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Forssan Seudun 
Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Hallitus

Pääkirjoitus 

Muuttuva 
kansantalouden tilanne
Amerikasta liikkeelle lähtenyt pankkien fi nanssikriisi tulee vai-

kuttamaan myös Suomessa. Roskapankkilain kanssa soutaminen 

ja huopaaminen Yhdysvalloissa tietää ankeita aikoja myös lainaa 

ottaneille suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille. Muuttunut ti-

lanne rahamarkkinoilla luo paljon epävarmuutta, koska pankeille 

rahan hankkiminen on kallista ja riskilisän osuus koroissa pysyy 

suurena. Esimerkiksi vuoden euriborissa on tätä lisää reilusti toista 

prosenttiyksikköä ohjauskoron päällä. Raha on siis tällä kertaa kal-

limpaa kuin koskaan aikaisemmin euriborin aikana ja ekonomisti-

en mukaan muutosta parempaan ei tämän vuoden aikana tapahdu. 

Tilanne on nopeasti edennyt eikä sitä yhtään paranna median luo-

ma kuva katastrofi sta. Suomen valtiovarainministeri vakuuttaa, että 

tilanne ei ole niin paha Suomessa kuin 90-luvulla laman alkaessa. 

Silloin surullisen kuuluisat valuuttalainat veivät pohjaan hyviäkin 

yrityksiä lainamäärien kaksinkertaistuessa. Tällä kertaa uskotaan, 

että suomalaisyrityksissä on vielä tuoreessa muistissa tuon ajan ta-

pahtumat ja pankkikriisi Suomessa. Pankit ovat kuitenkin luvan-

neet jatkaa lainan antoa yrityksille, mutta vakuudet kyllä tullaan 

tarkastamaan huolellisesti, eikä tällä kertaa lainoja myönnetä kovin 

avokätisesti. Tällä hetkellä yritykset työllistävät ihmisiä varsin hyvin 

ja monella sektorilla on tilauskantaa pitkälle ensi vuoden puolelle. 

Toivoa vain sopii, että amerikkalaiset nopeasti ratkaisisivat heiltä 

alkaneen pankkirkiisin, sillä pitkään jatkuessa sillä on arvaamatto-

mat seuraukset myös Suomessa.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenyrityksillä 

kevät ja kesä ovat menneet hyvin. Jäsenyrityksissä on töitä ollut ja 

tilanne hallussa. Tosin Forssassa on ollut myös ikävämpiäkin uu-

tisia, kuten Forsteen ja Novartin henkilökunnan vähennysuutiset. 

Forssan seutukunnalla on kuitenkin herätty ja pyritty harjoittamaan 

aktiivisempaa politiikkaa, jotta alueelle saadaan korvaavia työpaik-

koja. Tie on pitkä ja ehkä kivinenkin, hyvä on kuitenkin alkaa siitä, 

että jo olemassa olevia yrityksiä tuetaan ja taataan niiden toimin-

taedellytykset. Tämän jälkeen on helpompaa löytää myös uusia 

yrityksiä ja yrittäjiä seutukunnalle. Positiivista ajattelumallia pitää 

suositella kaikille, sillä otsa kurtussa olemalla ei asioita ainakaan pa-

rempaan suuntaan saada. Toivoa vain sopii myös, että seutukunnan 

valtuustot saavat saleihinsa yrityselämälle suotuisia päättäjiä kun-

nallisvaaleissa. Tämä olisi välttämätöntä työllisyyden ylläpitämisen 

kannalta Forssan seudulla. Myös seutukuntien yhteistyötä tulee ke-

hittää monella sektorilla, sillä 

suurempi väestöpohja antaa 

mahdollisuuksia paremmin 

organisoida ja keskittää 

päällekkäisiä toimintoja. 

Tätä kautta vapautuvat varat 

voitaisiin kohdistaa esimer-

kiksi alueen yritystoiminnan 

kehittämiseen.
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Verohallinto on julkaissut tiedotteen 1.6.2008 

miten verovelvollinen voi menetellä maksu-

vaikeuksien kohdatessa. Verottaja tuntuu jo 

varautuneen taantumaan ja verovelvollisten 

hetkellisiin maksuvaikeuksiin.

Kaikkihan tiedämme, että verot on maksettava 

viimeistään veronmaksuun merkittynä päivä-

nä, vaikka verotukseen olisi haettu muutosta. 

Tiedotteessa kerrotaan, miten olisi hyvä mene-

tellä tilapäisissä maksuvaikeuksissa. On hyvä 

muistaa, että viivekorkoa maksetaan eräpäivää 

seuraavasta päivästä veron maksupäivään. Ve-

rottajan sivuilla on viivekorkolaskuri, jolla voi 

itse laskeakoron määrän: www.vero.fi 

Maksumuistutus on verohallinnon ensimmäi-

nen yhteydenotto kuukauden kuluessa erä-

päivästä, jos maksua ei ole suoritettu. Maksu-

muistutuksessa on maksettava vero lisättynä 

viivekoron määrällä. Jotta suuremmilta ongel-

milta säästyttäisiin, niin verohallinto on ohjeis-

tanut kyseisessä julkaisussaan veron maksun 

lykkäämisestä, maksujärjestelystä sekä veron 

huojennuksesta. Verohallinto haluaa, että ve-

rovelvollinen tietää kuinka voi menetellä vero-

jen maksun suhteen.

Veron maksun lykkääminen on mahdollista 

asiakkaan kirjallisella hakemuksella. Lykkäystä 

haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jos-

sa on kerrottava mitä veroa hakemus koskee, 

kuinka pitkäksi aikaa lykkäystä haetaan sekä 

perusteet, joiden lykkäystä haetaan. Verohal-

linto antaa lykkäyshakemukseen kirjallisen 

päätöksen. Siinä on myös veron maksamista 

koskevat ohjeet. Lykkäysaika on yleensä 6 -12 

kk. Lykkäyksestä saa lisätietoa verohallinnon 

tiedotteesta ”veron maksun lykkääminen”.

Maksujärjestely on mahdollista sopia vero-

hallinnon kanssa erääntyneiden verojen mak-

samisesta. Järjestely voidaan tehdä asiakkaan 

kirjallisesta tai suullisesta hakemuksesta. Mak-

samattomille veroille tehdään maksuohjelma 

ja maksuajalta peritään viivekorko. Maksu-

järjestelyyn vaikuttaa verojen määrä, pyyde-

tyn maksuajan pituus ja asiakkaan aikaisempi 

maksukäyttäytyminen. Maksujärjestelyn aika-

na verottaja ei ryhdy perimistoimenpiteisiin, 

jos asiakas noudattaa maksujärjestelyn ehtoja. 

Uudet verot on maksettava eräpäivinä. Veron-

palautus on mahdollista käyttää maksujärjeste-

lyssä olevien maksamattomien verojen suori-

tukseksi. Asiasta saa lisätietoa verotoimistosta.

Veron huojennus on vapautus veron mak-

samisesta joko osittain tai kokonaan tietyin 

edellytyksin. Huojennusta haetaan kirjallisesti 

ja perusteina voivat olla asiakkaan veronmak-

sukyvyn olennainen heikentyminen, veron pe-

rinnän kohtuuttomuus tai muu erityinen syy. 

Huojennuksesta saa lisätietoa verohallinnon 

tiedotteesta ”veron huojennus”.

Verohallinnon tiedotteissa on tarkemmin ker-

rottu kaikista näistä mahdollisuuksista, joita 

verovelvollisella on käytössään verojen mak-

sun suhteen. Kannattaa käydä tutustumassa 

verottajan sivuilla.  

Verohallinnossa on 

myös palvelunu-

mero, josta saa tar-

kempia tietoja;

020 697 026

Mukavaa syksyä

toivotellen

Leena 

Leppä-Lukkala, 

KLT

Viimeisien vuosien aikana hoivayrittäjyys on 

nostanut päätään. Tässä ”buumissa” on Fors-

san seudulle syntynyt jokunen yön yli hoivaa 

tarjoava hoivayritys. Yritysneuvojan näkökul-

masta hoivayrittäjät ovat yrittämisen todellisia 

pioneereja ja erityisesti hoivakodit tuntuvat 

haasteellisilta perustettavilta. Asiakkaana on 

usein kunta, joka on tottunut vuosikymmenten 

aikana tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelun-

sa itse. Hoiva-ala on täynnä erilaisia säännök-

siä ja alalle tulo-kynnys on pääomavaltaisuu-

den vuoksi erittäin korkea. Alkupanos voi olla 

miljoonia euroja.

