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Koronasta kohti kesää
Yli vuosi on kulunut, kun korona muutti maailman menoa. Tauti
ei ole vielä tartuntaluvuiltaan antanut periksi maailmanlaajuisesti.
Kehittyneimpien ja vauraiden maiden tartuntaluvut ovat kyllä kääntyneet laskuun kevään ja rokotusten myötä. Kaikki tietysti toivovat,
että päästäisiin normaaliin mahdollisimman pian, mutta onko tauti
tullut jäädäkseen?
Samalla kun olemme avaamassa rajoja matkailulle, avaamme ovet
myös koronalle. Kehityksen kulkua voidaan muuttaa vain, kun rokotukset saadaan kattamaan myös kolmannet maat.

Onnistuneen liiketoiminnan takaa löytyy usein yrittäjä ja joukko asiansa
osaavia asiantuntijoita. Tarjoamme yrityksellesi kaikki tarvittavat
finanssipalvelut ja Suomen parasta* varainhoitoa.
Pidetään yhteyttä!

Timo Lahti
050 364 2580

Jaana Sava
050 343 4761

*Euromoney Private Banking 2020 -tutkimus

Heli Seppälä
010 256 1338

Risto Simso
010 256 1045

Miten Suomi on kokonaisuutena selvinnyt koronasta? Hyvästä kehityksestä johtuen on Suomen tämän ja ensi vuoden kasvuennusteprosentteja korotettu 2,5 %. Tautiluvut on Suomessa saatu pidettyä
alhaisina. Syy tähän löytyy varmasti suomalaisten luonteesta. Meillä
on totuttu kuuntelemaan ja tottelemaan viranomaisia erilaisissa rajoituksissa ja ohjeissa. Päättäjille ja eri viranomaistahoille antaisin
erittäin huonon arvosanan. Asioista tiedottaminen on ollut sekavaa
ja vaikeasti tulkittavaa. Eri tahot ovat antaneet ristiriitaista tietoa,
mikä on hämmentänyt kansalaisia ja yrityselämää entisestään. Palveluala on ajettu ahtaalle rajoitusten takia, minkä vuoksi työpaikkoja tulee häviämään todella paljon. Tästä kertovat kaupunkien
keskustojen tyhjät kivijalkamyymälät ja ravintolatilat. Kulttuuriala
on ollut suurimpien kärsijöiden joukossa. Alanvaihtajia on varmasti
tulossa paljon, sillä freelancerit etsivät muita töitä. Tämä heijastuu
taas tapahtumatuotantoihin. Avustukset tälle elinkeinon harjoittajien joukolle ovat olleet naurettavia. Yhteiskunta ja elinkeinoelämä
tarvitsee näitä toimijoita vastapanoiksi työnteolle ja arkeen. Terveelliseen elämään kuuluu olennaisena osana sielunravinto.
Forssalaiseen elämään viimeisen vuoden aikana on kuulunut etätyöskentely ja rajoitusten noudattaminen. Yleisötapahtumia ei ole
ollut. Olemme onneksi säästyneet myös laajoilta koronan aiheuttamilta tartuntaketjuilta. Kaupunkimme katukuva on entisestään hiljentynyt, mutta toivon mukaan se saadaan kesäksi aktivoitumaan.
Tähän tietysti tarvitaan myös meidän jokaisen aktiivisuutta, jotta
ihmiset käyttäisivät avattavia palveluita runsaasti. Teollisuutemme
tilauskirjat näyttävät myös seudullamme hyviltä. Kasvun rajoitteita
tällä sektorilla aiheuttaa komponetti- ja raaka-ainepula. Toivon mukaan tämäkin asia korjaantuu kesän mittaan. Myös yhdistyksemme
toimintaa tullaan lisäämään kokoontumisrajoitusten sen salliessa.
Näistä ja monista muista asioista tulemme tiedottamaan jäsenistöä.
Valon määrän lisääntyessä myös positiivisuus kasvaa, mikä auttaa
jaksamaan koronaväsymyksessä.
Toivotan jäsenillemme oikein hyvää kesää
ja menestystä liiketoimintaan.
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 Formet Oy
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino PunaMusta Forssa 2021

Vihreä siirtymä – Business As Usual

K

evät on perinteisesti vihreyden ja
kasvun aikaa. Luonto on monen
mielestä kauneimmillaan, odotukset tulevasta kesästä korkealla. 2021 keväällä
meillä on paljon muitakin odotuksia. Toive
paluusta edes jollain tasolla normaaliin, niin
yritysten kuin koko yhteiskunnan osalta.
Meitä kaikkia on koeteltu kuluneen vuoden
aikana, toisia enemmän, mutta jokainen varmaan on osansa saanut. Erilaiset rajoitukset,
tukitoimet ja etäpalaverit ovat olleet arkipäivää. Yritykset ovat käyttäneet tilanteen
monella tavalla, toiset ovat käyneet eloonjäämistaistelua, toisille se on tarjonnut mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja suunnitella
tulevaa.
Business Finlandin ja ELY:n kehittämisrahoitusten kohdentumisista on käyty paljon
keskustelua, oikein käytettynä ne ovat olleet
hyvä apu monelle kasvuyritykselle, aivan
kuten ne oli tarkoitettukin. Muutaman kohuyrityksen ympärillä nostettu kirjoittelu oli
turhaa iltapäivälehtien lööppijournalismia,
valtaosa näistä kuitenkin ohjautui oikeisiin
kohteisiin. Yksinyrittäjätuki tarjosi avun monelle pienelle palveluyritykselle, vaikkei summa kovin suuri ollutkaan. Edelleen jatkuvat
Valtiokonttorin kustannustuet kehittyvät
joka hakukierroksella, kohdentuen nyt myös
yksinyrittäjiin. Edelleen niiden haasteena
on toimialakohtainen arviointi, mikä ei aina
kohtele oikeudenmukaisesti kaikkia. Tukihakemusten käsittelyssä on tullut esille yritysten perustietojen oikeellisuuden merkitys.
Yrityksen virheellinen kotipaikka tai toimialakin ovat voineet vaikuttaa tukipäätöksen
lopputuloksen.
EU:n ja Suomen kestävän kasvun ohjelma
tähtää pitkän aikavälin positiivisiin vaikutuksiin ja rakennemuutoksen tukemiseen.
Tavoitteena investointien tukeminen ja
laajojen rakenteellisten kokonaisuuksien
edistäminen. Vastaavasti valmisteilla oleva
maakuntaohjelma – Vihreän kasvun Häme
2022-2025 – linjaa tavoitteita älykkäämpään, vihreämpään ja vähähiilisempään
tulevaisuuteen. Digitaalisuuden kasvu sekä
sosiaalisempi ja osallistavampi toiminta tulevat olemaan keskeisiä linjauksia tulevalla
rahoituskaudella. Sekä REACT-EU -elpymisrahoituksessa että tulevan ohjelmakauden
rahoituksessa kestävä kasvu, eri muodoissa
ohjaa rahoitusta. Vihreä siirtymä, digitalisaatio sekä työllisyys ja osaaminen ovat niitä
pilareita, joiden varaan investoinnit ja kehittäminen tulevat rakentumaan. Ehkä hieman
kliseisiltäkin kuulostavista sanoista tulee
löytää se konkretia, miten yritykset omia kehittämistoimiaan kohdentavat. Euromäärät
ovat niin merkittäviä, että niin Suomen kuin
Kanta-Hämeenkin soisi niistä osansa hyödyntävän. Näin vaalivuonna toivoisi myös

