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Kaikki kiertää

Pääkirjoitus

Toiminnan aktivointia
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on aktivoitumassa pitkän hiljaiselon jälkeen. Yhdistys on pitkään pitänyt matalaa
profiilia ja toiminut suljettuna yhdistyksenä aina viime vuoden loppuun asti. Jäsenistö päätti joulukuussa, että yhdistystä ei lopullisesti
kuopata, koska se puoltaa paikkansa paikallisten yritysten ja yrittäjien keskuudessa. Suomessa oli aikoinaan kaksi yrittäjille suunnattua
järjestöä, Suomen Yrittäjät ja Pienteollisuuden Keskusliitto PTK.
Päällekkäisiä toimintoja kuitenkin päätettiin purkaa. Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenille annettiin mahdollisuus liittyä Suomen
Yrittäjiin. Oli kuitenkin muutamia vakavaraisia yhdistyksiä, jotka
säilyivät tässä muutoksessa itsenäisinä. Forssan seudun yhdistys oli
yksi niistä. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että yhdistyksen
päätoiminnaksi tuli yrittäjien kouluttaminen ja virkistystoiminnan
järjestäminen. Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ei ole missään vaiheessa ollut kilpaileva tekijä Forssan seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa,
vaan pyrkii hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön jatkossakin.
Yhdistys on päässyt jo keski-iän paremmalle puolelle täyttäen viime
vuonna 60-vuotta. Pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Liimatta siirtyi hallituksen neuvonantajaksi ja allekirjoittanut aloitti
puheenjohtajan paikalla. Uutena puheenjohtajana pyrin toimimaan
jäsenistön edun mukaisesti ja kunnioittamaan niitä periaatteita,
mitä yhdistys on toiminnalleen asettanut. Yhdistykseen on alkuvuodesta otettu uusia jäseniä, jotka toivotan tervetulleeksi. Tiedottamista myös parannetaan, joten ”Kätevä” -lehti puoltaa oman
paikkansa. Lehti ilmestyy alkuun kaksi kertaa vuodessa ja se postitetaan Forssan seudun yrityksiin. Lehdessä on tarkoitus tuoda esille
yhdistyksen yrittäjiä ja heidän taustojaan ja antaa yrityksille suunnattua tarpeellista informaatiota. Jatkossa yhdistys järjestää jäsenistölleen mm. koulutustilaisuuksia, teatteri- ja konserttimatkoja sekä
yritysvierailuja. Käsityö- ja Teollisuusyhdistys antaa myös yrittäjille
mahdollisuuden tutustua tosiin yrittäjiin. Yritysten verkostoituminen olisi muutenkin suotavaa, sillä kuka ymmärtää toista yrittäjää
paremmin, kuin toinen yrittäjä.
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Ville Koivisto
puheenjohtaja

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen yritysuutisia
Vorsan seudulle rakennemuutostukia
Forssan seudun nimeäminen rakennemuutosalueeksi ei ole tuonut isoa rahasäkkiä Kehittämiskeskukseen, mutta paljon uusia mahdollisuuksia kehittää yrityksiä ja luoda työpaikkoja.
Rahat ovat TE-keskuksella, josta uudetkin tuet
haetaan. Yrittäjän ei tarvitse tietää erikseen
Tekesiä tai Tykesiä taikka eri rahoitusmuotoja,
vaan Kehittämiskeskus on se YKSI LUUKKU,
josta tietoa tukien ja muistakin yrittämisen
koukeroista saa, korostaa toimitusjohtaja Timo
Lindvall. Myös kaikki aiemmat yritysten perustamiseen ja kehittämiseen kuuluvat palvelut
ovat edelleen käytettävissä eli repertuaarimme
monipuolistuu entisestään.
Yksinyrittäjälle tukea ensimmäisen
työntekijän palkkaamiseen
Rakennemuutosalueeksi nimeäminen toi seutumme yksinyrittäjille uuden tukimuodon. Ensimmäisen uuden työntekijän palkkamenoista
voi nyt saada TE-keskukselta avustusta 30 prosenttia työsuhteen alkamisesta 12 kk ajan ja
15 prosenttia seuraavan 12 kk ajan. Tuki pitää
hakea ennen työsuhteen alkamista, painottaa
yritysneuvoja Sirpa Hirvonen.
Investointitukea saa myös ”seiniin”
Investointitukea voi saada koneiden ja kaluston
lisäksi nyt myös tuotantorakennuksiin, kertoo
yritysasiamies Rauha Hätönen.. TE-keskus

OSAKEYHTIÖ,
rekisterimerkintä

Kun uusi osakeyhtiölaki astui voimaan
01.09.2006, se toi mukanaan huomattavasti vapautuksia ja vapaampaa tulkintaa. Jotkut lain
kohdat taas aiheuttivat epävarmuutta.
Kuten esimerkiksi osakeyhtiön osakepääoman
vähenemisen johdosta tehtävä rekisterimerkintä kaupparekisteriin.
• Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan
alle puolet osakepääomasta, hallituksen on
viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle
päättämään toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous
olisi pidettävä kolmen kuukauden kuluessa
tilinpäätöksen laatimisesta.
• Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen olisi viipymättä tehtävä rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä.

myöntää tuet seudullemme maksimiprosentteina. Tämä merkitsee alle 10 hengen yrityksille (mikroyritys) 20 prosentin, pienille eli 10-50
hengen yrityksille 15 prosentin ja keskikokoisille yrityksille 7,5 prosentin tukea. Lisäksi yritysten tuotannon, liiketoiminnan ja tuotteiden
kehittämiseen voi saada kehittämistukea 50
prosenttia hankkeesta.
Starttaajille riittää starttirahoja
Starttirahaa voi saada edelleen sekä työtön että
työssä oleva yrittäjäksi ryhtyvä. TE-keskus lupaa, etteivät starttirahat lopu kesken Forssan
seudulla. Starttirahan saanti vaatii kuten ennenkin sitä, että tuki ei vääristä kilpailua seudulla ja että starttaajalla on riittävät edellytykset yrittäjäksi, painottaa yrityspalvelupäällikkö
Pekka Ekholm.
Puhtia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen
Fskk:ssa uutena palveluna kehittämishakuisille
yrityksille on liiketoimintaprosessien analysointi/arviointi. Tähän kehittämishankkeeseen
otetaan mukaan noin 20 yritystä vuodessa.
Maksuttomassa analyysissä käydään läpi laajasti yrityksen koko liiketoiminta. Analyysi huipentuu yhteenvetoon, jonka pohjalta
mietitään, millä toimilla yrityksen toimintaa
voidaan parantaa ja kehittää. Tarkastelemal-

la liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, voidaan
tehokkaasti tunnistaa yrityksen kilpailukyvyn
avaimet, kannustaa liiketoiminnan kehittämispäällikkö Ossi Stenholm.
Yritysten tarpeet haravoidaan esiin
Seudun yritysten työvoima-, toimitila-, koulutus-, rahoitus ym. tarpeet kartoitetaan kevään
aikana laajalla puhelinhaastattelulla. Tarpeita
kysytään lähes kaikilta seudun yrityksiltä. TEkeskus rahoittaa tätä kyselyä ja lisäksi kyselyn
vastuuhenkilöä. Hän huolehtii siitä, että kyselyssä ilmeneviin tarpeisiin vastataan ja että tarpeet ohjautuvat oikeille henkilöille ja tahoille
toteutettaviksi.
Klustereihin vauhtia
Rahoitusta on saatu seudulle myös kuuden eri
toimialan klustereiden kehittämiseen. Uudella
rahoituksella vauhditetaan ympäristö-, elektroniikka-, elintarvike-, hyvinvointi-, rakennustuote- ja metalliteollisuuden klustereiden
jo aloitettua toimintaa tai käynnistämistä.
Lisätietoja saat Forssan Seudun Kehittämiskeskuksesta, puhelinnumero 03 414 1720 tai
www.fskk.fi.

Se aiheutti huomattavaa keskustelua, kuinka
asiassa pitäisi menetellä. Pian tuli selväksi, että
rekisterimerkintöjä ei tehty, koska sen vaikutuksia pelättiin. Yrityksissä mietittiin, miten
yhteistyötahot reagoivat rekisterimerkintään.
(esim. pankit, tavarantoimittajat ja pääurakoitsijat) Kentältä tuli tietoa, että merkinnän tehneillä yhtiöillä pankit olivat irtisanomassa lainojaan ja uusien urakoiden saaminen vaikeutui.

laina. Näiden pääoman lisäysten kanssa pitää
noudattaa erityistä varovaisuutta ja niistä tulee
antaa perusteltu selvitys. Nämä kaikki voidaan
ottaa huomioon, kun tarkastellaan täyttyykö
osakeyhtiölain 20:23§:ssä säädetty velvoite ilmoittaa rekisteröitäväksi oman pääoman menetys. Tämä antaa yrityksille liikkumisvaraa,
joten merkintää ei tarvitsisi kiirehtiä tekemään
heti ensimmäiseksi.

Tämä nyt tuskin oli lain säätäjän tarkoitus,
pelästyttää yritysten yhteistyökumppaneita ja
näin vaikeuttaa yritysten toimintaa. Taloushallintoliiton aloitteesta tähän lain kohtaan aloitettiin puuhaamaan lakimuutosesitystä.

Osakeyhtiö voi poistaa rekisterimerkinnän yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella,
jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä
tase. Jos yhtiöllä on tilintarkastaja, taseen pitää
olla tarkastettu.

Tasavallan presidentti vahvisti 28.12.2007 lain
(1415/2007) osakeyhtiölain muuttamisesta.
Laki tuli voimaan 31.12.2007.
Lakimuutoksen myötä osakeyhtiön omaa pääomaa tarkistettaessa voidaan ottaa huomioon
omaisuuden realisoitumaton arvonnousu,
taseen poistoerotus, yhtiön tekemät vapaaehtoiset varaukset sekä yhtiölle annettu pääoma-

Joten näillä eväillä
mennään vuoden
alusta eteenpäin.
Leena
Leppä-Lukkala,
KLT

KÄTEVÄ

I 1 / 2008 I 3

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen
tiedekunnan tilat ovat teräsrakenteiden
osalta Forssan Teräsrakenne Oy:n
toteuttamia.

Seppien
sukua
Kalevi Vianderia voidaan luonnehtia todelliseksi metallimieheksi. Sukunsa 50.
seppä on omalla työllään ja yrityksensä
tekemällä laadulla saavuttanut Forssan
Teräsrakenne Oy:lle hyvän maineen rakennusliikkeiden ja yritysten silmissä.
30-vuotias yritys on kestänyt vuosien
tuomat tyrskyt osaavan kipparinsa luoviessa ohi suurempien karikoiden kohti
valoisampaa huomista.

Matkun raitilta Forssaan
Koijärvellä Matkun kylässä henkäisi sepän
poika Kalevi Viander pajailmaa keuhkoihinsa
ensimmäistä kertaa vuonna 1950. Kalevin isä
Väinö Viander oli kyläseppien vanhaa sukua.
Viimeisimmän sukututkimuksen mukaan hei-
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tä oli suvussa ollut kaiken kaikkiaan 50. Tuolloin kyläsepät olivat tärkeitä miehiä, jotka olivat aina valmiina korjaamaan maanviljeliöiden
laitteita. Kyläsepillä ei ollut työaikoja, vaan töitä tehtiin silloin kun niitä piti tehdä. Särkyneen
niittokoneen osat oli saatava kuntoon oli sitten
ilta tai pyhä. Kalevin kotiolot ovat omalta osaltaan vaikuttaneet metallialalle joutumiseen. Jo
nuoresta pitäen hän on tiennyt tulevan ammattinsa.
- Silloinen kansakoulun opettaja jo nuhteli
isääni lapsityövoiman käytöstä, kun kymenvuotiaana osallistuin pajan töihin, muistelee
Kalevi.
Väinö Vianderin paja sijaitsi Matkun keskustassa, jossa se on edelleenkin pystyssä. Maatalouden koneistuessa kyläseppien työt vähenivät. Seppien olisi tuolloin pitänyt suuntautua
uudelle alueelle yritystoiminnassa ja aloittaa
koneiden korjaukset. Tällä tavalla olisi maaseudulla pysynyt leivän syrjässä kiinni. Kale-

villa oli kuitenkin muuta mielessään ja tie vei
Forssaan Erkki Julinin Pelti- ja Teräsrakenne
Oy:n palvelukseen.

