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Pääkirjoitus 

Kesää odotellessa… 
muista lomailla!
Sanonta kuuluu, että kevät keikkuen tulevi… Tällä kertaa ei tullut 
kevättä vaan kesä pääsi yllättämään jo toukokuussa. Suomi oli jopa 
hetken Euroopan lämpimin kolkka. Tämä ei ollenkaan haittaa sillä 
lisävalo ja lämpö antavat voimia jaksamaan ja todistetusti piristävät 
pohjoisen kansan mielialaa. Kesä on työn, toimeliaisuuden ja myös 
lomien aikaa, jolloin yrityksissä joudutaan kuumeisesti miettimään 
erilaisia järjestelyitä töiden sujumisen kannalta. Loma tekee kuiten-
kin hyvää niin työntekijöille kuin yrittäjillekin, mikäli siihen yritys-
ten vetäjillä on mahdollisuutta. Henkilökohtaisesti olen itse valon 
lapsi ja päivän pidentyminen ja lämpimät ilmat antavat ylimääräisen 
lisäboostin töiden toteuttamiseen ja vilkastuttaa myös uusien ideoi-
den syntymistä.

Yrittäjille tehdyn tuoreen kyselyn mukaan joka viides suomalainen 
työntekijä hoitaa säännöllisesti työhön liittyvät puhelut ja sähköpostit 
myös lomansa aikana. Yrittäjät ovat toista maata. Joka viides ei lomai-
le ollenkaan, tai on lomalla alle viikon. 

Työelämä on yrittäjyyden mittainen kestävyyslaji. Omasta kunnosta 
huolehtiminen on jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Palkkatyö-
läisille lomien suunnittelu ja pitäminen on monesta syystä helpom-
paa kuin yrittäjille. Yritysten lomakäytännöt ja lainsäädäntö ohjaavat 
työläiset lomalle. Meitä yrittäjiä ei patistele lomille esimies, mutta 
onneksi joissakin tapauksissa tämän roolin ottaa oma puoliso. Lute-
rilaisesta perimästä johtuen, moni meistä kokee lepäämisestä ja jou-
tenolosta huonoa omaatuntoa.

Pitkään jatkuva työputki ja jatkuva stressaaminen saattaa johtaa uu-
pumiseen, mitä ei edes itse huomaa. Tehdystä tutkimuksesta selvisi, 
että työuupumuksen tai muun työkyvyttömyyseläkkeelle johtavan 
syyn vuoksi kuntoutuksessa olleet yrittäjät palaavat takaisin työelä-
mään harvemmin kuin palkansaajat. Luulisin, että tämä tieto herät-
tää meidät kaikki. Meille yrittäjälle lomien pitäminen on tärkeä osa 
itsestä huolehtimisesta.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen yksi toiminnan 
keskeisimpiä tehtäviä on tarjota yrittäjille tilaisuuksia, joissa voi ir-
taantua edes hetkeksi työn touhusta. Vaikka ei pystyisikään lomia pi-
tämään, niin nämä retket, tapahtumat ja yhteiset tilaisuudet auttavat 
omalta pieneltä osaltaan yrittäjiä jaksamaan. Tulevan kesän ja syksyn 
aikana yhdistys järjestää mm. teatterimatkoja, yritysvierailuja, jump-
paa, yhteisiä tapaamisia ja motoristeille erilaisia retkiä. Yhdistyksen 
jäsenyydestä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Älä 
siis murehdi tekemättömiä asioita omalla ajallasi 
vaan osallistu toimintaan. Voit luottaa siihen, että 
työt tulevat tehdyksi aikanaan.

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry
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Risteilijöiden tilauskanta on kasvussa Suomessa 
ja yksin Meyerin toimitukset tulevat miltei kol-
minkertaistumaan vuoden 2018 tasosta vuo-
teen 2025. Laivasta rakennetaan 20 % telakalla 
ja 80 % tulee telakan ulkopuolelta; yhden ris-
teilyaluksen rakentamiseen osallistuu n. 1 800 
yritystä. Tilauksista 77 % tehdään suomalaisis-
sa yrityksissä ja tulevaisuuden haasteena tulee 
olemaan kyky vastata kasvavaan kysyntään. Ti-
lauskanta tarjoaa nykyisille tavarantoimittajille 
mahdollisuuden kasvuun, mutta alalle tarvi-
taan varmasti myös uusia toimijoita. Telakoilla 
on laajat yhteydet tavarantoimittajiin ja kilpailu
on globaalia, mutta suomalaisilla toimijoilla on 
kilpailuetua toimittaessa Suomessa sijaitsevien 
telakoiden kanssa. Laivojen toimittajaverkosto 
painottuu telakoiden läheisyyteen, mutta levit-
täytyy koko Suomeen.

Uudelle toimijalle voi löytyä risteilijöistä kan-
nattavaa liiketoimintaa, joskin kilpailluilla 
markkinoilla pitää olla kustannustehokas ol-
lakseen kannattava. Onnistuneen projektin 
myötä voi kasvaa toimijaksi alalla koko Suo-

messa ja samalla avautuu vientinäkymä, sillä 
Suomen markkinoilla luodut asiakassuhteet 
saattavat hyvinkin johtaa tarpeeseen toimittaa 
tavaraa myös edemmäs. Meriteollisuudesta 
saatava hyöty ei rajoitu ainoastaan liikevaihdon 
määrään, sillä tarkat toimitusajat ja alan laatu-
vaatimukset johtavat oman toiminnan kehittä-
miseen ja luovat kilpailukykyä, josta on hyötyä 
myös maapuolen projekteissa.

Kenellä sitten on mahdollisuuksia päästä mu-
kaan? Yhtä tuotesegmenttiä, jolle olisi kysyntää 
yli muiden, on vaikea määritellä. Laiva on kuin 
jättimäinen talo tai pieni kaupunki joka liik-
kuu ja johon tarvitaan samoja rakenteita kuin 
rakentamisessa ja koneenrakennuksessa. Äk-
kiseltään kokonaisuus saattaa tuntua suurelta, 
mutta se sisältää monenkokoisia hankintoja, 
hyvin pieniäkin. Kokonaisuuteen liittyy sekä 
vakiintuneita rakenteita että arkkitehtien piir-
tämiä tiloja, jotka ovat uniikkeja kokonaisuuk-
sia sisältäen räätälöityä tilaustyötä. Risteilijä 
syntyy pienistä tavaravirroista, jotka kasvavat 
telakkaa kohden kulkiessaan. Olennaista on 

tunnistaa oma erikoisosaaminen, josta on hyö-
tyä asiakkaalle, sekä löytää asemansa toimitus-
ketjussa. Keskeinen piirre laivoihin toimitetta-
ville rakenteille ovat kestävyys ja keveydelläkin 
on merkitystä.