tulevilta päättäjiltä näkemyksellisyyttä näillä
rahoitusinstrumenteilla tavoiteltavaan muutokseen, ei vanhan säilyttämiseen.
Forssan Yrityskehitys hallinnoi jo nyt maakunnallista Technical Visits -hanketta, missä
yhdessä Hämeenlinnan ja Riihimäen kanssa
rakennetaan maakunnan osaamisen pohjalta
matkailullista vientituotetta. Kaikilla seutukunnilla on omaa erityisosaamistaan, mistä
maailmalla ollaan kiinnostuneita. Samalla
kun rakennetaan näistä matkailutuotteita,
niihin osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus kansainvälistyä. Toinen merkittävä jo
menossa oleva hanke on FRUSH Järkivihreä toimintamalli. Hankkeen voimannäyte
oli huhtikuussa järjestetty FRUSH tapahtuma, mikä toteutettiin nyt neljännen kerran
ja tänä vuonna virtuaalisena tapahtumana.

Tapahtuma keräsi kaikkiaan toista tuhatta
seuraajaa. FRUSH on alkujaan lähtenyt liikkeelle seudun Järkivihreydestä, ajatuksesta
mikä meillä oli jo vuosia ennen sen nykyistä
hypetystä. Erityisen ylpeitä saamme olla siitä
tavasta, millä kaikki alkoi. Yritykset näkivät
omassa toiminnassaan mahdollisuuksia ja
tekivät keskenään yhteistyötä. Tätä toimintaa
tulee nyt jatkaa ja laajentaa ennakkoluulottomasti, nähdä eri toimialojen tuoma lisäarvo
ja potentiaali. Vihreä siirtymä on meille jo
arkipäivää, nyt vain yhdessä ottamaan siitä
kaikki hyöty irti.
Hannu-Heikki Saarinen
kehitysjohtaja
Forssan yrityskehitys Oy
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Koneistus- ja
koneenrakennuspaja

Formet Oy

Forssalainen Formet Oy on kevyeen ja keskiraskaaseen CNCkoneistukseen keskittyvä konepaja. Yritys valmistaa pääasiassa
alihankintana tuotteita teollisuuden komponenttitarpeisiin, sekä tekee
koneistusta ja korjauspalveluja teollisuuden kunnossapitoon. Yrityksen
syntytarina liittyy vielä 90-luvun alussa toimineeseen Fosakaan, jonka
toiminnan loppuminen oli alkusysäys Formetin perustamiseen.

4
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Timo Saarinen osoittaa tilattuun kappaleeseen tehtävän piirustuksen mukaisen reiän paikkaa.

Formet Oy
Kohta 30 vuotta täyttävä Formet Oy toimii
kolmen osakkaan; Timo Saarisen, Juha
Päivisen ja Henrik Nylanderin sekä kahdentoista työntekijän voimin. Yrityksen
henkilökunnalla on pitkä kokemus, sekä
vankka osaaminen ja ammattitaito alalta.
Pääosa valmistettavista komponenteista
menee Etelä-Suomen alueella toimiville
asiakkaille, jotka toimivat kansainvälisesti
eri teollisuuden aloilla. Yrityksen strategia
markkinoilla on erottua laadulla ja joustavalla asiakaspalvelulla. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa reagoidaan tuotannossa
muutoksiin lähes päivittäin, joten palvelusta
muodostuu merkittävä osa kokonaisuutta.
Yrityksen aseman sijoittuessa alihankintaketjun alapäähän, tilausten toimitusajat ovat
poikkeuksetta melko lyhyitä. Tästä johtuen
tilauskanta on vain muutamien viikkojen
mittainen. Vuonna 2019 Stera Technologies
valitsi ensimmäistä kertaa vuoden toimittajan, jolloin palkinnon sai Formet Oy.
- Asiakkaiden keskuudessa luottamus laatuumme ja toimitusvarmuuteen ovat Formetin avaintekijöitä, toteaa Juha.
Tarjoamme lisäksi teollisuuden kunnossapitopalveluita, jotka ovat tärkeitä alueen
yrityksille. Nopealla palvelulla mahdollistamme asiakkaidemme tuotannon toimi-

vuuden, sillä pitkiin keskeytyksiin ei
nykypäivän maailmassa ole kenelläkään
varaa.

Historian havinaa
Formet Oy on perustettu aikoinaan työttömiksi jääneiden Fosakan työntekijöiden
voimin 1992. Alkuperäiset perustajat olivat
Jukka Kallio, Toivo Suomela, Veijo Salko ja
Timo Saarinen.
- Töitä olisi ollut tarjolla muuallakin, mutta heitin työkaverille ehdotuksen, että voisihan sitä omankin yrityksen perustaa. Kaksi
viikkoa myöhemmin muut ottivat yhteyttä,
olinko ehdotuksen suhteen tosissani. Aika
nopeasti tämän jälkeen perustettiin Formet
neljän miehen voimin, muistelee Timo Saarinen.
Nopeasti yritys palkkasi listoilleen kaksi
työntekijää lisää, toisen näistä ollessa edelleenkin yrityksen palveluksessa.
- Täältä on lähdetty normaalisti eläkkeelle,
naurahtaa Timo.
Toiminta alkoi entisessä lastulevytehtaan
kunnossapitoverstaassa 1992, jolloin omia
toimitiloja ei vielä ollut. Ensimmäiset varsinaiset tuotantotilat olivat Hämeentieltä
Autotarvikkeen 400 m2 hallitiloissa, joissa
nykyisin toimii Autovaraosa Lintusyrjä Oy.
- Neljä vuotta ehdittiin toimia Hämeen-

