kätevä
Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistys ry:n

jäsenlehti 2/2013

Makuliha,
Kärsäkujan
lihanjalostamo s.4
www.fsktry.fi

Kirsi Laine-Mäki
- Rautarouva s. 8

Yhdistyksen opintomatka
18.-22.9.2013 s. 7

Pääkirjoitus

Parhaat Jäsenet!

S

uomalainen, saksalainen ja amerikkalainen kävelivät savannilla. Tuli todella iso elefantti vastaan. Saksalainen mietti, miten
noin ison ja voimakkaan eläimen saisi töihin. Jenkki katseli norsua ja mietti; onpahan iso, miten pystyn muuttamaan tuon rahaksi.
Suomalainen katseli pää kallellaan isoa elukkaa ja tokaisi: mitähän
tuo minusta ajattelee…
Vastaavasti Sjömanin Juhanin aasialaiset businessvieraat olivat ihmetelleet päät painuksissa käveleviä forssalaisia, olivat myös tiedustelleet mikä on syynä moiseen apeuteen?

Forssa tunnetaan monipuolisesta ympäristöalan
osaamisesta. Rakennamme toimintaedellytyksiä
ympäristöyritysten kasvulle ja uusien yritysten
sijoittumiselle paikkakunnalle. Uusimpana
kaavoitettu Ratasmäen yritysalue.
Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
puh. 050 5640 001
sami.sulkko@forssa.fi
Antti Heinilä
tekninen johtaja
puh. 050 353 7733
antti.heinila@forssa.fi

www.forssa.fi

Alueemme viime aikojen takaiskut Parkerilla ja Uponorilla eivät
saa painaa päätämme painuksiin. Kehitämme tuotteitamme, etsimme uusia asiakkaita ja pidämme huolta nykyasiakkaista. Forssan
seudulla on paljon hyvää, vahva teollinen perinne, sijaintimme ja
paranevat yhteydet pääkaupunkiseudulle, teollista tilaa ja koulut
joista valmistuu virkeää voimaa – siis mainio infra. Uusi kaupunginjohtajakin on aidosti kiinnostunut yhdistyksestämme ja yrityksistämme.
Päät pystyyn kaverit ja kierroksia koneisiin!
Positiivista asennetta kehiin!
Verkostoidutaan, tehdään
enemmän yhteistyötä, poistetaan
vähintäänkin kuntarajat omissa
tekemisissämme.
Syysterveisin
Tapsa

Tapio Lilja
puheenjohtaja

Forssan Seudun
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Hallitus 2013
Puheenjohtaja
Tapio Lilja
Varapuheenjohtaja
Juha Heinämäki
Sihteeri
Pia Oksa
Rahastonhoitaja
Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet
Satu Harju
Kari Heinämäki
Ville Koivisto
Kirsi Laine-Mäki
Toni Nordman
Petri Okkonen
Heikki Seppä
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Varajäsenet
Kauko Korko
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Mika Lehtonen
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Forssan Seudun
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Ville Koivisto
Mainostoimisto Synergia Oy
Forssa Print
Forssa Print 2013

Näkökulmia Forssan seudusta
E

nsimmäiset muistikuvat lähtevät sukulaispaikasta Humppilasta, seuraavat ovat
kouluretkeltä Saaren kansanpuistosta. Kolmas
muistikuva piirtyy Sisu -kuorma-autojen korjaamoon. Ängeydyin lapsena naapurin kuorma-autoon usein silloin, kun matka suuntautui
Forssaan Filpulle. Muistan kirkkaasti, kuinka
naapurin pojan kanssa seikkailimme villinä ja
vapaina Forssassa. Kerran taas juhlimme Karkkilasta saatua voittoa Ankkalammi-nimisessä
ravintolassa niin, että rahat loppuivat ja tarjoilijalta maltti. Tiskausvuoroja jaettaessa onneksi
kohtasimme sattumalta paikalle tulleen tutun.
Tämän jälkeen Forssassa käynnit ovatkin jo
päässäni yhtä mössöä aina kesäkuun loppuun
2013.
Forssan seudulta tuli tuolloin kolme erillistä
puhelinsoittoa, joissa oli pelkistettynä kysymys: ”tulenko haastateltavaksi Forssan Seudun
Kehittämiskeskuksen toimitusjohtajuus tähtäimessä?”. Viimeisestä soitosta vartti ja ilmoitin
olevani valmis kuin lukkari sotaan. Olen aina
painottanut rohkeutta ja enemmän itseltäni välillä jää uupumaan maltti kuin rohkeus. Asioita
on alkanut tapahtua tiheästi. Olen antanut lupaukseni, että olen joukkuepeluri. Olen ilmoittanut, että tullakseen aluekehittäjäksi pitää elää
sellainen elämä, että voi ryhtyä aluekehittäjäksi. Minulla on takana sellainen 26-vuotinen
jakso naapuriseutukunnassa Loimaalla.

Forssan seutu on mielenkiintoinen ja varhain
teollistunut sisämaaseutukunta. Puhutteleva
historia on aikaansaanut yhteiskunnallisia reformeja. Sosiaalidemokraattisen liikkeen ja
Vihreiden alku ovat kummunneet täältä. Mustiala ja Jokioisten kartano ovat myös muokanneet maaperää. Näistä lähtökohdista on jopa
etuoikeutettua tehdä strategiaa seudulle. Olen
sanonutkin, että meidän pitää tuoda Wahren tähän aikaan. Toinen tärkeä lähtökohta on kuusivuotiaan maailma. Ellei osaa selittää kuusivuotiaalle ajatuksiaan ei niitä itsekkään ymmärrä.
Seudulla on paljon näkijöitä ja tekijöitä. Minun
wahrenini etsisi ja löytäisi täältä Järkivihreän
talouden viisastenkiven. Niin tai se on oikeastaan jo löydetty. Pikemminkin kysymys on vihreän talouden laajentamisesta. Meillä on käsillä
aika, jolloin kestävän kehityksen malli on otettava käyttöön kaikilla inhimillisen elämän lohkoilla. On oltava anturit ylhäällä ja mietittävä
käytännön ratkaisuja. Kenties pian on kaikilla
käsivarressa hiilipiipparit, kun olemme ylittäneet osanamme olevan kulutuksen.
Vanhuksemme ansaitsevat huolenpitoa, mutta uusilla tavoilla. Kotona viihtymisen malleja pitää etsiä. Teknologia tuo uusia avauksia.
Aloitetaan vaikkapa perunankuorimisesta tai
liikkumisesta tai säätötekniikoista. Seuraavat
kymmenen vuotta tekevät meistä melkoisia
teknologiasimoja.