Miten pääsee mukaan markkinoille? Meriteol-
lisuuden tarjoamia mahdollisuuksia voi arvi-
oida tutustumalla Fykin kotisivuilta löytyvään 
Meriteollisuuden tietopakettiin 2018. Kaup-
paa saattaa syntyä ilman isompia ponnisteluja 
kasvavan kysynnän myötä, mutta varmemmin 
suunnitelmallisella toiminnalla. Fykki toteuttaa 
parhaillaan yhteistyöprojektia, jonka seuraava 
etappi on osallistuminen Navigate 2018 –mes-
suille 16.–17.5.2018 Turun messukeskuksessa. 
Projektiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä 
Fykkiin, suunnitellaan yhdessä tulevia askel-
merkkejä. Kerromme mielellämme lisää.

Timo Kärkkäinen
Yrityskehittäjä
Forssan Yrityskehitys Oy

Miksi tähyillä rannikon suuntaan? 

Näin keväällä on hyvä miettiä uudistuksia
Ennakonkannon uudistuminen
Yhteisöt siirtyivät uuden ennakonkanto-
menettelyn piirin 1.11.2017. Tmi yrittäjät 
ja henkilöyhtiöt siirtyvät perässä 1.11.2018 
lähtien. Uudessa menettelyssä ennakkoverojen 
hakeminen, muuttaminen ja poistaminen voi 
tapahtua vain sähköisesti.

Tärkeintä on nyt huomioida, ettei verotusta voi 
täydentää oma-aloitteisesti. Kaikki muutokset 
on tehtävä omaverossa, jonka jälkeen yrittäjä 
saa päätöksen asiasta. Mielestäni tärkein asia, 
joka muuttui oli se, että korottoman lisäen-
nakon maksamiseen on aikaa yksi kuukausi 

tilikauden päättymisen jälkeen. Esim. 
tilikausi päättyi 31.12.2017, niin 

31.1.2018 piti maksaa lisäennakko 
(jos yrityksen tulos isompi kuin 
ennakonkannossa määrätty), jot-
ta välttyi korottomalta maksulta. 
Jos lisäennakkoa ei maksanut, 

niin siitä lähtien alkoi 
juoksemaan huojen-
nettu kahden pro-
sentin viivästyskor-
ko. Aikaisemmin 
korotonta maksu-
aikaa on ollut neljä 
kuukautta, jonka 
aikana veroilmoitus 
on pitänyt jättää.

Tietosuoja-asetus astuu voimaan 
25.5.2018
Kaikkien yritysten ja yhdistysten on nyt hyvä 
tiedostaa, että EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa 
kaikenkokoisia yrityksiä henkilötietojen pa-
rempaan suojaamiseen. Asetus asettaa sääntöjä 
sellaiselle liiketoiminnalle, joka hyödyntää 
henkilötietoja liiketoiminnassaan. Jos Suomen 
hallitus on yrittänyt keventää yritysten hal-
linnollista takaa, niin Brysselissä sitä luodaan 
lisää. Sanktiot ovat kovat, jos virheitä tehdään. 
Tämä kaikki uhka rajoittaa ja hankaloittaa 
monia aikaisemmin hyvin hoidettuja asioita. 
Jännää katsoa, kuinka monta järjetöntä tilan-
netta syntyy, kun asetusta piipataan tarkasti.

Muutama käsite, joka aukaisee asioita:  
Rekisteröity – henkilötietojen pohjalta tunnis-
tettavissa oleva henkilö  
Henkilötiedot – kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröityä  
Rekisteri – jäsennelty henkilötietoja sisältävä 
tietojoukko, esim. Excel-lista   
Rekisterinpitäjä – luonnollinen henkilö, joka 
määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituk-
set ja keinot esim. PK-yritys on työntekijärekis-
terinpitäjä, vaikkakin on ulkoistanut palkanlas-
kennan tilitoimistolle   
Henkilötietojen käsittelijä - luonnollinen 
henkilö, joka käsittelee tietoa rekisterinpitäjän 
lukuun

Riskiperusteisuus – yrityksen toimet on 
suunniteltava sen mukaan, mikä riski tietojen 
vuotamisella tai häviämisellä on

Useimmilla PK-yrityksillä on jonkinlainen 
asiakasrekisteri. Rekisterissä voi olla tietoa 
yrityksistä, mutta siellä saattaa olla tietoa 
yritysten yhteyshenkilöistä. Yrityksen pitää 
käydä rekisterit läpi ja tarkistaa mitä tietoa 
on tallennettu. Mielestäni asioista ei kannata 
tehdä isompia kuin ne ovat, koska monesti 
rekisterit eivät sisällä mitään arkaluontoista 
tietoa. Yrityksen työntekijärekisteri sen sijaan 
on monesti arkaluonteista tietoa sisältävä esim. 
sairauspoissaolot, ay-jäsenyys ja ulosottoasi-
at. HUOM! Yrityksellä pitää olla selkeä tieto, 
miten tilitoimistosta saatu aineisto säilytetään 
yrityksessä, jotta siihen ei pääse ulkopuoliset 
tahot – lukollinen kaappi.

Huomatkaa, että maahantuonnin arvonlisäve-
romenettely muuttui vuoden alussa. Tuonnis-
ta kohdistettavat verot on kohdistettava samalle 
kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. 
Asioiden käsittely siirtyi tullilta verohallinnolle, 
jolle tiedot ilmoitetaan oma-aloitteisesti.
Muistakaa miettiä omalla kohdallanne, mitkä 
asiat on tarkistettava. 

Nautitaan valoisista päivistä! 