Asiakkaiden
keskuudessa
luottamus laatuumme
ja toimitusvarmuuteen
ovat Formetin
avaintekijöitä.
tiellä, kunnes 1996 siirryttiin 1000 m2 tiloihin vanhalle lastulevytehtaalle. Alussa
oltiin vuokralla, mutta parin vuoden päästä
tilat hankittiin omiksi. Toiminnan kasvaessa hankittiin lisätilaa samasta kiinteistöstä
2008, jolloin tilojen koko kolminkertaistui
3000 m2:iin. Markkinointi oli alkutaipaleella asiakkaiden hakemista lähinnä vanhoista
tutuista kontakteista. Sanan levitessä asiakaskunta laajentui pikkuhiljaa Etelä-Suomen
alueelle, kertoo Timo. Vuosina 2015–2017
tapahtui Formet Oy:ssä osakasjärjestelyt, jolloin kolme alkuperäistä eläköityi. Juha Päivinen tuli osakkaaksi 2015 ja Henrik Nylander
2017.
- Yrityksessä on käynnissä siirtymä nuoremmalle polvelle, virnistää Timo Saarinen
arvoituksellisesti.
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Työstökeskuksia Formetin tiloista löytyy kaikkiaan viisi kappaletta.

Toiminnan kehittyminen
Alkuaikoina yrityksen työt olivat kunnossapitopalveluja ja manuaalikoneistusta.
Toiminnan jatkuessa päätoimeksi muodostui alihankintakoneistukset. 2000-luvulle
tultaessa tulivat yritykseen ensimmäiset
CNC-koneet. Yrityksellä on edelleen muutamia manuaalikoneita, sillä ne palvelevat
hyvin kunnossapidon tarpeissa. Yritys on
investoinut jatkuvasti uusiin CNC-koneisiin
pystyäkseen palvelemaan asiakkaita entistä
tasokkaammin. Parhaillaan otetaan käyttöön
uutta CNC-sorvia tuotantoon ja seuraava
uusi kone on tulossa syksyllä.
– Töistämme noin 80 % muodostuu alihankintana tehtävästä CNC-koneistuksesta
ja loput tulee laitevalmistuksesta ja kunnossapitotöistä, kertoo Juha Päivinen.

Koneistaminen
Formetin laajan CNC- ja manuaalikonekannan ansiosta pystytään tekemään erittäin monipuolisia kappaleita asiakkaiden
tarpeisiin. Työstettävien kappaleiden koko
vaihtelee muutaman millin kokoisista kappaleista aina jopa 5 m pitkien akseleiden
koneistamiseen työstötarkkuuden ollessa
CNC-koneilla jopa +-0,005 mm.
-Koneistamme lähes kaikkia materiaaleja
muoveista aina vaikeasti koneistettaviin erikoisteräksiin asti. Vaikeasti koneistettavia
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erikoisteräksiä ovat esimerkiksi karkaistut
työkaluteräkset, jotka ovat monin kerroin
kovempia kuin normaali teräs. Konekannalta se vaatii ajanmukaisuutta ja teräpalojen kirjon pitää olla laaja. Nykyään
tilauksiin pitää reagoida todella nopeasti.
Yleensä tuote olisi pitänyt tilattaessa olla
jo tehtynä, miettii Juha.
- Tilaushetkestä tuote saadaan nopeimmillaan alle tunnissa asiakkaalle. Onneksi
se ei ole jokapäiväistä. Tilanteet muuttuvat
nykyään todella nopeasti, joten varoajat tilausten ja tuotannon välillä jäävät lyhyiksi.
Tämä on meidän normaalia toimenkuvaa,
että pystytään palvelemaan asiakkaita ja
saamme hankalammatkin toiveet toteutettua. Pyrimme myös tarjoamaan asiakkaillemme ”varastohotellia” heidän osilleen,
jolloin asiakkaamme saavat nopeutta toimituksiin ja me joustavuutta tuotantoomme,
kertoo Timo.

Raaka-aineet
Formetilla on varastoissa runsaasti erilaisia
raaka-aineita, koska erikoismetalleja ei nopeiden aikataulujen vuoksi ehditä tilaamaan,
vaan niitä pitää löytyä monipuolisesti varastosta. Tämä on Formetille myös kilpailuvaltti.
- Kaikkia materiaaleja on vielä toistaiseksi
saatu, vaikka raaka-aineista on viime aikoina
ollut saatavuusongelmia.

Myös Formet
pyrkii suosimaan
alihankintaketjuissaan
paikallisia yrityksiä.
Rekrytointi
Osaavan henkilökunnan löytäminen on
vaikeaa, sillä työ koneistusalalla on erittäin
haastavaa. Yritykset joutuvat kouluttamaan
työntekijät alalle pääsääntöisesti itse.
– Meillä on tälläkin hetkellä ammattikoulusta oppisopimuksella kaksi henkilöä.
Yritykset kyllä pitävät ammatti-ihmisistä tiukasti kiinni, joten työvoiman liikkuvuus on
vähäistä, kertoo Juha.
Ammatillinen koulutus perustuu nykyään
liikaa siihen, että työnantajat kouluttavat
työntekijät. Liikaa vastuuta kaadetaan yrittäjien niskaan alkaen perusasioista, pohtii
Timo.
– Ajatus on hyvä, että ollaan vuosi tai pari
koulussa ja siitä oppisopimuksella yritykseen. Nykyisin ammattikoulujen opetuksen
resurssit ovat liian vähäiset, mikä johtuu ilmeisesti määrärahojen vähyydestä ja näkyy
sitä kautta oppilaiden taidoissa. Jos opetuksen tasoa lasketaan koko ajan, niin käsityöosaamisen loppuminen on tulevaisuudessa
yrityksille suuri vaara.

Formetilla työstettävien kappaleiden kirjo moninainen.

Kappaleet toteutetaan 3D-mallien avulla.

Metallialan brändiä pitäisi Juhan ja Timon mielestä nuorisolle
kirkastaa. Nuorison saama kuva alasta ei ole oikea. Nykyajan metallipajassa on modernia ja monipuolista teknologiaa sekä tietotekniikkaa. Väärät kuvat vaikeuttavat alalle hakeutumista. Työ on
nykyään erittäin siistiä ja puhdasta.
- Yhtenä vuonna, kun metallialalle ei ollut hakijoita, niin yläasteikäisiä kierrätettiin metallialan yrityksissä katsomassa, millaista työtä pajoilla nykyään tehdään. Opinto-ohjaajat olivat myös yllättyneitä, millaista on nykyaikaisissa metallipajoissa. Heidän vastuullaan
on ohjata nuoria elämässä eteenpäin. Tällä tempauksella saatiin
silloin metallipuolelle hakijoita, kertoo Juha.

