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Meiltä saat kaikki pankki- ja vakuutuspalvelut saman 
katon alta. 
 

Ota yhteyttä, niin selvitämme yhdessä mitä ratkaisuja 
voimme tarjota juuri sinun yrityksellesi.

Ajanvaraus op.fi/kaikki tai soita 0100 05151

Timo Lahti 050 364 2580
Heli Seppälä 010 256 1338
Jaana Sava 050 343 4761

Yrittäjän 
kumppani

Pääkirjoitus 

Olisipa kristallipallo...
Talouden syksy on alkanut, kuten taloustietäjät olivatkin ennusta-
neet. Maailmantalous hiipuu ja euroalueella varsinkin Saksan talous 
yskähtelee. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota heijastuu 
laajalti globaalitalouteen, kun Yhdysvallat on asettanut merkittävät 
tullit noin 70 % Kiinan tuonnista. Englannin brexit-neuvottelut ve-
nyvät ja paukkuvat. Millaiset tulevat olemaan eroteatterin talousvai-
kutukset? Kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että teollisuuden luot-
tamus on heikentynyt maailmanlaajuisesti. Myös palvelusektorin 
luottamus talouteen on heikentynyt, mutta selvästi teollisuutta vä-
hemmän. Kauppasota ja poliittinen epävarmuus vähentävät ja lyk-
käävät investointeja. Rahoitusmarkkinoilla ja pörssissä on heilun-
taa. Tästä saatiin juuri Suomessakin merkkejä, kun Nokian osakkeet 
lähtivät rajuun laskuun. Euroalueen huolena on, että teollisuuden 
heikkous alkaa heijastua myös työmarkkinoille ja palvelusektoriin. 
Toistaiseksi se ei näy euroalueen työttömyysasteessa, joka on laske-
nut suunnilleen finanssikriisiä edeltävälle tasolle.  

Suomessa tuotetut tavarat ja palvelut pärjäävät kilpailussa rajojem-
me ulkopuolella tuotettujen hyödykkeiden kanssa, koska euroalu-
een rahapolitiikka tukee edelleen kasvua. Suomen taloudellinen 
toimintaympäristö tarjoaa edellytykset kasvun jatkumiselle talou-
den epävarmuudesta huolimatta. Valtio saa edelleen nollakorkoista 
rahaa. Alhaiset korot antavat mahdollisuuden kotitalouksille kulut-
taa ja yrityksille investoida. Viennin ja tuonnin erotuksen kehitys 
jää kuitenkin laihaksi, sillä tuonti kasvaa vientiä nopeammin. Ta-
louskasvu jääkin lähitulevaisuudessa kotimaisen kysynnän varaan.

Forssan seudun kuntia haittaa valtionosuuksien muutokset ja kun-
tien kontolle tulleiden palvelujen lisääntyminen. Ministerit lupaavat 
yhtä sun toista ja sysäävät päätöksensä kuntien hoidettavaksi. On sel-
vää, että väestö edelleen ikääntyy ja syntyvyys laskee. Tilanne tulee 
jatkossa olemaan kestämätön kunnille, koska palveluihin tarvittavat 
rahamäärät tulevat jatkossakin kasvamaan. Tämä tarkoittaa myös, 
että rahaa ei ole liiemmin käytettävissä yritysten palveluiden tehosta-
miseen ja tätä kautta työllisyyden parantamiseen. Miten kunnat saa-
vat taloutensa kuntoon? Veroja voidaan tietysti korottaa, mutta tämä 
tulee vähentämään työllisyyttä ja ostovoimaa. Mitä ilmeisemmin on 
kuntapuolelle tulossa laajamittaiset yt-neuvottelut. Jotta alueelle saa-
taisiin uutta kasvua, pitää paikallisten poliitikkojen ja virkamiesten 
miettiä asioita isommin ja luovemmin. Menee vielä ainakin pari-
kymmentä vuotta, ennen kuin pääsemme osalliseksi lähialueemme 
kasvukeskusten laajentumiseen ja väestön levittäytymiseen.

Yhdistyksemme jäsenistöllä on alkuvuosi sujunut suotuisissa 
merkeissä. Tosin monilla tilauskirjoihin mahtuisi enemmänkin 
työsuorituksia. Osalla yrityksistä on ollut myös positiivista kasvua 
ja mittavia investointeja. Tämä kertoo siitä, että 
pitkässä juoksussa uskoa tulevaisuuteen löytyy. 
On ollut ilo huomata, että alueellamme yritykset 
harjoittavat menestyksellistä vientikauppaa. 
Kuluva vuosi on kohta taputeltu lop-
puun. On vaikea ennustaa.Mitä 
tuleva vuosi tuo tulessaan. 
Toivotan kuitenkin kaikille 
yrittäjille mukavaa lop-
puvuotta ja menestystä 
vuodelle 2020.

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

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset

Kannen kuva Matimek Oy

Päätoimittaja Ville Koivisto

Taitto Mainostoimisto Synergia Oy

Paino Forssa Print 2019

Yrityskiihdyttämö 

Forza 
sijaitsee Forssassa Hämeen 
ammattikorkeakoulun kampuksella 
Kehräämön alueella.

Forza tarjoaa Co-working tiloja, ainutlaatuisen 
yhteisön yrityksille ja opiskelijoille sekä 
erinomaiset mahdollisuudet tutkimukselle.

Tapahtumia, sparrausta ja 
yhteisöllistä toimintaa yrityksille.

Lue lisää www.fyk.fi

Lisätiedot:
Heidi Loukiainen

yhteisömanageri, 
Forza yrityskiihdyttämö

Forssan yrityskehitys
p. 050 550 3211

heidi.loukiainen@fyk.fi



Innostava yhteisö yrityksille ja asiantuntijatyö-
tä tekeville, näin voisi Forzaa kuvailla lyhyesti.

Forzassa mukana on Crazy Town yhteisö, jol-
la yhteisöllisiä työtiloja on mm. Jyväskylässä, 
Helsingissä, Tampereella, Hämeenlinnassa, 
Porissa - ja nykyään myös Forssassa. Kaikilla 
Forza yhteisön jäsenillä on mahdollisuus työs-
kennellä toisen paikkakunnan Crazy Towneis-
sa ilmaiseksi. Jäsenyyttä kannattaa tiedustella 
allekirjoittaneelta.

Tilat ja yhteisö

Forza on paljon enemmän kuin pelkät seinät, 
jotka sijaitsevat Hämeen ammattikorkeakou-
lun kampuksen tiloissa Forssan kehräämöllä. 
Yhteisön tarjoamat mahdollisuudet yrityksille 
ovat verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen 
lisäksi kaupan tekeminen toisten jäsenten kes-
ken. Tutkimuksen mukaan yli 85 % Crazy Town 
yhteisön jäsenistä tekee kauppaa keskenään. 

Tilat Forzassa ovat helposti muunneltavat ja 
monikäyttöiset. Yhteisölle on käytössä iso tila 
tapahtumille ja työskentelyyn. Tiloissa järjes-
tetään kaikille avoimia tapahtumia sekä vain 

yhteisölle suunnattuja yksityisiä tapahtumia. 
Tapahtumia järjestetään usein myös yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjoamme 
yhteisön jäsenten käyttöön erikokoisia työhuo-
neita ja neuvotteluhuoneita yritysten tarpeiden 
ja toiveiden mukaan. Isompia tilaisuuksia var-
ten meillä on myös mahdollisuus käyttää kahta 
isoa auditoriota, joita voi yhteisömme jäsenet 
vuokrata pientä korvausta vastaan.  

