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Pääkirjoitus 

70-vuotias Forssan Seudun 
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun 40 ennakkoluulo-
tonta yrittäjää kokoontui pohtimaan yhdistyksen perustamista. Ko-
kouksen lopputuloksena päätettiin perustaa Forssan Seudun käsi- ja 
pienteollisuusyhdistys ja liittyä Käsiteollisuusliittoon eli Pienteolli-
suuden keskusliittoon. Tämä tapahtui 29. maaliskuuta 1947. Alku-
vaiheessa yhdistykseen lähti mukaan 19 yritystä. Yhdistyksen tarkoi-
tus oli ajaa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
pyrkimyksiä. Toiminta alkoi vilkkaasti ja järjestettiin mm. yrittäjille 
kirjanpitokurssi, luentoja sekä näyttely, jossa näytteilleasettajia oli 22 
kpl. Luentojen aiheet eivät ole vuosien saatossa juurikaan muuttuneet 
esim. ”Verojen oikeudenmukainen suhde pienyrittäjälle”. 

Ajat olivat vuonna 1947 varsin haastavat. Suomi oli selvinnyt sodasta 
ja oli sotakorvausten aika. Ahkerasti kansa alkoi tehtäväänsä suorit-
taa. Myös peräkammarissa oltiin ahkeria. 1947 syntyi kaikkiaan 108 
168 suomalaista. Suuri ikäluokka oli syntynyt ja se tarvitsi työtä, asun-
toja, koulutusta ja infraa ympärilleen. Vaikka ajat olivat haasteelliset, 
oli työtä tarjolla. Tulevaisuuteen suhtauduttiin puutteesta huolimatta 
positiivisesti. Sota oli omalla tavallaan yhdistänyt kansakunnan. 

Yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana 70-luvun alkuun jolloin ta-
pahtui taantuma. Aktiivitoiminta kävi tyhjäkäyntiä. Muutos tapahtui 
kuitenkin 1.7.1976. Joukko seutukunnan yrittäjiä kokoontui Hotel-
li Koskenniskassa ja puhalsi yhdistyksen uuteen liekkiin. Toiminta 
muuttui koordinoidummaksi ja tavoitteet asetettiin korkeammalle. 
Keskusliiton kanssa toiminta oli erittäin tiivistä ja jäsenmäärä nousi.
Yhdistys järjesti koulutusta, seminaareja ja virkistystoimintaa jäse-
nistölle. Myös edunvalvonta kuului yhdistyksen toimintaan. Fors-
san Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksellä oli oma edustajansa 
keskusliiton hallituksessa. Suuri voimainponnistus nähtiin vuonna 
1981, kun yhdistys järjesti Forssan pilvenmäellä ”Kesä tulee messut”. 
Messuille saapui yli 15 000 messuvierasta ja näytteilleasettajia oli lä-
hes sata. Vuonna 1982 Forssan yhdistys sai kunniatehtävän toimia 
Pienteollisuuden keskusliiton 44. liittokokouksen pitopaikkana. 

Suuria muutoksia toimintaan tuli 1995, kun Suomen Yrittäjät ja Pien-
teollisuuden Keskusliitto PTK päättivät yhdistyä ja päällekkäisiä toi-
mintoja päätettiin purkaa. Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenille 
tarjottiin mahdollisuutta liittyä Suomen Yrittäjiin. Suomessa oli muu-
tamia vakavaraisia yhdistyksiä, jotka säilyivät tässä muutoksessa itse-
näisinä. Forssan seudun yhdistys oli yksi niistä. 2000-luvulla yhdistys 
toimi suljettuna yhdistyksenä ja pitäen matalaa profiilia aina 2007 
loppuun asti. Tällöin jäsenistö päätti, että yhdistystä ei lopullisesti 
kuopata, koska se puoltaa paikkansa paikallisten yritysten ja yrittä-
jien keskuudessa seutukunnalla. Nyt toiminta on virinnyt uudelleen 
ja jäsenmäärä kasvanut n. 150 yritykseen. Toiminta on edelleen sa-
mankaltaista, kuin yhdistystä perustettaessa. Seudullisille yrityksille 
ja yrittäjille järjestetään edelleen koulutusta, seminaareja, virkistys-
toimintaa ja yritysvierailuja. Yritysten edunvalvontaa yhdistys ei tee.

Yhdistys viettää 70-vuotista taipalettaan 100-vuotiaassa Suomessa, 
mikä onkaan sen hienompaa. Suomen tuleva talouskasvu ja uudet 
työpaikat syntyvät jatkossakin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yri-
tysten lähes 4 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (58 %) syntyy 
pk-yrityksissä ja sen osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia. Tämän 
vuoksi maahamme tarvitaan toimintaympäristö, jossa yritykset voi-
vat antaa panoksensa työllisyyden, innovaatioiden, 
investointien ja uusien läpimurtojen saavuttamisek-
si. Tätä työtä on Forssan Seudun Käsityö- ja Teol-
lisuusyhdistys harjoittanut ja on sen vuoksi 
juhlansa ansainnut. Iso kiitos kuuluu 
kaikille yhdistyksen toiminnan 
eteen työskenneille, sekä yh-
distyksen jäsenille.

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry

Tarjoamme räätälöityjä pankki- ja vakuutuspalveluja saman 
katon alta. Aloita kumppanuus varaamalla aika lähimmästä 
konttorista, niin selvitämme mitä ratkaisuja voimme tarjota  
juuri sinun yritykselle.

Ajanvaraus: www.op.fi/kaikki tai soita 010 256 1305

Täydellinen yhdistelmä.

YRITTÄJÄN 
KÄTEVÄ 

KUMPPANI
Forssan Yrityskehitys Oy

Koulukatu 13 30100 Forssa

puh. 03 4240 4720
www.fyk.fi



Vanha viisaus jo opettaa että välillä on otet-
tava etäisyyttä omasta tekemisestä ja tutusta 
toimintaympäristöstä nähdäkseen uusia mah-
dollisuuksia. Itselläni oli tilaisuus osallistua 
Hämeen liiton matkalle Rovaniemelle tutustu-
maan Lapin liiton ja sikäläisten kumppaneiden 
toimintaan. Nopeasti voisi päätellä keskustelun 
keskittyvän matkailuun ja tulevan talven las-
kettelusesongin pituuteen. Voiko syrjäiseltä 
harvaanasutulta alueelta paljoa oppia? Lappipa 
yllätti etelän miehen, jälleen kerran.

Lapin maakunnassa eloporojen ja ihmisten 
määrä on suunnilleen samalla tasolla, noin 
180 000. Maakunnan osuus Suomen viennistä 
on 7 %:n luokkaa, kun Kanta-Hämeessä jäädään 
samalla väestömäärällä 2,5 %:n tasolle. Maa-
kunnalla on neljä rajanaapuria; Norja, Ruotsi, 
Venäjä ja muu Suomi, käytännössä Pohjois-
Pohjanmaa. Yhteistä edunvalvontaa on Poh-
joiskalotin osalta monessa asiassa enemmän 
kuin kansallisella tasolla. Eroja maakuntiemme 
kesken löytyy, miksi matkamme sitten suuntau-
tui Rovaniemelle, ruskakin kun on tänä vuon-
na pohjoisessa melko vaatimaton? Kuunnelles-
samme esitystä Arctic Smartness Excellencistä 
ja usein esiintyvästä ilmaisusta ME teemme, 
olimme vakuuttuneet tulleemme oikeaan paik-
kaan. Esityksissä nousevat esille lähiruoka ja 
hajautettu energiantuotanto, merkittävimmät 