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
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Forssan Metallityöt Oy  
 OVIEN AMMATTILAINEN

Forssan Metallityöt on kuuluisa 
teräsovien valmistaja. Tehtaas-
sa valmistetaan 17 000 tuotetta 

vuodessa, joista 80% on paloluokitel-
tuja. 

- Teemme teräspalo-ovia, teräsovia, 
lasisia ulko-ovia, lasipalo-ovia, liuku-
palo-ovia ja murtosuojaovia. Erikoi-
sempia kohteita ovat eristystilat, ku-
ten sellin ja putkan ovet, sekä erilaiset 
luukkuratkaisut ja konehuoneiden 
luukut. Suomessa valmistettiin pa-
lonormeissa ovia kansallisella stan-
dardilla monta vuotta. 2010 -luvulla 
tuli EN-standardit. Tarkoituksena oli 
yhtenäistää Euroopan Unionin myötä 
palo-ovistandardeja, jolloin sama pa-
lo-ovi kävisi esimerkiksi Suomessa ja 
Saksassa, kertoo toimitusjohtaja Vesa 
Lundström.

Toimitilat vuonna 1987
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Yrityksen alkutaival

Forssan Metallityöt on perustettu 1960, sil-
loisen Rakennusliike Lindvall & Johanssonin 
teräspajana. Tuolloin tuotannossa oli lippu-
tankoja ja öljysäiliöitä sekä teräs- ja palo-ovia. 
Vuonna 1975 siirtyi omistus kokonaisuudes-
saan Johanssonin suvulle.

- Isäni tuli taloon vuonna -71, jäätyään Fors-
saan opiskelujen päätyttyä. Yrityksessä val-
mistettiin vuosina 1975–1980 teräspalo-ovia 
Arabimaihin, koska suomalaisilla rakennus-
liikkeillä oli tuolloin sinne paljon projekteja. 
Tämän johdosta keskityttiin entistä enem-
män teräspalo-oviin, kertoo Vesa Lundström. 

Jokaisen yrityksen historiaan kuuluu myös 
haasteellisia aikoja. Tällainen aika oli 70-luvun 
puolivälissä.

- Yritykseen palkattiin konsultti, joka eh-
dotti, että firman pelastus olisi teräsveneiden 
valmistus. Hieno vene tehtiinkin Kalliosaaren 
Jorman käsialana. 

- Isäni Markku oli silloiselle omistajalle, 
Johanssonin Paulille, sanonut: ”Vaikka olen 

kotoisin tuolta Särkisalosta meren vierestä, niin 
minulla on ollut vain puinen soutuvene varus-
tettuna 4-hevosvoimaisella Monarkilla, enkä 
tiedä veneistä mitään. Ja sinä olet kotoisin Ypä-
jältä Mannisten kylästä, etkä sinä osaa luulta-
vasti edes soutaa. Pitäisikö keskittyä vain ovien 
tekemiseen?” kertoo Vesa hymyissä suin. 

Päätös keskittyä teräs- ja palo-ovien valmis-
tamiseen oli ratkaisevaa yrityksen menestymi-
sen kannalta. 

- Onhan tuon veneen perään muutaman 
kerran kysytty, että teettekö te vielä näitä hyviä 
teräsveneitä, naurahtaa Vesa.

Uudet omistajat ja haastavat ajat

Elettiin vuotta 1987, kun Markku Lundström 
ja silloinen yhtiökumppani Rauno Mäkelä lu-
nastivat yrityksen Johanssonin suvulta. Mar-
kusta tuli myyntityön lisäksi yrityksen toimi-
tusjohtaja.

- Toimitusjohtajan työ on vahvasti myynti-
työtä, ainakin itselläni tuntuu näin olevan, sa-
noo Vesa.

Uusi lama iski suomeen 90-luvulla. Forssan 

Metallitöiden liikevaihto oli tuolloin 28 mil-
joonaa markkaa. Liikevaihdosta 27 miljoonaa 
tuli Neuvostoliiton kaupasta.

- Myynti Neuvostoliittoon oli sattuman 
kauppaa. Tuolloin myyntitykkinä toiminut 
Heiskasen Jarmo oli tavannut jossain mes-
suilla tai aulabaarissa turkkilaisen rakennus-
liikkeen edustajan. Sitä kautta tiet aukesivat 
itänaapurin markkinoille. Ovia toimitettiin 
ympäri Neuvostoliittoa. Onneksi tämä osui 
lama-aikaan, kertoo Vesa.

Elettiin vuotta 2004, kun Markku Lund-
ström osti Mäkelän Raunon osuuden yrityk-
sestä. Kaupan myötä hän omisti kaikki Forssan 
Metallityöt Oy:n osakkeet.

Konekannan ajanmukaistaminen

90-luvulla yritykseen hankittiin levyntyöstöko-
neita, eikä ovien tekeminen ollut enää käsipe-
liä. Särmäyspuristimia ja levyleikkureitakin oli 
tosin ollut yrityksessä aiemmin, mutta tuolloin 
tuli voimakkaampi herääminen konekannan 
lisäämiseen. Menestyksen kannalta oli selvää, 
että koneisiin pitää panostaa, sekä tehdä työn 
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tekeminen työntekijöille mielekkäämmäksi. Yritys oli Suomessa 
ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön jauhemaalaamon. 
Märkämaalaus lopetettiin ja maalaukset siirtyivät kokonaan 
jauhemaalaukseksi. 

- Ratkaisu osoittautui hyväksi siirroksi, vaikka kaikki eivät 
siihen uskoneetkaan, muistelee Vesa. 

Markku Lundströmin ja teknisenä johtajana toimivan Lauk-
kasen Lassin aikana yrityksen kehityskulku on ollut nopeaa.

- He ovat uskaltaneet tehdä rohkeita päätöksiä, jotka ovat 
osoittautuneet oikeiksi. On lähdetty investoimaan laitteisiin 
sekä tiloihin ja samalla myös kehitetty omia tuotteita.

Sukupolvenvaihdos 

Vesa tuli ensimmäistä kertaa isänsä yritykseen kesätöihin vuon-
na 1991. 