Ideoista liiketoimintaan

Kun aloitin Forza yhteisömanagerina kesä-
kuun loppupuolella, niin pohdin yritysten 
kohtaamisia Forza yrityskiihdyttämön tiimoil-
ta - millaisia toiveita yrityksillä on toiminnan 
suhteen ja kuinka saada heidän liiketoimin-
tansa ja uudet yritykset lentoon? Yritysten 
sparraaminen ja liikeideoiden työstäminen 
ovat mielenkiintoisia osia työssäni. Olen ai-
emmassa työssä ja omassa liiketoiminnassani 
ollut yritysten apuna erilaisissa yrityksiä koh-
danneissa haastavissa tilanteissa. 

Forzassa on olennaista myös tiivis oppilaito-
syhteistyö. Mukana on tällä hetkellä HAMK, 
LHKK sekä Ypäjän Hevosopisto. Opiskelijoi-

den osaamisen hyödyntäminen yritysten on-
gelmien ratkaisussa on usein hedelmällistä ja 
varmasti saamme tätä kautta hyviä esimerkke-
jä lähiaikoina. Opinnäytetöitä ja harjoittelijoita 
on helposti löydettävissä eri alojen toimijoille.   

Tapahtumien kautta 
verkostoitumaan

Olemme syksyn aikana järjestäneet useita ta-
pahtumia Forzassa ja valmistelleet syksylle mie-
lenkiintoisen kattauksen tapahtumista. Suurin 
tapahtuma oli FRUSH -kiertotalous tapahtuma, 
joka saavutti hienosti tavoitteensa ja tulee ensi 
vuonna varmasti tuplaamaan taas kävijämää-
ränsä. Tapahtumaa vauhdittamassa on Euroo-
pan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton 
kautta saamamme hankerahoitus, jolla varmis-
tetaan se, että saamme FRUSHista ensi vuodelle 
entistä kansainvälisemmän ja vaikuttavamman 
tapahtuman. Asiantuntijapoolin kasaaminen 
tapahtuman ympärille on jo käynnissä.

Mikä on Forza?
 

Marraskuinen tervehdys
Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. 
Lakimuutokset tuovat tullessaan paljon muutoksia, jotka on 
huomioitava työsuhteen aikana. Nykyinen työaikalaki on tullut 
voimaan vuonna 1996, jonka jälkeen työelämä on muuttunut 
huomattavasti. Työnteko ei ole nykyisin niin vahvasti paikkaan 
ja aikaan sidottua kuin ennen ja tämä on huomioitu uudessa 
työaikalaissa. Työaikalain kokonaisuudistuksen tarkoituksena 
on kiinnittää entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin sekä 
mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen työn-
antajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti.

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu ja verotettava tulos 
lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain 

mukaan. Tämä tulee keventämään yritysten hallin-
nollista taakkaa. Jatkossa kaikki tulot kuuluvat elin-

keinotoiminnan tulolähteeseen. Maatalous tulee 
säilymään itsenäisenä tulolähteenä. Esimerkiksi 

vuonna 2020 vuokrauksesta aiheutunut tappio 
on mahdollista vähentää osakeyhtiön tulok-

sesta. Ennen vain saman tulolähteen tappiot 
oli mahdollista vähentää saman tulolähteen 
tuloista.
Muutoksia sovelletaan ensimmäisen 
kerran verovuonna 2020.

Kirjoittaja 
Leena Leppä-Lukkala, 
KLT
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Yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi 
muun omaisuuden omaisuuslaji.
Kiinteistönvuokraukseen sovelletaan nykyisen oikeuskäy-
tännön periaatteita, joiden mukaan vuokraustoiminta ei 
ole elinkeinotoimintaa. Ulkopuoliselle vuokrattu kiinteis-
tö kuuluu jatkossa yhteisön elinkeinotulolähteen muuhun 
omaisuuteen. Tappiot muuhun omaisuuteen kuuluvan kiin-
teistön tai kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta ovat 
vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista 
toisin kuin nykyisin. Muuta omaisuutta ovat myös esimer-
kiksi hyödykkeet, joita yhteisö ei käytä tulonhankkimiseen, 
kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus.

KATSO-tunnisteet jatkuvat vielä vuonna 2020. Talous-
hallinto-ohjelmistot kehittelevät miten tunnistautuminen 
ohjelmistosta hoidetaan jatkossa. Sain kuulla, että var-
maankin haetaan samanlaista ratkaisua kuin tulorekisteri-
ilmoittamisessa eli tiedot tulevat kulkemaan verottajalle 
varmenteen kautta. Odotellaan mitä asian tiimoilta tulee 
kuulumaan. 
Edelleen on myös ratkaisematta, kuinka suomi.fi -tunnuk-
set saadaan pelittämään esim. yhdistyksillä.

PRH muistuttaa jatkossa laskulla, jos tilinpäätöksen 
rekisteröinti myöhästyy. Aikaraja on kahdeksan kuukautta 
tilikauden päättymisestä. Ensimmäiset laskut PRH lähettää
marraskuussa.

Vaatimus osakeyhtiön osakepääomasta 
poistui 1.7.2019 lähtien.

OmaVero on suljettuna 
1.11.2019 klo 15.30 lähtien 8.11.2019 asti.

Heidi Loukiainen
Yhteisömanageri, Forza 
p. 050 550 3211

Lisätietoja 
Fyk.fi



4  KÄTEVÄ 2 / 2019       

Matimek Oy 

Vuonna 2015 perustettu ohutlevytuotantoon keskittynyt 
Matimek Oy hakee hallittua kasvua. Yritys on investoinut 

uusiin tiloihin Forssan Kurikkamäelle. Nykyinen 
Tammelan kunnan omistama 1500 m2 halli on käymässä 
tuotantotiloiltaan ahtaaksi ja laajentamismahdollisuudet 

tontilla ovat rajalliset. Matimekilla on vauhti päällä ja 
pyrkimys kasvuun. 

- Neljä vuotta sitten emme osanneet tästä haaveilla.  
Olemme toimineet asiakkaiden toiveiden mukaan.  
Aikanaan meiltä pyydettiin laseria konekantaan.  

Sen jälkeen pyydettiin investoimaan maalaamoon.  
Olemme kuunnelleet asiakkaita ja  
toteuttaneet asiakkaiden tarpeet.  

Mitähän ne seuraavaksi ehdottelevat,  
pohtii Timo Nurmi.

ohutlevytuotantoa palveluasenteella
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Matimek Oy

Yrityksen perustamisen juuret juontavat 
Forssan LVI-Valmisteelle, jossa Timo Nur-
mi ja Markus Salomaa työskentelivät samas-
sa työhuoneessa. Vuosien aikana ystävykset 
huomasivat kokemuksen kertymisen myötä 
hallitsevansa alaa. Tästä syntyi ajatus oman 
yrityksen perustamisesta ja työn tekemisestä 
itselle omalla tavalla. Yrittäminen ei miehiä pe-
lottanut ja niin ajatus toteutui. 

- Olisi se alkuun varmaan pelottanutkin jos 
olisi miettinyt asioita pidemmälle, mutta luo-
timme vahvasti omaan ammattitaitoon, muis-
telee Timo. 

