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Pääkirjoitus 

Kaksi sotaa, joita ei olisi tarvittu
Juuri kun oltiin saamassa taloutta kuntoon ja siirtymässä kasvu-
uralle koronataistelun jälkeen, aloittaa Venäjä 24.2.2022 sodan 
Ukrainaa vastaan. Putinin ilmoittamat syyt Venäjän hyökkäykseen 
ovat etupiiriajattelu, Naton laajentumien, sekä fasistien syrjäyttä-
minen vallasta ja korvaaminen Venäjämielisellä hallinnolla. Venäjä 
teki kuitenkin virhearvion uskoessaan helppoon voittoon. Yllätyk-
senä Venäjän johdolle tuli ukrainalaisten maanpuolustustahto, sekä 
kykynsä puolustaa alueitaan. Myös yritys luoda eripuraa Euroo-
paan kääntyikin niin, että Länsimaat, EU ja NATO ovat entistäkin 
yhtenäisempiä. Järjettömän hyökkäyksen hinta on niin kova, ettei 
sitä voi sanoin kuvata. Kuolleita ei saa herätettyä henkiin, mo-
net ovat vammautuneet fyysisesti ja henkisesti. Humanitaariset 
kärsimykset ovat Euroopassa suurimmat toisen maailmansodan 
jälkeen. Tämä vain, koska Ukraina halusi päästä osaksi länsimaista 
demokratiaa. Sympatiat ovat länsimaiden ja Euroopan puolesta 
taistelevien ukrainalaisten puolella.

Sota heijastuu talouteen ulkomaankaupan vähenemisen, energian 
kallistumisen ja epävarmuuden nousun myötä. Suurimmat vai-
kutukset tulevat Venäjälle kauppaa harjoittavien yritysten kautta. 
Metalli-, metsä- ja kemianteollisuus menettävät vientimarkkinoita. 
Arvion mukaan Venäjän talous saattaa supistua noin 10 % tänä 
vuonna, ja Venäjän tuonnin arvon arvioidaan romahtavan noin 
50 %. Venäjä on vajoamassa syvään talouskriisiin. Finanssikriisi, 
pääomaliikkeiden rajoitukset ja ulkomaalaisten yritysten laajamit-
taiset maasta poistumiset tulevat johtamaan siihen, että elintaso 
laskee ja investoinnit supistuvat jyrkästi Venäjällä. Euroopassa 
halutaan päästä eroon riippuvuudesta venäläiseen energiaan, jota 
käytetään politiikan välineenä. Mikäli Venäjälle asetetut talouspa-
kotteet jatkuvat pitkään, tarkoittaa se Venäjän palaamista taloudel-
lisessa tarkastelussa takaisin 90-luvulle. 

Nato-keskustelu on meillä Suomessa kääntynyt päälaelleen. Sota 
on yhtenäistänyt poliittisten vaikuttajien toimintaa. Kansantalou-
dellisesti Suomen Nato-jäsenyys loisi ulkomaalaisille sijoittajille 
Suomesta kuvan turvallisena maana, mikä olisi hyvä asia.

Paikallisesti meillä on yrityksiä, joille venäjänkaupan loppuminen 
aiheuttaa ongelmia. Osalle seutumme yrityksistä Ukrainan sota 
on tuonut valtavasti kysyntää ja lisännyt töitä. Korona-aikana 
alkaneelle raaka-aineiden hintojen nousulle ja komponenttipulalle 
ei ole tulossa hetkeen helpotusta, mikä asettaa haasteita. Yksityinen 
kulutus tulee vähentymään hinnannousujen ja tuotteiden saata-
vuuden vuoksi. Elinkustannukset tulevat nousemaan energian ja 
polttoaineiden hinnan nousun johdosta. Ajat ovat haasteelliset 
myös alueemme kuntapoliitikoille, jotka joutuvat puntaroimaan 
ratkaisuja valtuustoissa ja maakuntavaltuustossa  seutukuntamme 
kehittämiseksi. 

Vaikeina aikoina on yhteenkuuluvuuden tunne 
tärkeää, sekä niiden auttaminen ja avustaminen, 
joilla menee huonommin.  Vaikka ajat tuovat 
haasteita, tulemme kuitenkin pärjää-
mään. Tämä on suomalainen gee-
neihin rakennettu ominaisuus, 
jota kutsumme Sisuksi. 

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
Kannen kuva Murskaus Rämö & Karén Oy
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino PunaMusta Forssa 2022

Onnistuneen liiketoiminnan takaa löytyy usein yrittäjä ja joukko 
asiansa osaavia asiantuntijoita. Tarjoamme yrityksellesi kaikki 
tarvittavat finanssipalvelut.

Pidetään yhteyttä!

Heli Seppälä 
010 256 1338
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kumppani

Timo Lahti 
050 364 2580

Jaana Sava 
050 343 4761

Risto Simso 
010 256 1045



Tiätä kirjoittaessani tulee kuluneeksi 
kolme kuukautta Forssan Yrityske-
hityksessä. Työt ovat käynnistyneet 

vauhdilla yritysten parissa. Kehittämisen yti-
meen olen päässyt myös valtakunnallisessa 
Seutukaupunkien välisessä yhteistyössä, joka 
on tärkeä osa oman alueen kehittämistyössä.

Mitkä asia meitä kiinnostavat juuri nyt? Ko-
rona tulee korvista ja maailmantilanne kum-
mastuttaa. Yrittäjänä pitäisi arvioida tämän 
päivän ratkaisujen vaikutus viiden vuoden 
päähän, joka tuntuu olevan mahdotonta. Pe-
räpeiliin tuijottaminen ei luo tulevaisuutta, 
mutta auttaa ymmärtämään. Investointien 
suunnitteluun ja toteutukseen on avautunut 
väyliä, mutta kustannusten nousu ja tarvik-
keiden saatavuus epäilyttää.

Meidän seudulla voidaan olla ylpeitä yrittä-
misen puitteista – aina on parannettavaa ja 
kehityksen me saamme aikaan yritysten väli-
sellä tekemisellä. Itse luomme sanoilla ja te-
oilla alueen imagon ja houkuttelevuuden, ku-
kaan muu ei tee sitä puolestamme. Puolitoista 
vuotta sitten turisin Forssan Yrityskehityksen 
toimitusjohtajan kanssa, voisiko seudun re-
sursseja hyödyntää omavaraisemmin. Silloin 
ajankohtaista oli elintarvikehankintojen jär-
jestäminen. Järkivihreänä seutuna tietysti 
laaja ja kestävä resurssien hyödyntäminen on 
yksi valttikortti. Silloinen kahvihetki toi mu-
kanaan vastuullisen kiertotalousajattelun pal-
jon laajempana kuin ensin ajateltiin. Pienestä 
Lähi- ja luomuruuan hankintajärjestelmän 
pilotista kasvoi vuodessa kansallisen hankin-
talain aallonharjalla oleva esimerkki, jonka 
etenemistä seurataan nyt valtakunnallises-
ti. Ostajan ja myyjän yhteinen, dynaaminen 
alusta mahdollistaa niin pienet kuin suurem-
matkin hankinnat. Tärkeintä on ollut kuiten-
kin hankintaosaamisen jatkuva lisääntyminen 
ja vuoropuhelu toimijoiden välillä sekä rohke-
us toimia julkisten hankintojen parissa. Han-
kintarengas on perustettu ja kokemuksia on 
tarkoitus laajentaa seuraaville aloille tarpeen 
mukaan. Konkreettinen ostamisen vaihe seu-
dulla on alkanut ja näistä keräämme vaikutta-
vuustietoa seuraavien vuosien ajan.