- Silloin tässä tontilla oli aika paljon ruohoa ja minä olin se, 
joka sillä työnnettävällä ruohonleikkurilla sitä leikkasi. Ruohoa 
oli niin paljon, että kun toisesta päästä aloitti, niin toisesta sai 
jatkaa. Siitä sitten pikkuhiljaa siirryin tehtaalle. Ensin laitoin 
karmeihin eristevillaa, siitä pakkaamoon, lähettämöön, maalaa-
moon, särmäämään, levytyökeskuksille ja taivutusautomaatille 
hommiin. Koulujen jälkeen vuodesta 2006 olen ollut kokopäi-
väisesti töissä Forssan Metallityöt Oy:ssä.

Sukupolvenvaihdos tehtiin 2015, jolloin Vesa Lundström ja 
siskonsa Ulla Korpiniitty tulivat osakkaiksi yritykseen. Vesasta 
tehtiin yrityksen toimitusjohtaja ja Ulla sai hoidettavakseen yri-
tyksen henkilöstöasiat. HR-päällikkönä hän hoitaa myös palkat. 

- Näitä toimia ei haluttu ulkoistaa, vaan päätettiin pitää ne 
itsellämme. Ullan työpanos on merkittävä ja siitä on ollut suuri 
apu yrityksellemme. Olemme molemmat mukana hallituksessa 
päätöksenteon ytimessä. Isäni Markku toimii hallituksen pu-
heenjohtajana. 

Tuotekehitys

Forssan Metallitöillä on jatkuvaa tuotekehitystä. Useat kilpaile-
vat valmistajat saavat varmasti tehtyä oven mikä kestää, mut-
ta eivät kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuutta haetaan 
erilaisia materiaaleja testaten. Näin saavutetaan tietyt ovien 
paloluokat. VTT Expert Servicesin kanssa meillä on laadunval-
vontasopimus ja heidän kanssaan hoidamme ovien tyyppihy-
väksyntäasiat. Forssan Metallitöillä on myös sisäinen laadunval-
vonta, mitä tehdään omalla henkilökunnalla. Reklamaatioiden 
seuraaminen kuuluu myös laadunvalvontaan.

- On tärkeää tietää ovatko ongelmat itse aiheutettuja vai asi-
akkailta tulleita. Tällaista seurantaa on aikanani lisätty, kertoo 
Vesa. 

EU:n myötä asiakkaat tietävät ovista enemmän ja heidän vaa-
timuksensa ovat lisääntyneet. 

- Ajan hermolla tässä pitää olla koko ajan. Kuulun ympäris-
töministeriön referenssiryhmään, joka kokoontuu Helsingissä 
teknologiateollisuuden tiloissa. Siellä päätetään, mitä arvoja 
ulkopalo-oville Suomessa tarvitaan ja mitä pitää huomioida. 
Esimerkiksi Kreikassa ja Suomessa on hyvin erilaiset olosuhteet. 
Toistaiseksi on sellainen tilanne, että CE-merkintää ei ole mah-
dollista saada sisäpalo-oville, mutta ulkopalo-oville se on tulossa 
2019 marraskuussa.

1. Karmiprofiileja siirretään työpisteelle

2. Teräspalo-oven kokoonpano niittaamalla

3. Valmiiksi maalattujen tuotteiden 
    siirto imukuppisiirtimellä

4. Robottisärmäyssolu 

1

2

3

4
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Kilpailu alalla

Kilpailu on alalla kovaa, mutta toistaiseksi saranapalo-ovia ei 
ole tullut vielä Euroopasta Suomeen Viroa lukuun ottamatta. 
EU:ssa palo-ovet pitää testata akkreditoidussa laitoksessa. Lu-
kot ja muut ovihelat pitää myös testata. Paloluokat menevät 30 
minuutin ovesta aina 120 minuuttiin asti. Ovea poltetaan koko 
alalta molemmilta puolilta testiuunissa. Uunissa on 60 minuu-
tin kohdalla noin 1000 astetta lämpöä. Oven lämpötila ei saa 
olla tässä vaiheessa yli 140 astetta kylmältä puolelta. Uunissa on 
myös kova paine, mikä pyrkii avaamaan ovea polton aikana.

Vienti

Viennissä auttavat suomalaiset toimijat, kuten Wärtsilä, Valmet 
ja Metso. Heidän kauttaan viedään ovia ulkomaille. Esimerkiksi 
Wärtsilän toimittamiin voimalaitoksiin Forssan Metallityöt on 
toimittanut ovia. Venäjän vientikin on piristynyt välivuosien 
jälkeen.

- Ovien lukot sarjoitetaan meillä valmiiksi ja kaikki ovihelat 
laitetaan kiinni tehtaalla. Oviheloilla tarkoitetaan painikkeita, 
ovipumppuja ja vetimiä, selventää Vesa.
Forssan Metallitöillä tehdään piirustuksia kohdekohtaisesti. 
Myös räätälöityjä ovia on paljon. Tämä on toimitusvarmuuden 
ohella yrityksen myyntivaltti. Forssan Metallityöt on asiakaspal-
velussa vahva.

- Lähdemme siitä, että olemme nopeasti tavoitettavissa, niin 
puhelimella kuin sähköpostillakin. Tehdyissä mielipidetutki-
muksissa yrityksemme on antanut positiivisen kuvan palvelus-
ta, olemme aina valmiita auttamaan, kehaisee Vesa.

Yrityksen tilat

Forssan Metallitöillä on tiloja käytössä 16 000 m2. Tiloja on 
myös vuokrattu 2 500 m2 paikalliselle salibandyseuralle. Tilaa 
pitää olla, sillä ovet tuotetaan paikan päällä raaka-aineesta val-
miiksi tuotteeksi. Lisäksi keväällä 2018 valmistuvan hallilaajen-
nuksen myötä toimituskapasiteettia pystytään nostamaan 25 %. 
Toimituksia voi parhaina viikkoina olla sata  eri puolelle Suo-
mea, sekä viennin toimitukset lisäksi. Hyvillä tiloilla ja laitteilla 
saadaan myös työn tekeminen mielekkäämmäksi. 

Vesa Lundström

Vesa pyrkii antamaan työntekijöilleen enemmän vastuuta, oli-
vat nämä sitten töissä tehtaalla tai toimistolla. Tämä luo vastuul-
lista ilmapiiriä ja kannustaa omatoimisuuteen.

