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Asiantuntijamme ovat tukenasi ja etsivät 
kanssasi sinun tilanteeseesi sopivimmat 
ratkaisut. 

op.fi/lounaismaa/yrityspalvelut 

Yrittäjä, suunnitellaan 
yhdessä tulevaisuuttasi

 Pääkirjoitus 

Toiveissa joulurauha 
Elämme tällä kertaa outoja aikoja. Koronan antaessa hivenen 
periksi Ukrainan sota sen lieveilmiöineen on saanut maailman 
aivan sekaisin. Venäjän aloittama mieletön sotaretki ei ole millään 
mittarilla oikeutettu ja hyväksytty. Siviilien kokemia kärsimyksiä 
Ukrainassa voimme vain kuvitella meillä Suomessa. Sodan heijas-
tusvaikutukset tietysti peilaantuvat myös meille ja ovat viemässä 
kaikkia EU-maita taantumaan. 

Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät olivat koronapan-
demian hellittäessä valoisat, mutta epävarmuus voi viivästyttää 
tai keskeyttää investointihankkeita. Kun talouden kasvu hidastuu, 
alkavat talouden alijäämä ja velkasuhde kasvaa uudelleen. Tämä 
tarkoittaa, että julkisen talouden menojen ja tulojen rakenteellinen 
epätasapaino on valtava, eikä julkisen talouden rahoitus ole kestä-
vällä pohjalla. Velaksi ei vain voida elää. Seuraavilla hallituksilla on 
edessään mittava savotta tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. 
Inflaation hidastamiseksi tehtävät toimet ja energiapula saattavat 
heikentää talouskasvua jopa ennustettua enemmän. Kotimaisen 
kulutuksen kasvun hidastuminen lisää inflaatiota. Jos inflaatio 
osoittautuu ennustettua nopeammaksi tai pitkäaikaisemmaksi, kor-
kotaso tulee nousemaan. Tässä muutamia pähkinöitä poliitikkojen 
selvitettäväksi, jotta Suomen talous saadaan vakautettua.

Yhdistyksemme täytti tänä vuonna 75 vuotta. Yhdistys voi hyvin 
ja on aktiivinen. Myös jäsenmäärä on nousussa. Vuosijuhlassa 
yhdistys palkitsi menestyneitä yrittäjiä ja yrityksiä. Vuoden Kätevä 
-palkinnon koppasi forssalainen tekstiilejä valmistava yritys Foxa 
Oy. Tuntuu hienolta, että meiltä Forssan seudulta löytyy aina inno-
vatiivisia ja kasvuhakuisia yrityksiä. Niitä tosin tarvitaan lisää, sillä 
vain yritykset voivat tarjota alueellemme hyvinvointia, menestystä 
ja palvelurakenteen säilymisen. Vaikka ajat ovat olleet ankeita, niin 
uskon kuitenkin, että yhdistyksemme jäsenyrityksistä nousee uusia 
yrityksiä, jotka haluavat kasvaa.

Vaikka maailmantilanne on mikä on, niin Turussa vetoomus jou-
lurauhasta on julistettu lähes katkeamattomana perinteenä jo 700 
vuoden ajan.
”Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajam-
me armorikas syntymäjuhla; 
ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehottamalla kaikkia 
tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin 
hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään, 
sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulurauhaa jollakin laitto-
malla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien 
asiainhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen, jonka laki 
ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta 
erikseen säätävät. 
Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille 
riemullista joulujuhlaa.”

Tätä tekstiä mukaillen 
toivon sydämestäni 
kaikille ja kaikkialle 
rauhallista joulun aikaa.

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 Karppelin Oy
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino PunaMusta Forssa 2022



Oilen huomannut vuosia työskennel-
lessäni perheyrittäjien palveluksessa 
sekä asuessani sellaisen kanssa sa-

man katon alla, että perheyrityksissä työsken-
televillä on ihan älytön kiire. Kulut juoksevat 
ja joka paikassa pitäisi olla. Markkinointika-
navia aukeaa koko ajan lisää, lupa-asiat, laki-
muutokset ja velvollisuudet aiheuttavat ähkyn.
Kaiken lisäksi, myös yrittäjien näkökulmasta 
maailmantilanne on vähintäänkin huolestut-
tava. Toivoisin silti, että sinulla olisi muutama 
minuutti tämän kirjoitukseni lukemiseen ja 
ehkä toinen samanmoinen siitä syntyneiden 
ajatuksien jalostamiseen.

Yrityksen markkinointi ei ole vaikeaa, mut-
ta työtä se vaatii. Se vaatii konkreettisia sekä 
suunnitelmallisia toimenpiteitä ja se onkin 
sinun tehtäväsi miettiä, että mihin sinun re-
surssisi riittävät? Viekö markkinointiin sat-
saamasi aika resursseja jostain muusta yritys-
toimintaasi ylläpitävästä toiminnasta sinulta 
niin paljon, että se tehtävä olisi hyvä ulkoistaa 
vaikkapa mainostoimistolle? Jos näin, sekin 
on täysin suotavaa. Vastuuta on hyvä jakaa ja 
omien vahvuuksien tunnistaminen on todella 
arvokas ominaisuus.

Markkinointi lähtee kuitenkin 
perusteista, joissa sinä olet oman 
yrityksesi paras asiantuntija. 

Markkinoit, jotta teet yrityksesi näkyväk-
si.  Jotta ihmiset oppivat tuntemaan sinut, 
pitämään sinusta ja luottamaan sinuun sekä 
tekemiseesi. Markkinoit, jotta sinun on mah-
dollista myydä ja jotta liiketoimintasi voi kas-
vaa. Jos kertoisin sinulle nyt, että ystävälläni 
Paavolla on Forssassa kivijalkaliike, niin mil-
laisia ajatuksia se sinussa herättäisi? Todennä-
köisesti lähtisit ensin miettimään, että kuka 
ihmeen Paavo? Tämän jälkeen ehkä kysyisit, 
missä kauppa on, mitä siellä myydään, milloin 
se on auki ja minkä hintaisia tuotteet ovat. 

Jos Paavo ei kerro kaupastaan kenellekään, 
miten kukaan muukaan sinne löytäisi?

Kuka yksi ihminen olisi sinun 
ihanneasiakkaasi? 

Jos voisit valita kenet tahansa tästä maasta (tai 
maailmasta) asiakkaaksesi, kuka se olisi? Miksi 
juuri hän? Mitkä ominaisuudet tekevät hänes-
tä ihanneasiakkaasi? Sen sijaan, että yrittäisit 

tavoitella alusta saakka massoja, sinun tärkein 
tehtäväsi digitaalisessakin markkinoinnissa on 
tavoittaa YKSI ihminen. Jos yrität puhua mas-
soille, viestisi on helposti liian yleinen. Kun 
kohdistat markkinointisi yhdelle ihmiselle, 
se resonoi kaikille, jotka ovat samankaltaisia 
unelma-asiakkaasi kanssa. Näiden perusasi-
oiden esille tuomiseksi olisikin tärkeää tehdä 
markkinoinnin se digitaalinen osuus kuntoon, 
joka ei ainakaan alkuun maksa yrityksellesi 
juuri muuta kuin arvokasta aikaasi. 