aluetalouden osatekijät, joihin voidaan omilla 
päätöksillä vaikuttaa. Meillekin niin tuttu kier-
totalous on myös heillä kehitysohjelmien kär-
kenä, asia jonka ympärillä keskustelut tulevat 
varmasti tulevaisuudessa jatkumaan. Paikalli-
sista vahvuuksista – erikoistumalla - on kyet-
tävä luomaan sellaista osaamista josta muualla 
ollaan kiinnostuneita. Itseään on tehtävä tykö! 
Kun tähän vielä yhdistetään vahva yhdessä te-
kemisen kulttuuri ja ajatus että tätä tehdään 
oman maakunnan elinvoiman vahvistamiseksi, 
tulokset tunnustetaan Brysseliä myöten. Ihmis-
ten keskinäisten suhteiden merkitystä ei voi 
liiaksi korostaa, niitä ei useinkaan voi rahassa 
mitata tai korvata. Tämän kautta verkostojen 
ja tiedon jakamisen merkitys kasvaa. On olta-
va mukana siellä missä meille merkityksellisten 
asioiden kehitys tapahtuu ja aina parempi jos 
olemme näitä joukkoja kokoamassa. 

Kanta-Hämeessä valmistellaan parhaillaan 
maakuntaohjelmaa, Forssan seudulle elinvoi-
mastrategiaa ja Forssan kaupungille elinvoima-
ohjelmaa, joten nyt on oivallinen hetki linjata 
kaikki tekeminen kohti yhteistä päämäärää. 
Ai että mikä se päämäärä sitten on? Kanta-
Hämeen, seudun ja kaupungin väestökehityk-
sen suunta on käännettävä positiiviseksi. Tämä 
vastaava haaste on Lapissakin ja yksi heidän 
ratkaisumallinsa on matkailun kesäsesongin 

vahvistaminen. Mikäli työllisyyden kausiluon-
teisuutta saadaan korjattua, on todennäköistä 
myös väestön pysyvämpi sijoittuminen maa-
kuntaan. Vastaavasti meidän tulee tunnistaa ne 
syyt, miksi monet täällä työskentelevät haluavat 
kuitenkin asua muualla tai miksi yhä useampi 
yritys joutuu rekrytoinnissaan turvautumaan 
seudun ulkopuoliseen toimipisteeseen. Pende-
löintiä on aina ollut ja tulee olemaan. Kaikki 
sellaiset tekijät joihin on mahdollista vaikut-
taa, tulee selvittää, ovat ne sitten konkreettisia 
tai mentaalisia. Syyt saattavat olla yllättäviä ja 
niiden kuntoon saattaminen voi olla hyvinkin 
pitkäjänteistä työtä vaativaa, mutta joskus on 
kuitenkin aloitettava.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys 
on tehnyt 70 vuotta pitkäjänteisesti työtä seu-
dun elinvoiman ja yrittäjyyden hyväksi. Yhdis-
tys on tarjonnut ammatillisen osaamisen lisäksi 
jäsenilleen lukuisia unohtumattomia verkostoi-
tumismahdollisuuksia, niin kotimaassa kuin 
ulkomaisilla opintomatkoilla. Forssan Yrityske-
hitys Oy haluaa onnitella juhlivaa yhdistystä ja 
toivottaa menestystä tulevaan toimintaan.

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
Forssan Yrityskehitys Oy

Näkemyksiä elinvoimasta

Syksyn tuulet puhaltavat
Osakeyhtiön ja yhteisöiden 
ennakontäydennysmaksukäytäntö 
muuttuu
1.11.2017 alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien 
verotukseen tulee muutoksia. Ennakon täyden-
nysmaksu korvataan verovuoden jälkeen mää-

rättävällä lisäennakolla. Täydennysmak-
sua voi maksaa viimeisen kerran 

31.10.2017. Tämä tarkoittaa, että 
4 kk sisällä tilikauden päätty-
misestä maksettava ennakon 
täydennysmaksu poistuu. Tämä 
on tuonut joustavuutta verojen 

täydentämiseen ilman 
korkoja. Muutoksen 

jälkeen veron täyden-
täminen (haettu 
lisäennakko) pitää 
maksaa verovuoden 
päättymisen jälkeen 
ensimmäisen kuu-
kauden aikana, jotta 
vältytään korkojen 
maksamiselta.

Tuloverot maksetaan jatkossa 
verolajin omalla viitteellä
Verolajin viitettä käyttämällä maksu kohdistuu 
oikealle verolajille. Viite on näkyvissä Oma-
Verossa. Muutos tulee voimaan marraskuussa, 
mutta maksut kohdistuvat oikein vaikka mak-
saessa käytettäisiin tilisiirtoja, jotka ovat olleet 
voimassa ennen muutosta. Verottaja ilmoittaa, 
ettei OmaVero ole käytössä vielä 1.–8.11.2017.  
OmaVero korvaa yhteisöjen  
veroilmoituspalvelun
Muutoksen jälkeen yhteisöjen veroilmoitukset 
on mahdollista tehdä OmaVerossa, jos on 
käyttänyt yhteisöjen veroilmoituspalvelua. 
Yhteisön tuloveroilmoittamisessa on useita 
muutoksia vuonna 2017.  Esimerkiksi henki-
lökohtaisen tulolähteen tulosta tai tappiota ei 
tarvitse enää siirtää liitteestä 7A veroilmoi-
tukseen 6B. Nyt liitteessä voi ilmoittaa myös 
kaikki henkilökohtaisen tulolähteen tiedot.

Ennakkoa koskevat hakemukset ja  
tuloveroilmoitukset sähköisiksi
Nyt viimeistään hakemukset sekä tuloveroil-
moitukset on tehtävä sähköisesti. Vain erittäin 
painavasta syystä voi tehdä paperi-ilmoituksen. 

Suomi.fi-tunnistus käyttöön 19.9.2017 
Katso-palvelussa
Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimen-
piteitä. Muutos näkyy vain tunnistautumisvali-
kon ulkoasun muutoksena.

Yrittäjävähennys 2017
Yrittäjävähennys koskee ainoastaan yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Vero-
vähennysoikeus on suuruudeltaan 5 prosenttia 
ja vähennys tehdään yritystoiminnan tuloksesta. 

Tulolähdejako 2018
Tulolähdejaon mukainen erillislaskenta aihe-
uttaa osakeyhtiöillemme turhaa laskentaa ja 
kustannuksia. Voitollinen yhtiö maksaa veroa 
kuitenkin saman tuloveroprosentin (20 %) mu-
kaan. Positiivisia ja negatiivisia erillistuloksia ei 
voida netottaa, tulolähdejako aiheuttaa tappiol-
liselle yritykselle ylimääräistä verorasitusta, joka 
heikentää sen tulosta entisestään. Katsotaan 
hyväksytäänkö lakiesitys osakeyhtiön tulolähde-
jaon poistamiseksi ensi vuoden alusta lähtien. 

Henkilötietolaki/tietosuoja-asetus
Laki tulee voimaa 1.1.2018 ja siirtymäkausi 
päättyy 25.5.2018. Tämän lain toteuttamisessa 
on kaikilla yrittäjillä paljon miettimistä.

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
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Helkama Forsteen perintö

Forssalaiseen teollisuushistoriaan on kuulunut 
olennaisena osana Helkaman kylmälaitetehdas, 
jossa Sauli Hakala ja Kauko Korko aloittivat 
työt samanaikaisesti vuonna 1988.

- Vuosia kertyi molemmille kaikkiaan 21 
Helkaman leivissä. Loppuaikoina hoidin Fors-
san tehtaan tuotantoa, kertoo Sauli Hakala. 