- Vaikka toimitusjohtaja olenkin, niin itse olen todella myyn-
tihenkinen ja haluan tavata asiakkaita ja tehdä kauppaa. Viime 
vuonna taisin olla myyjistä eniten kauppoja tehnyt. Olen paljon 
töissä, mikä ei ole mikään yllätysuutinen yrittäjille, eli toisin 
sanoen se on tapa elää. Salibandy on minulle rakas harrastus 
ja olen aloittanut sen vuonna -93. Vietän myös perheen kans-
sa aikaa metsässä retkeilemällä. Yrittäjyys merkitsee minulle, 
että yrittää ja antaa kaikkensa. Vaikka olen kotoisin Tammelan 
Kaukjärven kylästä, minulle on tärkeää, että yrityksemme pysyy 
Forssassa ja on vahvasti paikallinen. •
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5. Ovilinjan käyttö vaatii tarkkaavaisuutta

6. Sisarukset Ulla ja Vesa neuvonpidossa

7. Teräspalo-oven hitsausta

8. Ovien jauhemaalausta



Yhdistyksen vuosijuhla pidettiin 
18.11.2017 Forssan musiikkisalissa Työ-
väentalolla. Juhlan valmistelut aloitettiin 

jo edellisenä vuonna, jotta juhlasta saataisiin 
70-vuotiaalle yhdistykselle arvonsa mukainen ja 
ikimuistoinen tapahtuma. Juhlassa päähuomi-
ossa oli yhdistys, joten huomionosoituksia 
jäsenistölle ja yrityksille ei tällä kertaa jaettu. 
Tilaisuus oli rakennettu juhlalliseksi, mutta il-
mapiiriltään rennoksi. Satavuotias Suomi sai 
myös huomiota juhlassa. 

Puheenjohtaja Ville Koiviston tervehdyksen 
jälkeen Finlandian juhlayleisölle esitti Heikki 
Leino. Tulkinta saikin juhlayleisön hiljenty-
mään asiaankuuluvalla tavalla. Juhlapuhujaksi 

tilaisuuteen oli saatu ent. kansliapäällikkö Erk-
ki Virtanen. Puheessa hän kävi lävitse yhdis-
tyksen toimintaa vuosien varrella ja otti myös 
kantaa yleiseen taloustilanteeseen ja hallituksen 
toimintaan. Tervehdyksen tilaisuuteen toivat 
myös Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesänie-
mi, Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen 
puheenjohtaja Ilkka Tuominen sekä yhdistyk-
semme kunniapuheenjohtaja Eero Mäkelä. 
Forssan Naisvoimistelijat esittivät estradilla kil-
pailuohjelmansa, johon koreografian olivat teh-
neet Milja Hintsanen ja Minna Kontulainen.  

Yhdistyksen historiaa esiteltiin filmin muodos-
sa; edellisten vuosien puheenjohtajat kertoivat 
yhdistyksen toiminnasta heidän puheenjohta-

juusvuosiensa aikana 1976 –2003. Ohjelmassa 
oli myös tanssimusiikkia, josta huolehti Sanna 
Pietiäisen orkesteri. Sanna toimi myös tilaisuu-
den juontajana. Juhlaillalliseen oli panostettu ja 
monenmoista herkkua oli tarjolla. Juhlaillallisen 
toteutuksesta vastasivat Marko Vähäsalo Saras-
mäen pitopalvelusta, sekä Pekko Koivisto An-
tin Konditoriasta. Ruokailun jälkeen oli vapaan 
seurustelun ja tanssimisen aika. 
Loppuillasta lavalle saapui myös Dj Jam eli Jan-
ne Lukkala, ja vieraat pääsivät nauttimaan 80-
90 -lukujen tunnelmista diskomusiikin tahdissa.  

Yhdistys sai viettää 70-vuotista taivaltaan onnis-
tuneessa juhlassa, josta riittää mukavia muistoja 
vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys
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Katso kaikki illan kuvat: www.fsktry.fi/70v
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On helppo yhtyä ministeri Sanni Grahn-
Laasosen kirjoitukseen (Kätevä 2/2017) 

siitä, että Forssan seutu tarvitsee kokonaiset 
kasvupalvelut. Verkostomaisella toimintata-
valla voimme tarjota kasvupalvelut, joista on 
selkeää kilpailuetua seudulla toimiville yri-
tyksille ja tekijöille. Lukuisissa palavereis-
sa eri toimijoiden kanssa on käynyt selväksi, 
että tahtotila verkostomaisen toimintatavan 
synnyttämiseksi on vahva. Mitä pitää tehdä? 
Kääriä hihat ja ryhtyä tuumasta toimeen. Tar-
vitaan konkretiaa, lihaa luiden ympärille. Aina 
ei tarvita sataayhtä kokousta, loputtomia oh-
jausryhmiä ja muistioita muistioiden perään. 
Parempi olisi saada keskinkertainen uudistus 
pakettiin kuin odottaa loputtomasti huomis-
ta ja täydellisyyttä. Kehittäminen kunnissa on 
usein monen toimijan yhteistyötä ja työn tu-
los kompromissi, josta särmät on hiottu pois. 

Avaimet elinvoimaan ovat käsissämme. Elin-
voimaisia seutuja yhdistää vahva tahto teh-
dä asioita yhdessä. Kun yksi voittaa, kaikki 
voittavat. Elinvoimaisissa kunnissa tehdään 
saumatonta yhteistyötä. Neljäs sektori, kan-
salaiset, otetaan tiiviisti mukaan päätöksente-

koon. Kaikki ovat samalla puolella; politiikka, 
julkishallinto, yrittäjät – siis ihmiset!