On totta, että kiertotalous ja vihreä siirty-
mä koskettaa kaikkia toimialoja. Euroopan 
komissio julkaisi maaliskuun lopussa uudis-
tetun ekosuunnitteluasetuksen, joka ohjaa 
entisestään kestävään ajatteluun. Kiertota-
loudessa vaikuttaminen alkaa raaka-aineiden 
tuotannosta jatkuen materiaalien prosessoin-
tiin ja lopulta kauppaan ja kuluttamiseen. 
Ekosuunnittelun vaatimukset ovat nyt aloi-
tetasolla. Näyttää siltä, että sääntelyn piiriin 

olisi tulossa kaikki tuotteet lukuun ottamatta 
ruokaa, rehua, lääkkeitä, kasveja ja eläimiä. 
Etusijalle asetetaan elektroniikka, ICT-laitteet, 
tekstiilit ja huonekalut sekä vaikutukseltaan 
merkittävät välituotteet kuten teräs, sementti 
ja kemikaalit. Jotta voimme huolehtia omasta 
vastuullisuudesta seudulla ja yrityksissä on 
meidän keskusteltava tavoitteista ja siitä, mikä 
taso on riittävä kenellekin. Tähän sopiva hetki 
on myös FRUSH- tapahtumassa 28.4. 2022. 

Apua yritysten kehittämiseen
     – Satu Nurmi, Forssan yrityskehitys Oy
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yrityskehittäjä
Forssan yrityskehitys Oy
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Murskaus Rämö & Karén Oy

umppilalainen Murskaus Rämö & Karén Oy on keskittynyt 
kallion murskaukseen, louhintaan, sekä monipuolisiin 
maanrakennustöihin Etelä-Suomen alueella. Yhtiön 

osakkaana on kolme henkilöä: Jarmo Rämö, Jarkko Rämö ja Juha 
Karén. Yrityksen syntyminen tapahtui kirjaimellisesti saunassa, kun 
miehet olivat kolmistaan pohtimassa tulevaisuutta Jarkon saunan 
lauteilla syksyllä 2008. 
- Siellä se sitten vain tuli mieleen, että laitetaan oma murskausyritys 
pystyyn ja ruvetaan tekemään itse murskausta, eikä tehdä 
ainoastaan alihankintana muille. Varsinaisesti yrityksen toiminta 
alkoi 2009 kevättalvella, muistelee Jarmo.

H
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Pitkä kokemus alalta
Tyhjän päälle ei yrityksen tarvinnut ammat-
titaidon puutteen vuoksi yritystään perustaa, 
sillä Rämön Jarmolla ja Karénin Juhalla oli 
pitkä kokemus murskaustöitä. 

- Itse olen aloittanut nämä hommat jo 1992. 
Olin töissä Stenbergillä Forssassa ja Mäkitalol-
la Huittisissa. Ostin 2000-luvun alussa oman 
kaivinkoneen ja rupesin tekemään itsellisesti 
alihankintana murskilla koneellista vasaroin-
tia louhijoille. Aika menee yllättävän nopeasti, 
sillä 30-vuotismurskapäivä tulee toukokuussa 
vastaan, muistelee Jarmo. 

Jarmo ja Juha työskentelevät päivittäin yri-
tyksessä. Jarkko käy töissä Steralla ja on osa-
kas murskaustoiminnassa.

Ensimmäiset koneet 
Norjasta 

Yrityksen ensimmäinen jälkimurskainkone 
ostettiin käytettynä (10 000 h) Norjasta. 

- Se oli Metso -merkkinen Lokomon lait-
teisto. Siitä asti ollaan oltu merkkiuskollisia, 
naurahtaa Jarmo. 

Ensimmäiseen laitekokoonpanoon han-
kittiin esimurskaimeksi Englannista Sand-
vik -laitteisto. Ei aikaakaan, kun laitteistoon 
ostettiin välimurskain ja murskan etupääkin 
sitten vaihdettiin isompaan Metso -merkki-
seen laitteistoon. 

Alussa kun miehet olivat nuorempia, oli 
vauhti kovaa ja niin yritykseen hankittiin 
toinenkin murskauslaitos. Tätä intoa kesti 
muutaman vuoden. 

- Kaksi laitteistoa kävi toiminnan kannalta 
raskaaksi, joten todettiin, että yksi on parem-
pi kuin kaksi. Molemmat vanhat laitokset 
myytiin pois ja ostettiin yksi aivan uusi Met-
son laitteisto molempien laitteistojen tilalle 
2018.  Laitemerkeissä ei ole kuin kaksi vaih-
toehtoa, jotka kestävät suomalaista kiviai-
nesta -Sandvik ja Metso. Laitteistoja ostaessa 
annetaan 90 % painoarvo varaosahuollolle, 
tietää Jarmo.

Murskaustoiminnan 
historiaa Suomessa 

Murskaustoiminnan aloittamisesta Suomes-
sa tulee kuluneeksi 100 vuotta, Lokomo teki 
silloin ensimmäisen Metso -murskaimen. 
Ennen kuin oli mursketta, käytettiin so-
raa ja sitä seulottiin eri käyttötarkoituksiin. 
Murskauslaitokset olivat kiinteitä 1950–60 
-luvuilla. Ne pystytettiin paikalleen ja niitä 
varten piti tehdä perustukset ja murskattava 
materiaali piti tuoda laitteiden luokse. 1985 
tuli markkinoille ensimmäiset tela-alustaiset 
murskaimet. Metso aloitti Lokomo -merkillä 
niiden valmistamisen. Tämä kehitys mullisti 
murskausliiketoiminnan. 

- Nyt Suomessa suuri osa on tela-alustalla, 
tietää Jarmo. 

Murskauslaitteet ovat 30 vuoden aikana 
kehittyneet paljon. Automatiikkaa on tullut 
paljon lisää, minkä ansiosta päästään parem-
piin murskanlaatuihin ja tehokkaampaan 
tuotantoon. Polttoaineen kulutus tuotettua 

Suomessa suuri 
osa murskaimista 
on tela-alustalla.
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tonnia kohtaan on pudonnut aikojen saa-
tossa melkeinpä puoleen. Laitteiden sähkö-
voima tuotetaan dieselmoottoreilla. Laitteita 
voidaan myös käyttää sähköllä, mutta sitä ei 
yleensä murskauspaikoilla ole saatavilla. 

Yrityksen toiminta
Murskaustoiminnan lisäksi Murskaus Rämö 
& Karén Oy toteuttaa tarkkuutta vaativaa 
soran seulontaa sekä monipuolisia maanra-
kennustöitä. Yrityksellä on oma kuljetuska-
lusto, jolla pystytään hoitamaan erilaiset kul-
jetusurakat tehokkaasti. Palveluihin kuuluvat 
myös erilaiset maanrakennustyöt. 

- Teemme myös jonkin verran kiviaines-
myyntiä ja kiviainesten kuljetuksia. Meidän 
kauttamme on saatavilla myös erikois- ja la-
vettikuljetukset, mainostaa Jarmo. 

Yrityksen päätoimiala on kuitenkin murs-
kaustoiminta, mikä työllistää kahdeksan 
ammattilaista sekä joukon alihankkijoita. 
Murskan päivävauhti on 2–5 tuhatta tonnia 
riippuen kivilajikkeesta ja kiven kovuudesta. 

