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TERVEISIÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSISTÄ

Sastamalan kaupungin markkinoin-
nissa alkoi keväällä uusi vaihe kun 

kaupungin brändityöryhmä sai työnsä 
valmiiksi ja esitteli luonnoksensa Sasta-
malan brändiksi - kertoi millainen Sasta-
mala brändityöhön osallistuneiden mie-
lestä on. Tulos oli yhdistelmä tosiasioita 
ja toiveajattelua: brändityöryhmän tavoit-
teena oli löytää Sastamalan parhaat puolet 
ja korostaa niitä.

Yrittäjät haluttiin vahvasti mukaan 
brändityöhön alusta asti. Näin pitikin ol-
la. Paikallisilla palveluilla, paikallisella 
yrittäjyydellä on suuri merkitys kaupun-
gin brändissä. Yrityksistä, tällä seudul-
la nimenomaan yrittäjistä, on kiinni pi-
detäänkö kaupunkia kehittyvänä elinkei-
notoiminnan kannalta ja! kiinnostavana 
asuinpaikkana. Työpaikat ja palvelut rat-
kaisevat.

Kun useampi ihminen tekee yhdessä 
luovaa työtä, yhteentörmäyksiä tulee ai-
na. Niitä sovitellaan ja tarjottuja kilpaile-
via vaihtoehtoja vertaillaan. Näin syntyvät 
parhaat ratkaisut. Sastamalan brändityös-
sä vastakkain oli alusta asti kaksi kilpaile-
vaa näkemystä - tai kuten kuntakielellä sa-
notaan, keihäänkärkeä. 

Toiset korostivat yrittäjyyttä. Sastama-
lassa on väkilukuun suhteutettuna enem-
män yrittäjiä kuin missään muualla Suo-
messa. Meillä on matala työttömyys, mo-
nipuolisesti ammatillista koulutusta ja 
kiinnostavia, luovia yrityksiä.

Toisten mielestä brändi tulisi raken-
taa kirjan varaan. Vammala ja nyttem-
min Sastamala on pro" loitumassa kirja-
kaupungiksi. Meillä on maankuulu kirja-
kauppa, Vanhan kirjallisuuden päivät ja 
kesällä avattu Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi.

Kolmantena näkemyksenä esiteltiin 
Sastamalaa ”asuttavana”. Sastamala on 

”lapsiperheelle ihanteellinen perusturval-
linen kaupunki”. Täällä voi asua omakoti-
talossa kaupungin keskustassa tai kerros-

talossa maaseudun rauhassa. Ja meillä on 
järvikin, mistä nauttia. Ja junalla pääsee 
suurempiin kaupunkeihin, jos nyt sellai-
siin jotakin asiaa on.

Mikä näistä sitten olisi tärkein? Sitä 
brändityöryhmä ei osannut päättää vaan 
päätyi viemään eteenpäin kaikkia kol-
mea menestyksemme avainta: yrittäjyyt-
tä, kirjaa ja asumisen luontevuutta. Jokai-
selle jotakin. Nähtäväksi jää, oliko ratkai-
su oikea.

Yrittäjien kannalta keskeistä on kui-
tenkin se, että meidän tulee tehdä yhdes-
sä muiden kaupunkilaisten kanssa töi-
tä Sastamalan seudun markkinoimiseksi. 
Meidän mielestämme täällä on hyvä asua 

- ja me toivotamme tänne tervetulleeksi 
uudetkin asukkaat ja yritykset. Sastama-
laan tai muuten lähelle, Punkalaitumel-
le ja Huittisiin. Tätä työtä emme voi jät-
tää kaupungin vastuulle emmekä brändi-
työryhmälle. Brändityö auttaa meitä pu-
humaan samoin sanoin samoista asioista, 
korostamaan hyviä puoliamme. Markki-
nointia meidän tulee tehdä jokaisen.

Samuli Suonpää.
puheenjohtaja,

Vammalan Yrittäjät ry

Lämmin kesä on kohtapuoliin takana-
päin ja syksy tuo mukanaan uusia 

haasteita, toivottavasti. Mouhijärven Yrit-
täjillä on ollut työntäyteinen kesä Häijään 
Markkinoiden osalta. Kiitokset vielä ker-
ran markkinoilla kävijöille, kauppiaille ja 
ennen kaikkea kaikille talkoolaisille, joita 
ilman kyseistä tapahtumaa ei voitaisi jär-
jestää. Ensi kesänä taas uudestaan, onhan 
vuosi 2012 juhlavuosi,  Häijään Markki-
nat täyttää 40 vuotta. 

Olemme myös tiivistäneet yhteistyö-
tä muiden Sastamalan alueen yhdistys-
ten kanssa niin asiassa kuin viihteessäkin. 
Myös syksyllä on yhdistyksen puitteissa 
erilaisia tapahtumia. 

Mouhijärven Yrittäjissä jäsenmäärä on 
tällä hetkellä 139, mikä on ollut nousujoh-
teista vuosi vuodelta. Joukkoomme kan-
nattaa kuulua, sillä mitä enemmän meitä 
on, sitä paremmat mahdollisuudet meil-
lä on saada äänemme kuuluviin ja meitä 

kuunnellaan. Tule mukaan osallistumaan 
ja vaikuttamaan.

Raili Äijälä
puheenjohtaja

Mouhijärven Yrittäjät ry

Monimuotoinen Sastamala

Tervehdys Mouhijärveltä

Aateluus velvoittaa, totta koko sanonta, ainakin Huit-
tisissa sillä Huittisten Yrittäjät ry on Suomen vanhin 

yrittäjäyhdistys - perustettu 1929 - siis yrittäjäaatelia. 
Yhteistyö kauppiaiden kesken on vain vahvistunut vuo-

sien varrella ja yli vuosi sitten yhteistyötä tiivistettiin ja 
päätettiin perustaa kauppiastyöryhmä, jonka tehtäväksi 
tuli Huittisten kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan lisääminen, niin syntyi idea 
Hullu Yö-tapahtumasta.

Hullu Yö perjantaina 30.9., neljäs yhteistapahtuma, on 
esimerkki tämän päivän yritysten välisestä hienosta yh-
teistyöstä. 

Kaikki kaupat ovat avoinna iltamyöhään asti ja huittislai-
set kauppiaat haluavat toivottaa asiakkaat tervetulleiksi viih-
tymään iltaostoksille. Jokainen kauppa panostaa omalla yllä-
tyksellisellä tavallaan asiakkaiden viihtyvyyteen tänä nimen-
omaisena iltana. Nyt on oikea hetki kerrankin ajan kanssa 
ja rauhassa tutustua valikoimiin ja tehdä tärkeitä hankinto-
ja syksyä varten. 

Tapahtumaa markkinoidaan tänä vuonna alueellisissa 
viestintävälineissä sekä TV-mainoksina myös laajemmalle 
alueelle - toivottavasti asiakkaat löytävät tänne kauempaa-
kin. Hullu Yö on täynnä houkutuksia ja erikoistarjouksia.

Miljoonaristeyksen eli Risto Rytin kadun, Lauttaky-
länkadun ja Pennintien muodostaman liittymäalueen pa-
rantamiseksi rakennetaan kiertoliittymä. Urakka on suu-
ri, sillä kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä uusitaan 
liittymän alla ja sen läheisyydessä olevia suurelta osin yli 
50 vuoden ikäisiä vesijohtoja, viemäreitä ja kaivoja. Työt 
on aloitettu 8.elokuuta ja jatkuvat vuoden vaihteeseen.

Toivomme, että kulkeminen työmaan vaikutusalueen 
liikkeisiin on mahdollista luontevaa koko työmaan kes-
ton ajan. 

Rakennusaika on onneksi vain hetkellinen - hyvää kan-
nattaa odottaa, sillä uuden kiertoliittymän valmistuttua 
liikenne sujuu aikaisempaa sujuvammin myös ruuhka-ai-
koina.

Huittisiin perustettiin viime vuonna viisikymmentä 
uutta yritystä, jotka toivotamme sydämellisesti tervetul-
leeksi myös yhdistyksemme jäseniksi.

Jäsenmäärä on myös kasvanut merkittävästi, tämän ku-
luvan puolenvuoden aikana, viisikymmentä uutta yritys-
tä on liittynyt jäseneksemme, joita on tällä hetkellä 293. 
Nyt olemme 4.suurin jäsenyhdistys Satakunnan Yrittäjät 
ry:ssä.

Uudet verkkosivumme avattiin nyt kesällä ja osoittees-
sa  www.huittistenyrittajat."  löytyy ajankohtaista tietoa 
yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista kuin myös mil-
joonaristeyksen liikennejärjestelyistäkin. Toivomme, että 
nämä uudet sivut mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen 
ja saamme aktiivisesti palautetta tapahtumista ja toimin-
nastamme. Myös tällaisella yhteistyöllä on kehitystä mah-
dollisuus viedä edelleen eteenpäin.

Toivon kaikille vilkasta ja tapahtumarikasta syksyn al-
kua!

Jari Nikkanen, 
puheenjohtaja, 

Huittisten Yrittäjät ry

Ensimmäinen Yrittäjäviesti unohti Sastamalan syrjäky-
lät. Nyt linjaa korjattiin ja kädessäsi on koko Sastama-

lan Yrittäjäviesti. Toivottavasti tässä viestissä on esillä pal-
jon suodenniemeläisiä yrityksiä, jotta tietoisuus meidän 
tarjonnastamme leviäisi koko Sastamalaan.

Yrittäjäyhdistyksen tehtävä on edistää alueensa yrittä-
jien etuja. Tästä syystä Sastamalan yrittäjäyhdistykset ei-
vät ole yhdistymässä. Lähellä jäsenistöään toimiva yh-
distys on tuottavampi jäsenilleen kuin kaukainen järjes-
tö. Tampereellakin toimii kaupunginosayhdistyksiä, joil-
la saadaan aikaiseksi helpommin lähestyttävä organisaatio 
ja sen toimijoina ovat tutut ihmiset. 

Yrittäjän aika on kortilla ja putiikki pidettävä auki niin 
kauan kuin asiakkaita riittää. Tästä seikasta johtuen jär-
jestämme enemmän yhteisiä tilaisuuksia Mouhijärven 
yrittäjien kanssa kuin muiden sastamalalaisten yhdistys-
ten. On helpompi ehtiä 20 minuutin matka Mouhijärvel-
le, kuin 40 minuuttia Vammalaan. 

Jäsenhankintaamme piristetään tulevaisuudessa ja 
odotamme sekä uusilta että vanhoilta jäseniltä toiveita 
järjestettävistä tapahtumista ja koulutuksista sekä aktii-
vista osallistumista Sastamalan kaikkien yhdistysten ta-
pahtumiin ja oman yhdistyksen kokouksiin.

Sastamalan kaikkien yhdistysten hallitukset kokoontu-
vat yhteen neljästi vuodessa. Näissä kokouksissa suunni-
tellaan yhdistysten yhteisiä tapahtumia ja tämä yhdistys-
ten yhteisrintama ajaa yrittäjien asioita kaupungin ja mui-

den tahojen suuntaan. Kokous lausuu mielipiteitään asi-
oista yli 650 yrityksen edustajana. Puhumme Tampereen, 
Ylöjärven ja Kangasalan jälkeen seuraavaksi suurimmalla 
äänellä Pirkanmaalla.

Tervetuloa jäseneksemme vaikuttamaan alueemme asi-
oihin ja yhteiseen päätöksentekoon!

Jari Ylinen
puheenjohtaja

Suodenniemen Yrittäjät ry

Huittisten Yrittäjät 
vahvasti mukana markkinoimassa 

Huittista

Terveiset Suodenniemeltä, 
pohjoisesta Sastamalasta

YRITTÄJÄVIESTIN KUSTANTAA Kustannusliike Aluelehdet Oy Puh. 010 229 0410. Päätoimittaja: Maija Latva
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”Kansainvälisen talouden tila ja sen lähiajan odo-
tukset heikkenivät kesä-heinäkuussa tuntuvasti. 

Heikentymisen syinä olivat pettymykset sekä länsimai-
den toteutuneeseen talouskehitykseen että talouspolitii-
kan hampaattomuuteen velkaongelmien ratkaisussa. Ra-
hoitusmarkkinat reagoivat tähän osakekurssien jyrkäl-
lä laskulla ja velkaantuneimpien maiden valtion lainojen 
korkojen nousulla”, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimi-
tusjohtaja Timo Lindholm.

Suomalaisista yrityksistä suurin osa on pienyrittäjiä, 
joiden tuottamat palvelut tai tuotteet tarjotaan kotimaan 
markkinoille. Osakekurssien heilahtelut eivät välittömäs-
ti vaikuta näihin yrittäjiin, mutta taantuman pelko vaikut-
taa heti ja siksi odotukset heikkenevät. 

Kulutus on kaiken A ja O nykyiselle menolle.  Tämän 
päivän tekniikalla pystytään tuottamaan lähes mitä vain 
entistä nopeammin ja entistä edullisemmin.  Kännykkä-
teollisuus on hyvä esimerkki.  25 vuotta sitten matkapu-
helin maksoi n. 30 000 mk eli n. 5!000 ". Nyt toimivan pu-
helimen saa noin 50 eurolla.        

Jo aikaisemminkin on todettu, että nykyiselle tuotan-
nolle tarvittaisiin toinen maapallo. Siksi on kysyttävä, mi-
ten ongelma ratkaistaan.

Japanissa et voi ostaa autoa, ellet omista sille parkki-
paikkaa.  Nykyään suomalaisissakin kotitalouksissa van-
ha kodinkone viedään kierrätykseen, eikä jätetä sitä nurk-
kiin mätänemään kuten ennen vanhaan.  Tulevaisuudessa 
kierrätys on normaalia toimintaa ja tuotteen kustannuk-
sista osa on kierrätysmaksua. Tuotteen valmistamisen on 
tapahduttava entistä tehokkaammin ja ympäristöystäväl-
lisemmin.    

Palvelualoilla tuotetun palvelun hinta muodostuu pää-
asiassa käytetystä ajasta, joten hintaa ei saada edullisem-
maksi teknologian kehityksellä niin helposti kuin tuotan-
nossa.  Päinvastoin laadun parantaminen usein nostaa 
kustannuksia.  Palvelualoilla taantuma vaikuttaa samoin 

kuin tuotannossa eli ostovoima heikkenee. Palveluamma-
tit ovat kuitenkin tulevaisuutta.  

Johtopäätös on, että tulevaisuudessakin yrittäjiä tarvi-
taan niin tuotanto- kuin palvelualalla, mutta laatu- ja ym-
päristötekijät ovat avainasemassa.  Kurssiheilahtelut on 
otettava huomioon ja yrittäjän on niihin varauduttava, 
siksi yrittämisessä puhutaan riskistä.  Yrittämisen on olta-
va kannattavaa ilman tukimekanismeja.  Etelä-Euroopan 
kaltainen meno ei voi tulla kysymykseen Suomessa.  On-
neksi yrittämisen merkitys kuntien elinkeinorakenteessa 
on viime vuosina huomattu ja otetaan huomioon päätök-
senteossa entistä paremmin. Eli tulevaisuutta on, mutta 
haasteet kovenevat.

Martti Mölsä
puheenjohtaja

Punkalaitumen Yrittäjät ry

Muutos on pysyvä olotila. Menestys – tai yksinkertai-
sesti selviäminen – riippuu usein kyvystä sopeutua. 

Sopeutuminen tarkoittaa oman toiminnan muuttamista. 
Se ei ole ihmiselle kovin luontaista eikä helppoa. Muutos 
koetaan uhkana ja se pelottaa niin yksilötasolla kuin työ-
yhteisössäkin. Vähintäänkin uuden oppiminen ja vanhas-
ta luopuminen rasittaa. Onko paljon parjattu kiire tosiasi-
assa ainakin osin muutosstressiä?

Kehityksen tai sen vauhdin kritisoiminen taitaa olla 
turhaa. Olemme Sastamalassa ja koko Suomessa vähäinen 
ja muusta maailmasta monin tavoin riippuvainen kolk-
ka. Hyödyllistä olisi jos löytäisimme ja oppisimme käyt-
tämään välineitä muutoksen tekoon.

Yhteistyö on se avaintekijä onnistuneessa kehityksessä, 
jonka olen itse havainnut. Kun uskaltautuu avautumaan 
yhteistyölle ja hyväksyy muidenkin osaamisen aletaan 
löytää yhteisiä intressejä ja tarpeita. Kun yhdessä pääte-
tään on muutoksen tekokin paljon helpompaa.

Sastamalassa on kaupungin lyhyen historian ja varsin-
kin kuluneen vuoden aikana käyty paljon keskustelua ke-
hityksestä, kehittämisestä, tavoitteista ja keinoista. Olen 
näkevinäni eri tahojen ajattelussa merkkejä muutokses-
ta. Toisin kuin ehkä aiemmin eri tahot ovat halunneet ko-
koontua ja aidosti keskustella asioista. Aina kun ajatuk-
sia vaihdetaan - vaikka omansakin pitäisi – syntyy myös 
uutta. Syntyy ideoita ja löytyy ideoille toteuttajia. Yrittäjä-
järjestöt – maaseutuyrittäjiä myöten ovat keskustelleet ai-
empaa suoremmin sekä kaupungin edustajien että tois-
tensa kanssa.

Paljon löytyy yhteistä näkemystä tavoitteista ja kehittä-
misen kohteista. Kiistaton tosiasia on, että kaupunkia on 
kehitettävä vahvuuksien pohjalta, sille rakentaen joka jo 
on olemassa. Minne suuntautuu kysyntää sinne on luota-
va tarjontaa. Rohkeutta on löydyttävä niin päättäjiltä kuin 
kaupunkilaisiltakin, jotta pystytään tarjoamaan tulijoille 
asumisen ja elämisen palvelut.

Yritystoiminta, tavaroiden ja palvelujen tuotanto, on 
ainoa tapa luoda uutta pääomaa, jolla sitten maksamme 
omat ja yhteiskunnan menot. Työpaikkojen luominen on 
ainoa kestävä tapa varmistaa yhteinen toimeentulom-
me. Sastamala on hyvissä asemissa entistä vahvemman 

elinkeinorakenteen luomiseksi. Meillä on vahva koulu-
tustarjonta, ennätysmäärä yrittäjiä, sijainti ruuhka-Suo-
men portilla ja sekä kaupunkimaisen että maaseutumai-
sen asumisen parhaat puolet.

Yrittäjäjärjestö järjestää kaupunginvaltuustolle elin-
keinoseminaarin, jossa avataan tuoreiden lukujen valos-
sa kaikille päättäjille yritystoiminnan merkitystä ja mah-
dollisuuksia, juuri täällä. Uskon, että tieto luo yhteistä ym-
märrystä, henkeä ja halua kehittää kaupunkia siten, että 
täällä on edellytyksiä luoda työllistäviä yrityksiä. Yrityk-
set luonnollisesti tekevät menestyksensä itse, toimintaym-
päristön pitää se mahdollistaa.

Otsikossa mainittiin myös säilyttäminen. Vanha maa-
ilma ja sen tavat eivät ole huonoja, elämä vain ajaa välil-
lä niiden ohi. Uutta on usein helpointa rakentaa vanhan 
pohjalle, säilyttää se mikä vanhassa on toimivaa. Voi ol-
la sekä henkisesti että käytännön toteutukselle eduksi ra-
kentaa pitkille perinteille.

Kun vielä opimme iloitsemaan jokaisesta pienestäkin 
menestyksestä alueella ja ymmärtämään, että kenen ta-
hansa hyvä on myös oma hyvä, ei meitä pidättele mikään.

Jukka Pusa
puheenjohtaja

Äetsän Yrittäjät ry

Tulevaisuuden näkymät pienyrityksissä

Kehitetään ja säilytetään

Alueviesti jaetaan keskiviikkoisin jokaiseen talouteen ja yritykseen Sastamalan, 
Huittisten, Punkalaitumen, Kiikoisten, Lavian, Köyliön, Säkylän ja Kokemäen alu-
eilla. Puolueeton ja riippumaton lehti kertoo paikalliset ja alueelliset tapahtumat 
ja uutiset, henkilöhaastatteluja unohtamatta, yli 30 000 talouteen. 

Alueviestiä julkaisee Kustannusliike Aluelehdet Oy, joka on vuonna 1981 perus-
tettu perheyritys ja yksi maamme harvoista kaupunkilehdistä, joka ei ole suurten 

lehtikonsernien omistuksessa. Alueviesti kuuluu Sanomalehtien Liittoon. 

Alueensa ykkönen jo 30 vuotta

Kustannusliike Aluelehdet Oy
ALUEVIESTI 
Puh. 010 229 0400, www.alueviesti.fi 

TÄMÄN LEHDEN SINULLE TARJOAA:
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”M
iksi yrittäjät eivät ole suo-
malaisten sankareita?” ky-
syy Keskuskauppakamarin 

tiedotusjohtaja Senja Larsen Kauppaleh-
den haastattelussa. Pienten ja keskisuurten 
yritysten merkitys työllistäjänä on erittäin 
suuri. Hyvinvointitasomme säilyminen on 
pitkälti riippuvainen siitä, että pk-yrityk-
siin syntyy uusia työpaikkoja. Sekä hyvinä 
että haastavimpina talouden aikoina nämä 
yritykset löytävät tuotannolleen ja tarjon-
nalleen markkinoita. Yrityksellä on kasvot, 
yrittäjä, usein yrittäjäperhe, joka kantaa ris-
kin, tuntee henkilökohtaista vastuuta työn-
tekijöistään, kehittää jatkuvasti osaamis-
taan, vastaa palvelun ja tuotteiden laadusta 
asiakkaille, joskus myös ponnistaa voiman-
sa aina äärirajoille asti.

Huittisissa toimii yli 800 erilaista yritystä, 
kooltaan suuryrityksistä yksinyrittäjiin, mi-
tä erilaisempia tuotteita ja palveluita tarjo-
ten. Jokainen yritys on tärkeä rakentamassa 
vireätä, elinvoimaista Huittista.

