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Pääkirjoitus 

Erikoisia aikoja
Korona on vaikuttanut ja vaikuttaa elämäämme vielä jonkin ai-
kaa. Tartunnat on Suomessa saatu pidettyä varsin alhaisella tasolla 
vertailtaessa tilannettamme muuhun maailmaan. Kesällä päästiin 
palaamaan lähes normaaliin olotilaan kevään alkushokin jälkeen. 
Toisin kuin muualla Euroopassa, ei meillä laitettu teollisuutta tai 
elinkeinoelämää laajasti kiinni. Suurimmat kärsijät löytyivät kau-
pasta ja palvelualoilta. Valtio reagoi tilanteeseen yritysten tukipa-
keteilla sekä lomautusjärjestelmän joustoilla. Pankit antoivat lyhen-
nysvapaita yrityksille ja yksityisille, jotta selvitään pahimman yli. 
Alhainen korkotaso auttoi myös yrityksiä ja kuluttajia selviämään. 
Suomen julkinen velka on tässä rytäkässä kasvanut huippulukemiin 
ja bruttokansantuote laskenut noin 5–6 %. Valtiovarainministeriön 
arvion perusteella uutta velkaa otetaan tänä vuonna yli 17 miljardia 
euroa. Se tarkoittaa yli 3 000 euroa jokaista suomalaista kohti. Halli-
tuksella pitäisi olla elvytyksen lisäksi myös mietittynä keinoja, millä 
työllisyyttä ja taloutta saadaan nostettua. Jätämme joka tapauksessa 
kriisin velanmaksun tuleville sukupolville.

Lääkeyhtiöiden Pfizerin ja BioNTechin kehittämästä koronarokot-
teesta on saatu lupaavia tuloksia. Yhtiöiden kehittämä rokote esti 
koronaviruksen aiheuttaman taudin kehittymisen koehenkilöillä 
90  -prosenttisesti. Tämä tieto nosti pörssikurssit kovaan nousuun 
maailmanlaajuisesti. Mikäli tieto olisi tullut pari viikkoa ennen 
USA:n presidentinvaaleja, olisi mitä ilmeisemmin istuva presidentti 
saanut jatkaa virassaan seuraavat neljä vuotta. Joe Bidenin valinta 
virkaan tuo maailmalle ennustettavuutta ja sitä kautta vakautta. Täs-
sä tilanteessa voi suomalaiselle teknologialle olla kysyntää rapakon 
takana. Jäänmurtajat, cleantek ja 5G voivat olla sellaista osaamista, 
joista Yhdysvalloissa on kysyntää ja tarvetta. Näkyvillä on siis enem-
män mahdollisuuksia kuin vuosi sitten.   

Forssan seudulla on toistaiseksi selviydytty vähillä vaurioilla koro-
natilanteesta. Tartunnat ovat seudullamme olleet maltillisia. Myös 
yritystoiminta Forssan seudulla on ollut käynnissä koko koronaepi-
demian ajan. Kuten koko maassa, myös meillä palveluala, kauppa ja 
ravintolatoiminta olivat suurimpia kärsijöitä. Vallitseva tilanne on 
synnyttänyt kekseliäisyyttä ja innovaatioita yrityksissä toiminnan 
pyörittämiseen. Paikalliset luontokohteet ovat puolestaan lisän-
neet kävijöitä ja luontomatkailijoita seudullamme. Rajoitukset ovat 
hankaloittaneet harrastustoimintaa sekä yhdistystoimintaa. Fors-
san Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen aktiivista toimintaa 
jouduttiin kevään ja syksyn aikana rajoittamaan. Myös vuosijuhlat 
päätettiin tältä vuodelta vallitsevan tilanteen johdosta peruuttaa. 
Nämä ovat kuitenkin pieniä murheita, kun vaakakupissa on ihmis-
ten terveys ja hyvinvointi. Koronatilanteen salliessa tilanne pyritään 
normalisoimaan myös yhdistystoimintamme osalta. Toivon yhdis-
tyksen jäsenistölle ja yrittäjille hyvää loppuvuotta  
ja menestystä vuodelle 2021.

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 Siivouspalvelu Forssan Ilona Oy

Päätoimittaja Ville Koivisto

Taitto Mainostoimisto Synergia Oy

Paino PunaMusta Forssa

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

Pidetään yhteyttä!

Heli Seppälä 
010 256 1338

Yrittäjän 
kumppani

Timo Lahti 
050 364 2580

Jaana Sava 
050 343 4761

Risto Simso 
010 256 1045

*Euromoney Private Banking 2020 -tutkimus 



Aloitin heinäkuussa Forssan Yrityskehitys 
Oy:n palvelussa isännöitsijänä ja jatkan Ek-
holmin Pekan jalanjäljissä kiinteistöjen hal-
linnoinnissa. Olen syntyjään tukholmalainen 

ja vuonna 2000 muutin Lontoosta Ahvenan-
maalle ja forssalaistunut heinäkuussa Jokioisil-
ta. Isännöitsijänä olen työskennellyt seudulla 
noin viisi vuotta. Olen päässyt tutustumaan 
seutukunnan verkostoihin ja luomaan yhteis-
työkumppanuuksia eri toimialoilta.

Forssan yrityskehityksen isännöinnin suun-
nitelmissa on laajentaa yhteistyötä erilaisilla 
verkostoitumisilla sekä vuorovaikutuksessa 
tapahtuvilla kohtaamisilla, joilla saataisiin lisää 
yrittäjyyden edistämistä sekä elinvoimaa koko 
seutukunnalle. Lisäksi toivoisin, että Forssan 
kaupungin kanssa kehitetään yhteistyötä yri-
tysten tarpeisiin vastaavien toimitilojen löy-
tämisessä ja että kaikki seudulla olevat vapaat 
kiinteistöt olisivat helposti näkyvissä ja löydet-
tävissä. Tavoitteena on, että sijoittuminen seu-
tukunnalle olisi helppoa. 