- Karkeammilla lajikkeilla päästään tuo-
hon 5 000 tonniin päivässä. Tämä tarkoittaa 
100 kuorma-autollista päivässä. Työmaiden 
teiden kunnon pitää olla tällöin kunnossa, 
että ne kestävät yhdistelmäautojen liiken-
teen, muistuttaa Jarmo.

Kaikkea materiaalia ei heti saada myytyä 
asiakkaille, vaan osa varastoidaan louhin-
tapaikoille eri varastokasoihin eri laatujen 
mukaan. Kiviaineskauppiaiden tehtävänä on 
myydä kiviainekset, ennen kuin sitä tehdään 
lisää. Kaluston siirtäminen työmaalta toiselle 
kestää yleensä pari päivää. Yhdistelmä pai-
naa 130 tonnia. Kun sitä verrataan laillisiin 
ajoneuvoihin, maksimit ovat 75 tonnia. Kul-
jetukset tehdään tällöin erikoiskuljetuksina. 
Ennen seuraavaa pystytystä laitteille tehdään 
tarvittavat huoltotyöt. Murska saadaan käyt-
tökuntoon normaalisti kahdessa tunnissa.

Murskeen 
laatuvaatimukset ja 
asiakkaat

Kun varteenotettava kallio saa murskaluvat, 
niin siellä tehdään koeporaukset ja tutkitaan 
kiviaineksen laatu ja onko sen louhiminen 
taloudellisesti järkevää. Murskeen etuna on 
se, että siitä pystytään tekemään juuri sel-
laista, kuin tarvitaan. Esimerkiksi asfalttiin 
ja raidesepeliin käytetään 1 (todella kovaa) 
luokan kiveä. 2. luokan kiveä käytetään be-
toniin ja tienpohjiin. Siinä käy jonkin verran 
pehmeämpikin kivi. Asfaltin valmistuksessa 
tarvittavan kiviaineksen pitää olla Suomen 
olosuhteissa kulutuskestävyydeltään mah-
dollisimman hyvää, että se kestää maamme 
haasteellisen ilmaston. Murskaustoiminnas-
sa on CE-hyväksytyt sertifioidut vakiokoot. 
Tämä tarkoittaa, että prosessin aikana ote-
taan tasaisin väliajoin kivinäytteitä, jotka vie-
dään laboratorioon tutkittaviksi. 

- Kiven täytyy täyttää tietyt rakeisuuskäy-
rät sekä lujuudet. Nykyisillä rakennustyö-
mailla ei saa käyttää kuin CE-hyväksyttyjä 
kiviaineksia. Kyläteille saa laittaa melkein 
mitä vain, mutta kaupunkien yleisillä työ-
mailla ei saa käyttää kuin hyväksyttyjä tuot-
teita. Yleensä, kun asiakkaana on kunnat tai 
valtio, niin kaiken pitää olla CE-merkittyä. 
Myös rakennustyömailla on sama sääntö, 
muistuttaa Jarmo. 

Suomessa maaperä on aina kovaa kiveä. 
Huonoinkin kivilaatu Suomessa on kovem-
paa kuin virolainen kova kivi. Suomesta 
menee paljon betoni- ja asfalttikiviainek-
sia Viron puolelle. Kiviaineskauppiaat ovat 

Murskaus Rämö & Karén Oy:n suurin asia-
kaskunta. Kontakteja on kertynyt 30 vuoden 
aikana eri asiakkaisiin ja hyvä maine toimija-
na leviää myös ammattipiireissä. 

- Kun on hommat hoidettu hyvin eikä asi-
oita ole ryssitty, niin perään soitetaan toisel-
lakin kertaa, muistuttaa Jarmo. 

Tietyömaat ja isojen rakennushankkeiden 
urakoitsijat ovat myös merkittävä asiakas-
kunta. Jos rakennusta ollaan tekemässä esi-
merksiksi kallion päälle, niin rakennuksen 
pohja louhitaan suoraksi ja ylimääräinen kivi 
murskataan pois muihin käyttötarkoituksiin.

Alan ammattilaiset ja 
oppirahat

- Infrapuolella on suhteellisen pienet kuviot 
Suomessa. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, 
että kun aikoinaan oltiin enemmän tietyö-
mailla, saattoivat firmat vaihtua, mutta samat 
miehet olivat aina työmailla. Työvoima siirtyi 
aina siihen firmaan, joka sai urakan. Vaikka 
alalla urakoista kilpaillaan, niin iltaa istutaan 
yhdessä hyvässä hengessä. Murskaajan am-
mattitaitoon kuuluu tuntea eri kivilajit, koska 
kovemman kiviaineksen murskaaminen on 
kalliimpaa, ja kuluttaa enemmän laitteistoja 
ja energiaa. 

- Alkuaikoina kilpailijani maksatti minulla 
oppirahat. Hän tarjosi minulle työmaata Ky-
täjän kartanon mailta, kun ei omien sanojen 
mukaan itse ehtinyt. Aloittelijana otin työn 
vastaan. Siellä kiviaines oli järkyttävän kovaa 
ja kuluttavaa. Murskan teriä tuli louhintapai-
kalle joka toisessa rekkakuormassa lisää ja 
niitä kului todella paljon. Ainoa positiivinen 
asia oli, että työmaan koko oli pieni, 30 000 
tonnia. Siitä ei tullut takkiin kuin se 30 000 
euroa. Hän, joka minulle työmaan tarjosi, 
ymmärsi, että murskaamisesta olisi pitänyt 
saada 2 € tonnilta enemmän ja tiesi tasan 

Alan tulevaisuus on 
hyvä, sillä kalliot eivät 
koskaan lopu Suomesta

Työnjohtaja ja vuorovastaava Santeri Suonpää ja 
toimitusjohtaja Jarmo Rämö seuraamassa murskan toimintaa.

Jälkimurskaimella ja seulalla saadaan aikaiseksi haluttu 
kiviaineksen laatu.



tarkkaan mikä oli homman nimi. Hän oli 
entinen työnantajani, joten sen oli kai pakko 
kostaa minulle. Oppirahat tuli kerralla mak-
settua, naurahtaa Jarmo.

Haasteelliset ajat
Alalla kilpailu on todella kovaa. Hinnat ovat 
tällä hetkellä sellaiset, että ne nippa nappa 
kattavat louhinnasta aiheutuvat kulut. Tuot-
toa rasittavat tietysti polttoöljy, mitä murs-
kalla kuluu 12 000 litraa viikossa. Polttoöljyn 
äkillinen 50 sentin korotus tekee katastrofin 
yrittäjälle. Millä saa katettua kulut, kun on 
hinnat etukäteen sovittu? Laskutus tapahtuu 
tuotantomäärien mukaan. 

- Nyt pitää alkaa tekemään tarjouksia, 
joissa otetaan polttoaineen hinnankorotuk-
set huomioon. Koskaan minun aikanani 
hinnat eivät ole nousseet tällä tavalla. Pal-
kat ovat myös iso osa, kun tässä työssä tar-
vitaan paljon käsiä ja henkilökuntaa käyt-
tämään koneita. Kuljetuksiin menee myös 
oma osansa. Kulutusosien kustannukset 
ovat myös suuret. Työmailla kuluu murskan 
leukoja, kartioita, seulaverkkoja ja suojata-
varoita, joilla koneen kulumista suojataan. 
Suurin osa huolloista pyritään kuitenkin 
tekemään itsenäisesti. Työtä tehdään kah-
dessa vuorossa aamukuudesta iltakymme-
neen. Iltavuorolla on yleensä myös laittei-
den huoltotyöt tehtävänä päivän päätteeksi.   

