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Kannen kuva Rakennus Timo Pekka Oy

Paino  Forssa Print 2010

Forssan Seudun 
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Hallitus 2010

Pääkirjoitus 
Taantuman jälkeinen talouskasvu
Viime vuonna alkanut taantuma alkaa hiljalleen hellittää ainakin 

lukujen valossa, vaikka kaukana ollaankin vuoden 2008 tasosta. 

Suomen bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia 

vuoden takaisesta. Kasvua on vauhdittanut vienti, joka kasvoi yli 

6 prosenttia vuoden takaisesta. Edellisestä neljänneksestä kasvua 

kertyi peräti 12,6 prosenttia. Tämä selittyy osin sillä, että maalis-

kuulle ajoittunut ahtaajien lakko kutisti vientiä alkuvuonna. Taan-

tuman tuomaa laskua maksetaan kansakuntana pitkään ja hartaasti. 

Säästökohteita ja toimintoja tehostamalla päästään toivon mukaan 

tässäkin asiassa eteenpäin. Euroopan velkakriisi on pakottanut 

muitakin Euroopan hallituksia kiristämään valtioiden budjetteja 

markkinoiden luottamuksen säilyttämiseksi ja rahoituksen tur-

vaamiseksi. Britannian hallitus on päättänyt leikata julkisia menoja 

noin 25 prosenttia neljän vuoden aikana. Vyönkiristys kuitenkin 

hidastaa elpyvää taloutta. 

Voisiko olla mahdollista, että talous kasvaisi loputtomasti rajallisella 

maapallolla? Tätä pohtii myös degrowth-talous. Tällä tarkoitetaan 

sellaista talousjärjestelmää, joka ei ajaudu kriisiin, vaikka se ei kas-

vaisikaan. Nykyisen talousjärjestelmän ongelmana on se, että mikä-

li kasvu hidastuu, pysähtyy tai kääntyy laskuun, yhteiskunta ajautuu 

kriisiin. Näin ollen ihmisten hyvinvointia lisäisi ennenkaikkea se, 

että laskusuhdanteessa voitaisiin varmistaa ihmisten perustoimeen-

tulo ja noususuhdanteessa taas se, että luonnonvarojen kulutus ei 

lisäänny. Mutta ovatko ihmiset valmiita palkankorotuksista vapaa-

ajan ja luonnonvarojen kulutusverotukseen? Otammeko käyttöön 

henkilökohtaiset päästökiintiöt ja luovumme kuvitelmista jatku-

vaan talouskasvuun? Tällöin pitäsi kehittää uusia mittareita kuvaa-

maan hyvinvointiamme!

Paikallisesti on myös pientä piristymistä yrityselämän puolella nä-

kynyt, vaikka kaukana ollaan vielä taantumaa edeltäneistä luvuista. 

Osalla forssalaisista yrityksistä menee jo nousujohteisesti, toisten 

vielä odotellessa lähtökuopissaan. Vientivetoiset ja ympäristöalan 

yritykset ovat tässä pärjänneet muita paremmin. Sisämarkkinoilla 

toimivat yritykset eivät ole päässeet samanlaiseen kasvuun kuin 

pääkaupunkiseudulla, mutta onneksi suhdanteet ovat ensi vuodelle 

lupaavat. Alueen kehittymisen kannalta kakkostie on edelleen suu-

rin pullonkaula. Tähän asiaan pitäisi alueellisesti ottaa kaikilta sek-

toreilta vahvasti kantaa, ettei Forssan seutu näivettyisi. 

Postipalveluiden siirtyminen Prisman kauppakeskukseen on he-

rättänyt forssalaisissa yrityksissä ärtymystä. Soraäänet ovat tulleet 

vähäisistä parkkipaikoista postin edustalla. Toivon mukaan asia saa-

daan pian korjattua ja paikoistuspalvelut asianmukaisiksi paketteja 

toimittaville yrityksille.

Forssan Kirjapaino ja Acta Print 

Tampere siirtyvät yhteisen lo-

gon Forssa Print alle 1.10.2010. 

Forssan nimi tulee monille suo-

malaisille graafi sen alan palve-

luita tarvitseville tutuksi. Suomen 

suurimpiin kuuluvan kirjapainon 

palveluksessa on yli 400 henkilöä. 

Myös Tambest Glass Solutions 

tulee tuomaan forssalaista 

valmistavaa teollisuutta maa-

ilmankartalle tavoitteenaan 

olla Euroopan suurin taivu-

tetun lasin valmistaja. Tästä 

on hyvä jatkaa…

Ville Koivisto

puheenjohtaja
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Puheenjohtaja

Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja

Antti Ahvenus

Rahastonhoitaja

Leena Leppä-Lukkala 

Sihteeri

Pia Oksa

Jäsenet

Tuukka Aaltonen

Jari Känkänen 

Juha Heinämäki

Kirsi Laine-Mäki 

Tapio Lilja

Timo Saarinen

Eino Virtanen

Varajäsenet

Jorma Ahola

Hannu Hutka

Marita Knaapi

Heikki Seppä

Ritva Syrjänen

Tammelan
Hakkapeliitta-yrityspuisto Kaukjärvellä tarjoaa 
yrityksille loistavan logistisen mahdollisuuden!

Tammelan Hakkapeliitta-yrityspuisto muodostaa tulevaisuudessa 
yli 50 hehtaarin suuruisen, viihtyisän yritys- ja teollisuusalueen.
Alueella on jo olemassa olevia tontteja heti käyttöön otettavaksi. 
Valmisteilla olevan laajennusosan tontteja voidaan muodostaa ja 
kehittää yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi.

Lisätiedot tonteista ja alueen rakentamisesta sekä kunnasta 
www.tammela.fi  sekä kunnanjohtaja Matti Setälä, tekninen johtaja 
Hannu Jalava sekä kaavoittaja Miika Tuki, puh. (03) 41 201 (kun-
nankeskus) sekä s-posti: etunimi.sukunimi@tammela.fi  

Tervetuloa Hakkapeliittapitäjään yrittämään!
Tammelan kunnanhallitus

Kaavaluonnos
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Vuoden 2009 lopulla kartoitettiin koko Kanta-

Hämeen alueelta pienten matkailuyritysten 

liiketoiminnan kehittämistarpeita. Esille nou-

sivat mm. tarve yhteistyöhön muiden yrittäjien 

kanssa, markkinoinnin, viestinnän ja myynti-

työn kehittäminen, internetin ja sähköisten 

työkalujen hyödyntäminen, toiminnan laatu, 

kannattavuus sekä lainsäädäntöön ja sopimus-

käytäntöön liittyvät asiat. 

Esiselvityksen pohjalta rakennettiin hanke-

suunnitelma ja hakemus matkailun mikroyri-

tysten koulutus- ja valmennuskokonaisuudeksi 

Hämeen ELY-keskukselle. Hankehakemus hy-

väksyttiin ja sen rahoituksesta 80% tulee EU:n 

ohjelmakauden 2007-2013 Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta, Kanta-

Hämeen kunnilta 10% ja loput 10% maksavat 

yritykset, jotka ovat hankkeen kohderyhmä ja 

edunsaajat. Hankkeen hallinnoija on maakun-

nallinen Hämeen Matkailu Oy, jonka omista-

vat Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy ja 

Kehittämiskeskus Häme Oy. 

