kastelukannut, joita 

tehtiin talviaikana varastoon odottamaan ke-

sän torikauppaa. 

- Omia toimitiloja ei alkuun ollut. Töihin 

kuljettiin pyörillä, jotka lastattiin työkaluilla ja 

tarvittavilla pelleillä. Karkkilaan asti näin kul-

jettiinkin, kertoo Kari. 

Hyvin tehdyt työt puhuivat puolestaan ja 

työmäärät kasvoivat. Ensimmäisiä suuria työ-

maita oli Forssan ammattikoulun kattotyömaa. 

Tällöin palkattiin yritykseen kolme miestä li-

sää. Kysynnän kasvaessa Kaino vuokrasi tilat 

Jokioisten keskustassa sijaitsevalta huoltoase-

malta. Vuokratiloissa toimittiin hetken aikaa, 

kunnes Ruokosuon omakotitalon tontille ra-

kennettiin 300 m2 suuruinen varastorakennus. 

Näillä eväillä yritys kulki aina 70-luvun puoli-

väliin asti.

- Kesät olivat pellitystä ja talvella nypittiin 

sitten syöksytorven ratteja, syöksytorvia ja 

lammereita, joita tarvittiin kattopeltirivejä kat-

toon kiinnittäessä, muistelee Kari. 

Yrityksen kesäajan henkilömäärä myös kas-

voi kysynnän mukaan.

Uudet tilat – pelikenttä 
(alue jossa peliä pelataan)

Laadukkaista peltikatoistaan tunnettu yritys 

toimi koko Lounais-Hämeen alueella. Toimi-

tilaa piti saada lisää ja näin tapahtuikin, kun 

1977 uusi teollisuushalli valmistui varastoineen 

nykyiselle paikalleen Hongistonkujalle. Yrityk-

sen väkimäärä oli kasvanut 10 henkilöön. Tilo-

jen myötä tuli yritykseen uudenlaista konekan-

taa kuten särmäyspuristimia, taivutuskoneita, 

leikkureita ja levytyökeskus. Yrityksen tarjo-

amat palvelut lisääntyivät ja myös sesonkivaih-

teluita pystyttiin kaventamaan ympärivuotisen 

valmistuksen ansiosta. Uusia asiakkaita, kuten 

Kerko-Sport ja Parman kylpyhuonetehdas, 

saatiin uudistuneen konekannan myötä.

Perheen merkitys – joukkue 
(henkilöt jotka peliä suorittavat)

Yrityksen toimintaan osallistuivat kaikki Kai-

non lapset; Tarja, Taisto ja Kari. 

- Taisto lähti 70-luvun lopulla Parman kyl-

pyhuonetehtaalle töihin. Minä vielä tuolloin 

haaveilin baarimestarin ammatista, mutta ar-

meijan jälkeen tähän tuli sitten jäätyä, kertoo 

Kari. 

Päätöksen myötä Karin tie vei Turkuun mis-

sä hän kävi teknillisen opiston.

- Peltisepän ammatin oppii parhaiten sitä 

tehdessään. Mestari–kisälli -ajattelumalli sopii 

hyvin tähän ammattiin, tietää Heinämäki.

 Perheyrityksen merkitys on aina ollut suuri 

Heinämäki Oy:ssä. Omistajat antavat kasvot 

yritykselle, sitoutuvat toimintaan ja luovat jat-

kuvuutta.

Pesismiehestä peltisepäksi 

Kari Heinämäki



Sukupolven vaihdos – läpilyönti
(Lyönti, joka osuttuaan kenttään vie pal-
lon pitkälle kentän rajojen ulkopuolelle)

80-luvun lopulla Kaino antoi lapsilleen enem-

män vastuuta yrityksen pyörittämisestä. Suku-

polvenvaihdos yritykseen tehtiin tämän jatku-

mona 80-luvun loppupuolella, jolloin yritys 

siirtyi lasten Tarjan, Karin ja Taiston nimiin. 

Kaino pääsi ansaitsemalleen eläkkeelle saa-

den jatkajat yritykselleen ja korvauksen elä-

mäntyölleen. Yrityksen omistus on sittemmin 

muuttunut, kun Kari Heinämäki lunasti sisa-

ruksensa pois yrityksestä neljä vuotta sitten.  

Oma poika on kasvamassa peltisepäksi yrityk-

sessä, joten jatkuvuutta on yrityksen toimin-

taan odotettavissa.

Yrityksen toiminta – supervuoro 
(Pelataan silloin, jos peli on tasan kahden 
pelatun jakson jälkeen. Supervuoron voit-
tanut joukkue voittaa ottelun jaksovoiton)

Heinämäki Oy on kehittynyt pienestä peltise-

pänyrityksestä konekannaltaan nykyaikaiseksi, 

teollisuutta palvelevaksi ohutlevyalan alihan-

kinnan konepajaksi. Yrityksen liikevaihdos-

ta 70 % tulee alihankintatöistä. Tuotteet ovat 

ohutlevyprofi ilit, rakennusten julkisivuverho-

ukset sekä teollisuuden ohutlevyleikkuut, au-

kotukset ja taivutukset. Teollisuudelle valmis-

tetaan yksittäissarjatuotteita ja kokoonpanoa. 

Tuotteet liittyvät pääosin rakennusalaan. 