Alan tulevaisuus ja 
alalla yrittäminen

Murskaustoiminnan tulevaisuus on hyvä, 
sillä kalliot eivät koskaan lopu Suomesta. 
Murskauslupien saaminen on oma lukunsa 
ja ne ovat yleensä muutaman vuoden pro-
jekteja. Tietyömaille ja rakennustyömaille 
on yksinkertaisempaa saada murskausluvat. 
Melu, pöly ja maan tärinä tekevät taajamissa 
murskaamisen haasteelliseksi. Luvat maksa-
vat kymmeniä tuhansia euroja. Kevät ja syksy 
työllistävät yritystä eniten. 

- Murskayrittäjälle on yleensä enemmän 
omaa aikaa kesäisin, sillä Suomessa on murs-
katoiminnalle kesärajoitukset, eli ei saa murs-
kata. Linnut pesivät, ihmiset ovat mökeillään 
ja niin edelleen. Nokialla keskeytti työmaan 
sellainen lintu kuin kaakkuri. Oltiin tekemäs-
sä huhtikuussa ”tukkilaania”, mihin ajetaan 
puutavaraa välivarastoon. Kun kaakkuri alkoi 
pesimään 15. huhtikuuta, niin työt lopetettiin; 
vehkeet seis ja homma jäi kesken. Työmaalle 
mentiin uudelleen syksyllä, kun kaakkuri oli 
pesinyt. Tämä aiheuttaa sen, että keväällä ja 
syksyllä on ruuhka. Tietysti työt ovat mah-
dollisia jossakin, missä ei ole rajoituksia, mut-
ta muuten kesät ovat rauhallisempaa aikaa. 
Kesällä on hyvä huilailla ja harrastaa muun 
muassa moottoripyöräilyä, toteaa Jarmo hy-
myillen. •

Termit 
haltuun
Louhintatoiminta 
• louhinta
• kiven rikotus
• siivousmurskaus
• kallioalueiden 

aloitusmurskaukset

Maanrakennus
• uusiomurskaus  

(betoni, asfaltti ja tiili)
• kuoppien maisemointityöt
• sora- ja kallioalueiden 

kuorintatyöt
• maisemointityöt
• soran seulonta
• kiviainesten toimitukset
• erikois- ja lavettikuljetukset

Huoltotilat ovat ahkerassa käytössä. Varaosia pitää olla aina saatavilla, sillä seisaukset työmailla tulevat kalliiksi.
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Hannun Kello kuuluu olennaisena 
osana forssalaiseen katukuvaan. 

Kelloliikkeen ammattitaidon 
juuret ovat sitäkin syvemmällä 

ja ne ovat vahvasti kiinni 
paikallisessa identiteetissä. Kaksi 

sukupolvea sitten vuonna 1950 
puuseppä Heikki Mäkisen pojat, 
veljekset Vesa ja Toivo, muuttivat 
Tammelaan, missä he aloittivat 

kellojen korjaamisen eläinlääkäri 
Vuorisen vintillä. Vuotta 

myöhemmin veljekset siirtyivät 
yrittäjiksi Forssaan ja laittoivat 

itselliset liikkeensä pystyyn.  
– Ei tuo muutos noihin aikoihin 

ollut mitenkään ihmeellistä, sillä 
ihmiset korjasivat ja huolsivat 

kellojaan – kertoo Hannu Mäkinen.

Hannun Kello 

Seppiä neljässä 
polvessa

Kelloliike Mäkisestä
Hannun Kelloksi
Hannun isä Vesa Mäkinen oli armeijareis-
suillaan kuullut, että Tammelassa ei ollut 
ainuttakaan kelloseppää, vaikka kyseessä oli 
suuri pitäjä. Niinpä vasta kellosepiksi val-
mistuneet veljekset Toivo ja Vesa kokosivat 
kimpsunsa ja kampsunsa ja lähtivät Huitti-
sista Tammelaan. Tästä sai alkunsa Mäkisen 
Kelloliikkeen historia. Veljesten siirtyessä 
Forssaan he aloittivat yhteisessä verstaassa 
Tölöntiellä, vastapäätä silloista Hakalan mak-
karakauppaa. Myöhemmin Vesa avasi oman 
liikkeensä Kauppakadulle Tyylipuvun taloon 
ja Toivo Jyvähovin taloon. Vesa muutti liik-
keensä Tarmonkulmaan liiketaloon tämän 
valmistuessa. Liikkeen tilat kolminkertais-
tuivat muuton myötä.  

- Olen pienestä pitäen viettänyt aikaa kel-
loliikkeen takahuoneessa, joten ei minulle 
tullut mieleenkään mitään muuta ammattia, 

kuin mennä koulun jälkeen kelloseppäkou-
luun. Kelloseppiä koulutettiin valtion kou-
lussa Tapiolassa ja koulu kesti tuolloin kolme 
vuotta. Säätiöpohjainen opinahjo on edelleen 
olemassa, tietää Hannu. 

Kun Hannu oli kelloseppäkoulun käynyt, 
päättivät Vesa ja Hannu siirtää liiketoimin-
nan yksissä tuumin linja-autoasemalle Sa-
rasmäen kelloliikkeen paikalle, joka vapau-
tui eläköitymisen vuoksi. Jonkin aikaa Vesa 
ja Hannu jatkoivat yrittämistä saman katon 
alla, kunnes Hannulla ja Raililla tuli ajatus 
omasta kelloliikkeestä. Näin tapahtuikin ja 
Hannun Kello aloitti oman toimintansa 1983 
Kauppakadulla samassa liiketilassa Sammon 
talossa, jossa Vesa oli aiemmin toiminut. 

- Tuohon aikaan Forssassa oli kahdeksan 
kelloliikettä, joista kolme Mäkisen kellolii-
kettä. Muutos tähän päivään on iso, sillä nyt 
paikkakunnalla toimii kaksi liikettä ja lähi-
aikoina aloittaa kolmas liike, tietää Hannu 
Mäkinen. 

Hannu, Raili ja Manu Mäkinen.
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Seuraavan kerran kelloliike muutti vuonna 
1989, kun Säästöpankki rakennutti torin lai-
taan liike- ja asuinkerrostalon. Liikepaikkana 
torin tienoo oli vilkkaampi ja lisäsi mukavas-
ti yrityksen liikevaihtoa.

-Aluksi oltiin vuokralla, kun pankki ei heti 
halunnut huoneistoja myydä, mutta lopul-
ta saatiin kaupat tehtyä. Nyt meillä on kol-
me liikehuoneistoa samassa rakennuksessa. 
Hannun Kellon tila sekä outlet-myymälä ja 
yksi liikehuoneisto vuokrakäytössä, kertoo 
Hannu.

Kolmas sukupolvi  
toimintaan mukaan
Hannun Kellon toiminta on aikojen saatos-
sa muuttunut eniten, kun Hannun poika 
Manu lähti toimintaan mukaan. Perintei-
sesti kelloliikkeen toiminta on ollut kello-
jen korjaamista sekä tukkureilta ostettavien 
kello- ja kultasepän tuotteiden myyntiä lii-
ketilassa. 

- Kun Manu tuli toimintaan mukaan sa-
noin hänelle, ettei sinun kannata kellojen 
kanssa touhuta. Paljon mukavampi on koruja 
suunnitella, kun sinulla on taiteellinen luon-
ne. Lähdetään suunnittelemaan omaa mallis-
toa ja tekemään niitä, kertoo Hannu. 