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on lisätä matkailuyritysten liike-

toiminnan volyymia ja kannattavuutta sekä 

yritysten toiminnan laatua sekä tarjota mat-

kailualan mikroyrityksille uudenlaisia näke-

myksiä ja käytännönläheisiä työkaluja liike-

toimintaosaamisen vahvistamiseen. Lisäksi 

koulutusohjelman suorittaneille yrityksille 

rakentuu yksilöllinen ja päivitetty toimintaa 

ohjaava liiketoimintasuunnitelma käytännön 

toimintojen toteuttamiseksi. 

Koulutus- ja valmennuspäivät toteutetaan 

kahden päivän luentoina aihealueittain ja 

seutukunnittain. Aiheet on valittu juuri esi-

selvityksen pohjalta johdattaen yrittäjän tutki-

maan mm. oman yritystoimintansa osaamista, 

johtamista, kasvuedellytyksiä, kilpailutilan-

netta, tuotteistamista, kannattavuutta, mark-

kinointia ja myyntiä sekä sähköisiä työkaluja. 

Luentopäivien jälkeen toteutetaan pienryh-

missä ns. työpajoja aiheeseen liittyen parin 

päivän ajan, jolloin kyseistä asiaa päästään 

konkreettisesti soveltamaan yrityskohtaises-

ti. Lisäksi yrittäjä voi osallistua ylimääräisiin 

luentotilaisuuksiin, jotka liittyvät mm. tuot-

teistettaviin palvelukokonaisuuksiin ja oman 

osaamisen kehittämiseen. Kouluttajina tulevat 

toimimaan aihekohtaisesti alansa parhaat asi-

antuntijat. 

Lisäksi toteutetaan opintomatkoina yritysvie-

railuja, joiden tarkoituksena on tutustua eri-

laisiin matkailualan liiketoiminta- ja yhteistyö-

malleihin muualla. 

Lähde mukaan

Koulutus- ja valmennushankekokonaisuuden 

kohderyhmänä ovat Forssan, Hämeenlinnan ja 

Riihimäen seutujen matkailualan sekä matkai-

lusidonnaisten alojen yritykset. Yritysten tulee 

olla ns. mikroyrityksiä eli liikevaihto tai taseen 

loppusumma on oltava alle 2 MEUR ja yrityk-

sen työllistää alle 10 henkilöä. Koska kyseessä 

on maaseudun kehittämisohjelman rahoi-

tus, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien 

ydinkeskustan yrityksillä ei ole mahdollisuutta 

osallistua hankkeeseen.

Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä:

Mari Noromies

Projektikoordinaattori

Matkailun mikroyritysten koulutus- 

ja valmennuskokonaisuus 2010-2012 

puh. 03 4240 4724

mari.noromies@fskk.fi 

Matkailuyritysten koulutus- 
ja valmennushanke

MUUTOSTEN MYLLERRYKSESSÄ

Lämmin kesä vierähti syksyn puolelle. Olem-

me kaikki kuulleet verotilin toimivuudesta, 

kaikki ovat tehneet riittävät toimenpiteet ar-

vonlisäkantojen muutosten aiheuttamiin vaa-

timuksiin ja nyt sitten valmistelemme yrityk-

siämme SEPA- aikaan. Ja tietysti odottelemme 

uusia korotuksia arvonlisäveroon, joita on jo 

innokkaasti lupailtu Arkadianmäen suunnas-

ta. Rakennusalan käänteinen verovelvollisuus 

astuu voimaan 1.4.2011 ja koskettaa niin itse 

rakennusalaa, mutta myös kaikkia toimijoita, 

joilla on alihankkijoita. Osakeyhtiön osakkaita 

kiinnostaa osinkoverotukseen kaavaillut muu-

tokset.

Kyllä on jälleen paljon uusia asioita, joita pi-

tää miettiä tarkasti yrityskohtaisesti. Toisille 

ne aiheuttavat muutoksia, mutta toiset voivat 

huokaista helpotuksesta, joidenkin asioiden 

suhteen. 

Rakentamispalvelujen käännetty 
verovelvollisuus – milloin ja kenelle?

Arvonlisäverolain muutos (L666/2010) vahvis-

tettiin 16.7.2010. Laki tulee voimaan 1.4.2011, 

kuten jo yllä mainitsinkin. Nyt odottelemme 

verohallinnon ohjetta, joka on tulossa lähiai-

koina.

Lain muutoksen tavoitteena on harmaantalou-

den, talousrikollisuuden ja petosten torjunta ja 

ennaltaehkäisy sekä kilpailuneutraliteetin pa-

rantaminen rakennusalalla. Ruotsissa menet-

tely otettu käyttöön vuonna 2007.

Uusia säännöksiä tulee siis soveltaa, kun myy-

dyt palvelut kuuluvat lainmuutoksen määrit-

telemiin rakentamispalveluihin. Myös osta-

jan osalta laissa asetettujen edellytysten tulee 

täyttyä. Uudet säännökset eivät aseta edellytyk-

siä palvelun myyjälle, myyjän harjoittamalle 

toiminnalle tai myyjän toimialalle. Säännöksiä 

sovelletaan vaikka myyjä ei yleensä toimisi-

kaan rakennusalalla, mutta hänen myymien-

sä palvelujen osalta laissa säädetyt edellytykset 

täyttyvät. Tämä aiheuttaa vielä melkoisesti 

päänvaivaa, jotta kaikkien yritysten arvonlisä-

veroasiat, joita laki tulee koskemaan, hoide-

taan lain mukaisesti. Myyjällä vastuu laskun 

oikeellisuudesta, joten laskumerkinnät pitää 

olla merkittynä laskuun oikein. Jälleen pitää 

päivittää taloushallinnon järjestelmät ja muis-

taa  muutosten huomioinen sopimuksissa ja 

sopimusneuvotteluissa.

Osinkoverotuksen raju kiristys edessä?

Hetemäen työryhmä on ehdottanut muutok-

sia osinkoverotuksen muuttamiseksi. Onneksi 

työryhmän ehdotuksia ei toteuteta ennen ensi 

vuoden huhtikuun eduskuntavaaleja. Uskon, 

että tämä aiheuttaa vaalikampanjan aikana 

runsasta keskustelua yhteisö- ja pääomavero-

tuksesta. Nyt vain kaikkien, joita asia koskettaa 

täytyy olla tarkkana ja seurata asiasta käytävää 

keskustelua. Nyt kannattaa pohtia, että verova-

paat ( 9%/nettovarallisuus) osingot on ainakin 

päätetty jakaa osakeyhti-

östä ennen lakimuutosta.

Aurinkoisin 

syysterveisin

Leena Leppä-Lukkala 

KLT



Timo Pekan uravalinta urakoitsijaksi oli 

aikoinaan sattuman kauppaa. Hakies-

saan ammattikouluun ei rakennuspuoli 

ollut ensimmäinen vaihtoehto vaan vii-

meinen. Suvussa ei ollut aikaisemmin 

ollut yhtään rakentajaa, joten hyppy 

tuntemattomaan oli tosi seikka. Valin-

taansa ei Timo ole koskaan katunut. 

Ura yrittäjänä on tarjonnut hyviä haas-

teita, jotka ovat kehittäneet ja vieneet 

yrittäjänä miestä eteenpäin.