Haluatteko tietää, mikä minut Lounais-Hämeen läheisyydessä asuneen eniten yllätti Forssassa? Kyllä - tilojen runsaus ja monipuolisuus.
Minusta koen asian mahdollisuutena. Tiloista,
siis tyhjistäkin, pidetään huolta. Euroopassa on
löydetty erinomaisia ratkaisuja vanhoille teollisuustiloille. Helposti ajattelemme tilan vain
nosturikorkeuksien mukaan. Tulee ajatella
myös ihmisen korkeuden kautta.
Näen Forssan seudun kokonaisuutena, jota ei
pidä osaoptimoida. On löydettävä Tammelan,
Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan ykkösasiat.
Niin ei niitä tarvitse uudelleen löytää. Linnunlaulu Tammelassa maksaa 0 euroa. Humppila
löytää Forssan pässin rinnalle ultranopeita
kulkuvälineitä ja Jokioinen ja Ypäjä ovat upeaa
suomalaista vaihtelevaa maaseutua, jonka kehittämisessä on tieteellä, tutkimuksella ja käytännöllä oma osuutensa.
Tärkeintä ei saa unohtaa. Järkivihreä Forssan
seutu on energiaomavarainen 2018 ensimmäisenä suomalaisena seutukuntana. Kysymys ei
toiveesta vaan käsillä olevasta tavoitteesta.
Pauli Salminen
FSKK:n toimitusjohtaja

Hallitus on sopinut vuoden 2014 veromuutoksista
ja nyt odotellaan lakien vahvistamista.
Yhteisöverokanta laskee 20 %:iin,
joten yhteisöt, joiden tilikausi päättyy 1.1.2014
tai jälkeen, maksavat tuloksestaan 4,5 %:a vähemmän yhteisöveroa kuin vuonna 2013. Verottaja on lähettänyt ennakkoon jo parinkin tilikauden ennakkoverolaput. Jälleen on tulossa
uusi postitus ja vuoden 2014 ja 2015 ennakkoverolaput saa heittää pois, kunhan eduskunta
hyväksyy verolakien muutokset. Mietin vain
paljonkohan valtio säästäisi rahaa, jos postitusta järkeistettäisiin? Tämäkin olisi hyvä säästötoimenpide. Tuntuu, että tällä verouudistuksella lähinnä saadaan vältettyä, etteivät yritykset
lähde Suomesta muualle. Houkuttelevuutta
ei saada kuitenkaan nostettua, koska Suomen
palkkaverotus on varsin korkealla.

Edustusmenojen

si jää kuinka paljon lakimuutos tulee vaikuttamaan yritysten edustuskäyttäytymiseen ja sitä
kautta ravintola- ja matkailualaan, joihin edustusrahat yrityksistä pääasiassa suuntautuvat.

Osinkoverotusjärjestelmää uudistetaan 1.1.2014 lähtien. Osinkoverohuojennuksen veroprosentti laskee 9 prosentista 8
prosenttiin yhtiön nettovaroista. Osingonsaajan uusi vero on käteisosingosta laskettaessa
7,5 – 8 prosenttia pääomatulon määrästä riippuen. (verrataanko veroa yhtiön kokonaistuloon ennen veroja vai yhtiön maksaman veron
jälkeen) Hallitus päätti säilyttää ansiotuloosingot jatkossakin. Ensi vuodesta alkaen 8 %
nettovarallisuudelle ylittävä osinko on 75 %
(nykyisen 70 %) veronalaista ansiotuloa.

en 10 000 eurosta napataan kaksi prosenttia
enemmän veroa ensi vuoden alusta lähtien.

Km-korvaukset ovat myöskin olleet tapetilla. Taloussanomissa kuitenkin kirjoitettiin
30.8.2013, että hallitus luopuu suunnitelmastaan leikata kilometrikorvauksia.
Jäämme siis jälleen odottamaan lopullisia päätöksiä, joiden mukaan meidän yrittäjien on
toimittava parhaan kykymme mukaan.
Tämä verotuksen sahaavuus on harmillista.
Toivoisi, että löytyisi yhtenäinen kestävä yritystoimintaa suosiva verotus, jolla kannustettaisiin yrittäjiä.

vähennysoikeus

poistetaan kokonaan 1.1.2014 lähtien. Tämä
tarkoittaa sitä, että yritykset voivat kyllä edustaa ja maksaa edustuskulut, mutta veroilmoituksella kulut pitää tulouttaa 100 %:sti. Jos nyt
vuonna 2013 on jo isot edustuskulut ja tilikausi päättyy vuonna 2014, niin nämä syntyneet
edustuskulut ovat kokonaisuudessaan tuloutettava vuoden 2014 veroilmoituksella. Nähtäväk-

Pääomaverotuksen asteikko muuttuu myös 1.1.2014. Progressiorajaa alennetaan 40 000 eurosta 50 000 euroon. Tällä
hetkellä pääomatulon veroprosentti on 30 ja
50 000 euroa ylittävältä osalta 32. Osinkojen
progressio tarkoittaa sitä, että pääomatulojen
ylittäessä progressiorajan, pääomatulon veroprosentti nousee. Eli veromuutoksesta johtu-

Mukavaa alkanutta
syksyä,
Leena Leppä-Lukkala

KLT
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Makuliha
– Kärsäkujan lihanjalostamo –

L

aatu ja maku ovat ratkaisevassa asemassa tuotteiden
menekissä. Lihajalosteiden
pitää kestää laatukriteerit ja tarkastelu myös muihin valmistajiin verrattaessa. Makuliha on nimensä mukaisesti tehnyt tämän.
Lihajalosteet valmistetaan suomalaisista raaka-aineista omien
reseptien mukaisesti, kertoo makkaramestari Jussi Ali-Lekkala.