- Ennakkoon tietysti kyseltiin mahdollisil-
ta asiakkailta, että mikäli firma perustetaan 
löytyykö mielenkiintoa käyttää sen palveluita. 

Meille näytettiin vihreää valoa ja se antoi lisää 
rohkeutta, kun oli takeet siitä, ettei olla tyhjän 
päällä, kertoo Markus Salomaa. 

- Aluksi lähdettiin siitä, että työllistämme it-
semme. Vuokrasimme Tammelan kunnalta kol-
masosan Matintuomion hallista, jatkaa Timo.

Osakkaita lisää

Ennen yrityksen perustamista mukaan tuli 
myös kolmas osakas, Hans Strömberg. Hänellä 
on oma metallialan yritys Stremet Oy Salossa. 
Matimek Oy sai hänestä erittäin tärkeän tukipi-
larin, joka rauhoitti pankin edustajia yrityksen 
alkutaipaleella. Yrityksestä jolla ei ole historiaa  
pitää löytyä uskottavat taustajoukot. Neljänneksi 
osakkaaksi tuli Forssan Säätökaluste Oy. Ensin 
asiakkaana, kunnes kiinnostui myös osakkuu-

desta, kertoo Timo. Kylmälaitteita valmistava 
Aste Oy muodostui Matimekille yrityksen alun 
kannalta tärkeäksi asiakkaaksi.

- Täytyy sanoa näin jälkeenpäin, että oli se 
heiltä iso kädenojennus, kun luottivat kahden 
miehen firmaan, kertoo Timo. 

Vajaan vuoden kaverukset tekivät töitä kah-
destaan, valmistaen tilattuja osia. Alun opette-
lun jälkeen asiat alkoivat loksahdella paikoil-
leen. Töitä, kontakteja ja henkilökuntaa alkoi 
tulla lisää. 

- Auttoihan silloin alkumetreillä muutama 
muukin isompi asiakas. Olen usein miettinyt, 
että vaikka meillä riitti itseluottamusta omaan 
osaamiseemme ja tekemiseemme, niin asi-
akkaana olisin varmaan ajatellut ”kaksi uutta 
yrittäjää Tammelassa, onko tuo nyt kauhean 
vakuuttavaa”, pohtii Markus.

Yrityksestä
 jolla ei ole historiaa 
pitää löytyä uskottavat 
taustajoukot.  

Matimekin konekannalla pystytään tekemään hankaliakin 
kappaleita asiakkaiden tarpeisiin. Konekantaan kuuluu 
kaksi laserleikkuria, neljä särmäyspuristinta ja kaksi 
levytyöstökeskusta.
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Kilpailutilanne

Forssan seudulla on monta levyntyöstöpajaa, 
joten kilpailua alalla paikallisestikin löytyy. 
Seutukunnan yrityksille on toistaiseksi riit-
tänyt töitä mukavasti ja forssalaista metalli-
alan osaamista arvostetaan myös maamme 
rajojen ulkopuolella. Paikallisesti metallipa-
jat tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja 
alueelle on syntynyt alan yrityksien kesken 
oma verkostonsa. Pajat auttavat toisian-
sa vuorotellen esim. konerikon, hankalien 
kappaleiden ja kiiretöiden osalta. Tällöin 
yritykset saavat toisiltaan myös synergiaetu-
ja. Matimekin valtteja ovat monipuolinen 
laitekanta, palvelu, joustavuus ja luotetta-
vuus. Aikataulutus on muodostunut hintaa 
tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi. Matimek Oy 
ostaa toisilta alan yrityksiltä hitsaus- ja ko-
neistuspalveluita sekä kuljetusyrityksiltä lo-
gistiikkapalveluita. 

- Markkinointiin ei olla paljon satsattu. 
Viidakkorumpu on ollut tärkein markki-
nointikonsultti. Alkutaipaleella opittiin, että 
kilpailevat asiakkaatkin keskustelevat keske-
nään. Jos joku saa erinomaisia osia ja palve-
lua, se kerrotaan muillekin. Sana kiirii aika 
hyvin, mutta siinä on myös kääntöpuoli. Jos 
asioiden kanssa sössii, niin sekin tiedetään 
hetkessä kaikkialla. Sosiaalinen mediakin on 
hyvä markkinointikanava, jossa voi lisätä fir-
man positiivista ilmapiiriä. Tämä on firmalle 
hyvää mainosta ja auttaa myös rekrytoinnissa, 
tietää Markus. 

Fasiliteetit

Matimek Oy työllistää tällä hetkellä yli kym-
menen henkeä. Osaavasta ja ammattitaitoises-
ta henkilökunnasta löytyy sopivassa suhteessa 
vuosien kokemusta ja erikoisosaamista sekä 
myös nuorta energiaa. Nykyisellä konekannal-
la pystytään ohutlevyä koneistamaan maksimi-
koossa 1500 mm x 3000 mm ja 15 mm pak-
suisena. Yrityksessä autetaan myös asiakkaita 
kappaleiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 
Pienenä yrityksenä Matimek on myös joustava 
ja ketterä. 

- Meillä on paljon huoltopuolen asiakkai-
ta, jotka tekevät töitä erilaisissa yrityksissä ja 
tehtaissa. Tarpeen tullen he kävelevät tänne 
tupakka-askin kanteen tehdyn suunnitelman 
kanssa ja kertovat tarvitsevansa piirroksen kal-
taisia osia. Se on oma ryhmänsä asiakaskun-
taamme, kertoo Timo. 

Matimek Oy:n konekannalla pystytään te-
kemään hankaliakin kappaleita, mikä palvelee 
erilaisia alihankkijoiden tarpeita. Käytössä on 
kaksi laserleikkuria, neljä särmäyspuristinta 
sekä kaksi levytyökeskusta. Palvelun kokonai-
suuteen kuuluu myös alihankintana järjestettä-
vät maalaus- ja hitsaustyöt. Kattava materiaa-
livarasto takaa joustavat ja nopeat toimitukset 
sarjoille sekä yksittäisille tilauksille.

Matimek työpaikkana

Alussa Timon ja Markuksen tavoitteena oli pe-
rustaa itselleen hyvä työpaikka. Uusien työnte-
kijöiden myötä kaverukset halusivat olla myös 
paras mahdollinen työnantaja. 

- Ryhdyimme yrittäjiksi hieman myöhem-
mällä iällä, joten tiedämme kokemuksesta, että 
työntekijöillä on paljon potentiaalia ja hiljaista 
tietoa. Niitä pitää vain osata hyödyntää, kertoo 
Markus Salomaa. 

Matimek ei ole alkanut kilpailemaan työn-
tekijöistä ostamalla ketään. Se tuntuisi olevan 
yrittäjäkaksikon mielestä loputon tie, missä 
kukaan ei voittaisi. 

- Ohutlevyseppäkoulutuksesta ei meille ollut 
juurikaan hyötyä. Uskomme enemmän moti-
voituneeseen aihioon (henkilöön), josta aloi-
tetaan kouluttamaan työntekijää. Vähintään 
vuoden verran menee, ennen kuin sisäistää 
alan metkut. Rekrytoinnin tapahtuessa pitää 
olla aina mielessä, että kiireiden jälkeen työn-
tekijälle pitää olla myös töitä, muistuttaa Timo.
Yritys on myös panostanut työntekijöiden työ-
olojen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.