Kunnilla ei ole varmaa käsitystä omista hoiva-

alan yksikkökuluista, hankintaosaamisessa on 

vielä opeteltavaa ja taustalla vaikuttavat päät-

täjät näkevät asiat mustavalkoisten lasien läpi. 

Joillekin poliitikoille tulevat yksityisestä hoi-

vakodista ensimmäiseksi mieleen sanat voitto 

ja valvonta. Miten me voimme valvoa kaikkia 

noita voittoperiaatteella toimivia hoivakote-

ja? Kun tietää, että useimmiten yrityksen pe-

rustamisen taustamotiivi on parempi hoiva ja 

vapaammat kädet asiakkaan paremman olon 

turvaamiseksi, niin kysymys tuntuu vähin-

täänkin epäoikeudenmukaiselta. Yritysneuvoja 

on pikemminkin huolestunut siitä, onko euro 

saanut sille kuuluvan roolin hoivayrityksen ta-

louden suunnittelussa vai ei. Toiset päättäjät pi-

tävät yksityistä hoivayrittäjää itsestään selvänä 

parempien palvelujen tuottajana. Pikkuhiljaa 

poliittiset päättäjät ujuttautuvat tuohon kes-

kikastiin, joka alkaa hyväksyä julkista sektoria 

tukevan yksityisen palvelutuotannon. Tähän 

ryhmään ovat jo kauan kuuluneet kunnanjoh-

tajat. Käytännön ratkaisut tekevät kuitenkin 

hoiva-alan ”tuotantopäälliköt”, joilla saattaa 

olla tarvetta nähdä oma palvelutuotanto pa-

rempana tai uhattuna.

Mitä murheita kohtaa vanhusten hoivakotia 

perustava joukko innostuneita ja asiansa osaa-

via sisarhentovalkoisia? Kipupisteitä voi hakea 

tällaisilla kysymyksillä:

Onko Sinulla asiakkaita yrityksesi kotikun-

nasta?

Käydäänkö asiakkailla kauppaa – saat tämän 

helpon, jos otat nämä kaksi vaativampaa ta-

pausta?

Miksi kahdella eri aikoina perustetuilla tai 

eri kuntaan sijoittuneilla muuten samanlai-

silla yrityksillä on erilaiset säännöt henkilö-

kunnan mitoituksessa?

Kuinka monta vuotta kuluu 0-kannattavuu-

den saavuttamiseen, jos asiakkaiden saami-

nen viivästyy muutamalla kuukaudella?

Yritysneuvoja on kaikkein huolestunein bis-

neksen näkökulmasta siitä, että nykyisillä pe-

lisäännöillä ei ole olemassa mitään bisnestä. 

Tuntuu pahalta, että joku on päättänyt että 

tiettyyn työsuoritteeseen tarvitaan tietty määrä 

henkilökuntaa. Paperiteollisuudessa on ollut 

vaatimus, että valvomossa täytyy olla tietty 

•

•

•

•

määrä porukkaa, jotta paperikone saa pyöriä. 

Kuinka tälle teollisuudelle on nyt käynyt? Kai-

ken tuottavuuden lähtökohta on tähän asti ollut 

se, että pitää oivaltaa sellaisia toimintatapoja, 

joilla pystytään vähemmällä tekemään enem-

män. Tämä ei tarkoita kirurgin käden viillon 

nopeuttamista tai vanhuksen henkisen hyvän 

unohtamista, vaan sitä että asioita järjestellään 

fi ksummalla tavalla. Julkinen sektori voisi an-

taa yksityiselle sektorille mahdollisuuden löy-

tää uusia toimintatapoja luopumalla tällaisista 

pakottavista henkilökunnan mitoitusohjeista.

Maailma ei tältä haava taida vielä olla valmis 

tunnustamaan sitä ”tosiasiaa”, että julkisel-

le sektorille niin kuin ei yksityisellekään ole 

tulossa valtavaa määrä uusia käsipareja vaan 

ratkaisuja täytyy hakea laaja-alaisesti jostakin 

muualta. Se joku muu voisi olla yhteistyö julki-

sen ja yksityisen hoiva-alan palvelun tuottajien 

kesken ja turhanaikaisen sääntelyn vähentä-

minen. Tässä kohden hoivakotien asukkaiden 

ja heidän omaistensa ääntä voisi kuunnella 

nykyistä herkemmällä korvalla. Tämä ryhmä 

puuttuu vähän kaikista alan seminaareista ja 

ohjausryhmistä. Kuntapäättäjä, joka ei henki-

lökohtaisesti ole näiden palvelujen piirissä, ei 

ole oikea taho asiakastarpeen tuntijaksi.

Parempaa huomista odotellessa, 

Pekka Ekholm

kehittämiskeskuksen yrityspalvelupäällikkö

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen yritysuutisia 
HOIVAKODIT YRITYSMAAILMAN PIONEEREJÄ 
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ONKO TULOSSA TAANTUMA  JA  VEROVELVOLLISTEN  MAKSUVAIKEUKSIA?

Oikea turva 
Forssasta
Maksuttomalla If Oikea Turva -kartoituksella varmis-
tat, että vakuutusturvasi vastaa elämäntilannettasi. 
Ota yhteyttä ja katsotaan sinulle, perheellesi sekä 
yrityksellesi paras mahdollinen kokonaisturvaratkaisu. 
Tervetuloa!

www.if.fi   Puh. 010 19 15 00

Forssan konttori
Torikatu 6
Forssa

Nicholas Salonen
Henkilöasiakkaat
010 514 8045

Maarit Jalasjoki
Yritysasiakkaat  
010 514 8040
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- Aikoinaan mietittiin yhtiön perus-
tajajäsenien kanssa sitä, että jotakin 
merkittävää pitää joskus saada aikaan. 
Kovin suureen ääneen sitä ei uskallettu 
sanoa. Oltiin hyvin kriittisiä omaan toi-
mintaan, mutta toisaalta itsensä ruos-
kiminen on vienyt yritystä eteenpäin. 
Aina löytyy parantamisen varaa ja ke-
hittämistä joka osa-alueella. Tulokset 
puhukoon puolestaan, luonnehtii DA-
Design Oy:n toimitusjohtaja Sami Ko-
tiniemi yrityksen nopeaa nousua konk-
reettisesti tähtitaivaalle asti.

Koulun penkiltä yrittäjäksi

DA-Design Oy:n syntyhistoria alkoi neljän 

perustajajäsenen yhteisestä koulutaustasta. 

Ammattikoulun Radio- ja TV-asentajalinjal-

la aloittivat vuonna 1990 opiskelunsa Sami 

Kotiniemi, Kari Vainio ja Antti Aaltonen. 

Linjan nimi muuttui tietotekniikan linjaksi 

ja pojat valmistuivat tietotekniikka-asenta-

jiksi. Samoissa kaveriporukoissa liikkui myös 

Tiensuun Jussi. Neljällä nuorella miehellä oli 

valtava innostus tietotekniikkaan sekä elekt-

roniikkaan, joten aiheeseen liittyvää tietout-

ta pyrittiin saamaan koulun lisäksi myös itse 

opiskelemalla. Ammattikoulun lopussa 1993 

oli työharjoitteluosio. Alan työnantajia ei seu-

tukunnalla juuri ollut, mutta onnekseen Sami 

ja Antti pääsivät Coronel Oy:lle suorittamaan 

työharjoittelujaksoaan.

- Taisimme jo silloin tehdä innokkuudellam-

me vaikutuksen Rissasen Raineriin, koska 

hän palkkasi meidät myös kesätöihin, muiste-

lee Sami Kotiniemi. 

Kesän jälkeen kaverusten tiet erosivat vuodek-

si, kun Antti ja Kari aloittivat opinnot Hämeen 

Ammattikorkeakoulussa ja Sami lähti armeijan 

harmaisiin. Samillakin oli opiskelupaikka lu-

nastettuna samaan opinahjoon ja hän tuli suo-

rittamaan opintojaan heti asevelvollisuutensa 

loputtua. Opiskelujen alkutaipaleella Corone-

lilla oli tarjota töitä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Työt olivat pääsääntöisesti tuotantotyötä: elekt-

roniikan kokoonpanoa ja testausta.

- Työnteko innosti entisestään, kun pääsi 

konkreettisesti tekemään asioita, joista oli ai-

kaisemmin vain kuullut tai lukenut. 

Opetuksen taso oli tuolloisessa tekussa hyvää. 

Fysiikka ja matematiikka olivat avainasemassa, 

ne kehittivät insinöörin matemaattista ja loo-

gista päättelykykyä, joka mahdollistaa asioiden 

ratkaisemisen numeerisesti. Mututuntumaa ei 

itseään kunnioittava insinööri suostu hyväksy-

mään.