Manu ottikin isän neuvosta vaarin ja pääsi 
aluksi Hannun kultaseppäystävän Väänäsen 
Kössin oppipojaksi, missä innostuikin kulta-
sepän töihin.

- Isäni Hannu satsasi tuolloin valukonei-
siin ja aluksi ne sijoitettiin Väänäsen verstaal-
le. Alkuajat olivat pääsääntöisesti harjoittelua 
ja tutustumista eri materiaaleihin. Kyllä minä 
siitä innostuin ja lähdin opiskelemaan kulta-
sepäksi Salpausselän muotoiluinstituuttiin 
vuonna 2000. Kolme vuotta kestävän koulu-
tuksen aikana oppi jalometallien käsittelyn 

taitoja ja sai sellaista oppia mitä ei muualta 
saa, kertoo Manu. 

Opiskeluaikoinaan Manu alkoi tekemään 
omia korumallejaan. Näihin aikoihin tehtiin 
Hannun Kellon alakertaan laajennus ja kul-
tasepänverstas, jonne toiminta kokonaisuu-
dessaan siirrettiin. Uudet tilat mahdollistivat 
paremmat edellytykset kultasepän töiden 
tekemiseen ja kehittämiseen. Hannun Kello 
sai kultasepän toiminnasta uuden tukijalan 
liiketoimintaansa.

Kultasepän työt kuin 
metallipaja  
pienoiskoossa

- Kultaseppätoiminnan vuoksi asiakkaat 
tulevat liikkeeseen entistä kauempaa, kun 
niitä palveluita ei ole enää kaikkialla saa-
tavilla. Tilaustyöt ovat myös merkittävästi 
yrityksessämme lisääntyneet, kertoo Manu 
hymyillen. 

Kultasepän paja on metallipaja pienois-
koossa, mistä löytyvät kaikki tarvittavat 
tarvikkeet, mutta pienoiskoossa. Tilassa on 
sulatusuunit, valssi, levyleikkuri, valu- ja 
vulkanointilaitteet, vahanpuristuslaitteet, 
alipainepumput, kipsipolttouuni, hiekkapu-
haltimet, sähköhitsi (todella pieni), laikka 
ja kiillotuskoneet, letkuporakone, tietojen 
kaiverruskone, 3D-tulostin, laser ja CNC-
työstin. 

- Konekanta mahdollistaa lähestulkoon kai-
ken mahdollisen tekemisen. 3D-tulostimella 
tehdään malleja valumuotteja varten. Tämä 
helpottaa tietynlaisten korujen tekoa valta-
vasti. Tällöin pystyy tekemään mallikappa-
leet muovista ja tutkimaan miltä ne näyttävät 
luonnollisessa koossa. 3D-kappaleet laitetaan 
kipsin sisälle. Valumuovin poistamisen jäl-
keen voidaan täyttää muotti sulalla raaka-ai-
neella. Valaminen on sinänsä vanha tekniik-
ka, mutta uudenaikaiset menetelmät ovat sitä 
helpottaneet ja jouduttaneet. Vanhemmilla 
tavoilla ja tekniikoilla on kuitenkin yhä oma 
paikkansa. Kulta ja hopea ovat meille tärkeim-
mät raaka-aineet valuhommissa. Pronssia 
tai muita metalleja ei meillä juuri valmisteta, 
mutta käsitellään ja muokataan kyllä, kertoo 
Manu Mäkinen. 

Kuitulaserilla on mahdollista tehdä kaiver-
ruksia ja kuvia eri materiaaleille ja erilaisiin 
kappaleisiin. Myös valokuvia voidaan jäljen-
tää metallille. 

- Laitteella pystyy myös leikkaamaan muo-
toonsa metallia. Käytössä on myös tietokone-
ohjattu CNC-työstin, millä pystyy tekemään 
jyrsimistä ja timanttikärjellä kaivertamaan 
tietokoneohjauksella. Perinteisten kultasepän-
hommien lisäksi erilaisia töitä ovat muun mu-
assa liha-alan metallisten suojahansikkaiden 
korjaukset ja muokkaukset, jotka pystytään 
tekemään paikallisesti sen sijaan, että niitä on 
asiakkaan tarve lähettää ulkomaille huolletta-
vaksi. Myös kaasuttimien kohoja ja saumu-
reiden osia on juoteltu sekä silmälasien pokia 
korjailtu. Yksi isoimmista tilauksista oli, kun 
Elintarvikeliitolle tehtiin 3 500 ranneketjua 
heidän 150-vuotisjuhliin osallistujille. Aluksi 
niitä piti olla muutama sata, mutta kun tilaus 
tuli, niitä olikin 2 500 ja sitten tilattiin vielä 
reilu 1 000 kpl lisää, kertoo Manu.

Hannun päivät kuluvat pääsääntöisesti kellosepän töissä. Myös myyntitehtäviin hän osallistuu säännöllisesti.

Tuohon aikaan 
Forssassa oli kahdeksan 
kelloliikettä, joista 
kolme Mäkisen liikettä.
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Kello-Hannu
Kellot ovat Hannun intohimo. Vuosien saa-
tossa niitä on kertynyt myös kelloliikkeen 
varastoon, kun Hannu on ottanut vaihdossa 
vastaan vanhoja sveitsiläisiä kelloja. 

- Niitä voi ostaa meidän outlet-myymäläs-
tä. Varsinkin kellojen keräilijät niitä hakevat. 
Myös lahjaksi niitä ostetaan. Monet haluavat 
saman ikäisen kellon, kuin mitä itse ovat. 
Meillä on omana maahantuontina sveitsi-
läisen perheyrityksen Atlantic -kellomerkki. 
Omistamme kellomerkin verkkokaupan yk-
sinmyyntioikeuden Suomessa. Atlantic -kel-
lojen kysyntä on kasvussa ja niitä myydään 
joka vuosi enemmän. Niitä tullaan paikan 
päälle kauempaakin katsomaan, kertoo Han-
nu. 

Kellojen korjaukset ja huollot kuuluvat 
edelleen Hannun päivittäisiin työtehtäviin. 
Kellot tuodaan yleensä ensin korjausarvioin-
tiin. Tällöin pohditaan, onko kellon korjaus 

järkevää vai ei. Kalliimpia korjauksia teh-
dään yleensä kellolle, jolla on tunnearvoa sen 
omistajalle. 

Verkkokaupan merkitys 
- Kello- ja kultasepän liikkeiden myyntiä 

on siirtynyt myös nettiin, Hannu kertoo. 
Korona-aika vain lisäsi korujen ja kellojen 

nettimyyntiä. Rajoitusaikana Hannun Kellon 
verkkomyynnissä kasvoi etenkin teetettyjen 
korujen myynti, kun ihmiset halusivat muis-
taa läheisiään rajoitusaikana. Korukauppaa 
käydään netissä oman malliston vuoksi maa-
ilmanlaajuisesti. Kun joku näkee Hannun 
Kellon tekemän malliston korun ulkomailla, 
niin hän voi sen ostaa ja saa uniikin tuotteen 
itselleen. Joitakin korumalleja tehdään vain 
rajoitettu erä lähinnä valmistusteknisistä 
syistä, mikä samalla lisää niiden arvoa uniik-
kituotteena. Nettimyynti on kasvussa, vaikka 
kilpailu alalla on tietysti kovaa, mutta omal-

la korumallistolla ja kelloillamme olemme 
pärjänneet kohtuullisesti, tähdentää Manu 
Mäkinen. 

