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Kultainen kolmio
Alkanut vuosi on ollut talouden kannalta edelleen poikkeuksellisen
hyvä. Talouden uhkakuvat eivät ole kuitenkaan väistyneet. Tästä kertoo hyvin se, että keskuspankit jatkavat omilla linjauksillaan rahaelvytystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjauskorkoja ei tulla
nostamaan Fed:in mukaan ennen ensi syksyä. Tämä tietää helpotusta
velanhoitokuluissa yrityksille ja yksityisille, mm. asuntovelallisille.

Pankkiasiat ja nyt
myös sijoitukset
OP-Yritysmobiililla aina
ulottuvillasi.

Maailmantalouden kasvun ennakoidaan jäävän tänä vuonna hitaammaksi kuin viime vuonna. Kasvun odotetaan hiipuvan asteittain Yhdysvalloissa, kun finanssipoliittisen elvytyksen vaikutukset lakkaavat.
Ison-Britannian EU-eron lähestyminen on heikentänyt Ison-Britannian taloutta. Elleivät britit löydä ratkaisua, lähtee saarivaltakunta
EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta. Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppakiistaa ei ole toistaiseksi saatu sovittua. Tällä hetkellä tullikorotukset koskevat valtaosaa Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä tavarakaupasta. Tämä hidastaa molempien riitapukarien talouskasvua.
Myös Donald Trumpin sooloilut heijastuvat suoraan kansainväliseen
talouteen. Muellerin raportissa ei löydetty todisteita Venäjä-yhteyksistä, joten saattaa olla, että Trump tulee hallitsemaan yhdysvaltoja vielä
toisenkin kauden. Jos näin tulee käymään, luo se epävakautta ja vähentää se jatkossakin talouden ennustettavuutta merkittävästi.
Suomen talous on edelleen kasvu-uralla vaikka sekin on hidastunut.
Tulevat eduskuntavaalit tulevat näyttämään myös mihin suuntaan
maamme taloutta tullaan viemään. Tulevan hallituksen liikkumavara tulee olemaan pieni ja sillä on edessään isojen asioiden eteenpäin
vientiä. Sote tulee jatkossakin olemaan uutisten keskiössä ja helppoa
sen läpivienti ei tule uudelle hallitukselle olemaan. Myös yritysten menestymisen mahdollisuudet ja sitä kautta työllisyyden parantamiseen
vaikuttavat keinot kannattaa miettiä tarkasti. Tätä kautta voi Suomi
jatkaa kasvu-uralla ja pitää kiinni hyvinvointivaltion toiminnoista ja
olla maailman onnellisin kansa kolmatta vuotta peräkkäin.
Yhdistyksemme jäsenyrityksillä kulunut vuosi on ollut myös hyvä,
vaikka ammattiosaajista alueellamme on ollut pulaa. Myös lähiseutujen parantunut taloustilanne on tuonut työtä alueellemme. Varsinais-Suomen hyvä tilanne heijastuu suoraan forssalaisiin yrityksiin ja
niiden tilauskantaan. Myös Helsingin ja Tampereen alueilla on ollut
töitä tarjolla. Forssan sijainti näiden alueiden keskellä mahdollistaa
yrityksille joustavan liikkumisen kasvukeskusten kupeessa kultaisen
kolmion sisällä.

Kirjoittaja
Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
Kannen kuva Hemiva Installation Oy
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino Forssa Print 2019

Muuttajapalvelu helpottaa työn perässä muuttamista

Viikossa asunto Forssasta ja hoitopaikka lapsille
Forssan Yrityskehitys, Forssa-Asunnot, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut sekä varhaiskasvatus ovat koonneet palvelunsa yhteen
vastatakseen paikkakunnalle työn perässä
muuttavien tarpeisiin.
– Elämän siirtäminen uudelle paikkakunnalle
pitää olla helppoa ja vaivatonta, jotta seudun
yritykset saavat rekrytoitua tarpeeksi osaavaa
työvoimaa, Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen sanoo.
– Forssan seudun yrityksillä on ollut suhdanteista riippumatta jo pitkään vaikeuksia saada
osaajia. Toinen haaste on 20–29 -vuotiaiden
nuorten siirtyminen korkeakoulujen kautta
asumaan kasvukeskuksiin. Näihin asioihin haluamme muutoksen ja muuttajapalvelu on yksi
keino, Osaavasti yrityksiin -hankkeen projektipäällikkö Jukka Lidman täydentää.
Muuttajapalvelu lupaa Forssaan työn perässä
muuttavalle viikossa asunnon ja lapsille hoitopaikan.

– Lupaamme myös perheenjäsenille viikon
kuluessa johtolangan työnhakuun ja työllistymiseen liittyen. Kiinnostuneita neuvomme
myös yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.
Jokinen uskoo, että muuttajapalvelusta on mahdollista saada apua jopa muutamassa päivässä.
– Mietimme ensin, että lupaammeko järjestää
asiat yhdessä päivässä. Otimme kuitenkin hieman pelivaraa, jotta pystymme varmasti pitämään lupauksemme.

KAIKKI YHDESTÄ OSOITTEESTA
Muuttajapalvelu on luotu erityisesti kahdesta
syystä; yrityksien tueksi helpottamaan rekrytoinneissa sekä seudun muuttotappion kääntämiseksi.
– Palvelusta haluttiin kehittää mahdollisimman
yksinkertainen. Sitä varten muuttajapalvelulla
on yksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
joihin on helppo ottaa yhteyttä, Jokinen kertoo.

– Muuttajapalvelun kautta kaupunkiin muuttava saa neljän kuukauden ajaksi asunnon
puoleen hintaan. Forssaan kesätöihin tuleville
yliopisto-opiskelijoille asunto tarjotaan veloituksetta, kertoo Forssa Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Seppo Hakamäki.
Jokinen kannustaa seutukunnan yrityksiä
hyödyntämään muuttajapalvelua ja markkinoimaan sen mahdollisuuksia jo rekrytoinnin
yhteydessä.
– Avun saaminen asioiden järjestelemisessä
voi olla juuri se ratkaiseva tekijä, jolla työntekijä saadaan houkuteltua tänne, Jokinen päättää.