Teräsrakenteen synty
Erkki Julinin verstaalla oli pitkät perinteet.
Vuonna 1920 perustetussa yrityksessä Erkki oli
toisen polven yrittäjä. Yritykselle ei kuitenkaan
Erkin jälkeen löytynyt jatkajaa omasta perhepiiristä ja niin vuonna 1977 hän lopetti verstaansa
toiminnan. Yrityksessä tuolloin työskennellyt
Kalevi oli kiinnostunut yhdessä työkavereidensa kanssa yrityksen jatkamisesta. Kalevi
Viander, Tauno Siltainsuu, Heikki Lehtojärvi
ja Markku Hämäläinen rekisteröivät Forssan
Teräsrakenne Oy:n ja vuokrasivat Julinin Pelti- ja Teräsrakenteen tilat. Yritykseen palkattiin
myös kolme ulkopuolista työntekijää, joten
alkuvaiheessa Teräsrakenteella oli seitsemän
työntekijää. Julinin aikaisista peltisepän töistä

Helsingin eläintieteellisen yliopiston 1. vaihe
Viikissä sekä Aulangon laajennus Hämeenlinnassa.

luovuttiin ja keskityttiin teräsrakenteiden valmistamiseen. Alkuaikojen suurin asiakas oli
Rakennusvalmiste, mutta töitä tehtiin myös
alueen muille yrityksille ja rakennusliikkeille.
Hiljalleen myös valtakunnalliset yritykset huomasivat pienen, mutta joustavan yrityksen ja
alkoivat tilata töitä.
- Päivät tehtiin töitä ja illat paperihommia
sekä tarjouslaskentaa, hymähtää Viader muistellessaan alkutaivalta.
Yrityksen henkilöstön määrä kasvoi ja niin
kasvoi myös tilan tarve.

Metallialan tulevaisuus

Uudet tilat Haisiosta
Kesäkuussa 1986 muutettiin Haisioon uusiin
tiloihin. Työntekijöitä yrityksen palveluksessa
oli tuolloin viisitoista.
- Uusiin tiloihin mentäessä ihmeteltiin millä
tilat täytetään, kun tilaa oli olevinaan paljon.
Hyvin on täyttynyt, naurahtaa Kalevi.
Kaikki osakkaat olivat vielä tuolloin mukana
yrityksen omistajina. Töitä oli paljon ja tulevaisuus näytti erittäin valoisalta. Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa vuonna 1989, kun Tauno
Siltaisuu ja Markku Hämäläinen myivät osuutensa Kalevi Viaderille ja Heikki Lehtojärvelle.
- Kahdestaan mentiin aina 2002 alkuun, jolloin
Heikki jäi sairaseläkkeelle. Syynä oli kuulon
huononeminen, toteaa yrittäjänelikon kuopus
Viader.

Lama
Yrityksen vaikeimmaksi ajaksi muodostui
90-luvun alku. Laman kynnyksellä yrityksen
puolikkaan ostaminen oli kova taakka. 1989
järjesteltiin osa lainoista surullisen kuuluisilla
valuuttalainoilla.
- Ja kun nyt sitten tiedämme, miten valuuttalainoille kävi...yrityksen puolikas tuli maksamaan lähes tuplaten, muistelee Kalevi.
Samanaikaisesti tuli takkiin myös valtakunnallisilta rakennusliikkeiltä, kun laman seurauksena yrityksiä meni konkurssiin. Tuolloin
oli Teräsrakenteen taival vaakalaudalla. Unettomien öiden painajainen oli kuitenkin vasta
tulossa. Vuosi 1992 oli lamavuosista vaikein
yritykselle. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden
kanssa saatiin kuitenkin neuvoteltua, että vain
korot hoidetaan.
- Sillä selvittiin nippa nappa, lausahtaa Viander.
Kummilan konkurssi sai yrittäjän hermonrippeet todenteolla koetukselle, kun viikonloppua
vasten tuli tietoon, että rakennusliike Kummila
oli haettu konkurssiin. Teräsrakenteella oli isot
saatavat kyseiseltä rakennusliikkeeltä.
- Silloin olin varma, että nyt se rypistely loppuu tähän, muistelee Viander.
Viikonlopun pitkän odottamisen jälkeen
maanantaiaamuna kuitenkin selvisi, että Kummila oli maksanut kaikki laskunsa Teräsrakenteelle. Loppujen lopuksi onni olikin onnettomuudessa. Kummilan Helsingin yliopistolle
tekemä rakennelma oli niin suuri, että Helsingin kaupunki jatkoi työmaata, näin keskeneräiset työt saatettiin päätökseen.

Ammattitaitoinen henkilökunta on yrityksen
kivijalka.

Positiivisuuden aika
Laman jälkeinen aika muutti Teräsrakenteen
arvostusta, koska yritys oli selvinnyt lamasta
ilman konkurssia tai nimenvaihdosta. Monta kilpailevaa yritystä oli tuolloin tullut tiensä
päähän. Kunnioitus valtakunnallisissa rakennusliikkeissä nousi. Teräsrakenne sai helpommin ja parempia töitä, koska oli asiansa
kunniallisesti hoitanut. 2001-2002 Heikin
jäätyä sairaseläkkeelle oli Kalevilla jälleen investoinnin paikka. Kalevi osti Teräsrakenteen
liiketoiminnan kalustoineen. Hallin ympärille
perustettiin kiinteistöyhtiö Haisio Oy, johon
myös Heikki jäi osakkaaksi. Investoinnit eivät
kuitenkaan jääneet tähän. Ypäjän konepajan
omistajan Lauri Mäkelinin äkillinen kuolema
2004 muutti myös Teräsrakenteen historiaa.
Ypäjän Konepaja tuli myyntiin loppuvuodesta.
Kalevi Viander teki tarjouksen ja niin tehtiin
kaupat. Kaupassa kävi myös siten, että pienempi osti isomman.
- Oli kieltämättä raju investointi, pohtii Viander tekemäänsä kauppaa.
Kaupantekoon vaikutti myös alalla olevat
hyvät suhdannenäkymät. Ypäjän konepajalla
oli parhaimmillaan töissä yli 40 henkeä. Ostohetkellä väkeä oli karsittu kymmeneen työntekijään. Teräsrakenne tuplasi kaupalla työntekijämääränsä. Koko työikänsä Ypäjän konepajan
palveluksessa ollut Kari Laakio jatkaa myös
Teräsrakenteen palveluksessa ja toimii Ypäjän
pajan vetäjänä. Tänä päivänä Teräsrakenne
työllistää 25 henkilöä.