- Risto Seppä, Ahti Ahokas, Reijo Ernvall ja 

Ensio Sieppi olivat tuolloin tekussa mainitse-

misen arvoisia, erittäin päteviä opettajia. Seppä 

osoittautui myöhemmin myös erittäin hyväksi 

kontaktiksi yritysmaailman suuntaan, muiste-

lee Kotiniemi.

Työt loppuivat Coronelilla 1995 silloisen taan-

tuman johdosta. Kaverukset päättivät lähteä 

kokeilemaan siipiään ja oma yritys perustettiin 

ilman sen hienompaa liiketoimintasuunnitel-

maa tai ideaa. Rekisteröintipapereihin kirjat-

tiin elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelu. 

Yritystä olivat perustamassa Sami Kotiniemi, 

Antti Aaltonen, Kari Vainio ja Jussi Tiensuu.

DA-Design Oy:n alkutaival

Ensimmäinen kesä meni näprätessä lähinnä 

omia keksittyjä hommia ja koulua käydessä.  

Maksavia asiakkaita ei juuri ollut. Yrityksen 

ensimmäiset tilat vuokrattiin Kehräämöltä. 

-Se oli sellainen 15 neliön koppi. Kaikki työ-

kalut; mittalaitteet, tietokoneet, työpöydät ja 

hyllyt, tuotiin kotoa. Liikkeelle lähdettiin mi-

nimi-investoinneilla, kertoo Sami.

Perustettavan yrityksen osakepääoma, 15.000 

mk, oli suuri investointi opiskelijalle, mutta 

yhtiökumppanit saivat summan kasaan tavalla 

tai toisella. Ensimmäisenä vuonna ei palkkaa 

maksettu, eikä ollut mistä maksaakaan. Kou-

lusta sai lainattua sellaisia mittalaitteita joihin 

ei ollut varaa, kunhan palautti ne ehjinä takai-

sin.

Ensimmäisen maksullisen työn yritykselle toi 

Mitron Oy. Mitronille tehtiin elektroninen rai-

tiovaunun ovenohjauskortti ja samoihin aikoi-

hin Teuvo Linja tilasi ohjelmointisuunnittelua 

YPAP Oy:n paperileikkuriin. Ovi yrittäjyyteen 

oli avattu. Työt hoidettiin iltaisin ja viikonlop-

puisin. Insinöörimäinen tapa ajatella sekä toi-

mia tuli koulun penkiltä, mutta ammattitieto ja 

-taito kehittyivät todellisten töiden kautta.

- Leikkimielisesti sanottuna DA-Design on 

perheyritys, toteaa Sami. Tiivis porukka, joka 

on puhaltanut alusta asti yhteen hiileen. 

Yrityshautomo

Keväällä 1996 perustettiin Forssaan yrityshau-

tomo, jonne nuoret yrittäjät pyrkivät. DA-De-

sign oli ensimmäinen asiakas, joka hyväksyt-

tiin hautomoon, vaikka yritys oli perustettu jo 

vuotta aiemmin. Hautomossa tuli tutuksi myös 

Ekholmin Pekka, joka on siitä lähtien ollut 

DA-Design Oy:lle suuri apu ja tuki. Perustamis-

vaiheessa Antti Aaltonen valittiin toimitusjohta-

jaksi ja Kari Vainio sekä Sami Kotiniemi lähtivät 

tekemään suunnittelua. Kenelläkään perustajis-

ta ei vielä tuolloin ollut edellytyksiä yrityksen 

vetämiseen, mutta yhteistuumin todettiin Antin 

edustavan opiskelijanelikon jämpteintä kaveria. 

-Tällöin itse asiassa päätettiin kuka ottaa vas-

tuulleen juoksevat asiat ja kuka saa tehdä kivo-

ja hommia, naurahtaa Sami perustamisvaiheen 

työnjakoa. 

Hautomosta yritys sai itselleen kaipaamaan-

sa lisätilaa sekä hautomon tarjoamat palvelut 

käyttöönsä. Yrityshautomo poiki myös ensim-

mäisen merkittävän kokoisen projektin, joka 

oli Rilan Oy:lle suunniteltu verkonvalintalaite. 

Pekka Ekholm saatiin hieman myöhemmin 

mukaan yhtiön hallitukseen ulkopuolista nä-

kemystä tuomaan. 

Kolme insinööriä

Vaikka nuorilla miehillä oli vuoden ero opiske-

lujen aloittamisessa valmistuivat kaikki vuon-

na 1997 tietotekniikkainsinööreiksi. Tuolloin 

varmasti jokainen mietti oliko yksityisyrittä-

misessä mitään järkeä, koska ammattitaitoisis-

ta insinööreistä oli huutava pula ympäri Suo-

mea. Helpomman leivän syrjään olisi päässyt 

kiinni menemällä vieraalle töihin. Yrittämisen 

alkutaival ei ollut sujunut ruusuilla tanssien ja 

osakkaiden oli aika tehdä päätöksiä jatkosta. 

Tilauskantaa oli kertynyt jo jonkin verran ja 

yhdessä päätettiin hoitaa ainakin keskeneräiset 

työt loppuun. Yrittäjyyden vapaus kiehtoi nuo-

ria miehiä ja mielenkiintoiset työt seurasivat 

toisiaan. Mitron Oy:stä oli tullut DA-Designil-

le ensimmäinen merkittävä asiakas. Samoihin 

aikoihin aloitettiin kehittämään Forssalaisen 

LVI-Parmairin kanssa älykästä ilmanvaihtoko-

neen ohjausyksikköä. LVI-Parmairin toimitus-

johtaja Markku Karilla oli visio älykkäästä il-

manvaihtokoneesta, jonka ohjauselektroniikan 

yhtiö suunnitteli jopa osittain omalla riskillään. 
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Riskinotto kannatti ja hanke aloitti pitkäkestoi-

sen yhteistyön yritysten välillä sekä avasi portit 

tuoteliiketoimintaan monistettavien ohjainyk-

siköiden muodossa. Opettaja Risto Sepän luo-

mien kontaktien ansiosta myös Nokian kanssa 

oltiin aloittelemassa yhteistyötä. Ensimmäisiä 

palkkojakin pojat alkoivat jo saamaan. Tien-

suun Jussi oli ollut yrityksen perustamisesta 

asti Forssan Seudun Puhelimella töissä, eikä 

osallistunut DA-Design Oy:n toimintaan. 

Osakkaiden yhteisellä päätöksellä Tiensuu myi 

osakkuutensa muille osakkaille.

Kasvun aika

1998 lopulla alkoi yhteistyö Benefon Oy:n 

kanssa. Ruottisen Heino tunsi Benefonin vas-

tuuhenkilöitä ja suositteli DA-Designia töiden 

toteuttajaksi. Kun kysyntä ja tarjonta kohtasi-

vat, saatiin sopimukset nopeasti aikaiseksi ja 

Vainion Kari alkoi tehdä täysipäiväisesti oh-

jelmistosuunnittelua Benefonin kännyköihin. 

Benefonin tulo asiakkaaksi mahdollisti kasvun 

monellakin sektorilla. Ensimmäisen ulkopuo-

lisen työntekijän, Vainion Ollin, palkkaami-

nen oli iso juttu uusille yrittäjille, joilla ei aina 

ollut tietoa omistakaan tuloista. Työn tasaisuus 

ja pitkät sopimukset mahdollistivat lisätyönte-

kijöiden palkkaamisen.

Yrityshautomon suojissa sai olla vain yhden 

vuoden, jonka jälkeen yritys siirtyi yrityskes-

kuksen alle ja talon palveluista piti maksaa 

jonkin verran enemmän. 2000-luvun alussa 

henkilökunnan määrä oli noussut yli kymme-

neen ja yritys oli kasvanut sellaisiin mittoihin, 

että omien tilojen haku tuli ajankohtaiseksi.

Omat tilat Torikeskuksesta

Vuonna 2000 DA-Design muutti Torikeskuk-

seen entisiin Säästöpankin tiloihin. Tilat vuok-

rattiin pitkällä 5 vuoden sopimuksella, joka 

osaltaan kompensoi tilojen hintaa. Edustavilla 

430 m2 tiloilla ydinkeskustassa haluttiin nostaa 

yrityksen imagoa.

Väkimäärän kasvaessa tulivat myös henki-

löstöasiat esille. Alussa osakkaat toimivat itse 

suunnittelijoina, projektipäällikköinä, myyjinä, 

kahvikeittäjinä ja sihteereinä. Henkilökunnan 

kasvamisen myötä piti alkaa myös katsomaan 

muiden perään. Tasainen kasvu jatkui aina 

vuoteen 2003. Tuolloin tapahtui yrityksessä 

taloudellisen notkahduksen vuosi. Muutama 

isoimmista asiakkaista ilmoitti samoihin aikoi-

hin, että alihankkijoita tullaan karsimaan.