Tie rakennusurakoitsijaksi

Timo Pekan isä, joka oli koko ikänsä tienan-

nut leipänsä autoilijana tarjosi Timolle mah-

dollisuutta lähteä suhariksi tämän täytettyä 18 

vuotta. Vaikka naft an haju oli jo lapsuudesta 

opittua ja kuorma-auton ohjaamo oli tutuksi 

tullut, vei kuitenkin teknillinen koulu tässä ki-

sassa voiton ja rakennusmestarin titteli sinetöi 

uravalinnan.

- Teknillisen koulun jälkeen pääsin Raken-

nusvalmisteelle töihin, muistelee Timo.

Parman elementtitehtaalla alkoivat työnjohtajan 

ja kuljetuspäällikön työt. Myös omakoti- ja rivita-

lojen pystytys- ja myyntitehtävät tulivat tutuiksi. 

Askeleet yrittäjäksi 

Vaikka työt olivat Rakennusvalmisteella kiin-

nostavia, oli yrittäjäperheen kasvatin pääl-

limmäisenä ajatuksena saada jotakin omaa 

aikaiseksi. Tähän tarjoutui mahdollisuus, kun 

Timon vaimon Marjan isä ja hänen timpurika-

verinsa pyysivät mukaan perustamaan yhteistä 

yritystä. Molemmat miehet olivat hyviä tekijöi-

tä, mutta fi rman vetäjä puuttui. Kauan suostut-

telua ei tarvinnut tehdä. Yrityksen nimeksi tuli 

Hämeen Taitorakennus Ky ja perustamisvuosi 

oli 1987. 

Asennusta ja 
elementtirakentamista

Hämeen Taitorakennus lähti liikkeelle oma-

kotitalojen ja rivitaloasuntojen elemettiasen-

nustöistä, joita tehtiin aliurakointina Parma 

Oy:lle viiden-kuuden hengen porukalla. Kivi 

Parmojen lisäksi tuli Jukka-talojen pystytyk-

siä. Asennustöitä ja rakennustoimintaa teh-

tiin Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Muu-

taman toimintavuoden jälkeen aloiteltiin 

urakointihommia. Liikevaihdon kasvaessa 

tuli myös osakeyhtiön perustaminen välttä-

mättömäksi.

Rakennus Timo Pekka Oy aloittaa
toimintansa

Hämeen Taitorakennus Ky jäi fi rmana ole-

maan, mutta urakoinnit siirtyivät uudelle pe-

rustetulle yhtiölle. Rakennus Timo Pekka Oy:n 

toiminta alkoi vuonna 1993. 

- Uuden yhtiön ensimmäinen urakkakohde 

oli Lounais-Hämeen osuusmeijerin johtajan  

Elo Rekusen omakotitalon urakointi avaimet 

käteen -periaatteella, muistelee Timo.

Urakointien lisääntyessä yritys lopetti ele-

menttiasennustyöt ja keskittyi pääsääntöisesti 

urakointiin. Alussa tehtiin asuin-, teollisuus- 

ja liikerakennusten peruskorjaus- ja uudisra-

kentamista. Toiminta keskittyi pääsääntöisesti 

Forssaan ja ympäristökuntiin. Tominta kasvoi 

mukavasti ja oli nousujohteista aina laman al-

kamiseen asti.

Lama

90-luvun alun lama iski myös Rakennus Timo 

Pekka Oy:n toimintaan. Rakentaminen loppui 

tyystin ja yhtiön toiminta ajettiin nollille. Timo 

siirtyi laman ajaksi määräaikaisella työsopi-

muksella erään maanrakennusyrityksen palk-

kalistoille ja hoiti mm. Humppilan ratapihan 

muutostöitä ja kävi Espoossa maarakennus-

töissä. Myös isältä ostetulle liikennöintiluvalle 

tuli käyttöä, kun aamuyöllä Timo hoiti pien-
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Rakennus Timo Pekka Oy 
Sattuman kautta rakennusurakoitsijaksi

Jokioisten kartanon navetan muuttaminen Tietotaloksi oli 
Rakennus Timo Pekka Oy:lle haastava kohde.
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tavaroiden kuljetusta Timo Pekka Oy:n kaut-

ta omalla kalustollaan. Oma rakennusyritys 

odotti vain aikojen paranemista ja rakentami-

sen uutta tulemista.

Uusi tuleminen

Laman alkaessa hellittämään -97 alkoi myös ra-

kentaminen. Timo Pekka sai urakoita kiinni ja 

väkeä rekrytoitiin takaisin töihin sitä mukaan, 

kun töitä saatiin. Yrittäjälle tyypillisesti Timo 

yritti sitkeästi hoitaa kaikki fi rman johtotehtävät.

- Minulle oli suurin kynnys palkata ensim-

mäinen toimihenkilö työnjohtajaksi. Jälkeen-

päin ajateltuna se olisi pitänyt tehdä kauan 

sitten, toteaa Timo.

Marja Pekka oli oman työnsä ohessa hoitanut 

toimistotyöt iltaisin ja viikonloppuisin, mutta 

väkimäärän kasvaessa hän irtisanoutui työpai-

kastaan ja alkoi hoitaa toimistoa täysipäiväises-

ti vuonna -98. Nousu oli suhteellisen nopeaa ja 

2000-luvulle tultaessa oli yhtiön palveluksessa 

parhaimmillaan 55 henkilöä.

Arvostuksen ja kohteiden kasvu

Suurimman rakennushankkeen yhtiö sai  

HK:lle vuosituhannen vaihteessa. Urakkahin-

ta hankkeella oli isompi kuin Rakennus Timo 

Pekka Oy:n edellisen vuoden liikevaihto. 

- Siinä tilanteessa piti pitää kynää kädessä 

kauemmin, ennen kuin uskalsi laittaa nimen 

sopimukseen. Riski oli niin kova, että pienikin 

vipaus laskelmissa olisi tietänyt yhtiön loppu-

mista, muistelee Timo.

Onneksi päätös tehtiin, sillä urakka onnistui hy-

vin ja poiki Rakennus Timo Pekka Oy:lle muita-

kin kohteita HK:lta. Kohteena haastava oli myös 

Forssan kuvataidekoulu, joka toteutettiin 1857 

tehtyyn Forssayhtiön tehdaskiinteistöön.

- Siellä ei voinut kuin ihailla entisajan raken-

tajien osaamisen tasoa. Sen aikaisilla vehkeillä 

ammattipätevyys on ollut huippuluokkaa, ker-

too Timo.

Myös Jokioisten kartanon navetan muuttaminen 

Tietotaloksi oli Rakennus Timo Pekka Oy:lle 

mieluinen kohde sen haasteellisuuden vuoksi.

Oma henkilöstö laadun tae

Pääsääntöisesti Timo Pekka Oy pystyy toteut-

tamaan rakennuskohteet oman henkilöstön 

voimin. Aliurakointiin käytetään vakiintunut-

ta yritysverkostoa. Yhtiön oman väen joukos-

ta löytyy osaajat, kuten maalarit, laatoittajat, 

muurarit ja matottajat.

- Nykyään rakentajan on oltava moniosaaja, 

toteaa Timo.