- Teräslevytuotannon lisäksi meillä tehdään 

levytyötä myös ruostumattomasta teräksestä 

sekä alumiinista ja kuparista, kertoo Kari.

Yrityksen arvoihin kuuluvat pitkäaikainen 

kokemus, ammattitaito, laatu, joustavuus ja 

luotettavat toimitukset. 

- Pyrimme aina etsimään asiakkaillemme 

taloudellisesti järkevät ja parhaat tuotantotek-

niset ratkaisut, mainitsee Kari.

Myös rakennusten kattopellitykset yrityksil-

le ja yksityisille kuuluvat yrityksen toimintaan 

edelleenkin. Menekki on pysynyt vuosien saa-

tossa vakiona. Valtaosin katot tehdään pinta-

käsitellystä materiaalista saumaamalla. Rank-

koihin sääolosuhteisiin kuten merenrannoille 

suositellaan kattomateriaaliksi kuparia. Heinä-

mäki Oy toimii Jokioisista pääsääntöisesti 150 

km säteellä.

Työvoiman saatavuus – roolipeli
(Sisäpelijärjestelmä, joka perustuu pelaa-
jien pitäytymiseen etukäteen määrätyissä 
tehtävissä ja näiden tehtävien erikoishar-
joitteluun)

Alalle ei ole varsinaista koulutusta. Turun kurs-

sikeskuksella tehdään oppisopimuskoulutusta 

yhteistyössä peltiseppäyhdistyksen kanssa. 

- Tuntuu ihan oikealta opetukselta. Työn 

ohessa siellä ollaan kuukausi ja siinä sitten voi 

tehdä näyttötöitä, kertoo Kari. 

Faktiassa on myös alkamassa ohutlevyalan 

koulutus. Koska hyvää työvoimaa on vaikea 

saada, pitää vanhoista työntekijöistä pitää kiin-

ni. Ammattitaitoinen henkilökunta on Heinä-

mäki Oy:n paras käyntikortti kilpailtaessa ura-

koista. Yrityksen henkilökunnan sitoutuminen 

Heinämäki Oy:n toimintaan näkyy myös hei-

dän pitkistä palvelusajoistaan. 

Haasteelliset ajat – ajolähtö
(Tilanne, jossa jokaisella pesällä on eteni-
jä. Viimeisellä lyönnillä on pakko edetä)

Kari Heinämäki pitää tämän hetkistä talousti-

lannetta erittäin haasteellisena. Taantumaa on 

kestänyt hänen mielestään jo turhan pitkään. 

- Saattanee olla, että tämä onkin normaaliti-

lanne jatkossa, virnistää Kari. 

Alihankintatöitä on yritys tehnyt tasaisesti, 

mutta mitään varsinaista kiirettä ei ole ollut, 

kuin asiakkaiden toimesta. Rakennustyö-

maiden puute taas näkyy kattopellityksissä 

ja seinien profi loinneissa. Myös kilpailu alal-

la on mennyt erittäin kovaksi. Töitä yritykset 

yrittävät haalia keinoilla millä hyvänsä. Tämä 

vääristää markkinoita. Myös Forssan seudulla 

vellonut eripura yrityskeskuksen asioista vetää 

peltisepän mietteliääksi. 

- Ei tässä ole mielestäni muuta mahdolli-

suutta kuin yhdessä edistää kehittämiskeskuk-

sen toimintaa, eikä hankaloittaa sitä, sanoo 

Kari.

Pesäpallo lähellä sydäntä – etenijä-
jokeri 
(Nopeakinttuinen kaveri, joka asetetaan 
lyömään erityisesti silloin, kun kenttä on 
tyhjä ja etenijää kaivataan)

Kari Heinämäen vapaa-aika kuluu Jokioisten 

Koetuksen toiminnassa. Aikoinaan pesistä 

Koetuksen kakkosjoukkueessakin pelanneelle 

Karille laji on sydäntä lähellä. Yrittäjä- ja liike-

miesyhdistystoiminta saa myös oman siivunsa 

Heinämäen vapaa-ajasta.•
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Tuoreen Häme-ohjelman yksi harvoista ja 

tarkoin valituista painopisteistä on valmis-

tavan teollisuuden mahdollisuuksiin tarttumi-

nen. Siinä haluamme olla ”Kiinaakin fi ksum-

pia”. Tavoitteeksi asetimme, että Kanta-Häme 

profi loituu teollisuusyritysten toiminnan ja 

tuotekehityksen uudistajana. Saavutettavuus ja 

toimivat logistiset ketjut tekevät maakunnasta 

houkuttelevan sijoittumiskohteen valmistaval-

le teollisuudelle.

Forssan seudulla teollisen tuotannon histo-

ria on ainutlaatuisen vahva ja monipuo-

linen kattaen muun muassa tekstiili-, raken-

nus- ja elintarviketeollisuutta. Perinteet eivät 

tietenkään elätä, mutta niistä voidaan ammen-

taa oppia ja asennetta myös tämän päivän ja 

huomisen haasteisiin. 

Olen vakuuttunut siitä, että puheet teolli-

sen toiminnan katoamisesta ovat pahasti 

liioiteltuja. Sen luonne ja sisältö toki muuttuvat 

ja tähän pitää kyetä vastaamaan.