Uudet tilat ja maalaamo

Matimek on muuttamassa omiin tiloihin Fors-
san Kurikkamäelle. Kunnostetussa ja laajenne-
tussa rakennuksessa on tilaa kaikkiaan 2600 m2. 
Tilojen ansiosta varastot ja yrityksen sisäinen 
logistiikka helpottuvat sekä työpisteille tulee 
tuntuvasti lisätilaa. Tilan lisäys vaikuttaa myös 

Uudistuneet tuotantotilat valmiina tuotannon käynnistämiseen.

Työntekijöillä on paljon 
potentiaalia ja hiljaista 
tietoa. Niitä pitää osata 
hyödyntää.

Matimekin toiminta alkoi Matintuomiossa Tammelan kunnan omistamassa teollisuushallissa vuonna 2015. 
Muutto uusiin tiloihin Forssan Kurikkamäelle tapahtuu loppuvuonna 2019.
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pajan yleiseen siisteyteen ja puhtaanapitoon. 
Saman katon alla toimii myös Harri Häklin 
luotsaama jauhemaalaukseen erikoistunut Nor-
mipinta Oy. Yhteisten tilojen ansiosta valmis-
tettavien kappaleiden logistiikka helpottuu, kun 
kaikki käsittelyvaiheet löytyvät saman katon 
alta. Yhteistyö nopeuttaa tilausten valmistumis-
ta sekä lisää kustannustehokkuutta. 

- Haluamme palvella yrityksiä mahdolli-
simman hyvin ja etsimme uusia asiakkuuksia. 
Maalaamon pinnoittamiskyky on 500 neliöitä 
tunnissa, mikä mahdollistaa suurien sarjojen 
käsittelyn. Eihän mikään tule ilmaiseksi, joten 
töitä pitää tehdä entistä uutterammin. Uudet 
tilat antavat myös uutta virtaa ja vaikuttavat yri-
tyksen imagoon positiivisesti, muistuttaa Timo.

Yrittäjänä oleminen

Ensimmäiset kaksi vuotta yrittäjäkaksikko teki 
todella pitkiä päiviä. Kahden miehen yrittämi-
sessä on hyvä puoli siinä, että vertaistuki on 
varsin lähellä. 

- Sitä vain ajatteli nyt tehdään. Nyt on alka-
nut pohtimaan, että lomaa olisi mukava johon-
kin kohtaan saada enemmänkin kuin viikon 
verran, miettii Markus. 

- Toisaalta se on alkanut nyt olemaan mah-
dollistakin. Ennen se ei ollut mahdollista, kun 
koko ajan tuli uusia töitä, väkimäärä kasvoi ja 
toimimme itse kesätyöntekijöinä loma-aikana. 
Nyt ollaan jo siinä pisteessä että tämä pyörii 
vaikka ei oltaisi itse paikalla. Tämä on vähän 
kuin työ ja harrastus samassa paketissa. Ehkä 
sitä tulevaisuudessa aikaa riittää muuhunkin 
tekemiseen, naurahtaa Timo. •

Normipinnan maalaamon pinnoituskyky on 500 neliötä tunnissa.  
Yhteisten tilojen myötä valmistuvien kappaleiden logistiikka helpottuu.
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LHJ GROUPIN 
palvelut yrityksille 
ja julkishallinnolle 

LHJ Group
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
• Yhdyskuntajätehuolto
 
Suomen Erityisjäte Oy
• Pilaantuneet maat,  

vaaralliset jätteet ja kuonat
 
Suomen Materiaalikierrätys Oy
• Sähkö- ja elektroniikkaromu  

sekä metalliromu
• Jätehuollon palvelut yrityksille
 
Suomen Tietoturva Oy
• Tietosuojattavat materiaalit
 
Cool-Finland Oy
• Kylmälaitteiden kierrätys

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on varmasti tuttu 
yritys Forssan seudulla asuville ihmisille ja siellä 
toimiville yrityksille. LHJ on huolehtinut alueen 
yhdyskuntajätehuollosta vuodesta 1995 lähtien. Hieman 
vieraampia saattavat olla monet haasteellisemmille 
jätteille suunnatut palvelut, joita on muodostunut 
LHJ:n yhteyteen vuosien kuluessa. Nykyään LHJ 
ja sen tytäryritykset muodostavat LHJ Group 
kokonaisuuden, jonka liikevaihto on noin 28 miljoonaa 
euroa ja työllistää noin 90 henkilöä pääosin Forssan 
seudulla. Yrityskokonaisuus on johtava toimija 
valtakunnallisesti muun muassa kylmälaitteiden 
käsittelyssä ja jätevoimalaitosten pohjakuonien 
materiaalihyödyntämisessä. 
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Kierrätyspalveluilla laaja 
toiminta-alue

LHJ Groupin erikoisosaamisalueita jätehuol-
lon lisäksi ovat sähkö- ja elektroniikkaromun 
käsittely, pilaantuneiden maiden ja kiinteiden 
vaarallisten jätteiden käsittely, jätevoimalai-
tosten pohjakuonien käsittely sekä tietosuo-
jamateriaalien hävitys. Näitä palveluita tarjo-
taan paikallisesti, mutta useimmat asiakkaat 
sijaitsevat laajemmin Etelä-Suomen alueella 
ja osin valtakunnallisesti. Jätevoimalaitosten 
pohjakuonien käsittelyssä ja kylmälaitteiden 
kierrätyksessä toiminta-aluetta ovat myös Poh-
joismaat ja Baltian alue. 

Jätehuollon palveluja paikallisesti 

Kiertotalous ja ilmastonmuutos ovat olleet 
keskeisiä yhteiskunnallisia puheenaiheita vii-
me aikoina. Jätehuollolla ja kierrätyksellä on 
oma osuutensa näihin asioihin vaikuttami-
sessa. LHJ Group haluaa toimia vastuullisesti 
ja vaikuttaa omilla palveluilla näiden asioiden 
toteutumiseen, kertoo LHJ Groupin markki-
nointipäällikkö Pasi Kaskinen. 

- Meidän tavoitteena on tarjota mahdol-
lisuuksia esimerkiksi jätteiden lajittelun ja 
kierrätyksen toteuttamiselle. Usein tärkein osa 
onnistuneelle kierrätykselle ovat palveluiden 
käyttäjät, jotka viime kädessä huolehtivat käy-
tännön lajittelutyöstä.

Nykyään LHJ Group tarjoaa yrityksille jä-
tehuollon kokonaispalveluita tytäryrityksen, 
Suomen Materiaalikierrätys Oy:n kautta. Se 
tarjoaa Forssan seudulla ja vajaan 100 kilomet-
rin säteellä jätehuollon palvelut keräysvälineis-
tä kuljetuksiin ja käsittelyyn asti. 

Tietosuojamateriaalin hävitys on ollut osa 
LHJ Groupin toimintaa vuodesta 2007. Asiak-
kaalle voidaan tarjota aukoton hävitysprosessi, 
jossa materiaalin hävitystä seurataan RFID-
pohjaisen kalustonhallintajärjestelmän avulla 
noudosta tuhoamiseen asti, kertoo Pasi Kas-
kinen. 

- Tyypillisimpiä hävitettäviä materiaaleja 
ovat edelleen arkistot ja toimistojen paperido-
kumentit. Entistä enemmän syntyy myös säh-
köisiä tallenteita, kun elektronisten laitteiden 
määrä yhteiskunnassa kasvaa. 