Tällä hetkellä kehitetään ja päivitetään FYKin 
nettisivuilla olevaa toimitilapörssiä, joka toimii 
toimitilojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamis-
paikkana. Palvelun tarkoituksena on, että sieltä 

löytyvät seutukuntamme kiinteistönomistajien 
ja kiinteistövälittäjien tarjolla olevat myytävät 
ja vuokrattavat toimisto-, liike- sekä varastoti-
lat. Toimitilapörssi siis tarjoaa yrityksille apua 
seudulle sijoittumisen suhteen. Tarjonnan se-
laaminen ja sopivan toimitilan etsiminen eri 
hakukriteereillä on helppoa, maksutonta eikä 
vaadi erillistä rekisteröitymistä. Vapaasta toi-
mitilasta tiedot on helppo täyttää ja mukaan voi 
halutessaan liittää kuvia ja videoita kohteesta.

Elämme mielenkiintoisia aikoja ja yrityksien 
tuotannon muutokset vaativat myös toimitilo-
jen muutoksia. Tässä haluamme olla yrittäjien 
apuna. Elinvoiman lisäämiseksi ja yritysten 
työvoiman rekrytoinnin tueksi on Forssan 
Yrityskehityksellä muuttajapalvelu, joka auttaa 
asumisen, arjen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysy-
myksissä. Haluamme tehdä muuttamisen Fors-
saan helpommaksi ja houkuttelevaksi.

Forssan Yrityskehitys Oy:n uuden isännöitsijän terveiset

Syksyn tuulahdus on ilmassa
Korona on vaikuttanut yrityksiin tavalla tai 
toisella. Monia asioita on vuosittain ennakoitu, 
mutta tätä asiaa ei kyllä viime vuoden kesällä 
voinut kuvitellakaan tapahtuvaksi. Nyt sen 
kanssa on elettävä parhaalla mahdollisella ta-
valla. Koronan myötä on tullut monia asioita, 
jotka liittyvät yritysten tukiin ja verotukseen 
sekä työllistämiseen.

Kirjoittaja 
Leena Leppä-Lukkala, 
KLT
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yhtiömiehillä ei ole palkanmaksuvelvollisuut-
ta ja nyt tukea raportoidessa omistajilla pitää 
olla tulorekisteriin merkityt palkat kirjattuna 
kirjanpitoon. Ymmärrän, että tämä tuntuu mo-
nesta hieman turhauttavalta tai haastavalta ja 
mielestäni aiheuttaa aivan turhia kustannuksia 
yrittäjille.

KATSO -tunnisteet päättyvät 31.12.2020, 
jolloin kaikilla pitää olla käytössä suomi.fi 
-tunnukset. Melko pitkä siirtymäaika katso 
-tunnisteille tuli, jotta kaikkien tietoja käsitte-
levien järjestelmät on uusittu käyttämään suo-
mi.fi -tunnisteita.

Tulorekisterin muutokset astuvat voimaan 
1.1.2021. Palkkatietoilmoituksella otetaan 
käyttöön uusi tieto, joka lisätään palkallisen 
poissaolon elementtiin, käyttöön otetaan uu-
sia tulolajeja ja käytössä oleviin tulolajeihin 
tehdään muutoksia. Esimerkiksi Kelan kor-
vaushakemustietoihin on tulossa useita uusia 
tarkistussääntöjä.

Tulorekisterivarmenne pitää uusia kahden 
vuoden välein. Tarkista tapahtuuko uusiminen 
ohjelmistotalon puolesta vai onko ohjelmassa 
kohta, josta uusiminen pitää tehdä oma-aloit-
teisesti. Varmenteen vanhentumisesta tulee 
ilmoitus 60 päivää ennen sen vanhentumista.

Nyt me kaikki seuraamme, kuinka maamme 
taloutta hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa, että 
meillä kaikilla olisi hyvät toimintaedellytykset 
tässä aika erikoisessa maailmantilanteessa. Uu-
sia rajoituksia on jälleen tullut tai on tulossa ja 
myös uusista tukiasioista on väläytelty.

Eva Salminen
Isännöitsijä, Forssan yrityskehitys Oy

Haitko helpotettua maksujärjestelyä verot-
tajalta? Monella oli nyt ensimmäinen mak-
suerä maksettavana 28.9. Yritykset saivat 
odottaa päätöksiä pitkään, koska verohallinto 
odotti lain valmistelua asiasta, jonka jälkeen 
päätökset pystyttiin tekemään ja lähettämään 
yrityksille. Maksujärjestely pysyy voimassa 
maksamalla maksuerät kuukausittain maksu-
järjestelyn mukaisesti.

Oletko työllistämässä henkilökuntaa ja olet 
oikeutettu työllistämistukeen? Perussääntö 
on aina ollut, ettei tukea voi saada, jos yrityk-
sellä on maksamattomia veroja. Nyt ollaankin 
hyvin ristiriitaisessa tilanteessa, koska on tullut 
yritysten kautta ilmi, että jos yrityksellä on so-
vittuna maksujärjestely verojen maksamisesta 
koronan vuoksi, niin se on työllistämistuen 
este. Se, että auttava käsi on ojennettu koronan 
vuoksi kevennetyllä maksujärjestelyllä estää 
yrittäjää työllistämästä, vaikka muuten kritee-
ristö täyttyisi.