Kauko Koron vastuulle kuuluivat Unkarin ja 
Venäjän tehtaiden pyörittäminen. 

- Yksiköiden väliä tuli reissattua kaikkiaan 
15 vuotta. Yli 400 kertaa Unkarissa ja 150 ker-
taa Venäjällä, muistelee Kauko. 

Työnkuva oli molemmilla samankaltainen.
 - Piti hoitaa materiaalihankinnat, tuotannon 

toimivuus ja tuotantologistiikka, jatkaa Sauli. 
Parhaimmillaan tehdas työllisti 150 hen-

kilöä. Tehtaan sulkemista ei Forssassa osattu 
odottaa. Johtotehtävissä oleville asiasta kerrot-
tiin kolme kuukautta ennen kuin henkilöstö 
sai asiasta tiedon kesälomien jälkeen.

- Olihan se kurjaa aikaa, kun tiesi asiasta ja 
piti vältellä kysymyksiä miksei jo päätettyjä tuo-
tannollisia investointeja tehdä, muistelee Sauli. 

Kesällä 2008 Helkaman ovet sulkeutuivat ja 
tuotantolinjat purettiin. Kauko ja Sauli olisivat 
saaneet tuolloin jatkaa molemmat matkatöissä 
Helkamalla. Uusi tarina miesten kohdalla alkoi 
kuitenkin siitä, kun rahoitusyhtiö otti yhteyttä 
Sauliin ja kysyi tämän kiinnostuksesta perus-
taa Forssaan uusi jääkaappitehdas.

Tehtaan uusi alku

Saatu ehdotus sai vastakaikua, kun Sauli kysyi 
ja sai kumppanikseen Kauko Koron. Yhdessä 
parivaljakko totesi rahkeiden riittävän parem-
min kahteen pekkaan ja niin Coolcenter Fors-
sa Oy näki päivänvalon. Tilat vuokrattiin enti-
sistä Helkaman tiloista, jotka olivat siirtyneet 
Viksberg-kiinteistölle, jonka omisti Jyki-tuote. 
Alussa yritys työllisti  omistajien lisäksi kolme 
henkilöä.

- Alussa tehtiin tietenkin Helkamalle eri-
laisia toimituksia. Kaikennäköisiä lasiovia ja 
komponentteja, jotka menivät varaosiksi. Pa-
kastava WC tuli myös heti alkuvaiheessa tuo-
tantoon. Isompien tuotesarjojen myötä on tuo-
tanto pikkuhiljaa lähtenyt kasvamaan. Omia 

räätälöityjä tuotteita löytyy sairaalakylmäka-
lusteista aina viinikaappeihin. Viinikaappituo-
tanto ostettiin Tamperelaiselta yrittäjältä liike-
toimintana erikseen 2010. Olemme Suomen 
suurimpia viinikaapin tekijöitä tällä hetkellä,  
toteaa Kauko Korko. 

Coolcenterin alkuvaiheeseen on kuulunut 
monenlaisia kokeiluja, tuotekehittelyä ja pie-
niä tuotesarjoja, joihin ei ole tullut jatkuvuutta. 
Toiminnan kasvun myötä myös yrityksen ta-
loudellinen tilanne muuttui siten, että piti ha-
kea lisää rahoitusta. Yritykseen saatiin tällöin 
vuonna 2014 kolmas osakas Hans Strömberg.

Pakastava WC  
ja muita uusia tuotteita

Pakastava WC tuli Coolcenterin tuotantoon 
sattuman kautta. Alunperin idea on kotoisin 
Ruotsista, jossa niitä tehnyt firma ajautui kon-
kurssiin. Suomalainen jälleenmyyjä etsi tuot-
teelle valmistajaa Suomesta. Jälleenmyyjä oli 
tarjonnut tuotetta aikoinaan myös Helkamalle, 
mutta silloin se ei ollut sopinut tuotantoon. 
Kauko ja Sauli päättivät ottaa sen tuotantoon ja 

YKSILÖLLISIÄ KYLMÄRATKAISUJA 
 COOLCENTER OY

Helkama Oy:n toiminnan 
loppuminen Forssassa 
antoi Coolcenterin perusta-

miseen alkusysäyksen. Uuden yrityksen 
perustajat löytyivät yhtiön vanhoista työnte-

kijöistä; Kauko Korko ja Sauli Hakala päättivät 
hyödyntää oman ammattitaitonsa ja lähteä kokei-

lemaan yrittäjänä olemista. Uusi yritys saatiin pystyyn 
syyskuussa 2008. 

- Tällä hetkellä tuotannossamme ei ole enää mi-
tään sellaista, mitä Helkama aikoinaan teki. 

Tuotannossa on viinikaappeja, pakasta-
via WC:itä, sairaalakaappeja sekä click 

for food -automaattisäilytysloke-
roita,  kertoo Kauko Korko.



kehittelivät tuotteesta entistä paremman. 
- Tuotetta valmistetaan Separetille Ruotsiin 

Freezenä Suomeen Biolanille Icelettina sekä 
turkulaiselle Pikku Vihreälle tuote menee Pri-
vettinä, kertoo Sauli.

- Tuote on kaikissa malleissa sama, mutta 
pieniä ulkonäkömuutoksia on eri mallien vä-
lillä, jatkaa Kauko. 

Viinikaappien tarina kulkeutuu Helkama 
Forsteen toimitusjohtaja Seppo Kaikkosen 
naapuriin Tampereelle. Naapurin mies oli 
rakentanut erilaisia räätälöityjä viinikaappe-
ja. Kaapin valmistaja oli jo siinä iässä, että oli 
valmis luopumaan yrityksestä jäädäkseen eläk-
keelle. Helkaman loppumisen yhteydessä Sauli 
ja Kauko neuvottelivat viinikaappien tuotan-
non ostamisesta. Kaupat syntyivät ja niin viini-
kaappien tuotanto siirtyi Coolcenterin nimen 
alle. Kaappien menekki on pikkuhiljaa kasva-
nut. Tällä hetkellä kaappituotannosta puolet 
menee yksityisille, räätälöityinä tilaustuottei-
na. Alko ostaa myymälöihinsä tuotannosta lä-
hes puolet. Sen lisäksi Coolcenter toimittaa Al-
kolle myös panimotuotekaappeja. Alko onkin 
Coolcenterin yksi tärkeimmistä asiakkaista. 

- Premiumluokan räätälöidyt viinikaapit 
ovat meidän osaamistamme ja markkina-alu-
eemme, kertoo Sauli.  

Kaupan noutokylmiöt 
ja sairaalakalusteet

Uutena tuotteena Coolcenterillä on kaupan 
noutokylmiöt. Suomessa ensimmäiset on ot-
tanut käyttöön S-ryhmä Prisman myymä-
lät. Ideana on myydä ruokaa verkkokaupan 
välityksellä. Ruoat voi tilata ja maksaa netin 
verkkokauppaan. Kauppa kerää myymälästä 

tavarat ja laittaa ruokakassit koodilla varustet-
tuun kylmälokeroon, mikä sijaitsee myymälän 
aulassa. Tämä helpottaa lapsiperheiden arkea, 
sillä tällöin ei tarvitse mennä kauppaan sisälle 
lapsikatraan kanssa, liikuntarajoitteiset saavat 
palvelut nopeasti, sekä työssäkäyvien ei töistä 
palatessa tarvitse lähteä kiertämään kaupan 
käytäviä. Idea on samankaltainen kuin Postin 
pakettiautomaatti. Projekti on herättänyt kiin-
nostusta myös Keski-Euroopassa.