Muuttajapalvelu
03 4240 4720
fyk@forssa.fi

Keväinen tervehdys
Tulorekisteri astui voimaan 1.1. ja on siirtänyt
paljon työtehtäviä yrityksille ja tilitoimistoille
Tulorekisteri otetiin suurelta osin käyttöön kerralla ilman, että
sitä olisi käynnistetty vaiheittaisen prosessin kautta. Varmasti
verohallinto saavutti hankkeelle asettamansa tavoitteet ja tietoja
hyödyntävät tahot kuten Kela ja työeläkeyhtiöt ovat hankkeesta
tyytyväisiä. Tiedontuottajien valtava työmäärä ja runsaisiin ongelmiin törmääminen antaisi varmasti kouluarvosanaksi kuutosen verran. Ohjelmistotaloilla on ollut omat tuotanto-ongelmansa ja kiireelliset aikataulut, joiden mukaan on pitänyt edetä.
Toivon nyt todella, että puuttuvia toiminnallisuuksia selvitetään
ja niihin tulee pikaisella aikavälillä ratkaisuja. Tulorekisterin
myötä palkkatiedot ovat reaaliaikaisesti verohallinnossa.
Todelliset edunsaajat rekisteriin 1.7. alkaen
Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla tulevista muutoksista.
Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä,
joka omistaa yli 25 % yhtiön osakkeista suoraan tai
välillisesti tai hänellä on yli 25 % osuus yhtiön
äänivallasta tai hän käyttää muulla perusteella
tosiallista määräysvaltaa yrityksessä.
Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen
vastuulla. Ilmoitus sekä tulevat muutokset
tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.
Verkkolaskulaki astuu voimaan
1.4.2019
Lailla hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta
on tarkoitus tehostaa verkkolaskutuksen
käyttöönottoa. Lisäksi säädetään, että
yrityksillä on oikeus saada toimittajiltaan
Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT

sähköisiä laskuja. Tämä näyttäisi tarkoittavan, että lasku
pitää toimittaa sähköistä kanavaa pitkin ja paperi/sähköpostilaskusta on lupa kieltäytyä. Yritykset tavallaan pakotetaan
sähköistämään laskutuksensa, jos he haluavat saada maksun
laskuunsa. Siirtymäaika päättyy 1.4.2020, jolloin sähköinen
laskutus pitäisi olla viimeistään käytössä. Nyt kannattaa
tarkastella tukeeko laskutusohjelmisto sähköistä laskutusta.
Verohallinnon hanke – transaktiokohtainen
arvonlisäverotus
Verkkolaskulaki valmistelee tietä tulevalle arvonlisäverohankkeelle. Hankkeen toteutus aikataulullisesti osuisi vuodelle 2022 tai sen jälkeisille vuosille. Hankkeessa selvitetään
arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajentamista sekä
laskukohtaista arvonlisäverotietojen raportointia verohallinnolle erikseen nimitettävien tietojen osalta.
Kevyempi tarkastus
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on alkanut
valmistella varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen edellyttäviä muutoksia. Toimikausi on
1.3.2019–29.2.2020.
KATSO-palvelu
Palvelusta on tarkoitus luopua vuoden 2019 lopussa.
Uuden vuosisopimuslain on tarkoitus tulla
voimaan 1.4.2019
Vuosilomalakiin ehdotetun muutoksen myötä työntekijällä
olisi oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, jos täydeltä
lomanmääräytymisvuodelta ansaittu vuosiloma alittaa 24
vuosilomapäivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Lisäpäiviä pitäisi antaa sen
verran, että 24 vuosilomapäivän vähimmäisvaatimus täyttäisi. Lisäpäiviltä työtekijällä olisi oikeus saada tavanomaista
palkkaansa vastaava korvaus.
KÄTEVÄ 1 / 2019
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Royal Caribbean M/S Allure of the Seas -risteilijä oli valmistuessaan maailman suurin.
Kuvassa laivan hienoin ja isoin hytti, Royal Loft,164 m2 kahdessa kerroksessa.

Hemiva Installation Oy

Luksusta laivoille
Hemiva Installation Oy on erikoistunut korkealaatuisien laivasisustuksien valmistukseen ja
asennuksiin. Yrityksen erikoisalana ovat loistoristeilijöiden luksussviitit.
- Suurin hytti mitä risteilijöihin ollaan toistaiseksi tehty on 164 m2. Hytti on kaksikerroksinen
kahden hengen hytti. Vieraillekin hytistä löytyy omat makuuhuoneet ja kylpyhuoneet. Yläkerrassa
on master bedroom, sekä isot porealtaat. Flyygeli nyt on tietysti itsestäänselvyys. Jos ei itse
osaa soittaa, niin Yamahan flyygeliversio osaa itsekin soittaa. Risteily tällaisessa huoneistossa
kustantaa n. 80 000 €. Hovimestari 24/7 kuuluu myös hytin varustuksiin, naurahtaa Hemivan
toimitusjohtaja Henry Varha.
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Yksityiselle henkilölle tehdyn luksusjahdin kylpyhuoneessa
ei materiaalikuluissa pihistelty.

Yksityisjahdin makuuhuoneessa kelpaa nukkua.

Sky Suite -hytti joita Hemiva Oy rakensi yhteensä 12.

TUI Mein Schiff 5 -risteilijä rakennettiin Turussa.

Miten sinusta tuli
laivanrakentaja?
Matkani laivanrakennuksen ammattilaiseksi
alkoi Forssan Tekusta. Opiskeluaikoina töitä
löytyi laivanrakennuspuolen yrityksestä Turusta. Kesätöitä AutoCAD-osaajalle riitti mukavasti kahtena vuonna. Koulusta sain rakennusmestarin paperit ja lähdin ennen armeijaa
laivanrakennushommiin saksalaiselle telakalle.
Armeijan jälkeen töitä löytyi edelleen laivanrakennuspuolelta Turusta. Tuolloin en vielä
rakentanut hyttejä, vaan risteilijöiden julkisia
tiloja. Laivanrakennuspuolella tuli tuolloin
pieni notkahdus, jolloin huomasimme yhdessä
isäni Heikin kanssa, että yrityksillä ei ollut
tarjota vakituisia työpaikkoja vaan pätkätöitä.
Päätimme perustaa oman yrityksen. Kausi-

vaihteluita oli paljon ja töitä teimme kolmelle
eri telakalle. Tämä edellytti, että paikkakuntaa
jouduttiin tarvittaessa vaihtamaan, jotta työtä
riitti koko vuodeksi tasaisesti. Laivanrakennuspuolella on tapahtunut paljon noista
ajoista. 90-luvulla rakennettiin Suomessa yksi
laiva vuodessa, kun nykyään vauhti on kaksi
laivaa ja laivojen koko on kasvanut. Telakoilla
on lähitulevaisuudessa työvoimapula, sillä ala
kasvaa vielä arviolta neljä vuotta. Meyerin
investoinnit ovat alalle sitä luokkaa, mikä kertoo ainoan yksityisen telakan vahvaan uskoon
alansa kasvusta.