Koronaan liittyvät eri tuet ja niiden hakukri-
teerit ovat aiheuttaneet valtavasti keskustelua. 
Pienet yritykset ovat jääneet jalkoihin aina jon-
kin yksittäisen kriteerin puuttuessa. Tämä on 
mielestäni todella harmillinen asia ja sotii vas-
taan tasavertaisuutta tukien saamisessa. Moni 
todella tuen tarpeessa oleva yritys on mahdol-
lisesti jäänyt tuen ulkopuolelle ja yksinyrittäjän 
2000 euron tuki oli todella pieni muihin haet-
taviin tukiin verrattuna.
Nyt kun tukia raportoidaan, on tullut todet-
tua monia mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi 
yritysmuodot ovat eri asemassa tietojen anta-
misessa. Henkilöyhtiöissä suurimmaksi osaksi 
yhtiömiehet nostavat yksityiskäyttöä, koska 



4  KÄTEVÄ 2 / 2020       

Joustava ja paikallinen 
Siivouspalvelu Ilona



KÄTEVÄ 2 / 2020  5       

Joustava ja paikallinen 

Sirjo ennen Ilonaa
Sirjon perustivat Sirpa ja Jorma Yli-Jaakkola. Sittemmin toiminta 
siirtyi heidän pojalleen Petrille. Yli-Jaakkoloilla yritys oli yli 20 vuotta. 
Liiketoiminta jatkui Sirjo -nimellä hetken aikaa yrityskaupan jälkeen. 

- Sirjo -nimen käytössä tuli alussa hankaluuksia, koska Petrillä on 
yritys, jolla on samantyylinen nimi. Kiinteistösiivous Sirjon ja siivous-
palvelu Sirjon kirjeet ja asiat menivät sekaisin. Nimellä ei myöskään ol-
lut omistussuhteen muuttuessa pohjaa, joten päätimme vaihtaa nimen 
Siivouspalvelu Forssan Ilona Oy:ksi. Nykyinen nimi on vakiinnuttanut 
paikkansa ja siinä on positiivinen sanoma, muistuttaa Kimmo Aalto.

Puhtaalta pöydältä eteenpäin
Alussa yritys oli kooltaan ja liikevaihdoltaan puolet pienempi verrat-
taessa tähän päivään. Töitä jatkettiin edellisen omistajan toimintamal-
lin mukaan kerrostalojen porrassiivouksilla. Yritykseen palkattiin heti 
alussa ammattimainen siivoustyönjohtaja. 

- Tarkoitus oli alusta asti, että itse omistajina toimimme taustalla em-
mekä olisi päivittäisissä touhuissa mukana. Parin kolmen työnjohtajan 
jälkeen löytyi oikea henkilö vastuulliseen tehtävään. Mirja Jalonen on 
ollut tehtävässä jo yli kymmenen vuotta, kertoo Kimmo. 

Mirja Jalonen
Mirja Jalosella on 43 vuoden kokemus siivousalalta. 

- Olen koulutukseltani siivousteknikko. Koska olen ollut siivousalal-
la pitkään, tunnen ja tiedän siivousalan perinpohjaisesti. Alussa tietysti 
tein myös siivoojan töitä, kunnes opintojen jälkeen siirryin työnjohto-
tehtäviin, muistelee Mirja. 

Toimitusjohtaja Kimmo Aalto hehkuttaa myös Mirjan ammatillista 
osaamista.

- Onnistuttiin palkkaamaan motivoitunut täysi ammattilainen yrityk-
seemme.

Kimmo Aallolla oli ennen yrittäjäksi ryhtymistä 
työuraa muun muassa isännöitsijänä, 

kiinteistövälittäjänä ja vakuutusalalla. Kaikissa 
tehtävissä hän oli tekemisissä yrittäjien kanssa. 

Kohtaamiset ammatinharjoittajien kanssa ja 
yrittämisen vapaus alkoivat kiinnostamaan häntä 

entistä enemmän.

- Jossakin vaiheessa tuli tunne, että oma yritys 
pitäisi olla. Kävin tutustumassa Forssan seudulla 

muutamaan kaupan olevaan yritykseen ja 
alustavia neuvottelujakin käytiin, kunnes 

siivousalan yritys Sirjo jäi haaviin. Erityistä 
haavetta siivoustoimintaan ei ollut, vaan 

kiikarissa oli sellainen yritys, jossa pärjää ilman 
insinöörikoulutusta tai teknillistä osaamista. 

Kiinteistöala oli entuudestaan tuttua ja 
silloin totesin, että se voisi olla siivous, kertoo 

toimitusjohtaja Kimmo Aalto. 
Yritys sai nimekseen Ilona ja se on ollut Kimmon 

ja Hanna Aallon omistuksessa 13 vuotta. 
Tällä hetkellä yritys työllistää 25 vakituista 
kokopäiväistä työntekijää, ja noin 15 nuorta 

joka kesä. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja 
pysyvä henkilökunta viestivät hyvin hoidetusta 

yrityksestä.
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Yrityksen ja siivousalan 
kehittyminen
Vuosia sitten talonmiestoiminnan loppumi-
sen myötä, ovat ammattimaiset siivouspal-
velut tulleet tilalle. Ilonan siivoo-
jat vastaavat Forssan seudulla 
150 kerrostalon siisteydes-
tä/siivouksesta. Toimin-
taamme kuuluvat myös 
teollisuuden, toimistojen, 
kauppojen ja kotitalouk-
sien siivoukset. Siivousalan 
muuttuessa ovat välineet ja 
laitteet kehittyneet. Muuta-
mia vuosia sitten oli yleistä, että 
siivottiin viisi kertaa viikossa. Nykyisin siivo-
taan tarpeen mukaan. Siivouksen ammatti-
maistuessa paranevat välineet ja siivouksessa 
käytettävät aineet, kertoo Mirja. 

- Siivousvälineet olivat aikoinaan epä-
käytännöllisiä ja raskaita. Puuvillan tilalle 
on tullut mikrokuitua ja välineet ovat pa-
rantuneet ja keventyneet. Ilonassa siivotaan 
viimeisimmän tekniikan ja tietämyksen mu-
kaan. Liinat ja mopit kostutetaan valmiiksi 
toimistolla. Vettä käytetään vain tarpeen 
mukaan, jolloin likaa ei siirretä vaan se pois-
tetaan. Samalla turvataan kohteen pinnat, 
ettei niihin tulisi vaurioita siivotessa, kertoo 
Kimmo Aalto. 