Yksilöllistä rakentamista
Teräsrakenteen tekemät tuotteet palvelevat yksilöllistä rakentamista arkkitehtien toiveiden
mukaisesti.
- Seppien tuoma käsityöperinne on vain hyväksi tässä hommassa, tokaisee Kalevi ja jatkaa:
Ollaan nykypäivän käsityöläisiä. Ruuhkasuomi
on Teräsrakenteen markkina-aluetta. Teräsrakenteelta löytyy referenssikohteita ympäri Suomea, mm. Stakesin pääkonttori Helsingissä,
joka on toteutettu vanhoihin viljavarastoihin,

Suurin uhka metallialalle on mmattitaitoisen
työvoiman puute. Hyviä ammattimiehiä on
vaikeaa saada alalle, koska perusmetalliteollisuus on likaisen työn maineessa.
- Nuoriso on hivenen herännyt siihen, että
metallialallakin voi olla mahdollisuus. Koko
alan arvostusta pitäisi saada hinnallisesti korkeammalle. Tämä mahdollistaisi korkeammat
palkat ja tekisi alasta kiinnostavamman nuorten silmissä.
Rakennusliikkeiden kilpailuttaminen vääristää alaa, mutta myös yrittäjät tekevät sitä itse,
kun suostuvat huutokauppaan ja tinkauskierroksiin. Tällöin ei voida alalla parhaita palkkoja maksaa. Keskivertometallimiehen palkka on
13 euron päälle.
- Metalli tulee olemaan jatkossakin vahva ala
suomessa. Ei näitä hommia yht’äkkiä Kiinassa
ruveta tekemään.
Metallialan yritysten muuttovirta takaisin
Virosta Suomeen on totta, sillä palkkaerot
ovat pienentyneet ja ammatillista osaamista on
Suomessa enemmän. Yrittäjien asema on myös
parantunut Suomessa. Avustuksia ja investointitukia on nyt saatavilla, mikäli yrittäjillä on
itsellään myös rohkeutta panostaa. Yrittäjyys
merkitsee Kaleville itsestäänselvyyttä, vaikka
yrittäjiä paljon parjataankin. Suurien ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, huomataan kuinka
tärkeitä he yrittäjinä ovat olleet. Suuri työ on
vielä edessä, kun kaikille Lounais-hämäläisille
perheyrityksille löydetään jatkaja.
- Jos on liian vahva isäntä perheyrityksessä,
ei nuoremmasta sukupolvesta kasva jatkajaa.
Minullakin on aikuinen poika, jota olen houkutellut ottamaan virkavapaata ja kokeilemaan
yrittäjätoimintaa.

Vuoden yrittäjä 2006
Kalevi Viader ja Teräsrakenne Oy palkittiin
vuoden yrittäjäksi 2006 Forssassa. Palkinto
motivoi ja innostaa, sekä kertoo yrittäjälle aikaansaaduista saavutuksista ja ulkoisesta arvostuksesta.
- Henkilökunnalle palkinto merkitsi paljon,
kun huomattiin, että tässä ollaan jotakin, toteaa Viader.
Perheen merkitys on Kaleville tärkeä. Kalevin
vaimo Kristiina on myös yrittäjä ja ymmärtää
miestään, jota ei työaikalait koske. Vapaa-aikanaan Kalevi Viader harrastaa lenkkeilyä ja
lueskelee aikansa kuluksi. Sepän sydämen saa
ahjon lailla hehkumaan onnistunut projekti.
- Kiireisessä maailmassa ei kehuja paljon saa,
mutta eipä tule paljon haukkujakaan.
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Arvoisat Forssan Seudun Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen jäsenet
Tänä päivänä yrityksillä menee monilla mittareilla hyvin. Yrittäjiä on enemmän kuin koskaan
ja yrittäjyys on nousemassa houkuttelevaksi
vaihtoehdoksi palkkatyölle. Sen sijaan suomalaisten yrittäjien ja yritysten kasvuhalukkuus
on pysynyt samalla tasolla vuosia. Tästä syystä
hallituksen yrityspolitiikassa yritysten kasvuhalukkuuden lisääminen on tärkeässä asemassa. Yritysten kasvamiseen kannustaminen on
erittäin perusteltua työllisyydenkin kannalta.
Tarve tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen kohdistuu yhtälailla maa- ja metsätalouteen kuin muuhunkin yritystoimintaa.
Vanhasen II hallituksen yksi tärkeimmistä
välineistä yrittäjyyden edistämisessä on Työn,
yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelma.
Ohjelma tukee eri hallinnonalojen toimia yrittäjyys- ja yritysten kasvuhalukkuuden kohottamiseksi ja yritysten kasvun esteiden purkamiseksi. Yrittäjyyshalukkuutta hallitus pyrkii
lisäämään panostamalla mm. yrittäjyyskasvatukseen ja laajentamaan sitä peruskouluissa ja
lukioissa. Myös oppilaitosten ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön kannustetaan.
Verotukselliset keinot ovat yksi keino edistää
yrittäjyyttä. Hallitus selvittää mahdollisuuksia
kannustaa verotuksen keinoin pääomasijoituksia ja liiketoimintaosaamisen siirtymistä
alkaviin yrityksiin. Yrittäjyyttä edistetään myös
kehittämällä hallituskauden aikana kotitalousvähennystä, sillä sen myönteiset vaikutukset yrittäjyyteen ovat ilmeiset. Hallituskauden
puoliväliin mennessä selvitetään myös sukupolvenvaihdosten erityisongelmat. Tätä pidän
erityisten tärkeänä myös Forssan seudun näkökulmasta. Yksi yritystoiminnan pullonkaulois-