Vakava kysymys kuuluukin: miten mei-

dän pitäisi toimia ja mihin keskittyä, 

jotta edellytykset valmistavalle teollisuu-

delle olisivat alueellamme kilpailuky-

kyisiä?

Hyvä strategia pe-

rustuu aina vah-

vuuksille. Niiden 

varaan on kestävintä rakentaa myös valmis-

tavan teollisuuden tulevaisuutta. Forssan seu-

dun vahvat toimialat kytkeytyvät ennen muuta 

ympäristöteknologiaan ja laajemmin cleantech 

-tuotantoon järkivihreän ajattelun mukaisesti. 

Uuden Luonnonvarakeskuksen yksi neljästä 

päätoimipaikasta tulee olemaan Jokioisilla, 

mikä osaltaan tukee tätäkin. Samoin elekt-

roniikka- ja elintarviketeollisuuden puolella 

on paljon luontaisia vahvuuksia. Kaikki nämä 

ovat tulevaisuuden aloja suhdanteista riippu-

matta.

”Kiinaakin fi ksumpia” meidän pitää silti 

menestyäksemme olla. Tähän liittyy muun 

muassa se, että valmistavan teollisuuden tuot-

teiden ja niihin kytkeytyvien palveluiden pa-

ketoinnissa on paljon uusia mahdollisuuksia 

ja innovoinnin aiheita. Tämä edellyttää uu-

denlaisia kumppanuuksia sekä osaamisten ja 

ideoiden yhdistelemistä. 

Pyrimme myös Hämeen liiton toimesta 

kannustamaan maakuntamme kehittä-

jätoimijoita ja alan yrityksiä uudenlaisten 

yhteistyömallien etsimiseen valmistavan 

teollisuuden mahdollisuuksiin tarttumiseksi. 

Käynnistämme kevään aikana ideahaun kar-

toittaaksemme maakunnallisia tai vähintään 

kahdella seudulla toteutettavia hankeaihioita. 

Samoin hankkeiden avulla tulisi olla mahdol-

lista hyödyntää muita, suurempia rahoitusvä-

lineitä ja koota uudenlaisia kumppanuuksia. 

Hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 

puolet ja maakunnan kehittämisrahaa on käy-

tettävissä ideahakuun enintään 100 000 euroa.

Kanta-Hämeen sijainti kasvu- ja kuljetus-

käytävien solmukohdassa tarjoaa hyvän 

pohjan logistiikan toimivuudelle ja siten val-

mistavan teollisuuden toiminnalle ja sijoittu-

miselle. Sijainti on myös Forssan seudun kiista-

ton vahvuus. Teemme myös maakuntana töitä  

Helsinki-Forssa-Pori –kehityskäytävän eteen. 

Sen roolia vahvistettiin Kanta-Hämeen ensim-

mäisessä vaihemaakuntakaavassa. Kakkostien 

välityskyvyn parantaminen on saavutettavuu-

den ydintä. Myös rautatieyhteyttä selvitetään 

osana maakunnan liikennejärjestelmän kehit-

tämistä, vaikka se ei nopean aikavälin asia ole-

kaan. Ideaa lentokenttä- ja logistiikka-alueen 

toteuttamiseksi Humppilaan ei myöskään ole 

haudattu.

Vaikka tavoitteenamme on olla ”Kiinaakin 

fi ksumpia”, on Venäjä silti kaikkein lähim-

pänä. Forssasta on lyhyempi matka Pietariin 

kuin Ouluun. On hienoa, että Forssan seudun 

toimijat ovat olleet viime aikoina aktiivisia suo-

rien yritystason yhteyksien rakentamiseksi Ve-

näjän kasvaville markkinoille. Tätä tukee myös 

se, että tulemme panostamaan maakunnalli-

sessa matkailumarkkinoinnissamme Venäjän 

suuntaan lähivuosina, koska kasvu tulee sieltä, 

vaikka tilanne juuri nyt näyttääkin haasteelli-

selta.

Kanta-Hämeen maakunta jäsentyy kol-

mesta elinvoimaisesta ja omintakeisesta 

seudusta, jotka parhaimmillaan täydentävät 

ja vahvistavat toisiaan. Valmistavan teollisuu-

den mahdollisuuksien hyödyntäminen on eräs 

yhteisistä maakunnallisista nimittäjistämme. 

Siinä erityisesti Forssan seudulla on paljon an-

nettavaa ja voitettavaa!

Timo Reina

Hämeen maakuntajohtaja

Hämeen liitto
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”Kiinaakin fi ksumpi” 
     Forssan seutu



Sähkölaitokselle uutta virtaa  
Forssan Energia Oy:n ja Forssan Verk-
kopalvelut Oy:n johtoon tuli vajaa 
vuosi sitten Ilkka Tolonen. Kätevä 
Lehti kävi tapaamassa ja haastattele-
massa uutta energiayhtiön toimitus-
johtajaa.

Mistä olet kotoisin?
Lähtöisin olen Pohjois-Pohjanmaalta, Oulais-

ten ja Ylivieskan seudulta. 

Millainen perhe sinulla on?
Perheeseen kuuluu vaimo ja neljä lasta. Tosin 

vakituiseen kotona lapsista on enää nuorim-

mainen, joka käy lukiota Forssassa. Muut lap-

set ovat lentäneet maailmalle opiskelemaan ja 

työelämän palvelukseen.