Siivouspalvelu Ilonasta saa palveluna myös 
ikkunapesut, lattiavahaukset sekä erilaisia 
tarvikkeita papereista desinfiointiaineisiin.

Alan koulutusta ja 
tuotekehitystä
Siivousainetoimittajat antavat säännöllisesti 
vinkkejä uusimmista siivousaineista ja väli-

neistä. Ilona järjestää säännöllisesti kou-
lutusta työntekijöilleen. Koulutus on-

kin paikallaan, sillä erilaiset aineet 
ja työtavat saattavat pahimmassa 
tapauksessa aiheuttaa lattian pi-
laantumisen. Kaikista aineista 
löytyy etiketeistä tiedot aineiden 
happamuudesta sekä muista ke-

mikaaleista, ja niistä selviää mille 
pinnoille aine sopii ja on tarkoitettu. 

- Tarkistamme aina uusien asiakkaiden 
kohdalla siivottavat pinnat ja matot, sekä 
tarvittaessa kysytään rakennuttajalta ja ma-
tonasentajalta tarvittavista siivousaineiden 
käyttösuosituksista, kertoo Mirja Jalonen. 

Ilonassa on panostettu välineisiin ja konei-
siin, joilla saadaan helpotettua työn kuormit-
tavuutta. 

- Meillä on kaksi päältä ajettavaa yhdistel-
mäkonetta ja pienempiä perässä käveltäviä 
yhdistelmäkoneita. Yhdistelmäkoneet ovat 
asiakaskohteissa, koska laitteiden siirtelyyn 
tarvittaisiin isompia kuljetusvälineitä. Yri-
tyksellämme on käytössä 10 pakettiautoa, 
joilla työntekijät siirtyvät kohteisiin. Siivo-
ukset tapahtuvat pääsääntöisesti aamuisin ja 
päivisin. Iltaisin teemme myös, jos on tarve. 
Tällä hetkellä on yksi kohde missä siivotaan 
iltaisin, kertoo Kimmo.

Kasvot ja palaute

Koska siivoukset tapahtuvat päivällä, pää-
see asiakas näkemään, kuka on kohteessa 
siivoamassa. Asiakkaan oppiessa tuntemaan 
siivoojan, roskaaminen yleensä vähenee ja 
paikat pysyvät paremmin siistinä. Tarvittaes-
sa asiakas voi myös pyytää siivoojan paikalle 
siivoustehtävissä. Vuorovaikutus lisää hy-
vää yhteistyötä ja parantaa laatua asiakkaan 
eduksi. Myös molemminpuolisen palautteen 
antaminen on tärkeää työtapojen ja toimin-
nan kehittämisessä.

Työntekijät
Vakituisia siivoojia Ilonalla on palkkalistoilla 
25 henkilöä. Kesäisin Ilona palkkaa 15 nuor-
ta siivoustehtäviin. Työvoiman saannissa on 
haasteita, joskin Forssan seudulla ongelmat 
ovat pienempiä kuin kasvukeskuksissa. Mie-
likuvat työstä ja palkkauksesta eivät houkut-
tele alalle. Palkka siivousalalla on kaupan 
kassan luokkaa. Työvoiman saatavuuden 
vuoksi Ilona tekee yhteistyötä paikallisessa 
ammattioppilaitoksessa. Yhteistyötä tehdään 
muun muassa koulusta valmistuvien oppi-
laiden opinnäytetöiden muodossa. Koulutus 
tapahtuu pääsääntöisesti yrityksissä työpai-
kalla oppimisen kautta.

- Meillä on töihin pääsyn vaatimukse-
na, että on ahkera, oppiva ja motivaatio on 
kunnossa. Siivoojan ammatti on monipuo-

Kaikilla siivouspareilla on pakettiautot käytössään 
siirtymiä ja välineistön kuljetusta varten.

Korona-aikana siivouksissa kiinnitetään erityistä 
huomiota kosketuspintojen puhtauteen.
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lista ja vaihtelevaa, koska työpisteinä voi olla 
monenlaisia paikkoja, kuten teollisuutta, 
metalliteollisuutta, laitossiivousta, kotisii-
vouksia, pieniä ja isoja kohteita. Päivät ovat 
vaihtelevia, sillä samassa kohteessa ei olla 
joka päivä. Pääsee juttelemaan asiakkaiden 
kanssa kohteissa, näkemään erilaisia paik-
koja ja oppimaan uutta, muistuttaa Mirja.

Siivoojan pitää olla luotettava
Ilonassa tarkistetaan uuden siivoojan taus-
tat, jotta asiakkaat voivat olla luottavaisin 
mielin siivoojien suhteen. Vaitiololupaus 
kuuluu myös henkilöstön tehdä, sillä siivot-
tavissa kohteissa saattaa olla näkyvillä salas-
sa pidettävää materiaalia. Kotisiivouksissa 
käymme pareittain, koska kohteessa voi olla 
esimerkiksi muistisairas. Iltasiivouskohteissa 
emme päästä ketään sisälle turvallisuuden 
takia. Kotisiivouksien kysyntä on kasvanut ja 
tarjoamme kaksi erilaista palvelua, eli perin-
teistä siivousta sekä kunnan ostamaa siivous-
palvelua. Perinteinen siivous on suunnattu 
kotitalouksille ja kunnan sosiaalipalvelu on 
vanhuksille ja kehitysvammaisille, jotka eivät 
kykene itsenäisesti siivoamaan. 

- Kotisiivouksien tyyli on nykyään muut-
tunut. Nykyään perheen äiti ei siivoa ennen 
siivoojan tuloa. Kotisiivousten määrä jatkaa 
tasaista kasvua. Nykyisin palvelua ostavat 
tavalliset työssäkäyvät perheet. Kotitalo-
usvähennys on lisännyt kysynnän kasvua. 
Puhtaan kodin lisäksi asiakkaat saavat aikaa 

omiin harrastuksiin, tähden-
tää Mirja. 