- Tällä hetkellä toivotaan ja odotetaan kas-
vua kaikkein eniten kaupan lokerikkopuolelta. 
Norpen ja Viessmannin kanssa on neljä vuotta 
projektia pyöritetty, pohtii Sauli. 

Lokerikkoihin perustuu myös työmaille, 
kouluihin ja sairaaloihin valmistettavat kylmä-
lokerot eväille. Sairaalapuolelle valmistetaan 
mittatilauksesta kylmäkalusteita eri tarkoituk-
siin. Sairaalan vaatimustasolla kaikilla kompo-
nenteilla pitää olla laatuun ja turvallisuuteen 
liittyvät laatusertifikaatit, joita Coolcenter 
noudattaa. Myös uusia ideoita ja virityksiä asi-
akkuuksien saamiseksi yrityksellä on, mutta ne 
julkaistaan kauppojen varmistuttua. 

Alalla vallitseva kilpailu

Kilpailu kylmälaitemarkkinoilla on kovaa. 
Hinnat ovat laitteiden kohdalla alhaalla, sil-
lä suuret toimijat pystyvät niitä suurilla sar-
joillaan polkemaan. Tämän johdosta alalla 
kannattaa erikoistua ja tarjota hyvää laatua. 
Myös verkostoituminen on tärkeää. Norpen 
ja Viessmannin kaltaisten yritysten on paljon 
helpompi lähestyä ketjuja ja suuria asiakkaita 
Euroopassa. Forssassa on Helkaman jättämän 
tyhjiön tilalle syntynyt myös toinen kylmälait-
teiden valmistaja Aste Oy. Yritykset eivät suo-

ranaisesti kilpaile keskenään, vaan ovat löytä-
neet yhteistyötä yritysten välillä.

- Meillä on erittäin ammattitaitoinen, hyvä 
ja joustava 12 työntekijän henkilökunta. Tämä 
antaa paljon pelivaraa yrityksellemme, kertoo 
Kauko.

- Meille tulee kymmenes vuosi tänä vuonna 
täyteen. Matkan varrella on ollut ylä- ja alamäkiä. 
Hengissä ollaan pysytty ja verot ja palkat on mak-
settu, joten pitää olla tyytyväinen, kuittaa Sauli.

Aikaa itselle

Yrittäjäkaksikolle ei jää liiemmin vapaa-aikaa. 
Päivät kuluvat Coolcenterin toiminnan pyörit-
tämisessä ja jos vapaata aikaa jää, se kuluu lä-
hinnä lepäillessä. Joinakin viikonloppuina voi 
Kaukon nähdä kesäiseen aikaan golfkentällä. 
Saulin aika taasen kuluu vanhan omakotitalon 
ja mökin remonttihommissa. 70-90 -luvun LP-
levyjen keräily ja kuunteleminen saa kylmäko-
nemiehen sydämen sulamaan. •
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�CNC-jyrsimellä pystytään koneistamaan 18 metriä pitkiä osia.

�Virtasen levyleikkurit tunnetaan toimintavarmuudestaan ympäri Suomea.
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Kuinka paljon yhdistyksellä on Forssan  
seudulta paikallisjäseniä?
Forssan seudusta en osaa tarkalleen sa-
noa, mutta Kanta-Hämeessä on vajaa 100. 

Mitä teollisuuden aloja ne edustavat?
Pääosa on metalliteollisuutta. Noin 40 % on 
perusmetallia. Kasvavat alueet ovat ICT sekä 
suunnittelu ja konsultointi.

Onko Suomi päässyt jo kasvu-uralle?
Olen ollut tässä tehtävässä seitsemän vuotta ja 
nyt on ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen 
uskallettu sanoa että kasvun merkkejä on nä-
köpiirissä. Suomen viennin kasvuhan on ollut 
käytännössä nollassa kuusi vuotta ja nyt näyttää 
että tästä vuodesta tulee parempi kuin viime 
vuodesta. Meillä on kasvussa liikevaihdot, uudet 
tilaukset ja rekrytoinnit. Ensimmäisen kvartaa-
lin aikana rekrytoinnit kasvoivat 25% edellisiin 
vuosiin verrattuna. Se tähtää n. 40 000 työpai-
kan vaihtoon vuositasolla. Vientikin on kasvus-
sa, mutta ei ole tietoa, kuinka pysyvää ja nopeaa 
kasvu on. Viimeaikaiset maailman mullistukset 
ovat osoittaneet että mitä tahansa voi tapahtua. 
Esimerkkinä Iranin vienti on auennut suomalai-
sille yrityksille, mutta presidentti Trump Saudi-
Arabian käynnillään sai vakuutettua, että Iran 
pitäisi laittaa kunnolla pannaan. Eli Trumpin 
yksi käynti jossain voi pistää asioita sekaisin. 
Sinänsä suomalaisten vienti USA:han on ihan 
ennätystasolla vaikka pelättiin, että Trump sii-
hen vaikuttaisi.

Millaiset suhteet teknologiateollisuudella on 
työntekijäpuoleen?
Suhteet ovat erittäin hyvät. Tähän työmarkki-
napeliin kuuluu sellainen, että AY-liike ja ehkä 
myös työnantajat puhuttelevat omia jäseniään 
julkisuuden kautta. Voi sanoa että kaikilla työ-
paikoilla on keskimäärin todella hyvät suhteet 

työntekijöiden kanssa. Keskustelu odotuksista 
syksyn palkankorotusneuvotteluissa on alkanut, 
toivotaan että maltti pysyy.

Ilman kokonaisvaltaista sopimusta jokainen 
liitto ilmeisesti neuvottelee sopimuksen itse?
Syksyllä vientialat avaavat sopimusneuvottelut, 
metsäteollisuuden sopimukset menevät ensiksi 
umpeen syyskuun lopussa, ja lokakuun lopussa 
sopivat teknologiateollisuus ja kemianteollisuus. 
Eli liitot neuvottelevat liittokohtaiset sopimuk-
set mikä on siinä mielessä hyvä että se tarjoaa 
mahdollisuuden paikallisen sopimisen kehittä-
miselle. Tämä oli oikeastaan suurin syy miksi 
EK:n sääntömuutos tehtiin.

Lääketeknologia on kasvanut paljon, onko 
muita aloja kasvu-uralla?
Terveysteknologia kasvaa tällä hetkellä kaksinu-
meroisilla luvuilla. Ohjelmistoala kasvaa myös 
jatkuvasti. Se on itse lopputuotteita, mutta se 
mahdollistaa valmistavan teollisuuden digita-
lisaation. Ilahduttava piirre on, että valmistava 
teollisuus alkaa saada uutta liikevaihtoa ja uu-
sia bisnesmalleja tällaisesta palvelupohjaisesta 
liiketoiminnasta. Suunnittelu ja konsultointi 
on myös hyvässä kasvussa ja se ennakoi myös 
kone- ja metallituoteteollisuudelle kasvua jat-
kossa. Varsinais-Suomen case on ihan oma ta-
rinansa Turun ja Rauman telakakoineen ja au-
totehtaineen. Terveysteknologian liikevaihto on 
reilut kolme miljardia ja sen osuus viennistä on 
vielä pieni osa. Suomen palvelu- ja tavaravien-
nin arvo on yli 70 miljardia, mutta koska se kas-
vaa nopeasti se alkaa olla merkittävää.

Ovatko Forssan seudun yritykset teille tuttuja?
Itse asiassa eivät kovin tuttuja. En ole seudulla 
monesti käynyt, siinä mielessä tämä on hyvä 
vierailu. Näitä käytäviä alueita ja kohteita Suo-
messa riittää.