Miten olet sähköalalle tullut?
Sähköala on kiinnostanut kouluajoista asti. To-

sin alkuun veivät urheiluharrastukset nuorta 

miestä seitsemän päivää viikossa. Urheilun jää-

tyä vähemmälle tuli sitten aika opiskella työ-

elämän ohessa. Koulutukseltani olen insinööri 

ja tutkintoja löytyy sähkövoimatekniikasta ja 

tietoliikennetekniikasta. Myöhemmin opis-

kelin myös yritysjohtamista ja liiketoimintaa. 

Työpaikkani ja toimeni ovat aina liittyneet säh-

köön. Tittelit tosin ovat matkan varrella useasti 

vaihtuneet. Elämäni aikana on tullut töiden 

vuoksi reissattua Oulusta Helsinkiin ja Turusta 

Joensuuhun. Lappi on vielä kotipaikkana ko-

kematta. Laivateollisuuden palveluksessa työt 

veivät myös ulkomaille ympäri maailmaa.

 

Miksi Forssaan? 
Ennen Forssaa olin töissä Outokummun Ener-

gialla Joensuun kupeessa. Siellä olin ollut töissä 

kolme vuotta, kun huomasin Forssan Energian 

ja Verkkopalveluiden toimitusjohtajan paikan 

avoimena. Perheemme motto on aina ollut, 

että pitää ottaa hetkestä kiinni. Ei ainakaan 

sitten pidä kiikkustuolissa harmitella, että jäi 

sekin mahdollisuus kokematta. Hain paikkaa 

ja sain viran. Aina olen mennyt töihin sillä 

asenteella, että tämä on nyt sitten se eläkevir-

ka. Muutto Forssaan sujui ongelmitta ja sopiva 

asuntokin paikkakunnalta löytyi.

Millainen yritys on Forssan Energia
ja Verkkopalvelut?
Konserniin kuuluu kaksi erillistä yritystä. Fors-

san Energia Oy, joka harjoittaa sähkön myyn-

tiä sekä Forssan Verkkopalvelut Oy, jonka 

toimintaan kuuluu sähkön siirto ja sähköverk-

kojen ylläpitäminen Forssan alueella.  Forssan 

Verkkopalvelut myy myös asennuspalveluja. 

Katuvaloverkon rakentaminen ja ylläpito teh-

dään sopimuksella Forssan kaupungille. Yri-

tyksille myydään voimaverkkojen ja muuntaji-

en urakointia. Toiminta rajoittuu käytännössä 

kuntarajojen ulkopuolelle n. 100 km säteellä 

Forssasta. Yhtiöt omistavat tällä hetkellä kaksi 

energialaitosta, Sallilan Energia Oy ja Valkea-

kosken Energia Oy. Forssan Energia ja Verkko-

palvelut  työllistävät 30 henkilöä.  

Mitä uutta tuot yritykseen?
Olen ollut yrityksen palveluksessa vasta alle 

vuoden. Uusia asioita tulee vastaan edelleen 

päivittäin. Kaikkien asioiden omaksuminen 

ottaa oman aikansa. Tällä hetkellä yritysten 

sisällä mietitään mihin eri asioihin voimava-

roja suunnataan ja mihinkä suuntaan ollaan 

tulevaisuudessa menossa. Sähköala on ollut 

90-luvulta asti kovien myllerrysten alla. Ensin 

tuli sähkölaitosten myyntibuumi, joka jatkuu 

edelleenkin. Viranomaiset tehostavat valvon-

taa erilaisin keinoin ja alalle on tullut myös 

tehokkuusvaatimuksia. Asiakkailta tulee omia 

vaatimuksia kasvamassa määrin. Nämä asetta-

vat omat painopisteet ja arvot siitä mihin suun-

taa toimintaa tullaan kehittämään. Katkea-

maton sähkö ja toimintavarmuus ovat hyvin 

tärkeitä, sillä riippuvuus sähköstä on tosiasia. 

Tietysti kaikessa yritystoiminnassa pyritään 

tehokkuuteen ja kasvuun. Tätä mekin sähkö-

yhtiönä tavoittelemme. Sähkön myyntiin tosin 

vaikuttavat monet yleismaailmalliset asiat ku-

ten talous, taantuma, raaka-ainemarkkinat ja 

maailmanpolitiikka. Pohjolassa kun olemme, 

niin Ruotsin ja Norjan vesitilanne vaikuttavat 

sähkön hintaan ja tätä kautta kauppaan. Myös 

verottaja on löytänyt tämän alan. Sähköverot 

ovat tuntuvasti kasvaneet. Työtä siis riittää, että 

yhtiö pystyy jatkossa paikallisella tasolla tarjo-

amaan parhaat mahdolliset palvelut kilpailu-

kykyiseen hintaan.

Sähkön hinta?
Sähkön hinta muodostuu pörssikauppana. 