Jalostussikalasta lihakaupaksi
Makulihan historia alkoi 1991 kun Pekka ja
Meeri Ali-Lekkala päättivät perustaa tilateurastamon ja lihakaupan tilalleen. 20 vuotta
possujen kasvattamista olivat kypsyttäneet
ajatuksen tilan kehittämiseen. Käytännössä
Makuliha toimi tienavaajana tilateurastamojen
tulemiselle ollen Suomessa ensimmäisten joukossa. Tilat rakennettiin ja niiden yhteyteen
tehtiin myös tunnelmallinen lihakauppa, joka
toimii edelleenkin samoissa tiloissa. Ensimmäisinä vuosina tehtiin pelkästään teurastustoimintaa. Lihat palvattiin aluksi Somerolla ja
makkarat ostettiin makkaratehtaalta Karkkilasta. Nälkä kasvoi syödessä ja niinpä vuonna
1993 rakennettiin omat palvisaunat. Sotaväestä
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päässyt Jussi Ali-Lekkala sai oppia vanhemmalta
mestarilta kinkun palvaamisesta toimien kisällinä. Ensimmäiset palvituotteet olivat syntyneet.

Makkaran valmistus alkaa
Pian valmistuivat myös ensimmäiset makkarat
herkkusuille.
- Makkaramassat tehtiin myllyn kanssa ja
palvisaunan orsilla niitä palvattiin ja padassa
kypsennettiin. Makkarat olivat kohtuullisia,
mutta ongelmana oli, että jokainen satsi oli
vähän eri makuinen. Asiakkaat kyselivät, että
saisiko samaa mitä oli viime kerralla, muistelee
Jussi.
Tämä johti siihen, että ensimmäiset kunnolliset makkarakoneet ja kypsennysuuni hankittiin 1994.
- Sain vielä hivenen oppia vanhalta mestarilta, ennen kuin hän siirtyi muualle konsultoimaan. Jäin sitten uusien koneiden kanssa
opettelemaan reseptien, massojen ja makkaran
tekoa. Se onkin sitten ollut minun pääasiallinen tehtäväni siitä asti, naurahtaa Jussi.

Oppia hakemassa
Ei oppi ojaan kaada ja niinpä Jussi hakikin ensin koulutusta Hämeenlinnan lihatalousopistosta. Sieltä nuori tekijä sai hyvät perusteet tulevaa varten. Nämä opit olivatkin tarpeen, kun
Jussi toimi mestarin kisällinä.

- Kun on riittävän alkeellisilla laitteilla ensin
tehnyt, niin oppii tuntemaan makkaramassan
rakenteen, sielun ja elämän. Tällöin oppii tekemään kaiken entistä paremmin. Kursseja
ja oppia on haettu aina tarpeen tullen. Myös
Itävallassa Viiperin maustetehtaassa on oppia
käyty hakemassa, kertoo Jussi.

Aseman vakiinnuttaminen
Työ tekijäänsä opettaa. Niinpä 1997–1998 alkoi tuotteiden laatu pysyä vakiona kertyneen
kokemuksen myötä. Myös makkaramassojen
kehittäminen oli hyppysissä. Vuonna 1999
saneerattiin vanhoihin kasvatustiloihin lisää
lihanjalostustiloja. Vuosituhannen vaihteessa
uudistetut tilat saatiin käyttöön. Tilojen lisäksi
myös tuotantolaitteita uusittiin ja tehtiin toinen palvisauna. Kaikkiaan tiloja on noin 1600
m2, joista tuotantokäytössä on 1400 m2. 2006
investoitiin lisää uuteen pakkaamo-, siivuttamo- ja lähettämötilaan.
- On haastavampaa rakentaa vanhoihin tiloihin kuin uusiin. Tilat ovat vähän matalia ja
ne asettavat omat haasteensa. Meillä on kuitenkin pystytty toimimaan näiden seinien sisällä,
toteaa Jussi Ali-Lekkala.

Markkinointi
- Kyllä toimintamme on pienestä lähtenyt
liikkeelle. Omasta myymälästä ensin myytiin

ja sitten pikkuhiljaa myytiin paikallisiin kauppoihin, muistelee Jussi.
Vuonna 2000 valmistunut tuotantotilojen
laajennus mahdollisti tuotteiden laajemman
myynnin ja markkinoinnin. Aloitettiin pitkäjänteinen ja aktiivinen myyntityö vähittäiskauppoihin. Aika nopeasti tärkeimmäksi
alueeksi muodostui pääkaupunkiseutu. Siellä
kauppiaat ymmärsivät Makulihan tuotteiden ja
konsulenttimyynnin tuoman lisäarvon ja antoivat myymälöistään vakituisia myyntipisteitä. Parhaimpina myyntipäivinä 40 konsulenttia
myy ja maistattaa tuotteita kaupoissa EteläSuomessa. Uusien kuluttajapakattujen tuotteiden saaminen keskusliikkeiden valikoimiin on
mahdollistanut tuotteiden saatavuuden ympäri
koko Suomen. 2000-luvulla Makulihan liikevaihto on kasvanut vuosittain 10-15 prosenttia.
Liikevaihto on tällä hetkellä n.8 miljoonaa.