Kaupankäynnin muodot kehittyvät ja mark-
kina on globaali sekä yrittäjille että kulutta-
jille. Meidän on asiakkaina helppoa asettua 

tietokoneen äärelle, ihailla loputonta tuote-
tarjontaa sähköisissä kauppapaikoissa vaik-
kapa Lontoossa ja tilata tuotteemme sieltä. 
Jos ja kun teemme kaupat omissa yrityk-
sissämme, varmistamme yritysten tulevai-
suutta ja palvelutason pysymistä. Kansanta-
louden kiertokulku on armoton laki: muu-
alle lähetetty euro on poissa oman talous-
alueemme elinvoimasta. Tämä haaste tulee 
yhä useammin esille kauppiaiden ja muiden 
yrittäjien kanssa keskusteltaessa. Yrittäjät 
tiedostavat kyllä, että asiakas aina ratkaisee 
ja edellyttää kilpailukykyistä tarjontaa.

Kaupungin pitää olla ja me olemme etu-
rintamassa kehittämässä palveluita, mutta 
edellytykset ovat meillä vain silloin, kun yri-
tyksissämme on hyvä vire päällä. Kolmikan-
tayhteistyö yrittäjät, asukkaat ja kaupun-
ki vasta takaavat että pyörät pyörivät vik-
kelästi. Joukkuepeli on avainsana ja tekemi-
sen meininki näkyy ja kuuluu.

Iloitsen huittislaisten yritysten ja yrittäjien 
aktiivisuudesta sekä halusta tehdä yhteis-
työtä oman kaupunkimme menestymisen 
eteen. Yritys- ja asiakasvirrat ruokkivat toi-
siaan ja saavat positiivisen vireen vahvistu-

maan. Kaupungin päätöksentekijöiltä yrit-
täjät odottavat kauaskatseisuutta ja tulevai-
suuteen luottamista.

Yksi tämän lehden teemoista on sukupol-
venvaihdokset. Tämä on haaste monissa yri-
tyksissä ja iso kysymys, kun katsomme tule-
vaisuuden kilpailukykyä. Huittisissa täyttää 
kaupallinen opetus juuri 50 vuotta, ja Ku-
ninkaisista ovat tulleet erittäin monet yrit-
täjät seutukuntamme yrityksiä vetämään ja 
kehittämään. Suuntaamme katseemme se-
kä Sastamalan koulutuskuntayhtymään et-
tä Satakunnan ammattikorkeakouluun, jot-
ta löydettäisiin oikeat menetelmät ja oikea 
innostus yhä kiinnostavampaan yrittäjyys-
kasvatukseen.

Tämän päivän nuori on erilainen sekä työn-
tekijänä että tulevana yrittäjänä. Nuorten 
työllistämisprojektissa olemme todenneet 
monesti, että menetelmämme ovat men-
neestä maailmasta eikä viestimme tavoi-
ta nuoria. Toisaalta meillä on loistavia esi-
merkkejä hyvinkin nuorista yrittäjistä, joilta 
ei puutu ideoita ja uskallusta. Tarvitsemme 
uudenlaista johtajuutta, uudenlaista ajat-
telua ja toimintatapaa työpaikoille. Nuo-

ri työntekijä tuo usein uutta näkökulmaa 
ja uutta ajatusta organisaatioon, kunhan 
kuuntelemme ja arvostamme häntä.

Rakennetaan yhdessä kotikaupunkimme 
menestystä.

Eila Törmä
elinkeinojohtaja,

Huittinen

Jokainen yritys on tärkeä

Yrittäjyys on keskeinen yhteiskunnan taloutta ja toi-
mintaa ylläpitävä asia. Yrittäjä työllistää yleensä it-
sensä, mutta usein myös muita. Lisäksi yrittäjyyden 
kautta tuotetaan yhteiskuntaan verotuloja, joiden 
merkitys julkisen palvelutuotannon näkökulmasta 
on suuri.

Suomalaisessa yrittäjyysilmapiirissä on tapahtunut 
merkittävä muutos muutamien viime vuosikymme-
nien aikana. Yleisesti Suomessa yrittäjyyteen suhtau-
dutaan nykyisin myönteisesti.

Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvaa tasaisesti. 
Etenkin tämä näkyy nuorten keskuudessa. Joidenkin 
tutkimusten mukaan noin 60 % suomalaisista nuo-
rista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana. Vaikka yrittä-
jyyteen siis suhtaudutaan myönteisesti ja se kiinnos-
taa, silti palkkatyö vie usein voiton. Kansainvälisessä 
vertailussa yrittäjyysaste (yrittäjien osuus työllisistä) 
on Suomessa alhainen, ja monet nuoristakaan eivät 
valitse yrittäjyyttä vaikka se heitä kiinnostaa. Mikä 
siis ”mättää”?

Ehkä yksi osa vastausta löytyy EVAn alkuvuodes-
ta 2011 tekemän arvo- ja asennetutkimuksen tulok-
sista. Sen mukaan lähes puolet suomalaisista katsoo, 
että yrittäjyyteen liittyy niin suuria maksuja ja riske-
jä, että ”vain hullu” ryhtyy turvallisen palkkatyön si-
jasta yrittäjäksi.

Kuinka riskejä sitten voidaan vähentää ja lisätä us-
kallusta aloittaa yrittäjänä, jos lähtökohta on tämä? 
Tosiasia kuitenkin on, että yrittäjyyden luonteeseen 
liittyy aina yrittäjyysriski. Riski, jonka ottaminen voi 
tarjota mahdollisuuden myös menestykseen ja vau-
rastumiseenkin.

Yksi houkuttavuutta lisäävä tekijä voisi olla yrittä-
jyyteen nykyistä kannustavampi verotus. Toinen on 
yrittäjien työttömyys-, eläke- ja muu sosiaaliturva. Jos 
yrityksen perustamisvaiheessa perusturvallisuudesta 
ei ole varmuutta, on selvää, että perinteinen työsuh-
de saattaa kiinnostaa enemmän. Ja kun yrittäjäpolul-
le rohkaistaan, on yrittäjyyskasvatuksella ja koulutuk-
sellakin merkittävä roolinsa. Näiden lisäksi toimiva 
yritysneuvonta on tärkeä osa aloittavan yrittäjän tu-

kea. Yritystä perustettaessa monet yrittäjyyteen liit-
tyvät asiat saattavat olla uusia ja tuntemattomia. Näi-
den asioiden selvittämisessä ja tiedon välittämisessä 
yritysneuvonnalla on merkittävä rooli.

Yrityksen perustamisen taustalla on myös yksilöl-
lisiä tekijöitä. Osa haluaa ottaa riskejä ja sietää epä-
varmuutta paremmin kuin toiset. Yrittäjäksi lähdön 
motiivitkin voivat olla monenlaisia. Eli kyse on ai-
na monen tekijän summasta. Kun yrittäjäksi aikovan 
omat ja yhteiskunnan toimintaympäristön perus-
edellytykset ovat kunnossa, on yrittäjyyttä suunnit-
televan helpompi tehdä ratkaisuja ja ottaa myös roh-
keammin niitä riskejä, joita yrittäjyydessä väistämät-
tä tulee vastaan.

Sastamalan seutu muuten tekee positiivisen poik-
keuksen yrittäjyysasteessa. Ja uusia yrityksiäkin syn-
tyy tällä hetkellä hyvää tahtia. Vuoden 2011 tilasto 
näyttää heinäkuun loppuun mennessä jo yli 100 uut-
ta yritystä. Jos vauhti säilyy samana, ennätystahdis-
sa ollaan.

Mikko Nieminen
toimitusjohtaja

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy

Yrittäjäksi vai ei?

Virastokatu 1• Huittinen 
Puh. (02) 560 1230

www.huittistennakokeskus.fi 
Avoinna: ma - pe 9 - 17

la 9 - 13

Puistokatu 16 • SASTAMALA 
Puh. (03) 511 4109

www.vammalanoptiikka.fi
Avoinna: ma - pe klo 9 - 17, 

la 9 - 13

Silmälääkäripalvelut
Näkökenttätutkimukset
Silmänpohjakuvaukset

Varaa aikasi:
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Laadukasta hitsausta ja koneistusta alihankintaan.
Puh (02) 767 5533
Fax (02) 767 5563

Hekometal Oy
Puh. (02) 767 5533, www.hekometal.fi

Hiekkapuhallus ja Maalaus
Sami Nurmilaakso
Puh. 0500 843 538 

Suoritamme kotitalouksille ja yrityksille ammattitaidolla:
- kattojen maalaukset - julkisivu- ja parvekesaneeraukset
- hiekkapuhallukset ja maalaukset - asbestipuhallukset
- metallitakenteiden valmistukset - sisämaalaukset
- ulkorakennusten  rakentamiset - pesut

Vuokraamme myös nosturiautoa, kuukulkijaa ja saksilavanostinta.

HIEKKAPUHALLUS JA MAALAUS SAMI NURMILAAKSO
Punkalaidun, p. 0500-843538
www.nurmilaakso.com      sami@nurmilaakso.com

Myyn ja asennan TM-Teräksen valmistamia SCHÜCO-alumiini-ikkunoita 
ja ovia sekä RYTERNA nosto-ovia eri rakennusprojekteihin sekä sanee-
rauskohteisiin.

Asiakkaitani ovat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä yksityinen 
sektori Pirkanmaan alueella.

IE-Asennus Oy
Puh. 040 702 6881  

Jukan Kotiliha
Puh. 050 565 1987

www.jukankotiliha.! 

Luomulihaa läheltäsi Punkalaitumelta.

nkotiliha.! 

MONIPUOLISTA OSAAMISTA PUNKALAITUMELLA

Kahvila-Ravintola Jessica
Puh. (02) 767 4952

Kahvila-ravintola Jessicassa nautit 
ammattitaitoisen henkilökuntam-
me valmistamasta ruoasta. Ravin-

Toimintapiirimme on Punkalaidun ja lähikunnat. Sopimuksesta myös 
kauempana.

Ota yhteyttä vaikka puhelimella nro 02-767 4952
www.juhlapalvelujessica.com

tolan yhteydessä toimii juhlapalve-
lu, joka varmistaa, että asiakkaam-
me voivat keskittyä juhlimiseen

Teemme yksityisille sekä julkiselle taloudelle taloudelle maanrakennus-
urakointia. Käytössämme on eri kokoisia kaivureita sekä traktorikaivuri. 
Suoritamme myös traktoritöitä.

Kaivinkoneurakoitsija Paavo Toivonen
Puh. 0500 741 140,  

www.kaivinkoneurakoitsijatoivonen.fi

KAIVINKONEURAKOITSIJA
PAAVO TOIVONENKAIVINKONEURAKOITSIJA
PAAVO TOIVONEN

Myymälästämme löydät kukilla 
kauneutta arkeen ja juhlaan.

Leikkokukat, ruukkut, hää -ja 
surusidonnat, erilaiset kukkakim-

put. Teemme myös tilakoristeluita 
sekä Tele!ora kukkavälitystä. Osoi-
te: Kauppakuja 1 A 1, Punkalaidun.

Kesälaitumen Kukka
Puh. (02) 767 4763, www.kesalaitumenkukka.fi

• Mattojen pesu
• Kodintekstiilien pesu
• Kuljetuspalvelu

Avoinna ma-pe 9-17
Kostilantie 301, 
31900 Punkalaidun

Kotiriihen Pesula
Puh. (02) 767 0330, 040 504 9745

Koulutintti Oy
Puh. (02) 7641, 735,050 537 5805

Punkalaitumen keskustassa, pitoja,  kokouksia, majoitusta
museossa, ajanmukaisin välinein.

www.koulutintti.com

Kuljetus ja Vapaa-aikapalvelut
Nieminen & Honkala
Puh. 050 583 4055, 045-135 0228

-  1 + 16 hengen bussipalvelut
-  1 + 8 hengen taksipalvelut
-  Lasten liikuntapalvelut

Kuljetuspalvelu 050-5834055
Liikuntapalvelu 045-1350228

Palvelemme 13 ammattilaisen voi-
min LVISK-alaan liittyvissä töissä 
Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueella. Yli 50 vuoden 
kokemus takaa asiantuntevan pal-
velun ja oikeat ratkaisut.

Palvelut:
• LVIS -tarvikemyynti Punkalaitu-

mella ja Urjalassa
• LVIS-urakat
• LVIS-saneeraukset
• LVIS-asennukset

• LVIS-huollot ja -korjaukset
• LVIS-suunnitelmat
• Viemärikuvaukset
• KVV -työnjohto
• Maalämpöpumput
• Puu-, hake- ja pellettilämmitykset
• Ilma-vesilämpöpumput (Tukes e3)
• Ilmalämpöpumput (Tukes e3)
• Öljylämmitys (Tukes L)
• Sähkölämmitys (Tukes A)
• Lämmönvaihtimet
• Ilmastoinnit

LVI-Tapioharju Oy
www.lvi-tapioharju.fi 

PERUSTETTU 1958

LVISPUNKALAIDUN - URJALA

Lauttakyläntie 33

Kouluta ja kokousta koko köörin 
kanssa, sulata ja siloita sakki Sa-
vusaunassa, ”pääomaamme” pun-
taroi ja paketoi, sillä kolotus kaap-

piin kumotaan ja kukkaroon kahi-
sevaa kehitetään!

25. Yrittäjäjuhlavuotemme!

Nikken Hyvinvointikeskus ja 
Maatilamajoitus Saarinen
(02) 767 5132, www.apuavaihdevuosiin.fi ,

www.maatilamajoitussaarinen.fi 

Maatilamatkailu KokkonKota
Puh. 050 560 5544

Meillä voit järjestää perhejuhlat, häät, kokoukset, kurssit ja 
Tyky-päivät ym.
Myös pikkujoulut järjestyvät meillä.
Avantouinti ja saunamahdollisuus.
Sähköposti: kokkonkota@kolumbus.! 

Mökki Siistiksi
Puh. 0400 219 041

Suoritamme pihojen siivousta ja mökkitalkkaripalveluita.
Ostamme myös kuolinpesät, vinttitavarat sekä teemme loppu-
siivoukset.
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Tilihelander on jo 20 vuotta toimi-
nut yksilöllisiä ratkaisuja tarjoava 
täyden palvelun tilitoimisto. Toi-
mipisteemme sijaitsevat Punka-
laitumella ja Huittisissa. Palvelem-

me kaikkia yrityksiä, maatalouksia 
ja yhdistyksiä toimintamuotoon 
ja kokoon katsomatta. Teemme 
myös henkilökohtaiset veroilmoi-
tukset.

Tilihelander
040 560 2240, www.tilihelander.fi 

T:mi Laura Jonkka
Puh. 040 776 5357

- CAT turva- ja työjalkineet sekä työ- ja arkivaatteet
- DIMEX asusteet ja oheistuotteet
- Brodeeraukset takkeihin, lakkeihin, pyyhkeisiin ym...

YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE

WWW.JONKKA.FI
040-7765357
Murronharjuntie 930 
31900 Punkalaidun

T:mi Reijo Rantanen
Puh. 0400 525 086

Opetan ATK-alan perustyöskentelyä, myös seniori-ikäisille.
Toimitamme myös A3- ja A4-julisteita sopimuksen mukaan.

T:mi Sami Uutto
Puh. 044 3261 323

• maalaukset
• tapetoinnit
• matto- ja
  parkettityöt

Toimitamme ja asennamme valmiiksi sisäpiiput sekä elementtisavupiiput 
ja hormit haponkestävästä teräksestä. 

Tarjoukset sekä kustannusarviot teemme asiakaskohtaisesti yli 20 
vuoden kokemuksella. 

Oriniementie 57
Oriniemi

Uurtajat Oy, Juha Elomäki
Puh. 0400 164 752

Valmistamme kestäviä ja laaduk-
kaita muovituotteita sekä suoma-
laisiin kotitalouksiin, että teollisuu-
den tarpeisiin.
Lounais-suomessa sijaitsevalla yri-
tyksellämme on 50 vuoden perin-
teet muoviteollisuuden saralla.

Lisäksi valmistamme ja painamme 
mainoslahjoja ja konttorimuoveja 
tarpeiden mukaan.

Liikevaihtomme on noin 1,2 
miljoonaa euroa ja vakituista hen-
kilökuntaa on 10 henkilöä.

Vanttilan Muovi Oy
Puh. 020 752 8250, www.vanttilanmuovi.fi 

PP-Putiikista löydät Novitan käsi-
työlangat syksyn käsitöihin.

Lisäksi meillä on hyvät vali-
koimat esim. Finlaysonin, Lapuan 
Kankureiden ja Arabian lahjatava-
raa, tietenkin kauniisti paketoitu-
na. Valikoimiimme kuuluvat myös 
lelut sekä alus- ja yöasut koko per-

heelle. Tiloissamme toimii Punka-
laitumen posti joten meillä on hy-
vät valikoimat kortteja, adresseja 
sekä toimisto tarvikkeita.

PP-Putiikin löydät Punkalaitu-
menlta torin laidalta. Tervetuloa 
ostoksille.

PP-Putiikki
Puh. 050 326 1349, Lauttakyläntie 2, 31900 Punkalaidun

Prohay Oy
Puh. 050 379 2500

Prohay Oy on laadukkaaseen hevosheinän viljelyyn ja pakkaamiseen eri-
koistunut yritys. Saatavilla on säilöheinää 400 kilon ja 20 kilon pakkauk-
sissa.

Prohay Oy
050-3792500
Punkalaidun

Rakennustyö Reijo Säteri Tmi
Puh. 0400 327100

Teen Korjaus- ja saaneerausrakentamista. Sähköposti: sateri@pp.inet.! 

R. Rautava Oy on v. 2000 perustet-
tu maanrakennus- ja maatalous-
alan yritys.

Yrityksen toimenkuvaan kuu-
luvat maanrakennus- ja maatalo-
ustöiden lisäksi lumenpoistoura-
kointi sekä maataloustyökoneiden 
rakennus, korjaus ja huolto. 

Talvella yritys suorittaa lume-
naurausta ja hiekoitusta. Yksityisil-
le talouksille auraamme ja hiekoi-
tamme tilauksesta asiakkaiden tiet 
ja kiinteistöt.

Toimimme Pirkanmaan, Sata-
kunnan, Varsinais-Suomen ja Kan-
ta-Hämeen alueilla.

Rautava Oy
Puh. 0400 537 716, www.rautava.fi 

Ravintola Trio
Puh. 02-767 4224

Pito-ongelmia????

Soita TriOn pitopalveluun, niin pidot paranee

Urjalantie 51, 31900 Punkalaidun

Ps. On ”Pizzoja” ja TriOn pizzoja

Ravintola
TriO

SHT-Tukku
Puh. Punkalaidun (02) 7636 700, Tampere (02) 7636 7082

Taksi Aulis Jokiniemi tarjoaa ammattitaitoista ja turvallista taksipalvelua 
20 vuoden kokemuksella. 

Liikennöimme 1+8 paikkaisella pikkubussilla. Autossamme on pyörä-
tuolipaikat sekä paarivarustus. 

Teemme myös tilausajoja sopimuksen mukaan. 

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

Taksi Aulis Jokiniemi
Puh. 0400 320 800 

Toimitamme yksityistalouksille sekä teollisuudelle kaivonrenkaita ja 
kansia.

Tmi Punkalaitumen Sementtivalimo
Puh. 050 569 6914, Pohjolantie 18, Punkalaidun

”Menestyksen tikapuita ei voi kiivetä 
kädet taskussa.
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Ranskalaisten autojen erikoiskorjaamo. Teemme huollot, korjaukset sekä 
erikoistyöt. Katso lisätietoja osoitteesta www.citka.!.

Wellnes Cars & Parts
Puh. 0400 173 337 wellne.cars.parts@gmail.com 

www.citka.fi

Äären Konepaja Oy
Puh. (02) 767 5923

Parhaista raaka-aineista, turvalliset ja tuottavat öljysäiliöt. Tarvittaessa 
sähkö-tai käsipumpulla varustettuna.

Äären konepaja Oy
Kanteenmaantie 1185, 31900 Punkalaidun
Puh. (02) 7675923.  Fax. (02) 7675951
Tj. Aulis Ääri, 050 5646128
Email: info@aarenkp.com     www.aarenkp.com
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Vammalan Yrittäjäyhdistys täyttää 80 vuotta. Tähän liittyvää juh-
laa vietetään Hotelli Ellivuoressa 15. lokakuuta. Tilaisuudessa 
muistetaan ansioituneita ja pitkään yrittäjinä sekä järjestötoimin-
nassa toimineita yrittäjiä.

Suomen Yrittäjät on jo vuodesta 1978 lähtien osoittanut kun-
nioitustaan yrittäjille ja yrittäjäpuolisoille myöntämällä Suomen 
Yrittäjien jäsenjärjestön tai jäsenyrityksen anomuksesta Yrittäjä-
ristin.  

Yrittäjäristi myönnetään pronssisena yli 5 vuoden, hopeisena yli 
10 vuoden ja kultaisena yli 20 vuoden yrittäjätoiminnasta. Yrittäjä-
risti luovutetaan saajalle rintamerkin ja kunniakirjan kera.

Yrittäjäristin tilauslomake löytyy Suomen Yrittäjien verkkosivuilta 
http://www.yrittajat.! /! -FI/huomionosoitukset/. Yrittäjäristien ano-
misasiassa voi myös ottaa yhteyttä Vammalan Yrittäjien hallituksen 
jäseniin. Ansioristihakemukset on toimitettava 12. syyskuuta men-
nessä.

Vammalan Yrittäjät

Ansioituneita 
yrittäjiä 
muistetaan

 ! Yrittäjäristit liittyvät 
 80-vuotis juhlallisuuksiin

Pikapesut sekä käsinvahaukset, 
rengastyöt, Abloy-avaimet, 

polttoöljyn myynti kotitalouksille 
sekä maatalouteen.

huoltaa autoja ja ihmisiä
TEBOIL HUOLTO JA VARAOSA OY

Puh. (02) 566 669, Risto Rytin katu 46
Myymälä avoinna 

ma-pe 07.00–19.00, la 08.00–17.00, su 10.00–17.00.
Huolto palvelee ma-pe 08.00–17.00

Öljynvaihdot
Esim. 

4 l täyssynteettinen
 öljy+suodatin

 alk. 75!

Ajovalojen
 vaihdot 

2 kpl H4 + vaihto

20!

2 kpl H7 + vaihto

30!

Alusta-
suojaukset
Henkilöauto 

190!

pakettiauto

240!