Jos yritys haluaa liittyä jäseneksenne,  
kuinka se tapahtuu?
Se on aika helppoa, meillä on nettisivuilla kaa-
vakkeet mistä voi anoa jäsenyyttä, käydään läpi 
yrityksen tilanne ja aluepäällikkö tekee käynnin 
yrityksessä.

Meneekö jäsenmaksu liikevaihdon mukaan?
Se menee jalostusarvon mukaan. Meillä on tu-
lossa jäsenmaksuperiaatteisiin muutos. Koska 
jalostusarvon laskenta on vaikeaa ja vuoden jäl-
jessä, todennäköisesti jäsenmaksuperuste tulee 
olemaan palkkasummaan perustuva. Se myös 
tietyllä tavalla korreloi kuinka paljon meidän 
palveluita tarvitaan, koska työmarkkina help-
desk on kaikista tärkein päivittäin käytettävä 
palvelu. Paljon on kysymyksiä työehtosopimuk-
sista. Paikallisen sopimisen lisääntyminen lisää 
palvelujemme käyttöä. 

Saksalainen oppisopimuskoulutus on 
erittäin hyvä, miksei meille voitaisi kopioida 
samanlaista järjestelmää? 
Nythän on ammattikoulu-uudistus tulossa joka 
tulee pitämään sisällään tällaisia elementtejä. 
Voidaan tehdä koulutussopimuksia tai oppiso-
pimuksia eli olemme siihen suuntaan menossa. 
Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa nuorisotyöttö-
myys on alhainen ja kaikissa näissä maissa on 
toimiva oppisopimusjärjestelmä. Opiskelijat 
ovat kolme päivää koulussa ja kaksi työpaikalla.

Teknologiateollisuus ajaa jäsenyritystensä 
asiaa ja yrittää luoda yrityksille Suomessa 
sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä 
ponnistaa kansainvälisille markkinoille. 

Lisää tietoa Teknologiateollisuus ry:stä:  
www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus ry:n 
tutustumiskäynti Forssaan

Teknologiateollisuus ry:n toimi-
tusjohtaja Jorma Turunen ja 
aluepäällikkö Anu Lääveri olivat 
Forssassa vierailulla Fokor Oy:llä. 
Kätevä -lehdelle tarjoutui mahdol-
lisuus tavata ja haastatella heitä. 
Suomalaisen teknologiateollisuu-
den päätoimialat ovat elektroniik-
ka- ja sähköteollisuus, kone- ja 
metallituoteteollisuus, metallien 
jalostus sekä tietotekniikka-ala. 
Teknologiateollisuuden yritykset 
vastaavat yli puolesta Suomen 
viennistä ja lähes 300 000 
suomalaista on töissä teknologia-
teollisuuden yrityksissä. Kaikki-
aan jopa 30 % suomalaisista on 
joko suoraan tai välillisesti töissä 
teknologia-alalla.

Vastaajana 
puheenjohtaja Jorma Turunen 

Vastaajana 
aluepäällikkö Anu Lääveri 
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Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata 
vuotta. Ilman yrittäjiä ja liike-elämää Suomi 

ei olisi koskaan noussut sellaiseksi menestysta-
rinaksi, kansainväliseksi esikuvaksi ja tasa-ar-
voiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi kuin se tänä 
päivänä on. Vaikka haasteita riittää, voimme ja 
meidän tulee olla ylpeitä ja kiitollisia niistä saa-
vutuksista ja ponnisteluista, joita sukupolvet en-
nen meitä ovat tehneet. 

Kulunut vuosikymmen on ollut Suomelle vaikea, 
ja juuri siksi on suuri ilo, että kasvu lähes yhdek-
sän huonon vuoden jälkeen vihdoin pilkistelee. 
Muihin Pohjoismaihin verrattuna työ on kuiten-
kin vasta alussa. Siksi työllisyyden vahvistami-
sen, työmarkkinoiden toiminnan parantamisen 
ja osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin 
panostaminen on oltava keskeisenä työlistallam-
me. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaami-
nen on yksi tärkeimpiä asioita työpöydälläni.

Tekniikan alan koulutus palasi 
Forssan seudulle

Tekniikan alan korkeakoulutus on tehnyt pa-
luun Forssan seudulle. Tästä päätöksestä olen 
ylpeä! Hämeen ammattikorkeakoulu alkoi 
tänä syksynä kouluttaa Forssassa Suomen en-
simmäisiä biotalousinsinöörejä. Biotalouden 
koulutusohjelma sopii hyvin Forssan elinkei-
norakenteeseen. Meillä on Forssan seudulla 
merkittävää kiertotalouden osaamista, jota 
tämä koulutus edelleen vahvistaa. Uusi kou-
lutusohjelma myös painottaa vahvasti yrittä-

jyyttä, mikä niin ikään tukee Lounais-Hämeen 
kasvua ja työllisyyttä.

Minulla on tunne, että emme ole ottaneet tästä 
mahdollisuudesta vielä kaikkea irti. Toivon yri-
tyksiä mukaan rakentamaan vahvoja koulutus-
polkuja ja koulutuksen työelämäyhteyksiä.

Hallitus on lisännyt rahoitusta myös ammat-
tikorkeakoulujen TKI-toimintaan tavoitteena 
luoda alueellista elinvoimaa. Innovaatioseteli 
ja syksyn budjettiriihessä esityksestäni päätetty 
ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitus tulee ottaa 
täysimääräisesti käyttöön myös Forssan seudulla.

Yrittäjyyspalveluista 
kasvupalveluihin

Forssan seudun kunnat pohtivat parhaillaan - 
vai pitäisikö sanoa jälleen - sekä erikseen että 
yhdessä, miten seudun yrityspalvelut tulisi jär-
jestää. Yksin vai yhdessä -keskustelu on syönyt 
viime vuosina - ellei vuosikymmeninä - paljon 
energiaa.

Forssan seudun tulee nähdä elinvoiman raken-
taminen nykyistä laajempana kokonaisuutena. 
Emme tarvitse erillisiä yrityspalveluja, vaan 
kokonaiset kasvupalvelut! Elinvoiman rakenta-
misessa on kytkettävä yhteen yritysten palvelut, 
työllisyyspalvelut, osaamisen kehittäminen ja 
infra, kuten kaavoitus. Ehdotan siis, että Forssan 
seudulle rakennetaan kokonaiset kasvupalvelut.

Kun yrityspalveluja organisoidaan uudelleen, 
on rakennettava kokonaisuus, jossa yhdisty-
vät FYK, kaupungin markkinointiponnistelut, 
ammattikorkeakoulu, ammatillinen koulutus, 
TE-palvelut ja kaupungin työllisyyspalvelut. 
Verkostomaista yhteistyötä ja mahdollisuuksien 
mukaan yhteisiä työtiloja! Kun ihmiset tekevät 
työtä yhdessä, syntyy uutta. Lisäksi mukaan voi-
daan kytkeä sellaisia alueellisia vahvuuksia, ku-
ten Luke, Eerikkilä, Hevosopisto ja niin edelleen.

Iloitaan hyvästä

Forssan Lehti uutisoi hiljattain hienosti otsikolla 
”Forssa loistaa”. Meillä on monia vetovoimate-
kijöitä, joita ei arjessa huomaa, kuten ilmaiset 
kesäleirit, loistava musiikkiopisto, upeita liikun-
tapaikkoja, puistoja, riittävästi päiväkotipaik-
koja lapsille, työpaikkaomavaraisuutta. Seudul-
lamme valmistetaan tuotteita alkutuotannosta 
satelliitteihin ja kaikkea siltä väliltä. Kaupungin 
koon takia olemme ketterä kumppani moneen 
ideaan. Näitä innostavia puolia meidän tulee 
muistaa tuoda jokaisessa yhteydessä esille.