Digimarkkinoinnilla tavoitat 
potentiaaliset uudet asiakkaasi 
ja kiinnostuksen osoittaneet 
ihmiset tehokkaasti esimerkiksi 
sosiaalisesta mediasta ja Googlesta.

Yrittäjän yksi ykkösasioista on laittaa kuntoon 
yrityksen oma Google Business. Se on Goog-
len maksuton työkalu, jonka avulla yritys 
pääsee ITSE hallitsemaan sitä, mitkä tiedot 
yrityksestäsi näkyvät Googlen tuotteissa, ku-
ten Google Mapsissa ja Google-haussa. Paino-
tan sanaa ITSE, koska niitä tietoja todellakin 
kannattaa itse hallita.Jos yrityksesi ei ole ITSE 
täyttänyt Google My Business -profiiliaan, sen 
voi tehdä kuka muu tahansa – profiili on ni-
mittäin avoin kenen tahansa päivitettäväksi. 
Google Businessiin syötetyt tiedot ovat mer-
kittävässä asemassa, ne nimittäin nousevat 
hakutuloksissa esille ennen muita hakutulok-
sia ja yrityksesi Google Business -profiililla on 
tärkeä rooli yrityksesi löydettävyydessä, näky-
vyydessä ja myöskin maineenhallinnassa.

Google Businessin lisäksi mainittakoon esi-
merkiksi toki kotisivut, sosiaalisen median ka-
navat, yritysblogit, markkinoinnin vuosikel-
lot, unohtamatta tietenkään asiakaspalvelua!

Tarvitsetko jeesiä DIGILOIKKAAN?

Hämeen Liiton rahoittama DIGILOIKKA-
hankkeeni Forssan Yrityskehityksessä on tar-
koitettu juuri siihen, että esimerkiksi Paavon 
ei tarvitse selvittää resurssejaan ihan yksin.  
Paavo voi varata minulta ajan ja voimme yh-
dessä laittaa perusasiat kuntoon. Sen jälkeen 
voisimme miettiä, onko Paavon yrittäjyyden 
vahvuudet juuri hänen tekemissään suutarin 
töissään ja kannattaisiko markkinointi ulkois-
taa kenties vaikkapa jollekkin alueemme rau-
taisista markkinointialan ammattilaisista?

Joka tapauksessa, ole ylpeä osaamisestasi ja 
kerro siitä myös muille!

Missä Paavo luuraa?

Paula Vigilant
hankekoordinaattori
Forssan yrityskehitys Oy 
paula.vigilant@fyk.fi
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Jokioislainen Sähköasennus Karppelin Oy on vajaan kahdenkymmenen 
vuoden aikana kasvanut merkittäväksi ja kiinnostavaksi täyden palvelun 

sähköasennusliikkeeksi Forssan seudulla. Sitoutuneen henkilökunnan 
ja hyvien yhteistyökumppaneiden myötä, yrityksen toiminta-alue on 

kasvanut koko Etelä-Suomen alueelle. Hyvin toteutetut työt asiakkaille 
ovat toimineet yrityksen markkinointina ja käyntikorttina uusiin 

mielenkiintoisiin projekteihin eri puolelle Suomea. 
– Okkopete Oy:n kanssa tehdyn yrityskaupan myötä myös 

ilmalämpöpumput ja aurinkoenergia ovat lisänneet mielenkiintoa 
yrityksemme palveluihin, täydentää Antti Karppelin.

Sähköistä 
toimintaa

Sähköasennus Karppelin Oy



Ammattikoulusta 
yrittäjäksi
Antti Karppelinin sähköura alkoi jo nuorena 
hänen toimiessaan apulaisena kummisedäl-
leen, jolla oli oma sähköasennusliike. 

- Nuorena hän sai minut innostumaan 
alasta, kun sain osallistua hänen kanssaan 
sähköasennuksiin ja olla myös vähän töissä. 
Koulutusta lähdin hakemaan Forssan am-
mattikoulun sähköpuolelta, joka kesti 3 vuot-
ta, kertoo Antti.

Koulujen jäätyä taakse, löytyi työpaikka 
paikallisesta sähköalan yrityksestä, missä 
Antilla vierähti aikaa seitsemän vuotta säh-
köasennustöissä. Veri veti kuitenkin yrittä-
jäksi ja itsenäiseksi toimijaksi. Oma yritystoi-
minta alkoi toiminimellä 2006. Ensimmäisen 
vuoden Antti toimi yksin, mutta kun seuraa-
vana vuonna yritykseen tuli ensimmäinen 
työntekijä, muuttui yritys samalla osakeyh-
tiöksi. 

Kasvua ja yrityksen 
linjan muovautuminen
Vuosien varrella on yritys kasvanut yhden 
miehen yrityksestä vajaan 20 henkilön yri-

tykseksi. Hyviä tyyppejä on saatu palkattua 
lisää, joten yrityksessä ollaan oltu kasvun 
tiellä. Aluksi töitä tehtiin paljon teollisuu-
teen, mutta nykyään Karppelin on täyden 
palvelun sähköliike. Vuonna 2008 yritys pää-
si omiin toimitiloihin, kun Karppelinien pi-
halle tehtiin halli. Samana vuonna tuli myös 
taantuma, mikä vesitti erikoistumissuunni-
telmat. Työt loppuivat tuolloin kuin seinään. 
Ymmärrettiin heti, ettei toimintojen suhteen 
kannata olla yhden kortin varassa, vaan pitää 
miettiä toimintaa laajemmin. Sähköasennus 
Karppelin Oy:llä on tukipilareina teollisuus, 
sähköurakointi, keskusvalmistus, sekä 2022 
toimintaa täydentämään perustettu Karppe-
lin EnerKia Oy, joka on erikoistunut ilma-
lämpöpumppu-, aurinkovoimala-, antenni- 
sekä kuituhitsausasennuksiin. 

Uudet toimitilat 
valmistuvat 2020
Uusien toimitilojen rakentaminen tuli ajan-
kohtaiseksi, kun vanhoissa tiloissa toiminta 
kävi ahtaaksi ja mahdottomaksi. Uudet tilat 
päätettiin rakentaa valtatie 2 varteen Jokioi-

sille. Tuotantotilat valmistuivat lokakuussa 
2020, samaan aikaan kun korona lähti rä-
jähdysmäisesti leviämään. Silloin oli totinen 
paikka, mutta siitäkin onneksi selvittiin. Uu-
det, isommat ja ajanmukaisemmat toimisto- 
ja tuotantotilat lisäsivät yrityksen näkyvyyttä 
ja tehokkuutta. 