Yrityksille on perinteisesti pyritty löytämään 

markkinoilta edullisempaa sähköä. Sähkön 

hinta perustuu osittain volyymiajatteluun, ku-

ten monella muullakin alalla. Sähkön kulutus 

on pääsääntöisesti ollut kasvavaa. Suomen 

omavaraisuutta sähkön tuotannossa pitäisi 

nostaa, ettei olla liikaa riippuvaisia tuontisäh-

köstä. Keinovalikoima ei meillä ole järin suuri, 

sillä oma vesituotanto on meillä varsin vähäis-

tä. Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat vielä 

energiatuotannossa varsin marginaalisia eikä 

niillä rakenneta Suomen sähkönjakelua, sillä 

ne vaativat tuekseen säätövoimaa. Ydinvoima 

on viime vuosina ollut keskeinen vaihtoehto. 

Tietyssä mielessä päästötöntä, mutta jätehai-

tat ja riskit siinä on olemassa. Elämme tällä 

hetkellä mielenkiintoisia aikoja sähköliiketoi-

minnassa. Minkälaisia vaatimuksia ja toimin-

tamalleja on tulossa. Esimerkkinä kaavaillaan 

jonkinlaista datapankkia, joka toimii valtakun-

nallisena viestinvälityskeskuksena markkinoil-

le. Nyt kaikki yhtiöt välittävät tiedot toisilleen 

itse. Alalla on paljon kysymysmerkkejä, mitkä 

vaikuttavat alaan ja sitä kautta mahdollises-

ti sähkön hintaan. Sähkön kilpailuttamisessa 

ovat paikalliset yritykset olleet varsin aktiivisia. 

Paikallisena toimijana kilpailussa on pärjätty 

suhteellisen hyvin.

Sähköverkko Forssan alueella?
Sähkökatkoksia on ollut Forssan alueella vii-

meaikoina varsin vähän. Mikäli niitä on ollut, 

ne on saatu varsin nopeasti korjattua. Forssan 

alue on varsin tiivis ja maakaapelointi on hy-

vällä asteella. Tämä omalta osaltaan vaikuttaa 

vähäisiin sähkökatkoksiin. Ukkonen on kui-

tenkin sellainen voima, että se kohdalle osues-

saan aiheuttaa vahinkoa ja mahdollisia jakelu-

katkoksia. 

Miten olet viihtynyt Forssassa?
Hyvin olen viihtynyt. Forssalainen mentali-

teetti soveltuu oikein hyvin minulle. Ihmisten 

kanssa kun on avoin, niin yhteiset asiat aina 

löytyvät. Kun olen paljon paikkoja kiertänyt, 

niin suurimmat erot mielestäni ihmisistä löy-

tyvät, kun maa jaetaan kahtia Länsi- ja Itä-Suo-

meen. Sisäänajovaihe on myös forssalaisuuden 

osalta menossa. Kalenterilla on kyllä taipumus 

täyttyä asuinkunnasta huolimatta. Forssassa 

on erinomaiset mahdollisuudet harrastuksil-

le. Itse olen löytänyt tieni jäähallille, missä on 

hyvät mahdollisuudet pelata kaukalopalloa ja 

jääkiekkoa. Tennis ja golf kuuluvat myös har-

rastuksiini. Ilokseni huomasin, että Forssassa 

toimii shakkikerho, minne jossain välissä pitää 

mennä tutustumaan. Kotiutunut olen paika-

kunnalle erinomaisen hyvin. •
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Ilkka Tolonen

toimitusjohtaja

Forssan Energia Oy

Forssan Verkkopalvelut Oy



Hannele Järvinen on kulkenut 
lakimiesurallaan pitkän taipa-
leen, joka on vaatinut häneltä 

äärimmäistä sisua ja tahtoa. Pärjää-
minen miehisessä ammatissa tarkoit-
ti aikanaan, että naisen pitää todistaa 
taitonsa uudestaan ja uudestaan. Han-
nelen tullessa Forssaan ei paikkakun-
nalla toiminut muita alan naisyrittäjiä.
Tänä päivänä Sinisen talon emäntä 
tunnetaan räväkkänä, tunnollisena 
ja ahkerana lakimiehenä, joka ei jätä 
ainuttakaan kiveä kääntämättä hoita-
essaan tointaan. 30 vuotta Forssassa 
omaa asianajotoimistoa pyörittänyt 
Hannele Järvinen nauttii kollegoidensa 
kunnioitusta.

Haave opettajan ammatista

Hannele Järvinen on kotoisin Kurun graniit-

tipitäjästä. Muutto Kihniöön tuli nuoremman 

sisaren syntymän jälkeen. Järven rannalla ol-

lut pientila oli Hannelen kotimaisema. Isä teki 

metsätöitä ja äiti oli töissä Finlaysonilla ompe-

lijana, niin kauan kun Kihniön tehdas oli pys-

tyssä. Hannele sai syntyessään CP-vamman, 

kun jalat edellä maailmaan tulossa ollut kään-

nettiin väkisin pihdeillä oikein päin. 1960 -lu-

vulla oli kaksi tapaa suhtautua vammaisuuteen: 

pilkka tai alentuva sääli.

- Vaikea sanoa, kumpi oli raskaampaa. Ny-

kyään ajattelen, että täytyyhän minussakin jo-

kin puute olla.

Hannele ei itsekään tunnustaudu pulmu-

seksi, vaan on kouluaikanaan osallistunut 

myös erilaisten pilkkaajien joukkoon. Noihin 

aikoihin hän haaveili opettajan ammatista ja 

Turkuun muutosta. Haaveen opettajan urasta 

murskasi Parkanossa lukioajan englanninkie-

len opettaja.