Yhteistyötä seutukunnallisesti
Paikallisten metallialan yritysten kanssa Formet tekee tiivistä yhteistyötä.
– Kun puhutaan verkostoitumisesta, niin forssalaiset metallialan
yritykset ovat olleet verkostoituneita iät ja ajat. Paikalliset yritykset
ovat ostaneet toisiltaan aina tuotteita ja palveluita tarpeidensa mukaan. Toimitamme monipuolisesti koneistusosia paikallisille yrityksille ja siten myös Formet pyrkii suosimaan alihankintaketjuissaan
paikallisia yrityksiä.

Formetin tulevaisuus
Yrityksen visio on jatkaa yrityksen toimintaa aikaisempien vuosien
tapaan täyttämällä asiakkaiden tarpeet. Toimintaa myös kehitetään
jatkuvasti kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Tämä vaatii investointeja
konekantaan, sekä jatkuvaa itsensä haastamista kehittyvissä teknologioissa. Ajatuksille ja uusille ideoille annetaan tilaa vapaa-ajalla,
jolloin niitä on aikaa pyöritellä ja käsitellä. Timo mökillään ja Juha
pohjoisen reissuillaan. •

Kalle Lepola
yritysrahoituspäällikkö
044 5118 555
Sari Lehtinen
Terhi Honkonen
yritysrahoitusasiantuntija
yritysrahoitusneuvoja
050 5001 389
040 5043 182

YRITTÄJÄ!

Meillä on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat.
Säästöpankin asiakkaana saat aina henkilökohtaista
palvelua, vahvaa asiantuntemusta ja sparrausta
yrityksesi talousasioissa. Me tahdomme auttaa
yritystäsi menestymään!

!
Tervetuloa
www.saastopankki.fi/someronsp
Torikatu 6, 30100 Forssa

Sarasmäen Kukka
ja Hautaustoimisto
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Sarasmäen Kukka ja Hautaustoimisto Ky on
perheyritys, jossa työskentelevät Anneli, Jyrki, Anne
ja Marko Vähäsalo. Hautaustoimiston toiminta
alkanut 14. helmikuuta 1923. Ennen Vähäsaloja
toimintaa on pyörittänyt kolme eri perheyritystä.
Vuosikymmenien aikana toiminta on laajentunut
täydelliseen hautauspalveluun, käsittäen kaikki
arkku- ja uurnahautaukseen liittyvät käytännön
järjestelyt. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös
kukkakauppa, pitopalvelu ja hautakivipalvelu.

H

autaustoimistot näyttäytyvät katukuvassa meille paikkoina, jonne mennään asioimaan, kun perhepiiriä kohtaa suru ja hoidetaan järjestelyt viimeistä matkaa varten. Kuolemasta ei suomalaisessa yhteiskunnassa paljon puhuta, koska se muistuttaa meitä elämän
katoavaisuudesta. Nämä ajatukset tulevat mieleeni astuessani Sarasmäen
ovista sisälle. Rautatienkadun kukkakaupassa olen tietysti useaan kertaan
ollut ostoksilla. Palvelu on aina ollut joustavaa ja ammattitaitoista. Nyt
minut ohjataan kukkakaupasta liikehuoneiston takaosaan, missä sijaitsee virallisesti hautaustoimisto. Tilaan on asetettu esille parikymmentä
erilaista arkkua ja saman verran uurnia. Haastattelutilaisuus poikkeaa
tunnelmaltaan normaalista johtuen paikasta arkkujen vieressä. Minut on
opetettu lapsena suhtautumaan kuolemaan kunnioittavasti. Vainajista ei
saanut koskaan puhua pahaa. Isäni, joka oli sodan käynyt mies, näytti esimerkkiä minulle konkreettisesti, esimerkiksi ruumissaattueen kulkiessa
kadulla kuului pysähtyä, ottaa hattu pois päästä ja katseella seurata autosaattuetta. Matkaa jatkettiin vasta kun autot olivat menneet ohi. Nykyään
käytöstavat ovat muuttuneet. Autosaattueet eivät liikenteessä samanlaista
kunnioitusta saa ja niitä jopa ohitellaan.
Ajatukseni katkeaa, kun Anne vähäsalo kaataa minulle kahvit ja koko
yrittäjäperhe kokoontuu samaan tilaan kertomassa minulle heidän toiminnastaan.

Yrityksen historiaa
Yrityksen on alun perin perustanut Torsten Sarasmäki ystävänpäivänä
14.2.1923. Alkuun toiminta rajoittui pelkästään hautaustoimintaan.
Torstenin jälkeen yrityksen vetovastuu siirtyi Sylvi Ågrenille. Ågrenin
luopuessa toiminnasta, vetovastuuseen tuli Sudbegin perhe pyörittämään toimintaa 15 vuodeksi. Keväällä 1987 Vähäsalot siirtyivät Nakkilasta Forssaan ja ottivat yrityksen toiminnan vastuulleen.
- Nakkilassa meillä oli Vähäsalon hautauspalvelu. Olimme etsiskelleet itsellemme yritystä isommalta paikkakunnalta, sillä Nakkilassa väestöpohja oli liian kapea ja Porin läheisyys vaikutti myös markkinoihin.
Vinkin Forssassa myynnissä olevasta Sarasmäen hautaustoimistosta
saimme arkkuja valmistavalta SHT-tukulta. Tuolloin Forssassa toimi
kaksi hautausalan yritystä. Sarasmäen lisäksi Hautaustoimisto Kalevi
Laine, kertoo Jyrki Vähäsalo.
Hautaustoimiston ostaminen isommalta paikkakunnalta oli yrityksen kehittymisen kannalta järkevää ja pakon sanelemaa. Forssaan tulon
aikoihin alkoi myös Jyrkin armeija, joten vanhemmat saivat tulla toimeen tämän ajan kahdestaan.

Kuka voi perustaa hautaustoimiston?
Hautaustoimiston voi periaatteessa perustaa kuka vain, kunhan tietää
mitä alalla pitää tehdä. Kouluja ja kursseja ammattiin ei varsinaisesti
ole. Tästä syystä yritykset ovat pääsääntöisesti perheyrityksiä. Tietotaito
välittyy tätä kautta tekijöille. Toiminta ei ole myöskään luvanvaraista.
Hautaustoimistojen liitto on viime aikoina alkanut järjestämään kursseja, jotka eivät varsinaisesti opeta alan toimintaa. Kukkasidontaan on
paljon koulutusta ja floristiksi voi pätevöityä.
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Arkkuja siirretään viikoittain siunaustilaisuuksiin. Osa siunatuista vainajista siirtyy Forssasta krematorioon tuhkausta varten.