Suomessa on pari kolme häirikköä, jotka 
laittavat uusiin tuotteisiin -30 - 40 % alen-
nuksen. Heidän ideansa perustuu volyymi-
myyntiin ja pieniin katteisiin. Sen vuoksi 
olemme päättäneet panostaa tuotteisiin, mitä 
muualta ei saa, lisää Hannu.

Hannun kello tuo maahan sveitsiläisiä Atlantic -kelloja.

Valmistamme 
yksilöllisiä koruja 
yksittäisinä 
kappaleina asiakkaan 
suunnitelmien ja 
toiveiden mukaisesti

Kultaseppä Manu Mäkisen valtakuntaa on alakerran paja. Laitteet ja välineet ovat kuin konepajassa, mutta minikoossa.



Tiina Romu
Työterveyshoitaja

050 5520 678
tiina.romu@forssanoiva.fi

Minna Penttilä
Työfysioterapeutti

0500 878 365
minna.penttila@forssanoiva.fi

Forssan Oiva 
Työterveys Oy

Kutomonkuja 2 A 1
30100 Forssa

Kivijalkamyymälän merkitys
Hannun Kellon liikkeen kilpailuvalttina on kello- ja kultasepän 
läsnäolo liikkeessä. Usein koru- ja kelloliikkeet keskittyvät myy-
mään vain sitä, mitä tehtaalta ja maahantuojilta saa. Hannun 
Kello voi tarjota näiden tuotteiden lisäksi uniikin korumalliston 
ja tuotteita, joita ei muualta saa. Uudistuneen kaluston vuoksi 
voidaan valmistaa yksilöllisiä koruja yksittäisinä kappaleina asi-
akkaan suunnitelmien ja toiveiden mukaisesti. Korujen muok-
kaukset ja korjaukset ovat myös lisääntyneet. Oman korumallis-
ton tuotteet ovat kasvu-uralla ja niitä kehitellään lisää. Hannun 
Kellossa uskotaan, että kivijalkamyymälällä on jatkossakin oma 
roolinsa. 

– Usein tuotetta tutkitaan netissä, mutta sitä tullaan kuitenkin 
paikan päälle katsomaan ja hypistelemään ennen ostoa. Sosiaali-
nen kanssakäyminen on myös tärkeä osa lisäämään luottamusta 
omistajien tuottamaan henkilökohtaiseen palveluun, mitä on 
tehty yli 40 vuoden ajan, muistuttaa Hannu. 

Myymälän pyörittämisen päävastuu on Raili Mäkisellä, joka 
pitää myös jöötä Hannulle ja Manulle. 

Työpäivän jälkeen
Vaikka työ tuntuu olevan Mäkisille osa elämänmittaista har-
rastusta, niin vastapainoa löytyy Hannulle ja Railille hevosten 
hoitamisesta. Tyttären harrastuksen myötä alkanut toiminta 
on tuonut talliin kymmenkunta hevosta, joista osa on omia ja 
osa vuokralaisena tallissa. Aamut ennen työpäivää alkavatkin 
hevosten hoitamisella. Lisäksi Hannu kertoo olevansa hyvä 
keilaaja. Manun vapaa-aika kuluu taasen kirjoitellessa ja mil-
loin minkäkin projektin parissa. •

Anna ajatusten 
nousta lentoon.

Hannun Kellossa korusuunnitelmat jalostuvat ensin 
3D-tulosteiksi ja lopulta valmiiksi koruiksi. Muovisen 
prototyypin (vasemmalla) avulla on helpompi hahmottaa 
korun lopulliset mittasuhteet ja ulkonäkö. 
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"Ikä on toissijainen juttu"  
Tatu Ujula – Ypäjän kunnanjohtaja

Ypäjän kunnanjohtajaksi valittiin 
pari vuotta sitten 26-vuotias Tatu 
Ujula, joka on edelleen Suomen 
nuorin kunnanjohtaja. Tatu 
Ujula pitää ikäänsä toissijaisena 
asiana ja on ottanut haasteen 
kunnanjohtajana vastaan 
pyrkiessään kehittämään 2 300 
asukkaan Ypäjää.  
Kätevä -lehti kävi kyselemässä, 
millaisesta miehestä on kysymys 
ja mitä suunnitelmia hänellä on.

Kuka olet ja mikä on taustasi?

Olen Tatu Ujula, Ypäjän kunnanjohtaja. 
Olen Tampereelta valmistunut tuotantota-
louden diplomi-insinööri ja yhteiskunta-
tieteiden maisteri, pääaineena sosiaalityö. 
Olen lähtöisin Varsinais-Suomen munapitäjä 
Laitilasta, joten voi leikkisästi todeta minun 
vaihtaneen kanat hevosiin. Asun Ypäjällä ri-
vitalossa ja minulla ei ole lapsia.

Miten päädyit Ypäjälle?

Olin haaveillut pitkään kunnanjohtajan 
ammatista. Ypäjä vaikutti itseni näköiseltä 
kunnalta ja kun paikka tuli haettavaksi, jätin 
hakemuksen ja pääsin. Ypäjässä viehätti eri-

tyisesti kaunis luonto ja puhdas ilma. Ennen 
haastatteluja en ollut vieraillut Ypäjällä, vaan 
tutustuin kuntaan kuvien ja lukujen kautta. 
Ensivaikutelmani Ypäjästä vastasi hyvin odo-
tuksia rauhallisesta maalaispitäjästä.

Millainen työura sinulla on 
takanasi?

Ennen kunnanjohtajan uraa työskentelin so-
siaalijohtajana Kustavin kunnassa. Olen työs-
kennellyt myös sosiaalityöntekijänä lastensuo-
jelussa ja vammaispalveluissa sekä yksityisellä 
sektorilla viestinnän ja myynnin parissa, näin 
muutaman esimerkin mainitakseni. Aikai-
semmat kokemukseni ovat suoraan hyödyn-
nettävissä kunnanjohtajan työssä. Kunnan 
johtaminen vaatii edustamista, myyntitaitoja 
sekä ihmissuhdetaitoja, joita erityisesti sosiaa-
lityön erityisasiantuntijana toimiminen opetti. 
Erityisesti vahvuusalueinani ovat viestintä- ja 
muutosjohtamisen taidot. 

Olet Suomen nuorin kunnanjoh-
taja, onko se asettanut haasteita?

Ikä on tuonut positiivista näkyvyyttä. Vähät-
telyä ja ennakkoluuloja olen myös kuullut. 
Uskon, että työelämässä on paikkansa niin 
nuorilla kuin vanhoilla työntekijöillä. Osaa-
minen ja halu tehdä töitä ratkaisee. Ennakko-
luuloja olen hälventänyt hoitamalla pestiäni 
mahdollisimman hyvin. Toisaalta en edes 

halua miellyttää kaikkia ihmisiä, koska se on 
mahdotonta. Työtavoissa ja johtamisessa ko-
rostan ennen kaikkea tuloksia: ammattilaiset 
saavat työskennellä omalla tavallaan. En seiso 
kenenkään selän takana kellokallena. Jos hen-
kilö osoittautuu luottamuksen arvoiseksi, hän 
saa lisää vapauksia toimia ja tehdä työtään.

Millaista on seudullinen 
kuntayhteistyö? Voisiko sitä 
kehittää lisää ja millä tavalla?

Forssan seudun kuntien yhteistyö on luon-
tevaa ja edistynyttä. Tunnemme toisemme 
hyvin ja tiedämme kunkin kunnan erityispiir-
teet. Tätä työtä voidaan lisätä. Haasteena on 
tietysti se, miten löytäisimme tärkeimmistä 
asioista yhteisen sävelen. Uskon, että yhteinen 
linja on löydettävissä ja se hyödyttäisi meitä 
kaikkia. Voisiko esimerkiksi harvinaisten kiel-
ten opetustarjontaa lisätä yhteistyön keinoin?