Miten oma yritys lähti liikkeelle?
Meillä Hemiva Installation Oy:ssä toimitusvarmuus ja laatu ovat kunnia-asioita. Hyttien

rakentaminen toteutetaan varustamon määräysten mukaisesti hyvässä yhteistyössä muiden
urakoitsijoiden kanssa. Laivoissa ei ole aloitusvaiheessa kuin rautarunko, johon sviitin rakentaminen alkaa. Kaikki sisustustyöt tehdään
avaimet käteen -periaatteella, lukuun ottamatta putki- ja sähkötöitä. Silloin kun perustimme
firmaa, oli edellinen nousukausi ja Royal Caribbean –laivasarja valmistumassa. Kaikkiaan
tehtiin yhdeksän risteilijää samaan sarjaan.
Ensimmäisissä laivoissa työosuutemme oli
julkisten- ja baaritilojen tekeminen. Puolen
vuoden jälkeen tuli mahdollisuus osallistua
myös sviitin rakennusprojektiin. Sen jälkeen
jäimmekin sille tielle. Kokemuksen karttuessa
myös vastuut lisääntyivät. Nyt olemme edenneet siihen pisteeseen, että käytännössä olemme ainut toimittaja hyttiseinien sisäpuolella.
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Uudistuneet tuotantotilat valmiina tuotannon käynnistämiseen.

Kokonaisvastuu on yksin meillä. Varsinaisesti
ei olla kokonaistoimittajia, koska laivanrakennus pilkotaan osiin. Kokonaistoimittajalla ei
ole välttämättä lainkaan työntekijöitä, vaan se
saattaa ostaa kaikki palvelut alihankkijoilta.
Olemme kokonaistoimittajalle yksi monista
alihankkijoista. Vastuuvalvojana meille kuuluvat sviitit. Asiakkaita meillä on käytännössä
alle kymmenen.

Miten yrityksenne on kehittynyt?
Kasvun myötä olemme kehittäneet toimintaamme niin, että pärjäämme hiljaisempinakin
aikoina. Nykyiset uudet toimitilat mahdollistavat ympärivuotisen työskentelyn. Kahteen
viimeisimpään risteilijään olemme tehneet
mm. kylpyhuoneet itse. Näin saamme rakennusaikaa laivan rungossa pienennettyä, mutta
työaikaa jatkettua. Työ voidaan omissa tiloissa
aloittaa paljon aikaisemmin ja tasoitettua kausivaihtelun työkuormaa.
Hyvästä tiimistä on pidettävä kiinni, sillä luotettavista työntekijöistä on kysyntää. Työllistämme tällä hetkellä 13 – 15 työntekijää. Työssämme joudumme paljon myös reissaamaan.
Yleensä on päivästä kiinni, kuinka monta työntekijää on kentällä tai verstaalla.
Viisi vuotta sitten oli hiljainen hetki laivapuolella Suomessa. Tällöin hintapaine alalla
oli todella kova. Kilpailu on edelleen kovaa ja
nykyäänkin isoin tekijä tilauksen saamiseen
on hinta. Tietysti yrityksen historia, toimitusvarmuus ja korkea laatu auttavat tilauksen
saannissa paljon. Hoidamme myös vanhem-
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pien risteilijöiden modifiointia. Tammikuussa
olimme Bahamalla tekemässä uusia hyttejä
vanhaan risteilijään. Tämän risteilijän sviitit
olimme rakentaneet Suomessa 2002. Laiva remontoitiin kauttaaltaan, sen ollessa pois liikenteestä 54 päivää. Hemivan työn osuus oli vajaa
puolitoista kuukautta. Projektit ovat haasteellisia, koska täytyy monta kuukautta aikaisemmin lähettää kaikki tavarat ja työkalut paikan
päälle ja aikatauluttaa työt kokonaisuuteen.

san uudelle telakalle Meyer Werftiin. Siellä on
kaksi laivaa ensimmäisessä vaiheessa. Sisarlaivat tulevat olemaan maailman suurimpia
risteilijöitä. Hemivan tehtävänä on rakentaa
näihin kahteen laivaan kaikki sviitit. Uusiin
risteilijöihin tulee 250 m2 hyttejä, eli reilusti
isompia kuin olemme ikinä tehneet. Hyttien
koko kasvaa ja niiden sisustukset ovat erittäin korkealuokkaisia. Näissä laivaprojekteissa
olemme kiinni vuoteen 2022 asti.

Risteilijöihin saatetaan tehdä myös pienempiä remontteja risteilyjen aikana. Näin ollaan
kierretty Caymansaaret, Meksiko ja Karibian saaret. Osalle työntekijöistä se on todella
mielenkiintoista, jos haluaa nähdä maailmaa.
Todellisuus on kuitenkin sitä, että töitä sinne
mennään tekemään. Työ ei paljoa eroa siitä,
missä sitä tehdään.

Olemme kehittyneet ja luoneet itsellemme
uusien tilojen myötä mahdollisuudet, että
pystymme tekemään entistä enemmän rakenteita itse. Aikaisemmin olemme joutuneet
ostamaan esivalmisteita, mutta nyt pystymme
toteuttamaan niitä itse. Olemme päivittäneet
konekantaamme uusilla moderneilla Virtanen -ohutlevytyökoneilla. Modernisoinnin
yhteydessä investoimme CNC-ohjattuun levyleikkuriin sekä särmäyspuristimeen, laajalla
työkaluvalikoimalla. Investoinnin avulla pystymme vastaamaan lisääntyneen tilauskannan
asettamiin vaatimuksiin myös maarakennuspuolelle. Markkinointi maarakennuspuolelle
on alkutekijöissä, mutta olemme laajentamassa
toimintaamme myös sille puolelle.