Toivotan samalla onnea ja menestystä 70-vuo-
tisjuhlavuottaan viettävälle Forssan Seudun Kä-
sityö- ja Teollisuusyhdistykselle. Forssan seutu 
tarvitsee teitä! •

Sanni Grahn-Laasonen
Kirjoittaja on lounaishämäläinen  
opetusministeri (kok.)

FORSSAN SEUTU TARVITSEE 
KOKONAISET KASVUPALVELUT

Kuvat: Kristian Tervo



RS Maalaus ja Tapetointi Oy

TS Kotikolo Oy

Forssan Seudun Käsityö- 
ja Teollisuusyhdistys

70-vuotiasta yhdistystä 
onnittelevat:



 
  

SÄHKÖASENNUS TIMO JAAKKOLA OY

PANTONE BLACK C

PANTONE  144 C

CENTYRY COTHIC Regular

HELVETIVA NEUE 33 Thin Extended 



SAUNAN KALUSTEISTA 
KIRJOITUSPÖYTIIN 

Yrityksen toiminta lähti alussa liikkeelle puu-
sepän verstaana. 

- Isäni valmisti ovia, ikkunoita ja alihankin-
tana saunakalusteita. Saunakalusteita toimitet-
tiin ainakin 50 maahan, muistelee Ari. 

Nybergin päätuotteeksi tulivat jossain vai-
heessa koulukirjoituspöydät, joita yritys toi-
mitti huonekaluliikkeille ympäri Suomea. 
70-luvun loppupuolella kirjoituspöytien teke-
minen kävi kannattamattomaksi, kun isot yri-
tykset alkoivat valmistaa niitä suurissa sarjois-
sa. Tällöin päätettiin keskittyä levytuotteiden 
kauppaan ja puusepäntyöt jäivät pois levyn-
leikkausta lukuun ottamatta.

ISÄN JALANJÄLJILLE – 
SUKUPOLVENVAIHDOS

Yrittäjäksi perheyritykseen lähteminen am-
mattikoulun talonrakennuspuolen opintojen 
jälkeen oli Arille selvä asia. Eijan kohdalla oli 
hivenen toisin. Opinnot hänellä keskittyivät 
talouspuolelle ja maisterin paperit tulivat hal-
lintotieteistä. 

- En ollut ajatellut ruveta yrittäjäksi, ainakaan 
tälle alalle. Jossain vaiheessa isäni kuitenkin al-
koi puhumaan, että ryhtyisinkö Arin kanssa yh-
dessä yrittäjäksi. Kauan ei tarvinnut suostutella. 
Ei tämä sen hullumpaa työtä ole kuin mikään 
muukaan. Olemme molemmat kasvaneet tässä 
ympäristössä, joten ei ollut mitään harhakuvi-
telmia yrittämisestä, kertoo Eija. 

Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2000. 
- Ensimmäisinä vuosina oli vanhemmista 

suurta apua niin yritykselle, kuin lastenhoi-
dossa. Se oli kultaakin kalliimpi apu, muistelee 
Eija. 

Yrityksen menestymisen kannalta on ollut 
hyvä asia myös se, että sillä on pitkät perinteet 
ja alueen ihmiset tuntevat yrityksemme, kiteyt-
tää Ari.

KAPEA ALA, MUTTA PALJON 
VALIKOIMAA

Levyjen ja vanerin myynti saattaa ensin alkuun 
tuntua kapealta markkina-alueelta.

- Vanereita löytyy niin suuri valikoima erilai-
siin käyttötarkoituksiin. Oikeanlaisia tuotteita 
etsitään asiakkaalle eri puolilta Suomea. Malleja 
ja laatuja on tuhansia ja viikoittain tulee lisää 
uusia tuotteita ja malleja. Varastoon olemme 
tilanneet tuotteita, jotka liikkuvat parhaiten, 
kertoo Ari.

- Palvelemme tietysti asiakkaita etsimällä 
heille oikean tuotteen. Sen vuoksi kyselemme 
tarkkaan asiakkaalta tuotteen käyttötarkoituk-
sen ja sen pohjalta tarjoamme oikeanlaista tuo-
tetta käyttötarkoituksen mukaan, kertoo Eija. 

Vuosien aikana kertynyt kokemus levy- ja 
vanerituotteista on yksi Rakennustarvikeliike 
Nybergin myyntivalteista. Toisinaan pitää kak-
sikonkin itsenäisesti opiskella myytävistä uu-
tuustuotteista lisää, jotta asiakkaat saavat ajan 
tasalla olevaa tietoa. Neuvonta on olennainen 
osa palvelua, jotta vältetään rakennusvirheet. 
Yrityksen asiakaskunta vaihtelee laidasta laitaan, 
kuten käyttötarkoituksetkin. Rakennusliikkeet, 
teollisuus sekä maa- ja hevostalous ovat lähes 
päivittäisiä asiakkaita.

- Yksityiset käyvät täältä itse hakemassa. Muil-
le toimitamme tavaran itse tai kuljetusliikkeiden 
välityksellä. Levyä voidaan käyttää rakenteisiin, 
pakkauksiin, sisustukseen ja ties vaikka mihin.  
Välillä ei edes tiedetä mihin menee kun vaan tu-
lee sähköpostiin tilaus, naurahtaa Ari.

- Arkkitehdit piirtävät toisinaan hienoja kuvia 
ja sitten etsitään vasta materiaalia toteutukseen. 
Onneksi meillä on kyllä tietoa siitä, mikä tehdas 
missäkin päin tekee tuotteita, jotka parhaiten 
soveltuvat suunnitelmiin. Tehtaat voivat valmis-
taa myös erikoistilauksesta levyjä ja värisävyjä, 
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Tammelassa toimiva Rakennustarvike Nyberg aloitti toimintansa 1958. 
Alkuun yritys lähti liikkeelle Maija ja Vilho Nybergin puusepänverstaana. 
Tänä päivänä liike on alueella tunnettu levytuotteiden erikoisliike. 
Sukupolvenvaihdos yrityksessä toteutettiin vuonna 2000. 
Perheyrityksen pitkiä perinteitä lähtivät jatkamaan tuolloin perheen 
sisarukset Eija Nyberg-Lehtinen ja Ari Nyberg. 60-vuotisjuhlia 
yrityksessä vietetään ensi vuonna.  
  - Tämä oli meille molemmille luontainen jatkumo lähteä yrittäjiksi, 
kun ollaan aina oltu toiminnassa mukana, kertoo Ari Nyberg.

LEVYTUOTTEIDEN ERIKOISLIIKE - RAKENNUSTARVIKE NYBERG OY
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mikäli sarjat ovat tarpeeksi suuria, tietää Eija.   
- Taannoin tehtiin sellaista levyä, jossa oli 

kumi-bitumi vanerin välissä, mikä toimi äänen-
vaimennusmateriaalina samalla, muistelee Ari. 

SAHAUSPALVELU JA MUUT 
TUOTTEET

Vuosien ajan on yritys tehnyt myös asiakkaille 
tuotteet mittojen mukaisesti. Tämä säästää tilaa-
jan aikaa, kun levytavara toimitetaan valmiina. 

- Levyjen lisäksi sahataan muitakin materi-
aaleja, kuten villalevyjä. Aina pyrimme palve-
lemaan ja katsomme pystytäänkö auttamaan, 
toteaa Ari. 