- Kerran koin hänen arvostelunsa hyvin epä-

oikeudenmukaiseksi, muistelee Hannele. 

Äiti kehotti tapahtuman jälkeen hakemaan 

oikeustieteelliseen. Juristina voisi taistella oi-

keudenmukaisuuden puolesta.

Uravalinta

Hannele haki ja pääsi oikeustieteellisen lisäksi 

matemaattisluonnontieteelliseen, sillä tähdet 

kiinnostivat nuoren naisen mieltä. Oikeustie-

teellinen tiedekunta vei voiton. Tähtien tiirailu 

kuuluu tänä päivänäkin Hannelen harrastuk-

siin.

- Valosaastetta on vain niin paljon, että se 

haittaa taivaan tarkkailua. Viime elokuussa 

makailin kalliolla useamman tunnin katsellen 

rentoutuneena kauniita tähtiä, muistelee Han-

nele. 

Kalliolla makaillessa tuli myös päätös aikoi-

naan mennä oikeustieteelliseen. Vuonna -76 

Hannele lueskeli viikonloppuvapaalla Korp-

poon rantakalliolla oikeustieteellisen kirjoja, 

kun eräs nainen tuli kertomaan, ettei kalliolla 

makailulla oikeustieteelliseen mennä. 

- Sehän nähdään, vastasin. 

Päätös Turun oikeustieteelliseen menemises-

tä piti. Korppoosta oli jo pari kesää aiemmin 

jäänyt matkaan myös Hannelen tuleva aviomies. 
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 Sinisen talon sisupussi 

Hannele Järvinen



Oikeustieteellinen

Opinnot oikeustieteellisessä lähtivät hyvin al-

kuun. Ala tuntui heti omalta ja se innosti pa-

nostamaan opintoihin. Opiskelu oli nuorelle 

naiselle päätoimista. Opiskelijaelämään ei ollut 

aikaa. Äidiksi tuleminen vaikutti nuoreen elä-

mään. Päivät täyttyivät opiskelusta ja perheen 

vaatimasta ajasta.

- Oikeustieteellisessä pitää olla hyvät istu-

malihakset, pitkäjänteisyyttä ja hyvä muisti, 

listaa Hannele ja jatkaa:

- Tiedekunnassa tehtiin tuolloin hyvin sel-

väksi opiskelijoille, että ilkeimmät ja röyh-

keimmät tulevat alalla pärjäämään. Onneksi 

enää ei ole niin.

 Normaalisti oikeustieteellisen opinnot kes-

tävät 5 vuotta, mutta sisukas Hannele suoritti 

opinnot noin 4,5 vuodessa kahden äitiysloman 

kanssa. Tähtäin oli päästä nopeasti työelä-

mään, eikä viettää aikaa yliopistolla.

Työnhaku 

Valmistumisen jälkeen alkoi työnhaku, mikä 

osoittautuikin ennakoitua vaikeammaksi kah-

den lapsen äidille. Sitkeästä työnhausta huo-

limatta ei Turusta työpaikkaa löytynyt. Kun 

aikaa oli, päätti nuoripari hankkia vielä kol-

mannen lapsen. Äitiysloman jälkeen Hannelel-

le tarjottiin työpaikkaa Turun Säästöpankista. 

- Minun urani ei ehtinyt pankissa vanhentua 

puolta päivää, kun eräs miesmerkonomi pyy-

si minua kirjoittamaan omaa tekstiään puh-

taaksi. Tältä seisomalta menin pankinjohtajan 

puheille ja kerroin, että on tapahtunut kauhea 

erehdys. Olen juristi, enkä sihteeri ja sanoudun 

irti työsuhteesta, muistelee Hannele. 

Hannelen miehelle tarjottiin opettajan paik-

kaa Forssan ammattikoulusta. Turun pölyt 

karisteltiin vaatteista ja siirtyminen Forssaan 

tapahtui. Helppoa ei ollut Forssastakaan saada 

lakimiehen töitä. Paikallisilla toimistoilla, oi-

keuslaitoksella eikä rahoituslaitoksilla ollut tar-

jota työtä, eikä Forssan lähitienoollakaan ollut 

vapaata paikkaa. Silloinen Forssan nimismies 

Arasalon Eero antoi vinkin, että Forssan laki-

asiaintoimistolla oli kädet täynnä töitä. Han-

nele kiitti tiedosta ja soitti omistajalle Jukalle, 

mutta tämä kertoi, ettei halua palkata ketään.

- Minä pyysin, että myy toimistosi minulle. 

Nykyinen hovioikeudenneuvos Jukka Uusitu-

pa vastasi, että tule tänne, niin tehdään kaupat. 

Emme olleet koskaan edes nähneet toisiamme, 

kertoo Järvinen. 

Kaupat tehtiin 29.2.1984. Kaupan mukana 

tuli kirjoituspöytä tuoleineen, neuvottelupöytä 

ja toimistotarvikkeita. 

Yrittäjyys

Silloinen toimisto sijaitsi Puistolinnassa. 