Koronan vaikutus 
siivousalalla
Keväällä Ilonassa muutettiin 
ohjeistusta siivouksessa. Paino-
pistettä on keskitetty kosketuspin-
toihin, esimerkiksi oven kahvat ja porraskai-
teet siivotaan äärimmäisen huolellisesti.  

- Joihinkin paikkoihin olemme lisänneet 
siivousta tarvittaessa tai asiakkaan pyynnös-
tä. Emme vähentäneet siivousta kohteissa, 
mutta vanhusten luona käynti loppui, kun 
korona alkoi. Nyt taas olemme käyneet van-
husten luona, mutta noudattaen annettuja 
suosituksia, sekä pitäneet maskia tai visiiriä. 
Korona on tuottanut hankaluutta ja paljon 
miettimistä, mutta se ei ole suoranaisesti 
liiketoimintaan vaikuttanut. Ihmisten kiin-
nostus on lisääntynyt siivouspalveluihin ko-
ronan aikana. Myös moni vanhus on tilannut 
kotisiivousta, koska eivät kykene itse hoita-
maan siivousta, pohtii Kimmo.

Kilpailijat
Siivousalalla on kova kilpailu. Ilona on isojen 
kansallisten yritysten ja pienien, 1-2 henkeä 
työllistävien yritysten välissä. 

- Kilpailemme tavallaan kahdessa sarjassa. 
Isommista kohteista kisataan isojen kanssa 
ja pienistä kohteista ja kotisiivouksista pien-

ten yritysten kanssa. Paikallisuus on 
valttia alalla. Ilonan liikevaihto on 
2,5 kertaistunut 13 vuoden aikana. 
Toimeliaisuus ei talousalueella ole 
lisääntynyt, joten markkinaosuut-
ta on voitettu. Mielestäni tuo kas-

vu on tullut alan isoilta toimijoilta. 
Tässä kohtaa kiittäisin asiakkaita. He 

haluavat ostaa palveluja paikalliselta yri-
tykseltä. Vastuuhenkilöt tunnetaan ja tarvitta-
essa tavoitetaan. Palautteen ja toiveet voi esit-
tää suoraan ihmiselle, eikä valtakunnalliseen 
puhelinkeskukseen ja pohtia, mahtaako viesti 
koskaan tavoittaa forssalaista työntekijää.

Alan tulevaisuus
- Olemme valmiina kasvattamaan yritystäm-
me ja palveluamme. Työntekijöiden palkalla 
emme voi kilpailla, koska kilpailijan työn-
tekijöiden palkka on sama, mutta työnteki-
jöiden tehokkuudella pystymme. Pyrimme 
tuomaan uusia näkemyksiä asiakkaille ja 
antamaan vinkkejä, kuinka siivousta voisi 
tehdä ja kuinka tehdä siitä tehokasta, kertoo 
palveluesimies Mirja Jalonen.

- Varmasti siivouspalvelu on tulevaisuu-
dessa kehittyvä ala. Kehitystä tulee ja pal-
veluamme tarvitaan. Tulevaisuus tuo alalle 
robotteja, jotka hoitavat siivouksia, mutta 
pienillä yrityksillä ei ole varaa niihin. Emme 
usko, että kerrostalojen porraskäytävässä oli-
si robotteja lähitulevaisuudessa siivoamassa, 
miettii toimitusjohtaja Kimmo Aalto. •

Yhdistelmäkoneet nopeuttavat
 laajojen lattiapintojen puhdistuksia.

Siivousvälineiden ja moppien esivalmistelut 
tehdään edellisenä päivänä yrityksen toimitiloissa.
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Rykkerin perustamisen alkusysäys sijoittuu noin kymmenen vuoden 

päähän, jolloin Finlaysonin vanhaan tehdaskiinteistöön hakeutui 

joukko erilaisia taide- ja käsityöalojen ihmisiä. Samoissa tiloissa he 

tekivät omia töitään toiminimiensä ja yrityksiensä kautta. Tiloissa 

työskennelleiden käsityöläisten joukon pienentyessä kahden naisen 

toiminta ommeltiin yhteen. Tekstiilialan muotoilijat Outi Saaristo ja 

Karita Stenfors-Selkälä päättivät yhdistää osaamisensa. Vuonna 2012 

joukkoon liittyi myös artesaani Marjut Pylkkänen-Kujamäki. Trion 

yhteenliittymästä syntyi Forssa Fabric Oy, minkä aputoiminimi on 

Rykkeri, jota käytetään yrityksen tuotenimenä. Rykkeri -nimellä omaa 

vaatemallistoa on valmistettu vuodesta 2014. Naisten pyrkimyksenä 

on kunnioittaa Forssan kankaanpainatuksen pitkiä perinteitä.

Kankaanpainatus-
perinteitä

 kunnioittaen 
- Rykkeri
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Kankaanpainopöytä 
yrityksen sydän
Rykkerin tiloissa suurimman tilan vie kan-
kaanpainatuspöytä. Outi Saaristo oli ostanut 
sen vuonna 2007. Pituutta pöydällä oli 30 
metriä. Aluksi Outi piti sitä Teurolla van-
hassa kanalassa, kunnes nykyinen tila löytyi. 
Painopöytä on yrityksen sydän ja toiminnan 
tärkein osa. Tällä hetkellä painopöydän pi-
tuus on 20 metriä. Yrityksen oma toiminta 
keskittyy omien painokankaiden ja vaate-
malliston ympärille. Liikevaihdosta puolet 
tulee omasta mallistosta ja toinen puoli B-to-
B myynnistä. Tilaajille valmistetaan heidän 
omia kuosejaan ja omaa mallistoa. Asiakkai-
na ovat muodin ja sisustuksen ammattilaiset, 
erilaiset suunnittelutoimistot, yritykset ja 
yhdistykset. Osalle yritysasiakkaista tehdään 
projekteja kankaanvalmistuksesta valmiiseen 
tuotteeseen asti. Painokankaan valmistami-
nen ohjaa yrityksen toimintaa. Outi suunnit-
telee ja vastaa Rykkerin kuoseista ja niiden 
värimaailmasta. Hänellä on hyvä tuntemus 
väreistä ja siitä, mitkä värit ja aineet/kemi-
kaalit sopivat minkäkin materiaalin kanssa. 
Painotöissä käytetään pigmenttivärejä, jol-

loin väri jää painettavan kankaan pintaan. 
Markkinoille tulee uusia värejä ja materiaa-
leja, joita voi olla hankala saada käyttäyty-
mään hyvin keskenään. Kokemus ja taito on 
valttia testailtaessa uusia väripohjia ennen 
käyttöönottoa. 