- Tämä veti hiljaiseksi, kun tilauskirja meni 

nollaan ja liikevaihto pieneni kolmanneksella, 

muistelee Kotiniemi. 

Kyseisenä vuonna DA-Design teki rökäletap-

pion, mikä voidaan laskea nuorien yrittäjien 

kokemattomuuden piikkiin. Töiden loppuessa 

ei osattu lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä 

tunnesiteiden vuoksi. Loppuvuosi meni etsi-

essä uusia asiakkaita, joilla paikattiin tulevaa 

tappiota. Havaittiin, että oltiin oltu sinisilmäi-

siä asiakkaita kohtaan ja liikaa muutaman ison 

asiakkaan varassa. Strategiaan tehtiin nyt muu-

toksia hakemalla vain tietyt kriteerit täyttäviä 

asiakkaita sekä pyrkimällä pitkäaikaisempiin 

sopimuksiin. Omien tuotteiden kehittäminen 

nousi jälleen ajankohtaiseksi.

Tie tähtiin

Taantumuksellisen vuoden jälkeen yrittäjät et-

sivät lääkkeitä parempaan ja yhtenä ratkaisuna 

pidettiin toimitusjohtajan vakanssin ulkoista-

mista. Monien tapahtumien jälkeen yrittäjät 

löysivät sopivan kandinaatin ja yritykseen ni-

mitettiin keväällä 2005 palkkatoimitusjohtaja. 

Osa vanhoista asiakkaista oli jo saatu takaisin 

ja tilauskirja alkoi pullottaa mukavasti. Posi-

tiivisten näkymien johdosta uskottiin, että nyt 

jos koskaan on aika kokeilla jotain uutta. Palk-

katoimitusjohtaja ei kuitenkaan saavuttanut 

hänelle asetettuja tavoitteita tai omia visioitaan 

ja vuoden päästä yritys oli jälleen tilanteessa, 

jossa tilauskirja oli tyhjä, mutta talo täynnä 

toimettomia suunnittelijoita. Päätettiin, että 

yritykselle pitää saada omat kasvot, pelkästään 

jo työntekijöiden luottamuksen palauttamisek-

si. Palkkatoimitusjohtajan aika oli ohi ja pestin 

otti vuorostaan vastaan Sami Kotiniemi.

Yritys aloitti Samin ajan vauhdikkaasti. Oli 

riskinoton aika ja piti siirtyä suunnittelusta 

konkreettisemmin tuotepuolelle. Ensimmäise-

nä tehtävänä oli löytää monistettavia tuotteita, 

joihin yrityksen osaaminen sopisi. DA-Design 

oli ollut jo vuosia kehittämässä Mitron Oy:lle 

katsojamittauslaitteita. Mitron olikin valmis 

myymään mittauslaitteiden liiketoiminnan, 

koska talon oma ydinosaaminen oli suuntau-

tumassa muualle.

Samoihin aikoihin Elektrobit Microwave oli 

myymässä avaruusliiketoimintayksikköään, 

jonka historia juontaa juurensa Ylinen Elec-

tronics Oy:öön. Ylinen Electronics oli RF- ja 

mikroaaltotekniikan suunnitteluun erikoistu-

nut insinööritoimisto, joka oli tehnyt suoma-

laista avaruus- ja satelliittiteknologiaa 80-lu-

vun lopusta lähtien. Avaruusliiketoiminta ei 

kuitenkaan istunut pörssiyhtiön strategiaan ja 

siitä päätettiin luopua. Muutamien mutkien 

kautta se päätyi DA-Designin yhdeksi liiketoi-

mintayksiköksi. Avaruusliiketoimintakaupan 

myötä Forssalaiset yrittäjät Pekka Sjöman ja 

Nestori Fabritius tulivat mukaan DA-Design 

Oy:n päivittäiseen toimintaan sekä osakkaiksi. 

Tie tähtitaivaalle alkoi myös tällä sektorilla.

Siirtyminen Jokioisiin

Uudenlaisen liiketoimintamallin hakeminen 

oli haastava tehtävä. Yrityksen kasvuharppaus 

oli ollut melkoinen ja toimintaa oli neljässä pis-

teessä. Forssan kaksi toimistoa sijaitsivat Tori-

keskuksessa ja Kehräämöllä, lisäksi yrityksellä 

oli etätoimisto Salossa ja tuotantotilat Kauni-

aisissa. Toimitilojen uusiminen ja toimintojen 

keskittäminen tuli ajankohtaiseksi. Forssan 

seutu oli luontevin sijainti uusille toimitiloille, 

koska omistajat asuivat alueella. Yhtenä vaihto-

ehtona oli Jokioisten virastotalosta myytävänä 

olevien tilojen osto Kapiteelilta ja tämä myös 

toteutui. Alkuvuodesta 2007 DA-Designin pal-

veluksessa oli vajaat 30 henkilöä, jotka muutti-

vat uusiin korjattuihin tiloihin Jokioisiin. Lii-

ketoiminta jaettiin neljään eri alueeseen. 

- On ollut järkevää jakaa voimavaroja eri lii-

ketoiminta-alueille, joissa voidaan hyödyntää 

samoja osaamisalueita, toteaa Sami.

Rekrytointi

Paikallisilta oppilaitoksilta saadaan rekrytoitua 

lähinnä ohjelmisto- ja elektroniikkasuunnitte-

lijoita. RF- ja mikroaaltopuolen osaajat tulevat 

korkeakouluista ja yliopistoista. Tarjoamalla 

haasteellisia töitä saadaan työvoimaa siirty-

mään myös Hämeeseen. DA-Design on vielä 

toistaiseksi saanut palkattua riittävästi henki-

lökuntaa kasvun tarpeisiin, vaikkakin osaavi-

en henkilöiden löytymiseen kuluva aika on jo 

pidentynyt merkittävästi. Tällä hetkellä yritys 

työllistää 40 alansa huippuosaajaa ja työnteki-

jöiden ikäjakauma on 20 ja 60 vuoden välillä.  

Toimiva organisaatio on kehittyvälle yrityksel-

le tärkeä.

Tulevaisuus

Sami Kotiniemen sydäntä lämmittävät riittävän 

haastavat ja suuret hankkeet. Varsinkin avaruus-

liiketoiminnassa sekä katsojatutkimuslaitteissa 

on erittäin suuri potentiaali tulevaisuudessa. 

- Jos jotakin asiaa todella paljon haluaa, niin 

silloin päämäärän saavuttaa. Rima pitää asettaa 

riittävän korkealle, että sen yli joutuu tosissaan 

hyppäämään. Toteutuneista visioista yrittäjä 

saa hyvän mielen.

Yrityksen alkutaival ei antanut yrittämisestä 

kovin ruusuista kuvaa, joten sitä muistellessa 

kaikki tuntuu nyt jo paljon paremmalta.

- Yrittäjyydestä on tullut elämäntapa; jos jou-

tuisin menemään ulkopuoliselle töihin, niin 

en tiedä osaisinko olla siellä. Perheen tuki on 

ollut erittäin tärkeää, vaikka ei parisuhteelle 

yrityksen alkuvaiheessa jäänytkään paljon ai-

kaa. Lapsien myötä on yritykselle annetun ajan 

määrää pitänyt vähentää, mutta kun taustat 

ovat kunnossa on se myös yrittäjälle melkoinen 

voimavara, summaa Sami.

Tulevaisuudessa DA-Design tulee edelleen 

kasvamaan. Yrityksen hallitukseen on otettu 

lisää ulkopuolisia asiantuntijoita muilta liike-

toiminta-alueilta. Kuluvana syksynä tullaan 

päivittämään yrityksen strategiaa. Jatkossa 

suuntaudutaan yhä enemmän tuote- ja pal-

velutaloksi business-to-business segmentillä. 

Monia tuoteideoita on koko ajan vireillä ja ne 

liittyvät pääasiassa yrityksen korkean teknolo-

gian osaamisen tuotteistamiseen, mutta aika 

näyttää, mihin tulevaisuudessa panostetaan.

Tie tähtiin
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Näin kunnallisvaalien alla ainakin täällä 

Forssassa ja talousalueellamme nousee esille 

vääjäämättä kysymyksiä, jotka käsittelevät tu-

levaisuuttamme työllisyyden ja työpaikkojen 

näkökulmasta. Ja hyvä näin, että ajankohtaisis-

ta ja oleellisista asioista ollaan kiinnostuneita. 