Myös vaativan hygieniatason työt ovat yhtiölle 

tuttuja. Yrityksessä on panostettu kosteus- ja 

homevaurioiden korjausurakointiin. Henki-

löstön ammattitaito on kehittynyt vuosien var-

rella ja tarvittavat erikoismateriaalit ja laitteet 

pysyvät hyvin hanskassa. Myös aikatauluissa 

pysyminen ja sanaan luottaminen koetaan tär-

keiksi asioiksi kauppoja tehdessä. Yritys tunne-

taan myös joustavuudestaan.

- Hommat saadaan nopeasti alkamaan ja  

pystytään nopeasti reagoimaan suunnitelmien 

muutoksiin, toteaa Timo.

Omat tilat Koikkurintiellä

Yhtiön tukikohtana toimii Koikkurintie 1, jos-

sa on 1800 m2 lämmintä tilaa sekä kylmää va-

rastotilaa pihapiirissä. 

- Omat tilat piti hankkia, kun aiemmista 

vuokravarastoista jouduttiin aina muuttamaan 

toiseen paikkaan. Sitä hommaa kun on muuta-

man kerran tehnyt, niin päätin, että omat tilat 

pitää olla.

Tulevaisuus

Viime vuoden syksynä alkanut taantuma iski 

jälleen kerran kovimmin rakennusalaan. Ra-

kennus Timo Pekan väki on sitten huippu-

vuosien vähentynyt 2/3:lla. Töitä haetaan tällä 

hetkellä pidemmältä, n. 100 km:n säteeltä, kun 

aiemmin tyydyttiin toimimaan 50 km:n säteellä.

- Valoa on jo hivenen rakennusrintamalla nä-

kyvissä, mutta helppoa ei ole vieläkään, toteaa 

Timo.

Rakennus Timo Pekka Oy:n toiminta pyritään 

pitämään jatkossa sopivan kokoisena ja liian 

nopeaa kasvua ei lähdetä hakemaan.

- Emme kuitenkaan pelkää suuriakaan haas-

teita, sanoo Timo Pekka.

Yrittäjyys ja vapaa-aika

Yrittäjyys merkitsee Timo Pekalle paljon.

- Se antaa tiettyä vapautta, se sitoo, se stres-

saa, mutta enemmän se antaa kuin ottaa, sanoo 

Timo ja jatkaa: Pk-yritysten merkitys on myös 

huomioitu päättäjien osalta, nyt todella huo-

mataan ketkä Suomessa työllistävät.

Myös oman vaimon Marjan sitoutuminen 

yrityksen toimintaan 100%:sti on Timolle 

tärkeää. Vapaa-ajalla Timo osallistuu yrittä-

jäjärjestöjen ja yhteishyödyllisten yhdistysten 

aktiviteetteihin. Kunnosta huolehtiminen on 

myös tätä päivää. Akkujen lataamisen Timo 

hoitaa mökillään, vaikka sitä välillä työleirik-

sikin kutsutaan.

   Marjan siirtyminen yrityksen palvelukseen vakinaisesti antoi myös Timolle liikkumavapautta.
   Timo Pekka tutustumassa MTT:n laajennuskuviin yhdessä vastaavan mestarin Esko Skantsin kanssa.



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

set (ELY-keskukset) aloittivat toimintansa 

1.1.2010. ELY-keskuksiin koottiin entisten 

TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskus-

ten, tiepiirien sekä lääninhallitusten tehtäviä 

ja palveluita. Yrittäjän kannalta keskeisimmät 

palvelut liittyvät yritystoiminnan rahoituk-

seen, mutta myös ympäristö- ja liikenneasiat 

vaikuttavat olennaisesti yritysten toimintaan ja 

toimintaedellytyksiin.

Hämeessä toimii ns. kahden vastuualueen ELY-

keskus, vastuualueistamme toinen hoitaa yri-

tys- ja työllisyysasioita sekä kansalaisten osaa-

misen kehittämistä ja toinen ympäristöasioita. 

Hämeen liikenneasiat hoidetaan Uudenmaan 

ELY-keskuksesta. Aikaisemmin nämä palvelut 

tulivat Hämeen tiepiiristä Tampereelta. Hä-

meen ELYssä työskentelee noin 200 henkilöä. 

Meillä on toimistot Lahdessa ja Hämeenlin-

nassa. Forssassa palvelemme vastaanottoperi-

aatteella Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen 

tiloissa asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

ELY-keskuksen perustamisen 
tavoitteista

ELY-keskukset synnyttänyt valtionhallinnon 

kokonaisuudistus voidaan pelkistää siten, että 

ELY-keskuksiin koottiin olennaiset alueiden ja 

seutukuntien kehittämiseen liittyvät asiat, mm. 

kaikki yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä kos-

kevat valtion palvelut. ELYn ja maakunnan lii-

ton työnjakoa voidaan puolestaan kuvat siten, 

että maakuntaliitto ja alueen kunnat määritte-

levät alueelliset kehittämisen tavoitteet ja ELY 

tuo puolestaan yhteiseen pottiin valtion rahat 

ja kehittämisen työkalut. Yritysten kannalta 

tämä tarkoittaa mm. rahoitusta investointi- ja 

kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä 

työvoimapalvelujen moninaista tarjontaa. 

TE-toimistot eli entiset työvoimatoimistot 

ovat osa ELY-keskuksen johtamaa kokonai-

suutta. TE-toimistojen tehtävänä on palvel-

la toimialueensa ihmisiä ja yrityksiä työn ja 

työvoiman saantiin liittyvissä kysymyksissä. 

ELY-keskus ja TE-toimisto muodostavat siten 

yrittäjän kannalta varsin kattavasti yritysten 

tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden. Tarjolla 

on rahoitusta, kehittämistä ja työvoimaa sekä 

työvoiman koulutukseen liittyviä palveluja yri-

tyksen elinkaaren erilaisiin vaiheisiin. Vaikka 

ELY-keskus onkin nimenä uusi, niin yrittäjän 

kannalta tarjolla ovat entiset tutut palvelut ja 

tutut yhteyshenkilöt. Jatkossa panostamme 

edelleen palvelujen joustavuuden ja nopeuden 

parantamiseen. Tavoitteena on myös yrityspal-

velujen siirtäminen osittain seututasolle TE-

toimistoihin.

Palvelut yhdeltä luukulta

Toiminnaltaan ja sisällöltään laajentunut ELY-

keskus pystyy tarkastelemaan yrityksen tarpei-

ta monesta eri vinkkelistä. Kaikissa ratkaisuissa 

olennaista on yrittäjän etu ja ratkaisun vaikutus 

yrityksen menestymiseen. Ympäristöasioissa 

yrittäjä saattaa joskus kokea luvat ja valvonnan 

toimintaa haittaavana tai hidastavana tekijänä, 

mutta vastuullinen ympäristöasioiden hoito 

on osa yrittäjän arkea ja monille yrittäjille eri-

tyisesti Forssan seudulla koko liiketoiminnan 

lähtökohta. Forssan seudullahan on vahva ym-

päristöliiketoimintaan liittyvä klusteri, jonka 

kehittämisessä myös ELY-keskus tai entinen 

TE-keskus on ollut mukana. Tavoitteenamme 

on tarkastella päätöksiämme sekä ympäristön 

että yrittäjyyden kannalta. Uskon, että uudes-

sa ELYssä myös ymmärrys yrittäjän arkeen li-

sääntyy sisäisen vuoropuhelun kautta.