- Investoinnin myötä pystymme nyt rea-
goimaan paremmin asiakkaiden työtilauk-
siin, valaisinmyyntiin sekä valaisin- ja säh-
kösuunnitteluun. Mikä tärkeintä, molemmat 
yrityksemme löytyvät saman katon alta, 
muistuttaa Antti Karppelin.

 Toimintojen 
suhteen ei kannata 
olla yhden kortin 
varassa, vaan pitää 
miettiä toimintaa 
laajemmin.
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Mitä olisikaan yrittäminen ilman 
perheen tukea. Aino hoitaa toimiston 
ja Antti yrityksen johtamisen.

Aurinkopaneelien suosio on 
kovassa nousussa. Tilauksia 
tehdään jo ensi kesälle.

Keskusvalmistusta tehdään myös 
muille sähköliikkeille ja tukkureille.
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Alan kehittyminen ja 
mukana pysyminen
Mielenkiinto sähköalaan ja työhön on Antil-
la säilynyt. Ala kehittyy kovaa vauhtia ja aina 
tulee uutta opittavaa. Töitä yritys on tehnyt 
monenlaisissa kohteissa, kuten prosessi- ja 
pienteollisuudessa tai lämpölaitoksissa ydin-
voimalan revisiotöissä. Yritys toteutti myös 
Pikku-Finlandian sähkötyöt Helsingissä, 
mikä oli omalta osaltaan kiinnostava ja opet-
tava kokemus. Led-tekniikan lisääntyminen 
teollisuuden valaistusratkaisuna on myös 
kehittyvä ja kasvava alue Karppelin Oy:n toi-
minnassa. Rakennettavissa kohteissa käyte-
tään nykyään paljon automaatiojärjestelmiä 
erilaisiin älyratkaisuihin, joten eri ohjausta-
vat ovat myös mahdollisia. 

- Sähkötekniikan kehitys on tuonut tul-
lessaan paljon uusia vaatimuksia. Ne aset-
tavat sähköurakoinnin aivan uudelle vaa-
timustasolle. Me pyrimme hyödyntämään 
modernia tietotekniikkaa toiminnassamme, 
oli kyseessä sitten sähköurakointi tai jo-
kin muu palvelumme. Karppelin Oy:llä on 
Sähköpätevyys  2  -todistus, joka oikeuttaa 
toimimaan 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 
kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen säh-
kötöissä. Henkilökuntaamme koulutetaan 
meillä säännöllisesti sekä itse että toimitta-

jien kautta, että pysymme alan kehityksen 
mukana, kertoo Antti.

Työvoiman saanti

Kuten kaikilla muillakin aloilla, myös säh-
köalalla on puutetta osaavasta työvoimasta. 
Karppelin on tehnyt ammattikoulun kanssa 
yhteistyötä ja sieltä on ollut joka vuosi työ-
harjoittelussa opiskelijoita. Tällä hetkellä 
Karppelinilla on ammattikoulusta oppiso-
pimuksella kaksi opiskelijaa opiskelemas-
sa sähköasentajaksi, toinen Sähköasennus 
Karppelin Oy:n ja toinen Karppelin EnerKia 
Oy:n puolella.

Keskusvalmistus
Sähkökeskusten valmistaminen ei ole alun 
alkaen lähtenyt hetken mielijohteesta. Oma 
tuotanto lähti liikkeelle, kun yritys ei saanut 
järkevillä toimitusajoilla sähkökeskuksia ja 
omat työt alkoivat kärsiä toimitusaikojen 
takia. Älysähköpuolen ja komponentti-
en toimitukset laahasivat pahasti perässä. 
Karppelin Oy:ssä päätettiin ottaa keskusten 
tuotanto omiin käsiin toimitusten varmista-
miseksi. Keskusvalmistus toimii Karppelin 
Oy:n aputoiminimellä LevelK. Nyt keskuksia 

pystytään toimittamaan myös muiden yritys-
ten tarpeisiin muun muassa Onnisen kautta. 
Kaikkiaan keskustuotanto työllistää kolme 
vakinaista henkilöä. Keskusten rungot ovat 
tilaustavaraa, mutta keskusten sisällöt kasa-
taan Karppelinilla tarpeiden ja vaatimusten 
mukaisesti. 

- Komponenttipulan takia minulla menee 
tällä hetkellä työajasta 50 % tavaroiden etsi-
miseen. Yhden keskuksen tavarat saattavat 
tulla jopa kymmenestä eri paikasta. Toivotta-
vasti tulevaisuudessa päästäisiin toimituksis-
sa lähelle normaalia saatavuuden ja hintojen 
suhteen, pohdiskelee Antti.

Älykoti
Korona-aikana osa henkilökunnasta kou-
luttautui älykotijärjestelmiin. Näitä jär-
jestelmiä on nyt Karppelin asentanut niin 
yksityisille kuin yrityksillekin. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että pystyt etänä ohjaa-
maan suurimman osan kotisi automatii-
kasta. Järjestelmiä on nyt jo tarjolla, mutta 
tulevaisuudessa niitä tulee lisää, koska mel-
kein kaikki kodin laitteet ovat liitettävissä 
wifi-järjestelmiin. Kaikki alkaa tyypillisesti 
yksittäisestä laitteesta, esimerkiksi kodin 
lämpötilan etäseurannasta sekä säätämi-
sestä, tai sähkölaitteen etäohjaustarpeista. 

Petri Okkonen on myynyt liiketoimintansa Karppelinille ja jatkaa nyt samoissa töissä työntekijänä.



- Laajempi järjestelmä rakennetaan tavallisesti vaiheittain, 
mutta alkuun pääsee yksittäisellä wifi-verkkoon liitettävällä 
älykotilaitteella, kertoo Antti.

Aurinkosähkö
Okkopete Oy:n yritysoston myötä perustetulle Karppelin Ener-
Kia Oy:lle tuli myös erilaiset energiaratkaisujen myynnit, ku-
ten ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit. Tällä hetkellä kaikki 
tuntuu pyörivän aurinkoenergian ympärillä. 

- Itse toivoisin, että kaikkia energiankulutukseen liittyviä 
asioita tarkasteltaisiin kokonaisuutena niin, että asioita yhdis-
telemällä löydettäisiin parhaat ratkaisut energiatehokkuuteen. 
Tietysti aurinkosähkön kiinnostavuuden osasyynä on ollut 
sähkön korkea hinta, mikä on luonut aurinkopaneeleille lyhy-
emmän takaisinmaksuajan. Jokaista kohdetta pitää kuitenkin 
katsastella omana kokonaisuutenaan, jotta paras ja kokonaista-
loudellisin energiaratkaisu kohteelle löydetään. 

Yrittäjän työpäivä
Alkuaikoina tuli tehtyä töitä lähes kellon ympäri. 