Pilaantuneen maan ja kiinteiden vaarallisten 
jätteiden käsittelypalvelut toteutetaan tytäryri-
tys Suomen Erityisjätteen kautta. Yritys on val-
takunnallisesti merkittävä toimija muun mu-
assa vaaralliseksi luokiteltavien purkujätteiden, 
kuten asbestin ja kreosootin käsittelyssä. 

Pienerien vastaanotossa 
Kiimassuon jätekeskukseen 
muutoksia

Kiimassuon jätekeskuksessa asioi vuosittain 
kymmeniä tuhansia asiakkaita. Merkittävä osa 
näistä ovat paikallisia rakennus- ja remont-

tiyrityksiä sekä vastaavia. Vuoden vaihteessa 
astuu voimaan jätelain osittaisuudistus, joka 
voi vaikuttaa joidenkin enemmän asioivien 
yritysten toimintaan, jotka toimittavat piene-
riä lajitteluasemalle tai punnittavia kuormia 
vaa’an kautta. Mikäli asiointi vuositasolla ylit-
tää 2 000 €:n rajan tulisi yritysten kilpailuttaa 
jätteenvastaanottopalvelut uudessa valtion-
hallinnon materiaalitori.fi -palvelussa. Mikäli 
yritys ei saa 14 päivän kuluessa kohtuullista 
tarjousta käsittelystä palvelun kautta, voidaan 
jätteet ottaa vastaan ns. kunnan toissijaisen 
vastuun perusteella Kiimassuon Jätekeskukses-
sa. Mikäli asiointi ei ylitä vuositasolla 2 000 € 
rajaa, voi asiointia jatkaa entiseen tapaan myös 
ensi vuoden puolella. 

Niille asiakkaille, joilla raja voi ylittyä, voim-
me tehdä yritysten kanssa vuoden 2020 lop-
puun mennessä ns. TSV-sopimuksia, jotka 
ovat voimassa kolme vuotta, kertoo Pasi Kas-
kinen

- Ne eivät sido yritystä jätteen toimittami-
seen, mutta mahdollistavat jätteiden vastaan-
ottamisen normaaliin tapaan ensi vuoden puo-
lella kuten tähänkin mennessä. 

Tämä ei ole LHJ:n näkökulmasta kaikkein 
toimivin lakimuutos, mutta toivomme ettei 
tästä aiheutuisi yrityksille suurempaa haittaa, 
Kaskinen jatkaa. •

Jätehuollon järjestäminen kuuluu jokaisen yrityksen vastuulle, mutta vain harvalla on aikaa huolehtia, 
että ympäristöhuolto oikeasti toimii. Pasi Kaskinen ja Tommi Pohjola antavat mielellään neuvoja ja opastusta. 
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Miten sinusta tuli optikko? 

Tämä oli kaikkea muuta kuin unelma-ammatti. 
Olin aina ajatellut että silmiin katsominen on 
maailman typerintä touhua ja ällöttävintä mitä 
voi ikinä olla. Minusta piti tulla ravintola-alan 
ammattilainen, mitä varten olin kouluttautu-
nut. Ravintola-alalla ehdin olla melkein kaksi 
vuotta, eli minusta olisi tullut johtotason hen-
kilö ravintolamaailmaan. Opiskeluaikana tein 
paljon tarjoilijan töitä, joilla elätin itseni opis-
kelun ohessa. Sattuman sanelemana päädyin 
hetkeksi myyjäksi optikkoliikkeeseen ja siellä 
omistajapariskunnan tytär sai minut houku-
teltua optikkokouluun. Siinäkin vaiheessa olin 
vielä sitä mieltä että ”pyh”. Pääsin kuitenkin 
ensimmäisellä yrittämällä kouluun ja sille tielle 
jäin. Tykkään ihan sairaan paljon hommastani, 
tämä on upea ammatti.

Valmistuessani minulla oli kaksi työpaik-
kavaihtoehtoa: Saksassa tai Forssassa. Mietin, 
että kumpaan lähtisin. En tiedä menikö pupu 
pöksyyn, joten päädyin Forssaan. Optikko-
koulutukseen kuului harjoittelua eri puolella 
Suomea optikkoliikkeissä. Minulla oli Forssas-
sa kolme harjoitteluajaksoa. Silloinen omistaja 
Jarmo Pääkkönen halusi palkata minut töihin 
valmistuessani. Hivenen jäi mietityttämään, 
missä olisin, jos olisin valinnut toisin. Optik-
ko Pääkkösen liike sijaitsi Forssassa Puistolin-
nassa. Siellä olin töissä yhdeksän vuotta ennen 
yrittäjäksi alkamista.

Optikon työnkuva?

Se onkin mielenkiintoista. Optikko tekee ny-
kypäivänä hyvin paljon asioita. Aikaisemmin-
han meidän koulutus on ollut vähän suppeah-
ko. Työnkuvaan kuuluu silmälasimääritys, eli 
tutkitaan asiakkaan näkö sekä määritetään ja 
myydään oikeanlaiset silmälasit. Nykypäivänä 
optikot saadaan koulutettua paljon pidemmäl-

le kuin aiemmin. Koulutetut optikot ottavat 
kantaa myös silmien terveyteen. Se tarkoittaa 
sitä että kun tutkin asiakkaan silmät, niin sa-
malla mietin voiko tällä olla viitteitä yleissai-
rauksista, silmäsairauksista. Nykyään ollaan 
terveyspuolella hyvin pitkälti. Jos tarve vaatii, 
niin asiakas ohjataan yleislääkärille tai silmä-
lääkärille. Tutkimusten jälkeen tulee silmälasi-
en määritys ja oikeanlaisten linssien valinta. 

Mitä sairauksia voi nähdä?

Minulla on käynyt hyvä tuuri, tai sitten minul-
la on joku kuudes aisti mikä kertoo, että nyt 
on jotain erikoista nähtävillä. Pienimmät ovat 
toki diabetesta, reumapohjaisia sairauksia ja 
sitten on sarkoidoosi -tyyppisiä sairauksia. Se 
tarkoittaa, että on syöpä, esimerkiksi keuhko-
syöpä, mikä lähettää ensimmäisiä merkkejä sil-
män pohjaan. Suurin juttu on se, että olen löy-
tänyt kaksi alkavaa aivokasvainta. Molemmat 
henkilöt ovat elossa ja erittäin hyvissä voimis-
sa. Vuosittain he muistavat käydä minua kiit-
tämässä. Toki enhän minäkään tiennyt mistä 
oli silmänpohjan muutoksissa kysymys, mutta 
laitoin henkilöt eteenpäin lisätutkimuksiin. 

Terveysihminen ja käsityöläinen?

Käsityöläisyys on sitä, että teemme hyvin paljon 
korjauksia silmälaseihin. Niihin hiotaan linssit, 
eli muotoon hionta tehdään kehyksiin. Siinä 
tarvitaan hyvää sorminäppäryyttä. Linssin voi-
makkuudet ja pinnoitteet tehdään Suomessa tai 
ne tulevat maamme rajojen ulkopuolelta. Meille 
linssit tulevat pyöreinä 65–75 millisinä kiekkoi-
na, jotka hiotaan kehykseen sopivaan muotoon.

Yrittäjyys?