Vuoden ajan Jukka oli vielä Hannelen kans-

sa samoissa tiloissa. Lakimiesten keskinäi-

nen keskustelu käytiin isoin kirjaimin, mutta 

se oli opettavaista. Opeteltavaa 27-vuotiaalla 

nuorella naisjuristilla riitti. Sisäänpäin lämpiä-

vän paikkakunnan luottamus oli lunastettava. 

Ensimmäinen työtehtävä oli toimia puolus-

tusasianajajana. Jutun Hannele voitti, mutta 

myöhemmin hän totesi olleensa erittäin sinisil-

mäinen. Tuolloin toimi kihlakunnantuomarina 

räväköistä otteistaan tunnettu Ukko Kiviharju. 

Eriävät mielipiteet johtivat siihen, että kerran 

hän poisti Hannelen oikeussalista. Se olisi voi-

nut merkitä lakimiesuran päättymistä. Itku kyl-

mässä suihkussa sen jälkeen auttoi jatkamaan. 

Hannelen sitkeys lopulta palkittiin Kiviharjun 

luottamuksella. Alkutaipaleen eräs ongelma oli 

Hannelen lapsenkasvoisuus, välillä ei uskottu 

edes kolmen lapsen äidin täysi-ikäisyyteen. 

Aseman saavuttaminen

Eräs ilmaliikenteen onnettomuusjuttu Räyskä-

lästä nosti nuoren juristin mainetta. Jutun alus-

sa annettiin ymmärtää, ettei nainen voi tietää 

lentokoneista mitään. 

- Niinpä opiskelin käyttöohjekirjan ulkoa ja 

päihitin muut asianosaiset lentokonetietämyk-

selläni, naurahtaa Järvinen. 

Sen oikeuskäsittelyn jälkeen Hannelen mai-

ne kasvoi. 80-luvun lopun rakennusteollisuus 

työllisti nuoren naisen toimistoa, kun paikal-

liset toimijat löysivät Forssasta juristin hoi-

tamaan heidän toimeksiantojaan. 90-luvulla 

lama toi sitten toimistolle rakennusliikkeiden 

konkurssien hoitamiset. Hannelen toimisto 

hoiti myös paljon rikosjuttuja, huoltajuuskiis-

toja, kuolinpesiä ja muuta perusjuridiikkaa. 

Toimiston väkimäärä kasvoi vuonna -96, kun 

entinen apulaisnimimies Heikki Sillanpää tuli 

Hannelen toimistoon hoitamaan rikosjuttu-

ja. Yhteistyö kesti kymmenen vuotta. Järvisen 

luopuessa rikosjutuista 2006, päätettiin yhdes-

sä, että Heikki perustaa oman toimiston. 

Uusi toiminta sinisestä talosta

Uuden toimiston etsiminen tuli ajankohtaisek-

si, kun Puistolinnan toimisto tarvitsi suuren 

remontin. Ryypön Matti Forssan Isännöinti ja 

Kiinteistönvälityksestä tarjosi Hannelelle vaih-

toehdoksi Sinistä taloa.

- Samana perjantaina menin kotiin mietti-

mään ehdotusta. Seuraavana päivänä teinkin 

sitten varauksen Sinisestä talosta, kertoo Han-

nele. Paikka sijaitsee Wahreninkadulla ja on 

osa Forssan vanhaa rakennusperintöä. Toimi-

tilat löytyvät myös Loimaalta, jossa Hannele on 

viikoittain tavattavissa.

30 vuotta yrittäjänä

Hannelen toimisto täytti tänä vuonna 30 vuotta. 

- Joka päivä täytyy työtä tehdä paremmin 

kuin edellisenä päivänä ja oppia uusia asioita. 

Tällä tavalla olen pystynyt turvaamaan kilpai-

lukyvyn, listaa Hannele. 

Hyvin tehdyt työt ovat toimineet parhaana 

mainosvälineenä Järviselle. 

-Minulla on ollut valtavan ihania asiakkaita, 

joiden kanssa on ollut helppo tulla toimeen. 

Aika on mennyt todella nopeasti, kertoo Han-

nele. 

Pisimpään kestänyt toimeksianto kesti 14 

vuotta, melkeinpä puolet toimiston iästä. Oike-

usjuttuja on ollut keinosiemennyksestä hauta-

kivien laatuvirheisiin. Mieliinpainuvin tehtävä 

oli Hannelella vanhan pariskunnan uudelleen 

vihkiminen. 

- Ennen joulua tuli eräs vanha mies toi-

mistolle ja kertoi tehneensä elämässä yhden 

erittäin suuren virheen, erotessaan aikoinaan 

vaimostaan. Minulla ei kuitenkaan ollut vihki-

misoikeutta. Huolehdin kuulutuksista ja muis-

ta vihkimisjärjestelyistä ja pariskunta sai sivii-

livihkimyksen. Tammikuun lopulla luin sitten 

Forssan lehdestä, että asiakkaani oli kuollut. 

Nämä ovat sellaisia koskettavia asioita, kertoi-

lee Hannele.

Juristin työ on työtä epäluottamuksen, val-

heen ja epäluulon maailmassa, mutta mahdolli-

suus ongelmien ratkaisuun on hyvin palkitsevaa.