- Kyllähän ne työpäivät vielä tänäkin päivänä venyvät, mut-
ta olen oppinut, että vapaatakin täytyy pitää. Perheen merki-
tys on erittäin tärkeä. Työskentelemme vaimoni Ainon kans-
sa samassa yrityksessä. Hän hoitaa toimiston työt, jotta minä 
saan keskittyä muihin asioihin. Toisaalta se aiheuttaa sen, että 
iltaisin kotisohvalla keskustellaan työasioista. No, niistä kyllä 
pääsee eroon sähly- tai golfmailan varressa toisinaan, virnis-
tää Antti Karppelin. •

Aurinkopaneelit pitää asentaa huolellisesti ja oikeaan 
ilmansuuntaan, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Terhi Honkonen 
yritysrahoitusasiantuntija 
040 5043 182

Kalle Lepola 
yritysrahoituspäällikkö
044 5118 555

Sari Lehtinen 
yritysrahoitusasiantuntija
050 5001 389

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

Lämpimästi tervetuloa!

YRITTÄJÄ!

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

Yritysasiakaspalvelu 0100 5454 
ma - pe  8 - 18 (pvm/mpm)

@someronsp

TYÖTÄ TAI TEKIJÄÄ VAILLA?

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

Ottamalle meihin yhteyttä saat rekrytoinnin
tueksi Jobparin osaavat ammattilaiset ja
vaivattoman työllistämisprosessin. 
Lopputuloksena saatte valita valmiiksi
arvioimistamme ehdokkaista juuti teille
parhaiten sopivan työntekijän

Suvi ja Riikka

Tutustu palveluihimme
Saksankatu 27
30100 Forssa

www.jobpari.fi

Suvi Pelto-Knuutila
puh. 050 471 8566

Riikka Mäkinen
puh. 050 353 4622

etunimi.sukunimi@lhkk.fi
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Forbus-bussiyhtiön historia on 
pitkä ja monivaiheinen. Tarina 
alkaa lähemmäs sadan vuoden 

takaisesta Vojakkalasta, ja 
pitää samalla sisällään suuren 

palan seutumme historiaa. 
Kyttälän veljesten alulle laittama 
perheyritys on kokenut vuosiensa 

aikana paljon, ja käynyt läpi 
monenlaisia muutoksia, mutta 

jatkaa yhä vahvasti alkuperäisellä 
asenteellaan, juuriaan 

kunnioittaen.

Forbus

Liikennöintiä 
kolmannessa polvessa

Kuorma-auton ratista 
yrittäjyyteen
Forbusin pitkä tarina lähtee liikkeelle Pauli 
Kyttälästä. Hänen uransa alkoi vuonna 1924, 
jolloin Pusulan ja Lohjan välille kaivattiin 
linja-autoliikennettä. Vain muutamaa vuotta 

Kuvateksti

myöhemmin hänen veljensä Arvo kulkeutui 
tätinsä miehen kautta samoihin tehtäviin – 
Kalle Kyttälän auton rattiin. Veljesten täti piti 
tuolloin Vojakkalassa kauppaa, jolle kuului 
Fordin kuorma-auto. Kuorma-auto koki täy-
dellisen muodonmuutoksen, kun sitä alettiin 
käyttää ihmisten kuljettamiseen. Penkit lavalle 
ja pressu päälle suojaksi. Linja-auto oli valmis.

Vuonna 1927 myös kolmas veljistä, Toi-
vo, päätti seurata Paulin ja Arvon jalanjälkiä. 
1930-luvulle tultaessa he yhdistivätkin toimin-
taansa. Vuosikymmenen loppupuolella toi-
minta laajeni, ja Arvo ryhtyi erikseen ajamaan 
Helsinki-Vojakkala -linjaa. Muista veljesten 
liikenteistä päätettiin perustaa Lopen Liikenne 
Oy, jonka toimitusjohtajuus päätyi Toivon kä-
siin. Toiminta jatkui vuoteen 1967. Suurin osa 
liikenteestä myytiin pois. Arvo Kyttälä jatkoi 
poikiensa Ollin ja Ilmon kanssa liikennöintiä 
Vojakkalasta ja Hämeenlinnasta Helsinkiin, 
Hämeenlinnasta Forssaan sekä vuoroja Vojak-
kalan ja Hämeenlinnan välillä. Toiminta pai-
nottui vahvasti linjaliikenteeseen sekä tilaus-
ajoihin ja matkailupalveluihin.

Kauppa opetti
Ilmo veljineen kasvoi monenlaisen liiketoi-
minnan keskellä. Linja-autoliikenteen lisäksi 
perhe pyöritti pääasiallisena elinkeinonaan 
sekatavarakauppaa, jonka ympärillä toimivat 
vuosien saatossa niin posti, pankki, kahvila 
kuin kioskikin. Ilmo pääsi auttamaan kaupan 
arjessa pienestä pitäen. 

- Miten nyt muistan, niin aina tiskin takana 
kaupassa. Kauppa oli paras koulu. Siinä oppi 
ja näki erilaisia ihmisiä, hän kertoo.

Kaupanpito loppui 80-luvulla linja-auto-
toiminnan ollessa jo paljon laajempaa. Näi-
hin aikoihin autojakin oli jo useita – parisen 
kymmentä.

Kohti uusia tuulia 
Ilmo Kyttälän oma yrittäjätaival alkaa todel-
la vuodesta 1971. Tällöin hän osti veljensä 
kanssa Alajoen Liikennekuljetus Oy -nimisen 
yrityksen Hattulasta, ja ryhtyi pyörittämään 
sitä. Vuonna 1976 toimintaa laajennettiin 

Ensimmäinen linja-auto rakennettiin Ford -merkkiseen kuorma-autoon. Lavalle penkit ja katteeksi pressu. Ja ei kun menoksi.



yhdistämällä se aiempaan linja-autoliikenne-
toimintaan.

- Äitimme jäämistö oli vuonna 1976 ollut 
30 vuotta perikuntana ja kuolinpesänä, joka 
jaettiin. Linja-autoliikennetoiminta yhdistet-
tiin Alajoen Liikennekuljetukseen ja sen toi-
minimi vaihdettiin Kyttälän Liikenne Oy:ksi.

Kyttälän Liikenne Oy oli toiminnassa lähes 
1980-luvun puoliväliin asti, vuoteen 1984. 

Ilmolla itsellään oli tällöin jo liiketoimin-
taa Forssassa – hän pyöritti samanaikaisesti 
veljensä kanssa omistamaansa Forssan Lii-
kennettä sekä vuotta myöhemmin Sundellin 
Liikennettä. 

Forbus Ky aloitti matkansa vuonna 2002. 
Yhtiö harjoittaa joukkoliikenteen lisäksi 
matkatoimistotoimintaa aputoiminimellä 
Hämeen Matkamyynti. Forbus -nimellä on 
mielenkiintoinen tarina. Sen pitkä historia 
johtaa Lopelle Salon kartanoon, jonka vävy 
oli aikoinaan arvostetun skotlantilaisperäisen 
Forbes-suvun pohjoismaista tervaporvari-
haaraa. Hänen tyttärestään tuli myöhemmin 
Räyskälän Korlan eli Kyttälän emäntä. Aikaa 
näiden tapahtumien ja nykypäivän väliin 
mahtuu lähes 200 vuotta, mutta Forbus kan-
taa tänä päivänä nimeään yhä arvostuksella.