Aloitin vuonna 2000 eli ensi vuonna on tulossa 
20-vuotisjuhlavuosi. Aloitin omalla liikkeellä 

Torikeskuksessa, jossa liiketilan paikka muut-
tui kolmesti. Se oli hyvä ja keskeinen paikka 
aloittaa. Loimaan toimipiste avattiin vuonna 
2005. Somerollakin kävin kääntymässä, mutta 
kiristyneen kilpailun takia lopetin sen toimin-
nan vuonna 2015. Vuoden verran toimin alussa 
yksityisenä optikkoliikkeenä, mutta sitten liityin 
Synsam -ketjuun, jossa ehdin olemaan kaikki-
aan 12 vuotta. Sinä aikana olin Synsam -ketjus-
sa hyvin pitkälti sisällä organisaatiossa, eli tein 
pohjoismaisella tasolla Suomen ostoja ketjulle. 
Siinä sivussa, kun hoidin omat liikkeet, niin 
hoidin koko Suomen Synsamin asioita. Ketjul-
ta sain tuuraajan itselleni omaan liikkeeseeni, 
jonka palkka ja kulut maksettiin. Varsinaisena 
palkollisena en tehnyt töitä Synsamille. Työt 
tehtiin hyvin pitkälti omalla ajalla ja pakollisten 
menojen ajaksi saatiin sijainen. Tämäkin oli an-
toisa ajanjakso elämässä. Paljon oppi lisää alasta 
ja sai tietoa taloudelliselta puolelta. Sai myös tie-
toa siitä, mitä kaikkea uutuuksia oli tavaroissa 
ja tekniikassa tarjolla. Niitä sitten pyrin hyödyn-
tämään omalla seutukunnallamme. Minulle jäi 
tavarantoimittajiin hyvät suhteet, joista on hyö-
tyä toimiessani nyt yksityisenä yrittäjänä. Olen 
saanut pidettyä samat sopimukset, vaikka en 
virallisesti ole enää missään ketjussa mukana.

Tänä päivänä työllistän itseni lisäksi kuusi 
työntekijää ja toimin kahdella paikkakunnalla. 
En ole enää ajatellut levittäytyä laajemmalle. 
Nämä kaksi toimipistettä riittävät, koska itse 
pyrin tekemään enemmän. Nyt kun ikää on 
tullut näin aikuiseksi, niin pitää miettiä omaa 
jaksamista ja mielenkiinnon kohteita. 

Haaveita tulevaisuuden suhteen?

Haaveissa olisi kouluttaa itseäni alalle entistä 
enemmän. Minua harmittaa suunnattomasti, 
etten aikanaan lähtenyt lukemaan lääkäriksi. 
Nyt sitä on myöhäistä miettiä, mutta pystyn 
kouluttautumaan vielä lisää silmänterveysasi-

Positiivista palvelua 
ammattitaidolla 

Optikko Satu Järvinen palkittiin tämän 
vuoden positiivisimmaksi forssalaiseksi. 

Palveluammatissa on aina positiivisuudesta 
etua. Sillä luodaan hyvää fiilistä 

asiakaskohtaamisiin. Positiivisuus 
hänestä huokuikin kun menimme Kätevä 
-lehden puolesta häntä haastattelemaan 

ja kyselemään Kirkassilmän viimeiset 
kuulumiset. 

Optikko Kirkassilmä
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oissa. Vaikka minusta ei lääkäriä tullutkaan, 
niin hemmetin hyvä optikko kyllä. Haluan 
tehdä asioita entistä paremmin; investoida tek-
niikkaan, seurata alalla tapahtuvaa kehitystä ja 
panostaa siihen. 

Hankinnat, trendit?

Silloin kun tein ketjulle hommia, niin ostettiin 
jo seuraavaa vuotta, eli vuoden päähän olevia 
asioita. Minulla olisi pitänyt olla kristallipallo, 
että tietää mihin suuntaan trendeissä ollaan 
menossa. Sitä kuitenkin kummasti oppii mikä 
tulee olemaan seuraavaksi suurinta muotia. 
Tietysti kun on ketjusta puhe, niin se sama 
tuote ei myy Rovaniemellä ja Helsingissä. Sama 
se on tänäkin päivänä, että muoti määrittää 
optikkoalaa hyvin pitkälti. Itse koen olevani 
terveydenalan ammattilainen, jolloin täytyy 
miettiä sopivuus asiakkaalle siten, että optiset 
ominaisuudet olisivat parhaat mahdolliset, ja 
samalla lopputulos on asiakkaansa näköinen. 
Jonkun verran ihmiset ostavat silmälaseja 
vaikka ei olisi tarvetta. Tällöin halutaan muut-
taa omaa persoonaa tiettyyn suuntaan. Aika 
usein tätä käytetään kun esimerkiksi lähdetään 
hakemaan töitä. Jostain syystä mielletään, että 
on pätevämpi, kun on lasit päässä. Sitten on 
näitä trendikkäitä, jotka haluavat viimeisintä 
uutta värien ja mallien suhteen. Pyöreitä laseja 
ilman voimakkuuksia menee myös paljon. Ne 
ovat vain hyvännäköiset siinä nenällä. 

Onko haastavaa tilata kehyksiä?

On se helpompaa kuin vaatekaupassa, jossa 
trendi muuttuu vielä nopeammin. Itse olen mel-
ko varovainen tilausten kanssa. Minulle tulee 
pieni määrä sellaista tosi, tosi trendihässäkkää 
ja sitten loppu on aika klassista ja takuuvarmaa 
tuotetta. Kaikki tilatut kehykset pitää lunastaa 
itselleen. Kyllähän kehyksiä mitkä eivät mene 
kaupaksi aina jää, mutta toisaalta teatterit ja 
leikkikoululaiset ovat onnellisia, kun saavat pa-
ketin tuliaisena uusiokäyttöä varten. Vuodenajat 
vaikuttavat todella paljon kehyskaupassa. Valon 
vähentyessä kauppa lisääntyy, kun tulee uusia 
silmälaseja. Syksyllä haetaan vahvempaa ilmet-

tä; kuten vaatetuksessakin haetaan tummem-
paa ja vahvempia värejä, niin sama pätee myös 
silmälaseissa. Kevättä ja kesää kohden tultaessa 
suositaan kevyempiä materiaaleja ja sävyjä. 

Tekniikan kehittyessä saadaan entistä pa-
rempia tutkimustuloksia. Mitä enemmän on 
digitekniikkaa, sitä tarkempia arvoja ja tu-
loksia saadaan. Pystymme mittaamaa kuinka 
asiakas käyttää silmiään, eli vierittääkö ja tui-
jotteleeko hän pelkillä silmillä ympärilleen vai 
käänteleekö hän päätä. Uusien mittalaitteiden 
ansiosta kyetään tekemään entistä paremmat 
linssit ja silmälasit, koska pystytään valitse-
maan tuote, missä mitat on otettu huomioon. 
Sama asia toteutuu myös kuivasilmälaitteita ja 
silmänpohjakuvauksia tehtäessä. Teknologia 
antaa lisäarvoa sille, että pystytään tekemään 
parempia ja tarkempia tutkimuksia, joita päte-
vät optikot voivat hyödyntää. 

Onko 3D-tulostus tulossa 
silmälasien valmistukseen?