He tarjoavat sinulle
Yrittäjäviestin.

SUOSI MAINOSTAJIAMME
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Atte Keinonen: 

”Minua ei ole koskaan 
painostettu mukaan yritykseen” 

 ! Pauliina Vilenius 

Kun 26-vuotiaalta Atte Kei-
noselta kysyy, missä hän nä-
kee äitinsä perustaman teks-
tiilialan yrityksen, Anneli 
Keinonen Oy:n, 10 vuoden 
kuluttua, tulee vastaus empi-
mättä. ”Toimimme edelleen 
samassa paikassa Keikyän 
vanhalla meijerillä, miesten 
mallisto on kehittynyt koko-
naisuudeksi ja jälleenmyyn-
ti pyörii sekä Suomessa että 
ulkomailla.”  

Pienestä pojasta saak-
ka äitinsä jaloissa ateljeessa 
pyörineestä Atesta on aikui-
siällä tullut yrityksen toinen 
omistaja. Viralliselta tittelil-
tään hän on markkinointi-
päällikkö. Työnkuvaan kuu-
luu markkinoinnin lisäk-
si mm. miesten malliston 
suunnittelu ja kehittäminen 
sekä ryhmämatkapalvelut.  

Keinonen korostaa, ettei 
häntä ole koskaan painostet-
tu mukaan yritykseen. ”Va-
linta on ollut täysin omani. 
Itsestäänselvää se ei ole kos-
kaan ollut, mutta nyt tuntuu, 
että olen tehnyt oikean pää-
töksen.” Atte Keinonen on 
koulutukseltaan kivi- ja ja-
lometallialan artesaani. En-
nen artesaaniopintoja hän 
opiskeli pari vuotta data-
nomiksi Huittisten ammat-
ti- ja yrittäjäopistossa. Ala ei 
kuitenkaan tuntunut omalta. 
Kädentaidot ovat siirtyneet 
verenperintönä mm. valo-
kuvausta harrastavalle mie-
helle. 

Remontit työllistävät 

Anneli Keinonen Oy:n en-
simmäinen miesten mallis-
ton vaate, kauluspaita, tu-
li markkinoille kesäkuussa. 
Paita on pitkäjänteisen tuo-
tekehittelyn tulos. Paidasta 
tekee erityisen sen hyvä is-
tuvuus, rento tyylikkyys ja 
muista yrityksen tuotteista 
tunnettu laadukkuus. ”Paidat 
ovat saaneet hyvän vastaan-
oton”, Atte Keinonen iloit-
see. Miesten mallisto on täy-
dentymässä asteittain muil-
la tuotteilla. Tulevaisuudes-
sa suunnitelmissa on jotakin 
lämpimämpää ja pitkähihais-
ta sekä liivi. ”Uusien kaavojen 
tekeminen ja oikeiden mate-
riaalien valitseminen on pit-
kä prosessi”, Keinonen toteaa.  

Miesten malliston lisäksi 
töitä on viime aikoina teet-
tänyt Keikyän vanha meije-
ri, jonka Anneli Keinonen 
osti vuonna 1987. Kevääl-
lä rakennukseen asennettiin 
maalämpö. Nyt työn alla on 
piharakennuksen remontti. 

”Rakennukseen tehtiin uu-
si katto. Vielä olisi tarkoitus 
entisöidä ulkovuori ja uusia 
ikkunat.”  

Piharakennukseen on tar-
koitus siirtää yrityksen tiloja, 
sillä vanha meijeri alkaa käy-
dä ahtaaksi. ”Rakennukseen 
on tarkoitus siirtää ainakin 
leikkaamo ja valokuvaus-
studio. Sen lisäksi sinne tu-
lee varasto ja monitoimitilaa. 
Maalämpö on tarkoitus ve-
tää myös piharakennukseen.” 

Arvostus nousussa 

Atte Keinonen kokee, että 
suomalaisen designin ja laa-
dun arvostus on nousussa. 

”Ihmiset ovat havahtuneet 
siihen, mitä Suomen ulko-
puolelta tulee. Halvalla tuot-
taminen on hitaampaa, eikä 
laadunvalvonta ole ulkomail-
la samanlaisissa kantimissa 
kuin meillä Suomessa. Me 
pystymme takaamaan tuot-
teidemme laadun suomalai-
sella työllä.”  

Keinonen muistuttaa, et-
tä Anneli Keinonen Oy:n 
kohdalla puhutaan pienestä 
yrityksestä. ”Meitä on täällä 
Keikyässä töissä kolme hen-
keä. Siksi on tärkeää olla hy-
vät yhteistyökumppanit ja 
toimiva alihankkija verkos-
to. Työmäärään ja muutok-
siin nähden olemme mieles-
täni pärjänneet hyvin. Muu-
tokset teettävät aina uusia 
toimintatapoja, jotka puoles-
taan vaativat opettelua”, Kei-
nonen muotoilee ja toteaa 
samaan hengenvetoon, että 
yhteistyö Annelin kanssa on 
sujunut kitkatta. Myös An-
neli antaa kiitosta pojalleen: 

”Aten ammattitaito on kehit-
tynyt koko ajan. Oma luot-
tamus kasvaa, kun huomaa 
toisen osaavan.” 

Meijeri 
mahdollistanut 
paljon 
Anneli Keinonen Oy tekee 
paljon yhteistyötä alueen 

matkailuyrittäjien kanssa. 
Kesäisin lomalaiset kasvat-
tavat selkeästi ateljeemyy-
mälän kävijämääriä. ”Viime 
kesänä oli havaittavissa sel-
vä piikki, kun Tyrvään Py-
hän Olavin kirkon ovet avat-
tiin. Silloin pihassa kävi yh-
teensä 140 bussia”, Atte Kei-
nonen paljastaa.  

Atte Keinonen asuu Huit-
tisissa yhdessä tyttöystävän-
sä kanssa. Suurempiin ym-
pyröihin hän ei myönnä kai-
paavansa. ”Keikyä sijaitsee 
maantieteellisesti hyvällä 
paikalla. Tästä on lyhyt mat-
ka niin Turkuun kuin Tam-
pereellekin, joten isoihin 

kaupunkeihin pääsee hel-
posti aina kun siltä tuntuu.” 

Yrittäjänä pärjääminen 
vaatii Atte Keinosen mukaan 
tervettä rohkeutta. ”Suunni-
telmia tehtäessä kannattaa 
tehdä myös varasuunnitel-
mia. Toki eteen voi aina tul-
la jotain yllättävää, sille ei 
vaan voi mitään.” Erityistä 
rohkeutta Atte näkee Anne-
lin aikanaan tekemissä mei-
jerikaupoissa. ”Kun tämä 
paikka osui tielle, piti vaan 
uskaltaa ottaa riski ja ostaa 
meijeri, eikä miettiä mitä 
sen jälkeen tapahtuu. Tämä 
rakennus on mahdollistanut 
uskomattoman paljon.” 

Markkinointipäällikkö Atte Keinonen uskoo, että kymmenen vuoden päästä Anneli Keinosen tuotteita myydään laajalti Suomen ulkopuolella. 

Anneli Keinonen Oy 
Anneli Keinonen Oy on tekstiili- ja vaatetusalan de-
signyritys. Yrityksen päätuotteita ovat käsinpainetut 
naisten pukeutumispaidat, joihin on saatavana erilai-
sia laukkuja ja asusteita. Lisäksi valikoimaan kuuluvat 
muun muassa miesten kauluspaidat, tyynyliinat ja tau-
lut. 

Yritys sijaitsee kauniisti entisöidyssä ja historiallisesti 
arvokkaassa Keikyän entisessä meijerissä Sastamalas-
sa. Tiloissa toimii ateljeen lisäksi myymälä, jossa voi teh-
dä laadukkaita ostoksia. Anneli Keinonen Oy on varsin-
kin kesäisin suosittu matkailukohde. 

Anneli Keinonen Oy juhli 30-vuotista taivaltaan kesällä 
2010. Anneli Keinonen on saanut uransa aikana lukui-
sia palkintoja sekä yrittäjänä että taiteilijana. Tunnus-
tuksista merkittävin on valtakunnallinen Taito-palkinto 
ja vuoden 2004 käsityöyrittäjäksi valitseminen. Nyky-
ään yrityksen toisena omistajana on Atte Keinonen, jo-
ka vastaa muun muassa markkinoinnista, miesten mal-
listosta ja ryhmämatkapalveluista.

www.levinkarhunkolo.fi

Puh. (02) 763 6630
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

www.punkalaitumenapteekki.!

Pianon syyskuu

Lounaskahvila Piano
Suodenniementie 17, 38510 Sastamala

puh. 03 517 180

Lounaskahvila PianoLounaskahvila Piano

2 PIZZAA
3 täytteellä + 1,5 l limsa, mukaan

Lauantaina 24.9. Rokkibändi

CHAINMAIL
Tulossa KARAOKE pe 2.9. ja la 17.9.

15,-
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Teemme sen mahdolliseksi

Sastamala
Puistokatu 12

nordea.fi

Kotiapu- ja siivouspalvelu

PikkuPiiat
Kotiapu- ja siivouspalvelu

PikkuPiiat
Teemme isommat ja pienemmät siivoustyöt, 
laitamme ruuan, leivomme ja autamme 
juhlien järjestämisessä. Myös asiointi- 

palvelu. Soita ja varaa oma piikasi.

Lemmetynperäntie 19, 38510 SastamalaLemmetynperäntie 19, 38510 Sastamala
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 !Maija Latva

”En voi sanoin kuvailla, 
kuinka helpottunut olen. Ar-
vostan joustoanne suuresti ja 
ihailen kärsivällisyyttänne”, 
”Pelastitte jouluni ja uskoni 
parempaan huomiseen, olet-
te loistava yhteistyökump-
pani velka-asioissa. Kiitos 
Teille aivan suunnattomas-
ti ja oikein hyvää joulua ja 
jaksamista työssänne mei-
dän onnettomien velallisten 
kanssa”, ”Kiitos Suomen ys-
tävällisimmästä palvelusta, 
ymmärtäväisyydestä, kär-
sivällisyydestä ja joustosta, 
teidän ansiostanne olen saa-
nut asiani raiteilleen ja asi-
ani hoidettua”, ”Olen asioi-
nut monen perintätoimiston 
kanssa, mutta teiltä löytyy 
myös inhimillisyyttä.”

Edelliset olivat otteita 
Svea Perintään tulleista asia-
kaspalautteista. Rahoitusjoh-
taja Maria Matintalo ker-
too, että he saavat paljon pa-
lautetta juuri asiantuntevuu-
desta, inhimillisyydestä ja 
ystävällisestä asenteestaan. 
”Haluammekin olla Suo-
men ystävällisin perintätoi-
misto. Vaikka käsittelemme 
vaikeita ja ehkä häpeällisiä-
kin asioita, pyrimme aina 

löytämään ratkaisun asiak-
kaidemme ongelmiin. Mak-
susuunnitelmista pysty-
tään aina neuvottelemaan”, 
Matintalo muistuttaa. Hä-
nen mukaansa on ensiarvoi-
sen tärkeää, että velallisasi-
akkaat, niin yksityiset kuin 
yrityksetkin, ottavat toimis-
toon yhteyttä perintäkirjeen 
saatuaan. Siitä asiat lähtevät 
rullaamaan.

Toimeksiannoissa 
kasvua
Matintalo kertoo, että tä-
nä vuonna uusia perintätoi-
meksiantoja tulee kuukausit-
tain yli 20 000. ”Siinä on sel-
vää kasvua viime vuoteen”, 
hän myöntää. Maksuaikojen 
pidentyminen on ajanut on-
gelmiin myös entistä enem-
män yrityksiä, joilla on pal-
jon laskutusasiakkaita. ”Kas-
sa pitäisi saada kiertämään 
nopeammin”, Matintalo sel-
vittää. Sen vuoksi myös Sve-
an tarjoama laskujen osto 
houkuttaa yhä enemmän yri-
tyksiä, joilla on paljon lasku-
tusasiakkaita. ”Laskutuksen 
raahaaminen myöhässä ei 
ole minkään yrityksen edun 
mukaista. Ulkoistamalla las-
kutuksen varsinkin pk-yrit-

täjä pystyy keskittymään sii-
hen ydinbisnekseensä”, Ma-
tintalo toteaa.

Helpompi kertoa 
ulkopuoliselle
Svea Perinnän Sastamalan 
toimipisteessä työskentelee 
noin 50 henkilöä. Sastama-
laan on myös keskitetty yri-
tyksen contact center, joka 
vastaa ensimmäisenä suu-
rimpaan osaan yritykseen 
tulevista puheluista, jotka 
saattavat koskea vaikka juu-
ri saapunutta perintäkir-
jettä. Contact center palve-
lee myös esimerkiksi lasku-
tuspalvelun asiakkaita. ”12 
hengen tiimimme käsitte-
lee noin 500 puhelua ja 150 
sähköpostia päivittäin”, ker-
too tiiminvetäjä Merja Ve-
denpää.

Perinnän toimeksianta-
ja-asiakkaita Svealla on yli 
4 000. ”Yhä harvempi yri-
tys perii ja karhuaa enää it-
se. Tämä puoli halutaan an-
taa asiantuntijoiden hoidet-
tavaksi”, Matintalo kertoo. 
Hänen mukaansa asiakkaan-
kin on helpompi kertoa ra-
hoitusongelmistaan ulko-
puoliselle henkilölle. ”Lisäk-
si henkilökunnallamme on 
vankka asiantuntemus ja am-
mattitaito laatia asiakkaalle 
maksusuunnitelma, joka on 
mitoitettu hänen kykyjensä 
mukaan”, hän lisää. ”Perintä-
toimisto kuitenkin ajaa aina 
ensisijaisesti toimeksiantajan 
etua, mutta samalla valvom-
me myös velallisen oikeuk-
sia. Perintä pitää hoitaa hy-
vää perintätapaa noudattaen 
– asiakassuhteita kunnioitta-
en”, Maria Matintalo tiivistää.

Svea Perintä haluaa olla 
Suomen ystävällisin alallaan

 " ”Perintätoimisto ajaa aina ensisijaisesti toimeksiantajan etua, mutta 
 samalla valvomme myös velallisen oikeuksia.”

Mikä ja millainen?
 # Svea toimii 11 maassa, pääkonttori on Ruotsissa 
Solnassa. Svea on yksityisessä omistuksessa. 

 # Suomessa Svea toimii Helsingissä ja Sastamalassa
 # Työntekijöitä koko konsernissa on yli 500
 # Suomessa 135 hlöä, joista n. 50 työskentelee Sas-
tamalassa

 # Liikevaihto Suomessa yli 15 M!
 # Rahoitus: Mm. laskujen osto, factoring, osamaksu-
rahoitus, SveaWebPay -verkkokauppojen maksu-
tapavaihtoehdot, kulutusluotot

 # Laskutamme toimeksiantajien puolesta yli 500 
000 kpl laskuja vuosittain

 # Näiden pääoma on n. 190 M!
 # Tase n. 60 M!
 # Perintä: Mm. huomautuspalvelu, kotimaan perin-
tä, kansainvälinen perintä, Svea Lex -lakipalvelut

 # Vuosittain hoidamme yli 240 000 uutta perintä-
toimeksiantoa

 # Perinnän toimeksiantaja-asiakkaita on yli 4 000 
kpl.

 # Svea on sitoutunut noudattamaan Suomen pa-
ras työpaikka -ohjelmaa. Tulokset kertovat, et-
tä etenkin Sastamalan toimipisteessä työntekijät 
ovat keskimääräistä tyytyväisempiä työviihtyvyy-
teensä ja kokevat saavansa arvostusta. Esimerkik-
si talon yhteishenki sai kaikilta haastatelluilta täy-
det pisteet.

Rahoitusjohtaja Maria Matintalo (vasemmalla) ja contact centerin tiiminvetäjä Merja Vedenpää tarkastelevat 
puhelinraportteja.

Puulämmitteiset
kylpytynnyrit ja uima-altaat Facebook

www.kirami.fi

Villiläntie 2, 32730 Sastamala
Puh. (03) 513 5569
GSM 045 676 9954

HUITTISTEN, KEIKYÄN, KIIKOISTEN, 
MOUHIJÄRVEN, PUNKALAITUMEN JA 

VAMMALAN SEUDUN

”
Arvoisa velkoja. Taloudellisen tilan-
teeni katastrofaalisuuden johdosta 
olen siirtynyt uuteen laskujen mak-

sutapaan. Kuun lopussa laitan kaikki saamani 
laskut suureen pussiin, josta nostan niitä tili-
ni saldon salliman määrän. Valitettavasti tässä 
kuussa arpaonni ei suosinut yritystänne. Voitte 
osallistua ensikuussa uudelleen!

Mikäli olette jo unohtaneet velkani, tämä 
huomautus on aiheeton.”

(Ote yritykseen tulleesta sähköpostista)

Vanhanen puhuu aamukahveilla

Kuva: Johannes Jansson/norden.org

Perheyritysten liiton toi-
mitusjohtaja, entinen pää-
ministeri Matti Vanhanen 
saapuu Vammalan Seudun 
Osuuspankin ja Sastama-
lan Seudun Yrityspalvelun 
järjestämään aamukahviti-
laisuuteen maanantaina 19. 
syyskuuta.

Yrittäjien ja yritysjohdon 
aamukahveilla Vammalan 
Seurahuoneella Vanhasen 
aiheena on sukupolvenvaih-
dosten haasteet perheyrityk-
sissä. Tilaisuudessa arvioi-
daan myös yleistä talousti-
lannetta.  
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 !Hannu Virtanen

”Oli se”, kuuluu Martti Möl-
sän lyhyt ja epäröimätön 
vastaus kysymykseen, oli-
ko Timo Soinin ja perus-
suomalaisten vaaleissa saa-
ma iso jytky sellainen laa-
tuaan myös Punkalaitumen 
Mölsälle.

Muutamissa eduskunta-
vaaleissa aiemminkin eh-
dolla ollut Mölsä nousi nyt 
59-vuotiaana komeasti edus-
kuntaan Pirkanmaan vaali-
piiristä saamillaan 4 426 ää-
nellä.

”Kolmea paikkaa Pirkan-
maalta odotin ja neljä tuli.”

Yrittäjästä, Punkalaitu-
men yrittäjien puheenjohta-
jasta ja Pirkanmaan yrittäji-
en hallituksen jäsenestä tuli 
lisäksi kansanedustaja vaa-
leissa, joissa puolue oli nos-
tanut ohjelmansa kärkeen 
suomalaisen työn ja yrittä-
misen.

”Aika paljon ääniä tuli 
varmaankin yrittäjiltä ja eri-
tyisesti pienyrittäjiltä.”

Uusi edustaja, 
vanha tekijä
Uusi kansanedustaja ei ole 
suinkaan eilisen teeren poi-
kia, hän on politiikassa pi-
kemminkin uskollisuuden 
ja ahkeruuden perikuva, 
pitkän tien kulkija. Mölsäl-
lä on meneillään 27. vuosi 
Punkalaitumen kunnanval-
tuustossa. Hän on tällä het-
kellä valtuuston toinen va-
rapuheenjohtaja. Paikallisen 
yrittäjäjärjestön puheenjoh-
tajana hän on yhdeksättä 
vuotta.

Rakennusmestari Mölsä 
on toiminut yrittäjänä vuo-
desta 1983 alkaen. Hänen 
yrityksensä on Rakennuspal-
velu Martti Mölsä Oy, jonka 
toimialaan kuuluu suunnit-
telua, rakennusvalvontaa ja 
isännöintiä.

Sivujuonne virkamiehek-
si tapahtui runsaat parikym-
mentä vuotta sitten, kun hän 

hoiti rakennustarkastajan vi-
ransijaisuutta 1987-1990.

Toisen polven 
yrittäjä
Martti muutti vanhempien-
sa mukana Punkalaitumelle 
1961. Syntyisin hän on Kih-
niöstä.

Yrittäjyys on periytynyt, 
sillä isällä oli kauppa Pun-
kalaitumella. Myös Suomen 
Maaseudun Puolueen arvot 
hän sai kodin perintönä, sillä 
isä toimi Satakunnassa puo-
lueen piirisihteerinä 1970- ja 
1980-luvuilla.

Martti Mölsä itse oli pii-
rin puheenjohtajana vuodet 
1991-2001, aluksi SMP:n ja 
sittemmin perussuomalais-
ten puheenjohtajana. Perus-
suomalaiset perustettiin tou-
kokuussa 1995, kun SMP oli 
päätynyt vararikkoon.

Suhteitaan puheenjohtaja 
Timo Soiniin Mölsä kuvai-
lee hyviksi. Monet saattavat 
vielä muistaa Ajankohtaisen 
Kakkosen raportin Perus-
suomalaisista vuodelta 1997. 
Ohjelma esitteli Timo Soinin 
SMP:n legendaarisen Eino 
Poutiaisen tapaan mopedil-
la ajavana kansanmiehenä. 
Juttu oli kuvattu Mölsän sa-
vusaunalla Punkalaitumella.

Aina ei ole 
hauskaa ollut
Uusimmat mielipidemit-
taukset ovat nostaneet Pe-
russuomalaiset jopa maam-
me suurimmaksi puolueek-
si. Aina kannatusluvuilla ei 
kuitenkaan ole päässyt ke-
humaan.

”Puolueella oli heikoim-
millaan 0,4 prosentin kan-
natus. Ei se mitään hauskaa 
ollut”, hän muistelee.

Omalla kohdallaan Möl-
sä huomasi kannatuksensa 
nousun selvästi kunnallis-
vaaleissa kolme vuotta sit-
ten. Vaaleissa tuli 144 ääntä. 
”Se on Punkalaitumella mel-
koinen lukema.”

Ehdokkuus eduskunta-
vaaleissa ei ollut kuitenkaan 
itsestään selvä asia. Hän oli 
aiemmin ollut kolmasti eh-
dolla eduskuntaan Satakun-
nan vaalipiiristä. Äänimäärät 
olivat vaatimattomia Anssi 
Joutsenlahden ja Lea Mäki-
pään ollessa kärkiniminä.

”Ehdokkaita kuitenkin pi-
ti olla”, Mölsä tiivistää tuol-
loisen roolinsa ehdokaslis-
toilla.