Kulttuurista elinvoimaa

Aivan kuten yrityksissäkin, kunnissa ja kau-
pungeissa on oma kulttuurinsa. Mitä enemmän 
organisaation menestys perustuu vuorovaiku-
tukseen, sitä keskeisempi on kulttuurin rooli. 
Kaikki organisaatiot hyötyvät kulttuurin mo-
ninaisuudesta. Jos kulttuurissamme pelätään 
epäonnistumista, sen pelko johtaa siihen, että 
ei uskalleta tehdä mitään. Näemme ympäril-
lämme enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. 
Voisimme tavoitella myös epäonnistumisia ja 
sitä kautta kasvua, uusia innovaatioita. Jakau-
tuminen leireihin ja toisten epäonnistumisilla 
ratsastaminen ei vie seutukuntaamme yhtään 
eteenpäin saati kehitä elinvoimaisuutta. Hyötyi-
simme, kun kävisimme avointa vuorovaikutusta 
siitä, minkälainen kulttuurimme on ja minkä-
laiseksi sen toivomme muokkautuvan. Voisim-
me luottaa siihen, että yhteistyö toimii, vaikka 
olisimmekin eri mieltä asioista. Sillä joskus on 
pakko olla rohkeasti eri mieltä. Vain uusista tu-
lokulmista voi syntyä jotain ainutlaatuista. 

Suomen parhaimpia työpaikkoja yhdistää erin-
omaisesti johdettu kulttuuristrategia. Uskon sa-
man toimivan myös julkisyhteisöissä. Kaikkea 
tätä yhdistää ihminen asioiden takana.

Kun sote-asiat riisutaan kunnista, kunnan tehtä-
väksi jäävät sivistys, koulutus ja elinkeinotoimi. 
Siis uusien osaajien kasvattaminen sekä kunnan 
houkuttelevuuden ja vetovoiman lisääminen 
elinkeinoelämän ja asukkaiden silmissä.

Olen toiminut FYK:n toimitusjohtajana nyt ra-
piat kolme kuukautta. Vielä marraskuussa en 
osannut odottaa, mikä minua on vastassa. Olen 
nöyrin mielin kiitollinen siitä, miten hyvin mi-
nut on otettu vastaan. Olen ilahtunut ja juurtu-
nut. Haluan tehdä töitä sen eteen, että Lounais-
Hämeen seutu tarjoaa yrityksille menestyksen 
avaimet. Kiitos teille yrittäjille, että olette avan-
neet ovenne minulle ja kertoneet tarinaanne. 
Olen äärettömän ylpeä jokaisesta seutumme 
yrittäjästä, olkaa tekin ylpeitä omasta yritykses-
tänne! Minulla on unelma. Unelma siitä, että 
tulevaisuudessa Suomen parhaat työpaikat tule-
vat Lounais-Hämeestä. Ja silloin meillä on myös 
Suomen parhaat kasvupalvelut. •

MINULLA ON UNELMA
Maria Jokinen
Kirjoittaja on Forssan Yrityskehitys Oy:n 
toimitusjohtaja.
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”Tyhjästä on moni asia alkanut” 
kiteytyi  Peltolan Kimmon 
kohdalla kun hän tuli Forssan 
Sähködiesel Oy:n palvelukseen 
varaosamyyjäksi syyskuussa 
1989. Yritys oli aloittamassa 
varaosamyyntiä ja myymälä oli 
tyhjä.  
- Oli hassua mennä myyjäksi 
kauppaan missä ei ollut mitään 
myytävää. No tavaraa sitten 
alettiin haalia ja pikkuhiljaa  
se varaosamyynti saatiin 
käyntiin, muistelee Kimmo.

FORSSAN SÄHKÖDIESEL OY

FORSSAN SÄHKÖDIESEL  
OY:N HISTORIAA 

Forssan Sähködiesel Oy:n tarina al-
kaa vuodesta 1946, jolloin Pauli Aho 
perusti Forssan Autosähkö -nimisen 
yrityksen. Veikko Litmanen tuli yri-
tykseen mukaan 1949, jolloin yritys-
toiminta siirtyi hänen omistukseensa 
ja yrityksen nimeksi tuli Autolataus 
V. Litmanen Ay. Toimipaikka sijaitsi 
tuolloin nykyisen Veneseura Riennon 
laiturin tietämillä samassa pihapiirissä  
Osuusliike Tammen vesitehtaan kans-
sa. 
1950 yritys muutti Kyläkadulle. Toi-
minta pyöri autojen sähkölaitteiden 
ympärillä: korjattiin akkuja, kennoja, 
latureita ja sähkömoottoreita. 1961 
oli jälleen muuton aika, tällä kertaa 
Hämeentielle uusiin tiloihin, jois-
sa toiminta jatkuu edelleen tänäkin 
päivänä. Uusien tilojen myötä myös 
henkilökunnan määrä kasvoi. 1983 
vetovastuun yrityksessä ottivat Paavo 
Hakamäki, Raimo Kenni ja Ismo 
Aaltonen ja yrityksen nimi sai nyky-
nuotonsa, Forssan Sähködiesel Oy.
 

KIMMO PELTOLA 
YRITYKSEEN

Vuonna 1984 Kimmo valmistui au-
tonasentajaksi. Valmistumisen jälkeen 
työtä löytyi Lounais-Hämeen Trak-
torissa. Ensiksi nuorimies teki trak-
toreihin maahantulohuoltoja, mutta 
siirtyi ajan mittaan varaosapuolelle. 
Kuvioihin tuli muutos, kun 1989 Fors-
san Sähködiesel haki varaosapuolen 
myyjää. Kimmo haki paikkaa ja sai 
sen. Koska yrityksellä ei vielä tuolloin 
ollut varaosamyyntiä, piti toiminta 
aloittaa tyhjästä. Hyylyt saatiin nope-
asti kuntoon ja varaosien myynti alkoi.  
 
Näitä töitä Peltola tekikin  2000-luvun 
alkuun saakka, kunnes Aaltosen Ismon 
jäi eläkkeelle ja Kimmo päätti lunastaa 
itselleen hänen osuutensa yrityksestä. 
Korjaamopuolen työnjohdon Kimmo 
sai vastuulleen 2004 jolloin Raimo 
Kenni jäi eläkkeelle. Kokonaan yritys 
siirtyi Kimmolle 2013 Paavo Haka-
mäen lähettyä viettämään ansaittuja 
eläkepäiviä.



YRITTÄJYYS KORJAAMOALALLA

Yrittäjyys merkitsee Peltolan Kimmolle ensisi-
jaisesti leipää ja toimeentuloa. Yrittäjäksi lähti-
essä asenne työn tekemiseen muuttuu, kun on 
vastuussa yrityksestä ja työntekijöiden toimista.