Mielenkiintoinen oli myös Yacht -projekti, jossa uusi-seelantilaiselle omistajalle rakennettiin
kaksi jäävahvistettua luksusjahtia. Laivojen
rungot valmistettiin Norjassa ja loppuvarustelu
tehtiin Saksassa. Rakensimme näihin molempiin laivoihin kaikki matkustaja- ja omistajahytit. Kaikkiaan 1000-1300m2/laiva. Suurin hytti,
owner cabin, oli kooltaan 256 neliötä. Projektit
saatiin valmiiksi reilussa kolmessa vuodessa.

Millaisia tulevaisuuden visioita
Hemivalla on?
Tulevaisuudessa aiomme edelleen keskittyä
näihin erikoishytteihin. Se on meidän paras
osaamisalue. Olemme tehneet isot kaupat Sak-

Nykyisessä hallissamme on tilaa 1200 m2. Aikaisemmin siitä puolet oli varastotilaa. Viime
kesänä teimme koko hallin tuotantotilaksi,
eli siitä tuli 600 m2 lisää tuotantotilaa. Nyt on
suunnitteilla, että tehtäisiin 800 m2 lisää varastotilaa sekä 300 m2 tuotantotilaa. Viime kesänä
ostimme viereisen tontin, eli sen puolesta on
mahdollisuutta laajentaa.

Hankkeiden riskit?
Kaikki raaka-aineet hytissä ovat parasta mahdollista kulutusta kestävää laatua, sekä täysin
virheetöntä materiaalia. Hyteissä on isot kasat
rahaa kiinni. Lähtökohtaisesti kauppaa tehdään
positioittain, eli valmiusasteittain maksuposteista. Ne ovat ikävän takapainotteisia ja vielä
pitkällä maksuajalla. Rahoituksen järjestäminen on iso osa toimintaedellytystä, jotta tuollaisen projektin saa vietyä läpi. Emme saa lisätä
laskuihin rahoituskuluja. Koko ketju toimii
niin, että alihankkijat helpottavat viimeisenä
sitä telakkaa, joka lähtökohtaisesti määrittelee
sen rahoituskuvion. Pääsääntöisesti olemme
onnistuneet hyvin, mutta luottotappioita on
myös sattunut. Yksi syistä on ollut, että tilaava
yritys on kaatunut. Huolimatta riskeistä meidän pitää saada työmme valmiiksi, sillä seuraavana siitä ollaan telakalle vastuussa.

Miten suomalainen
telakkateollisuus jaksaa?
Suomalainen telakkabisnes oli ja meni ja nyt
tulivat saksalaiset tilalle. Hyvää asiassa oli, että
siihen tuli oikea yksityinen omistaja. Olisihan
siinä saanut olla mukana suomalaisiakin, mut-

tei siihen tuntunut olevan halukkuutta. Tarjolla
olleista vaihtoehdoista saksalainen on paljon
parempi vaihtoehto kuin korealainen. Se näkyy
nyt myös investointien määrässä, sillä Meyerin
suku on tosissaan. Meyer on käytännössä ainut
yksityinen laivanrakentaja. Kaikki muut telakat
ovat tällä hetkellä jollain tasolla valtio-omisteisia tai ainakin osaomisteisia. Aikoinaan, kun
STX Oy luopui Turun telakasta, oli tilauksessa
seitsemän risteilijää koko maailmassa. Tällä hetkellä niitä on 126. Markkinat ovat räjähtäneet ja
ne ovat maailmanlaajuisesti kovassa kasvussa.

Forssan seutu ja meriteollisuus
Forssan seutu on mukana meriteollisuuteen
tähtäävässä alihankintaprojektissa. Vaikka
Forssa ei ole rannikkokaupunki, eikä edes
100 kilometrin säteellä rannikosta, on täällä yllättävän paljon ihmisiä ja yrityksiä, jotka
työskentelevät laivanrakennuksen parissa.
Seutukuntahanke on oikeanlainen tapa, koska Varsinais-Suomessa on jo ylikuumentunut
resurssitarve, joten tekijöitä kannattaa ehdottomasti hakea Forssan seudulta ja vielä kauempaakin. Turun suunnalla on paljon työtä ja nyt
myös Rauman telakka nousee uudestaan, joten
työt eivät ainakaan vähene.

Kimmo Eloranta valmistaa TUI Mein Schiff 6 -risteilijään
toimitettavia ovilehtiä.

Grandeur of the Seas - hyttien remonttikeikka
Espanjan Cádizissa. Hytit alkavat muodostumaan.

Huomionosoituksia ja
harrastuksia
Hämeen Yrittäjät palkitsivat minut maakunnallisella Nuori Yrittäjä 2012 -palkinnolla. Sen
lisäksi olin kolmen finalistin joukossa valtakunnallisella tasolla. Näistä titteleistä ei varsinaista hyötyä ole ollut, mutta Linnan juhlat
olivat tietysti mukava yksityiskohta mitä sen
johdosta saavutti.
Harrastuksiini kuuluu kiihdytysajot moottoripyörällä. Isommassa luokassa pyörän nopeus on aika lähellä 300 km/h. Kiihdytys kestää
vähän reilut 8 sekuntia. Nämä moottoripyörät
toimivat alkoholimoottorilla. Myös veneilyä
harrastan, vaikka viime vuosi oli välivuosi
tässä harrastuksessa. Wellcraft Scarab 22-jalkainen kaunotar on varustettu 6,7 litraisella
V8-moottorilla. Moottori viritettiin ja siihen
lisättiin ilokaasut, joka nostaa hetkittäin tehot
yli 670 hevosvoiman. Vaikka välillä on ollut
tekniikkamurheita, niin kisoista on tullut myös
pokaalisijoja. •

Grandeur of the Seas - hyttien remonttikeikka
Espanjan Cádizissa. Seinäpaneeleiden siirto laivaan käynnissä.

Scarab ja täysin uusiksi rakennettu moottori saavat hymyn
omistajansa huulille.
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Merja Augustin
Kirjoittaja toimii johtavana lääkärinä
(LT) ja työterveyshuollon erikoislääkärinä
Asemanpuiston Lääkärikeskuksessa.

Minkälainen on
hyvä työterveyshuolto?