Punkalaitumen vaihdet-
tua maakuntaa vaalipiiriksi 
tuli Pirkanmaa, josta hän oli 
ehdokkaan nyt toista kertaa. 

Työpaikkoja 
pienyrityksistä
Työllisyysasteen parantami-
sessa Mölsä nostaa avainte-
kijäksi sen, että pienyrittä-
jälle tulee paremmin mah-
dolliseksi palkata ensimmäi-
nen työntekijä. Maassamme 
on noin 300 000 yritystä. 
Yksinyrittäjiä on 160 000 ja 
työttömiä 200 000. Mölsän 
matematiikka on yksinker-
taisuudessaan selkeää: 

”Kun ensimmäisen työn-
tekijän palkkaaminen teh-
täisiin helpommaksi, työttö-
myys loppuisi.”

Hän mainitsee kolme kes-
keistä keinoa nykyisen tilan-
teen korjaamiseksi. Ne ovat 
arvonlisäveron alarajan tun-
tuva nostaminen nykyisestä 
8 500 eurosta, verohuojen-
nuksen 22 500 euron alarajan 
tuntuva nostaminen sekä uu-
den työntekijän koeajan pi-
dentäminen nykyisestä nel-
jästä kuukaudesta vuoteen.

Eduskuntatyön 
alkusuora
Mölsä pitää tärkeänä, että 
Suomi pysyy asuttuna, pal-
veluverkosto säilyy ja yrittä-
jät voivat toimia. Palveluita 
ja kehitystä pitää olla muual-
lakin kuin kasvukeskuksissa.

Eduskunta säätää lakeja, 
ja tässä työssä, eduskunta-
työssä, kaikki on vielä alussa. 

”Lainsäädännössä on pal-
jonkin korjattavaa, mut-
ta omat aloitteet eivät johda 
yleensä mihinkään. Yhteis-
työllä voidaan jotakin saa-
vuttaa.”

Alkaneessa eduskunta-
työssä Mölsä mainitsee pe-
russuomalaisia erityises-
ti yhdistävinä tekijöinä EU-
asiat, erityisesti vakausme-
kanismiin ja euromaiden 
tukemiseen liittyvät kysy-
mykset.

”Tämä yhtenäisyys näkyi 
hallitusneuvotteluissa sel-
västi.”

Valittavana on hänen mu-
kaansa kolme huonoa vaih-
toehtoa: samalla linjalla jat-
kaminen, liittovaltio tai krii-
simaiden paluu omaan va-
luttaa. Näistä Mölsä nostaa 
parhaaksi vaihtoehdoksi vii-
meisen.

Töihin saa 
Suomeen tulla
Uusi eduskunta on työsken-
nellyt vielä niin vähän ai-
kaa, että vielä ei pysty sano-
maan, mitkä asiat mahdolli-
set nostavat ryhmän sisällä 
esiin erilaisia kantoja. Ryh-
män pelisäännöistä hän kui-
tenkin tietää:

”Eri mieltä saa olla, mut-
ta se pitää tuoda esiin ennen 
äänestyksiä.”

Perussuomalaiset tunne-
taan puolueena, josta kuu-
luu maahanmuuttokriitti-
siä puheenvuoroja. Mölsän 
tausta on mielenkiintoinen, 
sillä hän tulee kunnasta, jos-
sa on jo pitkään otettu vas-
taan turvapaikanhakijoita.

”Punkalaitumella ei ole 
muuta kuin positiivista sa-
nottavaa. Myanmarilaiset 
ovat työllistyneet hyvinkin.

Heidän kanssaan ei ole ol-
lut mitään vaikeuksia. Pun-
kalaitumen ilme on muuttu-
nut oleellisesti.”

”En vastusta sitä, että joku 
tulee tänne työtä tekemään. 
Töitä täytyy tehdä, ei tänne 
tulla olemaan.”

Martti Mölsä parantaisi 
kannustimia palkata 
ensimmäinen työntekijä

 " Punkalaitumen yrittäjien puheenjohtajasta tuli 
 kansanedustaja vaaleissa, joissa puolueella oli 
 ohjelmansa kärjessä suomalainen työ ja yrittäminen.

NYT ON AIKA
huollattaa ja tarkistuttaa 

kylmälaitteiden toimintavarmuus.
Teemme ne teollisuudelle, yrityksille, kaupoille, taloyhtiöille 

sekä yksityistalouksille yli 30 vuoden kokemuksella.

Meidät tavoitat numerosta 0500 621 055
www.tskylma.fi

Äänestäjät kannustivat Martti Mölsän eduskuntaan, mutta perhe kannusti miehen aikoinaan maalauskursseil-
le. Vieressä on öljyvärityö Punkalaitumen Yli-Kirran aitoista.
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Haukkis Eläntarvikeliike
Puh. (03) 511 5161, www.haukkis.fi

Liikkeestämme löydät kattavan va-
likoiman ruokia ja tarvikkeita hän-
nänheiluttajista matelijoihin sekä 
akvaariokalat ja tarvikkeet. 

Itsenäisyydentie 15, Vammala 
Avoinna ma-pe 10.00-17.00, la 10.00-13.00

Tuttu Tyrväältä

Herra Hakkaraisen talo ja
Ihanien Tavaroiden kauppa
Puh. (03) 511 2179, www.herrahakkaraisentalo.net/

www.taitosatakunta.fi 

Mauri Kunnaksen tarinoiden elä-
myksellinen ja toiminnallinen 
näyttely Sastamalassa avoinna 
ympäri vuoden! 

Pääsyliput näyttelyyn 5 !/hlö, 17 !/
perhelippu 2 aik. + 2 lasta, lapset 
alle 3 v. ilmaisia. Tervetuloa seik-
kailemaan!

Huittisten Säästöpankki on yli 
130-vuotias kasvava ja vakavarai-
nen pankki, jolla on konttorit Eu-
rassa, Huittisissa, Kokemäellä, Po-
rissa, Sastamalassa (Vammala ja 
Äetsä), Säkylässä ja Ulvilassa. 

Jos olet jo Säästöpankin asia-
kas, voit onnitella itseäsi. Säästö-
pankin vahva vakavaraisuus, pai-
kallinen päätöksenteko ja seudun 

tuntemus varmistavat sen, että toi-
minnan hedelmät hyödyttävät ko-
tiseudun talouselämää. 

Toimintaamme ohjaavia arvoja 
ovat vakavaraisuus, asiakaslähei-
syys, luotettavuus ja osaaminen. 

Tunnemme asiakkaamme ja he 
tuntevat meidät. Menestymme yh-
dessä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Huittisten Säästöpankki
Puh. 010 841 5700, www.saastopankki.fi/huittistensp

Eura, Huittinen, Kokemäki, Pori, Säkylä, Ulvila, 
Vammala, Äetsä

010 841 5700
www.saastopankki."/huittistensp

Kuulumme maanlaajuiseen Fi-
xus-ketjuun. Myymme ja toimi-
tamme laadukkaita autojen va-
raosia ja tarvikkeita. Auton pin-

takäsittelyaineet sekä tarvikkeet 
löytyvät hyllyistämme. Öljyt ja 
suodattimet edustavat alansa 
laatutuotteita.

A-Osat Vammala
www.fi xus.fi 

Agrimarket
Puh. 010 768 4380, www.agrimarket.fi 

Agrimarket Sastamala, Pesurinkatu 1
Maatalous: Ismo Yli-Sipilä 010 768 4383

Rauta: Vesa Viitaniemi 010 768 4384, Reijo Kallonen 010 768 4386
Myymälä/Multasormi: Pia Dunder 010 768 4385, Sanna Pietilä 010 768 4381

Maatalous, rakentaminen, puutarha... 
olitpa ammattilainen tai harrastaja. Tee meille löytöretki! 

Agrimarket - ammattilaisen valinta!

Puunkuljetusta 
uudella 
kalustolla.

Antti Mikkola
Puh. 0400 120 732, antti.mikkola@kopteri.net

Viestinnän suunnittelua ja niitä 
käytännön tekoja.

Avantium Partner kehittää yri-
tysten toimintaa viestinnän kei-
noin.

Palveluihin kuuluvat markki-
nointiviestinnän suunnittelu ja to-
teutus sekä organisaatioiden si-
säisen tiedonkulun kehittäminen. 
Lisäksi yritys tekee myynnin.

Avantium Partner
Puh. (03) 7411 9091, www.avantium.fi 

Baron Ravintola Oy
Puh. (03) 511 5757

Sastamalan sydämessä toimiva laa-
dukas iltaravintola. Tarjoaa seura-
pelejä, biljardia ja illanviettoa hy-
vällä mielellä.

Viikonloppuisin toimii Sastama-
lassa tanssimusiikkia tarjoavana 
yökerhona.

Bar&Club Baron tarjoaa tilojaan 

käyttöön myös yksityis- ja yritysti-
laisuuksien järjestämiseen.

Me tarjoamme viihtyisän ja ison 
tilan, joka on muokattavissa hyvin 
erilaisia tapahtumia varten.

Meillä on laadukas äänentoisto, 
dj ja baarimikot käyttöönne.

Olipa mielessänne sitten millai-
nen tilaisuus hyvänsä, ota yhteyttä.

Baron
Ravintola Oy
Puistokatu 11
38200 Sastamala
03 511 5757
info@barclub-
baron.com
Avoinna:
Ke 14.00 - 2.00
To 14.00 - 21.00
Pe 14.00 - 4.00
La 13.00 - 4.00

Fiilink, tapahtuman kokoava voi-
ma.

Yritystapahtuma on aina ainut-
laatuinen. Olipa kyseessä sauna-
ilta, kokous, virkistäytyminen tai 
yrityksen vuosijuhla, me ideoim-
me ja järjestämme tapahtumalle 
sopivat puitteet, aktiviteetit, esiin-
tyjät ja tarjottavat. Organisoimme 

kaikki palaset paikalleen kokonai-
suudeksi.

Pitkä kokemuksemme erilai-
sista asiakastapahtumista ja laaja 
kontaktiverkostomme takaavat, et-
tä yrityksesi näköinen ja kokoinen 
tapahtuma onnistuu ja jää mieliin. 
Ota yhteyttä, niin alkaa tapahtua. 

Fiilink
Puh. 0400 123 500,  www.fi ilink.fi  

Frog on the Dance# oor Commu-
nications on vuonna 2001 perus-
tettu täyden palvelun viestintä-
toimisto. Pitkäaikaisten yhteistyö-
kumppaneiden verkoston avulla 
pystymme tarjoamaan osaavat te-

kijät mitä erilaisimpiin viestintä-
hankkeisiin. 

Toiminta-ajatuksenamme on 
kantaa vastuu kokonaisuuksista, 
jolloin asiakkaamme voi keskittyä 
omaan ydinosaamiseensa.

Frog on the Dancefl oor Communications
Puh. 0500 237 845, www.pirttikoski.fi 

Halituote Oy
Puh. 040 557 5572 Leena, 040 506 6217 Lasse

Halituote Oy on suodenniemeläi-
nen perheyritys joka toimii pääasi-
assa saha-alalla. Teemme uusia lait-
teita ja siirrämme, korjaamme sekä 
puramme olemassa olevia linjoja. 
Korjaamme myös muuta kalustoa 
ja teemme metallitöitä, esim. sor-

vausta, jyrsintää, hitsausta ja polt-
toleikkausta.
Myymme rautaa, pultteja ja laake-
reita. Palveluksessanne yhdistelmä
(kappaletavara- ja maa-aineskul-
jetuksiin), autonosturi, pyöräkuor-
maaja ja 2 kpl ek vilkkuautoja.

MONIPUOLISTA OSAAMISTA SASTAMALASSA

Vammala • Äetsä • Mouhijärvi • Suodenniemi

”Kalastajat tietävät, että meri on vaarallinen ja myrskyt voivat olla kauheita, 
mutta he eivät pidä näitä vaaroja riittävinä syinä pysyä rannassa. 

-Vincent Van Gogh
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Kenkäpuoti Pumps Oy
Puh. 0400 170 538

Kenkäpuoti Pumps on uusi ihastuttava kenkäkauppa Sastamalan keskustas-
sa. Ovet avattiin 19.8.2011 Marttilankadulla, tyylikkääseen liiketilaan Nyyssösen 
kulmaan. 

Kenkäpuoti Pumps tarjoaa laajan valikoiman kenkiä naisille, miehille, lapsil-
le ja nuorisolle. Huivit, korut, solmiot ja vyöt kuuluvat myös puodin valikoimiin. 

Tuore kauppias toivoo avointa palautetta asiakkailtaan, kehittääkseen puo-
din tuotevalikoimaa mahdollisimman kattavaksi. 

Tervetuloa ostoksille viihtyisään kenkäpuotiin!

Keskuskuva on perustettu 1970. 
Yrityksen toimitilat jakautuvat 
myymälöihin ja tuotantotiloihin 
Sastamalassa.

Myymälä Vammalan keskus-
tassa tarjoaa valokuvausalan tar-
vikkeita ja edustaa useita laaduk-
kaita kameramerkkejä. Liikkeen 
yhteydessä toimii kuvien valmis-
tus nykyaikaisella tekniikalla. 

Liikkeessä on useita asiakas-
päätteitä, joilla asiakas voi tilata ja 
katsella kuviansa ennen tilausta. 

Jäljennökset, kuvien korjailut se-
kä monet muut kuvien käsittely-
tavat ovat lisääntyneet, koska var-
sinkin vanhojen kuvien pelastami-
nen on vakava haaste. 

Vammalassa Hopunkadulla 
toimii mainos- ja muotokuvastu-
dio, jossa tällä hetkellä kaikki ku-
vaukset tehdään digitaaliteknii-
kalla. 

Siellä valmistetaan suurkuva-
tulosteet, tarrat, käyntikortit sekä 
monenlaiset painotuotteet.

Keskuskuva
Puh. (03) 514 2955, www.keskuskuva.fi 

Vammala p. 03-5142955
Valokuvaamo - Kuvanvalmistamo - Suurkuvatulosteet - Digipainotyöt

Kesport K-M Järvinen Oy on legen-
daarinen Järvisen Urheiluliike, jo-
ka on toiminut Sastamalan Vam-
malassa jo vuodesta 1932 isoisän 
perustamana. Toiminta-ajatuksen 
kulmakivi on tähän päivään saakka 
ollut, että liike on luotettava, avoin, 
rehellinen suomalainen sisukas 
perheyritys. Meille tullaan laajal-
ta alueelta ympäri Pirkanmaata ja 

Satakuntaa edullisille vapaa-ajan 
ostoksille suuren merkkituoteva-
likoiman, edullisten hintojen sekä 
laadukkaan, pääkaupunkiseutua 
myöten kehutun palvelun johdos-
ta. Tervetuloa tutustumaan syksyn 
2011 varusteuutuuksiin niin sisä- 
kuin ulkolajeissa.

Terveisin kauppias K-M Järvinen

Kesport K-M Järvinen
Puh. (03) 514 4511, www.nettomatti.fi 

”Jos odottaa kaiken olevan täydellistä, 
ennen kuin ryhtyy toimeen, on sama 

kuin lähtisi matkaan, vasta kun kaikki 
liikennevalot näyttävät vihreää. 

-Karen Ireland

Luotettavaa isännöinti-, kiinteistönhuolto- ja remonttipalvelua Sastama-
lan alueella. Nyt myös kosteusmittaukset.

Isännöinti ja kiinteistöpalvelu 
Grönlund Oy
Puh. 040 762 1860, wwwisannointigronlund.fi 

Alhajärventie 70, 38510 Sastamala

Jade
Puh. 044 7575 152 

Jade on naisten vaatteita ja asus-
teita myyvä liike Vammalan to-
rin kupeessa. Nina Pirttisalo ava-
si liikkeen 14.7.2011 pidettyään 
aiemmin 12 vuotta kultasepän-
liikettä Tampereella.  
Oman maahantuonnin vuoksi 
tuotteemme ovat erilaisia, per-
soonallisia – samanlaista vaa-
tetta tuskin heti tulee kadul-
la vastaan. Haemme pääosin 
tuotteemme Espanjasta, jonkin 
verran myös Italiasta ja Rans-
kasta. Hintataso pysyy sopiva-
na koska haemme tuotteet suo-
raan tukuista.  Aikomuksemme 
on laajentaa valikoimaa myös 
kenkiin ja miesten vaatteisiin.

Tervetuloa tutustumaan tuulah-
duksiin Espanjasta, Italiasta ja 
Ranskansta. 

Nyt myymme loput kesävaatteet 
-20%-70%.

Jussi Mikkola
Puh. 040 587 7201

Teen kosmetologisia perushoitoja. Jalka-, kasvo- ja käsihoitoja, myös ko-
tikäynneillä. Hoidot teen ajanvarauksella.

Kasvo- ja jalkahoitola Hilkka Hakala
Puh. (03) 511 2318 

Katsastus Sastamala Oy eli Katsas-
ta on yksityinen, supisuomalainen 
katsastusasema Sastamalan Harju-
kadulla. Täyden palvelun asemam-
me motto on joustava, tehokas 
palvelu, jonka tavoitteena on var-

mistaa ajoneuvon asianmukainen 
liikennekunto - meidän kaikkien 
turvallisuuden vuoksi.

Tervetuloa sujuvan palvelun 
katsastusasemalle!

Katsastus Sastamala
Puh. (03) 511 9050, Harjukatu 3, Sastamala

Uusi ote katsastukseen!

Kauneushoitola & Parturi- Kampaa-
mo Taina Kiikan sillanpielessä, pal-
velee sinua TI-LA sopimusten mu-
kaan.

Siellä saat hiuksiisi esim. leik-
kaukset, värit, permanentit ym. jal-
koihisi, käsiisi ja kasvoihisi hoidon. 

Myös kulmat ja ripset saavat kesto-
värin ym. ym...

!Kysäiseppä lisää puh. (03) 513 
6066. Taina Koskinen. Kiikkapään-
tie 57 38300 Sastamala. Tervetu-
loa !!

Kauneushoitola Taina
Puh. (03) 513 6066

Teen upeita ja laadukkaita rakenne-
kynsiä (alk. 50,-), hoitavia manikyy-
rejä sekä ripsien pidennyksiä (65,-) 
kotistudiossani tai asiakkaan luona. 
Toiminta alueeni on Sastamala ja lä-
hikunnat. Olen valmistunut Kinetics 
geeli koulutuksesta toukokuussa 
2010. Ja ripsienpidennys koulutuk-
sesta toukokuussa 2011.

Minulla on myynnissä myös vai-
kuttavat Energetix –korut. Tulen mie-
lelläni pitämään korukutsut luoksesi, 
kutsujen emäntänä saat hyvät edut.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Palveluni ovat:
 * geelikynnet

* akryylikynnet
 * kynsien huollot 
* omankynnen geelaukset
* varpaankynsien geelaukset 
* kynsien ja rakennekynsien  
   koristelut

  * manikyyri hoidot käsille
* GlamLashes ripsien piden- 
    nykset ja huollot! (UUSI!!!)

KauneusStudio Kaasalainen 
Puh. 044 011 4719, www.kauneus-studio.com

Yrityksen päätuotteita ovat yksilöl-
liset ja puhuttelevat hautakivet se-
kä niihin liittyvät työt. Tuotevalikoi-
maan hautakivien rinnalla kuuluvat 
myös kotimaisesta kivestä valmistet-
tavat lahjakivet.

Laadukas työ ja palvelu on yri-
tyksen ensisijainen tavoite. Pitkät 
perinteet ja monipuolinen osaami-
nen yhdistettynä ennakkoluulot-
tomaan tuotekehitykseen takaavat 
tuotteiden korkean laadun.

Ammattitaitoinen suunnittelu-
palvelu ja ajanmukainen valmistus-
teknologia mahdollistavat yksilölli-
sen muistomerkkien valmistuksen. 

Valmistamme hautakivet kor-
kealaatuisesta kotimaisesta kivestä 
ja niille on myönnetty Suomalaisen 
Työn Liiton avainlipputunnus.

Keikyän Kivi Oy
Puh. (03) 513 1208, www!"#$%&'(%$!)
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Olemme tilausajoihin erikoistunut 
linja-autoalan yritys.

Turvallinen ja ammattitaitoi-
nen palvelu takaavat matkan su-
jumisen, voit nauttia kyydistämme 
iloisin mielin. Vuosien ammattitai-

to alalta takaa aina onnistuneen ja 
vaivattoman linja-auto matkan niin 
lähelle kuin kauemmaksikin.

Kalustoomme kuulu 16-50 
-paikkaiset nykyaikaisesti varustel-
lut turistibussit.

Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy
Puh. (03) 5130412, www.lauhamo.fi  

Olemme johtava maaseutukiinteis-
töjen välittäjä koko Länsi-Suomen 
alueella. 

Vahvan markkina-aseman ansi-
osta tunnemme maaseudun kiin-
teistöjen kaupan ja markkinat. 
Palveluksessasi on 12 kokenut-
ta maaseutukiinteistöjen ja myös 
metsätalouden asiantuntijaa.

Hoidamme kaikki maaseudun 
kiinteistönvälitystehtävät ja vaati-

vatkin arvioinnit. 
Keskuskauppakamarin AKA-

auktorisointikokeen suorittaneet 
arvioijamme hallitsevat arvioin-
tiprosessin kokonaisuuden sekä 
noudattavat kansainvälistä arvi-
ointiprosessia ja tiukkoja ammatti-
eettisiä ohjeita ja periaatteita.

Turvallinen metsän ammattilai-
nen välittää!

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
Puh. 0400 636 113, www.metsatilat.fi 

Maanrakennusyhtymä Markkula
Puh. 040-511 2001 (Ville Markkula)

        040-511 7102 (Pentti Markkula)

Maanrakennuspalveluja vuosi-
kymmenten kokemuksella uudis-
rakentamiseen ja saneerauksiin 17 
tn ja 30 tn kaivuukoneilla, joissa 
monipuoliset ominaisuudet.

Lisäksi pyöräkuormaaja lisälaittein. 
Toimimme koko Pirkanmaan ja Sa-
takunnan alueella.

ville.markkula@jhposti.! 

Myymme maansiirtokärryjä ja vaihtolavoja sekä uusia ja käytettyjä maa-
talouskoneita.