Joskus jopa huolestuneita. Tärkeä kysymys 

kuuluukin: ”Miten ja millä keinoilla kunnal-

linen elinkeinopolitiikka voi edistää kaupun-

kimme ja koko talousalueemme kasvua, yrittä-

jyyttä ja työllisyyttä?”

Aluksi on hyvä tarkastella, mitä on kunnallinen 

elinkeinopolitiikka? Se on jo käsitteenä epä-

määräinen ja puhujasta riippuen sillä tarkoite-

taan monia eri asioita. Kuitenkin yleisesti hy-

väksytyn ”määritelmän” mukaan kunnallisella 

elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan kaikkia niitä 

kunnan toimintoja, joiden tarkoituksena on 

alueen taloudellisen perustan vahvistaminen 

ja uudistaminen sekä sellaisen toimintaympä-

ristön aikaansaaminen, joka edistää yritysten 

ja yritystoiminnan syntymistä, toimintaa, kas-

vua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. 

Elinkeinopolitiikka on siis hyvin monitasoista 

ja monitahoista toimintaa, jossa keskeisessä 

roolissa ovat kuntien ja yritysten lisäksi myös 

mm. erilaiset oppilaitokset, rahoituslaitokset 

sekä kehittämisorganisaatiot. Mutta unohta-

matta sitäkään, että hyvin järjestetyt peruspal-

velut ja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut sekä 

viihtyisä asuinympäristö ovat osa sitä toimin-

taympäristöä, joka luo edellytykset varsinaisel-

le yritystoiminnalle. Ilman asianmukaista las-

ten päivähoitoa monenkaan nuoren perheen 

molemmat vanhemmat eivät voisi antaa työpa-

nostaan elinkeinoelämän käyttöön, ilman kun-

nollista terveyden- ja sairaanhoitoa monikaan 

työikäinen ei selviytyisi työssään eläkeikään 

saakka.

Elinkeinopolitiikka voidaan siis ymmärtää hy-

vin laajastikin. Suppeimmillaan se on tietenkin 

vain niitä toimenpiteitä, joilla suoraan ediste-

tään yritystoiminnan menestymistä ja kasvua. 

Siis tontteja ja toimitiloja, infraa, työvoima-

koulutusta ja muuta vastaavaa. Sekä tietysti 

neuvoja ja apuja ongelmatilanteisiin tai erilais-

ten yritystukien saamiseen.

Millä mittarilla sitten kaupungin elinkeinopoli-

tiikan onnistumista ja alueen elinvoimaisuutta 

voidaan mitata ja mihin verraten? Useimmiten 

mittarit ovat määrällisiä, laatua ei juurikaan 

arvioida. Kaupungin asukasluvun kehitys, työ-

paikkojen määrän muutokset, uusien yritysten 

perustamismäärät, uudisrakentamisen vilkka-

us ja työttömyyden suunta ovat nopeasti ja sel-

keästi mitattavissa ja esille saatavia lukuja. Näi-

den perusteella voi jo aika paljon tehdä arvioita 

paikkakunnan elinvoimaisuudesta. Ainakin 

vertailuja eri kuntien kesken on helppo tehdä. 

Paikkakunnan kilpailukyky asukkaista ja yri-

tyksistä on aina suhteellista ja suhteessa jo-

honkin. Me olemme täällä Suomen suurten 

kasvukeskusten eli pääkaupunkiseudun, Turun 

seudun ja Tampereen seudun keskellä mutta 

emme kuitenkaan välittömässä imussa ja vai-

kutuksessa mihinkään näistä. Meillä täällä on 

tämän takia oltava oma elinvoimainen ja uu-

distuva yritysrakenne sekä kasvava yrityskanta, 

mikäli aiomme ylläpitää alueemme ylipäätään 

asumisenkin suhteen kilpailukykyisenä ja elin-

voimaisena. Kenen kanssa me muuten sitten 

oikeasti kilpailemme ja missä on meidän  kil-

pailuareenamme? Varsinkin kun yritysten toi-

minta ja markkinat eivät tunne mitään kunta-

rajoja, eivät osin myöskään asukkaiden.

Kaikkinainen toimintaympäristömme muuttuu 

koko ajan, muutaman vuoden takaiset suun-

nitelmat ja ajatuksemmekin ovat jo historiaa. 

Tämä edellyttää myös oman kaupunkimme ja 

alueemme elinkeinopolitiikan roolin kirkasta-

mista ja asioiden priorisointia. Kaikkea ei voi 

tehdä, on tehtävä vaikeitakin valintoja ja kes-

kityttävä oleelliseen. Siis siihen, millä saadaan 

eniten aikaan haluttuja vaikutuksia. Muuten, 

osaamisen jakaminen ja oikea työnjako ovat 

avaintekijöitä kaikessa elinkeinoelämän toi-

mintaedellytysten kehittämisessä.

Edustan sitä vallitsevaa näkemystä, että Fors-

sassa ja koko talousalueellamme yritystoimin-

nan ja elinkeinoelämän kaikenlaisten neu-

vonta-asioiden ja kehittämishankkeiden oikea 

”kotipesä” on Forssan Seudun Kehittämiskes-

kus Oy ja sen osaava henkilökunta Kouluka-

dulla. Muut elinkeinopolitiikan laajan kaavun 

alle kuuluvat asiat ovatkin sitten kunkin kau-

pungin ja kunnan omia kehittämisasioita joko 

yhteistyössä muiden kanssa tai itse hoitaen. 

Hyvää ja raikasta syksyä kaikille Forssan Seu-

dun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenil-

le, talousalueen yrittäjille sekä tämän lehden 

lukijoille.

Tapani Venho

Forssan kaupunginjohtaja

Elinvoimainen kaupunki on kasvun ja 
työllisyyden edistäjä koko talousalueelleen

Reilun vuoden verran Forssan Seudun 
Puhelin Oy:n toimistusjohtajana on toi-
minut Jyri Pouttu. Uuden toimitusjohta-
jan vauhti on ollut sen verran kovaa, että 
monelta olisi moisessa vauhdissa men-
neet kaapelit sekaisin ja luuri pudonnut 
lattialle. Millainen mies on tullut Veikko 
Yli-Krekolan manttelinperijäksi ja miten 
hän aikoo kehittää puhelinyhtiön toi-
mintaa ja toimintamalleja? Kätevä kävi 
tiedustelemassa tätä Jyri Poutulta.

Kuka olet?

Nimeni on Jyri Pouttu. Kotoisin olen Pohjan-

maalta Ylistarosta, tosin olen asunut kolme 

neljäsosaa elämästäni Kanta-Hämeessä ja siitä 

valtaosan Janakkalassa. Minulla on vaimo ja 

kaksi lasta, poika on tällä hetkellä armeijassa ja 

tytär lukion ensimmäisellä luokalla. Vaimoni 

työskentelee lastentarhanopettajana. 

Muutin Janakkalaan 12-vuotiaana isäni saa-

dessa Kiipulan puutarhaoppilaitoksen rehtorin 

toimen. Elin nuoruuteni pienessä koulutusyh-

teisössä, Kiipulasäätiössä. Lukion jälkeen aloi-

tin opinnot Riihimäen teknillisessä opistossa, 

joten pohjakoulutukseltani olen tietoliiken-

neinsinööri.

Harrastuksena minulla puutarha, ruoanlait-

to, viinit, moottoripyöräily ja veneily. Golfi ssa 

olen nuorempi harjoittelija, koska olen vasta 8 

vuotta pelannut huonolla tasoituksella. 

Miten olet päätynyt Forssaan?

Ennen Forssaan tuloani toimin It. Hämeen-

linnan toimitusjohtajana. Yritys oli toimin-

noiltaan samankaltainen kuin Bootstrap Oy 

Forssassa, mutta mittasuhteiltaan isompi. Eh-

din olla pestissä vajaan vuoden, kun Forssan 

Seudun Puhelimen toimitusjohtaja Veikko 

Yli-Krekola pyysi minua FSP:n palvelukseen. 

Tunsimme toisemme entuudestaan liikesuhtei-

den kautta ollessani Telekolmion palveluksessa 

Hämeenlinnassa. Ehkä Forssaan lähtemisen 

päällimmäinen syy oli kuitenkin uteliaisuus, 

mutta Veikko puki asian sanoiksi: ”Hyvä toi-

mitusjohtaja etsii aina itsellensä seuraajan.” En 

tiedä, saiko sitten hyvän seuraajan, mutta seu-

raajan kylläkin.

Forssa oli sellainen seutukunta Etelä-Hämees-

sä, johon en ollut aikaisemmin juuri päässyt 

tutustumaan. Ei Forssa ole tuntunut huonolta 

valinnalta ollenkaan. Forssan seutu ja toime-

liaisuus on sisältäpäin nähtynä paljon hienom-

paa, kuin mitä valtakunnallinen julkisuuskuva 

joskus antaa ymmärtää.