Kuten totesin, ELY-keskuksen toiminnan ta-

voitteena on helpottaa yrittäjän arkea ja tukea 

yrityksen kehittämistä. Pyrimme asioinnissa 

eräänlaiseen yhden kosketuksen periaattee-

seen, jossa yhdellä kontaktilla asiakkaalle löy-

detään oikea tapa edetä ja ratkaista esillä oleva 

ongelma tai haaste. Yrittäjälle tulee tarjota mo-

nipuolista tietoa ns. yhdellä kosketuksella, jotta 

yrittäjän ei tarvitse juosta luukulta toiselle.

Myönnän, että tavoite on haastava. Tavoittee-

na on kuitenkin luoda ELY-keskuksen sisälle 

yksi yhtenäinen kieli ja toimintakulttuuri, jossa 

yrittäjä ja hänen etunsa on keskiössä. Luonnol-

lisesti keskiössä on myös kansalaisten kannalta 

turvallinen ja vetovoimainen asuinympäristö, 

joka on taas kaikkien seutujen vetovoimaisuu-

den lähde.

Elämme haasteellisia aikoja

Viimeisen kahden vuoden ajan olemme elä-

neet murroksen keskellä. Rakennemuutos on 

koskettanut Forssan seutua erityisen vahvas-

ti. Taantuman ja rakennemuutoksen Forssan 

seudulle aiheuttamien haavojen ompeleminen 

on ollut yksi toimintamme keskeisiä paino-

pisteitä. Mielestäni Forssassa on saatu aikaan 

hyvää jälkeä alueen kuntien, elinkeinoyhtiön 

ja ELY-keskuksen yhteistyöllä. Seudun suunta 

on kääntynyt myönteisemmäksi, vaikka ongel-

miakin vielä on.

ELY-keskuksen tärkeitä elinkeinopoliittisia 

painopisteitä ovat myös huolenpito alkavas-

ta yrittäjyydestä, yritysten kasvun tukeminen 

sekä omistajanvaihdosten varmistaminen. 

Uuden yrittäjyyden synnyttämisessä start-

tiraha on keskeisin uuden yrittäjyyden tu-

kimuoto, jota myöntää alueen TE-toimisto. 

Koko Hämeessä iso haaste on myös yrittäjien 

ikääntyminen. Siksi Hämeen ELY-keskus on jo 

pitkään pyörittänyt omistajanvaihdoksiin liit-

tyvää palvelua, jonka kautta neuvotaan ja ak-

tivoidaan yritystoiminnan siirtoa joko perheen 

sisällä tai yrityskaupan kautta ulkopuoliselle 

jatkajalle. Elinkelpoisen yrityksen toiminnan 

loppuminen yrittäjän ikääntymisen seurauk-

sena on turhaa resurssien haaskausta. Palvelua 

on tarkoitus jatkaa ja tehostaa.

Maaseutuyrittäjyys on 
Forssan seudulla tärkeää

Forssa ja sen ympäristökunnat ovat vahvaa al-

kutuotannon ja maaseutuyrittäjyyden aluetta. 

Maataloustuotteita jalostavalla teollisuudella 

on alueella tärkeä työllistävä merkitys. MTT ja 

Agropolis Oy ovat meille keskeisiä maaseutua 

ja alkutuotantoa kehittäviä yhteistyökumppa-

neita. Samoin paikalliset Leader -toimintaryh-

mät, joita ELY-keskus rahoittaa, tekevät tärkeää 

alueen maaseudun ja siellä toimivan yrittäjyy-

den edistämistyötä

Maaseutuyritysten kehittämisrahoitus on 

useimpien alueella toimivien, alle 10 työnte-

kijän pienyritysten käytössä. ELY-keskuksen 

asiantuntijat ohjaavat asiakkaitaan sopivan 

rahoitusvälineen käyttöön. Toisille yrityksille 

soveltuvat parhaiten PK-yritysten rahoitusvä-

lineet, kun taas toisille maaseuturahoitus tar-

joaa parhaat edut. Toivon yrittäjien kääntyvän 

rohkeasti asiantuntijoidemme puoleen. Taan-

tuman aiheuttaman maltillisen rahoituskysyn-

nän seurauksena ELY-keskuksen rahoitusmah-

dollisuudet ovat varsin hyvät.  Forssan seudulla 

on mahdollista saada tukea myös yrityksen 

ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palk-

kaamiseen. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty 

varsin aktiivisesti hyväksi.

Kääntykää rohkeasti puoleemme, etsitään 

yhdessä kehittämistarpeitanne vastaava rat-

kaisu.

Pekka Savolainen

Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja 

Hämeen ELY-keskus 
tukee yritysten kehittymistä
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Someron Säästöpankin Forssan kont-
torin yritysrahoituspäällikkönä toimii 
Kalle Lepola, joka vaihtoi kauppiaan 
uraputken pankkitoimihenkilöksi. Pank-
kityön lisäksi Kalle on verenperintö-
nä saanut musikaalisuuden ja saattaa 
pankkipäivän päätyttyä lähteä illalla 
bändinsä kanssa keikalle. Millainen on 
tämä soittava ja laulava pankkimies? 
Siitä päätti Kätevä ottaa selvää.

Kuka olet?

Olen Lepolan Kalle ja toimin Someron Säästö-

pankin yritysrahoituspäällikkönä. Pankkialalla 

olen ollut 11 vuotta. Olen paljasjalkainen fors-

salainen ja minulla on vaimo ja kaksi poikaa. 

Lapsuuteni maisemat olivat Kaikulassa, nykyi-

sin asustelen perheeni kanssa Kuustossa.

Lapsuus ja nuoruusaika?

Nuoruudessa oli tietysti monenlaisia kiinnos-

tuksen aiheita. Tuli harrasteltua liikunnallisia 

pelejä, kuten pesäpalloa ja tehtyä samoja kujei-

ta kuin muutkin tuonikäiset pojanviikarit. Mu-

siikki oli kuitenkin harrastuksistani tärkein. 

Ensi ääninauhoitukseni olen tehnyt C-kasetille 

jo kolmevuotiaana, kun magneettinauhalle 

tallentui kappale ”Kalliolle kukkulalle”. Aloitin 

9-vuotiaana musiikkiopis-

tossa klarinettiopinnot, 

mutta jossakin vaihees-

sa pop- ja rockosasto 

alkoi kiinnostamaan 

enemmän. Musiikin 

lisäksi näyttelin paikalli-

sissa teattereissa.

Milloin alkoi Lepolan veljesten 
yhteinen musiikin tekeminen?

Nuorena tosiaan kiinnostuin populaarimu-

siikista. Oma suosikkini oli tietysti Beatles ja 

muut melodiset rokkibändit. 15 vuotta sitten 

eli vuonna -95 teimme Konstan kanssa en-

simmäisiä varovaisia esiintymisiä sukulaisille 

ja tuttaville. Ensimmäinen kunnon keikka oli 

pikkujoulut. Jännitti niin vietävästi ja virheitä-

kin tuli tehtyä, mutta kunnialla selvittiin. Paitsi 

trubaduurikeikkoja, teemme keikkoja myös 

viisihenkisen orkesterin kanssa.

Työurasi?

Ensimmäinen pidempiaikainen työsuhde syn-

tyi, kun pääsin Parikan Erkin hommiin Forssa-

markettiin. Ensin olin koulun ohella töissä ja 

koulun loputtua siirryin kokopäiväisesti mar-

kettiin. Siellä tuli nähtyä koko kaupan skaa-

la kassasta lihamestariksi. K-kauppamiestä 

”Väiskiä” ei minusta sitten tullut. 