Maatalouskonemyynti 
Tmi Matti Markkula
Puh. 050 511 7108

Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy
www.kiviniitty.net

Sastamalassa ja Huittisissa toimiva 
Kiviniityn auto- ja maataloushuol-
to tarjoaa paikallista palvelua use-
alla eri osa-alueella. 

Uudistuksen alla olevasta Sas-
tamalan myymälästä löydät laa-
jan valikoiman työkaluja, työasuja, 
varaosia, voiteluaineita ja montaa 
muuta tuotetta. 

Sastamalassa toimii lisäksi au-

tohuolto, jossa maahantuojan val-
tuuksin huolletaan Mercedes-Benz, 
Citroen, Volvo ja Honda -merkit. 
Autohuolto kuuluu AD-korjaamo-
ketjuun, joten muutkin merkit hoi-
tuvat ammattitaidolla. 

Myös maatalouskonehuolto 
toimii usean merkin valtuutettuna 
huoltona, eivätkä korjaamollem-
me ole vieraita isotkaan projektit.

Luotettava yhteistyökumppani 
vuodesta 1973.

Kuljetusliike Finska Oy on sas-
tamalalainen yritys, jonka palve-
luvalikoima ulottuu jätehuollosta 
kappaletavakuljetuksiin. Jätteitä 
kuljetamme Sastamalan alueella, 
Punkalaitumella sekä Nokialla Sar-
kolassa, tavarakuljetukset hoituvat 
talousalueellamme. Perheyrityk-
sen taival alkoi vuonna 1973 Ilkka 

Finskan hankittua ensimmäisen jä-
teautonsa. Jätehuollosta toiminta 
on myöhemmin laajentunut kat-
tamaan myös kappaletavarakulje-
tuksia paikallisesti sekä valtakun-
nallisesti Kaukokiito –ketjussa. 

Lisäksi palveluihimme kuuluvat 
myös varastointi ja raskaan kalus-
ton pesut, muuttolaatikoiden se-
kä siirrettävien vessojen vuokraus.

Kuljetusliike Finska Oy 
Puh. (03) 514 3531,  www.fi nska.net 

WWW.FINSKA.NET

Kunnon Startti Oy on jo kuudetta 
vuotta Sastamalassa Vammalan to-
rin laidalla toimiva  kuntosali-fysio-
terapia-, ryhmä- ja terveysliikunta-
palveluja tarjoava yritys.

Toimintaamme kuuluu myös 
terveyskuntotestit, ravinto-ohjaus/ 
painonhallintaryhmät, omaval-
mennus ja Terve urheilija -palvelut.

Kunnon Startti Oy
Puh. (03) 5115 811, www.kunnonstartti.fi

”Jotta elämän purjehdusretki 
onnistuisi, on opittava käyttämään 

hyväkseen vastatuulta vauhdin 
lisäämiseksi.  

Liikuntakeskus Kuntoileville on 
kahdeksan vuoden ajan tarjonnut 
monipuolisia liikuntapalveluja. 
Tarjoamme kattavan valikoiman 
ryhmäliikuntatunteja, monipuoli-
sen kuntosalin, omaohjaajan pal-
velut sekä painonhallintapalvelut.

Ryhmäliikuntatuntien tarjonnas-
ta löytyy jokaiselle jotakin, aloitteli-
jasta aktiiviliikkujaan, myös Less Mill-
sin suositut konseptitunnit. 

Autamme jokaista löytämään so-
pivat liikuntamuodot, tervetuloa tu-
tustumaan ja liikkumaan!

Liikuntakeskus Kuntoileville
Puh. 045 233 2677, 

www.sastamala.liikuntakeskuskuntoileville.fi 

Kuusimäen Palvelukoti tarjoaa 
asumispalveluita mielenterveys-
kuntoutujille Sastamalan Kiikassa. 
Palvelumme on räätälöitävissä jo-
kaisen tarpeen mukaan tehoste-
tussa, palveluasumisessa tai tuki-
asunnossa niin lyhyt- kuin pitkäai-
kaiseenkin asumiseen.

Kuusimäen Palvelukoti
Puh. (03) 5124 313, www.kiikanpalvelukoti.fi  

Luovaa valokuvausta ja omakustan-
teita korteista kirjoihin jo 10 vuotta! 
Tasokasta kuvitusta erilaisiin julkai-
suihin ja www-sivuille kuva-arkistos-
ta tai kuvaten. Ota yhteyttä!

Arvoisa yrittäjä: kuvakirjauutuus 
Elämää järvellä/Suomi-Finland on val-
mistunut. Erinomainen lahjakirja yh-
teistyökumppaneille ja työntekijöille. 
Kirjassa yli 200 tasokasta valokuvaa, 
kaksikielinen.  Myös Sastamala-sopi-
vasti sykettä kuvakirjaa saatavilla, si-
sältää mm.  runsaasti ilmavalokuvia 
Sastamalan seudusta, kaksikielinen. 

Tutustu kirjoihin alan liikkeissä. Kuva-
Hannun kirjat ja muut painotuottet 
tehdään Sastamalassa. 

Minun Suomeni - valokuvanäytte-
ly Kulttuuritalo Jaatsilla Vammalassa 
avoinna 1-30.11.2011. Tervetuloa kat-
somaan valokuvia, joka huoneessa eri 
teemat! Esillä myös kirjat, kysy tarjous 
suuremmasta määrästä suoraan teki-
jältä. Nähtävillä myös Sastamala 2012 
seinäkalenteri ja joulukortit. Tehdään-
kö yrityksellesi omat joulukortit tänä 
vuonna? Tule valitsemaan omaan 
korttiisi haluamasi kuva ja teksti.    

 

Kuva-Hannu / Hannu Moilanen
www.kuvahannu.fi , puh. 040 535 6618

Uudet kotisivut: www.kuvahannu.! 

Peikkolampi on avannut uuden toi-
mipisteen Sastamalassa, Punkalaitu-
mentie 37, Hyrkin tiloissa. 

Perhepäivähoito: Olemme avoin-
na klo 7-17 ja tarvittaessa/tilattaessa 
jo klo 6.30 alkaen ja klo 21 asti. Tarjo-
amme lapsille kotiruokaa ja osan raa-
ka-aineista saamme ”omasta maasta”. 
Peikkolammella painopisteenä ovat 
kädentaidot, joita harjoitamme päivit-
täin askartelu- ja toimintatuokioissa. 

Lapsiparkkitoiminta: Lapsen voi 
tuoda hoitoon lyhyelläkin varoitus-
ajalla jos vanhempien pitää mennä 
esimerkiksi asioille. Lyhytaikaista hoi-
toa, äkilliseen tarpeeseen saa tilatta-
essa myös viikonloppuisin !

Osapäiväryhmä: Lapsen voi tuo-
da hoitoon myös säännöllisemmin, 
mutta vain vähäksi aikaa, tällainen 
osapäivähoito on ”harjoittelumuoto” 
ennen päiväkotihoitoon siirtymistä. 

Hoitajavälitys perheille: Välitäm-
me lastenhoitajia kotiin, lapsen esi-
merkiksi sairastuessa. Hoitajavälitys 
päivystää 24h/vrk. 

Hoitajavälitys yrityksille: Yritykset 
voivat tehdä kanssamme sopimuksen 
työntekijöidensä lasten hoidon järjes-
tämisestä, lasten sairastuessa.

Juhlapalvelu: Järjestämme las-
tenhoidon puolestanne, hoitajamme 
huolehtivat lapsista ja järjestävät leik-
kejä ja toimintaa juhlien ajaksi.

Lastenhoitopalvelu Peikkolampi
Puh. 044 921 3084, 050 323 3908 www.peikkolampi.fi

”Jos teet rajusti työtä kahdeksan 
tuntia päivässä, voit päästä 

pomoksi ja saat tehdä 
kaksitoistatuntisia päiviä. 

- Robert Frost 
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Suunnittelemme ja toteutamme 
kanssanne oikea-aikaisia, osuvia, 
kattavia ja vaikuttavia henkilöstö-
johtamisen palvelukokonaisuuk-
sia.

Palvelut rakennetaan aina tu-
kemaan yrityksenne liiketoimintaa 
ja olemme tukenanne arjen haas-

teissa. Toimimme valtakunnallises-
ti, kunkin yrityksen ja alueen par-
haaksi, työntekijää unohtamatta. 
Pk-yritysten arjesta puuttuu usein 
henkilöstöjohtamisen kumppani - 
Partnos palvelee niin myötä kuin 
vastamäessä.

Partnos Oy
Puh. 050 444 1121, www.partnos.fi

Pekka Pukka Ky
Puh. 0400 517 322      www.pekkapukka.com

Meiltä voit tilata tai noutaa sopimuksen mukaan klapi- ja 
suursäkit .

Pekka Pukka Ky
Koippurintie 50
38510 Sastamala (Suodenniemi)

Pepper
Puh. (03) 511 4473,  www.pepperjeans.fi  

Pepper on! jo yli 20 vuotta Sasta-
malassa palvellut vaateliike.!Meil-
lä on! kattava valikoima farkkuja 
ja muita vaatteita moneen eri ko-
koon, makuun ja ikään.!Meiltä löy-
dät tunnetut ja laadukkaat vaa-

Puistokatu 7, SASTAMALA
Viholan liikekeskus,

Nuijamiestentie 9, NOKIA

temerkit ja lisäksi meillä on omaa 
maahantuontia. Laajassa valikoi-
massamme on vaatteita sekä mie-
hille että naisille. Keväällä ava-
simme toisen liikkeen Nokialle 
Citymarketin viereen uuteen liike-
keskukseen!

Toivotamme vanhat ja uudet 
asiakkaat tervetulleiksi!

Avoin yhtiö Pihaihme
Puh. 045 269 4568    www.pihaihme.com 

Pihaihme toteuttaa erilaiset piho-
jen rakennus- hoito- ylläpito- ja  
suunnittelutyöt yksityisille ja talo-
yhtiöille. Teemme ihmeitä pihallesi 
Sastamalan, Hämeenkyrön ja Tam-
pereen alueilla sekä ympäristökun-
nissa.

Mainosteippi Henri Torra on vuon-
na 2006 perustettu, teippauksiin 
ja suurkuvatulosteisiin erikoistu-
nut yritys.

Mainosteipin lähtökohtana on 
auttaa asiakkaitaan kaikissa teip-
pauksiin ja suurkuvatulosteisiin liit-
tyvissä asioissa, nykyaikaiset tuo-
tantovälineet ja huippumateriaalit 
takaavat laadukkaan ja näyttävän 
lopputuloksen. Tarrat voidaan jo-

ko leikata muotoon yksivärisestä 
vinyylistä, tai tulostaen muotoon-
leikkaavalla suurkuvatulostimel-
la. Tulosteita voidaan tehdä lähes 
valokuvan tarkasti erilaisille ma-
teriaaleille kuten tarralle, paperil-
le, bannerille ja kankaalle. Jälkikä-
sittelyyn kuuluvat laminoinnit ja 
pohjustukset esimerkiksi tarrat voi-
daan pohjustaa lähes mille tahansa 
sileäpintaiselle materiaalille.

Mainosteippi Henri Torra
Puh. 050 378 7117, www.mainosteippi.fi 

Tänä syksynä 10 vuotta täyttävä 
Mainostoimisto Gra! an on Sasta-
malan Häijäästä käsin toimiva pie-
ni, mutta monipuolinen mainostoi-
misto, joka tarjoaa markkinoinnin 
peruspalveluita joustavasti ja kus-
tannustehokkaasti. Mielikuvien ra-
kentaminen lähtee aina yrityksen 
tarpeista ja toiveista. Tavoitteem-

me ovat yhteiset: haluamme toteu-
tettavien markkinointiratkaisujen 
olevan sekä innostavia, että tuot-
tavia. Voit luottaa, että ajatuksiasi 
kuunnellaan, ja myös työn etene-
misen suhteen olet aina ajan tasal-
la. Ota yhteyttä! Helpommin lähes-
tyttävää mainostoimistoa voi olla 
vaikea löytää.

Mainostoimisto Graffan
Puh. 044 0544 356, www.graffan.fi  

Sairaanhoito- ja laboratoriopalvelu 
MediStiina on tarjonnut hoitoalan 
palveluita Sastamalassa vuodesta 
2001 asti. ”Stiinoina” työskentelee 
neljä iloista ja työtäpelkäämätön-
tä ammattilaista tarjoten hoivaa 
ja huolenpitoa tarvittaessa myös 
iltaisin , viikonloppuisin ja öisin. 
MediStiina on yksilöllisen hoidon 
tarjoaja , jossa koulutettu henki-

lökunta toteuttaa hoitoa yhteis-
työssä potilaan, lääkärin ja muiden 
hoitoon osallistuvien osapuolten 
kanssa. Meiltä löydät jalkojenhoi-
to-,sairaanhoito- ja näytteenotto-
palvelut. Toimimme jälleenmyyji-
nä Venosanin lääkinnällisille hoito- 
ja tukisukille.Teemme myös koti- ja 
laitoskäyntejä.

MediStiina
Puh. 0400 937 450

”Menestyksen tikapuita 
ei voi kiivetä kädet taskussa.

Musti ja Mirri
Puh. 075 325 7146, www.mustijamirri.fi 

Musti ja Mirri on Suomen ja 
samalla koko Skandinavian 
suurin lemmikkitarvikeketju, 
joka tarjoaa lemmikkieläin-
ruokia sekä -tarvikkeita koirille, 
kissoille ja pienlemmikeille.

Neon Sport
Puh. (03) 514 1290,  www.neonsport.fi 

Neon Sport on Vammalassa (nyky-
ään Sastamala) vuonna 2006 pe-
rustettu urheilu- ja vapaa-ajan eri-
koisliike. 

Yrityksellä on myymälä Vam-
malan keskustassa osoitteessa 
Puistokatu 1, eli entisessä Apajan 
kiinteistössä. Neon Sportin myy-
mälän tuotevalikoimista löytyy ur-
heilu- ja vapaa-ajan asujen sekä 
tarvikkeiden lisäksi Salon lakkiteh-
taan myymälä ja Honko Collection 
nahkatuotteiden myymälä. 

Myös suutarin palvelut löyty-
vät tästä monipuolisesta myymä-
lästä. Neon Sport myy tuotteitaan 
myös verkkokaupassa ja urheiluta-
pahtumissa sekä suoraan yrityksil-
le ja seuroille.

Ompelija Tiina Puistokatu 32:ssa 
Vammalan keskustassa tarjoaa 
monipuoliset ompelualan palvelut.

 Tarjoan ammattitaitoista ja 
ystävällistä palvelua aina napin 
ompelusta vetoketjun vaihtoon. 

Helmojen, hihojen ja lahkei-
den lyhennykset ja pidennykset, 
vaatteiden muodistukset sekä 
nahkavaatteiden korjausompelu. 

Mittatilausompeluna valmistan 
istuvat ja yksilölliset vaatteet 
käyttövaatteista juhla-asuihin.

Tervetuloa palveltavaksi! 

Ompelija Tiina
Puh. (03) 514 1771, Puistokatu 32, Vammala 

Korkeuksien tuulienergian tutkimus ja tuotekehittely uudentyyppisiin 
tuulivoimaloihin. Logistiikan ohjelmistot kustannusten minimoimiseen.

Optiteho
Puh. 0400 131 063
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Pyymäen Leipomo on yritys, jos-
sa 50-vuotinen perinne ja osaami-
nen näkyvät vahvana myös tänään. 
Kolmannen polven perheyritykses-
sä leivotaan tutun turvallisia klassi-
koita ja valmistetaan kaiken aikaa 
uusia makuelämyksiä.

Tuotteiden valmistaminen 
alusta loppuun itse on pyymä-
kiläisyyttä vahvimmillan. Leipo-

mo tunnetaan myös laajasta tuo-
teperheestä, jonka kestosuosikei-
ta ovat muun muassa täysrukiinen 
käsintehty Tyrvään Voima ja isoäi-
din reseptillä valmistuvat, herkulli-
set Rosina- ja Kolmiomunkit. Pyy-
mäen leipomotuotteiden maukas 
maku syntyy kokemuksella ja am-
mattitaidolla.

Pyymäen Leipomo
www.pyymaenleipomo.fi 

Teollisuuden 
kunnossapito 
pitkäaikaisella 
kokemuksella.

Rauros Oy, Kari Roslöf
Puh. 0400 805 637

150-paikkainen lounasravintola 
kauniissa Sastamalassa, Nuupalan 
yrityspuistossa. Autolla ovelle, por-
taaton sisääntulo, avara, valoisa sa-
li, myös liikuntarajoitteisen helppo 
liikkua.

Lounaspöytäämme sisältyy rai-
kas salaattipöytä, keitto, kaksi läm-

minruokavaihtoehtoa, oman leipo-
mon käsityönä tehdyt leivät, levite, 
ruokajuomat ja kahvi

Lounaspöytämme on katettu-
na 10.30-13.30.!Runsaasti kokous-, 
koulutus- ja neuvottelutiloja. Juh-
la- ja pitopalvelut ”niin meillä kuin 
teillä”. Isot saunatilat.

Ravintola Nuupalan Patruuna
Puh. 040 509 4349, www.ravintolapatruuna.fi  

Rudolfi n Keidas
www.rudolfi nkeidas.fi  

Rudol! n keidas on kokoontumis- 
ja juhlapaikka Rudolf Koivun lap-
suuden maisemissa Vammalan Tyr-
väänkylässä.

Meillä voit nauttia vehmaasta 
luonnosta, savusaunan tuoksusta 
ja paljun lempeydestä, kodan tun-
nelmasta tai tilavan hirsimökin rau-
hasta isollakin joukolla.

Järjestämme yksilölliset tilai-
suudet tarpeittesi mukaan. 

Tilaisuuksiin valmistamme it-
se maukasta ja herkullista ruokaa 
parhaista raaka-aineista. Pekan lo-
hiherkut ja nuotiolla paistetut lätyt 
ovat hurmanneet vieraita ulkomai-
ta myöten.

Hetki Keitaalla on aina unohtu-
maton elämys.

Varaukset Pekka Tilli p. 050 569 
0704.

Arvokkaasti edullinen, vainajaa 
kunnioittaen. Palvelemme tei-
tä kaikissa hautaukseen liittyvissä 
järjestelyissä. Toimialueemme on 

Pirkanmaan lisäksi koko Aluevies-
tin levikkialue.

Pirkanmaan Hautauspalvelu Oy
Puh. 050 555 2131, www.pirkanmaanhautauspalvelu.fi

Katso yritysvideoesittely nettisivuiltamme:
www.pirkanmaanhautauspalvelu.!

Polarset Oy
www.polarsetoy.com 

Polarset Oy on monipuolinen 
maanrakennusalan ammattilainen. 
Suoritamme kaivinkoneurakointia 
ja kunnallisteknisiä töitä koko Ete-
lä-Suomen ja Pirkanmaan alueella. 

Yrityksen käytössä on nykyaikai-
nen kalusto kuljetuksiin ja kaivuu-
töihin yksityisille, yrityksille ja julki-
selle sektorille.

Maalattua ja maalaamatonta pos-
liinia sekä tarvikkeita posliininmaa-
laukseen. Vammalan Kisakadulla 
myymälässä on myös polttomah-

dollisuus maalatulle posliinille. Va-
likoimiimme kuuluu myös tauluja 
ja erilaisia koriste-esineitä.

Posliinitupa
Puh. 050 309 1452

Puistokadun Kemikalio
Puh. (03) 511 2884

Puistokatu 2, Sastamala (03) 511 2884

Puistokadun Kemikalio on täy-
den palvelun kauneuden ja kosme-
tiikan erikoisliike Sastamalan Vam-
malassa. Yritys on perustettu 1969. 

Osoituksena osaamisesta ja 
menestymisestä yritys on saanut 
edustukset moniin korkealaatui-
siin sarjoihin. 

Liikkeemme on ainoa selektii-

visen kosmetiikan myymälä niin 
ihonhoito-, meikki- kuin tuoksu-
sarjoillaan paikkakunnalla. 

Kauneushoitola liikkeen yhtey-
dessä tarjoaa monipuolisia palve-
luita. Perinteisten kasvo-, käsi- ja 
jalkahoitojen lisäksi kynsien geela-
us ja koristelu, ripsien pidennys ja 
permanentti.

Kukkatuvasta löydät koppakaupal-
la ideoita. Meillä syntyvät juuri toi-
veidesi mukaiset sidontatyöt oli-
pa kyseessä juhlapöydän asetelma 
tai surukukat. Päivänvalon ovat jo 
nähneet monenlaiset Teemakim-
put. Arvaatkos kenen kimpussa on 
sanomalehtiä, koirankeksejä tai pi-
pareita! Helppo tapa muistaa yh-

teistyökumppaneita ihan omalla 
tyylillä.

Me kolme !oristia; Marianne, 
Marika ja Heini toivotamme teidät 
lämpimästi Tupaamme. Nyt kotia-
si piristämään ajankohtaiset syys-
kukat sekä viherkasvit. Ajankoh-
taista tietoa mm. aukiolo-ajoista  
www.puistokadunkukkatupa.".

Puistokadun Kukkatupa
Puh. 0400 602 992, www.puistokadunkukkatupa.fi

Putajan Maatalous- ja Maansiirtomuseo
Puh. 0400 126 289     www.putajanmuseo.net

Voit poiketa ja katsella omaan tah-
tiin. Toiminnallinen esittely ja mu-
seotyö jatkuu jossain vaiheessa 
myöhemmin.

Museo ”hengähtää” ja kerää uusia 
esineitä.

Hyvä olo alkaa laadukkaista alus-
asuista.

Putiikki Naiselle on jo 25 v. 
Vammalassa toiminut aluasujen 
erikoisliike. Palvelemme kaiken 
kokoisia ja ikäisiä naisia, sillä vali-
koimamme kattaa koot A-kupis-
ta H-kuppiin, vartalonympärykset 
70-120 cm. Myymme myös pro-
teesi- ja imetysliivejä, uimapukuja, 
myös isoja kokoja, sekä laadukkai-
ta sukkahousuja arkeen ja juhlaan. 

Toiveemme on tyytyväinen 
asiakas. 