Millainen on ollut työurasi?

Opiskelun ja armeijan jälkeisen työelämän olen 

aloittanut 1984 pääkaupunkiseudulta. Ensim-

mäinen työpaikkani oli Telenokialla, jossa toi-

min projekti-insinöörinä hoitaen toimituksia 

Helsingin Puhelinyhdistykselle. Ruoho alkoi 

näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella ja 

niin tie vei HPY:n palvelukseen. Siellä minut 

koulutetiin myynnin tehtäviin ja valitsemaan 

uusia tuotteita HPY:n valikoimaan. 10 kk:n 

jälkeen siirryin datamyyntiyksikköön nykyi-

sen Itella -konsernijohtaja Jukka Alhon alai-

suuteen. Vastasin HPY:n telefax- myyntitiimin 

toiminnasta. Siihen maailmanaikaan myytiin 

suuria määriä telefaxeja. Nythän se alkaa olla 

taakse jäänyttä tekniikkaa. Vuonna 1987 myin 

itseni sanan varsinaisessa merkityksessä Riihi-

mäen Puhelimen asiakaspalvelupäälliköksi. He 

hakivat kauppatieteiden maisteria, mutta jou-

tuivat tyytymään insinööriin. 

1990 tuli siirtyminen Hämeenlinnaan, kun 

Riihimäen Puhelin ja Hämeen Puhelin pe-

rustivat yhteisen yrityspalveluyhtiön, Telekol-

mion. Sitä rakensimme toimitusjohtaja Seppo 

Lamminahon kanssa. Vuonna 2000 Seppo 

siirtyi Hämeen Puhelimen toimitusjohtajaksi 

ja minut nimitettiin toimitusjohtajaksi hänen 

paikalleen. Tuossa toimessa olin vuoteen 2004, 

jolloin HPO -yhtymän yritysjärjestelyt lähtivät 

liikkeelle. Siellä ei ollut sopivaa vakanssia mi-

nulle tarjolla, joten heittäydyin joksikin aikaa 

vapaalle ja suoritin MBA -ohjelman loppuun 

Jyväskylän yliopistolla. Opintojen jälkeen siir-

ryin It. Hämeenlinnan toimitusjohtajaksi.

Millä tavalla on työsi lähtenyt 
liikkeelle FSP:ssä?

Aloitin työni 1.8.2006 varatoimitusjohtajana 

ja siirryin toimitusjohtajaksi 1.5.2007. Kaksi 

vuotta on mennyt todella nopeasti. Itseäni har-

mittaa jonkin verran, että asiakastyöhön ei ole 

ollut riittävästi aikaa. Onneksi on erilaisia si-

dosryhmiä ja verkostoja, joissa yritän suhteel-

lisen aktiivisesti olla mukana. Vastaanotto on 

ollut hyvää niin asiakkaiden, henkilöstön kuin 

verkostokumppaneidenkin suunnalta. FSP:ssä 

pidetään kovaa vauhtia: on monenlaisia kehit-

tämishankkeita sekä liiketoiminnallisia muu-

toksia, joilla henkilökunnan vireyttä pidetään 

yllä. Asiakkaille olemme paremmin näkyvissä 

uuden myymälämme Rehtipisteen kautta. Ta-

voitteena on tarjota joustavaa asiakaspalvelua 

ja antaa sekä FSP:n että Bootstrapin tietotaito 

asiakkaiden käyttöön yhden pisteen kautta. 

Tulemme tarjoamaan uudentyyppisiä avaimet 

käteen -ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan 

tietotekniikkaongelmissa. Kehittämishaastee-

na Rehtipiste on valtavan suuri, ei pelkästään 

FSP:lle vaan myös Bootstrapille. Tänä päivänä 

yritetään yltää 100% suoritukseen asiakaspal-

velussa. Asiakaspalautteisiin suhtaudutaan va-

kavuudella ja pyritään ottamaan niistä oppia. 

Kukaan ei ole virheetön, mutta virheistä pitää 

oppia. Yhtiömme liittyi myös takaisin Finnet 

-ketjuun tämän vuoden alusta alkaen.

Kuinka kovaa on kilpailu?

Kilpailu on tänä päivänä erittäin kovaa. Vaik-

ka FSP:n toiminnan tulos on ollut hyvää luok-

kaa, on se koostunut viimeiset vuodet pääosin 

sijoitustoiminnan tuotoista. Suuri haaste on 

säilyttää varsinainen liiketoiminta voitollisena. 

Se tarkoittaa jatkuvaa palveluinnovointia, uu-

siutumista ja tuottavuuden metsästystä. Lan-

kaliittymien määrä vähenee liki 10 % vuodessa 

ja nyt näyttää myös lankalaajakaistan kasvu 

taittuneen. Kehityssuuntamme on jatkossa 

tietotekniikan kokonaispalveluissa. Lisäksi yri-

tyksille tarjotaan IT-kumppanuutta.

Vaikka mobiilipalvelut tulevat syömään perus-

liiketoimintaamme, uskomme siihen, että mo-

biiliverkon rinnalle tarvitaan kuitupohjaisia ja 

yleensä kiinteitä kaapeliverkkoja kasvavan tie-

donsiirtomäärän takia. 

Onko sinussa vielä pohjalaisuutta 
jäljellä?

Kyllä sitä löytyy. Siihen liittyy äkkipikaisuus ja 

tietty hätäisyys ajattelun tullessa hieman jälki-

junassa. Pohjalaiset on kovia sanomaan, mutta 

eivät pitkävihaisia. En kyllä itsestäni kaikkia 

pohjalaisia luonteenpiirteitä myönnä, kuten il-

keys appiukkona. Tätä tosin pitäisi kysyä vävy- 

tai miniäkokelailta.

FSP:n tulevaisuus?

Tietyillä kapeilla segmenteillä FSP voi tarjota 

valtakunnallisia palveluita. Vuoden 2009 lop-

puun meillä on käynnissä Rehtipalvelun ke-

hittämishanke. Se on Tekesin tukema hanke, 

missä palveluita ja osaamista tuotteistetaan 

paikallisille asiakkaille. FSP:ssä ollaan teke-

mässä muutosta tekniikkatalosta asiakaspal-

veluorganisaatioksi. Se on 90 vuoden ikäisessä 

yhtiössä todella iso urakka. Olemmeko tarjo-

amassa ihmisille vain tietoliikenneyhteyksiä 

vai auttamassa viestimään tehokkaammin? Itse 

haluan uskoa että toimimme täällä vielä pit-

kään ajaen paikallisten asiakkaiden etua tarjo-

amalla parasta paikallista palvelua.

Tekniikkatalosta   
 asiakaspalveluorganisaatioksi

FOXY -  JA  YR ITYKSESI  ON VERKOSSA.

29€/kk
(hinnat alv 0%)

Mainostoimisto Synergia
puh. 03 422 0050

Käsityöläiskatu 38
30420 Forssa

www.synergiafoxy.fi 
www.mainossynergia.com   

Paketti sisältää
Ulkoasun suunnittelun
Internet-julkaisutyökalun
Käyttäjäkoulutuksen
Kävijäseurannan

•
•
•
•

Basic + lisäpalvelut:
20 sivun sisällön syöttö
Toisen ulkoasun suunnittelu
Uutispalsta & RSS-syöte

•
•
•

Tarjoamme esimerkiksi
Verkkokauppoja
Reaaliaikaisia pörssitietoja
Verkkolehtiä
Ja paljon muuta, kysy lisää!

•
•
•
•

Basic
1200€

Full
1900€ 
+ 2.5€ / kk

Custom
kysy tarjous
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Jokioisten Luo-

desuolla asuste-

lee Eero Mäkelä 

alias Antero Ky-

läseppä,  josta 

ei tullut isona 

pappia tai luk-

karia, mutta ky-

läseppä ja kup-

pari kuitenkin. 

Eeron jäätyä sivuun aktiivisesta yritystoimin-

nasta, hän ei jäänyt lepäämään laakereilla. 

Innovaatio ja ideat olivat tallella, yrittäminen 

jatkuu, välineet vain vaihtuvat.

Sattumat ohjaavat meitä

Pitkän uran metallialalla tehnyt Mäkelän Eero 

ei ehtinyt kauan levätä laakereilla, kun elämä 

alkoi itsestään viemään eteenpäin. 

- Olen aina sanonut että sattumat ohjaavat 

meitä, naurahtaa Eero. 