Forbus tänään
Forbusin toiminta koostuu tänä päivänä suu-
rimmaksi osaksi koululaisliikenteestä sekä 
tilausajoista. Koulukyytejä Forbus ajaa niin 
Tammelan kuin Ypäjänkin alueella. Lopella 
ajetaan yhtä säännöllistä linjavuoroa ja Fors-
sassa yhtiö hoitaa ostoliikennevuoroa Viere-

män, Kalsun ja Matkun suuntaan. Autoja on 
tänä päivänä 13, ja vakituisia kuljettajia 8.

Korona-ajan haasteet ovat lähivuosina koe-
telleet yritystä kovalla kädellä kuten muitakin, 
mutta valtion tuki bussiliikenteen hyväksi aut-
toi läpi hankalimmasta vaiheesta. Taantumasta 
on sittemmin noustu, ja Forbus seisoo jälleen 
vahvasti jaloillaan.

- Selvittiin hengissä.
Vuosien varrella moni asia on muuttunut, 

mutta moni vastaavasti myös pysynyt. Alan 
suuresta kilpailusta huolimatta asiakkaiden 
joukossa on yhä samoja nimiä, jotka ovat py-
syneet mukana läpi vuosien. Alalla ratkaisevat 
Ilmo Kyttälän mukaan hinta sekä hyvä palvelu. 
Monivuotiset, tyytyväiset asiakkaat muodos-
tavat heidän liiketoiminnalleen vahvan perus-
rungon. Asiakkaiden joukosta löytyy yrityksiä 
ja yhdistyksiä, jotka Ilmo muistaa jo omasta 
lapsuudestaan.

Luja perheyritys
Forbus toimii yhä vahvasti perheyrityksenä. 
Ilmoa itseään linja-autotoimintaan uudes-
taan ja uudestaan vetää nimenomaan suuri 
sukurakkaus ja uskollisuus perinteelle.

- Yleensä kalastajan pojista tulee kalastajia. 
Näinhän vanhanaikainen systeemi toimii, hän 
toteaa, ja kertoo myös poikiensa olevan suu-
ri apu liiketoiminnan pyörittämisessä – niin 
ratissa, tekniikassa kuin paperihommissakin.
Forbusin tulevaisuus näyttää näillä näkymin 
varsin valoisalta. Ilmo Kyttälän pojat ovat 
luvanneet olla toiminnassa mukana ainakin 

niin pitkään, kuin hän on.
- Katsotaan nyt sitten. Jos markkinat näyt-

tää siltä mitä ne nyt on, niin eihän tässä sitten 
hätää ole, hän pohtii. Hän lisää, että koskaan-
han ei voi tietenkään tietää, mitä tapahtuu 
maailmanpolitiikassa tai lainsäädännössä. 
Siitä huolimatta tämänhetkiset tulevaisuu-
dennäkymät näyttävät Forbusille lupaavilta. 

Autoliikenteen  
ulkopuolella
Varsinaisen linja-autotoiminnan lisäksi 
vuosien varrelle on mahtunut vielä paljon 
muutakin. Tavallisen autoliikenteen ohella 
on pyörinyt nyt useamman vuosikymmenen 
matkatoimisto, Hämeen Matkamyynti. Mat-
katoimiston myötä Ilmo kertoo tehneensä 
ryhmien kanssa lukuisia ulkomaanreissuja 
– esimerkiksi Leningradissa hän on vieraillut 
142 kertaa, ja Tukholmassa lähes 500. Enää 
Ilmo ei itse matkusta ryhmien mukana, mut-
ta toiminta jatkuu yhä. Tälläkin hetkellä mat-
koja järjestetään esimerkiksi Viroon.

Yrittäjyyden ohella Ilmo on tehnyt myös 
yli 40 vuoden uran opettajana, ja vuosia 
myöhemmin opiskellut myös itse lisää sy-
däntään lähellä olevista aiheista.

- Olen filosofian maisteri. Tutkimusala oli 
kartanotalous ja siihen liittyvät toiminnot ku-
ten esimerkiksi rautaruukit. Ja Rautakosken 
ruukista tein gradun, hän kertoo opinnois-
taan. Aiheen taustalla vaikutti kotiseuturak-
kaus. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut tutki-
maan tarkemmin Tammelan pitäjän historiaa, 
ja etenkin Jokioisten kartanon tarinaa. •
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Ilmo on ollut vetovastuussa yrityksestä vuodesta 1971.

Forbusin autoihin mahtuu 19–55 matkustajaa.

Businessluokan tilausautolla saa mukavan kyydin erilaisiin tapahtumiin.
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Forssan Seudun Käsityö- ja Forssan Seudun Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistys ry:nTeollisuusyhdistys ry:n

 75 -vuotisvuosijuhla 75 -vuotisvuosijuhla
Fsktry vietti 75 -vuotisjuhliaan ravintola 

Vanhassa Värjärissä 19.11.2022. Juh-
laan osallistui 84 yhdistyksen jäsentä. 

Jälleen kerran, kuten yhdistyksen juhlissa 
on ollut tapana, mentiin rennolla asenteel-
la turhaa jännittämättä ja pingottamatta. 
Ravintoloitsija Tomi Tervomaa kertoikin, 
että tuo fiilis oli läsnä juhlayleisöllä heti ta-
pahtumapaikalle sisään astuttaessa. Puheen-
johtaja Ville Koivisto toivotti jäsenistön 
tervetulleeksi ja kohotettiin maljat 75-vuoti-
aalle yhdistykselle. Virallisia onnitteluja saa-
tiin postin välityksellä Helsingin Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistykseltä, sekä paikan päällä 

Forssan kaupungilta, kaupunginjohtaja Jari 
Kesäniemen välityksellä. 

Juhlapuheen juhlassa piti Someron Säästö-
pankista pankinjohtaja Joni Rintamaa. Pan-
kinjohtaja vertasi yrittäjyyttä purjehtimiseen 
sen kaikissa muodoissa. Someron Säästöpan-
killakin on ollut juhlavuosi, sillä kuluvana 
vuonna pankki täyttää 200 vuotta.

Yhdistys palkitsi timanttiristeillä ansioitu-
neita yrittäjiä, Vojakkalassa ja Forssassa toi-
mivan Forbus Oy:n yrittäjän Ilmo Kyttälän 
yli 50 vuoden mittaisesta yrittäjätaipaleesta 

sekä Forssan Lukko Oy:n Heikki ja Pirkko 
Koivulan yli 40 vuoden yrittäjätaipaleesta.