Putiikki Naiselle
Puh. (03) 514 2665 

Puistokatu 18, Sastamala
p. (03) 514 2665

”Kiviröykkiö lakkaa olemasta kiviröykkiö sillä hetkellä, kun sitä tarkastelee 
ihminen, jolla on sisimmässään kuva katedraalista.

- Antoine de Saint-Exupéry
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Sinervön kauppa
Puh. (03) 517 157

Kaikkea remonttiin ja rakentamiseen edullisesti myös suoraan peril-
le toimitettuna, kysy tarjous!

Janne 045 6512237
Teijo  0400 773012
Sinervon.kauppa@kopteri.net
fax 03517433
Päivittäistavara 03-517157

Specsavers Optikko Sastamala on iloisen palvelun optikkoliike Puistoka-
dulla. Meiltä saat silmälasien ja piilolinssien lisäksi työnäköoptikon ja sil-
mälääkärin palvelut. Tervetuloa tutustumaan!

Specsavers
Puistokatu 15, Sastamala, p. (03) 511 5442 

Myymälästämme löytyy lahjatavaroita, lehtimyyntipiste ja veikkauspiste. 

Palvelemme arkisin klo 9-17, lauantaisin klo 9-14. 

Tervetuloa

Suodenniemen Kirja- ja Kemikalio
Puh. (03) 517 141 Suodenniementie 13, Sastamala

Suodenniemen Kukka ja Tekstiili
Puh. 03-517 293, 0400 346 122

Suodenniemen Kukka ja Tekstiili 
on yli 30 vuotta toiminut yritys Sas-
tamalan Suodenniemellä. Toimen-
kuvaamme kuuluuvat ammatti-
taitoinen kukkasidonta, kukkien, 
vaatteiden, tekstiilien ja ompelu-
tarvikkeiden myynti sekä taksipal-
velut.

Kauttamme saa myös täydelliset 
hautausalan palvelut.

Syyskuun alusta avoinna arkisin 10-
14, la 9-13, su 10-13 tai sopimuksen 
mukaan.

Teitä palvelevat Airi, Jonna ja Tarja.

Salespeople Finland Oy
www.myyntivoimaa.fi 

SalesPeople on nyt osa Myynti-
voimaa Partnereita. Samassa yh-
teydessä myös Sastamalan toi-
mitilamme ovat muuttaneet: 
Löydät meidät nyt osoitteesta 
Torikatu 1 eli Torikeskuksen III-
kerros.

Myyntivoimaa Partnerit

• Asiantuntijapalvelut

• Valmennukset

• Markkinointipalvelut

• Työkalut

Tuotamme asiakaslähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja Kaakkois-Sa-
takunnassa, Lounais- ja Ylä-Pirkanmaalla.

Tutustu koulutus- ja kehittämispalveluihimme nettisivuillamme.

Sasky, Aikuiskoulutusosasto
ja oppisopimustoimisto
Puh. (03) 5212 3553,  www.sasky.fi 

Sastamalan huolto ja korjaus Juha ja Irene Eino.
Raskaan kaluston huolto ja korjaus, metalli ja päällirakennetyöt. 
Puh. 0400-498990.

Sastamalan huolto ja korjaus
Puh. 0400 498 990 

Henkilökuljetukset 1+8 henkilöä 
sekä pyörätuoli- ja paarikuljetuk-
set. Suunnittelemme ja toteutam-

me myös asiakkaan tarpeiden mu-
kaan ryhmäkuljetukset.

Sastamalan Taksipalvelu Oy
Jussi Jalonen
Puh. 045 266 2960, sastamalantaksipalvelu@kopteri.net

Meiltä saat laadukkaat jätevesijärjestelmät ja aurinkoenergiatuotteet. 
Halutessasi myös ns. ”avaimet käteen”-toimituksena.

Sastec Oy
Puh. 0500 621 574

Askel puhtaampaan tulevaisuuteen

Jätevesijärjestelmät Aurinkoenergiatuotteet

Satalaatta Oy
Puh. 0400 123 500, www.satalaatta.fi 

Palvelumme kunnossapidossa;
• ulkoaluehuolto kesä- ja talvikuukausina
• teollisuuskiinteistöjen huollot ja 
  korjaukset
• teollisuussiivouspalvelut
• tuotantohuoltoa tukevat palvelut
• siirto-, haalaus- ja järjestelytyöt
• tuotantotilojen ruiskumaalaukset
• pienet maanrakennustyöt
• kiinteistötekniset palvelut
• tuotantokoneiden ja laitteiden 
  huollot ja korjaukset
• tuotantolaitteiden korjaukset
• kiinteistöautomaatio
• IV-koneiden huollot
• sähkö-ja automaatioasennukset
• teollisuuden kunnossapidon 
  asiantuntijapalvelut

Olemme erikoistuneet laajoihin kokonaisuuksiin ja mittaviinkin hankkei-
siin. Henkilöstöllämme on vuosikymmenien kokemus rakennus- ja kun-
nossapitoalalta. Nykyisin palvelemme asiakkaitamme 15 henkilön koke-
muksen voimalla.
Toiminta-ajatuksemme on kiteytynyt kahteen eri palvelusektoriin:

Palvelumme rakennussektorilla;
• seinä- ja lattialaatoitukset 
  ulko- ja sisätiloissa
• märkätilojen vedeneristykset
• kosteiden tilojen perus-
  remontit (VTT:n vedeneristäjä
  serti! kaatti)
• rakenteiden kosteusmittaukset
• parketti- ja laminaatti-
  asennukset
• mattoasennukset (muovi-
  matot, muovi- ja vinyylilaatat)
• maalaustyöt
• epoksimassalattiat

Satu Kujanpää
Puh. 0500 668 906, 050 345 0290

Meiltä soramurskeet, hiekat ja kivet kuljetuksineen. Kaivinkone- ja 
traktorityöt sekä henkilönostimen vuokraus (10m).

Satu Kujanpää, Suodenniemi
0500 668 906, 050 345 0290

Silmäasema on palvellut Sastama-
lassa jo yli 20 vuotta. Silmäasemal-
la asiakkaita palvelevat optikot, sil-
mälääkärit sekä kehysasiantuntijat. 
Myös näkökenttätutkimukset sekä 

näköhermonpään kuvaukset kuu-
luvat palveluun. Panostamme hy-
vään palveluun, optiseen osaami-
seen, laajoihin merkkivalikoimiin 
sekä laadukkaisiin tuotteisiin.

Silmäasema 
Puh. (03) 511 4299, www.silmaasema.fi  

”Haasteet tekevät elämästä 
mielenkiintoisen - ja niistä 

selviäminen tekee elämästä 
merkityksellisen. 
-Joshua J. Marine
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Tilitoimisto Suonpää Oy
Puh. 050 357 3644

Erilainen tilitoimisto. Erikoisalo-
jamme ovat kiinteistöhallinnon 
tehtävät asunto-osakeyhtiöille ja 
isännöintitoimistoille sekä Viros-
sa toimivien suomalaisyritysten ja 
Suomessa toimivien virolaisyritys-
ten asiat.

Kiinteistöhallinnon asiakkuuk-
sia tiimimme palvelee Suomessa 
kolmella paikkakunnalla: Sastama-
lassa, Tampereella ja Vihdissä. Li-
säksi olemme asiakkaittemme käy-
tettävissä Tallinnassa sopimuksen 

mukaan. Osaamme peruskirjanpi-
don sekä kiinteistö- ja taloushal-
linnon lisäksi myös neuvoa, kuun-
nella ja keskustella. Ymmärrämme 
asiakkaittemme erikoisiakin ongel-
mia - täällä ja naapurimaissa. 

Me ja yhteistyöverkostomme aut-
tavat ymmärtämään yritystoimin-
taa Virossa ja madaltavat raja-aitoja 
oli sitten kysymys yrityksen perus-
tamisesta Viroon tai virolaisen työ-
voiman hankkimisesta Suomeen.

Onkiniemenkatu 18 B
38200 Sastamala

Toimialaamme kuuluvat:
 • Koneurakointi ja koneiden  
   kuljettajapalvelut. 
 • Erilaiset traktorilla ja kaivurilla  
   tehtävät työt, mm. teiden  
   talvikunnossapito, nurmi-
   alueiden hoito yms.

T:mi Matti Väissi
Puh. 040 569 2880, Rosintie 3, 38510 Sastamala

Traktorihuolto Antti Rajaniemi
Puh. 040 545 0023

Traktorihuolto Antti Rajaniemi 
toimii Suodenniemellä. Huol-
lamme Valmet ym. merkit pit-
käaikaisella kokemuksella

Tyrvään Sähkötyö Oy
Puh. (03) 511 3055   www.tyrvaansahkotyo.fi 

”Tyrvään Sähkötyö Oy on erikoistu-
nut perinteisen sähköurakoinnin 
lisäksi teolllisuuden, kaupan ja ta-
loyhtiöiden kylmälaitteiden asen-
nuksiin ja huoltoon. Meiltä löytyy 
myös laaja valikoima ilmalämpö-
pumppuja sekä muita lämmitys-
ratkaisuja kotitalouksille.

Toimipisteessämme Vammalan 
Asemakadulla on Kempin myynti 
ja hitsauskonehuolto.
Myymälästämme löytyy laaja vali-
koima sähkötarvikkeita niin kotita-
louksien kuin teollisuudenkin tar-
peisiin, tervetuloa tutustumaan!”

Suunnittelusta! toteutukseen.
Sydänkaluste Oy on! Sastama-

lassa toimiva kiintokalusteiden 
suunnitteluun ja valmistukseen 
erikoistunut yritys. 

! Monipuoliseen tuotevalikoi-
maan kuuluvat mm. keittiön ja 
kodinhoitohuoneen kalusteet, 

eteis- ja komeroryhmät, WC-ka-
lusteet, sekä julkisten tilojen ka-
lusteet.

! Sydänkaluste panostaa asia-
kaspalveluun, korkealaatuisiin ma-
teriaaleihin ja vankkaan ammat-
titaitoon sekä suunnittelussa että 
toteutuksessa.

Sydänkaluste
(03) 513 0210, www.sydankaluste.fi 

Sähköliike Matti Rantala Oy
Puh. 010 3210 760, www.sahkoliikerantala.fi 

SÄHKÖASENNUKSIA, TARVIKKEI-
TA JA VALAISIMIA

Sähköliike Matti Rantala on ko-
kenut ja luotettava sekä varsin 
laaja-alainen sähkön! ammatti-
lainen. Erityyppiset sähköasen-
nukset niin teollisuudessa ja lii-

kerakentamisessa kuin myös yk-
sityisasunnoissa ovat meidän 
parasta osaamista. Tarvittaessa 
toimitukseemme sisältyy myös 
sähkösuunnittelu. ! Palveluihim-
me kuuluu myös Sastamalan Ho-
punkadulla sijaitseva sähkötarvi-
ke- ja valaisinmyymälä.

www.sahkoliikerantala.fi

Sähkötekniikka Sastamala Oy
Puh. (02) 565 040 Sastamala

Huittisten Sähkötekniikka Oy on 
aloittanut toimintansa vuonna 
1995.

Toimenkuvaan kuuluvat tie-
tokoneiden ja oheislaitteiden 
myynti sekä huolto. Matkapuhe-
limet tulivat matkanvarrella mu-
kaan ja tänä päivänä puhelimet, 
niiden tarvikkeet ja huollot näyt-
televät suurta osaa liikevaihdosta.

Toimipaikkoja on nyt kak-
si, Huittisissa sekä Vammalassa. 

Osaava henkilökuntamme pal-
velee ongelmissanne ja tarpeis-
sanne.

Vahvana yhteistyökumppani-
na mukana on Sonera. Puhelin ja 
liittymä kannattaa ottaa määrä-
aikaisella sopimuksella ja samal-
la tulevat suurimmat säästöt. Par-
haillaan yrityksille on 39 euron 
tarjous jossa on huippupuhelin 
sekä reilusti puheaikaa. 

Tervetuloa tutustumaan!

Yrityksille 29,-
2500 min + netti 
+ huippupuhelin

Puistokatu 2, 38200 SASTAMALA puh. 02-565 040

www.sahkotekniikka.com

SASTAMALA

Sepän taksi, tilausajo ja lomapalvelut
Puh. 040 745 0884, 0400 838 850

www.sepanlomapalvelut.fi 

Vuokrattavana ympäri vuoden 
tasokkaita 6 hengen hirsimökke-
jä järven rannalla sekä Ikaalisten 
kylpylässä 2 + 4 hengen 55 m2  lo-
ma-osakekaksio.
Jos tarvitset kyytiä yksin tai po-

rukalla, lyhyen tai pitkän mat-
kan, mihin vuorokauden aikaan 
tahansa, niin soita. Olen käytet-
tävissä kaikenlaiseen tilausajoon 
tilavalla taksibussilla. 

Taksi Tomi Kannisto
Puh. 0500 61 61 61,  www.kannistontaksit.fi

CÄD-I
QS-I TOM-II

Toimimme Sastamala alueella 4 
taksin kapasiteetilla. Käytössäm-
me on tilataksit pyörätuolivarus-

tein. Myös ryhmäkuljetukset sata-
miin ja kentille. Tarkemmat tiedot 
osoitteesta www.kannistontaksit.!

TAKSI

1 + 6 hlö, Sastamala

Tomi Kannisto

Tervahovi tarjoaa ympäri vuoden 
upean kokous-, ja illanviettopai-
kan vain 1,5km Vammalan keskus-
tasta. Iso sauna, kylpytynnyri kate-
tulla rantaterassilla, sekä tilava ka-
binetti nykyaikaisilla AV-laitteilla ja 

keittiövarustuksella takaavat on-
nistuneen illanvieton. 

Lisäksi kesäaikana 200 hengen 
juhlatila isompiin yritystapahtu-
miin tai perhejuhliin. 

Tervahovi
www.tervahovi.com

Tieisännöinti Olli U. Ylinen
Puh. 0400 732 682, olli.ylinen@suomi24.fi 

Vuonna 2004 aloittanut tieisän-
nöitsijä Olli Ylinen palvelee van-
kalla ammattitaidolla yksityisteitä 
Sastamalassa ja ympäristökunnis-
sa. Yksityisteiden hallinnon hoi-
don, kunnossapidon järjestämi-
sen ja yksiköinnin lisäksi hän on 

erikoistunut yksityisteiden paran-
nushankkeisiin. Palveluihin kuuluu 
myös tarvittava yhteydenpito kun-
tiin, Maanmittauslaitokselle ja ELY-
keskukseen. Olli Ylinen toimii myös 
Suomen Tieyhdistyksen koulutta-
jana ja asiantuntijana.

”Ellei milloinkaan tarjoudu ottamaan 
vastaan myös ylivoimasta tehtävää, 

ei koskaan tee kaikkea sitä, 
mihin pystyy.

”Ellei viime hetkiä olisi, 
mitään ei tulisi tehdyksi.
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40 VUOTTA 
RENGASPALVELUA VAMMALASSA

Aloitimme syksyllä 1971.
Juhlimme työn merkeissä 14.9. 

Seuraa ilmoitteluamme.
Yhteensä lähes 100 v. alan kokemusta käytettävissäsi.

Vammalan Rengaspalvelu
Puh. (03) 514 2660

Perinteinen ravintola Vammalan 
keskustassa. Maittava lounas tar-
jolla joka päivä. Viikonloppuisin 

raikaa karaoke. Kesäisin kattoteras-
si avoinna upein kaupunkinäkymin 
aina sään salliessa.

Vammalan Saluuna
Puh. (03) 511 2954

puh. (03) 511 2954

Vammaspaino on 1963 perustet-
tu kirjapaino Vammalassa. Olem-
me tunnettuja monipuolisesta ja 
joustavasta palvelusta. Laaduk-
kaan painatuksen lisäksi meiltä saa 
painotyön suunnittelun ja toteu-
tuksen aina personointiin ja posti-
tukseen asti.

Esitteet, lomakkeet, kirjekuoret, 
käyntikortit, kansiot, hinnastot, ku-
vastot, asiakaslehdet, kirjat, tuote-
laput, kutsut, kiitokset, postikortit, 
folderit, tarrat jne

Painotyöt edullisesti suunta-
kuormalla myös Huittisiin.

Vammaspaino
Puh. (03) 512 3000, www.vammaspaino.com 

Uudistetussa laajennetuissa ti-
loissa palvelemme asiakkaitam-
me entistä monipuolisemmin.

Meiltä tekstiilit, lelut, taloustava-
rat, työkalut, kalastus, kemikaliot 
ym. ym.

Villihinta Oy
Puh. (03) 511 3103

Virtuaalitehdas, Janne Hakala
Puh. (03) 4102 9626, info@virtuaalitehdas.fi  

www.virtuaalitehdas.fi 

Virtuaalitehdas on suomalainen palveluntarjoaja joka mahdollistaa 
monenlaiset palvelinratkaisut ja internetpalvelut niin suomalaisille 
yrityksille ja yhdistyksille kuin yksityisille ihmisillekin.

Toimitamme virtuaalipalvelimia ja erilaisia Internetpalveluja yksilöitynä, 
räätälöityinä palvelukokonaisuuksina tarvittaessa lähes joka maahan.

Kotisivutilaa sekä virtuaalipalvelimet ja 
muut internetpalvelut edullisesti.

Vammalan Kultakukka
Puh. (03) 513 0102

Teemme juuri Sinun tarpeide-
si mukaan yli 20 vuoden koke-
muksella kimput, asetelmat, eri-
laisten juhlien kuten merkkipäi-
vien tai häiden kukka-asetelmat. 

Sidomme surulaitteet sekä väli-
tämme kukkatervehdykset ym-
päri maailman.
Kultakukka nyt syysasussa.
Tervetuloa!

Myymme kolariautojen varaosia sekä uusia tarvikeosia. Meiltä löytyy 
myös kierrätysautojen vastaanottopiste. 

Hoidamme veloituksetta myös autojen rekisteristä poistot.

Vammalan Osamyynti Oy
Puh. (03) 514 1766,  www.osamyynti.com

Vammalan Siivoushuolto tarjoaa 
ammattitaitoista siivouspalvelua 
kotitaloouksille ja erilaisille yrityk-
sille. Lisäksi toimintaan kuuluu laa-

jan tuotevalikoiman sisältävä puh-
distusaine- ja siivousvälinemyy-
mälä.

Vammalan Siivoushuolto
Puh. (03) 511 2316, www.siivoushuolto.net

 

Vammalan Väriaitta on vuonna 1962 
perustettu vähittäiskauppa.

Liikkeemme valikoimiin kuulu-
vat!mm. maalit, tapetit, kaakelit, 
lattianpäällysteet, puu- ja metalli-
listat, irtomatot!ja työkalut. 

Meiltä ”kaupanpäälle” hyvät 
niksit, neuvot ja ohjeet remontoin-
tiin, rakentamiseen ja sisustami-
seen. 

Tervetuloa!

Vammalan Väriaitta Ky 
Puh. (03) 511 2895, variaitta@kopteri.net, www.varisilma.fi

AUKIOLOAJAT:
Ma-To 8.30-17
Pe 8.30-18
La 8.30-13

Palveleva terveyskauppasi Tyr-
vään Yrttiaitta sijaitsee Sastamalan 
Vammalassa Puistokatu 10:ssä ns. 
Kauppalan talossa. 

Yrttiaitassa sinua palvelee am-
mattitaitoinen fytonomi siistissä 
ja valoisassa myymälässä. Häneltä 
saat uusimmat tiedot ja vinkit ter-
veyden ylläpitoon ja itsehoitoon. 
Hän auttaa löytämään sinulle so-
pivimmat tuotteet laajasta valikoi-
masta. Voit tehdä ostokset käteväs-
ti myös verkkokaupassa www.yrt-
tiaitta.!  ympäri vuorokauden, aina 
edulliseen hintaan. Rekisteröity-

mällä kanta-asiakkaaksi saat tun-
tuvia etuja. 

Yrttiaitta kuuluu kotimaiseen, 
80 yksityisen yrittäjän Luontaistun-
tijat -ketjuun. Sastamalan alueella 
saat 9 kertaa vuodessa ilmestyvän 
Luontaistuntija -lehden kotiisi pos-
tin jakeluna. Lehti on mahtava lu-
kupaketti terveydestä, hyvinvoin-
nista ja itsehoidosta, sekä tietenkin 
siinä on hyvät tarjoukset. Jos sinul-
le ei tule lehteä nouda se myymä-
lästä tai lue se nettisivuillamme.
Tervetuloa asiantuntijan palvelta-
vaksi.

Tyrvään Yrttiaitta
Puh. (03) 514 1166, www.yrttiaitta.fi 

Puistokatu 10, 38200 Sastamala

Teemme kotisiivouksia sekä toimisto- ja teollisuussiivouksia

Käytössämme ovat myös painehuuhtelukone sekä nykyaikaiset vahan-
poistolaitteet. Luottamukselliset asiakassuhteemme alkoivat vuonna 
2003. Vuosien kokemuksella sekä vankalla ammattitaidolla olemme kas-
vaneet osaavaksi tiimiksi siivousalalla. Toimintamme perustuu laatuun, 
luotettavuuteen ja joustavuuteen sekä asiakkaiden tarpeiden huomioon 
ottamiseen.

Vammalan AK-Siivoustyö
Puh. 050 400 4445,  www.ak-siivoustyo.fi

Annamme ajo-opetusta mopos-
ta moottoripyörään sekä B, C, C1E 
ja taksinkuljettajan ammattipäte-
vyyskoulutusta. Lisäksi II-vaiheen 
kurssit ja pimeänajokurssit. 

Kuljettajaopetuksen tärkein 
tehtävä on kouluttaa tieliikentee-
seemme turvallisia, sosiaalisia se-

kä ympäristöystävällisiä kuljettajia.
Uudet kurssit alkavat pääsään-

töisesti joka kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina. Arkipyhi-
en sattuessa kohdalle, varmista 
kurssin aloitus koululta tai leh-
ti-ilmoituksistamme. Katso lisää  
www.vammalanautokoulu."