Tällä hetkellä sitä jo tehdään maailmalla jon-
kin verran. Tuotteet ovat vielä arvokkaita, mut-
ta mihin suuntaan se muuttuu jää nähtäväksi. 
Suomessa käsittääkseni ei ole vielä, mutta 
esimerkiksi Tanskastakin on meillä mallisto, 
joka on tehty 3D-tulostuksella. Kehykset val-
mistetaan 3D-tulostuksella, linssejä ei pystytä 
tällä tekniikalla valmistamaan. Teemme myös 
digitaalista hiontaa, tällöin puhutaan terävä-
piirtolinsseistä. Eli siinä on otettu huomioon 
koko sen linssin alue ja miten sitä käytetään, 
ettei siihen jää katvealueita.

Monetko lasit olisi hyvä olla?

Nuorena pärjää helpommin, koska oma silmä 
jaksaa mukautua ja näkee joka puolelle hyvin. 
Aikuisilla ja ikäihmisillä silmän mykiö lais-
kistuu. Tällöin tarvitaan useampia laseja, ku-
ten työlasit, harrastelasit, yleislasit, suojalasit 
ja kenties liikkumiseen omanlainen ratkaisu. 

Tämä on kuitenkin hyvin yksilöllistä. Parhaa-
seen lopputulokseen päästään kohdennetuilla 
laseilla moniteholasien sijaan.

Forssan Positiivisin; aina hymyä 
vai huonojakin päiviä?

Se on kai vähän siitä kiinni, miten asian miettii. 
Kokemuksesta tiedän, että ei kaikkia huonoja 
asioita kannata jäädä murehtimaan. Business 
liikkuu, se menee välillä alas ja välillä ylös. 
Välillä on  vähän tasaisempi vaihe ja taas tulee 
niitä ylä- ja alamäkiä. Sillä systeemillä se vaan 
menee, että ei siinä sen kummempaa. Tällä 
alalla on todella kova kilpailu. Jos lähtisin teke-
mään työtä pelkällä hinnalla, niin siitä ei hyvää 
seuraisi.  Siinä unohtuisi työnlaatu ja -jälki. Jos 
mietitään, että linssi maksaa toisessa paikas-
sa 15 € ja toisessa paikassa 100 €. Päälle päin 
se voi näyttää ihan samalta, mutta sitten kun 
ruvetaan tarkastelemaan, erottuu kaksi juttua: 
toinen on optiikaltaan parempi ja linssissä 
saattaa olla tuhatkertainen pinnoite sumutettu-
na linssin pinnalle, että se kestää käyttöä. Laa-
tuvertailussa kannattaa käyttää autovertailua; 
kaikilla autoilla pääsee eteenpäin, mutta toisil-
la pääsee mukavammin kuin toisilla. Silmäla-
seissa on sama asia: kaikilla varmastikin näkee, 
toisilla vain näkee mukavammin kuin toisilla.

Mitä teet, kun et ole töissä?

Olen aika epäsosiaalinen silloin, kun en ole 
töissä ja viihdyn kotioloissa paljon. Tykkään 
käydä uimassa, ulkoilutan koiraa, käyn salilla 
ja ulkoilen. Yhdistystoiminta on lähellä sydän-
tä. Olen mukana yrittäjien hallituksessa, Lions 
Clubin toiminnassa sekä Forssan Suuppareit-
ten (salibandy) hallituksessa. Suuppareissa riit-
tää talkootöitä lähes joka viikko. Nyt, kun ru-
pesin miettimään, niin eihän sitä vapaa-aikaa 
kauheasti jäänytkään. •

Silmälasin aihiokiekko 
hiotaan kehyksiin sopivaksi.

DDSilmänpohjien tarkastelu 
kuuluu optikon perustehtäviin.

DKehyksien huolto on 
asiakaspalvelua parhaimmillaan.
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Yhdistyksen tämän vuoden opintomat-
ka suuntautui Norjan Trondheimiin. 
Trondheim on yliopistokaupunki ja 

Norjan teknologiakeskus, joka vetää puoleensa 
niin tekniikasta kuin historiasta kiinnostunei-
ta. Trondheim on Norjan kolmanneksi suurin 
kaupunki, vähän sellainen Jyväskylän kaltainen 
opiskelijakaupunki, jossa on leppoisa tunnel-
ma. Kaupungissa sijaitsee Norjan merkittävin 
kirkko, 1000-luvulta peräisin oleva Nidaro-
sin tuomiokirkko, sekä Skandinavian suurin 
puinen palatsi, joka toimii kuningasperheen 
asuinpaikkana. Tämän vuosisadan merkittä-
vimpiin rakennuksiin puolestaan kuuluu luon-
nontieteen tutkimuslaitos SINTEF, jossa tutki-
taan tärkeitä ympäristöä säästäviä tekniikoita. 
Lähistön maastot ovat ensiluokkaiset hiihtämi-
seen, ja Granåsenissa järjestetään säännöllises-
ti talviurheilun maailmancupin kilpailuja. 

Heti torstaina Trondheimiin saavuttuamme 
matkalaisilla oli tapaaminen kaupungin viral-
listen edustajien kanssa komealla raatihuoneel-
la. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mor-
ten Wolden ja kansainvälisten asioiden johtaja 
Cecilie Hammond Spark pitivät ryhmällem-
me erinomaisen selonteon Trondheimista. 
Kaupunki pyrkii jo lähitulevaisuudessa täysin 
päästöttömäksi ja energiaomavaraiseksi kau-
pungiksi.  Kaupungissa on panostettu mm. 

maksuttoman joukkoliikenteen sähköistämi-
seen. Trondheim on Tampereen ystävyyskau-
punki ja antanut konsultaatiota Tampereen 
raitiotiesuunnitelmiin.

Perjantai oli kokonaisuudessaan varattu yri-
tysvierailuille ja tutustumiseen Trondheimin 
vuonojen ympäristöön. Vierailut oli meille jär-
jestänyt Trondheimin Käsityö- ja Teollisuus-
yhdistyksen (Håndverkerforeningen i Trond-
heim og EBA Trøndelag) Kristian Dahlberg, 
joka olikin aamupäivän seurassamme. Vierai-
lut alkoivat heti aamusta tutustumisella Dahle 
BIikk AS peltisepän yritykseen. Yrityksellä on 
yli sadan vuoden historia vaativien peltiöiden 
toteuttamisesta. Nykyään yrityksessä työsken-
telee 11 henkilöä joiden kaikkien koulutus on 
tapahtunut mestari-kisälli -koulutuksen kaut-
ta, jolloin yrityksestä nimetty ammattiosaaja 
siirtää osaamistaan nuoremmalle. Yrityksen 
käsialaa ovat Trondheimin keskustassa sijait-
sevan ökyhotelli Britannian taidokkaasti toteu-
tettu katto ja sisälle tehdyt metallityöt. Norjas-
sa arvostetaan käsityötaitoja ja toimitusjohtaja 
Tore Dahle on yrityksensä osaamisesta ylpeä.

Matkalla olleet metallialan yrittäjät saivat 
matkalleen hyvää vastinetta, kun pääsimme 
tutustumaan Sandvik Teenessin toimintaan. 
Trondheimin tehdas on erikoistunut hiljaisten 

työkalujen valmistamiseen. Tämä tarkoittaa 
lähinnä kaivosporien ja erilaisten sylinterien 
valmistamista, joita käytetään esimerkiksi len-
tokoneiden laskeutumistelineissä. Valmistet-
tavien osien koko vaihteli useiden tuhansien 
kilojen osista sormenpään kokoisiin vaikeasti 
työstettäviin kappaleisiin. 