Tuotteista yritys tunnetaan
Makulihan tuotannosta puolet on kinkkutuotteita ja toinen puoli makkaroita ja lihahyytelöitä. Kestotuotteita on vuosien varrella
syntynyt: Hämäläinen Possumakkara, Maaherran Makkara, Salarakas, Riihikinkku ja
moni muu tuote on vakiinnuttanut paikkansa
asiakkaiden ostoslistoilla. Makkarat ovat olleet myös makkaramarkkinoiden suosikkeja
ja kunniaa ovat tuotteiden maut silläkin rintamalla saaneet. Palvituotteet ovat myös löytäneet ystävänsä.
- Valmistamamme lenkkimakkarat ja grillimakkarat tehdään kaikki pääsääntöisesti luonnonsuoleen. Sitten on leikkelemakkaroita lauantaimakkarasta viherpippurileikkeen kautta

munamakkaraan ja kielileikkeeseen. Kokolihatuotteisiin kuuluvat palvikinkut, keittokinkut
ja korppukinkut. Joulusesonki on kinkkujen
kulta-aikaa. Lihahyytelöä ei myöskään kannata
unohtaa, kertoo Jussi.
Uusien pakkausten myötä tuotteet ovat tunnistettavissa ja helposti löydettävissä kauppojen kylmätiskeiltä. Myös myyntikonsulentit
tekevät kaupoissa hyvää työtä ja palvelusta on
saatu positiivista palautetta.

Tuotekehittely
Makulihalla on viikoittain valmistuksessa n. 50
eri tuotetta. Vuosittain lanseerataan 2-3 uutta
tuotetta.
- Kesämarkkinoille pyritään tuomaan vuosittain uusi grillimakkarauutuus. Eri vuodenaikoina on tietysti omat sesonkituotteensa. Näin
syksyisin on muun muassa riistamakkaraa,
riistalenkkiä ja puolukkaista hirvimakkaraa,
kertoilee Jussi.

Yritysjärjestelyt
Toimitusjohtajana toimiva Riikka Ali-Lekkala-Toivo ja makkaramestari Jussi Ali-Lekkala
ovat alusta asti olleet mukana yrityksen toiminnassa. Vuonna 2002 tehtiin sukupolvenvaihdos jolloin omistus siirtyi nuoremmalle
polvelle. Pekka ja Meeri Ali-Lekkala kevensivät
työtahtia ja siirtyivät lähinnä taustatueksi nuorille yrittäjille. Yrityksen työnjako on varsin
selvä. Riikka vastaa myynnistä ja markkinoinnista ja Jussi tehtaan pyörittämisestä. Henkilökuntaa on yrityksellä tällä hetkellä 42, joista 15
on kiertäviä konsulentteja. Tämän lisäksi yritys

työllistää 20 Makulihan tuotteita myyvää ja
esittelevää yrittäjä konsulenttia.

Kasvutavoitteita
Taloustilanne on ollut viime vuosina haasteellinen, mutta ihmiset eivät onneksi elä ilman
syömistä. Makulihan yrittäjillä on edelleen
halu kasvattaa toimintaa maltillisesti ja säilyttää markkinajohtajan asema konsulentti- ja
palvelutuotteiden myynnissä sekä pyrkiä lisäämään kuluttajapakkausten levikkiä.

Yrittäjänä lihajalostamossa
-Toiminta on verrattavissa mihin tahansa
yrittämiseen. Meillä on suhteessa aika paljon
henkilökuntaa ja prosessi toimii täällä makkaratehtaalla melkein ympärivuorokautisesti.
Kinkkua on aina uunissa uunissa ja vahtimista se vaatii sekä iltaisin puiden lisäämistä perinteisen palvisaunan pesään. Lainsäädäntöä
jalostamotoiminnassa on enemmän kuin monessa muussa PK-yrittämisessä, kuten elintarvikelaki ja hygienialainsäädäntö, tietää Jussi.

Makkaramestarin vapaa-aika
Makkaramestari nollaa vapaa-aikana akkunsa
tekemällä metsätöitä. Tilan pellot ovat vuokrattu naapureille, jotka hoitavat maisemoinnin. Myös enduroajaminen on miehen sydäntä
lähellä. Harrastetasolla on Jussi käynyt kilpailujakin kiertämässä.
- Fyysisillä harrastuksilla saa hien
pintaan ja unohtaa työasiat
hetkeksi, toteaa Jussi. •
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Yhdistyksen opintomatka

Budapest – Bratislava - Wien 18.-22.9.2013

Y

hdistyksen tämän vuotuinen opintomatka suuntautui Euroopan kulttuurikaupunkeihin Budapestiin, Bratislavaan ja Wieniin. Matkalle oli hyvissä ajoin
ilmoittautunut innokas 36 henkilön joukko.
Reissuun lähdettiin 18.9. ja Budapestiin saavuttiin ennen puoltapäivää. Väkeä oli vastassa
oppaamme Krisztina Jelenics, joka kierrätti
bussilla katsomassa Budapestin kauniita ja tärkeimpiä nähtävyyksiä. Budapest on monien
mielestä yksi Euroopan piilossa olevista helmistä. Onpa kaupunkia kutsuttu Itä-Euroopan Pariisiksi sen mahtavan arkkitehtuurin, leveiden
puistokatujen ja monien viheralueiden ansiosta.
Kaupungin lukuisat historialliset rakennukset,
upeat sillat, kauppahallit ja monet muut asiat
heijastavat Budapestin ainutlaatuista historiaa ja
kertovat kukin oman tarinansa. Kierroksen jälkeen saavuttiin Tonavan rantaan, missä jäsenis-

1

tölle oli varattu tilausristeily ruokailuineen. Risteilyn jälkeen tutustuttiin Budapestin hienoon
kauppahalliin, mistä monelle tarttuikin ensimmäiset tuliaiset kasseihin. Kierrosten jälkeen
majoituttiin hotelli Budapest Dunaan. Hotellille
saapui myös Suomalaisen Kauppakillan Mertsi
Lindfors, joka kertoi hyvin selkeästi millaista
on Unkarissa elää ja yrittää. Kokonaisuudessaan
esitys oli erittäin mielenkiintoinen. Loppuillasta
oli varattu jokaiselle omaa aikaa tutustua Tonavan rannan iltaelämään.
Torstaina lähdettiin aamiaisen jälkeen vierailulle Suomen suurlähetystöön, missä meille
kerrottiin sen toiminnasta ja saatiin tietoa alueen yrityskulttuurista Finpron edustajalta. Suurlähetystöstä siirryttiin tutustumaan vanhaan
kaupunkiin. Budan linnavuorelta (Várhegy) on
varmaankin kaupungin kauneimmat näkymät
Tonavan yli Pestin puolelle. Linnavuorella si-