Lakinainen vapaalla

Hannele Järvinen on aktiivisesti mukana asian-

ajajaliiton toiminnassa. Tällä hetkellä hän istuu 

Hämeen osaston hallituksessa. Aikoinaan hän 

on ollut myös asianajajaliiton valtuuskunnassa.  

Kuntosali ja ulkoilu ovat tärkeitä vapaa-ajan 

hoitokeinoja, joilla voi ajatukset siirtää muu-

alle työasioista. Myös Käsityö- ja Teollisuusyh-

distyksen toiminta on sydäntä lähellä. Mutta 

tärkeimpänä Hannele listaa lapsenlapset. •
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Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous ja juhla pidettiin Teh-
taankoululla 16.11.2013. Juhlapuhujana 
tilaisuudessa toimi OP:n pääekonomisti 
Reijo Heiskanen. Tilaisuudessa palkittiin 
Timanttisella yrittäjäristillä Matti Knaapi 
Maansiirto Matti Knaapi Oy:stä ja Erkki 
Vehkanen BSV-Automaatio Oy:stä. Kultai-
sella yrittäjäristillä palkittiin Juha Heinä-
mäki LO-Group Oy:stä. Kätevä palkinnon 
kävi pokkaamassa Mika Lehtonen Forssan 
LVI-Valmiste Oy:stä.

Yhdistyksen jumpparyhmä jatkoi 
toimintaa kuluneen kevätkauden ajan. 
Ensi syksystä asiasta kiinnostuneiden kan-
nattaa ilmoittautua mukaan.

Yritysvierailulla piipahdettiin Parma-
rine Oy:llä 11.2.2014. Jäsenet pääsivät tu-
tustumaan kylpyhuoneiden valmistami-
seen ja yrityksen toimintaan vientiyksikön 
päällikön Hannu Karjalan opastuksella. 

Kevätkokous pidettiin Hämeen Luonto-
keskuksella 29.3. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja tehtiin pienimuo-
toinen vaellus lähimaastossa sijainneelle 
laavulle, missä nautittiin alueen luonnosta 
eväitä syöden.

Forssan Teatterin esitystä Kauppa-
matkustajan kuolema oltiin seuraamassa 
15.4.2014. Paikalle saapuikin runsaslukui-
nen joukko yhdistyksen jäseniä.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi , gsm 050 313 8987

toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu
Fokor Oy tarjoaa yhdistyksen jäsenis-
tölle mahdollisuuden tulla tutustumaan 
yrityksen toimintaan 20.5.2014 klo 18:00. 
Ilmoittautuminen sihteerille. Toimintaa 
esittelee yrityksen toimitusjohtaja Hannu 
Peltomaa.

22.5.2014 Mahdollinen MC-käte-
vän ensimmäinen startti. Matkan 
kohteesta ilmoitellaan erikseen. Säävaraus.

Perinteinen kesäteatterimatka
tehdään tällä kertaa Poriin. 7.6.2014 Läh-
detään katsomaan Kirjurinluodolle Näillä 
palkoilla ei makseta -näytelmää. Kysees-
sä on hulvattoman hauska komedia siitä, 
kuinka jatkuvaan hintojen nousuun kyl-
lästyneet tavalliset työläisnaiset päättävät 
ryhtyä kapinaan. Ja siitäkös se soppa sitten 
syntyykin. Ennen kesäteatteria käydään 
syömässä ravintola Andaluciassa. Lähtö 
tilausajolaiturista klo 12.30.

Rautakankikävelyn MM-kisoihin 
osallistutaan yhdistyksen joukkueella. 
Kannustajia kaivataan paikalle sankoin 
joukoin.

Yhdistyksen opintomatka Slove-
nia – Italia – Kroatia. Matkalle lähde-
tään Forssan tilausajolaiturista 10.9.2014 
klo. 4:30. Matkalle ei vapaita paikkoja saa-
tavilla ilman peruutuksia.



WWW.FOKOR.FI

JOHTAVA UMPIKORIVALMISTAJA SUOMESSA.

SEPPO VEPSÄ 0400 319 128
KAJ TUOMINEN 040 754 2425

Petri Okkonen
050 411 4011

Reijo Järvi
0400 940 414

Marko Ylösmäki
040 939 7577

www.okkonen.net

Ilmalämpöpumput

Valvontalaitteet

Pien- ja yhteisantenni-
järjestelmät



Kutomonkuja 2 C 2, 30100 Forssa Puh. 010 843 9000

Yleisimmät 
sähkömoottorit 

suoraan varastosta, 
moottorien huollot ja 

kääminnät.

Paikallista palvelua turvallisuuden puolesta 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

F O R S S A N

Kuka 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, kosteudes-
ta tai muusta LVIS-olosuhteiden muuttumisesta.
Toimimme yhteistyössä paikallisten hälytinlaitevalmistajien ja -asentajien kans-
sa ja kauttamme voi tilata pakettiratkaisun – laitteet, asennukset ja hälytysval-
vonnan. Kartoitamme turvallisuustarpeet ja autamme asiakasta valitsemaan 
tarvetta vastaavat laitteet ja turvallisuuspalvelut.
Forssan Liikevartioinnin ostama miehitetty hälytyskeskuspalvelu huolehtii myös koh-
teiden kameravalvonnasta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kamera-
valvonta voi olla jatkuvaa tai koskea tiettyä aikaa vuorokaudesta.