T

yöllistäessään yhdenkin työntekijän,
työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijälleen ehkäisevä työterveyshuolto. Sen lisäksi työnantaja
voi halutessaan järjestää myös sairaanhoidon
ja siihen liittyviä työkykyyn liittyviä konsultaatioita ja saa myös näistä palveluista Kelan
työterveyskorvauksen. Yksinyrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoista mutta Kela korvaa
sitä heillekin (omaan terveyden- ja sairaanhoitoon jopa noin 400 € vuodessa). Jos työntekijöitä on enintään yhdeksän, kokonaisvaltaisista
työterveyskustannuksista saa Kela-korvausta
takaisin tilikauden päätyttyä jopa noin 2300 €
(50–60 % toteutuneista kustannuksista).
Suurimmalla osalla asiakkaistamme on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös
sairaanhoidon palvelut; silloin mm. tavalliset
sairauslomat hyväksytään lähtökohtaisesti vain
omasta työterveyshuollosta. Sairaanhoidon
sopimuslaajuutta voi räätälöidä tarpeen mukaan suppeasta kattavaan, sisältämään mm.
erikoislääkäripalvelut. Myös erilaisten sairauskuluvakuutusten käyttö työterveyshuollon
täydentäjänä on nykyään yleistynyt kovasti.
Kun yrityksessä on kokonaisvaltainen työterveyshuolto, työntekijän sairastuessa hänen

8
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kokonaisvaltainen työ - ja toimintakyvyn arvio
ja seuranta pysyy omalla työterveyslääkärillä.
Työpaikan kuormitustekijät ja työnkuvat tunteva työterveyslääkäri voi esimerkiksi lievässä
selkäkivussa todeta, että työntekijä on kykenevä palaamaan työpaikalle selän suhteen muokattuun työnkuvaan, sairasloman sijaan. Jos
työpaikan sairaspoissaolot ovat olleet hallitsemattomat ja ne normaalistuvat hyvällä työterveysyhteistyöllä, työterveyshuollon vaikuttavuudelle on helppo laskea hinta. Lääkäri, joka
ei tunne työpaikan olosuhteita, ei voi suositella
muokattua työtä, jota työnantajalla hyvinkin
voisi olla tarjolla.
Työpaikan työpaikkaselvityksen ja todettujen
terveysriskien pohjalta laaditaan työterveysyhteistyölle toimintasuunnitelma, johon kirjataan
keinot, joilla työperäiset riskit minimoidaan ja
suunnitellaan tarvittavien terveystarkastusten
sisältö ja taajuus. Tämä työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta on erittäin kustannusvaikuttavaa pitkällä aikavälillä! Työpaikkaselvityskäyntien ja terveystarkastusten tavoitteena
on työntekijöiden työolojen kehittäminen ja
terveyden parantaminen koko työuran ajan.
Pidetään ikääntyvät ja taitavat työntekijät toimintakykyisinä ja pidennetään heidän työuri-

ansa, kun he siihen itsekin ovat motivoituneita.
Ja ennaltaehkäistään kuluma- ja elintapasairaudet, jotka johtavat ennenaikaiseen sairaseläköitymiseen. Yhä useampi työntekijä haluaa
jatkaa työssä virallisen eläkeiän täyttymisen
jälkeenkin. Toimiva työterveyshuolto on tänä
päivänä myös selvä rekryvaltti – se on työntekijälle rahanarvoinen etu ja osoitus siitä, että
työnantaja osaa ja haluaa arvostaa tärkeintä
tuotantotekijäänsä eli työntekijäänsä.
Hyvä työterveyslääkäri ja -hoitaja on sellainen,
jonka tavoitat nopeasti ja jolta voit kysyä työnantajarooliin liittyviä kysymyksiä matalalla
kynnyksellä. Jos sinulla esimerkiksi herää vain
huoli työntekijästäsi, voit olla heti yhteydessä
omaan työterveyshuoltoon ja saat tukea, miten
edetä. Työterveyslääkärin voi pyytää mukaan
esimerkiksi työsuojelutarkastuksiin. Ja työfysioterapeutti kannattaa ottaa mukaan uuden
toimipisteen ergonomian suunnitteluun.
Jokainen toimija varmasti osaa kehua itseään
ja vahvuuksiaan, mutta kyllä luotettavimmat
suositukset myös työterveyspalveluista saa,
kun kyselee yrittäjäkollegoilta. Hoidamme
paikkakunnalla jo noin 1600 ihmisen työterveyshuollon. •

Logistiikka ratkaisee
T

ammikuussa 2018 aloitin Jokiläänin
kuntien yritysasiamiehenä ja nyt onkin
hyvä hetki kertoa näkemyksiä ja kokemuksia kuntien elinkeinoasioista ja mahdollisuuksista. Lounais-Hämeestä minulla ei ollut
aiempaa kokemusta, mutta perspektiiviä antaa
aiempi työskentely vastaavissa tehtävissä PäijätHämeessä, Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla.

Olen huomannut, kuinka suuri merkitys on
seudun toimivilla logistisilla yhteyksillä. Verrokkina vaikkapa Mäntsälä, jota on tullut seurattua läheltä. Kaksikymmentä vuotta sitten se
oli kuoleva paikkakunta ja näin olisi käynytkin,
ilman vuonna 1999 valmistuneen moottoritien
ja 2006 valmistuneen oikoradan vetoapua. Näiden rakentamista kunnassa tietyt tahot aikanaan myös vastustivat. Viime vuodet Mäntsälä
on ollut yksi kuumimmista kunnista uusien
yritysten, varsinkin suurten yksiköiden sijoittumisen suhteen. Asiaa edesauttaa myös kunnan
ketteryys reagoida yritysten tarpeisiin, mm. kaavavalmiiden tonttien osalta.
Entä sitten Jokiläänin kunnat. Kaavoituksen osalta tilanne on tasapainossa. Kaavavalmiita tontteja on hyvin saatavilla paalupaikoilta. Humppilassa Lasitehtaan alueella 2-tien varressa, 10-tien
varressa Pellilässä Jokioisilla ja Palikkalassa Ypäjällä. Lisäksi tontteja löytyy muualtakin.
Mistä sitten yrityksiä noille tonteille. Se onkin
vaikeampi haaste. Tiedän kokemuksesta, että