Mitkä asiat ovat Ypäjän 
vahvuuksia, minne voi 
yritystoimintaa sijoittaa?

Halvat tontit, mutkaton viestintä ja matala 
hallinto-organisaatio ovat Ypäjän vahvuuk-
sia. Meillä voi suoraan ilmaista toiveensa ja 
etsimme sen pohjalta ratkaisua yrityksen 
tarpeisiin. Pienenä kuntana reagoimme tar-
vittaessa nopeastikin. Lisäksi seudullamme 
on tarjolla työvoimaa yrityksille, mikä ei ole 



kaikkialla itsestäänselvyys. Tonteista voisi mainita Pappilanmäen 
ja Rauhalan alueen mahtavat maisemat ja joenvarsinäkymät. Sa-
moin Honkalan alueen hevostontit on pakko mainita. Edullisen 
hintaiset yritystontit. Meille tuleva yritys tietää, että se saa tilansa 
rakennettua huokeaan hintaan.

Ypäjä on muuttotappiokunta. Kuinka kääntää 
tämä muuttovoitoksi ja millaisilla eväillä?

En ajattele asiaa näin mustavalkoisesti. Ypäjälle muuttaa ihmisiä 
ja meillä on omat vahvuutemme. Hevoset ja edullinen luonnon-
läheinen asuminen houkuttavat ihmisiä. Lisäksi meillä on loista-
vat ulkoliikuntapalvelut, viimeisimpinä tulokkaina kuntoportaat 
ja trampoliinipuisto. Väestön ikärakenteen takia kuolleisuutta 
on, mutta tämä ei ole yksin Ypäjän ongelma. Hyvät palvelut ja 
elämisen puitteet ovat paras vastalääke muuttotappiota vastaan. 
 
Miten aiot kunnanjohtajana kehittää Ypäjää, mitä 
uusia avauksia on odotettavissa?

Tarkoituksenani on kehittää asumista ja elämistä Ypäjällä entis-
tä ehommaksi. Toimivien peruspalvelujen ylläpito, monipuoliset 
liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä kulttuuri- ja he-
vospalvelut tulevat ensimmäisenä mieleen. Edullista ja luonnon-
läheistä asumista on siis Ypäjällä tarjolla myös tulevaisuudessa. 
Näillä valteilla Ypäjä kilpailee. 

Millainen on hevosopiston tilanne ja voisiko 
hevostalouden puolelle tehdä uusia avauksia?

Hevosopisto on yksi Ypäjän kivijaloista. Oppilaitos on tärkeä 
myös koko Suomen tasolla. Hevostalouden puolella voidaan var-
masti tehdä uusia avauksia. Jätän hevostalouden asiat alan am-
mattilaisten kommentoitavaksi. Kunnan näkökulmasta hevos-
rakentamiseen tarkoitetut tontit ovat yksi käytännön esimerkki 
toimenpiteestä, jolla houkuttelemme hevosharrastajia kuntaan.

Millaisia visioita Ypäjän ja koko seutukunnan 
suhteen sinulla on?

Ypäjällä, ja laajemmin seudullamme, on kaikki mahdollisuudet 
menestyä. Meillä riittää työpaikkoja ja myös asuntoja on tarjolla 
huokeaan hintaan. Tällä hetkellä suurin haasteemme on se, kuinka 
saisimme lisää ihmisiä tutustumaan mahdollisuuksiimme. Kesäta-
pahtumat ovat aina olleet Ypäjälle suuri mahdollisuus. Esimerkiksi 
Hevosopisto järjestää paljon hevosharrastajille suunnattuja tapah-
tumia. Samoin Murskan Paratiisin palvelut houkuttelevat paljon 
ihmisiä tutustumaan lähemmin Ypäjän kuntaan. Yleensäkin, mitä 
enemmän saamme ihmisiä kiertelemään Ypäjälle, sitä enemmän 
meillä on koossa ihmisiä, jotka ovat ihastuneita Ypäjään. 

Ypäjän vahvuuksia seutukuntaan verrattuna? 

Hevoset ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat meidän vahvuutemme. 
Meillä on paljon maksuttomia ulkoliikuntapaikkoja sekä hevosystä-
välliset ympäristöt. Edulliset tontit ja hyvät varhaiskasvatus- ja kou-
lupalvelut ovat myös vetovoimatekijöitämme. Koska olemme pieni 
kunta, pystymme ottamaan jokaisen ihmisen yksilönä vastaan. 

Millaisena näet Ypäjän tulevaisuuden?

Valoisana. Ypäjäläiselle asumiselle on yhä enemmän kysyntää 
tulevaisuudessa. Samoin suurten kaupunkien asuntojen hinnat 
erityisesti omakotitaloissa ovat jo kipurajoilla. Ihmiset etsivät täl-
löin vaihtoehtoja ja Ypäjä on yksi niistä. Tule tutustumaan Ypä-
jään, meillä onnistuu niin asuminen kuin yrittäminenkin. Otam-
me juuri sinut avosylin vastaan. •

Terhi Honkonen 
yritysrahoitusneuvoja 
029 041 2331

Kalle Lepola 
yritysrahoituspäällikkö
029 041 2334

Sari Lehtinen 
yritysrahoitusasiantuntija
029 041 2335

Me teemme töitä sen eteen, että sinä ja 
yrityksesi menestytte - nyt ja tulevaisuudessa. 

Lämpimästi tervetuloa!

YRITTÄJÄ!

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

Yritysasiakaspalvelu 010 773 6725 
ma - pe  8 - 18

@someronsp

TYÖTÄ TAI TEKIJÄÄ VAILLA?

Tutustu palveluihimme
Saksankatu 27
30100 Forssa

www.jobpari.fi

TYÖN JA TEKIJÄN
KOHTAAMISPAIKKA
Olemme pieni ja ketterä toimija. Otamme
työntekijähaun nopeasti haltuun. Autamme
sinua löytämään oikean tekijän juuri teidän
yrityksen tarpeeseen.

Ottamalla meihin yhteyttä saat rekrytoinnin
tueksi Jobparin vahvat ammattilaiset ja
vaivattoman työllistämisprosessin.
Lopputuloksena saatte valita valmiiksi
arvioimistamme ehdokkaista juuri teille
parhaiten sopivan työntekijän.

Suvi ja Riikka
Suvi Pelto-Knuutila 
puh. 050 471 8566

etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Riikka Mäkinen
puh. 050 353 4622
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Hyvin viileät kevättuulet 
ovat puhaltaneet viime 

aikoina

Kirjoittaja
Leena Leppä-Lukkala, KLT

Surullista on huomata, kuinka yrittämiseen on vaikuttanut Covid-
19:n aiheuttamat asiat ja kuinka joidenkin yritysten toimintaa on 
rajoitettu voimakkaasti ja näin ollen yritysten elinkelpoisuus on hei-
kentynyt ja yrittäjillä jopa omasta rakkaasta yrityksestä luopuminen 
on ollut mietinnässä tai siitä on joutunut luopumaan.

Monenlaisia yritystukia on ollut jaossa ja tälläkin hetkellä sulkemis-
korvausta voivat hakea ne, jotka ovat siihen oikeutettuja. Korvaus 
koskee ajalla 21.12.2021 – 28.2.2022 määrättyjä sulkuja ja koskee 

yrityksiä, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja korona-
pandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä.