2

jaitsevat kaupungin tärkeimmät keskiaikaiset
nähtävyydet ja se kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin. Iltapäivä oli varattu yritysvierailuille. Ensiksi tutustuttiin Halton Oy:n Unkarin
suodatintehtaaseen, joka sijaitsi Dunaharasztiassa. Yhdistyksen otti vastaan tehtaalla Ari
Ravanti, joka esitteli tehtaan toimintaa ja toimitiloja. Haltonin vierailun jälkeen matka jatkui
Gödöllöön, hevostilalle, jonne oli n. 35 km Budapestista. Hevostilan toimintaa esiteltiin, sekä
saimme nähdä hevosshown. Ilta päättyi yhteiseen runsaaseen illalliseen hevostilalla.
Perjantaina lähdettiin kohti Bratislavaa. Matkan varrelle oli varattu kaksi yritysvierailua.
Vierailut aloitettiin tutustumalla Scanfil Oy:n
Unkarin tehtaaseen, missä valmistetaan metallirakenteita. Vastassa meitä oli tehtaan edustajana
Andrea Chance, joka kertoi sujuvalla Suomen

3

Kaupunginjohtajan tervehdys
Aloitin työt Forssan kaupunginjohtajana
elokuun alussa. On ollut hienoa havaita, että
kaupungissa ja kaupungin organisaatiossa on
hyvä positiivinen vire päällä. Forssa joutuu
varautumaan heikkeneviin julkisen talouden
näkymiin nopealla aikataululla. Korkea työttömyysaste ja Euroopan tilanteen epävarmuus
heijastuu myös paikallisesti. Kaikki merkit
viittaavat kuitenkin siihen, että Forssalla on
erinomainen mahdollisuus menestyä, kehittyä ja löytyy uusia kilpailuetutekijöitä. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan,
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jotta voimme varmistaa toisaalta mahdollisuuden panostaa kehittämisoperaatioihin, ja
toisaalta sen vuoksi, että pystymme varmistamaan asiakkaiden tarpeet tyydyttävän palvelutuotannon tulevaisuudessakin.
Kaikkein tärkein tulevaisuuden rakentamisen väline on kaupungin uusi strategia, jonka
työstäminen on käynnistetty. On tärkeää, että
elinkeinoelämän edustajat ja kaupunkilaiset
pääsevät osallistumaan ja ottamaan kantaa.
Kaupunkia ja organisaation toimintamalleja

on kehitettävä, jotta voimme varautua edessä
odottaviin 2020 ja 2030 lukujen haasteisiin.
Pelkästään vanhustenhuollon palvelutarpeet
tulevat lisääntymään Forssassa yli 80 prosentilla tämän hetken tilanteesta vuoteen 2030
mennessä. Naapurikunnissa tilanne on aivan
sama. Jotta vaikeasta yhtälöstä voidaan selvitä, tarvitsemme toimenpiteitä kiinnostuksen
lisäämiseksi Forssaa kohtaan, erilaisia palvelusetelimalleja ja muutenkin vuorovaikutteista kumppanuutta yrittäjien ja teollisuuden edustajien kanssa. Luulen myös, että ne

4
kielellä tehdasesittelyn ja kuulumiset Unkarin
markkinoilta. Vierailu päättyi kiertokäyntiin
tehtaalla. Puolenpäivän jälkeen saavuimme
Hilltop Neszmélyin viinitilalle, missä saimme
tutustua viinin viljelyyn ja jalostamiseen. Kierroksen jälkeen meille oli varattu mahdollisuus
maistella vanhassa viinikellarissa tilan tuotteita.
Myöhemmin illalla saavuimme Bratislavaan,
jonka iltaelämään jokainen tutustui omatoimisesti. Mainittakoon, että hotelli Crowne Plaza,
johon majoituimme, oli tasoltaan erinomainen.
Lauantai, joka oli omatoiminen päivä, sujui
suurimmassa määrin kenkiä kuluttaen, kun tutustuimme kaupunkiin. 430 000 asukkaan Bratislava on Slovakian poliittinen, kulttuurillinen
ja taloudellinen keskus sekä pääkaupunki Tonavan rannalla. Bratislava on kuitenkin Slovakian
suurin kaupunki ja mielenkiintoisena yksityiskohtana myös maailman ainoa pääkaupunki,
joka sijaitsee kahden eri valtion rajalla, Itävallan
ja Unkarin. Bratislavalla on kiinnostava historiallinen tausta. Monet eri kansat ja kulttuurit ovat jättäneet jälkensä Bratislavan kirja- ja
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kaupungit, jotka kykenevät kehittämään uusia
innovatiivisia tapoja ottaa asiakkaat mukaan
palvelujen suunnitteluun palvelun käyttäjinä ja
jotka pystyvät soveltamaan uutta teknologiaa
sekä kehittämään organisaation johtamisjärjestelmää ketteräksi, saavat huomattavaa kilpailuetua tulevaisuudessa.
Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen asemaa ja roolia pitäisi vahvistaa, jotta pärjäämme myös uuden ohjelmakauden olosuhteissa.
Seudullinen yhteistyö muodostaakin yhden
strategisen pullonkaulan elinkeinojen kehittämisessä. Teemme Kehittämiskeskuksen uuden toimitusjohtajan kanssa kaikkemme, jotta