ta liittyy alueellamme juuri yritysten sukupolvenvaihdoksiin ja niiden vähyyteen.
Olen iloinen siitä, että naisyrittäjyyden edellytykset ovat viime vuosina parantuneet.
Viime hallituskaudella yrittäjyyden politiikkaohjelman puitteissa toimi naisyrittäjyyden
edistämistä käsittelevä työryhmä, joka antoi
suosituksia yrittäjien sosiaaliturvan ja sijaispalvelujärjestelmän kehittämiseksi sekä yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.
Työryhmän toimenpide-ehdotuksia on viety
eteenpäin osana yrityspalvelu- ja sosiaaliturvauudistuksia. Vanhemmuuden kustannusten
jakoon on saatu korjausta ja sairausajan päivärahakarenssin aikaa on lyhennetty. Myös aloittavalle yrittäjälle tärkeitä neuvontapalveluja ja
yrittäjyyskoulutusta on kehitetty. Nämä ovat
tärkeitä asioita myös Forssan seudun yrittäjille.
Maa- ja metsätilojen kannalta tärkeä uudistus
koskee tänä keväänä perintö- ja lahjaverotusta.
Hallitusohjelmassa on kirjaus perintö- ja lahjaverotuksen poistamisesta maa- ja metsätilojen
yritysomaisuuden sukupolvenvaihdoksilta. Verovapaus on ensiarvoisen tärkeää, jotta myös
nuoria saadaan jatkamaan maa- ja metsätalousalan yrittäjinä. Perintö- ja lahjaveron poistamisella voidaan vähentää metsätilojen pirstaleisuutta ja laskea metsänomistajien korkeaa
keski-ikää. Tämä on erittäin tärkeää Suomen
kilpailukyvylle.
Forssan seutu on hyvä alue yrittää. Olemme
valtioneuvoston päätöksellä määrätty erityistukialueeksi, joka tuo tämän alueen yrittäjille
uusia mahdollisuuksia. Toivon, että yhdistyk-

senne perehtyy näihin mahdollisuuksiin ja tiedottaa niistä jäsenilleen aktiivisesti.
Forssan seudun yrittäjillä on myös monenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Sen vaaliminen
järjestötoiminnan avulla on erittäin arvokas
asia. Siksi kannustan teitä, arvon yrittäjät ottamaan välillä omaa aikaa ja tapaamaan toisia
yrittäjiä. Yhteistyöstä viriävät usein uudet ideat
ja innovaatiot. Yhteistyö on pk-yritysten voimavara!
Toivotan oikein hyvää kevättä ja menestystä
kaikille Forssan seudun yrittäjille!
Sirkka-Liisa Anttila
Maa- ja metsätalousministeri

FOXY - JA YRITYKSESI ON VERKOSSA.

Basic
1200€

Full
1900€

Custom
kysy tarjous

+ 2.5€ / kk

Paketti sisältää

Basic + lisäpalvelut:

Tarjoamme esimerkiksi

•
•
•
•

• 20 sivun sisällön syöttö
• Toisen ulkoasun suunnittelu
• Uutispalsta & RSS-syöte

•
•
•
•

Ulkoasun suunnittelun
Internet-julkaisutyökalun
Käyttäjäkoulutuksen
Kävijäseurannan

Verkkokauppoja
Reaaliaikaisia pörssitietoja
Verkkolehtiä
Ja paljon muuta, kysy lisää!

29€/kk
(hinnat alv 0%)

Mainostoimisto Synergia
puh. 03 422 0050

6I

KÄTEVÄ

I 1 / 2008

Käsityöläiskatu 38
30420 Forssa

www.synergiafoxy.fi
www.mainossynergia.com

Ukkonen tuo uusia tuulia Nordeaan
Nordea Pankin Forssan konttorin esimiesmiehityksessä on viimeisen vuoden

aikana

tapahtunut

merkittäviä

muutoksia. Konttorin johtajaksi tullut
Tuija Ukkonen haluaa parantaa pankin
palveluita ja kehittää niitä vastaamaan
asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Mutta millainen ihminen on uusi Nordean
konttorin johtaja? Tätä kävi Kätevä-lehti
tiedustelemassa Tuija Ukkoselta.

Kuka olet ja miten olet tullut Forssaan?
- Tuija Ukkonen on nimeni ja olen toiminut Forssan ja Jokioisten konttorinjohtajana
vuoden ja kaksi kuukautta. Työuraa minulla
on pankissa yli 35 vuotta. Syntynyt olen Rovaniemellä, mutta ei minua lappalaiseksi voi
tituleerata. Olen asunut elämäni aikana Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lammilla ja pääkaupunkiseudulla.
- Kun on tehnyt yli 30-vuden pankkiuran
ruuhkaisella pääkaupunkiseudulla, niin Etelä-Häme tuntui kiinnostavalta ja kodikkaalta
vaihtoehdolta. Lapseni olivat jo muuttaneet
pois kotoa eikä minua mikään mukaan pidätellyt pääkaupunkiseudulla. Oli hyvä aika lähteä
katselemaan ympärilleen. Helsingistä siirryin
ensin Lopen ja Hausjärven konttoreiden vetäjäksi. Ehdin olla Lopella reilun vuoden, kun
esimieheni tuli kyselemään, että kiinnostaisiko
minua Forssan konttorin johtajuus. Olin jo
itselleni luonut mielikuvan, että olen hamaan
eläkkeeseeni saakka Lopella, muutin mieleni
ja päätin kuitenkin tarttua esimieheni esittämään haasteeseen. Forssasta minulla ei ollut
aikaisempaa kokemusta kuin tehtaan kangaskaupasta ja torista. Paikka tuntui kuitenkin
miellyttävältä ja mielenkiintoiselta.

Millainen on pankkiurasi?
- Pankkiurani alkoi 1969, kun kävelin KOP:n
Aleksanterinkadun konttoriin suoraan koulun
penkiltä. Äitiysloman jälkeen Kansallispankin
Espoo-Olarin konttorissa olin lähes 10 vuotta
mm. yrityspuolen vetäjänä. Siellä innostuin
konekielisistä yrityspankkipalveluista, minkä
seurauksena tie vei KOP:n maksuliikenneyksikköön. Vastuualueeseeni kuului palkanvälitys sekä pk-yrityksen pankkiohjelmat, jotka
helpottivat yritysten pankkiasiointia.
Matkani jatkui asiantuntijaluennoitsijaksi KOP:n koulutukseen. Sittemmin siirryin
päätoimiseksi johtamistaitojen kouluttajaksi.
Siellä vierähtikin 5-vuotta. Se oli pankkiurani
mahtavinta aikaa, koska opin paljon ja minulle
avautui helikopterinäkökulma pankkiin. Minulla oli aitiopaikka nähdä koko organisaatio
ja miten se toimi ja käyttäytyi. Silloin loin myös