Nybergiltä saa levytuotteiden lisäksi erilaisia 
eristysmateriaaleja sekä levyjen kiinnitykseen 
soveltuvat ruuvit. Tuotteiden määrää ei haluta 
kasvattaa. Tämä vaatisi lisää tilaa, investointeja ja 
pohdintaa siitä, mihin tuotteisiin raja vedetään.

MARKKINAT

Markkinatilanne alalla on sellainen, että varas-
tossa pitää olla nopeasti saatavilla erilaisia levy-

jä monessa eri koossa ja paksuudessa. Tontilla 
olevat neljä varastoa ovat täynnä kysytyimpiä 
tuotteita.

- Varastotilaa saisi olla vähän enemmänkin, 
toteaa Ari. 

Tänä päivänä rautakaupoissa ja kauppaliik-
keissä pyritään siihen, että varastot ovat mah-
dollisimman pienet ja kierto nopeaa. Tämä on 
markkinaetu Rakennustarvikeliike Nybergille; 
levytavaraa on laajalti ja valikoima heti saatavil-
la. Vuosien aikana liikkeelle on syntynyt vakio-
asiakaskunta, joita palvellaan ympäri vuoden.

- Reagoimme nopeasti tarjouskyselyihin ker-
tomalla, mitä meiltä löytyy suoraan varastosta. 
Yleensä, jos tuote löytyy, niin kauppa melkeinpä 
tehdään heti, kun ei tarvitse odotella, kertoo Ari. 

Levyjä toimitetaan koko Suomeen, pohjois-
ta Suomea lukuun ottamatta. Sijainti Forssan 
seudulla on yritykselle otollinen, sillä alueella 
on paljon rahtiliikennettä ja suuret asutuskes-
kukset puolentoista tunnin säteellä. Myytävissä 
tuotteissa pyritään suosimaan kotimaista, mutta 
tuotteita tulee myös Venäjältä ja Baltian maista. 

- Tänä päivänä Suomessa ei enää valmisteta 
tuulensuojalevyä vaan ne tulevat tuontina Vi-

rosta. Usein ne kuitenkin mielletään suomalai-
seksi tuotteeksi, kertoo Eija. 

Rakennustarvikeliike Nyberg Oy palvelee asi-
akkaita arkisin klo 8-17 ja lauantaisin 9-12. 

- Monille tuo lauantain aukioloaika on tosi 
tarpeellinen, kertoo Eija. 

PIENYRITTÄJYYS

Päivät eivät ole koskaan samanlaisia, vaan ne 
muototuvat asiakkaiden mukaan päivittäin. 

- Yrittäjän vapaa-aika on semmoinen suh-
teellinen käsite. Hyvä puoli, kun on kaksi yrit-
täjää, niin voidaan jakaa työvuoroja. Olemme 
sopineet, että ollaan töissä vuoroviikonloput, 
toteaa Eija. 

Riitojakaan ei sisaruksilla enää omien sano-
jen mukaan ole.

- Ne kamppailut käytiin lapsena loppuun ja 
aselepo on pysynyt, naurahtaa Ari. 

Molemmat toteavat myös, että pienyrittä-
jyys sopii heille erinomaisesti. Alusta asti on 
molemmilla ollut tiedossa mihin on ryhdytty, 
myös perinteet velvoittavat. Pienyrittäjyydessä 
on omat vapautensa. •

LEVYTUOTTEIDEN ERIKOISLIIKE - RAKENNUSTARVIKE NYBERG OY

Yksilöllinen palvelu ja neuvonta 
kuuluvat yrityksen toimintatapoihin. Eristeet ovat osa kattavaa valikoimaa.
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Tänä vuonna yhdistyksen opintomatka suun-
tautui Sveitsiin. Matkalle lähdettiin torstaina 
7.9. aamuvarhaisella Forssasta. Jo aamupäiväl-
lä olimme perillä Zürichissä, josta matkam-
me jatkui kohti Berniä, missä yhdistyksemme 
jäseniä oli vastassa 1.9. virkaan astunut uusi 
suurlähettiläs Timo Rajakangas. Suurlähetti-
lään residenssissä saimme tietoa Sveitsistä, sen 
elinkeinoelämästä sekä taloudesta. Residenssin 
kokki oli myös loihtinut suussa sulavia herkku-
ja naposteltavaksi. Vierailun lopuksi yhdistyk-
semme kutsui myös suurlähettilään vastavie-
railulle Forssaan.

Bernistä matkamme jatkui Reinjoen rannalla 
sijaitsevaan Luzerniin. Turistien suosima mat-
kailukaupunki on myös liikenteen risteyskohta 
sekä metalliteollisuuden keskus. Kaupungin 
tunnetuin maamerkki on Euroopan vanhin 
puusilta Kapellbrücke vuodelta 1333. Tutustu-
miskierroksen jälkeen matka jatkui Zürichiin, 
jossa majoituimme hotelli Leoneckiin kau-
pungin keskustassa. Hotellilla tapasimme suo-
malais-sveitsiläisen kauppakamarin edustajat 
Franco Romanon, Arja Bolligerin ja Pertti 
Salorannan. He kertoivat jäsenistölle, kuinka 
Sveitsissä on mahdollista liikesuhteiden luomi-
nen ja yrityksen perustaminen.

Perjantaina aamupäivällä oli ohjelmassa Zü-
richin kaupunkikierros. Kierroksen aikana 
nähtiin mm. Grossmünster, joka on vaikutta-
va kaksoistorninen katedraali, Niederdorfin  
vanhakaupunki, joka tarjoaa mukulakivika-
tuja ja viehättävää vanhaa arkkitehtuuria aina 
1300-luvulta saakka. Kaupunkikierros päättyi 
suklaatehtaan myymälään, josta monelle tart-
tuikin suklaata tuliaisiksi. Tämän jälkeen oli 
vuorossa yritysvierailu Blechtec ohutlevytek-
niikkayrityksessä, joka sijaitsi Scjaffhaussa 50 
km päässsä Zürichistä lähellä Saksan rajaa. 
Yrityksessä saimme kiinnostavan esityksen 
yrityksen toimintatavoista ja tuotannosta. Seu-
raava vierailukohteemme oli kultasepäntehdas 
Furrer-Jacot AG, joka on erikoistunut yli sadan 
vuoden ajan laatusormusten valmistamiseen. 
Toimitusjohtaja Walter Häuserman sekä yri-
tyksen suunnittelija, tuotannonsuunnittelija 
sekä kultaseppä esittelivät toimintaa erittäin 
laaja-alaisesti. Sormusten hinnat vaihtelivat  
2000 eurosta puoleen miljoonaan.

Paluumatkalla Zürichiin poikkesimme vielä 
Reinin vesiputouksilla, jotka ovat Euroopan 
suurimmat. Putoukset sijaitsevat noin kolme 
kilometriä Schaffhausenin kaupungista lou-
naaseen. Putousten korkeusero on 23 metriä. 

Niiden kautta virtaava vesimäärä on keskimää-
rin noin 370 m³/s. 

Lauantaipäivä oli varattu omatoimivierailuille 
sekä Zürichiin tutustumiseen. Nähtävää kau-
pungissa olikin tosi paljon, sillä Zürich on 
Sveitsin talouden, kulttuurin ja tieteen keskus. 
Zürichissä on muun muassa Sveitsin pörssi 
sekä useiden kansallisten ja kansainvälisten 
yritysten päämajat. Uutta ja vanhaa rakennus-
kantaa löytyy rinta rinnan koko kaupungin 
alueella. Lauantai päättyi ryhmän yhteiseen 
ruokailuun.