Painokaavioiden filmit teetetään ja seulat 
tehdään  yrityksen sisällä. Rykkerissä val-
mistetaan käsityöyrittäjille valmiita pieniä 
painoseuloja, joilla he voivat käsin painaa 
tuotteitaan. 

Ryhmämatkailu ja  
kankaanpainantakurssit
Kankaanpainantakurssit ovat osa toimintaa. 
Myös erilaiset ryhmät ja vierailijat varaavat 
aikoja tutustumiskäynneille. Osana yrityksen 
liikeideaa on jatkaa forssalaisia kankaanpai-
non perinteitä ja tuoda ihmisille tekstiilihis-
toriaa toiminnan myötä esille. Matkailijat 
ovatkin löytäneet mukavasti paikan päälle. 
Yrityksen tuotteita käydään esittelemässä 
myös erilaisissa tapahtumissa ja messuilla, 
mikä on tärkeä osa yrityksen markkinointia 
ja imagon rakentamista. 

Muoti ja uudet tuotteet
Rykkeri ei seuraa muotia, vaan rakentaa 
pääsääntöisesti omaa trendiä suunnittelunsa 
kautta. Toisinaan tuotteet osuvat kausiväri-
en kanssa hyvin yhteen. Yrityksen malliston 
oma tyyli on tunnistettavissa ja tuotteita on 
kehuttu kauniiksi ja mukaviksi. Vaatemal-
liston materiaalit kestävät aikaa ja kulutusta. 
Oman ”leiman” saaminen on tuotteiden me-
nekin kannalta tärkeä osa brändin rakenta-
misessa. Forssa Fabric Oy:n tuotteet tunnis-
taa Rykkeri -logosta. Sosiaalinen media on 
muodostunut tärkeimmäksi markkinointi-
kanavaksi. Korona hiljensi myyntiä keväällä, 
mutta tilaukset ovat alkaneet elpymään ja ti-
lauksia on tällä hetkellä kiitettävä määrä.

Osana yrityksen 
liikeideaa on 
jatkaa forssalaisia 
kankaanpainon 
perinteitä ja 
tuoda ihmisille 
tekstiilihistoriaa 
toiminnan myötä esille.

Painopöytä on 
yrityksen sydän 
ja toiminnan 
tärkein osa.

Rykkerissä 
valmistetaan 
käsityöyrittäjille 
valmiita pieniä 
painoseuloja.
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Oma myymälä 
jouluksi
Tämän vuoden joulu-marraskuun taittees-
sa Rykkeri avaa erillisen 100 m2 myymälän 
tuotantonsa viereen. Myymälän tarkoitus 
on pääsääntöisesti palvella omaa tuotantoa. 
Metrikangasta ja rykkityykiä tuodaan myy-
mälän myötä enemmän esille. Jouluksi on 
tulossa myös uusia kuoseja ja painamatonta 
kangasta. Toiveissa on saada Jukka Rinta-
lan sisustustekstiilit myyntiin. Tarjolle tulee 
myös Liisa Vitalin tekstiilit sekä paikallisen 
tekstiilitaiteilija Outi Silfveniuksen kankaita 
ja Kalligrafi Vivian Majevskin uusia kuoseja. 
Yhteistyökumppaneiden kanssa myymälän 
tuotevalikoimaa saadaan täydennettyä. 

Omat vahvuudet
Trion jäsenillä on omat vahvuusalueensa. 
Pienessä yrityksessä on kuitenkin hyvä osata 

tehdä myös muiden osa-alueita. Poissaolojen 
sattuessa töiden pitää edetä kaikissa vaiheis-
sa, ilman suurempia työnseisauksia. Hyvä 
kommunikointi osakkaiden kesken on tärke-
ää, silloin kaikki tietävät, missä mennään ja 
mitä projektia kukin tekee. 

Outi suunnittelee kuoseja ja vaatemal-
listoa sekä huolehtii kuosien painatukset. 
Marjut kaavoittaa tuotteita ja miettii, kuinka 
tuote toteutetaan. Karita leikkaa tuotteita, 
sekä hoitaa laskutusta ja kirjanpitoa. Kaikki 
osallistuvat tuotteiden valmistukseen, muun 
muassa ompelutyöhön.

Perinteitä vaalien
Outille, Karitalle ja Marjutille käsityö on 
tärkeää ja he näkevät toiminnan kulttuu-
rillisena kehityksen jatkuvuutena. Myös 
tekstiilihistoriaa halutaan tuoda yleiseen 
tietoisuuteen, sekä pitää taitoa elävänä. 
Tiivistä yhteistyötä tehdään oppilaitosten 

kanssa ottamalla opiskelijoita työssäoppi-
misjaksoille.

Täysipäiväistä työtä 
tavoitellen
Kaikilla kolmella osakkaalla on vielä päivätyö 
Forssa Fabric Oy:n toiminnan lisäksi. Tämä 
antaa turvaa sekä miettimisaikaa ennen täy-
sipäiväiseksi yrittäjäksi lähtemistä. Malli on 
mahdollistanut yrityksen kehittämisen ilman 
suuria riskejä, toiminnassa  on voitu mennä 
pala palalta eteenpäin. Vuosien aikana yrittä-
jänaiset ovat nähneet monien alan yrityksien 
nousut ja laskut. 