Tämän vuoden Kätevä -palkinnon sai Foxa 
Oy. Palkintoa oli vastaanottamassa hallituk-
sen puheenjohtaja Jukka Sipilä ja toimitus-
johtaja Johanna Rämö.

Foxa Oy:n tarina on ollut nousujohteinen 
ja kasvuhakuinen. Yritys on vuonna 1990 
perustettu työ-, armeija- ja ulkoiluvaatekan-
kaita kehittävä ja valmistuttava yritys. Yhti-
ön myyntikonttori, tekstiililaboratorio sekä 
kangasvarasto sijaitsevat Forssassa. Foxalla 
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Työterveyshoitaja
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on markkina-alueensa laajin tuotevalikoima työvaatekan-
kaita. Monipuolisesta valikoimasta löytyy tekstiilejä ohuista 
hoitohenkilökunnan vaatekankaista aina sertifioituihin palo-
suojakankaisiin. Myös erilaiset ulkoiluvaatekankaat ja sotilas-
tekstiilit ovat keskeinen osa tarjontaa. Tuotekehitys on ollut 
keskeinen osa Foxan menestystä meillä ja maailmalla. Foxa 
jatkaa myös Forssan yli 170-vuotista tekstiiliperinnettä.

Palkitsemisien jälkeen nautittiin illallista, jonka jälkeen olikin 
Divet Shown vuoro. Marko Vainio marssittikin yli 30 artis-
tia ja merkkihenkilöä juhlayleisön riemuksi. Ohjelmanumero 
nostikin tunnelman vuosijuhlassa kattoon. Loppuilta sujui 
tanssin merkeissä, tahdeista vastasi tanssiorkesteri Kellaripro-
jekti. Hyvissä juhlissa on aina hyvä tunnelma ja se tuli jälleen 
todistettua. Juhlissa jätettiin haasteelliset asiat taka-alalle ja 
keskityttiin yrittäjien verkostoitumiseen ja rentoutumiseen, 
sillä sitäkin tarvitaan. 

Kätevä -palkinnon vastaanottaneet Foxa Oy:n 
Jukka Sipilä ja Johanna Rämö.

Timanttiristeillä palkitut  Forbus Oy:n Ilmo Kyttälä 
sekä Forssan Lukko Oy:n Heikki ja Pirkko Koivula.

Vuosijuhlien musiikista vastasi Kellariprojekti 
solistinaan Mika Vahos.
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Forssan Verkkopalvelut 
Oy:n uusi toimitusjohtaja 

Risto Lehtonen
Forssan Verkkopalvelut Oy:n toimitusjohtaja vaihtui 

8.8.2022, kun yhtiön ruoriin astui Risto Lehtonen.  
Mikä Risto on miehiään ja minkälaisia aatoksia hänellä 
on yhtiön kehittämisestä sekä forssalaisista? Tätä kävi 

Kätevä kyselemässä uudelta toimitusjohtajalta.



Millainen mies olet ja millaiset 
taustat sinulla on?

Alun perin tulen Lohjalta, mutta tällä hetkel-
lä asun Porissa. Olen hieman alle viisikymp-
pinen diplomi-insinööri. Sähköyhtiöt ovat 
tulleet minulle tutuksi, sillä olen aiemmin 
työskennellyt Köyliön-Säkylän Sähkössä ke-
hitysjohtajana sekä sähkönmyyntiliiketoi-
minnan vetäjänä. Kehitysjohtajan tehtävässä 
olin melkein 11 vuotta. Ennen Forssaan tuloa 
toimin seitsemän kuukautta Kokemäen säh-
kön toimitusjohtajana; sähköyhtiöiden maa-
ilma on tuttua, ja oli helppo siirtyä Forssan 
Verkkopalveluiden palvelukseen. 

Miten päädyit Forssan Verkko- 
palveluiden toimitusjohtajaksi?

Minua kiinnostaa kokonaisvaltainen yhtiön 
kehittäminen, joten tehtävä oli mieluinen 
ja yhtiö kiinnostava. Aikaisemmissa työ-
paikoissa huomion vei useampi eri liiketoi-
minta, mutta nyt on mahdollisuus keskittyä 
verkkoliiketoiminnan kehittämiseen, se on 
aiemmissa työpaikoissani jäänyt sivurooliin. 
Energian myyntiliiketoiminnassa on viime 
aikoina ollut aikamoista turbulenssia, joten 
hyvä, että pystyy nyt antamaan kokonaisval-
taisen panoksen pelkästään verkkoliiketoi-
mintaan ja sen kehittämiseen sekä näkemään 
asioita hieman eri näkökulmasta. 

Missä kunnossa on mielestäsi 
Forssan Verkkopalvelut, sinun 
aloittaessasi toimitusjohtajana?

Mielestäni yhtiö on hyvässä kunnossa ja en-
nen kaikkea yhtiön omistama sähköverkko 
on pitkälle rakennettu ja hyväkuntoinen. 
Monet yhtiöt kaivavat maakaapelia kovalla 
vauhdilla ja sitä työtä on vielä vuosiksi eteen-
päin. Forssassa ollaan säävarmuudessa sel-
västi pidemmällä. Osasyynä on, että kyseessä 
on aika kompakti kaupunkiverkko ja vähem-
män maaseutuverkkoa. Forssassa maakaape-
lointi on aloitettu hyvissä ajoin ja ahkerasti 
tehty. Maakaapelointi on vähentänyt sähkön 
hävikkiä, mikä on noin 3 % luokkaa. Hen-
kilöstön keski-ikä on 40 vuotta, mutta osaa-
mista on valtavasti. Yhtiöllä on erinomaisia 
asentajia, joista nuoremmillakin on 4-5 vuo-
den kokemus alalta. Henkilöstö on mukavaa, 
innokasta ja osaavaa. Tämä on suuri voima-
vara, mikä lupaa jatkossakin hyvää. 

Millaista osaamista tuot Forssan 
Verkkopalveluille?

Uskoisin, että parhaat puoleni löytyvät yhtiön 
kehittämisessä ja asioiden eteenpäin viemises-
sä. Yhtiössä on hivenen jääty jälkeen järjestel-
mäpuolella muihin sähköyhtiöihin verrattuna. 
Ohjelmien päivittäminen, prosessien kehittä-
minen ja automaation lisääminen ovat asioita, 
joilla yhtiön toimintaa tuodaan tähän päivään. 
Muutokset tietysti vievät oman aikansa, mutta 
yritän olla se henkilö, joka niitä vauhdittaa.

Sähkön hinta ja 
verkkomaksut 
puhuttavat paljon. 
Mihin suuntaan 
ollaan menossa?