Työpäivät alalla
- Työssä on pääsääntöisesti kiinni 24/7. Päivistä ei koskaan tiedä mitä ne tuovat tullessaan. Kauhean pitkälle ei voi suunnitella.
Yksi puhelinsoitto voi muuttaa kaikki aikataulut. Harvemmin meille soitetaan ja varataan aikaa etukäteen. Yleensä omaiset tulevat
ilmoittamatta, kertoo Jyrki.
Omaisten kanssa käydään lävitse kaikki hautaukseen liittyvät asiat. Tuleeko arkkuhautaus, tuhkahautaus, koska on ajateltu hautajaiset pitää, tuleeko muistotilaisuutta sekä muut
tarvittavat käytännön järjestelyt.
- Herkällä korvalla kuunnellaan omaisten
toivomukset hautajaisten suhteen. Vainajien
siirrot menevät yleensä viikon päähän toimistolla käynnistä. Ennen vanhaan lähdettiin liikkeelle samana päivänä. Omaisia ei
käy päivittäin, mutta joinakin päivinä saattaa
tulla useammat omaiset. Siinä on sitten soittamista ja varaamista eri seurakuntiin, toteaa
Jyrki.
Hautaustoimistot toimivat tavallaan konsulttina omaisille hautajaisten suhteen. Kuolema tulee edelleen usein yllättäen. Tällöin on
hyvä, että on asiantunteva yritys hoitamassa
asioita, sillä hautaukseen liittyvät asiat ovat
raskaita surun keskellä oleville omaisille.
Hienotunteisuus ja palvelun mutkattomuus
ovat tällaisissa tilanteissa kaikkein tärkeintä.
- Yleisin kysymys liikkeeseen saapuvilta
omaisilta on: mitä pitää nyt tehdä? Siinä vaiheessa aletaan rauhallisesti selvittämään asioita. Voimme hoitaa tarvittaessa siunausajat,
tuhkaukset, järjestelyt, halutun papin, kukat
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ja muistotilaisuuden pitopalveluineen. Kaikissa asioissa kuunnellaan omaisten toiveita,
jotta hautajaiset onnistuvat suunnitellusti.
Hautajaiset eivät ole yksiselitteisiä asioita,
eivätkä ne mene samalla kaavalla. Jos on
kymmenet eri omaiset, on myös kymmenet
erilaiset hautajaiset, kertoo Jyrki Vähäsalo.
Hautajaiset voidaan sopia myös muualle
Suomeen, mikäli vainaja halutaan haudata
sukuhautaan toiselle paikkakunnalle. Asiat
hoidetaan samalla tavalla, kuin Forssassakin
haudattaessa. Myös muualta voidaan hakea
vainaja Forssaan haudattavaksi. Sarasmäki
on hakenut vainajia ulkomailta asti Forssaan.
- Kuolemantapauksissa on yleisesti piikki
vuodenvaihteessa. Tällöin kuolee paljon ihmisiä. Tämä jatkuu huhtikuuhun asti. Ennen
vanhaan oli alkusyksy myös ruuhkainen vainajien suhteen. Itsemurhat lisääntyvät myös
keväisin, kertoo Anneli Vähäsalo.

Arkut, uurnat ja hautausapu
Hautaustoimistolla on perusvalikoima arkkuja ja uurnia omaisten nähtävillä. Sarasmäen hautaustoimisto käyttää suomalaisia
toimittajia. Suurin suomalainen arkkuvalmistaja on Punkalaitumella toimiva SHT-tukku.
- Mansikkamäki Hyvinkäällä valmistaa persoonallisia arkkuja, esimerkiksi vainajan
harrastuksen mukaista kuvitusta voi saada
arkkuun. Erikoistilauksesta saa käytännössä
minkä värisiä ja näköisiä arkkuja vain. Vakiomalleista löytyy ainakin 40 erilaista mallia.
Arkkujen pitää kuitenkin olla hyvän maun
mukaisia. Kaikkien arkkujen ja uurnien tulee

olla luonnonmateriaalia ja luonnossa maatuvia. Aikoinaan toimistot myös verhoilivat
arkkuja itse, mutta nykyään siitä on luovuttu, koska se ei ole enää kannattavaa, kertoo
Jyrki.
Hautaustoimistot antavat apua myös hautaan
saattamisessa, mikäli vainajalla ei ole omaisia, saattajat ovat iäkkäitä, tai heitä on vähän.
Näissä tapauksissa Forssan mieskuorolaiset
ovat antaneet kantoapua siunaustilaisuuksissa.
- Kaikki asiat pyritään järjestämään vainajan muistoa kunnioittaen. Korona-aikana on
myös tarvittu saattoapua normaalia enemmän rajoitusten takia, kertoo Jyrki.

Tunteet ovat hautaajallakin
- Vaikka olemme vuosien saatossa monia
vainajia nähneet ja käsitelleet, niin nuorten
ja lasten hautauskuntoon saattaminen menee
tunteisiin. Onneksi lapsia kuolee Suomessa vähän. Pieniä lapsia laittaessa kyllä kädet
tärisevät, vaikka yrittää saada siirrettyä ajatuksia jonnekin muualle. Näistä tapauksista
keskustelemme keskenämme, mitään debriefingiä meillä ei ole. Kaikki käsittelevät ja
purkavat asioita eri tavalla. Minä rakentelen
pienoismalleja, että saan ajatukset jonnekin
muualle, toteaa Jyrki. .

Polttohautauksen osuus
Tuhkauksen osuus Sarasmäen hautauksissa
on nykyään 60 – 70 % kaikista hautauksista.
Hämeenlinna on lähin paikka missä on kre-

Uurnia ja arkkuja on Sarasmäen hautaustoimistolla
laaja valikoima.

matorio. Aikaa siis kuluu hautaustoimistoilla
vainajien kuljetuksissa. Saramäen Hautaustoimistolla on kaksi hautausautoa käytössä.
Entisöinnistä on valmistumassa vanha museoauto, jolla tulevaisuudessa voi saada tyylikkään viimeisen matkan.