pohjan kattavalle pankinsisäiselle verkostolleni.
- 1993 siirryin Pitäjänmäen konttoriin. Siellä ehdin olla kaksi vuotta, kun pankin nimi
muuttui Meritaksi. Matkani jatkui Maunulan
konttoriin yhdistämään SYP:tä ja KOP:ta. Se
oli aikaa, jolloin eniten tarvitsin koulutuksessa opittuja vuorovaikutustaitoja. Jälkeenpäin
katsottuna se oli raakaa ja raskasta työtä. Silloin piti tehdä päätöksiä mm. irtisanomisista.
Ajattelin, että jos teen nopeasti päätökset, niin
työtovereillani on paremmat mahdollisuudet
saada uudet työpaikat, näinhän se toimikin.
- Tuon ajan jälkeen minulla oli pari vuoden
hyppyjä mm Vallilan ja Hakaniemen konttoreissa. Näitä seurasi kahden vuoden haastava
jakso henkilöstö- ja voimavarajohtajana. Tieni
vei lopulta WTC konttoriin keskelle Helsinkiä.
Siellä entinen esimieheni muisti, että olin joskus ilmaissut halukkuuteni lähteä maalle. Minulle tarjottiin paikkaa Lopelle ja Hausjärvelle.
Se oli sellainen päätös, jota olen myöhemmin
miettinyt; kas kun en ollut ymmärtänyt tehdä
sitä aiemmin.

Forssan konttorin muutokset?
- Forssan konttoriin siirryin 1.1.2007. Vuosi on
ollut varsin työntäyteinen. Ensimmäinen tehtäväni oli saada Forssan konttori toimimaan
aktiivisemmin ja monipuolisemmin. Pankkitoimihenkilöt ovat pankissa asiakkaita varten
ja se pitää näkyä kaikessa tekemisessämme.
Pankkiväen pitää saada valmiuksia enemmän,
ottaa kontaktia, avustaa, opastaa, kertoa tuotteista ja pankin palveluista.
- Ennen Kirsti Blixtin jäämistä eläkkeelle
aloitimme hänen seuraajansa rekrytoinnin.
Löysimme Otto Kurosen Osuuspankkileiristä.
Taustalla hänellä on myös Merita osaamista,
mikä helpotti siirtymistä Nordeaan. Blixt toimi
myös ennen poisjääntiään korvaamattomana
apuna tutustumisessa asiakkuuksiin. Pankkisalipalvelussa on myös luvassa uudenlaista
näkemystä, kun Marko Vahos on astunut palvelukseemme. Tulokset alkavat varmasti näkyä
pikapuoliin. Perinteistä kassa-ajattelua ei enää
ole, vaan henkilökunnan tulee palvella monipuolisesti aina asiantuntijatehtäviin asti.
- Yritysasiakkaita palvellaan yrityspalvelupisteessä. Riitta Tanhuanpää ja Jaana Landrot
palvelevat yrittäjiä , heiltä voi myös varata etukäteen ajan. Meillä on kaksi asiakasvastuullista
yrityspuolella, Aaltosen Anne ja yritystiimin
vetäjä Otto Kuronen, myös minun puoleeni voi
kääntyä. Vuoden aikana olemme saaneet yrittäjäasiakkailtamme erittäin hyvää palautetta.
Olemme oikealla tiellä.

elämänläheisempää ja aidompaa. Pankinjohtajan tehtävät ovat monipuolisempia. Forssa on
mielestäni mainettaan parempi paikkakunta.
Valtavasti yrityksiä, valtavasti yrittäjyyttä, kaiken kokoisia yrityksiä ja aktiivisia ihmisiä.

Pankkikilpailu Forssassa?
- Pankkikilpailu on tiukkaa. Se on toisaalta
hyvä ja se pistää kehittämään toimintojaan. Jos
erehtyy ja kuvittelee olevansa suurin ja kaunein
silloin yleensä menettää asiakkaitaan. Pankkimaailma vaatii työtä ja nöyryyttä. Täytynee
myöntää, että en ole vielä päässyt tutustumaan
täkäläisiin kilpailijoihini kuin nimeltä ja ulkonäöltä. Pankkileiriytyminen näkyy hyvin Forssassa, vaikka pankin vaihto ei nykypäivänä ole
kovinkaan vaikea asia.

Millainen olet henkilönä?
- Olen kaiketi ”tahtonainen”, temperamenttinen, impulsiivinen sekä hyvässä että pahassa
– kärsimätön, kaiken pitäisi tapahtua mieluummin eilen. Ymmärtääkseni olen helposti
lähestyttävä, nopea päätöksentekijä. Teen tunteella ja yrittäjähengessä töitä, mikä on toisinaan aika hölmöä. Pidän kovasti työstäni sekä
sen hektisyydestä että haasteista. Työnarkomaniani estän sillä, että asuinpaikakseni valitsin luonnon läheisen ja kauniin Tammelan. 10
km välimatka estää sopivasti viikonlopputyöt.

Millainen Forssan Nordea on jatkossa?
- Haluamme elää asiakkaan arjessa kumppanina. Toivon asiakkaidemme kokevan todeksi
sloganimme ”Teemme sen mahdolliseksi”.

Millaisia tuntoja Forssalaisista?
- Pienellä paikkakunnalla on enemmän esillä. Helsingissä ja Espoossa pankinjohtaja on
kasvoton. Täällä toiminta on inhimillisempää,

Tuija Ukkonen
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Letkulla Valajärven rannalla sijaitseva
”Rentola” koko komeudessaan

Kaikki kiertää
Kierrätys on tämän päivän trendi. Eino
Virtanen pisti tämänkin asian uusille raiteille, kun laittoi mökkinsä kiertämään, tosin vain akselinsa ympäri.
Mökin rakentamisessa on myös hyödynnetty materiaalin kierrätystä. Einon
innovaation valintamyymälänä ovat toimineet romuliikkeet.