yritykset eivät juurikaan siirry paikkakunnalta
toiselle, poikkeuksena naapurikuntaan. Merkittävin syy tähän on se, että työntekijät eivät eri
syistä johtuen muuta perässä. Kuntien kannalta toiveeksi jääkin nykyisten seudulla olevien
yritysten toiminnan laajentuminen, tai se, että
joku yritys perustaa täysin uuden yksikön, esimerkiksi laajentaa kaupallisia palveluita uudella
toimipisteellä. Teollisuuden osalta sijoittumispäätökseen voi vaikuttaa myös yrityksen halu
toimia lähellä päähankkijaansa sekä luonnollisesti lähellä markkinoita. Toki myös osaavan
henkilöstön saatavuus on ratkaisevan tärkeää.
Kakkostie Helsingistä Tammelaan asti on kunnossa ja parannustyöt pohjoiseen päin jatkuvat.
Toivotaan että tulevat liittymäratkaisut ovat
myös järkeviä. Kymppitietä tulee ajeltua paljonkin Hämeenlinnan suuntaan. Sillekin tielle soisi
tehtävän jotain, vähintäänkin muutamia ohituskaistapaikkoja. Humppilaan on suunniteltu
logistiikka-aluetta, jonka yhteydessä olisi mm.
lentoliikenteen rahtiterminaali palveluineen.
Saisiko alueelle myös junaliikenteen pistoraiteen
samaan kokonaisuuteen. Nämä saattaisivat vetää tilaa vaativia logistiikka-alan toimijoita tänne, seudulle jossa tonttien hinnat ovat aivan jotain muuta kuin kasvukeskusten läheisyydessä.
Kaupallisen alueen vetovoimaisuuteen ja turistibussien pysähtymiseen vaikuttaa tunnetun ja
riittävän ison ankkuritoimijan olemassaolo. Esimerkkinä Iittalan tehtaanmyymälä Humppilan

Lasitehtaan kauppakeskuksessa, joka ”ruokkii”
alueen ravintoloita, jotka puolestaan ruokkivat
matkailijoita ja kuntalaisia. Toinen merkittävä
seikka on se, että alueella on useita kilpailijoita
vierekkäin. Yksittäinen autokauppa ”pellolla”
tuskin menestyisi täällä, mutta jos alueelta löytyisi vaikkapa viiden autoliikkeen keskittymä,
niin sinne tultaisiin kauempaakin kaupoille.
Seudulla on muutamia isoja vapaita toimitiloja. Näiden kysyntä on ollut heikkoa. Sen sijaan
noin sadan neliön asiallisista teollisuustiloista
kysyntä on ollut hyvä. Jokioisten kunta on rakennuttanut Yritystalon muutama vuosi sitten,
joka näin jälkeenpäin tarkasteltuna on ollut
hyvä ratkaisu. Yritystalosta vapautui juuri yksi
tila ja lehti-ilmoituksemme poikikin runsaasti
kyselyjä. Ypäjälle Kurjenmäkeen on suunniteltu
vastaavanlaista vastaanottohallia, jossa vuokrattavia tiloja olisi 5-6 yritykselle. Rakentamisen
on tarkoitus alkaa kesällä 2019. Toimistotilojen
osalta tarjonta rajoittuu Jokioisten Tietotaloon,
joka tarjoaakin monipuolisia ja täyden palvelun
kustannustehokkaita vaihtoehtoja uutta vastaavassa kiinteistössä. •

Jarmo Kujanpää
Kirjoittaja toimii Jokioisten, Ypäjän ja
Humppilan kuntien yritysasiamiehenä.
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Forssan Prismassa
hallittavaa tekniikkaa
on paljon, toteaa
Juha Vehkanen.
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BSV AUTOMAATIO OY

INTEGROITUJA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMIÄ
Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan rakennuksen toimintojen
automatisointia. Automaation päätehtävä oli alkujaan
säätää kiinteistön lämmönhallintajärjestelmiä. Nykyään
rakennusautomaatiolla voidaan ilmanvaihtokoneiden toiminnan
ja lämmönsäätelyn lisäksi hoitaa rakennuksen valaistusta, ovien
lukitusta, havaita laiterikot ja välittää hälytykset niistä eteenpäin. Myös
järjestelmien etäkäyttö Internetin välityksellä on tätä päivää. Erkki
Vehkanen on ollut näkemässä alan suuren murroksen ja tekniikan
kehittymisen yli 35 vuoden aikana.
- Rakennusautomaatio toimii silloin parhaiten, kun käyttäjän ei
tarvitse siihen puuttua, kertoo BSV Automaatio Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Erkki Vehkanen.
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Asiakaskoulutus on tärkeä osa toimintaa.

Ilmanvaihdon paine-eromittaus tarkastelussa.

Yritys
BSV Automaatio Oy on forssalainen perheyritys, jossa tänä päivänä työskennellään jo kolmannessa polvessa. Yritysasiakkaat koostuvat
seutukunnan yrityksistä, julkisen sektorin
toimijoista ja asunto-osakeyhtiöistä. Valtaosa
asiakkaista on noin 100 kilometrin säteellä
Forssasta, mutta avainasiakkaita palvellaan
laajemmallakin alueella. BSV Automaatio Oy
on toiminnallaan saavuttanut vakaan aseman
markkinoilla. Järjestelmiä on toimitettu mm.
kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin,
virastoihin, liikerakennuksiin, sairaaloihin,
teollisuuslaitoksiin sekä muihin julkisiin ja
yksityisiin rakennuksiin.
- Meillä on hyviä asiakkaita. Haluamme asiakkaiksi isompia toimijoita, jotka arvostavat
että työt tehdään kunnolla, ajallaan ja laadukkailla laitteilla, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Juha Vehkanen.

Yrityksen alkutaival
Viialasta kotoisin olevan Erkki Vehkasen
kiinnostus teollisuus- ja rakennusautomaati-

12

KÄTEVÄ 1 / 2019

Appiukko ja miniä palaverissa.

oon sai alkusysäyksen Valkeakosken ammattikoulussa 70-luvun alussa. Valmistumisen
jälkeen kokemusta kertyi Yhtyneillä paperitehtailla teollisuusautomaation parissa. Lähes
sata metriä pitkiä paperinjalostuskoneita rakennettiin ja koekäytettiin ennen kuin kaikki osat purettiin puulaatikoihin ja lähetettiin
silloiseen Neuvostoliittoon, muistelee Erkki.
Myöhemmin Erkki opiskeli työn ohessa teknikon tutkinnon.