Kukkakauppa
Anne Vähäsalo hoitaa kukkakaupan. Asiakkaita riittää kaupan puolella viikon jokaiselle
päivälle.
- Normaalipäivinä aika kuluu päivittäisasiakkaiden palvelemisen lisäksi kukkien tilaamisessa, tilausten vastaanottamisessa ja
sidontatöissä. Hautaustoimistoon saapuvien
asiakkaiden palvelu kuuluu myös minulle.
Kukat tulevat kauppaan pääsääntöisesti Hollannista. Joka viikko tilataan seuraavan viikon kukat tarpeen ja ajankohdan mukaan.
Kukkarekan tulessa on mahdollisuus vielä
täydentää tilausta, koska perävaunuissa on
myös ylimääräistä kukkia tarjolla. Kotimaiset tukut toimivat samalla tavalla. Suomen
tukku tilaa kukat myös hollannin kukkahuutokaupasta. Kotimaisen tarjonnan puutteen
vuoksi suurin osa kukista tulee ulkomailta.
Sesonkien sipulikukat ovat yleensä kotimaista alkuperää. Leikkokukkapuolella suurin
osa on ulkolaista kukkaa. Ruusunkasvattajia
Suomessa on tasan tarkkaan kaksi yritystä.
Asiakkaat eivät tilaa kukkia paljon etukäteen,
vaan kukkakauppiaan pitää varautua sesonkeihin.
Normaalisti päivät menevät asiakaspalvelussa ja muissa tehtävissä, joten illat kuluvat
tilausten tekemisessä. Kimput pitää tehdä

Kukkavihkot ja asetelmat vaativat tekijältään tarkkuutta ja
huolellisuutta. Sarasmäellä on tätä kokemusta vuosikymmenien ajalta.

etukäteen myyntiin. Ammattitaitoa on myös
selvittää asiakkaalta kukkien käyttötarkoitus
ja kysyä kuinka kauan niitä pidetään paketissa.
- Korona on vaikuttanut todella paljon kukkakauppaan. Kylässä ei ole juurikaan käyty ja
tilaisuuksien määrää, joihin kukkia on viety,
on myös rajoitettu, kertoo Anne.

Pitopalvelu
Korona on vaikuttanut myös Sarasmäen pitopalvelun toimintaan merkittävästi. Myynnistä on kadonnut 80 – 90 %. Kotiin kuljetettavia
tilauksia on toimitettu vain noin kymmenelle
henkilölle. Pitopalvelulla on aina ollut tärkeä
osuus hautaustoimistojen kannattavuudelle.
Toiminta on ollut myös hyvin työllistävää.
Pitopalvelun pyörittäminen kuuluu Marko
Vähäsalon vastuulle.
- Keikkatyöntekijöitä ei koronan aikana ole
paljon tarvittu. Viime kesänä tarvittiin jonkin verran henkilökuntaa, mutta sen jälkeen
jälleen hiljeni. Pikku-Muolaassa sijaitsee
meidän pitokeittiö, missä ruoat tehdään. Osa
tuotteista voidaan valmistaa myös juhla- ja tapahtumapaikoilla. Pitopalvelumme palvelee
asiakkaita kaikissa tilaisuuksissa. Kirkollisten
tapahtumien lisäksi teemme pitopalvelua yritysten ja yksityisten juhliin ja tarpeisiin, kertoo Marko.
- Kun pitopalvelu aikoinaan aloitettiin, niin
toimintaa ei mainostettu yhtään. Palvelua
myytiin lähinnä hautajaisiin. Kysynnän mukana palvelun tarjonta on kasvanut. Markon
ottettua kopin toiminnasta, on myös pitopalvelun palveluun ja toimintaan kiinnitetty

entistä enemmän huomiota. Jonkin verran
hautaustoiminnan imago rajoittaa ostajia.
Keskustelua on ollut, että pitopalvelutoiminta eriytettäisiin omaksi yrityksekseen, jatkaa
Jyrki.

Liiketoiminnan tulevaisuus
Pelkällä hautaustoimistolla ei Forssan kokoisella paikkakunnalla pärjää yksinään. Aputoimintoja on sen vuoksi rakennettu hautauksen ympärille. Panostamme palveluun ja
sen laatuun liiketoiminnassamme. Asiakkaat
ovat myös alkaneet kilpailuttamaan toimistoja. Palveluiden ja tuotteiden hinnat kysellään tarkkaan. Hautauspalveluita saa tilattua
myös netissä. Marko on innostunut jatkamaan yritystä ja kehittämään sen toimintaa,
joten tulevaisuus on hyvällä mallilla. Perheyritykselle on tärkeää, että sille löytyy jatkaja
perhepiiristä, pohtii Jyrki.
Kirjoittaessa puhtaaksi Sarasmäen perheen
haastattelua minulle tulee mieleeni Woody
Allenin lausahdus: ”Ei sillä, että pelkäisin
kuolla. En vain halua olla läsnä, kun se tapahtuu." - Woody Allen.
Elämä ei ole ikuista. Joka päivä olemme lähempänä kuolemaa. Kannattaa siis pyrkiä
elämää täyttä elämää ja olemaan onnellinen
jokaisesta päivästä ja hetkestä. •
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Jokioisten kartanon miljöö on vaihtunut Jukalla leikkipaikasta kunnanjohtajan pestiin.

On ihmeen hyvä
Jokioisten kunta sai uuden
kunnanjohtajan, kun Jukka
Matilainen otti pestin vastaan.
Kätevä -lehti kävi haastattelemassa
mikä mies Jukka Matilainen on?
Kuka olet ja mikä on taustasi?
Millainen on suheesi Jokioisiin?
Olen 46-vuotias Jokioisten kunnanjohtaja. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta.
Olen muuttanut kuntaan nelivuotiaana, kun
Luonnonvarakeskus eli silloinen Maatalouden Tutkimuskeskus (MTTK – MTT – Luke)
muutti toimintojaan Tikkurilasta Jokioisille.
Taustani on siis vahvasti siihen reformiin
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kotiin tulla taas

liittyvä, vanhempani ovat tehneet työuransa
MTT:llä myös.
Kartanon takapihojen leikeistä minulla
matka jatkui pikakelattuna Kalakosken alaasteen, Jokioisten-Humppilan yläasteen ja
Kuhalan lukion jälkeen sekä Porin prikaatin asepalveluksen ja parin sattuman kautta
(kiitos vaan Slite) opiskelemaan Tampereen
yliopistoon kunnallisoikeutta.
Millainen työura on takanasi?
Työurani kunnallisvirkamiehenä alkoi harjoittelun myötä Karttulan kunnassa isien

mailla Pohjois-Savossa. Valmistumisen jälkeen menin lähimpään isompaan organisaatioon hattu kourassa kyselemään töitä. Ja
tuo organisaatio oli Forssan kaupunki. Sinne
pääsin ensin harjoittelemaan henkilöstöpalveluihin, ja sen jälkeen vuorotteluvapaan sijaiseksi perusturvan toimistopäälliköksi.
Suku on pahin, eli sisko huomasi Tarvasjoella hallintojohtajan paikan avoimena vuonna 2006 ja sinne tulin valituksi. Terveisiä Tarvasjoelle, hieno paikka! Monille forssalaisille
kiekkoperheille varmaan tuttu paikka ainakin jäähallin kautta.
Koskelle tulin valituksi vuoden 2013 alusta