Matkamme jatkui vuonoja seuraillen seuraa-
vaan tutustumiskohteeseen Berg Gårdiin ja 
Inderøy Brenneriin ruokailemaan ja tutustu-
maan akvaviitin valmistamisen saloihin. Svein 
Bergjord oli toteuttanut unelmansa ja raken-
tanut kansallisjuomalle tarvittavat tuotantotilat 
maatilan yhteyteen. Raaka-aineet tuotantoon 
pyrkii Svein kasvattamaan itse. Akvaviitin poh-
jana toimii perunasta käytettävä mäski.

Lauantaipäivä oli varattu yritysten omien kon-
taktien ja tutustumiskäyntien hoitamiseen, 
sekä tutustumiseen kauniiseen kaupunkiin, 
jossa riitti erilaisia tapahtumia maratonista 
kirkkokonsertteihin.

Sunnuntaina lähdimme paluumatkalle Suo-
meen. Matka onnistui jälleen kerran erinomai-
sesti ja matkan aikana kokemaamme ja näke-
määmme voimme jälleen kerran hyödyntää 
kukin omassa yritystoiminnassamme. •

FORSSAN SEUDUN KÄSITYÖ- JA 
TEOLLISUUSYHDISTYKSEN 

OPINTOMATKA NORJAAN  
5.–8.9.2019 
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Perustamisvuosi: 997

Norjan pääkaupunki vuoteen 1217 asti.

Pinta-ala: 342,3 km²

Väkiluku: 193 501  

Norjan kolmanneksi suurin kaupunki ja yksi 

tärkeimmistä opiskelijakaupungeista.

Elinkeinot: Meriteollisuus, kalastus, 

öljyteollisuus ja teknologiateollisuus.

Trondheimissa sijaitsee Norjan 

valtion omistaman, suurimman 

riskipääomasijoittajan Investinorin 

pääkonttori, jonka hallinnassa on 4,2 

miljardia kruunua.

Kuuluisia trondheimilaisia:

hiihtäjät Marit Bjørgen ja Johannes Høsflot 

Klæbo, näyttelijä/kirjailija Liv Ullmann.

 Trondheim

1. Blikk As peltisepänliikkeen tekemä Britannia hotellin katto 
    on taidokasta käsityötä.
2. Sandvik Teenessin konepaja oli todella siisti ja edusti 
    osaamisessa huippuluokkaa.
3. Ruokailun odottelua Svein Bergjordin maatilalla. 
4. Svein Bergjordin sivutoimi, akvaviitin valmistus, on tuonut 
    hänelle vuoden parhaan akvaviitin valmistajan tittelin.

Kuvia matkasta www.fsktry.fi

1 3

2 4



7.5. Yritysvierailu Forssan Energialle  
ja Forssan Verkkopalveluille. 

Yritysten toiminnasta kertoivat Mika 
Potinkara ja Jyrki Tulander. Samalla 
tutustuttiin SignHeroon, sähköiseen 
allekirjoitusjärjestelmään, jota esitteli 
Meeri Eerikinharju.

19.5. Linja-autollinen jäsenistöä oli 
seuraamassa Circus de Soleil -esitystä 
Hartwall Arenalla. 

13.6. MC Kätevän ensimmäisen retki  
Salon iltatorille.  

15.6. Perinteinen teatterimatka UIT:n 
musiikkiteatteriin. Herkkua kuin 

heinänteko -esitys järjestettiin Helsingin  
Peacock-teatterissa. Esityksen jälkeen 
käytiin ruokailemassa upouudessa Sikkes’ 
ravintolassa. Sikke Sumari oli itse paikalla 
esittelemässä uusia tilojaan.

1. – 3.8. Holjat markkinat

12.8. Yritysvierailu Leikkiset Oy. 
Illan isäntänä toimi Jukka Vahtila.

1.9. Mykkäelokuvafestivaalien 
juhlanäytös Safety Last urheilutalo 

Feeniksissä.

5.– 8.9. Opintoretki Trondheimiin. 
Katso edellinen aukeama.

22.9. Jäsenistö kävi elokuvissa  
katsomassa Kari Tapiosta kertovaa 
elokuvaa Olen Suomalainen.
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17.11.2019 
Lähdemme porukalla seuraamaan 
Semmareiden 30-vuotisjuhlakonserttia 
Hämeenlinnan verkatehtaalle.

23.11.2019
Yhdistyksen vuosikokous/vuosijuhla 
järjestetään Ravintola Vanhassa Värjärissä. 
Tilaisuus alkaa vuosikokouksella klo 
18:00, käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Vuosijuhla alkaa klo 18:30. 

Tilaisuudessa jaetaan vuoden Kätevä-
palkinto sekä muistetaan ansioituneita 
yrittäjiä. Juhlissa mukana myös Forssan 
Energia ja Forssan Verkkopalvelut Oy. 

27.11.2019
Ravintolailta: maistuvien kasvisruokien 
valmistus ammattioppilaitoksella klo 17. 
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä 
vetää kurssin. Osallistumismaksu 15 €.

Forssan Seudun 
Käsityö- ja 
Teollisuusyhdistyksen 
hallitus 2019
Puheenjohtaja Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen

Sihteeri Pia Oksa

Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet 
Heikki Seppä, Päivi Arvo-Laaksonen,
Janne Lukkala, Juha Heinämäki,  
Eija Lehtonen-Saira, Marko Korpi,  
Tapio Lilja, Jaakko Henriksson

Varajäsenet Toni Nordman, Pasi Saira, 
Kirsi Laine-Mäki, Jukka Vahtila

1 3 3

1

2

3

Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen toimintaa
4

2 3 4

2 3 5

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

Asiakaspalvelu 029 70200 111
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717

verkkopalvelut@fvp.fi
www.fvp.fi

asiakaspalvelu@forssanenergia.fi
www.forssanenergia.fi

Paulinkatu 9, 30420 Forssa

Turvallista 
lounaishämäläistä 
vartiointipalvelua 
jo vuodesta 1974.

Kuka vartioi yritystäsi?18 € /  HLÖ
TARJOILLAAN 2. KERROKSEN SALISSA

KATSO MENU:

RAVINTOLAVILLA .FI/
JOULULOUNAS

Joululounas varattavissa ennakkoon 
myös muille ajankohdille hintaan 

28,00 € / hlö.

Hämeentie 7, 30100 Forssa
p. 040 4848 111 

varaukset@ravintolavilla.fi

Joululounas
3.12., 4.12.,  11.12. ja 12.12.2019

klo  11– 14

ps. pikkujoulut pitämättä?

soita 040 4848 111



Digistä  
printtiin

Digitaaliset
ratkaisut

Printti-
ratkaisut

Rakenne-
ja näyttely-
suunnittelu

JOENSUU  |  TAMPERE  |  HELSINKI  |  TURKU  |  FORSSA  |  OULU

p. 010 230 8400  |  www.punamusta.com
Ylpeästi kotimainen painotalo.

LOUNAS • À LA CARTE • KAHVILA

AVOINNA MA-LA KLO 10-22
KEITTIÖ SULKEUTUU 21:30. SU SULJETTU.

Komediaklubi alakerrassamme 
23.11. • 28.11. • 5.12. • 13.12.  

neljasseina.fi

iHemiva Installation Oy 
Lepistönkatu 14 

30100 Forssa
 +358 40 513 6073
www.hemiva.fi