Alkuun Eero auttoi rekennushommissa naa-

pureitaan ja ystäviään. Oman yhden miehen 

pajan perustaminenkin käväisi ideanikkarin 

päässä, mutta kansanparantajan työt alkoivat 

kiinnostaa enemmän ja niin Eero alkoi hierojan 

hommat.  Mäkelöiden suvussa on sukupolvien 

ajan ollut kansanparantajia, veren seisauttajia, 

ihmeparantajia, kätilöitä ja hierojia. Eerollakin 

oli taipumusta ihmisten hoitamiseen. Armeija-

aikoina hän jo hieroi erästä huippu-urheilevaa 

varusmiesystäväänsä. Hierojaa hänestä ei vielä 

tällöin tullut. Oma selkä alkoi kuitenkin vihoi-

tella pajahommissa ollessa. Apua piti hakea 

hierojilta, kiropraktikoilta ja homeopaateilta. 

Nämä käynnit Eero painoi visusti mieleensä, 

millä tavalla häntä hoidettiin. 

- En ole saanut hierojan töihin koulutusta, 

vaan olen itse oppinut. Jonkun verran olen 

haastatellut muita ammattilaisia ja saanut heil-

tä hyviä vinkkejä. 

Alkuun Kyläseppä otti ihmisä vastaan harras-

tusmielessä, mutta kun heitä alkoi tulla enene-

vissä määrin, vei hoitoala Eeron mennessään. 

Vyöhyketerapia ja kuppaus

Alkuaikoina Eeron vastaanotolla oli saatavana 

vyöhyketerapiaa, jota antoi salolainen vyöhy-

keterapeutti. Kyseinen henkilö opetti myös Ky-

läsepälle terapian salat ja niin Eero aloitti myös 

terapian antamisen. Mäkelä käyttää vyöhyke-

terapiaa diagnoosin tekemiseen hierottavasta. 

- Kun otan ihmisen jalan kouraan, niin tie-

dän aika paljon tästä ihmisestä. En välttämättä 

puhu kaikkea, mutta jos esimerkiksi löydän 

jalkapohjasta vian, joka viittaa ihmisen sisäka-

luihin, niin ohjaan hänet hoitoon.” 

Palaute Eeron hieronnasta on ollut positii-

vista ja hierottavia on tullut laajalta alueelta 

ja joitakin ulkomaalaisiakin Eero on päässyt 

hierontapöydällään käsittelemään. Luodesuon 

hierontaoppia on viety myös maailmalle, kun 

Kyläsepän oppilaaksi tuli kahdeksi viikoksi  

Etelä-Afrikkalainen nainen Johannesburgista. 

Hierontoja Eero tekee muutamana päivänä vii-

kossa.

Kuppauksen saloihin Eeron vei vaimon Sirkan 

veljen vaimo Ritva Angelin. Hän oli tehnyt 

kuppausta Suonenjoella jo pitkään ja toimi oi-

vana opettajana Eerolle. Tuolloin ei kuppareita 

ollut kovin montaa seutukunnalla, joten tä-

mäkin taito tuli tarpeeseen. Kuppauksella saa 

avun särkeviin jäseniin ja se on erinomainen 

hoitokeino iho-ongelmiin, missä se Eeron ker-

toman mukaan toimii sataprosenttisesti. 

- Ihmisellä on kolme aineenvaihduntatietä: 

keuhkot, alapään pakoputkistot ja iho. Kaik-

kien iho ei toimi kunnolla, joten kuppauksella 

saadaan poistettua pintaverekierrossa vuosia 

seisonut veri pois hiussuonista. Kuppauksen 

jälkeen happirikas, puhdas veri pääsee virtaa-

maan tilalle, tietää Eero. 

Eräs asiakas, joka oli ollut 16 vuotta laitos-

miehenä sinkityslaitoksella, haki apua Eerolta 

myrkytyskeskuksen johtajan kehoituksesta. 

Laitosmiehellä oli elimistössään kahdeksaa eri-

laista raskasmetallia, paljon yli sallittujen arvo-

jen. Käytännössä kuolettava määrä.  Isompana 

oireena oli neljä kuukautta kestänyt kova pään-

särky. Hoitoon tullessaan mies ilmoitti Eerol-

le, että mikäli tämä saa päänsäryn lakkamaan, 

antaa hän Kyläsepälle noidan arvonimen. Eero 

kuppasi miehen 3 kertaa kahden kuukauden 

välein. Hoidon jälkeen laitosmiehen veriarvot 

olivat normaalit ja säryt tipotiessään. 

Kyläseppä, sanoittaja ja säveltäjä

Kyläseppä -nimitys tuli yhdestä laulusta, jon-

ka tein, kun Käsityö- ja teollisuusyhdistys kävi  

onnittelemassa Virtasen Railia tämän synty-

mäpäivänä noin 30-vuotta sitten. 

- Tuohon lauluun en tohtinut laittaa omaa 

nimeä, joten laitoin siihen nimimerkin Ante-

ro Kyläseppä. Siitä se kyläseppä -nimitys tuli, 

muistelee Eero hymyssä suin. 

Laulamista Eero Mäkelä on harrastanut pit-

kään. Hän lauloi mm. Forssan mieskuorossa 

40 vuotta ja 30 vuotta lauluyhtye Keksikkäissä. 

Nyt laulaminen on hivenen jäänyt taka-alalle. 

Laulujen sanoittaminen on alkujaan lähtenyt 

liikkeelle onnittelulaulujen sanoituksista, joita 

tehtiin Käsityö- ja teollisuusyhdistyksen jäse-

nille, naapureille ja hyville ystäville. Säveltämi-

nen on syntynyt Eeron halusta soittaa, mutta 

kun ei oikein osannut soittaa toisten tekemiä 

kappaleita, piti aloittaa omien tekeminen. Tänä 

päivänä Eeron plakkarissa on 250 omaa sävel-

lystä ja sanoitusta sekä noin 450 onnittelulau-

lua.

Kyläsepän soittolauantai

Musiikkijuhlat alkoivat aikoinaan sattumalta. 

Eero oli tehnyt tanssipaviljongin talonsa ta-

kapihalle vimonsa Sirkan syntymäpäiväjuhlia 

varten. Satapäinen väki viihtyi noilla syntymä-

päivillä niin hyvin, etteivät olisi vielä yöllä puo-

li kahden aikaankaan tahtoneet lähteä. Tästä 

johtuen Eero kyseli hienovaraisesti voitaisiinko 

päästää pelimannit kotiin ja pyysi ihmisiä tu-

lemaan seuraavana vuonna Sirkan merkkipäi-

ville samaan aikaan elokuun toisena lauantaina 

klo 12.00. Tämä tapahtui 15 vuotta sitten ja on 

jatkunut näihin päiviin. Parhaimpina vuosina 

soittolauantai on keräynyt 1500 henkilön osan-

oton. Ensimmäisinä vuosina Mäkelän Eero 

teki pihalle kevyen soittokatoksen pressuista, 

mutta 10 vuotta sitten ylimääräisistä rakennus-

tarvikkeista rakennettiin kiinteä soittokatos 

pihapiiriin.

Teatteri Luodesuolla

Eräänä syksynä Eero kaatui ja oikea olkapää 

meni rikki. Olkapäätä potiessaan ei aktiivinen 

Kyläseppä saanut tehdä mitään fyysistä työtä. 

Eeron tytär Olla-Riitta toi tietokoneen Sepän 

ajankuluksi. Tästä alkoi näytelmäkirjailijan ura. 

- Ensimmäisen näytelmän nimi oli Sepän 

Akan Jenkka, kertoilee hymyilevä Eero ja jat-

kaa: Annoin sen  luettavaksi  ihmisille ja kaikki 

pitivät siitä. Minulla ei ollut esikoiskirjailijana 

mitään mahdollisuutta saada näytelmääni esil-

le, joten päätin hoitaa asian itse.

Tämän johdosta Eeron pihapiiri muuttui myös 

kesäteatterinäyttämöksi. Sepän Akan Jenkkaa 

esitettiin kaksi vuotta ja se keräsi 4500 katso-

jaa. 

- Aika hyvin vasta-alkajalta, naurahtaa Eero. 

Katos ja penkit piti tehdä teatteria varten erik-

seen ja näyttämön muunneltavuus oli rajattu. 