- Kyllähän kaikki muuttuu kun siirtyy palkal-
lisesta yrittäjäksi. Asioita joutuu katsomaan vä-
hän eri tavalla. Työpäivät lisääntyivät ja piteni-
vät. Myös lomat lyhenivät merkittävästi, en ole 
pitänyt kuukauden kesälomia 15 vuoteen. Aja-
tusmaailma on muuttunut kokonaisvaltaisem-
maksi. Palkkatyössä hoitaa vaan yhden tehtävän 
kerrallaan, mutta yrittäjänä joutuu ajattelemaan 
kauaskantoisesti. 

Välillä on päiviä, kun yrittäjyys ottaa päähän. 
Seuraavana päivänä on taas saanut jostain uut-
ta virtaa ja keksinyt ratkaisut ongelmiin, kertoo 
Kimmo. Yrittäjän vapautta Kimmo ei kuiten-
kaan vaihtaisi pois. Yrittäjyys on vahvasti muka-
na prheen arjessa, sillä Kimmon vaimo omistaa 
myös alan yrityksen, Hämeen Autosähkö Oy:n. 
Yritysten välillä on tiivistä yhteistyötä Forssan ja 
Hämeenlinnan välillä.

SÄHKÖDIESEL OY TÄNÄÄN

Forssan Sähködiesel Oy on autoelektronii-
kan ja polttoainelaitteiden asiantuntija vuo-
sikymmenten kokemuksella. Erikoisalaa ovat 
käyntiongelmaiset ja päästövikaiset autot. 
Ammattitaitoiselta henkilökunnalta saa kor-
jaamopalvelut ja varaosat saman katon alta.

Sähködiesel Oy pyrkii olemaan ajan hermoil-
la. Korjaamoa on laajennettu, jotta työ sujuisi 
joustavasti ja asiakas saisi parasta palvelua.  

- Vanhassa tilassa oli 260 m2, neljä nosturia 
ja yksi pitkä kuilu. Moni korjaustyö saattaa 
vaatia lisäaikaa, esimerkiksi silloin kun tarvit-
tavia osia ei ole heti saatavilla. Ennen oli vai-
keaa jättää työtä kesken päiväksi tai kahdeksi. 
Uusi korkea korjaamotila toi 209 m2 lisätilaa. 
Tämän ansiosta auto saa olla paikallaan eikä 
sitä tarvitse siirtää muualle. 

Kaikkiaan tiloja löytyy 800 m2 ja korjaus-
kohteet vaihtelevat. Juttua kirjoitettaessa hal-
lista löytyi kansiremontissa oleva Caterpillar. 

- Korjattavaa on laidasta laitaan: sähköä, die-

seliä, vianhakua, katsastuskunnostusta sekä 
huoltoja ja määräaikaishuoltoja, kertoo Kimmo. 

 
Forssan Sähködiesel on myös Dräger -alko-
metrien virallinen myyjä ja asennusliike. Am-
mattikuljettajat tarvitsevat usein alkometriä, 
samoin valvottuun ajo-oikeuteen määrätyt. 
Nykyajan autokorjaamon pitää pystyä toimi-
maan monella eri alueella. Autot kehittyvät 
koko ajan ja niihin tulee jatkuvasti lisää tekni-
siä ratkaisuja. Myös sähköautot ja hybridiautot 
tarvitsevat huoltoa. Toistaiseksi niiden osuus 
on Forssan seudulla sangen pieni. 

Sähködieselin palveluksessa on tällä hetkellä 
kaksi myyjää ja viisi asentajaa. Yrityksen kaup-
papaikkaa Hämeentiellä Kimmo pitää hyvänä, 
sillä usean saman alan yrityksen keskittymä 
tuo mukavasti asiakkaita alueelle. Liikevaih-
dosta n. 70-80 % tulee korjaamopalveluista ja 
loput varaosamyynnistä. Varaosamyynnissä 
tehdään yhteistyötä muiden paikallisten kor-
jaamojen kanssa, varaosavalikoman uskotaan 
olevan tällä hetkellä Forssan laajin. 

Sähkölaitteiden ja osien kunnostus on arkipäivää.
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Forssan Sähködiesel on Dräger -alkometrien 
virallinen myyjä ja asennusliike.

Uusi korkea korjaamotila toi 209 m2 
lisätilaa. Tämän ansiosta auto saa 
olla paikallaan eikä sitä tarvitse 
siirtää muualle.
"
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MARKKINOINTI

Sähködiesel erottuu muista autokorjaamoista 
pitkällä historiallaan joka tuo tunnettavuutta. 
Yritys on myös Bosch Car Service -piste, mikä 
takaa maailman suurimpien autotehtaiden 
alihankkijan tietotaidon ja alkuperäislaatui-
set varaosat sekä kehittyneen testaustekniikan 
sekä mahdollistaa yhteismarkkinoinnin mui-
den Kanta-Hämeen alueella tomivien Bosch-
pisteiden kanssa. Kilpailu korjaamoalalla on 
kuitenkin kovaa ja hyvä palvelu sekä laadukas 
työ ovat parhaita markkinointivälineitä. Huo-
nosti tehty työ kulkee viidakkorumpuna niin 
nopeasti, ettei lipsumisiin ole varaa. 

- Nettinäkyvyyskin on erittäin tärkeä juttu. 
Kun ulkopaikkakuntalaisella lakkaa auto lataa-
masta, niin mihin hän sen vie? Googlen kautta 
löytyy helposti korjaamot Forssasta. 

AUTOILU TULEVAISUUDESSA?

Maailmalla ja isoissa kaupungeissa on keskus-
teltu dieselautojen tulevaisuudesta. Kimmo 
kuitenkin rauhoittelee dieselautojen omistajia: 

- Kyllä näillä vanhoilla dieseleillä ja vanhalla 
kalustolla ajetaan vielä pitkän aikaa Suomessa 
ja varsinkin Forssan seudulla. Isot kumipyörät 
ei sähköllä liiku vaan tavara kulkee paikasta  
A paikkaan B edelleen polttomoottoreilla. Ei 
sellaisia painavia kuormia voi sähköllä siirtää. 
Nyt myynnissä olevien sähköautojen iäksi ar-
vellaan viisi vuotta. Akuston uusiminen tulee 
niin kalliiksi, että sitä ei ainakaan vielä kannata 
tehdä. Jos vaihdossa myyt viisi vuotta vanhaa 
sähköautoa, niin siitä ei taida saada paljoa-
kaan, miettii Kimmo.