tontteja on tarjolla hyvin yhteyksin valtateiden risteykseen, jota kautta maailma on
rajana, kuljetko sitten kumipyörin tai kiskoja
pitkin. Ja puhun tässä samalla koko seutukunnan puolesta, koko potentiaalia sijainnin
tuomista mahdollisuuksista ei edes vielä ole
lunastettu Suomenkaan kannalta – katsokaa vaikka maakuntakaavassa olevaa rautatievarausta Riihimäeltä Forssan seudulle ja
Humppilan logistiikka-aluevarausta.
Tietotyöhön meillä on Tietotalolla moderneja toimitiloja huippunopeilla yhteyksillä,
kaiken kaikkiaan olemme kuitukunta ja 5G
on toiminnassa, eli kotikonttoritkin saavat
asiat liikkeelle.
PK- yrityksille tarjoamme toimitiloja, nopean ja henkilökohtaisen avun viranomaiskäsittelyssä ja infran suunnittelussa. Kaavoitus- ja tonttitarjonta mahdollistavat nopeat
liikkeet.
Mitä tuot uutena
kunnanjohtajana Jokioisille?
Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ehkä
koordinointi on oikea sana. Yrittäjänäkökulmasta koulutuksen, työvoiman saatavuuden
ja muiden tarpeiden ratkaisemista yhteistyössä. Kunnan vetovoima on tärkeä asia
myös jo pelkästään rekrytointimarkkinoilla.
Inhimillisyys ja yksilön kunnioittaminen
ovat minulle tärkeitä arvoja kunnan palveluiden järjestämisessä, ja uskon että se myös
tukee tulevaisuuden elinkeinopoliikkaa. Nyt
meinasi mennä kuntajargonnappi päälle,
mutta tarkoitan että elinvoima, kehittyminen
ja yrittäminen eivät suinkaan ole synonyymejä tylylle ja kylmälle päätöksenteolle, vaan
luovuus ja inhimillisyys nostavat kehityksen
evoluutiossa päätään Loimijoesta.
Onko Sinulla visioita Jokioisten
ja seutukunnan suhteen?
hallinto- ja sosiaalijohtajaksi, eli kokonaisuus
työssä edelleen kasvoi ja Hämettä oli näkyvissä jo kuntarajalla. 2017 vuoden alussa
aloitin kunnanjohtajana Koskella Tl (Tl =
Turun lääni, kunnan nimeä ei ole turhaan
joka hallintouudistuksen myötä muutettu).
Kosken vuosina perheen pojat kiihtyivät nollasta kasiin ja nelivuotiaasta kaksitoistavuotiaaksi, joten sopivan vauhdikkaita vuosia
koko perheelle. Koski on kuntana tuttu varmaan monestakin asiasta, mutta minusta oli
erityisen hienoa maakuntarajat ylittävä lukio,
eli viime vuonna Suomen parhaaksi kouluksi
valittu lukio on saanut antaa elämän eväitä jo
monessa sukupolvessa Ypäjällä ja nyt pikkuhiljaa myös Jokioisilla.
Miksi Jokioisilla kannattaa
yrittää ja minne siellä voi
sijoittaa yrityksensä?
Sijoittaa on hyvä sana tässä kohtaa. Sijainti
tarjoaa keskipisteen, jossa 150 km säteellä
asuu noin 60 % suomalaisista. Teollisuus-

Jokioinen on kansainvälinen ja samalla
hämäläinen vireä kunta. En ole huolissani väestökehityksestä, jos katsotaan vaikka
50 vuotta eteenpäin. Mutta tulevina parina
valtuustokautena tai olympiadina rekrytointimarkkinat tullevat käymään Suomessa
ennennäkemättömän kuumina – seudun on
panostettava enemmän vetovoimatekijöihin
nyt, kun esimerkiksi 30 vuoden kuluttua on
taas aivan eri haasteet ja mahdollisuudet.
Matkailu on elinkeinona kasvussa pitkällä aikajänteellä. Olisi hienoa käydä kurkkaamassa vaikka sinne 30 vuoden päähän,
minkälainen symbioosi Jokioisten kartanoiden alueen ja museorautatien yhteyteen on
muodostunut. Pidetään vaikka seurantapalaveri, saatan olla jo muutaman vuoden päässä
eläkkeestä silloin.
Millaisena näet Jokioisten
ja seutukunnan tilanteen
kilpailussa yrityksistä ja
alueen vetovoimaisuudesta?

Jokioisilla on nyt hyvä vire, joka on tuonut
uusia avauksia työpaikkojen suhteen aivan
viime päivinä.
Kuntanäkökulmasta toimintaympäristön
ja ilmapiirin tulee olla sellainen, että uskalletaan kehittää kuntaa ja seutua fiksusti ja
ennakkoluulottomasti, ilman että virkamiehen, luottamushenkilön tai yhteisön tarvitsee
suojata omaa selustaa ykkösprioriteettinä.
Turvallinen ja yhteiseksi koettu toimintaympäristö on iso vahvuus, kun voidaan parhaan
osaamisemme mukaan kehittää seutua ja
tarvittaessa reagoida muuttuviin asioihin
- ja parhaimmillaan ennakoida niitä. Kristallipalloa ei liene kellään, joten ennakointi
tarvitsee juuri edellä kuvatun alustan toimiakseen. Ettei jälkiviisastelusta saa vipuvartta
mihin ikinä, se nimittäin on helppoa. Suuntaa voi aina muuttaa, ja toiminnasta oppia.
Tausta, sijainti ja potentiaali meillä on maailman paras, tämä on vähän niin kuin itsestä
kiinni nyt.
Jokioisilla on pitkät perinteet
seutukuntamme teollisessa ja
innovatiivisessa kehittämisessä.
Voiko esimerkiksi
Luonnonvarakeskuksen
toimintaa laajentaa tai muuttaa
palvelemaan enemmän teollisia
toimijoita? Onko tulossa uusia
toimijoita joiden avulla voidaan
saavuttaa synergiaetua alueelle?
Lukea läheltä ja välillä tiiviistikin seuranneena tutkimuksella ja yrityslähtöisellä kehittämisellä on jo nyt merkittävää yhteistyötä.
Kuten esimerkiksi Boreal kasvinjalostuksellakin. Ja varsinkin globaalisti. Potentiaalia
synergiaetuun on paikallisestikin, juuri tutustuin Genencorin suunnitelmiin aloittaa
Jokioisten tehtaalla toimintaa uudelleen erilaisella prosessilla kuin aikaisemmin. Kehitys
kehittyy! Toimintamalliksi tieteentekijöiden
ja elinkeinoelämän sovittamisesta yhteen
otan mielelläni matkaani ideoita vaikka tämän julkaisun lukijoiltakin.
Miltä tuntuu palata johtamaan
kotikuntaansa?
No katto ny kuvasta, hyvältä tuntuu. Uskon
että vielä tämän ensimmäisen kuherruskuukauden jälkeenkin! Ja huomaan nyt, että
tämä on varmaan ensimmäinen jutustelu
vuoteen, kun ei tullut mainittua koronaa. Eli
siltä pohjalta hyvää kesää! •

Jukka Matilainen
Kätevän haastattelussa
Jokioisten kunnanjohtaja
jukka.matilainen@jokioinen.fi
044 491 6144
Kunnantalon kulmahuone
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Yhdistyksen toimintaa
Syksyn ja kevään aikana on koronaepidemiasta johtuen toiminta todella vähäistä.
Kokoontumisrajoitukset ovat estäneet
käytännössä koulutus ja virkistystoiminnan kokonaan. Pyrimme normalisoimaan
yhdistyksen toiminnan mahdollisimman
nopeasti viranomaisten sen salliessa.