Suojaan alta polttavan auringon
Eino Virtaselle syntyi ajatus pyörivästä mökistä noin 10 vuotta sitten, viettäessään aikaa
kesäpaikallaan ”Rentolassa” Tammelassa Valajärven rannalla. Ollessaan mökillä aurinko
ja tuuli haittasi terassiruokailuja ja välillä olisi
kuumuudenkin vuoksi halunnut siirtyä varjon
puolelle. Tästä syntyi ideanikkarin päässä ajatus pyörivästä mökistä. Vanhan mökin tilalle
olisi joka tapauksessa tehty uusi mökki, joten
suunnittelu saattoi alkaa. Perheen piirissä syntyi hivenen epäilyjä moisesta ideasta, mutta
Einon tytär Anne-Mari uskoi vahvasti isänsä
hankkeeseen. Rakennusurakka siirtyi joksikin
aikaa muiden hankkeiden takia.
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Ratkaisujen hakeminen
Idea oli alusta asti saanut Einon pään raksuttamaan ratkaisujen hakemiseksi. Vaikein osio
rakennushankkeessa oli kääntyvän viemäri- ja
vesiliittymän suunnittelu ja toteutus. Piti miettiä eri vaihtoehdoista oikea ja mitenkä sen toteuttaa.
- Ilmeisesti se onnistui hyvin, kun on toiminut
niin kuin on ajateltu, naurahtaa Eino.
Romuliikkeestä löytyi tarvittavat osat lvi-ratkaisun toteutukseen. Haponkestävästä teräksestä valmistetut laivan viemärikupit löysivät
tiensä Eikan mökille. Kaksi kartiota pantiin
päällekkäin ja väliin tiivisteet.
- Valmiina tällaista osaa ei saa mistään, mutta
meiltä voi tilata, toteaa Eino.
Rakennustyömaa alkoi keväällä 2005 vanhan
mökin purkamisella ja pohjatöillä. Teräsbetonialusta on halkaisijaltaan 6,5 m kokoinen,
mikä kestäisi 3-4 mökkiä. Pyöreälle kiekolle
tehtiin alusta teräksestä, missä on laakeri- ja
hammaskehä. Laakeri on 1900 mm halkaisijaltaan. Hammaskehä on peräisin käytetystä laitteesta. Nämäkin osat Eino löysi romuliikkeestä
puoli-ilmaiseksi. Uuden laakerin hinta olisi
pyörinyt 20 tuhannen euron paikkeilla. Mökkiä pyörittää kaksi moottoria. Pikaliikemoot-

tori on teholtaan 1,1 kw ja hidas moottori 180
wattia. Pienempi moottoreista on varustettu
jaksoluvun muuttajalla, tällöin mökille saadaan
tarkka kulkunopeus esim. auringonkierron
mukaan. Pikaliikemoottorilla mökki kiertää
akselinsa ympäri kolmessatoista minuutissa.
Mökkiä voidaan pyörittää rajattomasti molempiin suuntiin. Liikkeen kontrolloiminen käy
kätevästi kaukosäätimellä. Ohjauskeskukseen
voi ohjelmoida haluamansa liikeradat. Kehällä on pulttisäätö, millä mökki saadaan tarkasti
vatupassiin. Sähkö tulee sisälle keskeltä kattoa.
Sähkön tuonti mökkiin oli helpoimpia asioita,
koska siihen löytyi valmiit osat ja laitteet. Vastaavia sähköharjoja käytetään esim. rakennusnostureissa. TV:n digi-aika tuli sopivasti, TV
näkyy oli antenni missä asennossa tahansa.

Kevät toi muurarin
Mökin kerrosala on 56 m2 ja käyttöneliöitä
mökissä on 85. Sisällä ei huomaa mistään, että
mökki olisi jotenkin poikkeuksellinen. Vessat,
takat ja saunat ovat mökin sisällä, kuten missä
tahansa kiinteässäkin ratkaisussa. Raskaammat rakennelmat piti suunnitella siten, että
paino jakautuu alustalle suunnilleen yhtä tasaisesti. Muuraustyöt entisenä muurarina Eino

Eino Virtanen on tyytyväinen luomukseensa

on tehnyt mökkiinsä itse. Mökin tekemisen
työpanoksesta on puolet Virtasen omaa. Rakennusprojekti toimi myös Einolle henkisenä
lepopaikkana. Rakennusvaiheen aikana piristyi Eino henkisesti paljon, sekä kunto koheni.
Rakentajan painonpudotuskin oli miellyttävä
tosiasia. Mökki alkaa olla loppusuoralla, vain
pihalaatoitus puuttuu. Mökki olisi tullut maksamaan suurin piirtein saman verran kiinteänä
vaihtoehtona.

Pääskysille päänvaivaa
Kääntyvää mökkiä oli mukava tehdä, kun rakennusvaiheen aikana sai sen kääntää sopivaan
asentoon mm. tavaran toimitusten yhteydessä
ja maalausvaiheen aikana. Pihagrilli on mökin toisella sivustalla, joten on helppoa siirtää
mökkiä siten, että saa ruokapöydän paistopaikan edustalle. Pyörivästä mökistä oli alussa
mökin räystäillä pesiville pääskysille päänvaivaa, kun mökkiä käänneltiin rakennusvaiheen
aikana. Alkuhämmennyksen jälkeen myös
linnut oppivat löytämään liikkuvan pesänsä.
Mökin käyttöönoton jälkeen on pimeällä moni
lähtenyt ulko-ovesta väärään suuntaan.
- Onneksi kukaan ei ole löytänyt itseään järvestä, naurahtaa Eino.
Erään järvellä soutaneen mökkinaapurin piti
soutaa rantaan kyselemään, että onkohan hän
liikaa kaljassa, kun tunti sitten mökki oli ollut
hänen mielestään eri asennossa. Tiettävästi ketään ei ole vielä rakentanut pyörivää mökkiä.
Eino Virtanen on hivenen ylpeä toteutuksestaan, mutta vielä on muutamia uusia ideoita
muhimassa.

Sisätilat ovat kuin missä tahansa kesäasunnossa
Mökin kääntäminen käy vaivatta kaukosäätimellä
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historiaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry.