Sunnuntaina oli vuorossa huoneiden luovutus 
sekä lähtö yritysvierailulle Milchmanufaktur 
Einsiedelnin juustotehtaaseen. Saimme vierai-
lun aikana nähdä suhteellisen uuden juusto-
tehtaan ja pääsimme maistelemaan yrityksen 
tuotoksia. Vierailun jälkeen lähdimme kohti 
lentokenttää ja paluumatkalle Suomeen. Kotiin 
pääsimmekin hivenen puolenyön jälkeen. Suu-
ri kiitos kaikille matkaan osallistuneille muka-
vasta matkaseurasta sekä Kirsi Laine-Mäelle 
matkan järjestelyistä. Sanotaan, että nauru 
pidentää ikää…meidän reissulla kaikki saivat 
ainakin muutaman vuoden sitä lisää. •

Matkalla 
OPINTOMATKA 
SVEITSIIN 7.–10.9.2017 

Ryhmämme suurlähettiläs Timo Rajakankaan vieraana.



Suklaatehtaan myymälän herkut saivat 
hiljentymään makujen maailmaan.

Luotettavaa rakentamista yli 30 v. ajan

ONNITTELUT
70-VUOTIAALLE YHDISTYKSELLE!

FORBUS - buses for you

Einsieldelnin maisemissa valmennetaan sveitsiläisiä 
mäkimiehiä ja tehdään juustoja. Walter Häuserman otti vieraat vastaan 

kultasepäntehdas Furrer-Jacot AG:lla.

Reinin putoukset ovat Euroopan suurimmat 
ja niitä on verrattu Niagaran putouksiin.

Satu Harju ja Päivi Arvo-Laaksonen poseeraavat Euroopan 
vanhimman puusillan, KapellbrÜcken, edustalla.

Onnistuneen juustotehdasvierailun päätteeksi on helppo hymyillä.

Lisää kuvia yhdistyksen sivuilla www.fsktry.fi.



Kesäteatterimatka Naantaliin 10.6. 
Yhdistyksen väki kävi tapaamassa 
Naantalin venesataman yrittäjiä Miska 
Pekkolaa ja Petri Silvoa tutustuen samalla 
uusiin tiloihin. Vierailun jälkeen nautittiin 
kesäteatterin Fingerpori -esityksestä.

MC-kätevä 30.7. Yhdistyksen 
motoristiväen moottoripyöräretki 

suuntautui saaristoon. Motoristit ajoivat 
pienen rengasmatkan.

Rautakankikävelyn MM-kisat 18.8.
Yhdistyksen joukkue osallistui 

tämän vuoden kisoihin sijoittuen toiseksi. 
Tulos on yhdistyksen paras kautta aikain.

Opintoretki Sveitsiin 7.–10.9.
Tänä vuonna opintoretki suuntautui 

Sveitsiin. Lisää matkasta sivuilla 12-13. 
katso matkakuvat yhdistyksen sivuilta: 
www.fsktry.fi.

Yritysvierailulla SKS Toijala Works 
Oy:llä ti 19.9. Yhdistyksen väkeä 

kävi tutustumassa Toijalassa SKS Group 
Oy:n toimintaan. SKS on koneenraken-
nusalan moniosaaja. Yrityksen toimintaa 
esitteli  toimitusjohtaja Pasi Kannisto.

Yhdistyksen jumppavuorot jatkuivat 
20.9. alkaen Leenafit:ssä keskiviikkoisin 
klo 19:10.
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Yhdistyksen  vierailu Forssan kau-
pungintalolla 24.10. Isäntänä illassa 
toimi Forssan uusi kaupunginjohtaja Jari 
Kesäniemi. 

VUOSIJUHLASSA Forssan musiikkisalissa 
(Työväentalo) 18.11. klo 17:00 juhlitaan 
yhdistyksen 70-vuotista taivalta. 

Forssan Teatterilla 6.12. Kokkisoppa.
Itsenäisyyspäivän kunniaksi mennään 
katsomaan näytöstä klo 14:00.

Forssan Seudun 
Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistyksen 
hallitus 2017
Puheenjohtaja Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen

Sihteeri Pia Oksa

Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet Pasi Saira, Kirsi Laine-Mäki, 
Toni Nordman, Heikki Seppä, 
Janne Lukkala, Petri Ahola ja Tapio Lilja

Varajäsenet Juha Heinämäki, 
Petri Okkonen, Eija Lehtonen-Saira, 
Kauko Korko

1 2 3

1

2

3

Yhdistyksessä 
tapahtuu

Yhdistyksen toimintaa
4

1 3 4

2 3 4

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

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun 

Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Painos 900 kpl

Jakelu Forssan seudun yritykset

Kannen kuva Coolcenter Forssa Oy

Päätoimittaja Ville Koivisto

Taitto Mainostoimisto Synergia Oy

Paino Forssa Print 2017



EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: NV300 Van -mallisto: 5,9-6,9 l/100 km, 155-178 g/km. NV300 Van alk. 31 592,45 € (sis. toimituskulut 600 €). Veroton hinta 27 397€. Arvioitu autovero 3 596€. * 5 vuoden / 160 000 km:n (sen 
mukaan, kumpi täyttyy ensin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (paitsi e-NV200: 5 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuusähköautojärjestelmän osille / 3 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuu + 2 vuoden / 100 
000 km:n 5*Jatkoturva ajoneuvon muille osille).Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.Kuvan auto erikoisvarustein.

UUSI NISSAN NV300. TILAA KOLMELLE EUROLAVALLE.

NISSAN NV300
ALK. 30 992€ SIS.TOIMITUSKULUT 600 €

Koska työsi on meille tärkeää, ponnistelemme jatkuvasti pitääksemme 
sinut kilpailijoidesi edellä: enemmän tilaa tavaroillesi, enemmän tilaa työllesi. 
Koeaja Nissan NV300 lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Korota panoksia.

nissan_NV300_RETAIL_single2_254X185_FI_cs6   1 09/28/17   07:37:57

EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: NV300 Van -mallisto: 5,9-6,9 l/100 km, 155-178 g/km. NV300 Van alk. 31 592,45 € (sis. toimituskulut 600 €). Veroton hinta 27 397€. Arvioitu 
autovero 3 596€. * 5 vuoden / 160 000 km:n (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) valmistajan takuu. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.Kuvan auto erikoisvarustein.

www.auto-keha.fi *Lankaliittymästä 8,8 snt/min.  •  Mobiililiittymästä 8,8 snt/min.

AUTO-KEHÄ OY Karkkila,  Helsingintie 7– 9
AUTOMYYNTI  puh. 0207 590 500 * 
HUOLTO ja KORIKORJAAMO puh. 0207 590 590*
Myynti ark. klo 9 –17  •   la 9.30 –13.30
Huolto ark. klo 7.30 –17

AUTO-KEHÄ OY Forssa,  Tölönkaari 1
AUTOMYYNTI  Petteri Paakkonen  0207 590 510*
HUOLTO Tapio Salo  0207 590 513*
Myynti ark. klo 9 –17  •   la  10 –14
Huolto ark. klo 8 –16

Onnittelemme 70-vuotiasta
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistystä

Forssan seudun yritysten
yhteistyökumppani jo 100 vuoden ajan



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

p. 029 041 2330

         
 

Säästöpankkilaiset  
onnittelevat juhlivaa yhdistystä!

Teette arvokasta työtä seutukunnan parhaaksi.

Menestyksen takana on intohimo tekemiseen,  
asiantuntevuus ja halu palvella asiakkaita.  

Kuten meilläkin.
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