Ensimmäisen näytelmän viimeisen esityksen 

jälkeen Eeron vaimo Sirkka pyysi Eeroa pa-

nostamaan teatteriinsa, mikäli aikoo esityksiä 

jatkaa. Siitä lähti liikkeelle katetun ja pyörivän 

katsomon rakentaminen. Ensin Eeron ajatus-

ta kääntyvästä katsomosta pidettiin hulluna, 

mutta kun Seppä esitti valmiit ratkaisut, mieli 

muuttui. Nyt teatterissa on 340 hengen katettu, 

kääntyvä katsomo. Katsomon esikuva sijaitsee 

Pyynikin harjulla. Katsomoa liikuttaa kaksi 2,2 

Kw sähkömoottoria ja siinä on 24 kumipyörää 

alla. Katsomon myötä  pihapiirin lavasteiden 

määrä kasvoi. Harrastajanäyttelijöitä Eeron 

teatteri on saanut kiinnitettyä kiitettävästi. 

- Ammattiväki on maksullista sekä tekniikka, 

toteaa Eero. 

Antero Kyläsepän kirjoittamia näytelmiä on 

tähän mennessä syntynyt seitsemän kappaletta 

ja kahdeksas on työn alla. Sisäinen pakko ajaa 

Eeroa kirjoittamaan. Tämänvuotinen näytelmä 

Miinan Polut (Miina Sillanpää) sai paljon huo-

miota osakseen. Näytelmä sai hyvän palautteen 

lehdistöltä ja katsojilta. Teatterin taso on nous-

sut vuosi vuodelta. 

- Aina on parantamisen varaa, toteaa Eero 

vaatimattomasti. 

Ensi vuonna Kyläsepän kultturipäivät tarjoavat 

uuden näytelmän Lounais-hämäläisyydestä, 

nimeltään Viisasten miesten kylä. Teatteritoi-

minta työllistää Eero Mäkelän melkein koko 

vuodeksi, sekä osittain myös hänen perheensä. 

Virtaa riittää Eeron sanojen mukaan ja sitä saa 

lisää onnistumisista.

Uusia ideoita

Uusia ideoita on muhimassa Kyläsepän päässä,  

joista hän ei vielä tohdi kertoa. Yrittäjän ei sovi 

koskaan jäädä laakereille lepäämään. Eerolla 

itsellään on ollut yhdeksän eri ammattia, joista 

hän on elantonsa saanut. 

- Jokainen yrittäjä osaa monta hommaa. Ih-

misten pitää ikääntyessäkin muistaa harrastaa 

jotakin, tai muuten putoaa kelkasta. Se on ai-

van sama mitä ihminen tekee, kunhan se tekee 

sen vain kunnolla, toteaa Antero Kyläseppä.

Pappi, lukkari, kyläseppä, kuppari
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Teatterin ylpeys on 340 hengen katettu, kääntyvä 
katsomo. Katsomoa liikuttaa kaksi 2,2 Kw 
sähkömoottoria ja siinä on 24 kumipyörää alla. 

Kuppauksella saa avun särkeviin jäseniin ja se on 
erinomainen hoitokeino iho-ongelmiin, missä se 
Eeron kertoman mukaan toimii sataprosenttisesti. 

Tämänvuotinen näytelmä Miinan Polut (Miina 
Sillanpää) sai paljon huomiota osakseen. 
Näytelmä sai hyvän palautteen lehdistöltä 
ja katsojilta. Teatterin taso on noussut vuosi 
vuodelta. 



Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry:n

toimintaatoimintaa

Testimenestyjä
NISSAN NAVARA

www.auto-keha.fi 

AUTO-KEHÄ OY Forssa  

Tölönkaari 1, FORSSA  •   puh. 0207 590 510

AUTOMYYNTI ark. klo 9 –17  •  la 9.30 –13 

AUTO-KEHÄ OY Karkkila  

Helsingintie 7– 9, KARKKILA  •  puh. 0207 590 500 

Hotelli PumpuliEnkelissä 
järjestät vaivattomasti 
juhlan kuin juhlan jopa 160 
henkilölle.

Olipa kyseessä häät, 
sukujuhlat, syntymäpäivät 
tai yrityksen pikkujoulut 
järjestämme ne juuri sinun 
toiveiden mukaisesti. 

Saman katon alta saat myös 
majoituksen vieraillesi.

Hämeentie 7
30100 Forssa

puh. 040 4848 111
www.pumpulienkeli.fi 

Muistot ovat ikuisia...
Tehdään niitä yhdessä!

Lämpö ja sähkö
Sähkönmyynti yritykset:
Puh. 020 790 4100
www.vapo.fi 

Paulinkatu 9
30420 Forssa
Vikapäivystys 24h:
03 412 6717

Tutustuminen Lännen Tractors Oy:n 

tiloihin ja toimintaan 

15.5. yhdistys kävi tutustumassa Lännen Tractors 

Oy:n toimintaan. Vierailun isäntänä toimi Tuo-

teryhmäpäällikkö Toivo Ritakallio, joka esitteli 

tehtaan toimintaa ja toimintamalleja. Myös yh-

tiön toimitusjohtaja Timo Huttunen oli tilaisuu-

dessa paikalla. Tehdaskierros päätti vierailun. 

Teatterimatka Peacockiin

Jo perinteeksi käynyt teatterimatka järjestet-

tiin 24.5. Peacockiin, ja bussilastillinen yhdis-

tyksen jäseniä näki Uuden Iloisen Teatterin 

esittämän juhlarevyyn ”Kymmenen sketsiä, 

jotka muuttivat maailman”.

Tutustumiset jäsenistön yritystoimintaan

Hallituksen kokousten yhteydessä on myös vierailtu 

jäsenyritysten tiloissa, joissa yrittäjät ovat pitäneet 

kokousten jälkeen esittelyn omasta yritystoiminnas-

taan. Vierailtu on mm. Envor Oy:ssä, Forssan Levy 

Oy:ssä, Mainostoimisto Synergia Oy:ssä ja Forssan 

Rakennuskonevuokraamo Oy:ssä.

Teatterimatka Kyläsepän Teatteriin

Yhdistyksen jäsenistö kävi katsomassa näytel-

män Miinan Polut 30.7. Eero Mäkelä otti väen 

vastaan ja kävi esityksen tauolla myös tervehti-

mässä jäsenistöä.
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Skeet-ammuntaa

Lounais-Hämeen ampujat järjestivät 27.8. yhdistyksen väelle 

mahdollisuuden tutustua skeet-ammuntaan. Joukko asiasta 

kiinnostuneita saapui kokeilemaan taitojaan ammunnassa.



Tutustuminen Componenta Oy:n 
tiloihin ja toimintaan 3.11.2008

Syksyisellä yritysvierailulla mennään tutustu-

maan Karkkilaan Componenta Oy:n tiloihin 

ja toimintaan. Tarjolla on monenlaista mielen-

kiintoista nähtävää ja kuultavaa. Componenta 

on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden 

konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat 

Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa. 

Konsernin 635 miljoonan euron liikevaihdosta 

valtaosa tulee Pohjoismaista ja Keski-Euroo-

pasta. Konsernin henkilöstömäärä on noin 

5 100. Lähtö klo 17.00 Forssan tilausajolaitu-

rista. Ilmottautumiset Paula Lehtoselle 30.10. 

mennessä puh: 03 4246 9030

Yhdistyksen vuosikokous ja 
pikkujoulut järjestetään 5.12.2008 

Yhdistyksen vuosikokous ja pikkujoulut jär-

jestetään 5.12.2008 klo 18.00 alkaen Hotelli 

PumpuliEnkelissä. Tilaisuus alkaa kokouksel-

la, jonka jälkeen aloitetaan pikkujoulujen viet-

täminen. Ilmoittautumiset Paula Lehtoselle 

25.11. mennessä puh: 03 4246 9030

Tutustuminen Forssan Verkkopalvelut 
Oy:n ja Vapo Oy:n Forssan tiloihin ja 
voimalaitokseen 20.1.2009

Vapo -konsernin sähkökauppa on keskitetty 

Forssaan, jossa hoidetaan sekä Vapon Forssan 

verkkoalueen toimitusvelvollinen sähkön-

myynti että Vapon tuotteiden valtakunnalli-

nen myynti. Forssan Verkkopalvelut Oy vastaa 

Forssan alueen sähkönsiirrosta. Vierailulla tu-

tustutaan mm. Kiimassuon voimalaitokseen. 

Vierailu alkaa klo 17, ilmoittautumiset Paula 

Lehtoselle 15.1. mennessä, puh: 03 4246 9030

Yhdistyksen pilkkikilpailut 7.2.2009

Yhdistyksen jäsenistölle tarjoutuu mahdolli-

suus tutustua pilkkimisen saloihin, jonka jäl-

keen pidetään pilkkikilpailu. Kilpailun jälkeen 

luvassa saunomista ja letkeää yhdessäoloa. 

Tilaisuudesta tiedotetaan jäsenistölle erikseen 

lisää. Huom! säävaraus.

Tapahtuu