Vuonna –47, 29:nä päivänä maaliskuuta, kokoontui noin 40 käsi- ja pienteollisuuden
ammatinharjoittajaa yhteiseen tilaisuuteen
pohtimaan yhdistyksen perustamista. Tämän
tuloksena päätettiin perustaa yhdistys ja liittyä
jäseneksi Käsiteollisuusliittoon eli Pienteollisuuden keskusliittoon. Perustettavaan yhdistykseen lähti mukaan heti 19 eri yrittäjää.
Perustamispöytäkirjan allekirjoittivat seuraavat henkilöt:
Peltisepänliikkeen harjoittaja Sulo Salmio
Kauppias Väinö Hakala
Veistäjä Antero Lantunen
Jalkinemestari Juhana Vainikka
Puuseppämestari Martti Könkö
Autokorjaamon omistaja Yrjö Lahtonen
Kauppias Akke Lehtonen
Sähköasentaja Pauli Aho
Puuseppäliikkeen harjoittaja Armas Palmén
Perustamispöytäkirjasta käy myös selville yhdistyksen tarkoitus. Sen on toimittava yhdyssiteenä ja edistettävä jäsentensä ammatillisia,
taloudellisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.
Puheenjohtajaksi kutsuttiin Tauno Savikko ja
sihteerinä toimi Armas Palmén.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestettiin marraskuussa kirjanpito-kurssi, johon
osallistui 15 jäsentä. Tämän lisäksi oli näyttely,
jossa esittäytyi 22 eri yritystä. Kun ensimmäinen toimintavuosi päättyi jäsenmäärä oli kasvanut 19:stä yrityksestä 47:mään yritykseen.
Kun tutkin yhdistyksen asiakirjoja niin totesin,
että ensimmäisen toimintavuoden kokouksissa
pohdiskeltiin asiaa, joka on vieläkin ajankohtainen. Aiheena oli ”verojen oikeudenmukainen suhde pienyrittäjille”, ilmeisesti on silloinkin yrittäjillä ollut vero-ongelmia.
Lisäksi on järjestetty tilaisuuksia kisälli- ja
mestarikirjojen saamiseksi. Yhdistyksen ensimmäiset mestariarvot ovat saaneet:

Lounais-Hämeen messut Forssan teatterita

lolla vuonna 1950.

Suutarimestari Juha Vainikka,
Suutarimestari Verner Tuominen ja
Peltiseppämestari Arvo Julin.
Toukokuussa vuonna 1950 järjestettiin yhdessä
Forssan kauppiasyhdistyksen kanssa LounaisHämeen messut Forssan teatteritalolla. Messut olivat seitsemän päiväiset. Messuilla kävi
yhteensä 12 133 maksanutta kävijää. Forssan
kauppalan väkiluku oli vuonna –49 alussa 8
698 henkeä. Jos tätä lukua verrataan näyttelyvieraiden määrään niin messuilla kävi kauppalan asukkaiden määrä melkein puolitoista
kertaisena. Messujen suojelijana toimi maaherra Mattsson Hämeenlinnasta. Kauppalan
johtaja R. Vilpas toimi messujen avaajana ja
kutsuvieraita oli paikalla 84 henkilöä. Ja pöytäkirjoista käy ilmi, että messut tuottivat ylijäämää kummallekin yhdistykselle 80 000 silloista
markkaa.
Yhdistys on aina kiinnittänyt erityistä huomiota jäsenistön kouluttamiseen. Vuonna 1952 on

järjestetty 56 tuntia kestänyt liikkeenhoidonkurssi, jonka aiheena oli kirjanpito, kansantalous, kauppaoppi ja kustannuslaskenta. Tältä
kurssilta saivat todistuksen 20 jäsentä.
Olen kertonut teille nyt yhdistyksemme aivan
alkuvaiheita. Lopuksi haluan lainata Kauko
Rinnetien päätössanoja yhdistyksemme 10vuotis historiikista. Hän on kirjoittanut näin:
”Me nykyiset toimihenkilöt, seuratkaamme
edeltäjiemme esimerkkiä,
voidaksemme edelleen kehittää ja lujittaa
omaa yhdistystämme
Forssan Seudun Käsi- ja
Pienteollisuusyhdistystä,
jotta seuraavan vuosikymmenen täyteen
tullessa voimme tyytyväisin mielin
tarkastella työmme tuloksia.”
Tiedot koonnut Raili Laine

Forssan Seudun Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys
ry. muutti nimensä Forssan Seudun Käsityö- ja
Teollisuusyhdistykseksi 28.1. 1982.

Tervetuloa
uusiin toimitiloihin

Keväällä

2008

Yrittäjänkaari 7
30420 Forssa

puh. 03 4246 9800
www.astrum.fi

Tapahtuu
Tutustuminen Lännen Tractors Oy:n
tiloihin ja toimintaan 15.5.2008
Yhdistys järjestää tutustumiskäynnin Lännen
Tractors Oy:lle 15.5.2008. Lähtö tilausajolaiturista klo 17.00. Ilmoittautuminen tarjoilun
vuoksi Paula Lehtoselle 13.5. mennessä puh:
03-4246 9030

Teatterimatka Peacockiin
24.5.2008

Skeet-ammuntaa 27.8.2008
Yhdistyksen jäsenillä mahdollisuus tutustua
Lounais-Hämeen ampujien toimintaan Sukulan ampumaradalla 27.8.2008 klo 17.30. Paikalle tulijat pääsevät kokeilemaan kiekkoammuntaa.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Ilmoittaudu Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
teatterimatkalle 24.5.2008 Helsinkiin Peacockiin. Uuden Iloisen teatterin Juhlarevyyhyn
lähdetään Forssan tilausajolaiturista klo 16.00.
Liput 35 €/hlö.
Paikkoja rajatusti, ilmoittaudu ajoissa Paula
Lehtoselle. Puh: 03-4246 9030

Kevään juhlarevyy Kymmenen sketsiä, jotka
muuttivat maailman marssittaa estradille joukon tunnettuja kasvoja: Sari Siikander, Jukka
Rasila, Janne, Marja-Aho, Silva Lillrank, Krisse
Salminen, Tuula Niiranen, Jonte Ramsten sekä
Eurotanssi-kisan voittajat Katja Koukkula ja
Jussi Väänänen. Uutena orkesterina Jean S.
Revyyn käsikirjoituksen takana ovat tutut konkarit Seppo Ahti, Markku Salo, Ilkka Talasranta, Jukka Virtanen ja Ville Virtanen. Esityksen
ohjaa Ville Virtanen. Kapellimestarina Timo
Kärkkäinen.

Nordeasta saa myös vakuutuksia
Nordea Vahinkovakuutus
Asiakaspalvelu 0200 720 20 (pvm/mpm)

Nordea Vahinkovakuutus on TrygVesta Forsikring A/S:n Suomen sivuliike, Y-tunnus 1643390-0.
TrygVesta Forsikring A/S, CVR-nro 2426 0666, kotipaikka Ballerup, Tanska,
osoite Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Teemme sen mahdolliseksi