Miten tiesi vei Säästöpankkiin?

Vuonna 1999 kuulin, että Someron Säästöpan-

kin Forssan konttorissa on avoin työpaikka.  

Lähdin siltä istumalta käymään paikan päällä  

silloisen konttorinjohtajan, Laineen Tarmon 

juttusilla. Ilmoitin kiinnostukseni pestistä,  

vaikka en silloin tiennyt juuri mitään pank-

kialasta. Sain paikan ja olen ollut erittäin tyy-

tyväinen. Pankkiala on osoittautunut erittäin 

mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. On hie-

noa, että voi olla mukana toteuttamassa asiak-

kaiden haaveita ja unelmia.

Työurasi Säästöpankissa?

Aluksi kaikki oli minulle uutta ja oppi-

mista riitti. Aloitin kassapalveluista, 

jossa pääsee hyvin perille perusasioista. 

Kokemuksen ja innostuksen 

karttuessa tehtävä-

kuva laajeni, 

ensin mak-

sul i ikenne-

palveluihin. Sil-

loinen konttorinjohtaja 

Arja Huovala ehdotti, että ottaisin 

konttorin sijoitusasiat hoitooni. 

Se osoittautuikin erittäin mielen-

kiintoiseksi. Aika nopeasti sen jäl-

keen lähdin opettelemaan rahoitus-

puolta ja sitä kautta päädyin pankin 

yritysrahoituspäälliköksi. Mielestä-

ni Säästöpankissa tuetaan omaeh-

toista kouluttautumista ja itsensä 

kehittämistä. Täällä annetaan mahdollisuus 

näyttää kykynsä.

Someron Säästöpankki?

Someron Säästöpankki on vakavarainen pai-

kallispankki ja se on säilynyt itsenäisenä useis-

ta pankkimyllerryksistä huolimatta. Tämä 

vuosi on pankin juhlavuosi, sillä pankki täyttää 

kunnioitettavat 130 vuotta. Forssan konttori 

avattiin 1993, jolloin Someron Säästöpankki 

näki alueella mahdollisuuden laajenemiseen 

pankkiriisin jälkeen. Konttoreita avattiin lisäk-

si Urjalaan, Perniöön ja Saloon. Asiakkaita So-

meron Säästöpankilla  on noin 28 500.

Pankkikilpailu?

Kilpailussa pärjää, kun toiminnan lähtökoh-

tana on asiakas ja hänen tarpeensa. Saamme 

jatkuvasti palautetta hyvästä palvelusta; meille 

on helppo tulla. Valtaosa uusista asiakkaista 

tuleekin kavereiden suosittelemina. Myös asiat 

sujuvat meillä nopeasti. Pystymme tekemään 

päätökset paikallisesti ja joustavasti. Pankis-

samme on erittäin ammattitaitoinen henkilö-

kunta, jota myös koulutetaan jatkuvasti.  

Oma tehtäväsi?

Toimin pankissa yritysrahoituspäällikkönä. 

Yritän päästä kulloisenkin yritysasiakkaan 

toimintaan syvällisemmin sisälle ja ajatella 

asioita yrittäjän kautta. Tässä asiassa minulla 

on henkilökohtaista kokemusta, sillä vaimoni 

toimii myös yrittäjänä. Mielestäni hyvä pank-

ki ei ole pelkästään palveluiden tarjoaja vaan 

lähinnä taloudellinen neuvonantaja. Varsinkin 

vaikeina aikoina pankkisuhde punnitaan. Pal-

kitsevinta tässä työssä on, kun löydämme 

yhdessä yrittäjän kanssa näkökulmia ja 

ajatuksia, jotka auttavat yritystä menes-

tymään yhä paremmin.

 

Uusi pankinjohtaja?

Kesäkuun alussa Forssan konttorissa tehtiin 

organisaatiomuutoksia, kun Liisa Lempi-

nen astui Arja Huovalan suuriin saappaisiin. 

Samassa yhteydessä Ilpo Rinne nimitettiin 

asiakaspalvelupäälliköksi ja minut yritysra-

hoituspäälliköksi. Liisalle asiat ja suuri osa asi-

akkaista olivat tuttuja jo ennestään, sillä hän 

oli työskennellyt Forssan konttorissa ennen 

Somerolle siirtymistään. Näin ollen sisäänajo 

on käynyt nopeasti.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Musiikki on minulle perheen ja työn jälkeen 

tärkein asia. Olen normaalisti aika rento tyyp-

pi, mutta joskus työasiat täytyy soittaa mie-

lestään pois. Yritän viettää mahdollisimman 

paljon aikaa perheen kanssa. Omaehtoinen 

kuntoilu on tullut myös osaksi elämää.

A Hard Day´s Night – pankkimies ja kitaraA Hard Day´s Night – pankkimies ja kitara
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Toiset harrastavat vapaa-aikanaan pur-

jehtimista tai moottoripyöräilyä. Juha 

Heinämäki harrastaa lentämistä ja 

toimii myös aktiivisesti Forssan ilmai-

luyhdistyksessä. Lentäminen irrottaa 

ajatukset mukavasti arjen rutiineista ja 

antaa vapauden lentää korpikentältä 

toiselle. 

Kansalaisopiston kurssilta
lentokoneen ohjaamoon

Ajatus lentämisestä syntyi Juha Heinämäelle 

1989, kun hän selasi Forssan Kansalaisopis-

ton kurssimahdollisuuksia. Silmät pysähtyivät 

lentolupakirjan teoriakurssin kohdalle. Tämä  

herätti miehen mielenkiinnon ja johti ilmoit-

taumiseen kurssille.

- Tiettävästi Heinämäen suvussa ei ole ennen 

ollut lentäjiä, toteaa Juha.

Kurssi maksoi tuolloin vajaan kaksisataa mark-

kaa ja muutaman oppikirjan arvon verran. Teo-

riatunneilla oppilaille opetettin mm. sääoppia, 

fysiikkaa, koneen materiaaleja, psykologiaa ja 

kaikkia niitä asioita joita lentäjä tarvitsee. 

- Ensin ajattelin, että en jatka kurssia pidem-

mälle, mutta kun kirjalliset menivät hyvin, niin 

ajattelin, että pitää sitä lentämäänkin päästä.

Lentotunnit Tampereella

Juha sai tamperelaisesta lentokoulusta paikan 

keväällä -90. Jokioisilla asuvalla miehellä oli 

samaan aikaan opinnot kesken Turussa kone- 

ja metallitekniikan insinööriksi. Lentolupakir-

jan suorittamiseen vaaditaan 45 lentotuntia ja 

maksimissaan yhdellä kertaa saa lentää 45 mi-

nuuttia. Tämä tarkoitti sitä, että Tampereella 

piti käydä 60-70 kertaa. Välillä myös sää esti 

lentämisen, joten turhiakin matkoja tuli tehtyä.

- Kolmiota ajaessa meni sitten se kesä, muis-

telee Juha.

Uolevi Öster toimi Juhan opettajana lentokou-

lussa. Ensimmäiset 15 tuntia lennettiin opetta-

jan kanssa yhdessä, jonka jälkeen loput tunnit 

tehtiin yksinlentämisharjoituksia. Forssan ly-

hyttä 800 metrin kenttää ei kelpuutettu noihin 

aikoihin harjoittelulaskupaikaksi, koska kent-

tää pidettiin harjoittelijoille liian vaativana. 