Vammalan Autokoulu
Puh. (03) 511 3580, www.vammalanautokoulu.fi

Puistokatu 5, SASTAMALA
www.vammalanautokoulu.fi

Terve-
tuloa! VAMMALAN

AUTOKOULU OY

Olemme Vammalan Hyötykeräys 
Oy, vuonna 1991 perustettu kier-
rätysmateriaalien käsittelyyn eri-
koistunut yritys. Huolehdimme 
kierrätysmateriaalien keräyksestä 
ja kuljetuksesta. Toimimme pää-
asiassa Sastamalan seudulla (1390 
km2, n. 25 000 asukasta). Paperin ja 

pahvin keräys yhteensä yli 2000tn/
vuodessa, tietoturvapalvelut, val-
koisen konttoripaperin keräys, la-
sin keräys, metallin keräys, karton-
kitölkkien keräys, vaihtolavojen 
vuokraus ja tyhjennys, energiajät-
teen keräys uusi palvelu

Vammalan Hyötykeräys
www.vhk.fi 

”Homma on vähän niinkuin vessassa 
käynti. Ei ole todella valmis 

ennenkuin paperityöt on tehty. 
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 !Marianna Langenoja

”Jaksaa, jaksaa, jaksaa. Niin 
voi tulla tulostakin”, Huittis-
ten Näkökeskuksen neljän 
toimipisteen optikko ja yrit-
täjä Pauli Kurunmäki kan-
nustaa. Kuulostaa raa’alta, 
mutta yritys voi kasvaa vain 
ankaralla työnteolla. Aina-
kaan Kurunmäki ei ole löy-
tänyt oikopolkua yrityksensä 
laajentamiseen. Hänellä suu-
rena apuna ovat olleet myös 
verkosto ja valtava innostus 
omaa alaa kohtaan. 

Toisinaan Kurunmäkeä 
uuvuttaa, mutta ei tehdyt 
työt, vaan tekemättä jääneet. 
”Pitäisi osata delegoida töitä 
muille. Minullahan on hyvin 
ammattitaitoista henkilö-
kuntaa”, Kurunmäki soimaa 
itseään. Yrittäjästä huomaa, 

että hän on jo vuosia men-
nä viipottanut. Syy kovalle 
työnteolle ei ole kuitenkaan 
ollut paksumpi lompakko. Se 
on ollut suunnaton intohimo 
kehittää omaa osaamistaan. 
Ehkä juuri tämä seikka on-
kin tehnyt Kurunmäestä niin 
luotetun. ”Tienaisin ihan yh-

tä paljon, jos myisin silmäla-
seja puolipimeästi jostain au-
totallin perältä. Eivät nämä 
liikkeet mitään kultakaivok-
sia ole olleet, mutta minä ha-
enkin onnistumisen tunteita. 
Luotan omaan osaamiseeni, 
enkä halua nyhvätä nurkis-
sa”, Kurunmäki kuvailee. 

Intohimo ja 
verkostot
Yksi yrittäjän vahvuuksista 
on tarve kehittyä jatkuvasti 
alallaan. Kurunmäki kuuluu 
Suomessa ensimmäisiin op-
tikkoihin, joilla on ProAuc-
tore-reseptin kirjoitusoike-
us. Aiemmin Kurunmäen on 
täytynyt hakea erikseen luvat 
käyttäessään tutkimuksissaan 
esimerkiksi puudutusainetta. 
Tuoreen kurssin myötä erilli-
siä lupia ei enää tarvita, ja yli-
määräinen byrokratia on jää-
nyt pois. ”Itsensä kehittämi-
nen alalla kuin alalla on yrit-
täjälle hirvittävän tärkeä asia. 
Parasta on, jos haluaa kehit-
tää koko alaansa.” 

Pauli Kurunmäen mie-
lestä myös verkostoitumi-
nen on tärkeää yrittäjälle, jo-
ka haluaa liikkeensä lähtevän 
kasvusuuntaan. Kurunmä-
ki itse ajautui vähän vahin-
gossa 90-luvulla Kokemä-
en liikkeen yrittäjäksi. Kiitos 
kuuluu ystävälle. ”Optikko 
Päivi Laakso soitti, että mi-
tä jos ruvettaisiin yhteistyö-
hön. Aikani mietittyä lähdin 
hommaan mukaan, enkä ole 
katunut.” Nyttemmin Huittis-
ten Näkökeskus toimii myös 
Sastamalassa ja Porissa. 

Into on yrittäjän tärkein työkalu
 " Pauli Kurunmäki ponnisti pienyrittäjästä neljän optikkoliikkeen omistajaksi. Miten hän sen oikein teki?

Paulin vinkit

Jos haluat yrityksesi 
laajentuvan:

 # Tärkeintä on innostus omaa alaa kohtaan. 
 # Joudut tekemään ankarasti työtä, eikä se välttä-
mättä näy heti kukkarossa.

 # Opi delegoimaan töitä ja luota muidenkin am-
mattitaitoon.

 # Verkostoidu.
 # Muista hyvä hinta-laatu-suhde niin palveluissa 
kuin tuotteissakin.

 # Paneudu oikeasti jokaiseen tekemiseesi ja kuun-
tele asiakasta. Älä huijaa. Kaikki virheet pitää kor-
jata huolella, jotta saat luotettavan maineen. 

 # Kouluttaudu ja kehitä itseäsi sekä henkilökuntaa-
si. 

 # Pyri olemaan paras. 

”Luotan omaan 
osaamiseeni, 

enkä halua 
nyhvätä 

nurkissa.

Huittisten Näkökeskuksen yrittäjä Pauli Kurunmäen mielestä hyvä yrittäjä tekee työnsä huolella ja korjaa vir-
heet joka kerta. 

Onko yrityksenne 
saatavien loukussa?

Svea Rahoitus & Perintä tarjoavat joustavat 
ja tehokkaat ratkaisut yrityksenne 

liiketoiminnan parhaaksi.

OTA YHTEYS AMMATTILAISIIMME, 
KARTOITETAAN YHDESSÄ 

PARHAAT RATKAISUT!

PERINTÄPALVELU antaa aikaa ydinbisnekselle, 
pienentää myyntisaamisia ja vähentää 
hallinnollisia tehtäviä. 

LASKUJEN MYYNTI nopeuttaa rahankiertoa, 
helpottaa uusia investointeja ja tasapainottaa 
kassavirtaa. 

Helsinki Sastamala
Puh. (09) 4242 3080
myynti@svea.!   www.svea.! 
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Haretek on huittislainen vuonna 
1994 perustettu koneurakointiyh-
tiö. Toimialaamme on haketus ja 
hakkeen myynti. Toimialueena on 
Lounais-Suomi. Käytössämme on 

kaksi kotimaista seulalla varustet-
tua autohakkuria sekä kuljetuska-
lustoa. Ostamme jatkuvasti hake-
puuta tienvarteen toimitettuna.

Haretek Oy
Puh. 0500 730 796, www.haretek.fi

Olemme Huittisissa toimiva  hi-
nauspalvelua tuottava yritys. Hi-
nauspalveluihimme kuuluvat: ras-
kaskalusto; kuorma- ja linja-autot, 
henkilö- ja pakettiautot, moottori-
pyörät, perävaunut, lukittujen au-
ton ovien avaukset, käynnistykset, 
välivarastointi. Yritys on perustet-
tu 1975, hinaustoiminta alkanut 

1981. Lähes 30 vuoden kokemus 
työstä.

Vuonna 2007 teimme franchi-
sing-sopimuksen pohjoismaiden 
johtavan hinaus- ja tiepalvelui-
ta tuottavan Falckin kanssa. Yritys 
toimii edelleen itsenäisenä yrityk-
senä, vaikka yhteistyön myötä ka-
lustomme väritys on muuttunut.

Hinauspalvelu Ilpo Ojala Oy
www.hinaus-ojala.fi 

Hinauspalvelu  
Ilpo Ojala Oy

Olemme vaihtoautoihin erikoistu-
nut liike,joka on  aloittanut toimin-
tansa v.1964 ja nyt toimimme toi-
sessa  polvessa v. 2000 eteenpäin 
Huittisten Ristikankaalla.

 Varastossamme on monipuoli-
sesti henkilö -ja pakettiautoja sekä 
moottoripyöriä.

 Tervetuloa tutustumaan vali-
koimaamme ja reiluille  kaupoille!

Huittisten Ajo-Auto Oy
Puh. (02) 569 251, 0400 779 231
www.huittistenajoauto.fi 
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Ravintola Hirvenpää on Huittisten 
liiketalousyksikön ravintola Kunin-
kaisten koulutus- ja kulttuurikes-
kuksessa Risto Rytin katu 70:ssä 
Huittisissa. Meille ovat tervetullei-
ta kaikki hyvän ruuan ystävät!
 Samassa rakennuksessa on 400-
paikkainen Risto Ryti -sali, jossa 
järjestetään kokouksia, koulutus-
tilaisuuksia, konsertteja ja monen-
laisia juhlia. Me hoidamme tilauk-
sesta tasokkaat tarjoilut Risto Ryti 
-salin tilaisuuksiin päivällä, illalla ja 
viikonloppuisin. Tilavaraukset teh-
dään Huittisten kaupungilta, tarjoi-
lutilaukset ravintolastamme.
 Ravintola Hirvenpää tarjoaa päi-
vittäin neljä herkullista lounasruo-
kavaihtoehtoa, joita täydentävät 
raikas salaattipöytä ja runsas lei-
päpöytä. Valikoimastamme löytyy 
mieleinen vaihtoehto niin kotiruu-
an, kasvisruuan kuin keittojenkin

ystäville. 
 Myymme päivittäin lounasruo-
kaa ja leivonnaisia myös mukaan. 
Tilauksesta valmistamme herkulli-
set tarjottavat kokouksiin ja kodin 
juhliin. 

 Kahvilapalvelut 
 ma-pe klo 8.00 - 14.30
 Lounaspalvelut 
 ma-pe klo 10.30 - 13.00

 Tapaamisiin Hirvenpäässä!

Fazer Food Services
Amica Ravintola Hirvenpää
Puh. (02) 560 4511, www.amica.fi/hirvenpaa

Työnkuvaamme kuuluu henkilö- ja 
pakettiautojen määräaikaishuollot 
ja korjaukset (kaikki automerkit), 
tuulilasien myynti ja asennus, van-

ne- ja rengasmyynti sekä asennus, 
teholastujen myynti ja asennus, lä-
hinnä diesel.

Autokorjaamo Alpo Oivanen Ky
Puh. (02) 566 486

Autohuolto

Merkillisen hyvät osat!

www.fixus.fi

Autotalo Pelttari
Puh. (02) 5601 250   www.autotalopelttari.fi 

Autotalo Pelttari, asiakaslähtöistä palveluja
jo yli 50 vuoden ajan
Autotalo Pelttari on markkinointinimi,! jonka alla toimii kaksi perhe-
yritystä: Pelttarin Auto Oy ja Kakkostien Auto Oy.

Nykyiset vuonna 1999 laajennetut 2600 m":n uudenaikaiset toimiti-
lat sijaitsevat näkyvällä paikalla valtateiden risteyksessä Huittisissa. 

Myynti ja huolto: Huolto:

Asuste Nikkanen Huittinen
Best Man Sastamala
Puh. (02) 569 767, (03) 511 5060 

Naisten ja miesten vaatetuksen 
asiantuntijalta asut, niin arkeen 
kuin juhlaan, jo vuosikymmeniä.

Suomalaiset huippumerkit takaa-
vat laadun ja istuvuuden.
Meiltä saat osaavan palvelun ja hy-
vät neuvot pukeutumiseen.

Brewer´s Pub: Meiltä löydät maittavat 
pizzat aamusta iltaan sekä herkulli-
set ruoka-annokset ála carte -listalta. 
Myös mukaan! Brewessä voit myös 
seurata kaikki merkittävät jalkapal-
lo- ja jääkiekko-ottelut sekä päivit-
täiset TV-ravit. Näytämme screeniltä 
kaikki suuret urheilutapahtumat. Jo-
ka lauantai mahdollisuus osallistua 
tikkakisaan. Urheilusta, tunnelmas-
ta ja kylmästä juomasta voit naut-
tia vaikka joka päivä. Tietovisailua. 
Terassi avoinna ympäri vuoden! 
Brewe avoinna ma-to 15-24,   
pe 15-02, la 10- 02, su 10-24.

Linja-autoaseman kahvila: Tarjol-
la edullinen arkilounas, myös keit-
tovaihtoehto. Kahvia, pullaa ja pik-
kusuolaista saatavilla nopeasti iloi-
sen palvelun kera. Kahvilasta voi 
myös noutaa Veikkauksen ja Toton 
kimppapelejä sekä tehdä omat ri-
vit. Kahvilaa on mahdollista käyt-
tää yksityistilaisuuksiin aukioloai-
kojen ulkopuolella.
Kahvila avoinna ma-pe 6.30-19, 
la 9-16, su 9-19
Keittiö auki ma-to 6.30-22,   
pe 6.30-01, la 9-01, su 9-22.

Brewer´s Pub
Linja-autoaseman kahvila 
Puh. (02) 569 710, www.breve.fi

Laukkuja ja kukkaroita käsinpaine-
tusta puuvillamarkiisista 

EA-Design on yhden naisen yri-
tys, joka on perustettu 1999. Val-
mistan laukkuja ja kukkaroita it-
se painamastani puuvillamarkiisis-
ta.     

Tuotteet markkinoidaan pääasias-
sa messuilla ja markkinoilla, mut-
ta nyt maaliskuussa avaan netti-
kaupan osoitteessa www.kukkaro-
kauppa.!.

EA-DESIGN
www.eadesign.fi 

Gasell tuottaa omalla maahan-
tuonnilla laadukasta ROSME alus-
vaatemallistoa ja FIORE sukkatuot-
teita. Mallistomme vaihtuu useasti. 
Gasellilla on kivijalkaliikkeen lisäksi 
verkkokauppa.
Tarjoamme asiakkaillemme tuot-
teet kohtuuhintaisina, koska meil-

lä ei ole tukkuporrasta välissä. Hin-
noissa etuisuus siirtyy näin ollen 
suoraan asiakkaillemme.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu 
on meille kaikki kaikessa.

Tervetuloa tutustumaan!

Gasell
Puh. 050 308 2930, www.alusasukauppa.fi

”Erehtyminen on inhimillistä, mutta asioiden perinpohjaiseen sotkemiseen tarvitaan tietokone. 
- Paul Ehrlich
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Asunto- ja kiinteistökaupan!avain-
paikka Huittisten ja lähikuntien 
alueella jo 30 vuoden ajan.

Asunto- ja kiinteistökaupassa 
on kyse aina suurista taloudelli-
sista arvoista. Siksi on luonnollis-
ta, että kauppa hoidetaan luot-
tamuksella ja parhaalla mahdolli-
sella asiantuntemuksella. Meidän 
kanssamme isotkin asiat voidaan 
hoitaa turvallisesti ja luottamuk-
sellisesti vuosikymmenten koke-
muksella.

Lännen KLH-välitys
Puh. 0400 332 802

Lauttakylänkatu 1, Huittinen

Jorma Suominen
kiinteistönvälittäjä, lkv

julkinen kaupanvahvistaja

Lännen Tilitoimisto Oy on palvellut 
asiakkaitaan jo neljän vuosikym-
menen ajan. Palveluihimme kuu-
luvat mm.: kirjanpidon hoito, yhti-
ön perustamiset ja muut yritysjär-
jestelyt, osto- ja myyntireskontran 
hoidot sekä palkanlaskenta. Käy-
tössämme on Heeros Systems Oy:n 

ohjelmaratkaisut, jotka mahdollis-
tavat verkkolaskujen lähetyksen 
ja vastaanoton täysin sähköisesti. 
Olemme Suomen Yrittäjien sekä 
Kauppakamarin jäsen. Toimimme 
Satakunnan ja Porin talousalueel-
la. Ota yhteyttä!

Lännen Tilitoimisto Oy
Puh. (02) 560 6500 

Kuvaukset ammattitaidolla studi-
ossa tai valitsemassasi paikassa. 
 Meiltä viralliset passikuvat heti 
mukaan. 
 Valmistamme filminkehitykset 
tunnissa ja digikuvat jopa vartissa.
 Kuvapainatukset tuotteisiin, 
lahjatuotteet omalla kuvalla esim.  
t-paidat, palapelit, hiirimatot ym.
 Digikamerat, muistikortit, kame-
ralaukut, jalustat ym.

 Liikkeemme on  avoinna ma-pe 
klo 9-17 ja la klo 9-13.

Meka-Kuva
Puh. (02) 569 199, www.mekakuva.fi

Risto Rytin katu 31, Huittinen

www.alueviesti.fi 

Kattoremontit, konesaumakatot, rännit, alastulot, kattoturvatuotteet. 
Kaikki rakennuspeltityöt. Kurottaja-palvelu 13 m. Myös sisäremontit.

Huittisten JP-Rakennuspelti
Puh. 0400 735 859, jp-rakennuspeltioy@dnainternet.net 

Huittisten Laatuauto Oy
Puh. (02) 560 1670,  www.huittistenlaatuauto.fi 

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä 
Huittisten Laatuauto Oy on täy-
den palvelun Volkswagen - Seat 

-autotalo.
 Laajasta Volkswagen - Seat 

-mallistosta löytyy vastaus kaik-
kiin autotarpeisiin.

Edistyksellinen Volkswagen 
-tekniikka takaa miellyttävän ajo-
nautinnon ympäristöä säästäen.

Kattavien merkkihuolto- ja 
varaosapalvelujen lisäksi Huittis-
ten Laatuautossa on hyvin varus-
tettu korikorjaamo.

Puhtaampaa ja taloudelli-
sempaa autoilua Huittisten Laa-
tuautosta.

Luotettavaa tilitoimistopalvelua vuodesta 1993. Palveluihimme kuuluu 
myös verkkolaskutus asiakkaan puolesta.

Huittisten Seudun Tilikeskus Oy
Puh. 02-5607902

Huittisten Säästöpankki on yli 
130-vuotias kasvava ja vakavarai-
nen pankki, jolla on konttorit Eu-
rassa, Huittisissa, Kokemäellä, Po-
rissa, Sastamalassa (Vammala ja 
Äetsä), Säkylässä ja Ulvilassa. 

Jos olet jo Säästöpankin asia-
kas, voit onnitella itseäsi. Säästö-
pankin vahva vakavaraisuus, pai-
kallinen päätöksenteko ja seudun 

tuntemus varmistavat sen, että toi-
minnan hedelmät hyödyttävät ko-
tiseudun talouselämää. 

Toimintaamme ohjaavia arvoja 
ovat vakavaraisuus, asiakaslähei-
syys, luotettavuus ja osaaminen. 

Tunnemme asiakkaamme ja he 
tuntevat meidät. Menestymme yh-
dessä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Huittisten Säästöpankki
Puh. 010 841 5700, www.saastopankki.fi/huittistensp

Eura, Huittinen, Kokemäki, Pori, Säkylä, Ulvila, 
Vammala, Äetsä

010 841 5700
www.saastopankki."/huittistensp

Huittisten Sähkötekniikka Oy
Puh. (02) 581 0810 (Huittinen), (02) 565 040 (Sastamala)

Huittisten Sähkötekniikka Oy on 
aloittanut toimintansa vuonna 
1995.

Toimenkuvaan kuuluvat tie-
tokoneiden ja oheislaitteiden 
myynti sekä huolto. Matkapuhe-
limet tulivat matkanvarrella mu-
kaan ja tänä päivänä puhelimet, 
niiden tarvikkeet ja huollot näyt-
televät suurta osaa liikevaihdosta.

Toimipaikkoja on nyt kak-
si, Huittisissa sekä Vammalassa. 

Osaava henkilökuntamme pal-
velee ongelmissanne ja tarpeis-
sanne.

Vahvana yhteistyökumppani-
na mukana on Sonera. Puhelin ja 
liittymä kannattaa ottaa määrä-
aikaisella sopimuksella ja samal-
la tulevat suurimmat säästöt. Par-
haillaan yrityksille on 39 euron 
tarjous jossa on huippupuhelin 
sekä reilusti puheaikaa. 

Tervetuloa tutustumaan!

Yrityksille 29,-
2500 min + netti 
+ huippupuhelin

TERVETULOA PALVELEVAAN HÄRKÄPAKARIIN!
Matkasi varrella Härkäpakarissa sinua palvelevat kahvila-ravintola, 

Hesburger, päivittäistavaraliike, Laukku-Center, Neste Oil sekä 
Huittisten palveluista kertova info-piste.

Härkäpakari
Puh. (02) 565 000, Risto Rytin katu 2, Huittinen

Risto Rytin katu 2, HUITTINEN, puh (02) 565 000
AVOINNA ma-pe 5.30–23, la 6.30–23, su 7.30–23 

MA-PE 7-21, LA 7-21, SU 10-21

AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ 10 - 18

LAUKKULAUKKUCENTERCENTER

Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy
www.kiviniitty.net

Sastamalassa ja Huittisissa toimiva 
Kiviniityn auto- ja maataloushuol-
to tarjoaa paikallista palvelua use-
alla eri osa-alueella. 

Myymälästä löydät laajan va-
likoiman työkaluja, työasuja, va-
raosia, voiteluaineita ja montaa 

muuta tuotetta. Varaosavalikoi-
maamme kuuluu henkilöautojen 
osien lisäksi myös raskaan kalus-
ton varaosat. Sastamalassa toimi-
vat myymälän lisäksi myös auto- ja 
maatalous konehuolto.

LVI-asennus Vainio Ky Huittisissa tarjoaa lvi-tarvikkeiden myynti-, asen-
nus- ja huoltopalveluita. 

Yrityksen erityisosaamiseen kuuluvat viemärien kuvaukset myös Vam-
malan alueella, sekä haponkestävät ja rst-työt. Näiden lisäksi myynnissä 
on wc- ja kylpyhuonekalusteita.

LVI-asennus Vainio Ky
Puh. (02) 569790, 0400 838 533
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Pirkanmaan liikevaihto kehittyi 
myönteisesti lähes kaikilla toi-
mialoilla vuonna 2010. Pirkan-
maan toimialojen yhteenlasket-
tu liikevaihto kasvoi 7 prosent-
tia verrattuna synkkään vuoteen 
2009. Koko maassa kasvua ker-
tyi 9,3 prosenttia. 