6

5
puhekieleen, arkkitehtuuriin, keittotaitoon ja
elämäntapaan. Bratislava tarjoaa lukemattomia
hurmaavia kahviloita, baareja ja ravintoloita,
kauppoja, ostoskeskuksia ja paljon muuta. Päivä kaupungissa menikin nopeasti ja jätti kaikille
uudelleen tulemisen ajatuksen. Päivä päättyi yhteiseen illalliseen Traja Musketieri -ravintolassa.
Sunnuntaina matkamme jatkui Wieniin, siellä
tutustuimme kaupungin tärkeimpiin kohteisiin:
Kaarlen kirkkoon, Oopperataloon, Parlamenttitaloon sekä vanhaan keskustaan. Kierroksen
päätteeksi ajoimme Grinzingin kaupunginosaan, jossa jalkauduttiin. Kylästä jokainen löysi
itselleen mieluisen ruokapaikan lukuisista pienistä viinituvista. Grinzingistä lähdimme kohti
Wienin kansainvälistä lentokenttää ja sieltä kotimaahan. Mainitsemisen arvoista on, että meillä oli Budapestissa – Bratislavassa - Wienissä
koko matkan ajan sama bussi ja kuljettaja. Kiitos
hänelle ja muille vieraanvaraisille ihmisille matkamme aikana. •
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Kuvissa
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1. Budapestin kauppahalli on herkkusuiden paratiisi
2. Suurlähestystöllä esiteltiin Team Finlandin toimintaa
3. Halton Oy:n Ari Ravanti on tyytyväinen Unkarin
tehtaaseen
4. Yrityskierrosten vetäjät Scanfil Oy:ssä valmiina
esittelyyn
5. Nyströmit pitivät viinikellarin tunnelmasta
6. Jäsenistö valmiina Hilltopin viinitilan maistiaisiin
7. Gödölön hevostilaan tutustuttiin kärryjen kyydistä
8. Tonavan valaistus oli iltaisin vertaansa vailla
9. Bratislavan keskustan tunnelma hymyilytti Eilaa ja
Piaa
10. Wienin keskustan rakennukset saivat päät
kääntymään

saamme vahvistettua erinomaista asemaamme
ja yritysten kiinnostusta aluettamme kohtaan.
Kehittämiskeskuksella on strategiatyö käynnissä, käytännössä se muodostaa seudullisen elinkeinojen kehittämisen perustan.
Kierrän aikataulun puitteissa mielelläni tutustumassa alueen yrityksissä ja kuuntelen signaaleja herkällä korvalla. Yhteistyö on avainsana.
Tulevaisuuden rakentamisen on oltava avointa
ja avarakatseista.
Toivotan lehden lukijoille menestyksekästä
syksyä. Pidetään yhteyttä!

ko
Sami Sulk
johtaja
kaupungin
upunki
a
Forssan k
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Kirsi Laine-Mäki

Rautarouva
E

lämän pienet sattumat saattavat
vaikuttaa monella tavalla tulevaisuuden muovautumiseen. Tämän
myöntää myös rautarouva Kirsi LaineMäki. Hänen vanhempansa aikoinaan
miettivät tullako Forssaan vai mennäkö Raisioon. Forssa vei tuolloin voiton
ja hyvä niin, sillä Envorin historiaa olisi
varmasti kirjoitettu Raisiossa toisella
tavalla.
- Myös minulla meni hivenen aikaa,
kunnes löysin paikkani Envor Recycling
Oy:n yksikönjohtajan paikalta, naurahtaa Kirsi.

Yrittäjämyönteinen Forssa
Envor Recyclingin romukauppa täyttää keväällä 50 vuotta. Toiminta alkoi virallisesti
15.4.1964, kun Forssan Romu Tmi Esko Laineen toiminta merkittiin liikevaihtoverorekisteriin. Syy minkä vuoksi toimintapaikkakunnaksi haarukoitui Forssa, oli oivallinen sijainti
kahden valtatien risteyksessä. Alueella oli
myös valmiiksi teollisuutta, joka tuki toiminnan aloittamista. Silloiset Forssan poliitikot
ja kaupunginjohtajat ottivat avosylin vastaan
uusia yrittäjiä, joten tontti löytyi nopeasti. Toiminta alkoi Pilvenmäellä, mutta siirtyi myöhemmin Viksbergiin.
- Tavara saatiin siihen maailmanaikaan huutokaupoista. Nämä olivat isoja teollisuuden
purkuhuutokauppoja ja armeijan huutokaup-
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poja. Isäni kertoi, että kerran Turusta saatiin
ostettua rautatiekiskoja, jotka sitten myytiin
Puolimatkalle. Kartanonkadun kerrostalojen
metallirakenteet ovat peräisin noista kiskoista.
Sodanjälkeisenä aikana oli huutava pula raudasta, kerätystä rautaromusta kaikki käyttökelpoiset osat ja palat myytiin hyötykäyttöön.
Romu lajiteltiin, käsiteltiin ja toimitettiin sulattoon, kuten nykyäänkin.

Keräystoiminta
Metallin lisäksi kierrätyspaperi ja pahvi ovat
olleet alusta asti kerättyjen materiaalien joukossa. 80-luvulla tuli mukaan myös lasinkierrätys, kun Esko Laine ja Hännisen Timo lähtivät kehittämään kierrätyslasin hyödyntämistä
lasivillan tuotannossa, silloisessa Alhströmin
Forssan tehtaassa. 90-luvulla perinteinen vanhan käyttöraudan myynti väheni ja yhä suurempi määrä vastaanotetusta romusta toimitettiin teollisuuden raaka-aineeksi. Materiaalin
käsittelyssä otettiin mukaan muovin kierrätys.

Pitkä tie yrittäjyyteen
Jokaisen pitää kulkea omat polkunsa. Niin teki
myös Kirsi. Ammattikoulutusta rautarouva
kävi takomassa Tammelassa Käsi- ja Taideoppilaitoksessa valmistuen puusepäksi. Levottomat
jalat jatkoivat matkaa vuodeksi yhdysvaltoihin
Au pairiksi. Ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen
paluu Forssaan tapahtui romukaupan kautta,

sillä romukaupassa oli huutava pula työntekijöistä. Kirsi polttoleikkasi, kuormasi, paalasi paperia ja toimi myynnissä. Paikoilleen tuli jäätyä,
kun Jaakko Mäki tuli kuvioihin. Rautarouvan
aika vaihtui neljäksi vuodeksi kotiäidin rooliin
lasten syntymisen myötä. Menevälle naiselle ei
aika hellan vieressä maistunut, vaan mieli teki
takaisin töihin ja ihmisten ilmoille. Suhdanteet
olivat vaihtuneet ja romukaupalla ei tuolloin
tarvittu lisätyövoimaa. Työtä löytyikin Fenestran ikkunatehtaalta. Kahdeksan vuotta kului
puusepänammattia tehdessä. Luottamusta Kirsi
sai myös työkavereiltaan toimien varapääluottamusmiehenä. Työt Fenestralla päättyivät,
koska Kirsin vanhemmat toivoivat pääsevänsä
eläkkeelle ja veljellä Mika Laineella oli kädet
täynnä töitä yrityksessä jo muutenkin. Perheen
parissa pidettiin palaveri ja vastuut jaettiin.
- Lupasin tuolloin, että otan vastuuta romukaupasta, muistelee Kirsi.