Juhan mieleen muistuu myös ensimmäisiltä 

lentotunneilta eräs lento.

- Normaalien lentovalmistelujen jälkeen nou-

sin kentältä. Koneen oikealta puolelta alkoi 

kuulua kovaa kolinaa. Ensiksi luulin, että kone 

hajoaa siihen paikkaan. Pelästyksestä toivuttua-

ni huomasin kuitenkin, että apumiehen puolel-

ta oven väliin jäänyt turvavyö lepatti ulkopuo-

lella ja rummutti koneen kylkeä vasten. Sain 

vedettyä turvavyön miltei  kokonaan sisään ja 

siihen se rummutuskin loppui, muistelee Juha. 

Lentotunnit Heinämäki suoritti hyväksytysti, 

mikä oikeutti lentolupakirjan myöntämiseen.

Mitä lentäjältä vaaditaan  

Lentolupakirjan saamiselle ei kovin suuria vaa-

timuksia ole. Ilmailukieltä englantia pitää ym-

märtää, koska se on maamme rajojen ulkopuo-

lella välttämätöntä ja toisinaan Suomessakin.  

Terveydellisinä vaatimuksina voidaan pitää 

kohtuullista näköä, mikä voidaan esimerkiksi 

silmälaseilla korjata. Ei kuitenkaan -5 tai sitä 

huonompi. Sydänvikaa tai verenpainetta ei saa 

olla, eikä kakkosvaiheen diabetestä. Sen lisäksi 

pitää läpäistä kahden vuoden välein lentäjien 

lääkärintarkastus sekä suorittaa lentonäyttö 

lennonopettajalle. Yli 50 -vuotiaille nämä vaa-

teet ovat jokavuotisia.

Forssan ilmailuyhdistys

Tampereella jo lentotunteja ottaessaan Juha 

kyseli mahdollista liittymistä Forssan ilmailu-

yhdistykseen, jolla on yli 50-vuotiset perinteet. 

Puheenjohtajana toimi tuolloin yhdistyksessä  

Kaarlo Railo. Liittymisen myötä avautui mah-

dollisuus lentää yhdistyksen Cecna 182:lla.

- Se oli hyvän kokoinen, ’76-vuosimallia ole-

va, 4-paikkainen lentokone, jossa hevosvoimia 

oli yli 200. Suurin kone, jolla minä olen lentä-

nyt, muistelee Heinämäki. Sillä koneella len-

Lentäessä on aina pieni jännite, 
mikä estää sen olemasta pelkkää rutiinia.

Ilmojen halki 
käy lentäjän tie 
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nettiin aina 90 -luvun puoliväliin asti. Laman 

ja työkiireiden takia myös Juhan lentämishar-

rastus väheni. Yhdistyksen kone vaihdettiin 

pieneen kaksipaikkaiseen Cecna 152:een ja oli 

myös hetki, jolloin yhdistyksellä ei ollut konet-

ta ollenkaan. 

Harrastus herää uudelleen henkiin

Juha Heinämäen harrastus heräsi uudelleen 

2005. Tuolloin yhdistyksen kone vaihdettiin 

Juha Heinämäen avustuksella ’84-vuosimal-

liseen Piper PA-28-182:een. Kone ostettiin 

Polyteknikkojen ilmailuyhdistykseltä, jonka 

myynti-ilmoituksen Juha oli nähnyt ilmailu-

lehdessä. Koneesta tehtiin kaupat ja yhdistyk-

sen konekanta uudistui kertaheitolla. Vantaan 

Polyteknikot ostivat uudenkarhean Diamond 

-koneen, joka teki pakkolaskun mereen kytki-

men ja hydrauliikan pettäessä. Onnettomuu-

dessa ei loukkaantunut onneksi ketään.

- Ei se uudempi kone ole aina välttämättä pa-

rempi kuin vanha, muistuttaa Juha.

Uusi kone lentää 200 km tuntivauhtia, sen len-

tosäde on 5 tuntia ja 1000 km. Kone kuluttaa 

tunnissa 35 litraa 100-oktaanista Air Gas ben-

saa. Koneessa on erinomaiset autopilotti- ja 

navigaatio-ominaisuudet, jotka ovat turvalli-

suussyistä kahdennettu. Koneella pystyy lentä-

mään myös öiseen aikaan. Koneen myötä myös 

Forssan ilmailuyhdistyksen toiminta virisi uu-

delleen ja kaksi vuotta sitten järjestettiin Fors-

sassa lentolupakirjaan tähtäävä kurssi johon 

osallistui n. 30 henkilöä.

Koneiden huollot

Koneiden huolto on tehtävä 50 lentotunnin 

välein. Kone pitää myös katsastaa kerran vuo-

dessa. Huollossa koneeseen vaihdetaan öljyt, 

suodattimet sekä tarkistetaan sytytysjärjes-

telmä. Myös moottorin kansi avataan ja tar-

kistetaan, ettei sylintereissä ole syöpymiä ja 

venttiilit ovat kunnossa. Tarkistamiseen menee 

päivä ja se tehdään ammattilaisten toimesta 

alan liikkeessä. Forssan kone käy tarkastuksis-

sa Joen Sevice:llä, joko Malmilla tai Joensuus-

sa. Huollot ovat yhdistykselle merkittävä kus-

tannus, sillä koneen huollot saattavat maksaa 

4000-5000 € vuodessa. Forssan koneelle tulee 

vuosittain lentotunteja noin sata. 3000 tunnin 

välein pitää koko moottori vaihtaa. 

Mitä lentäminen antaa

Lentämistä Juha kuvaa yhtä mukavaksi harras-

tukseksi kuin mitä tahansa harrastusta. Lentä-

essä pitää kiireet unohtaa, sillä koneen kaik-

kien asioiden tarkistamisien kanssa on oltava 

huolellinen. Itse lentäminen ei Juhan mukaan 

ole kovinkaan vaikeaa, kun on ilmaan päässyt. 

Ilmassa on sitten vapaus valita minne  suunnis-

taa. Maisemat ilmasta ovat omaa luokkaansa ja 

ne myös vaihtuvat lentäessä nopeasti.

- Lentämisessä on olemassa aina pieni jänni-

te, mikä estää siitä tulemasta pelkkää rutiinia,  

toteaa Juha.

Hyvin hoidetulla ja huolletulla koneella on 
mukava lentää.

Piper PA-28-182 on hyvin varusteltu 4-paikkainen pienkone, jonka yhden tankkauksen toimintasäde on n. 1000 km.
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Rautakankikävelyn MM-kisat 21.8.

Yhdistys osallistui joukkueellaan Rauta-

kankikävelyn MM-kisoihin. Nelihenkiseen 

joukkueeseen kuuluivat Ville Koivisto, Kirsi 

Laine-Mäki, Juha Heinämäki ja Jorma Aho-

la. Myös kannustusjoukkoa oli kisoihin saa-

punut mukavasti. Koiviston Mikalle suuri 

kiitos yhteiskuljetuksesta.

Tutustuminen Tambest Glass Solutionsin tiloihin ja toimintaan 21.9.

Tambest Glass Solutions on täyden palvelun rakennuslasituotteiden kokonaistoimittaja. 