Myös kustannustuen kuudes kierros alkaa 26.4.2022. Tästä tulee 
tietoa Valtiokonttorin sivuille huhtikuussa, kun tiedot tuen hakemi-
sesta ja ehdoista päivittyvät. Tuki on kuitenkin tarkoitettu yrityk-
sille, joiden liikevaihto on laskenut koronapandemian vuoksi yli 25 
prosenttia ja tämän vuoksi yrityksillä on vaikeuksia selvitä jousta-
mattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Tämä tuki kohdistuu 
kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021 – 28.2.2022 välillä.

Nyt koronan rinnalle on tullut vaikuttamaan Venäjän toimet Ukrai-
nassa. Tämä kaikki näkyy hintojen nousuna, joka on huonontanut 
edelleen yrittämistä laajalla toimialueella. Tilanne siis vaikeuttaa 
yritystoimintaa suoraan tai välillisesti sekä vaikuttaa myös kuluttajien 
talouteen. Toivottavasti valtiovalta reagoi tähän tilanteeseen nopealla 
aikataululla ja kaikki mahdollinen apu saadaan yritys- sekä maatalo-
ustoimintaan.

Yritykset voivat nyt saada verohallinnosta sähköisiä maksuja 
veroista. Verohallinto on omaaloitteisesti hakenut verkkolaskuosoit-
teistopalvelusta yritysten sähköisiä osoitteita. Ne on hyvä tarkastaa, 
että tiedot ovat omaverossa oikein.
• yritykset saavat verkkolaskun kiinteistöverosta
• kiinteistöveron lisäksi yhteisö saa verkkolaskun ennakkoverosta ja 

jäännösverosta, mutta ei lisäennakoista. Muut yritysmuodot eivät 
vielä saa ennakkoveroja sähköisiin järjestelmiin.

Yritys saa jokaisesta ennakkoveron tai kiinteistöveron erästä oman 
verkkolaskun, mutta jos yrityksellä ei ole verkkolaskuosoitetta, niin 
silloin laskujen maksutiedot ovat verotuspäätöksillä.

Yrittäjät kysyvät usein antamistaan yrityslahjoista ja nyt verohal-
linto on täsmentänyt ohjetta mainoslahjan ja edustuslahjan välillä 
29.11.2021. EVL 8§:n 5 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia mai-
noslahjoja ovat esimerkiksi yrityksen tuotteiden näytelähetykset, 
yrityksen merkkipäivinä asiakkaille jaetut lahjat ja asiakkaille annetut 
kummi- ja häälahjat. Mainoslahjan arvo on enintään 50 euroa, joka 
useimmiten annetaan samanaikaisesti tai samanlaisena massalahjana 
sekä useimmiten tuotteeseen on painettu yrityksen nimi tai logo. 
Edustuslahja taas on valittu yksilöllisemmin vastaanottajaa silmällä 
pitäen.

Valoisampaa tulevaisuutta toivoen,
Leena



6.12.2021 jäsenistölle tarjottiin Kari 
Arosta kertova dokumenttielokuva 

Koho – Utopia Forssasta. Puoli salia 
saatiin Elävienkuvien Teatterin paikoista 
täytettyä. 

11.3.2022 olimme yhdistyksen 
väen kanssa tutustumassa 

Forum Marinumin Vedenalainen 

sodankäynti -näyttelyyn DA-Groupin 
tiloissa. Runsaslukuinen jäsenistö sai 
perusteellisen esityksen vedenalaisesta 
sodankäynnistä.  

6.4.2022 tutustuimme forssalaisten 
kylmälaitteiden valmistukseen Cool 

Centerissä. Yritysvierailua isännöivät 
Sauli Hakala ja Marika Mäntylä.

9.4.2022 pidettiin sääntömääräinen 
kevätkokous Urjalan Kortejärvellä. 
Kokouksen jälkeen vietettiin luontopäivää 
ja jäsenistöä opastettiin lintutarkkailuun 
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry:n 
Reijo Leinon (pj.), Ulla Leinon ja Juha 
Oravaisen toimesta.
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Yhdistyksen toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen 

Hallitus 2022
Puheenjohtaja  
Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja  
Hannele Järvinen

Sihteeri  
Pia Oksa

Rahastonhoitaja  
Leena Leppä-Lukkala

5.5.2022 MC Kätevän ajokauden avaus Lähtö 
Antin Konditorian edestä klo 17:30. MC Kätevän 
ajotapahtumia aina torstaisin samaan aikaan samasta 
paikasta 5.5. – 25.8.2022. Avajaisajosta ja tulevista 
ajotapahtumista tiedotetaan jäsenistöä erikseen.

21.5.2022 klo 14:30 Uusi iloinen teatteri – 
KEVÄTREVYY KIURUSTA KESÄÄN 
"Uskokaa tai älkää, tuleva Lintsin kevät on UIT:n 
ensimmäinen sen kuudennella vuosikymmenellä. 
Koville kaikki on välillä ottanut kuten meillä jokaisella, 
mutta nyt mennään iloitellen Kiurusta kesään! Tulkaa 
mukaan, kannattaa tulla kauempaakin!" 
Liput varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, sihteerille 
voi jo ilmoittautua: pia.oksa@fsktry.fi

5.7.2022 klo 19 Ypäjän Musiikkiteatteri: Vuosi 85. 
Ypäjän Musiikkiteatteri hyppää klassikkoteosten 
parista Manserockin pyörteisiin. Odotettu suomirock-
musikaali Vuonna 85 näkee viimein päivänvalon kesällä 
Ypäjällä. Liput varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, 
sihteerille voi jo ilmoittautua: pia.oksa@fsktry.fi

Yhdistyksessä 
tapahtuu

Liity jäseneksi
Liity jäseneksi ja ole mukana 
yhdistyksen vireässä toiminnassa. 
Jäseneksi voi päästä käsi- ja pien-
teollisuutta sekä rakennustoimin-
taa ja palveluelinkeinoa harjoittava 
yksityinen liikkeen- tai ammatin-
harjoittaja, yksityinen henkilö sekä 
oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenyys on yrityskohtainen ja 
antaa myös yrittäjän avecille 
osallistumisoikeuden yhdistyksen 
toimintaan. Jäsenmaksun suuruus 
on 60 € /vuosi. 
Jäsenhakemuksen löydät:  
www.fsktry.fi/
yhdistys/liity-jaseneksi

3

Jäsenet  
Markus Salomaa, Rauno Salminen,  
Sami Koski, Kirsi Laine-Mäki,  
Jukka Vahtila, Merja Augustin,  
Janne Lukkala, Heikki Seppä. 

Varajäsenet 
Päivi Arvo-Laaksonen, Jaakko Henriksson, 
Tapio Lilja, Mari Savinko-Jaakkola.
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Koskivuorenkatu 8, 
30420 Forssa

www.msj-rakennus.fi

FORSSA

Lepistönkatu 1
03 424 0500

ark. 7-18 la 8-17 su 10-15

 k-rauta.fi

Uusi Kimara Pontti -mallisto syntyi omatoimirakentajan  
toiveista ja tarpeista. Puurakenteisten rakennusten kokoaminen  

ja viimeistely on helppoa ja nopeaa. Monipuolinen mallisto  
sisältää huviloita, piharakennuksia sekä autotalleja ja -katoksia.

Lue lisää osoitteessa: kimara.fi

Pontti – fiksu valinta 
omatoimi rakentajalle