Yrityksen omistusmuutokset
Forssan Romun osakkaana ovat Mika ja Kirsi
olleet 70-luvun loppupuolelta asti, kun heidät
otettiin mukaan Forssan Romun toimintaan
äänettöminä yhtiömiehinä. Yhtiön omistus on
edelleen perheen hallussa ja operatiivinen vastuu on nykyään Mikalla ja Kirsillä. Tänä päivänä yhtiö on jaettu useampaan osaan, joista
romuliike on vain yksi osa Envor -konsernia,
muut osat yrityksestä ovat Envor Processing
Oy, Envor Group Oy ja Envor Biotech Oy.

Miten romukauppaa käydään?
Alkuaikoina metalliromua hankittiin huutokaupoista ja sitä tuli myös maatalouden piiristä. Nykyään metallialan yrityksiltä tulee paljon
metalliromua, joka on jo etukäteen lajiteltu eri
laatuisiin metalleihin.
- Se on sellaista pientä silppua mitä ei voi
hyödyntää kuin sulatot. Ennen vanhaan oli
ihmisiä etsimässä tarverautaa ja osia omiin innovaatioihinsa. Tänä päivänä ei ole enää paljon
tarvitsijoita, kun omavalmisteet ja käsillä tekemisen taito ovat kadonneet, kertoo Kirsi.
Metallit lajitellaan ja puhdistetaan eri laatuihin. Värimetalleja ovat esimerkiksi alumiini,
ruostumaton teräs, nikkeli, kromi, lyijy, kupari,
messinki ja molybdeeni.
- Meiltä lajitellut metallit viedään Ovakolle
Imatralle, Tornion terästehtaalle sekä Karkkilaan Componentalle tai vientisatamiin. Metallin hinta määräytyy kansainvälisen pörssin
mukaan. Hinta on joka puolella maailmaa
sama, tietää Kirsi.
Nykyisin kierrätysalan kaupanteko on kansainvälistynyt. Envorilla on asiakkaita ympäri
maailmaa. Esimerkkinä voidaan kertoa, että
yksi meidän intialainen asiakas ostaa meiltä
Forssasta kierrätysmuovia, josta tehdään Intiassa kengänpohjia. Euron tulo valuutaksi on
helpottanut kansainvälistä kaupantekoa, mutta
EU:n säätämät direktiivit ovat taasen hankaloittaneet sitä. Myös asiakkaat ympäri maailmaa ovat hyvin laatutietoisia.

- Meillä on myös liikkeessämme uuden raudan varasto aputoiminimellä FR-Rautakauppa,
joka palvelee ammattilaisia tarjoten laajan valikoiman uusia teräksiä, muotoprofiileita, vanereita, pultteja ja muita tarvikkeita asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimitusmäärät ovat muuttuneet
tukkureilta niin paljon, että minkään pienemmän konepajan taikka metallifirman ei kannata
enää tilata suoraan rahtikustannusten takia. Välitämme lähiseudulle paljon rautaa, kertoo Kirsi.

Laatuluokitukset ja toimitukset
Kirsin aikanakin kierrätysala on kehittynyt
paljon, muutoksia on tullut sertifiointeihin,
laatuluokituksiin ja myös toimitusvarmuudet
ovat muuttuneet.
- Aikaisemmin sai metallia vain viedä terästehtaille. Nykyään terästehtaat on tarkasti
optimoitu, meidän täytyy kellontarkasti tietää
koska viedään ja mitä viedään, kertoo Kirsi.
Pienet valimot tarvitsevat hyvää palvelua
toimitusten ja laadun suhteen. Pieniä valimoita
on Karkkilassa, Porissa, Harjavallassa, Tampereella ja Jyväskylässä. Valitettavasti kotimainen
kysyntä on hiipumassa konkurssien ja tuotannon alasajojen johdosta.

Työpäivä
Romukaupassa ei mikään työpäivä ole samanlainen. Koskaan ei tiedä millainen asiakas tulee
ovesta sisään tai soittaa. Myös tarpeet ja toiveet

asiakkailla vaihtelevat suuresti. Perustyöpäivä
Kirsillä on kahdeksasta viiteen.
- Hyvä työpäivä on, kun saa aikaiseksi hyvän
kaupan. Myös asiakkaalta saatu hyvä palaute
lämmittää mieltä, kertoo Kirsi.

Taloustilanne
Raudan hinta ja sen tarve on tunnetusti ennakoinut talouden kasvua tai laskua.
- Vuodesta 2008 asti ollaan oltu kuin tuuliajolla,
ei yhtään tiedä mitä seuraava aalto tuo tullessaan.
Ennen lamaa kaikki kulki kolmen kuukauden
sykleissä. Yleensä tiesi tarkkaan kuinka metallin
hinta määräytyi. Nyt ei sellaista kristallipalloa ole
joka kertoisi mitä maailmalla tapahtuu. Kiinan
tilannekin mietityttää, jos siellä haukataan tyhjää… pelottaa ihan oikeasti, miettii Kirsi.