Yrityksen investoinnit on pystytty hoita-
maan järjestelyn kautta myynnin tulovirralla. 
Kolmikko on tyytyväisiä yritysjärjestelyynsä. 
Toiminnan ja kannattavuuden kasvaessa 
myös täysipäiväiseksi yrittäjäksi ryhtyminen 
ei ole poissuljettu ajatus. •

Rykkerin tiloista löytyy jo laaja valikoima tuotteita, ja jouluksi avataan erillinen 100 m2 myymälä, jossa omaa tuotevalikoimaa 
täydennetään yhteistyökumppanien tuotteilla.



KÄTEVÄ 2 / 2020  11       

Miljoonakangas
Nimitystä käytettiin ensimmäisistä painetuista 
kankaista, joilla jäljiteltiin miesten kudottua 
villakankangasta. Nimitys tulee, kun kangasta 
painettiin Forssa yhtiöllä miljoonia metrejä.

Rykkityyki
Painopöydän suojakangas, joka suojaa ympäristöä 
ja kerää ylimääräisiä värejä. Myytiin aikoinaan 
alennuksella tehtaan kangaskaupassa, yleensä 
sirosäkeissä (löytöpussi). Kuosista tuli myöhemmin 
kankaanpainatuksen loputtua kysytty hittituote. 
Saa Rykkerin kangasvalikoimasta.

Outi suunnittelee 
kuoseja ja 
vaatemallistoa sekä 
huolehtii kuosien 
painatukset.

Marjut kaavoittaa 
tuotteita ja miettii, 
kuinka tuote 
toteutetaan.

Karita leikkaa 
tuotteita, sekä 
hoitaa laskutusta 
ja kirjanpitoa.

Perinnetuote
Vituke, Jormake ja Pyllyke liittyvät Suomen 
ja saunan historiaan. Vituke eli pillunpäre, on 
entisajan pyllynsuoja saunaan, pääasiassa 
sitä käyttivät naiset. Vaihtoehtoina Rykerin 
valikoimasta löytyy miehille omat jormakkeet ja 
perheen pienimmille pyllykkeet. 

Rykkerin tekijät

Tuotteita perinteitä kunnioittaen
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Minulle yrittäjien kanssa tehtävä 
työ on sydämen asia. Olen suvun 
ainoita jotka ovat syystä tai toi-

sesta ajautuneet töihin julkiselle sektorille. 
Ajattelen, että myös kaupungin uusi järki-
vihreä strategia tukee yrittäjyyttä ja sitäkin 
tehdään sydämellä.

Forssan kaupunkistrategian visio on Järki-
vihreä Forssa – kestävää elinvoimaa. Vision 
toteuttamisen työkaluina käytetään yhtei-
sesti sovittuja ja toimintaa ohjaavia arvoja, 
joita ovat avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus. 
Näitä arvoja kaupunki käyttää myös toimin-
nassaan paikallisen elinkeinoelämän kanssa. 
Kaupunki luo toimintaedellytyksiä yritysten 
kasvulle, verkostoitumiselle ja kansainvälis-
tymiselle sekä edistää uusien yritysten sijoit-
tumista. 

Avoimuus on toimintaa, jossa pyritään saa-
maan esille kaikki mahdolliset yhteistyön 
muodot kaupungin ja paikallisen yritystoimi-
joiden kanssa. Tästä toiminnasta onnistunei-
ta esimerkkejä ovat muun muassa Loimijoen 
Kuntapalvelut Oy:n uuden keskuskeittiön 
rakennushanke sekä pitkään valmistellun 
kaupungin monitoimikeskushankkeen eri 
vaiheiden urakoiden kilpailuttamisen huo-
lellinen pilkkominen niin, että paikalliset 
yritykset pääsivät mukaan kilpailutuksiin. 
Lokakuun alussa Forssan Yrityskehityksessä 
järjestettiin hankintatapaaminen, jossa käy-
tiin läpi mahdollisuuksia kaupungin hankin-
tojen ja kilpailutusten paikallisen yhteistyön 
lisäämiseen entisestään siten, että mahdol-
lisimman moni paikallinen yritys pystyisi 
kilpailutuksiin osallistumaan. Osaavilla han-
kinnoilla ja niistä aktiivisesti tiedottamalla 
luodaan työtä ja toimeentuloa eikä niistä saa-
tava hyöty valu seudun ulkopuolelle. 

Rohkeutta on uusien toimintojen ennakko-
luuloton käyttöönotto ja vanhojen tarvittava 
kehittäminen. Uusia ideoita tulee rohkaista 
eteenpäin ja edesauttaa niiden toteutumista.  
Rohkeita päätöksiä ja suunnitelmia tarvi-
taan. Forssan Envitech-alueen yritystoiminta 
on mainio esimerkki rohkeudesta, yritteliäi-
syydestä ja yhteistyöstä. Forssasta on kehit-
tynyt Envitech-alueen myötä valtakunnal-

lisesti tunnettu kiertotalouden edelläkävijä 
ja moniosaaja. Kiertotaloudesta ja ympäris-
töalan yrityksistä on kehittynyt yksi Forssan 
tärkeimpiä yritysaloja. Forssan kaupunki on 
avoin kaikille uusille ideoille ja toiminnoille 
ja niiden mahdollisuudet on selvitettävä yh-
teistuumin.