OMAT SUUNNITELMAT

Kun Kimmolta kysytään tulevaisuuden 
suunnitelmia, vastaa hän hymyissä suin: 

- En tiedä miten Sähködiesel tulevaisuudes-
sa kehittyy. Itse olen viisikymppinen, joten mi-
nulla on sellainen kymmenen vuotta tässä vielä 
aikaa kehittää yrityksen toimintaa. Mitä sen 
jälkeen tapahtuu, niin saapas nähdä…

Kimmo harrastaa penkkiurheilua, lisäk-
si lapsille on varattu aikaa; Kimmo skypettää 
Puolassa asuvan Henrikan kanssa kerran vii-
kossa, seuraa Aleksin salibandya ja touhuaa 
kolmevuotiaan Martan kanssa. 

- Ei ole aikaa kauheasti muille harrastuksil-
le, vaikka moni yrittää houkutella, naurahtaa 
Kimmo. •

Laajassa varastossa on mistä valita, tietää Kimmo Peltola.



Yhdistyksen jumpat jatkuivat syksyn ja 
kevään aikana LF Gym:llä. 

24.10.2017 Yhdistys vieraili Forssan 
kaupungintalolla. Kaupunginjohtaja Jari 
Kesäniemi kertoi tilaisuudessa itsestään ja 
linjauksista joilla Forssaa kehitetään. 

18.11.2017 järjestettiin 70-vuotisjuhla 
Forssan musiikkisalissa. Lisää 

tilaisuudesta lehden sivuilla 8-9. 

3.2.2018 yhdistyksemme 
delegaatio kävi onnittelemassa 

150-vuotiasta Helsingin Käsityö- ja 

Teollisuusyhdistystä. 

22.2.2018 vierailimme remontoidussa 
eduskuntatalossa. Eduskuntataloa 

oli yhdistyksellemme esittelemässä Sanni 
Grahn-Laasonen ja hänen eduskunta-
avustajansa Lotta Saarenmaa.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
24.3.2018 Eerikkilän urheiluopistolla. 

Samalla toimitusjohtaja Petri Jakonen 
esitteli opiston toimintaa ja alueen 
kehitystä, käytiin patikointiretkellä ja 
nautittiin eväät laavulla. 

29.3.2018 Oli tarjolla Liigakiekkoa 
Helsingissä, missä JYP ja HIFK kohtasivat 
välierissä. HIFK voitti kamppailun 2-1.

12.4.2018 yhdistyksemme järjesti 
tietosuojakoulutuksen jäsenistölle 

Envor Oy:n tiloissa. Kouluttajana toimi 
asianajaja, varatuomari Hannele Järvinen. 

7.5.2018 vierailimme Leather 
Heavenin uusissa tiloissa Forssassa. 

Yhtiön toimintaa ja toiminta-ajatusta oli 
meille esittelemässä toimitusjohtaja Timo 
Ilmonen.
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9.6. Uusi Iloinen Teatteri Peacockissa!
Lähtö 13:30 Forssan tilausajolaiturista, 
näytös alkaa klo 16.  Tuhansien ämpärien 
maa tarkastelee omaperäisen ihastuttavaa 
kansaamme hulvattomien sketsien, 
svengaavan musiikin ja näyttävien 
tanssinumeroiden kautta. Esityksen 
jälkeen ruokailu. 

MC-Kätevä järjestää kesän aikana erilaisia 
ajotaphtumia, joista tiedotetaan erikseen.

27.6. klo 19 Kesäteatteria, Teatteri 
Tuntematon: KORKEUSKAMMOA 
KUUSNIEMELLÄ. Mitä tapahtuu idylliselle 
hämäläiselle maalaiskylälle, kun 
markkinavoimat jylläävät?

2.-4.8.2018 Holjat. Holjilla nähdään 
naapureita ja vanhoja tuttavia sekä 
nautitaan kotimaisista huippuartisteista.

17.8.2018 Rautakankikävelyn MM-kilpailut 
Mustialassa. FSKTRY on kirkastamassa 
viimevuotista hopeasijaansa.

22.8. klo 18:00 Yritysvierailu Steralle. 
Vierailun aikana tutustutaan yrityksen ja 
tehtaan toimintaan.  

4.10. – 7.10.2018 Opintomatka Fäärsaarille
Ohjelmassa tutustumista saarten elämään, 
yritystoimintaan, hallintoon, luontoon ja 
tietysti myös paikallisiin ihmisiin.

Forssan Seudun 
Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistyksen 
hallitus 2018
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, Juha Heinämäki,  
Eija Lehtonen-Saira, Marko Korpi

Varajäsenet Päivi Arvo-Laaksonen, 
Sipi Erkkilä, Jaakko Henriksson

1 3 5

1

2

3

Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen toimintaa

4

2 4 6

3 4 6

5

6

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



Onko yrityksesi 
vakuutusturva

MITOITETTU OIKEIN?
Ota yhteyttä, niin räätälöidään 

yrityksellesi sopiva kokonaisuus.

Maarit Jalasjoki
p. 050 422 1345, maarit.jalasjoki@if.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asiakaspalvelu 029 70200 111 
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Tahdo enemmän:
MEILTÄ KOTI JA NOPEA 
ASUNTOLAINAPÄÄTÖS

VARAA TAHDOLLE AIKA: SÄÄSTÖPANKKI.FI

Muistatko Sp-Automme?  

Meillä jälleen hulvattoman 

 hauska Sp-kesä 2018!  

Seuraa kanaviamme! 

Tule mukaan!

www.saastopankki.fi/someronsp 
Torikatu 6, 30100 Forssa p. 029 041 2330 

Helppoa lähestyttävyyttä,  
asiantuntemusta, hymyä ja huolenpitoa,   

ihmiseltä ihmiselle!

WAU! Todistetusti paras!  
Säästöpankkien omistama  
Sp-Rahastoyhtiö on Suomen paras 
osakevarainhoitaja 2018. Palkinnon 
myönsi arvostettu rahastotutkimus-
yhtiö Morningstar.

Asemanpuiston Lääkärikeskus 
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010  
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