Vapaa-aika
Kirsi on tunnetusti aktiivinen nainen. Vapaaaikaa riittää perheen lisäksi myös politiikan,
järjestöjen ja urheiluseurojen toimintaan.
- Harrastustoiminta auttaa myös irtaantumaan työmaalta, jolla tulisi varmaankin vietettyä muuten pyöreitä päiviä, kertoo Kirsi.
Kaikenlainen muu tekeminen toimii Kirsi Laineelle vastapainona työelämälle. Todellinen
rentoutuminen löytyy moottoripyörän satulasta.
- Kun pistää kypärän päähän ei tarvitse
miettiä. Aivot liikenneturvallisesti narikassa,
naurahtaa Kirsi. •
KÄTEVÄ 2 / 2012
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Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen

Kuljettajan ammattipäteyystutkintokoulutus 22.3. – 31.5.2013

toimintaa

tui Firskarsiin, missä myös ruokailtiin yhdessä.

Yritysvierailu FM-Hausilla

Yhdistys järjesti jäsenyrityksilleen ammattipätevyystutkinnon. Tutkintoon kuului viisi eri kurssia, jotka suoritettiin Hotelli Scandicissa. Osallistujia kurssilla oli 26.
Kurssien vetämisestä vastasi Liekkitiimi.

Jäsenistö pääsi 20.8.2013 vierailulle FMHausille, missä tutustuttiin tehtaan historiaan, toimintaan ja toimitiloihin. Esittelyn
suoritti toimitusjohtaja Juhani Sjöman.
Tilaisuuteen toi Jokioisten kunnan tervehdyksen kunnanjohtaja Jarmo Määttä.

Yritysvierailu Forssan
LVI-valmisteella 16.4.2013

Yhdistyksen opintomatka
Budapest-Bratislava-Wien

Yhdistyksen väki pääsi vierailulle Forssan
LVI-valmisteelle. Yrityksen toimitusjohtaja
Mika Lehtonen esitteli yrityksen toimintaa
ja valmistuvia tuotteita.

Lue matkasta lehden sivuilta 6-7.

Yhdistyksen Jumpat alkoivat
Yhdistyksen oma jumppa alkoi 19.9.2013
20 hengen voimin Kutomon liikuntatiloissa. Tarjolla on todellista hikijumppaa.

Perinteinen Teatterimatka
Helsinkiin 18.5.2013

Vierailu HAMK:ssa 24.9.2013

Perinteinen teatterimatka tehtiin Uuteen
Iloiseen Teatteriin. Ilometritehtaan esitystä oli seuraamassa täysi bussilastillinen
yhdistyksen jäsenistöä. Ennen teatteriesitystä ruokailtiin Ravintola Savotassa Senaatintorin kupeessa.

HAMK esitteli toimiaan ja projektejaan jäsenistölle. Esko Tonteri oli myös paikalla ja
kertoi viimeisimmät kuulumiset Humppilan lentokenttä- ja logistiikkahankkeesta.

MC-kätevän ajot 23.5. ja 30.6.

Rautakankikävelyn MM-Kisat
Yhdistyksen MP-jaosto teki kaksi ajomatkaa. Ensimmäisellä kerralla ajeltiin ympäri
Lounais-Hämettä. Toinen matka suuntau-

Yhdistys osallistui kolmannen kerran kisoihin 16.8.2013. Tälläkin kertaa joukkueen
tie pysähtyi alkueriin. Tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen…

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä

tapahtuu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987

Vuosikokous ja kuusijuhla

Jumpparyhmä Kutomolla

Yritysvierailut

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja kuusijuhla pidetään Tehtaankoululla
16.11.2013. Vuosikokous alkaa klo 18.00 ja
kuusijuhla 18.30. Tilaisuudessa palkitaan
yhdistyksen ansioituneita jäseniä ja julkistetaan vuoden KÄTEVÄ-palkinnon saava
yritys. Juhlapuhujana toimii OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Yhdistyksen jumpparyhmän vakiovuoro
keskiviikkoisin Kutomon liikuntakeskuksella syksyn 2013 ja kevään 2014 ajan.

Yritysvierailuja tullaan järjestämään talven aikana paikallisiin yrityksiin. Niistä
tiedotetaan jäsenistölle erikseen.
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Järkivihreä
Forssan seutu

Ammattilaitteilla
onnistut varmasti.
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Pelco Finland jatkaa
Esmin jalanjäljillä
Suomen johtavana
turvallisuusjärjestelmien
ja paloilmoittimien
asiantuntijana,
kehittäjänä ja
valmistajana.

Sähkömatti Oy
on Pelcon partneryhteistyökumppani
ja valtuutettu
paloilmoitinliike.
Asennamme ja
huollamme Pelcon
paloilmoitinjärjestelmiä.

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

Forssan Rakennuskonevuokraamo Oy
Teollisuuskatu 18, 30420 Forssa
Puh. (03) 42 46 5800 • www.frkv.fi

HANKI
LAAJAKAISTA FIRMA!

YRITTÄJÄ

VARMISTA YRITYKSELLESI TOIMIVAT PALVELUT
Laajakaista Firma on edullinen yritysliittymä, joka soveltuu etätyöhön
sekä yrittäjän ja pk-yrityksen netti- ja pilvipalveluiden käyttöön.

Yritysliittymämme tarjoaa monia tärkeitä etuja
tavalliseen liittymään verrattuna mm.
2PDQSDOYHOXQXPHURQMRNDDXWWDDRQJHOPDWLODQWHLVVD
-RSDSXROWDQRSHDPPDQYLDQNRUMDXNVHQ
/DLWWHLGHQNRUMDXNVHQHWlKDOOLQQDQDYXOOD
KIINNOSTUITKO? Lähetä tekstiviesti FIRMA numeroon 044 773 4444,
niin otamme sinuun pikaisesti yhteytä.

SSP Yhtiöt Oy
Yrityspalvelu 0800-30301

Paikalliset
sähköyhtiösi

Asiakaspalvelu 029 70200 100
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717
verkkopalvelut@fvp.fi

www.fvp.Į

Enemmän
kuin energiaa!

Paulinkatu 9, 30420 Forssa
Asiakaspalvelu 029 70200 120
sahkonmyynti@fore24.fi

www.fore24.Į