Ensin tuli nainen, sitten yritys
70-luvun puolenvälin paikkeilla Forssaan
siirtymisen jälkeen Erkki työskenteli teollisuusautomaation parissa ja sen jälkeen hetken aikaa turkulaisessa yrityksessä rakennusautomaation parissa. Muuttoa Forssaan
siivitti rakkaus.
- Tuolloin kaikki toteutettiin analogiatekniikalla, eikä digitaalitekniikkaa alalla tunnettu. Vuonna 1983 päätettiin laittaa pystyyn
oma yritys, joka keskittyi kiinteistöautomaatioon eli rakennusautomaatioon, muistelee
Erkki.
- Liikkeelle lähdettiin tuolloin paikallisten

yritysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin paljon
ilmastointi- ja putkiliikkeiden kanssa, koska
heillä ei omia alan ammattilaisia ollut. Työt
olivat pääsääntöisesti säätölaitteiden asennusta, huoltoa ja urakointia, muistelee Erkki.
Alussa työskenneltiin kotoa käsin, mutta jo
vuonna 1986 yritys siirtyi nykyäänkin käytössä oleviin toimitiloihin Kartanonkatu neljään.
Erkin vaimo Irene oli myös mukana yrityksessä hoitaen toimistotyöt alusta lähtien. Yrityksen ensimmäinen urakka oli Saksankatu
1, Aurasen kirjapainon uusien toimitilojen
automaation urakointi.
- Se oli tuolloin yhden miehen yritykselle
kohtalaisen kokoinen työ, kertoo Erkki.

Hyvä kello kauas kuuluu
Hyvin toteutetut työt tuovat aina uusia asiakkaita. Näin on käynyt myös BSV Automaatio
Oy:n kohdalla. Yrityksen vuosien saatossa
saamat asiakkaat ottavat yhteyttä uudelleen,
kun laitteistoja päivitetään tai uusitaan.
- Vastaan tulee rakennuksia, joihin päivityksiä tehdään jo kolmanteen kertaan. Laitteiden maksimi-ikä on n. 15 vuotta ja 20 vuotta

Etäkäyttö on tätä päivää, tässä live-yhteys Prismalta.

Läppäri on tärkein työkalu niin työmaalla kuin toimistollakin.

vanhat laitteet alkavat olla jo yli-ikäistä tavaraa.
Kyllähän vanhat laitteet varmasti toimisivat
vieläkin, mikäli niitä ei ole muista syistä saneerattu pois. Laitteiden elinkaari on muuttunut
hurjasti, kertoo Juha.
Omakotiasiakkaita BSV:llä on melko vähän,
sillä järjestelmät tulisivat kalliiksi niistä saatavaan hyötyyn nähden. Taloyhtiöissä ja kerrostaloissa laajempi rakennusautomaatio on vielä
aika vähäistä, kuitenkin tulossa hyvää vauhtia.
- Forssan kaupungillakin on 30 - 40 kiinteistöä mitkä on liitetty tähän järjestelmään, siinä
on sellainen vajaa 14 000 valvontapistettä.
- Forssan Prisma on myös yksi toteuttamistamme kohteista, siellä on kaukolämpö ja
maalämpö, sekä kylmälaitteista lämmön talteenotto. Siellä on noin 2000 valvontapistettä
liitettynä järjestelmään, siihen päälle vielä hälytykset huollolle kännykkään. Tätäkin kohdetta voidaan hoitaa etänä kuten kymmeniä
muitakin kohteita lähellä ja kaukana, kertoo
Juha.

Läppäri tärkein työkalu
BSV:n työnkuvaan kuuluu omien laitteiden
kytkeminen, sekä alakeskusten ja valvomolaitteiden asennukset alusta loppuun. Sähköurakoitsijat hoitavat kaapeloinnit, ja BSV
Automaatio jatkaa kytkemällä ne tarvittaviin
laitteistoihin. Yrityksen toimistolla tehdään
tarvittava ohjelmointi ja ohjelmat alakeskuksiin ja valvomoon.
- Kannettava tietokone on tärkein työkalu
toimistolla sekä työmaalla. Asennamme laitteet

Prosessiasema eli järjestelmän äly-yksikkö.

jotka mittaavat lämpötiloja, paineita ja ilmanlaatua. Tämän jälkeen liitämme ne järjestelmään ja
teemme tarvittavat säädöt. Pyrkimys on saada
aikaan mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas järjestelmä sekä terveellinen työympäristö rakennuksen käyttäjille sekä pienennetään
myös kohteen hiilijalanjälkeä, muistuttaa Juha.

analogisesta digitaalisiin järjestelmiin, kertoo
Juha.
Juhan 18-vuotias poika Leevi on nyt myös
oppisopimuksella yrityksessä ja suorittaa Forssan ammattikoulussa viimeistä vuotta sähköautomaatiolinjalla.

Laatu kaiken A & O
Kasvua yrityksenä
emme välttämättä
tarvitse. Tällä porukalla
teemme hyvää tulosta.

Sukupolvenvaihdos
BSV Automaatiolla on meneillään sukupolvenvaihdos. Vuodenvaihteen jälkeen osakkeet
ovat siirtyneet Juha Vehkaselle ja Erkki on vetäytymässä taustavoimaksi osa-aikaisiin töihin.
- Kyllä Erkiltä neuvoja pitää vastaanottaa,
etenkin kun on itse nollasta lähtenyt liikenteeseen 19 vuotta sitten, naurahtaa Juha.
Ammattikoulun ja armeijan jälkeen metallialalla työskennellyt Juha alkoi kiinnostua
yrityksen jatkamisesta. Isän kanssa käydyissä
keskusteluissa ilmeni, että yrityksen jatkaminen voisi olla mahdollista.
- Tulin isälle töihin oppisopimuksella käyden samaan aikaan Lahdessa täydentävää koulua. Ala on mielenkiintoinen ja pitää koko ajan
olla ajan tasalla, sillä uutta tekniikkaa tulee kaiken aikaa. Hyvään aikaan tulin alalle mukaan,
sillä olen saanut nähdä tekniikan kehittymisen