14.11.2020 pidettiin yhdistyksen
syyskokous. Samalla kuulimme
Pertti Munckin esitelmän Wahreenista ja
Forssan synnystä. Tilaisuus järjestettiin
turvallisuusohjeita noudattaen Ravintola
Vanhassa Värjärissä.

1

13.2. Suujärven ulkoilupäivässä
oli mukana 15 osallistujaa. Ilma oli
mitä parhain ja ruoka hyvää LounaisHämeen Pirtillä.

2

Toukokuu toivoa täynnä erilaisesta kesäajasta
ja paremmasta tulevasta ajasta
Vielä hieman tietoa mitä toimenpiteitä
on tällä hetkellä menossa ja haettavissa pandemian johdosta.
Koronan tuomia verohelpotuksia,
jotka astuivat voimaan 21.4.2021:
• lisäaikaa jo maksujärjestelyssä olevien verovelkojen maksuun
• mahdollisuus lisätä uusia veroja jo
voimassa oleviin maksujärjestelyihin
• verovelan viivästyskorko alenee tilapäisesti 7 prosentista 2,5 prosenttiin.
Yhteisön veroilmoituksen jättöaikaan kuukauden lisäaika
Verohallinto on koronatilanteen takia myöntänyt
yhteisöille, joiden tilikausi
katkesi 31.12.2020, kuukauden lisäajan veroilmoituksen
antamiseen. Uusi määräpäivä on 31.5.2021.
Kolmas kustannustuki on
haettavissa 27.4.–23.6. välisenä aikana. Tukijakso
on 1.11.2020–28.2.2021
ja kaikki yritysmuodot
ovat mukana tällä
hakukierroksella eli
yksinyrittäjät voivat
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hakea tukea. Tuki on mahdollista, jos
liikevaihto on alentunut yli 30 %:a ja
hyväksyttäviä kustannuksia pitää olla
2000 euroa. Huomionarvoista on, että
yrityksellä ei saa olla verovelkaa. Maksujärjestely pitää olla tehtynä varottajan
kanssa, mutta maksujärjestely ulosotossa estää tuen saamisen. Tukea myönnetään vähintään 2000 euroa, vaikka tuen
määrä jäisi alle. Tämä oli edelliskerralla
suurin syy tuen hylkäämiseen, koska
tuki jäi monella pienyrittäjällä alle tuon
määrätyn rajan. Hakemukseen nousee
suoraan palkkatiedot tulorekisteristä ja
jos yrittäjä on yel vakuutuksen alainen,
niin silloin tiedot tulevat suoraan siihen
pohjautuen. Lisätietoa esim. tuen esteistä kannattaa katsoa Valtiokonttorin
sivuilta.
Sulkemiskorvaus avautuu 12.5. ja
on tarkoitettu niille yrityksille, jotka
joutuivat sulkemaan toimintansa
kokonaan lain määräyksestä tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Omaehtoinen sulkeminen ei siis riitä perusteeksi
tuen saamiselle. Korvausta on haettava
neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.
Katso lisätietoa www.valtiokonttori.fi

Nämäkin asiat on hyvä huomioida
vuonna 2021
Arvonlisäveron alaraja nousi 10 000
eurosta 15 000 euroon. Uutta alarajaa
noudatetaan vuonna 2021 alkaviin
tilikausiin. Tällöin yrityksen ei tarvitse
olla arvonlisäverorekisterissä ja lisätä
arvonlisäveroa myymiinsä tuotteisiin
ja palveluihin.
Jos mietit sähköautoa tai polkupyörän hankintaa työsuhde-eduksi tai
käytät työsuhdematkalippua
• Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa vuosina
2021-2025.
• Sähköauton latausetu työpaikalla ja
julkisissa latauspisteissä on verovapaa
etu vuosina 2021-2025.
• Työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.
• Työsuhdematkalippu on verovapaa
3 400 euroon asti vuodessa.
• Työsuhdepolkupyörä on verovapaa
etu 1 200 euroon asti vuodessa.
Valoa ja lämpöä meille kaikille!
Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT

Yhdistyksessä
tapahtuu
MC-kätevä starttaa moottoripyöräilykauden 3.6.2021.
Lähtö Antin Konditorian edestä klo 17:30
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
välittömästi viranomaisten sen salliessa. Tästä ja
muusta tulevasta toiminnasta välitetään tietoa
jäsenistölle sähköpostilla.
Lisätiedot: sihteeri Pia Oksa,
pia.oksa@fsktry.fi, gsm 050 313 8987

Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistyksen
hallitus 2021
Puheenjohtaja
Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja
Mika Lehtonen
Sihteeri
Pia Oksa
Rahastonhoitaja
Leena Leppä-Lukkala
Jäsenet
Päivi Arvo-Laaksonen, Jaakko Henriksson,
Kirsi Laine-Mäki, Jukka Vahtila, Merja Augustin,
Janne Lukkala, Heikki Seppä
Varajäsenet
Juha Heinämäki, Rauno Salminen,
Janne Suominen, Hannele Järvinen

Liity jäseneksi
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Liity jäseneksi Forssan Seudun Käsityö- ja
Teollisuusyhdistykseen ja ole mukana yhdistyksen
vireässä toiminnassa. Yhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi voi päästä käsi- ja pienteollisuutta sekä
rakennustoimintaa ja palveluelinkeinoa harjoittava
yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yksityinen
henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenyys on
yrityskohtainen ja antaa myös yrittäjän avecille
osallistumisoikeuden yhdistyksen toimintaan. Myös
yhdistyksen jäsenlehti Kätevä postitetaan nimelläsi.
Jäsenmaksun suuruus on 60 € /vuosi. Jäsenhakemuksen
löydät: www.fsktry.fi/yhdistys/liity-jaseneksi