Verkkopalvelujen siirtohin-
noitteluahan viranomainen 
valvoo, koska kyseessä on 
monopolitoiminta. Viranomainen määrit-
telee hinnoittelun liikkumavaran, minkä 
rajoissa voidaan toimia. Forssan Verkkopal-
veluilla on pyrkimys pitää hinnoittelu sillä 
tasolla, että voidaan houkutella uusiakin yri-
tyksiä Forssaan. Toimintavarmuus on myös 
tärkeä kilpailutekijä. Alueemme sähkökatko-
jen määrä on selvästi alhaisempi kuin alalla 
keskimäärin. Forssan Verkkopalveluiden 
hinnat ovat valtakunnan vertailussa edul-
lisimmasta päästä. Sähköenergian hintaan 
emme voi varsinaisesti vaikuttaa, muuten 
kuin opastamalla sähkön käyttöön ja ener-
gian säästöön liittyvissä asioissa, mikä onkin 
tässä maailmantilanteessa tärkeää. 

Milloin Forssassa saadaan 
maakaapeloinnit tehtyä ja 
vaikuttaako se hintoihin?

Maakaapelointi on Forssassa aika pitkällä. In-
vestointien väheneminen tarkoittaisi laskevia 
hintoja, mutta valvovan viranomaisen ohjeis-
tus ohjaa vahvasti meidän hinnoittelua. Viran-
omainen käyttää valvonnassaan yksikköhin-
noittelua, minkä mukaan määritetään verkon 
arvoa ja tuottoa. Niiden perusteella määräytyy, 
mitä saa asiakkaalta periä. Tiukempia vuosia 
on selvästi odotettavissa, koska parametreja 
on kiristetty. Sähkömarkkinat muuttuivat niin, 
että yksikköhinnat tippuivat, mikä ohjaa siirto-
yhtiöitä laskemaan omia taksojaan tulevaisuu-
dessa. Forssan Verkkopalveluilla on aiemmin 
tehty pari hinnanlaskua. En uskalla ennakoida 
hintakehitystä, koska korkojen nousu ja inflaa-
tiovauhti on sekoittanut tilanteen. 

Millainen palveluiden tuottaja 
Forssan Verkkopalvelut on 
yrityksille?

Forssan Verkkopalvelut pienenä yhtiönä pys-
tyy ketterästi ja ripeästi palvelemaan yrityksiä. 
Teemme myös sähköurakointiliiketoimin-
taa jakelun lisäksi, mikä osaltaan parantaa 
toimintaamme yrityksien suuntaan. Palvelu 
tämänlaisessa pienessä yhtiössä on ihan en-
siluokkaista, verrattuna yhtiöihin, joissa pitää 
hoitaa asioita netin välityksellä ja odotella pari 
viikkoa ennen kuin ammattilainen tulee pai-
kan päälle. Yrityksille on ensiarvoisen tärkeää, 
että palvelun vasteajat ovat kohtuulliset.
 
Miten Verkkopalvelut suhtautuu 
aurinkoenergiaan?

Aurinkopaneelien määrä tulee lisääntymään 
yritysten ja yksityistalouksien energiavaih-
toehtona. Sähköhintojen nousu on lisännyt 

niiden kysyntää 
valtavasti, koska 
laitteiden takai-
sinmaksuajat ovat 
lyhentyneet säh-
könhinnan nousun 
takia. Yrityksillä 
on myös ollut mah-
dollista saada tukea 

projekteihin. Verkkopalveluilla tämä vähen-
tää hieman siirretyn sähkön määrää, mutta 
se ei poista sähköverkon tarvetta, vaan lisää 
omalta osaltaan sitä. 

Onko Forssan Verkkopalveluille 
tulossa isoja investointeja 
lähiaikoina?

Tänä vuonna olemme investoineet suurin 
piirtein tuplamäärän  edellisvuoteen verrat-
tuna. Prisman kulmalla oleva Linikkalan säh-
köasema on ollut iso ponnistus. Se on ollut 
asentajiltamme ja koko henkilökunnalta erin-
omainen työnäyte osaamisesta. Yleensä tällai-
set työt tehdään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, 
mutta me teimme sen itse ja olemme saaneet 
suorituksesta kehujakin. Marraskuussa alkoi 
110 kV ilmajohdon maakaapelointi kahden 
sähköasemamme välillä. Se on harvinainen 
ja kallis projekti, mutta siistii kaupunkikuvaa, 
mahdollistaa monipuolisemman maankäy-
tön ja parantaa tietenkin toimitusvarmuutta. 
Verkkopalveluiden investoinnit tänä vuonna 
ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Millaisena näet yrityksen 
tulevaisuuden?

Haasteita tulee olemaan, sillä viranomaiset 
ovat tiukentaneet säädöksiään. Meidän tulee 
toimia tehokkaasti ja elää tarkan euron peri-
aatteella. Koska asiakkailta perittävät maksut 
todennäköisesti pienenevät, on tarkasteltava 
tulevia investointeja tarkasti. Lähtökohtana 
on toimintavarmuus ja investointien järke-
vyys. Sähköverkot ovat sen kaltaista infraa, 
jonka merkitys kasvaa myös tulevaisuudes-
sa. Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi 
sähköstä. Tulevaisuudessa sähköntuotanto 
muuttuu yhä vähäpäästöisemmäksi ja tuo-
tanto hajautuu muun muassa aurinkopanee-
leiden myötä. Lisäksi sähköinen liikenne on 
edistynyt harppauksin, joten sähkön ja pai-
kallisesti myös yhtiön rooli pysyy jatkossakin 
vahvana.

Mitä teet vapaa-aikana?

Minulle kaikista mieluisin harrastus on ur-
heilu. Olen harrastanut suunnistusta lap-
sesta saakka. Nuorempana tuli kilpailtua 
enemmänkin, mutta nyt se on enemmän 
kuntoilua. Suunnistus on mielenkiintoista 
siinä mielessä, että vaikka oma juoksukunto 
ei olisi niin hyvä, niin siinä on aina aivoille 
pähkinä purtavaksi, että löytää rastin. Fors-
san seudulla on hienoa maastoa jatkaa tämän 
harrastuksen parissa. •

 Muutokset 
tietysti vievät oman 
aikansa, mutta yritän 
olla se henkilö, joka 
niitä vauhdittaa.
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Mitä käytäntöjä uudistukset 
ovat tuoneet ja tulevaisuudessa 

tuovat yrityksiin

Kirjoittaja
Leena Leppä-Lukkala, 

KLT

Perhevapaat kohdistuvat tasapuolisesti kummallekin vanhem-
malle perhemuodosta riippumatta uuden sairausvakuutuslain 
astuessa voimaan elokuun lopussa. Laki koskee pääsääntöisesti 
lapsia, joiden syntymäaika on ollut 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vanhem-
painrahan saaminen edellyttää lapsen hoitamista ja töistä poissaoloa. 
Vanhempainrahakauden voi käyttää yhtäjaksoisesti tai haluaminaan 
jaksoina tai yksittäisinä päivinä siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi 
vuotta. Vanhempainvapaata kumpikin vanhempi voi pitää 160 päivää 
ja toinen vanhempi voi halutessaan luovuttaa enintään 63 päivää 
omasta vanhempainvapaasta toiselle osapuolelle (laissa määritelmä 
osapuolista).