Vastuullisuutta on taata hyvinvoinnin siir-
tyminen sukupolvelta toiselle. Aikaa kestä-
vät päätökset tulevaisuuteen ovat perustana 
hyvinvoinnin jatkumiselle. Toisaalta myös 
kehittymiseen tarvittavia innovatiivisia tek-
nologiaratkaisuja tarvitaan. Kehräämön 
ytimessä sijaitsevan Hämeen ammattikor-
keakoulun Forssan yksikön eri koulutusoh-
jelmat tukevat kaupungin ja koko seudun 
yrittämistä. Koulutusohjelmissa opiskelee 
uusia ja innovatiivisia opiskelijoita, joilla on 
uusin tietotaito hallussa. Yhteistyötä koulu-
tusohjelmien ja opiskelijoiden kanssa pitää 
ja kannattaa lisätä. Erilaiset tutkimus- ja 
yhteistyöprojektit ovat yrityksille arvokas-
ta pääomaa unohtamatta mahdollista uutta 
osaavaa työvoimaa.

Forssan kaupunki haluaa olla aktiivinen ja 
hyvä yhteistyökumppani paikalliselle elin-
keinoelämälle. Yhteistyön edellytyksiä ja 
muotoja onkin koko ajan haettava ja jalostet-
tava edelleen.  Uskon, että henkilökohtaiset 
suhteet ja jatkuva vuoropuhelu on keskeinen 
osa tätä työtä. 

Forssan Yrityskehitys Oy:n toimii seudullises-
ti aktiivisena yrityspalveluiden antajana niin 
uusille kuin vanhoillekin yrittäjille, eri toi-
mintojen verkottajana sekä hanketoimijana 
edistämässä alueen osaamista ja yrittäjyyttä. 
Forssalla ja Forssan seudulla on yhteistyössä 
yrittäjiensä kanssa loistavat edellytykset ja 
mahdollisuudet toimia aktiivisena ja alati ke-
hittyvänä yrittämisen seutuna. •

Jari Kesäniemi
Kirjoittaja toimii  

Forssan kaupunginjohtajana.

Tilaa uusille
ideoille ja toimijoille 



Kevään aikana yhdistys perui tapahtumia 
koronaepidemian vuoksi.

MC-kätevän ajotapatumia 
järjestettiin kesän aikana 

seitsemän kertaa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
tiistaina 30.6. Forssan Elävienkuvien 
teatterilla. Kokouksen jälkeen Ilkka 
Lahtonen Autokoulu Lahtoselta piti infon 
uudesta tieliikennelaista. 

Yritysvierailu Rykkeriin 
12.8. Yhdistyksen väki kävi 

tutustumassa Forssa Fabric Oy:n 

toimintaan ja kankaanpainatukseen 
kutomolla. Lisää Rykkeristä sivulla 8.

Kyläseppä 90 v. -konsertti. 16.8. Käytiin 
onnittelemassa kunniapuheenjohtajaa. 
Juhlakonsertissa esiintyivät mm. Erkki 
Liikanen, Jaana Pöllänen, Kimmo Hovila, 
Lauluyhtye Kehrät, Sanna Pietiäinen ja 
Hannu Mattila. 

25.9. kannustettiin Forssan 
Palloseuraa divarin ensimmäisessä 

ottelussa KooVee:tä vastaan. Ottelu 
päättyi niukkaan 2-3 kotitappioon, mutta 
otteet olivat lupaavia.

27.9. järjestettiin puolukka- 
ja sieniretki Aili Kaharisen 

opastuksella. Tarjolla oli myös vinkkejä ja 
maistiaisia sienistä tehtävistä ruuista.

29.9. vierailtiin Fykki:ssä, jossa 
tutustuttiin keskuksen toimintaan 

ja mahdollisuuksiin Riikka Riihimäen 
johdolla.

29.10. käytiin katsomassa komediaa 
Arton ja Mirkun parisuhdeleikit 
Lounais-Hämeen pirtillä. Komedian 
päätähtinä loistivat Miia Nuutila ja 
Seppo Halttunen.
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Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen tulevista tapahtumista 
koronatilanteen sen salliessa. Yhdistyksen sihteeri pitää 
jäsenistön ajan tasalla tapatumien, koulutuksen ja 
tiedottamisen suhteen.

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

Forssan Seudun Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistyksen hallitus 2020
Puheenjohtaja Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen

Sihteeri Pia Oksa

Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet Päivi Arvo-Laaksonen, Jaakko Henriksson,
Juha Heinämäki, Marko Korpi, Kirsi Laine-Mäki,  
Eija Lehtonen-Saira, Tapio Lilja, Jukka Vahtila. 

Varajäsenet Merja Augustin,  
Janne Lukkala, Pasi Saira, Heikki Seppä.

1 2 4

1

2

3

Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen toimintaa
4

1 3 4

2 3 5

5



Lepistönkatu 1
(03) 424 0500
ark. 7-18  la 8-15
www.k-rauta.fiFORSSA

Varaa maksuton suunnitteluaika 
suunnittelemme Sinulle yksilöllisen keittiön
Minna Sundberg 044 750 1903 forssa@noblessakeittiot.fi 

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

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

Tervetuloa!

Terhi Honkonen 
yritysrahoitusneuvoja 
040 5043 182

Kalle Lepola 
yritysrahoituspäällikkö
044 5118 555

Sari Lehtinen 
yritysrahoitusasiantuntija
050  5001 389

wwww.pekkavare . f i



Positiivinen ote 
taloushallintoon

Tutustu palvelupaketteihimme
www.forssankirjanpito.fi 

Kartanonkatu 4, Forssa
03 422 5603 • 050 573 4244
toimisto@forssankirjanpito.fi

Vain12,90/ boksi

Yrittäjän arjen    
Yrittäjän arjen    

   pelastaa   pelastaa

autokeidas.fi/arkiruokaboksi

Kun kiire yllättää, ruokapaniikin pelastaa Arkiruokaboksi! 
Tutustu ja tilaa: autokeidas.fi/arkiruokaboksi

Ruokaa jopa kuudelle, tarjolla ma-pe (noudot klo 14-19).
Nouda ruokasi, kokoa salaattipöydästämme salaatti ruoan 

lisukkeeksi 5 € /rasia ja täydennä jääkaappisi K-Shopin 
valikoimista. Selätä arki Autokeitaalla.