Kilpailu on alalla kovaa. Lähes jokaiseen vähänkin merkittävään kohteeseen on useampia
tarjoajia, joten kilpailuvalteiksi nousee työn
laatu, toimitusajat ja laadukkaat laitteet. BSV:n
lähimmät kilpailijat löytyvät Turusta, Helsingistä ja Tampereelta. Asiakkaille merkitsee paikallisuus paljon.
- Loppukäyttäjälle on paljon helpompaa että
joku pääsee pienellä varoitusajalla paikan päälle tarvittaessa, kertoo Juha Vehkanen.
BSV Automaatio Oy on Honeywell -tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä ja kotimaisen
rakennusautomaatioalan Ouman Oy:n LVIsäätölaitteiden alue-edustaja.
- Kasvua yrityksenä emme välttämättä tarvitse. Toivomme että pystymme pitämään
yrityksen nykyisessä koossaan, jotta laatu ei
kärsisi työmäärän kasvaessa. Tällä porukalla
teemme hyvää tulosta. Henkilömäärä on tällä
hetkellä 5 ja parhaina vuosina liikevaihto on
ollut n. 0,9 miljoonaa euroa. Arvostan todella
paljon, että Juha on tässä jatkamassa vaimonsa
Katin kanssa, toteaa Erkki Vehkanen. •
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Yhdistyksen toimintaa
Yhdistysksen vuosikokous ja
vuosijuhla pidettiin 17.11.2018
Tehtaankoululla. Juhlapuheen piti Lounea
Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivola. Juhlassa
palkittiin kultaisella yrittäjäristillä Pasi ja
Satu Harju Teräshelmi Oy:stä ja timattisella
yrittäjäristillä Petteri Paakkonen Forssa
PeePee Oy:stä. Kätevä -palkinnon
pokkasi Jokioisten Leipä Oy. Palkinnon
vastaanottivat Seppo ja Jaana Virtanen.

20.11.2018 Järjestettiiin tulorekisteri
-koulutus yhdistyksemme jäsenistölle
Laskenta-10:ssä.

Forssan Seudun
Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen
hallitus 2019

Yhdistyksessä tapahtuu

1

Puheenjohtaja Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen
Sihteeri Pia Oksa
Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala
Jäsenet
Heikki Seppä, Päivi Arvo-Laaksonen,
Janne Lukkala, Juha Heinämäki,
Eija Lehtonen-Saira, Marko Korpi,
Tapio Lilja, Jaakko Henriksson
Varajäsenet Toni Nordman, Pasi Saira,
Kirsi Laine-Mäki, Jukka Vahtila
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Yhdistyksen jumpat jatkuivat 15.1.
alkaen kevätkauden ajan Sali 24:ssä.

2.3.2019 järjestettiin Jääkiekkoreissu
Lahteen. Ennen Lahden Pelicansin
ja JYPin välistä kamppailua tutustuttiin
Teerenpeli -panimon toimintaan ja
ruokalistaan.

3

19.5.2019
Lähdetään Hartwall Arenalle Helsinkiiin
seuraamaan Circus de Soleil - Toruk
-esitystä.
15.6.2019
Uusi Iloinen Teatteri / Herkkua kuin
heinänteko -esitystä lähdetään
seuraamaan perinteisellä kesäretkellä
Peacock-teatteriin.

3.3.2019 RSO:n konsertti urheilutalo
Feeniksissä.
19.3. Yritysvierailu Forssan
Kirjapaino Oy:ssä. Kirjapainon
nykyistä toimintaa jäsenistölle olivat
esittelemässä Markku Molenius ja Juha
Hirsimäki.

4

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
30.3.2019 Forssan Keilahallilla. Yhdistys
tarjosi keilailun ja ruokailun.

Kevään aikana on tulossa lisäksi
yritysvierailuja, joista tiedotetaan
erikseen.
MC-kätevän ajokausi starttaa keväällä.
Myös ajotapahtumista tiedotetaan
jäsenistölle erikseen.
Syksyn opintomatka on työn alla ja siitä
tiedotetaan jäsenistölle erikseen.

Lisätiedot/ilmoittautumiset: sihteeri Pia Oksa, pia.oksa@fsktry.fi, gsm 050 313 8987

ervetuloa
T
tyytyväisten asiakkaiden joukkoon!
Astu sisään ja tule viihtymään kanssamme.
Meiltä saat asiantuntevaa pankkipalvelua ja
paikallistuntemusta. Monipuoliset digitaaliset
palvelukanavat ja ammattilaisen taloutesi personal
traineriksi. Hymyä ja huolenpitoa, ihmiseltä ihmiselle.
Vaihda Säästöpankkiin jo tänään!

Maanrakennustöiden
kokenut ammattilainen.

Valtaimenkuja 88
30100 FORSSA

040 573 9336
mattiknaapi.fi

MAANSIIRTO
POHJARAKENTAMINEN

KUITUKAAPELIT
KUNNALLISTEKNINEN
RAKENTAMINEN

Sähköistä

		tunnelmaa

Asiakaspalvelu 029 70200 111
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717

verkkopalvelut@fvp.fi

asiakaspalvelu@forssanenergia.fi

www.fvp.fi

www.forssanenergia.fi

Paulinkatu 9, 30420 Forssa

www.saastopankki.fi/someronsp Torikatu 6, 30100 Forssa p. 029 041 2330
Palvelemme ma - pe klo 10 - 16.30. Ajanvarauksella myös muina aikoina.
Säästöpankki.fi chat ma - pe 8 -22.
Säästöpankin asiakaspalvelu 029 041 2300 ma - pe 8 - 22.

S A RA S M Ä K I

kukkakauppa ja hautaustoimisto
Sarasmäen pitopalvelu hoitaa
pitkäaikaisella kokemuksella ja
ammattitaidolla juhlat, kuten häät,
muistotilaisuudet ja syntymäpäivät.

Rautatienkatu 12
30420 Forssa
puh. (03) 435 5109
(03) 435 5838

Meiltä voit myös tilata ruokia
ja leivonnaisia. Kotimaisuus,
laadukkaat raaka-aineet ja
lähiruoka ovat sydäntämme lähellä.

Palvelemme:
Arkisin
9 –17
lauantaisin 8 –14
sunnuntaisin 9 –13
tai sopimuksen mukaan.

Asemanpuiston Lääkärikeskus

Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
www.asemanpuisto.fi
Asemanpuiston
Lääkärikeskus

www.sarasmaki.fi

Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
www.asemanpuisto.fi
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010
Internet-ajanvaraus osoitteessa www.asemanpuisto.fi

Tervetuloa!
Tule kuulemaan miten voisit
helpottaa elämääsi ja keskittyä
olennaiseen. SignHero on ilmainen
sähköinen allekirjoitus niille, jotka
haluavat tehdä ne tärkeät asiat hyvin.

Choose lazy.
Mukana myös
Forssan Energia ja
Forssan Verkkopalvelut.

Leikin

ja

liikunnan

edelläkävijä.

Tiistai 7.5. klo 17:30 | Paulinkatu 9, 30420 Forssa
Tarjolla ruokaa ja juomaa