Tulevaisuus näyttää, kuinka uudistus muuttaa käytäntöjä ja tuleeko 
se vaikuttamaan miesvaltaisille aloille. Samoin on mielenkiintoista 
katsoa, kuinka eri alojen työehtosopimuksissa otetaan kantaa asiaan. 
Työsopimuslaissa on vapaiden määrää rajoitettu enintään neljään 
vähintään 12 arkipäivän pituiseen jaksoon. Iso kysymys on myös se, 
kuinka sijaiset hoidetaan, jos vanhempainvapaata käytetään monessa 
eri jaksossa kahden vuoden aikana. Hyvänä puolena voisi olla, että 
työtehtävät pysyvät ajantasaisempana, kun ei olla yhtäjaksoisesti 
pitkällä vanhempainvapaalla.

Yrittäjän eläkelain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Halli-
tuksen esityksen mukaan yrittäjäeläkkeen tulisi vastata paremmin 
yrittäjän työpanosta. On esitetty, että yel-tulon pitäisi vastata toi-
mialan mediaanipalkkaa ja tämä on herättänyt vilkasta keskustelua 
ja kritiikkiä, joten on mielenkiintoista nähdä, tuleeko lakiluonnok-
seen vielä muutoksia. Maksettuja yel-maksuja ei rahastoida eli ne 
eivät kasva korkoa korolle, eikä niitä korvamerkitä yrittäjän omaksi 
eläkemaksuksi. Maksetuilla vuosimaksuilla maksetaan nyt eläkkeellä 
olevien yrittäjien eläkemaksuja ja valtion osuus yrittäjän eläkelaista 
johtuvista menoista on budjetista 0,43 miljardia euroa. Syystäkin 
halutaan yel-maksujen perustetta vastaamaan palkkaa, joka yrittäjän 
olisi maksettava, jos työn tekisi toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö 
yrittäjän sijaan. Herää kysymys, miksi aikoinaan on tehty niin kuin 
on tehty, jonka mukaan käytäntö on muodostunut nykyisen kaltai-
seksi. Samasta syystä yrittäjät eivät voi myöskään itse päättää, kuinka 
kartuttavat tuloja eläkkeellä olon ajaksi. Monet yrittäjät haluaisivat 
hoitaa asian esimerkiksi eri tavoilla sijoittamalla ja varsinkin nykyiset 
nuoret yrittäjät tuntuvat olevan asiasta kiinnostuneita. Toisaalta taas 
eläkemaksuja maksamalla yrittäjällä pitäisi olla eläke turvanaan tule-
vaisuudessa ilman, että se olisi unohtunut hoitaa muulla tavoin.

Uusi yhteistoimintalaki astui voimaan vuoden 2022 alusta. Lain 
tarkoituksena on tuoda jatkuvan vuoropuhelun käytäntö yrityksiin 
ja sitä kautta parantaa vuorovaikutusta työnantajan ja työntekijöiden 
välillä. Lailla pyritään varmistamaan henkilöstön vaikutusmahdolli-
suuksia ja tiedonsaantia. Lakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, 
joiden palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Saneerausmenettelylaki uudistui 1.7.2022 ja lain tarkoituksena on 
helpottaa saneerausmenettelyyn hakeutumista. Lakimuutos paransi 
yritysten ja yritysvelallisten mahdollisuutta päästä yrityssaneera-
usmenettelyyn jo ennen maksukyvyttömyyttä. Velallinen voi valita 
hakeutuuko varhaiseen vai perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn.

Määräaikainen alv-muutos sähkön myyntiin ajalla 1.12.2022 – 
30.4.2023, jolloin alv on 10 %:a (24 %), ja ajalla 1.1.2023 – 30.4.2023 
kotimaan henkilökuljetuksen alv on 0 %:a (10 %).

Vuosi on lopuillaan ja toivon kaikille jaksamista yrittämisessä. Siitä 
kumpuaa niin paljon kaikkien meidän hyväksi. Koitetaan kirkastaa 
tavoitteitamme ja siten määrittää, mikä on mahdollista ja mikä on 
merkityksellistä. Siten meillä on kyky vaikuttaa omalla toiminnallam-
me ja esimerkillämme lopputuloksen saavuttamiseen.



21.5. UIT-teatterimatka Helsinkiin, 
kevätrevyy KIURUSTA KESÄÄN.

MC Kätevä kokoontui 19.5. – 14.8. 
torstaisin ennalta määrätyille ajoreiteille. 

5.7. vierailtiin Ypäjän Musiikkiteat-
terilla katsomassa ”VUONNA 85”.

Yhdistyksen jumppavuoro 
Kutomon Fysioterapia ja 

Liikuntakeskuksessa 7.9.-30.11.

Jukka Puotila Showta oltiin 
seuraamassa 8.10. Tampereen 

Komediateatterilla.

25.10. klo 17 tutustuminen uuteen 
kouluun ja päiväkotiin Akvarelliin. 

Koulun rehtori Pekka Saros ja päiväkodin 
johtaja Sanna Holopainen toimivat 
esittelykierroksen vetäjinä. Paikalla oli yli 
kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä. 

27.10. elokuvailta, Punttikomedia  
Forssan Elävienkuvien Teatterilla. 

3.11. Yhdistyksen syyskokous Forssan 
Kaupungintalolla. Kokouksen jälkeen 
kaupungin johtoryhmä esittäytyi, ja 
keskusteltiin yrittäjiä askarruttavista, 
mm. kaavoitukseen liittyvistä asioista. 

19.11. 75-vuotisvuosijuhla Ravintola 
Vanhassa Värjärissä. Lisää sivulla 10.
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Yhdistyksen toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen 
Hallitus 2023
Puheenjohtaja  
Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja  
Hannele Järvinen

Sihteeri  
Pia Oksa

Rahastonhoitaja  
Leena Leppä-Lukkala

Jumpat jatkuvat tammikuussa 11.1.2023 
jatkuen kevääseen.

Muista tapahtumista tiedotetaan jäsenistöä 
erikseen vuodenvaihteen jälkeen.

Yhdistyksessä 
tapahtuu

3

Jäsenet  
Heikki Seppä, Janne Lukkala, Sami Koski,
Rauno Salminen, Mari Savinko-Jaakkola, 
Markus Salomaa, Päivi Arvo-Laaksonen ja 
Jaakko Henriksson.

Varajäsenet 
Tapio Lilja, Juha Heinämäki, Jukka Vahtila 
ja Pia Oksa.
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www.hannunkello.com

Atlantic-
kellot

ja arvolahjat
omasta
pajasta

Kivi- ja maa-ainesten 
murskaus ja seulonta

Maanrakennustyöt

Lavettikuljetukset

Erikoiskuljetusten 
liikenteenohjaus

Kiviainestoimitukset

www.murskausramokaren.fiwww.murskausramokaren.fi