Yhtiö valmistaa tasomaiset ja taivutetut turvalasit ja toimittaa ne tarvittaessa rakenteineen 

paikalleen asennettuna, avaimet käteen -periaatteella. Yhdistyksen väki pääsi tutustumaan 

tehtaan uusittuihin tuotantolinjoihin toimitusjohtaja Tapio Törrösen opastuksella.

Vierailu 
Hämeen Ammattikorkeakoululle 
ja yhteistyömahdollisuuksien 
kartoittaminen 29.4.2010

Yhdistyksen jäsenet vierailivat Hämeen Ammatti-

korkeakoulun Forssan yksikössä. Vierailun aikana 

kerrottiin koulun toiminnasta ja yhteistyömahdol-

lisuuksista yrittäjille. Jäsenistöämme vastassa olivat 

Heikki Ruohomaa, Kirsi Sippola ja Eija Räisänen.

Perinteinen teatterimatka 
Helsinkiin 22.5.2010

Yhdistys järjesti perinteisen teatterimatkan 

Helsinkiin. Teatteri oli vaihtunut Areena-

teatteriksi, jossa käytiin katsomassa Juu 

Tupen Rapinat -näytelmää. Retken jälkeen 

ruokailtiin Helkan keittiössä. Retkelle osal-

listui täysi bussilastillinen jäsenistöä.

Retki Rauhaniemen 
kesäteatteriin 8.82010

Yhdistyksen väki kävi katsomassa Rauha-

niemen kesäteatterissa Mooseksen pennin-

pyöritys -kappaleen. Esitystä oli seuraamas-

sa yli 20 jäsentä. Väliajalla yhdistys tarjosi 

pullakahvit jäsenistölleen.

Tutustuminen Envorin 
biokaasulaitokseen
18.5.2010

Vierailulla tutustuttiin, kuinka 

biojätteestä tehdään kaasua. 

Vierailun isäntinä tomivat 

Kirsi-Laine Mäki ja laitospääl-

likkö Urpo Jaakkola. 



FORSSAN SEUDUN
KEHITTÄMISKESKUS OY

Koulukatu 13, 30100 Forssa
Puh. (03) 4240 4720, fax (03) 4240 4740

.fskk.     .forssar o .

tk  r t ks  suu l sta, 
alo a sta ta  haluatko ara taa to a  r t ks  

to ta ll t ks  Forssa  u u  K h sk skus 
o  uur  s ua art , ota ht

Würth Oy
11710 Riihimäki
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Siurilankatu 28, 30300 Forssa • (03) 422 5555 • www.sillasiisti.fi

Myymälä avoinna kesällä arkisin klo 8.30 - 16.00

konetiskiaineet• 
desinfioivat pesuaineet• 
käsihuuhteet• 
wc-paperit• 
käsipyyhkeet• 
annostelijaliinat• 
jätesäkit• 
kertakäyttöastiat• 
siivousvälineet ja -koneet• 
kiinteistömatot• 
työjalkineet• 
mausteet• 
ym. ym.• 

• 
• 
• 
• 

 • 
 • 
 • 
 • 

• 
 • 
 • 

• 
   • 

Valtuutettu jälleenmyyjä

Joustavia ratkaisuja.

Acta Print ja Forssan Kirjapaino ovat 
1.10. alkaen FORSSA PRINT. 

Ota yhteyttä: (03) 41 551  

www.forssaprint.fi

Tärkeissä päätöksissäsi tarvitset tueksesi kumppanin, joka ymmärtää niin pienet 
kuin suuretkin pulmasi ja paneutuu niihin aidosti. Kun kumppanisi on Forssa Print, 
sinua opastetaan oikeisiin valintoihin. Meiltä ja osaavalta verkostoltamme saat 
kaikki painamiseen liittyvät palvelut.



Vuosikokous ja kuusijuhla 
27.11.2010.

Forssan musiikkisalissa (Työväentalo) Kaup-

pakatu 17, 27.11. klo 18.00. Tilaisuudessa 

palkitaan ansioituneita yhdistyksen jäseniä ja 

jaetaan ensimmäistä kertaa Kätevä -huomi-

onosoitus alueelliselle yrittäjälle. Tilaisuuden 

juhlapuhujana toimii Nordea pankin Etelä-

Hämeen aluejohtaja Leena Roiha. Ohjel-

massa myös viihteellinen osuus ja ruokailu. 

Illan orkesterina toimii Th e Old Stars. Illal-

liskortin hinta 30 €/henkilö. Ilmoittautumiset 

25.11.2010 mennessä.

ASLAK- kuntoutusta yhdistyksen
jäsenyrittäjille 31.1.2011-27.1.2012.

Kiipulan kuntoutuskeskuksessa järjestetään 

2011–2012 ASLAK- kuntoutusta Forssan Seu-

dun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen yrittä-

jille. Kuntoutuksen kokonaiskesto on 20 vrk. 

Kuntoutus tapahtuu seuraavina ajankohtina: 1. 

osa 31.1.-4.2.2011, 2. osa 9.5.-13.5.2011, 3. osa 

26.9.-30.9.2011 ja 4. osa 23.1.-27.1.2012. Jos 

olet toiminut alalla ja yrittäjänä jo useita vuo-

sia ja haluat vaikuttaa aktiivisesti työkykyysi, 

terveyteesi ja hyvinvointiisi, kuntoutus tarjo-

aa sinulle mahdollisuuden panostaa omaan 

hyvinvointiisi ja jaksamiseesi yritystoiminnan 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntoutus 

on osallistujille maksuton. 

SM-liigan talviklassikko 5.2.2011

Talviklassikko tulee olemaan jääkiekon ul-

koilmaottelu, jossa kohtaavat Helsingin pai-

kallisseurat Jokerit ja HIFK. SM-liigan toimi-

tusjohtajan Jukka-Pekka Vuorisen mukaan 

tämänkaltaista tapahtumaa on suunniteltu jo 

vuosia. Olympiastadion on Suomen suurin ur-

heiluareena ja ottelun tarkoitus on tehdä Poh-

joismaiden jääkiekko-ottelun yleisöennätys; 

nykyinen ennätys, 31 144 katsojaa, saavutettiin 

Ruotsissa pelatussa ulkoilmaottelussa kaudella 

2009-2010. Historialliseen otteluun yhdistys 

on varannut 40 lippua. Liput on jo loppuun-

myyty, mutta peruutuspaikkoja saattaa tulla. 

Lippujen hinta kuljetuksineen on 50 €/kpl. 

Lähtö illan otteluun Forssan tilausajolaiturista 

5.2.2011 klo. 15.00.

Tapahtuu
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

tapahtumiin:
sihteeri Pia Oksa

info@fsktry.fi    •   gsm 050 313 8987

Hyvä yöuni on tärkeää
myös yrittäjälle!

Lähellä Sinua - jo 130 vuotta

Torikatu 6, 30100 Forssa, puh. 029 041 2330
www.saastopankki.fi/someronsp

Forssa    Perniö    Salo    Somero   Urjala

Voit keskittyä omaan 
liiketoimintaasi täysillä 

ja nukkua yösi rauhassa, 
kun finanssiasiasi ovat 

osaavissa käsissä. 

Piipahda

juttusille!
Yritysrahoituspäällikkö
Kalle Lepola
puh. 029 041 2334 