Eniten parannusta edellis-
vuoteen kertyi kemikaali-, ku-
mi- ja muovituoteteollisuudes-
sa, joka kasvatti liikevaihtoaan 
14,4 prosenttia. Kaksinume-
roisia liikevaihdon kasvulukuja 
nähtiin myös teknologiateolli-

suudessa ja metsäteollisuudessa, 
jotka molemmat lisäsivät liike-
vaihtoaan 11,9 prosenttia ver-
rattuna vuoteen 2009. 

Pirkanmaan toimialojen lii-
kevaihto oli vuonna 2010 noin 
27 miljardia. Summasta 38 pro-
senttia kertyi teollisuudesta, 29 
prosenttia kaupan aloilta ja 21 
prosenttia palvelualoilta. 

Laskukausi päättyi 
Talouden laskukausi päättyi Pir-
kanmaalla 2010 toisella neljännek-
sellä, jolloin useat toimialat pääsi-
vät hyvään kasvuvauhtiin. Vahva 

kehitys jatkui myös vuoden 2011 
ensimmäisellä neljänneksellä. 

Kaikkien toimialojen liike-
vaihto kasvoi vuoden 2011 en-
simmäisellä neljänneksellä 10,8 
prosenttia koko maan liikevaih-
don ollessa 12,9 prosenttia kas-
vuvauhdissa. Hurjimmassa kas-
vuvauhdissa Pirkanmaalla oli 
kemikaali-, kumi- ja muovituot-
teiden valmistus, joka kasvat-
ti liikevaihtoaan 2011 tammi-
maaliskuussa peräti 33,8 pro-
senttia. Myös tukkukaupan ja 
liikenteen aloilla on päästy vah-
valle kasvu-uralle vuoden 2011 
ensimmäisellä neljänneksellä. 

MONIPUOLISTA OSAAMISTA HUITTISISSA

Metsämäen Auto- ja Konekorjaa-
mo on ammattitaidolla ja suurella 
sydämellä toimiva täyden palvelun 
huoltokeskus. Olemme hoitaneet 
autojen ja traktoreiden korjaukset 
ja huollot jo vuodesta 1993.
 Koulutettu henkilökuntamme 
huolehtii nykyaikaisilla laitteilla me-
nopelisi kaikista tarpeista.
 Metsämäen Auto- ja Konekor-
jaamossa kaikkien automerkkien 
huoltopalvelut onnistuvat nopeas-
ti ja asiantuntevasti. Erikoisosaami-
seemme kuuluvat webastojen ja il-
mastointilaitteiden huollot.
 Kaikki korjaamopalvelumme 
tehdään viimeisintä tekniikkaa ole-
villa laitteilla ja henkilökuntamme 
on saanut kouluksen juuri näihin  

tehtäviin.
 Huolellisesti tehty peltityö takaa 
onnistuneen maalauksen. Käytös-
sämme on moderni korinoikaisuro-
botti jolla auton runko saadaan oi-
kaistua tarkalleen oikeisiin mittoi-
hinsa.
 Käytämme vesiohenteisia, ym-
päristöystävällisiä automaaleja. Pai-
neistettu maalaamo, kuivatusuuni 
sekä vahva ammattitaito takaavat 
laadukkaan maalauksen.
 Vakuutusyhtiöiden työt luotetta-
vasti ja nopeasti pienestä naarmu-
jen korjauksista kolarikorjauksiin.
 Hinauspalvelumme auttaa sinua 
24h/vrk.
 Lisää infoa nettisivuillamme 
www.metsamaki.com

Metsämäen Auto- ja Konekorjaamo
Puh. (02) 568 883, www.metsamaki.com

Tervetuloa melko uuteen liikkee-
seemme, joka sijaitsee Huittisten 
Siwan kiinteistössä Kirjatie 6. 

Ostamme ja myymme kaiken-
laista erilaista tavaraa. Myös kuo-
linpesät kiinnostavat. Meiltä löytyy 
niin uutta kuin vanhaa mukavaan 
hintaan. Esim. lasitavaraa on hyvin 
laajalti, melkein joka lähtöön jota-

kin. Kirjoja on myös paljon, lähes 
joka alueelta enemmän tai vähem-
män. Huonekaluja on myös paljon, 
niin talonpoikaista, retroa kuin uu-
dehkoa. Sarjakuvia ja postikortteja 
sekä keräilytavaraa on myös. Lisäk-
si on paljon muuta, jonka huomaat 
kun tulet käymään. 

Tervetuloa! Jarmo.

Osto ja Myyntiliike Hohto
Puh. 050 400 3419

Pikajako on vuodesta 1983 toimi-
nut kuljetusalan yritys. Aluksi yri-
tyksen perustaja Timo Tamminen 
aloitti yhdellä autolla. Vahva usko 
siihen mitä tekee ja kova yrittäjä-
luonne on tuottanut tulosta. Tänä 
päivänä Pikajako työllistää noin 10 
henkilöä ja autojakin on jo toista-
kymmentä. Peräkärryistä, ruohon-
leikkureista yms. puhumattakaan. 

Vuosien varrella asiakkaita 
kuunnellen on toimenkuvakin laa-
jentunut ja mukaan on tullut esi-
merkiksi autojen- ja peräkärryjen 
vuokraus. Myös ruohonleikkaus-
palvelu on tullut osaksi toimintaa. 
Luottamussuhde on mielestäm-
me erittäin tärkeä osa liiketoimin-
taa. Haluamme luoda hyvän ja tii-
viin asiakassuhteen myös sinuun/
yritykseesi. Ota meihin rohkeasti 
yhteyttä kun tarvitset luotettavaa, 
nopeaa ja edullista kumppania kul-

jetuspalveluihin. 
Me haluamme olla aidosti mu-

kana alusta loppuun ja sen kertoo 
Timo Tammisen mottokin: ”Asia-
kasta on kuunneltava ja häntä on 
palveltava aina parhaalla mahdol-
lisella tavalla.” 

Pikajako Timo Tamminen
Puh. 0500 839 771, www.pikajako.fi

Puistokadun Kemikalio
Puh. (02) 569 980

Lauttakylänkatu 15, Huittinen (02) 569 980

Puistokadun Kemikalio on täy-
den palvelun kauneuden ja kos-
metiikan erikoisliike Huittisissa. Yri-
tys on perustettu 1969. Osoitukse-
na osaamisesta ja menestymisestä 
yritys on saanut edustukset moniin 
korkealaatuisiin sarjoihin. 

Liikkeemme on ainoa selektiivi-
sen kosmetiikan myymälä niin ihon-

hoito-, meikki- kuin tuoksusarjoil-
laan paikkakunnalla. 

Elokuun 2011 alusta yrittäjänä 
on toiminut hiusmuotoilija Sanna 
Stenfors. Nyt mymälässä on kaune-
ushoitolan lisäksi myös kampaamo-
palvelut. Kauneushoitola liikkeen 
yhteydessä tarjoaa monipuolisia 
palveluita kasvoille, käsille ja jaloille.

Sisustustalo Malla tarjoaa ammat-
titaidolla sisustussuunnittelun, si-
sustusompelun, verhoilun ja sisus-
tuskankaat ja -tuotteet. Olipa sisus-

tustarpeesi pieni tai suuri meiltä 
löydät tarvittavat tiedot, taidot ja 
tuotteet.

Sisustustalo Malla
Puh. (02) 568 421,  www.sisustustalomalla.fi

Erittäin edullisiä teräskaarihalleja.
Suomen Teräskatteen kaarihallit 

valmistetaan täysin kotimaisesti vä-
rivalmiista teräslevyistä pro!loimal-
la itsekantavaksi rakenteeksi ja kone-
saumataan yhteen, joten siinä ei ole 
pulttiliitoksia. Hallit ovat erittäin pit-
käikäisiä, huoltovapaita ja soveltuvat 

monenlaiseen käyttöön. Suomen Te-
räskatteen kaarihallit on mahdollista 
myös lämpöeristää. Leveydet 18 m - 
39 m. Pituus vapaasti valittavissa.

Meidän kaarihallit pystytetty-
nä ja eristämättömänä noin 70 "/
lattianeiliö+alv. Lisähinnasta saata-
vana myös perustus ja päädyt.

Suomen Teräskate Oy
www.teraskate.fi

Ratsastuskoulu, fysioterapia pal-
velut - myös ratsastajille, eläinfy-
sioterapia.

Tarjoamme turvalliset, laa-
dukkaat ratsastusolosuhteet, hy-
vinhoidetut opetusratsut ja yk-
silöllisen ja istuntapainotteisen 

opetuksen. 
Huittisten kaupungin loistava 

liikenteellinen sijainti, erinomai-
set kulkuyhtydet tekevät helpok-
si saapumisesi maaseudun rau-
haan Tuorin Ratsutilalle.

Tuorin Ratsutila
Puh. 050 4080 747 (Jutta Tuori), 050 5573 450 (Ella Tuori) 

www.tuorinratsutila.fi 

Viime vuoden toinen neljännes 
toi nousun useille toimialoille

 " Pirkanmaan kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 
 yli 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

VM-Huoltokeskus on 2008 Huit-
tisiin perustettu kodinkonehuol-
to. Palveluihin kuuluu mm. Mitsu-
bishi ja LG -ilmalämpöpumppujen 
myynti ja huolto (5 vuoden takuu), 
Miele Professional laitoskoneiden 
myynti ja huolto (takuu 2 vuotta) 
sekä kodinkoneiden ja kylmälait-
teiden huolto.

Meiltä saa myös autojen ja työko-
neiden ilmastointilaitteiden täy-
tökset. Meiltä myös kodinkoneiden 
varaosat ja tarvikkeet. Olemme val-
tuutettu huolto suurimmalle osal-
le Suomen markkinoilla olevista 
kodinkonemerkeistä.
Olemme avoinna arkisin 
klo 8.30-16.30.

VM-Huoltokeskus
Puh. 010 666 7686, www.vm-huoltokeskus.fi

Vanhan Tavaran Kauppa Illansuus-
ta löydät kotiisi kaikkea kivaa, ku-
ten kodin käyttöesineitä ja huone-
kaluja. Tarjolla on paljon vanhaa, 
mutta myös paljon uutta. 

Olemme auki lauantaisin klo 10-15 
ja sunnuntaisin klo 12-16. Muulloin 
olemme auki sopimuksen mukaan.  
Tule tekemään löytöjä!
Loimijoentie 179, 32700 Huittinen.

Vanhan Tavaran Kauppa Illansuu
Puh. 040 544 3385

Veljekset Mäkitalo Oy on huittislai-
nen maanrakennusalan yritys jo-
ka toimii eri puolilla Suomea, pää-
sääntöisesti Lounais- ja Etelä-Suo-
men alueella.

Harjoitamme murskaustoimin-
taa, kuljetuspalvelua, kaivinkone-
palvelua, pyöräkuormaajien vuok-
rausta sekä kalkinlevitystä. Työl-
listämme 35 henkilöä joten työlle 
kuin työlle löytyy tekijänsä.

Teemme työmme alusta lop-
puun vahvalla ammattitaidolla ja 

haluamme tarjota asiakkaalle par-
haan mahdollisen lopputuloksen.

Veljekset Mäkitalo Oy:n toimin-
nassa on pyrkimyksenä tehdä ker-
ralla valmista urakkasopimuksessa. 
Työtilauksissa tai työsopimuksessa 
sovitulla tavalla siten, että tehty 
työ täyttää sille asetetut laatuvaa-
timukset ja että toiminta vastaa ti-
laajan vaatimuksia ja odotuksia.

Lisää nettisivuillamme www.
veljeksetmakitalo.! 

Veljekset Mäkitalo Oy
Puh. (02) 566 273, www.veljeksetmakitalo.fi 
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Määräaikaisen 
tuottotilin korko nyt 
ja bonukset päälle.

 Omistajajäsen 
– tee talletus!

Yhdessä
hyvä tulee.

4 %4 %
Minimitalletus 5 000 euroa, 

maksimitalletus 100 000 euroa.
Talletusaika 36 kk

Tarjous on voimassa 30.9.2011 saakka.
Tilin ennenaikaisesta purkamisesta 

peritään 1% nostoprovisio lopetussummasta.

Yrityksen toimintaan liittyy paljon sekä pankki- että 
va-kuutusasioita. Tule käymään, niin pannaan molemmat 
osa-alueet kuntoon. Jää aikaa siihen olennaiseenkin, eli 
yrittämiseen. Kysy meiltä lisää, rakennetaan yhdessä 
yrityksenne pankki- ja vakuutusasioista toimiva ja kustan-
nustehokas kokonaisuus.

 !Minna Isotalo

Karkun Voimarinteen pää-
rakennuksen edustalla on 
pysäköitynä aikuiskoulu-
tusoasaston ylpeyden aihe, 
Pyry-bussi. Pienyritysten 
henkilökunnalle kyseinen 
kulkuneuvo on tarjonnut 
mahdollisuuden vaikka-
pa työpaikan pihamaalla ta-
pahtuvaan täsmäkoulutuk-
seen. ”Muutaman työnteki-
jän pienyrityksistä on usein 
vaikea irrottaa henkilöstöä 
muualle koulutuksiin. Kou-
lutustilana toimiva bussi on 
ratkaissut tämän ongelman 
ja osoittautunut käytän-
nössä toimivaksi ratkaisuk-
si. Olemme saaneet paljon 
myönteistä palautetta juu-
ri siitä, että palvelu viedään 
konkreettisesti suoraan työ-
maalle”, kertoo PYRY II 
-hankkeen projektipäällikkö 
Mari Alakiikonen.

Bussissa tapahtuvaa kou-
lutuspalvelua on hyödyn-
tänyt reilut kymmenkun-
ta yrittäjää. Mauno Huhta-
la Vammalan Romu Oy:stä 
kertoo heille räätälöidyn 
koulutuksen toimineen sy-
tyttävänä voimana uudis-

tuksille. ”Saimme tutustua 
monipuolisiin ohjelmisto-
ratkaisuihin, joista on suo-
raa hyötyä yrityksen toi-
mintaan. Bussi on toimi-
va ja yllättävänkin tilava 
koulutuspaikka.” Kivat Pi-
hat Oy:n Jaana ja Jussi Lie-
mola ovat myös olleet tyy-
tyväisiä nelipyöräiseen op-

pimisympäristöön. ”Koulu-
tusten parasta antia on ollut 
akuutteihin yrityksen ongel-
miin saamamme apu. Kou-
lutuksiin osallistumista on 
helpottanut merkittävästi 
se, että opetus on tapahtu-
nut omassa pihassa ja meil-
le parhaiten sopivana ajan-
kohtana.”  

Uudet opit 
heti käyttöön

Hankkeen tavoitteena on 
uudistaa erityisesti pienyri-
tyksille suunnattuja kou-
lutuspalveluja, sillä tarjolla 
olevat koulutuspalvelut ei-
vät kaikilta osin vastaa yri-
tysten koulutusten tarpei-

ta. Moni työntekijä pääsee 
bussista suoraan sorvin ää-
reen hyödyntämään oppi-
maansa. ”Jokainen yritys on 
omanlaisensa kokonaisuus 
ja koulutustarpeet vaihtele-
vat suuresti. Joku kaipaa op-
pia sosiaalisen median hyö-
dyntämisessa, toinen 3D-
mallintamisessa ja kolmas 
kokonaisvaltaisessa Office-
ohjelman haltuunotossa”, 
kouluttaja Susanna Fors-
blom kertoo.

Mari Alakiikonen kuvai-
lee yritysten olevan haasta-
vassa tilanteessa, sillä maa-
ilma vaatii muutosta, so-
peutumista ja joustavuut-
ta. ”Moni yrittäjä kokee, että 
heillä on paineita nykyisen 
toiminnan kehittämiseen. 
Toisaalta, osaamistason nos-
taminen usein lisää työmo-
tivaatiota. Nykyisin pienyri-
tyksilläkin on kiinnostusta 
lähteä toimimaan globaalis-
ti, joten kansainvälistymi-
seen liittyvää osaamista tar-
vitaan.”

Aikuiskoulutus

Bussista suoraan sorvin ääreen
 " Pyry II -hanke on vastannut pienyritysten koulutustarpeeseen.

Tavoitteena 100 000 uutta työpaikkaa pienyrityksiin

Projektipäällikkö Mari Alakiikosen ja kouluttaja Susanna Forsblomin mukaan Pyry-bussi on toimiva ja kompakti oppimisympäristö.

Aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio, projektipäällikkö Mari Alakiikonen, kouluttaja 
Susanna Forsblom ja aikuiskoulutuspäällikkö Kimmo Rintala ovat tyytyväisiä kou-
lutustarjonnan laaja-alaisuuteen.

 !Minna Isotalo

Uudessa hallitusohjelmas-
sa näytetään vihreää valoa 
yritysyhteistyölähtöisel-
le aikuiskoulutukselle. Siis 
sille samaiselle toiminnal-
le, jota Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymässä on har-
joitettu onnistuneesti jo 
vuosia. ”Aikuiskoulutuk-
seen ja oppisopimuksiin 
panostaminen kannattaa, 
sillä yritysten henkilöstön 
osaamistasoa nostamalla 

ei saada pelkästään potkua 
bisneksiin, vaan parhaim-
millaan tietotaidon lisää-
minen synnyttää yrityksiin 
uusia työpaikkoja”, Sasta-
malan koulutuskuntayhty-
män aikuiskoulutusjohtaja 
Ilpo Moisio toteaa.

Moisio on hallituk-
sen myönteisistä linjauk-
sista mielissään ja kertoo 
byrokratian portaissa ete-
nevästä hankesuunnitel-
masta, jonka avulla voi-
taisiin luoda edellytykset 

jopa 100 000 uudelle työ-
paikalle. Pirkanmaalla ja 
Satakunnassa on 40 000 
toimipaikkaa, joissa työn-
tekijöiden määrä on al-
le viisi. Koko maassa on 
vastaavan henkilöstömää-
rän toimipaikkoja 300 000. 
Moision mukaan yritystoi-
minnan kehitystyöhön tai 
työntekijöiden osaamista-
son nostamiseen ei mik-
royrityksissä osata tai eh-
ditä kiinnittää tarpeeksi 
huomiota. ”Tieto pienyri-

tyksille tai yrittäjille tarjol-
la olevista koulutus- tai tu-
kirahamuodoista ei tavoita 
toimipaikkoja. Tässä hank-
keessa on tarkoitus käydä 
läpi kaikki pienyritykset ja 
saattaa ne ajantasaisen tie-
don äärelle. Jos Suomen 
mikroyrityksista kolman-
nes pystyisi palkkaamaan 
yhden uuden työntekijän, 
se olisi yhtä kuin sata tu-
hatta uutta työpaikkaa.”

Moision mukaan mik-
royritysten henkilöstöä 

kouluttamalla turvataan 
osaltaan toimipaikkojen 
jatkuvuutta sekä edesaute-
taan uusien työpaikkojen 
syntymistä. ”Kehitystyös-
sä on olennaista yhteistyö 
kaikkien yrityskentässä toi-
mivien tahojen kuten oppi-
laitosten, yrittäjäyhdistys-
ten, yrityspalvelukeskusten 
ja kuntien kanssa. Myös 
pienyritysverkostoa ja sen 
kontaktoitumista muiden 
toimijoiden kanssa on hyvä 
tiivistää ja kehittää.”
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 ! Samuli Suonpää

Suomalaisen politiikan yti-
messä on nykyisin hallitus-
ohjelma, paperi jonka halli-
tuspuolueet ovat muutamas-
sa viikossa kirjoittaneet en-
nen hallitustaipaleen alkua 
yhteiseksi tavoiteohjelmak-
si, pelisäännöiksi ja erään-
laiseksi sopimukseksi. Näil-
lä mennään, seuraava neljä 
vuotta, tuli vettä tai räntää. 
Mitä hallitusohjelma lupaa 
yrittäjille?

Suomi on tienhaaras-
sa, sanottiin ennen vaale-
ja. Ja siltä se näyttikin. Eu-
roopan talousongelmat ja 
kotimaan rakennemuutos 
painoivat päälle. ”Nyt on 
suurien ratkaisujen aika”, 
vaati useampikin ehdokas 
- usein kertomatta mitä nä-
mä suuret ratkaisut olisivat. 
Selvältä kuitenkin näytti, 
että aloittava hallitus jou-
tuu tosissaan töihin. Vero-
järjestelmä piti remontoi-
da, eläkejärjestelmä pelas-
taa ja sosiaaliturvasta teh-
dä kannustava. Etenkin 
puoluekartan oikealla ja 
vasemmalla laidalla esitet-
tiin konkreettisia tavoittei-
ta - osa yrittäjien mieleen ja 
osa kauhistuttavia. Kuinka 
kävi?

Jytkyn ja eriskummalli-
sen vaalituloksen jäljiltä hal-
litukseen lopulta päätyi kuu-
si kovin erilaista puoluetta 
omine ristiriitaisine tavoit-
teineen. Yksi halusi nostaa 
veroja, jotta rikkaatkin osal-
listuisivat ja toinen kieltäytyi 
niitä korottamasta, jotta ku-
kaan ylipäänsä viitsisi osal-
listua. Yhden mielestä har-
maata taloutta vastaan pitää 
taistella laittamalla yrittäjille 
ja muille rosvoille kerrankin 
luu kurkkuun, toisen mie-
lestä esitetyt keinot lisäisi-
vät vain byrokratiaa ja han-
kaloittaisivat rehellistenkin 
yrittäjien työtä. 

Kun eripuraiset puolu-
eet viimein saivat yhtei-
sen hallitusohjelman pa-
perille, näyttivät neuvot-
telijatkin hämmästyneiltä; 
tämmöinenkö tästä tuli-
kin. Myös oppositioon jää-
neet puolueet taisivat olla 
vaalien jäljiltä väsyneitä ja 
edustajat kesäloman tar-
peessa, niin vähän halli-
tusohjelmaa jaksettiin edes 
kritisoida. Ajateltiin kaike-
ti, että ehtiihän sitä moit-

tia myöhemminkin, neljän 
vuoden ajan.

Yrittäjyyden merkitys
Hallitusohjelmalle leimallis-
ta on tasapainoilu usein hy-
vinkin erilaisten painotus-
ten välillä. Hallituksen ta-
voitteena on välittävä ja me-
nestyvä Suomi. Sen mukaan 
Suomen tulevaisuus perus-
tuu ahkeruudelle ja yhteis-
vastuulle ja sen kuvaamassa 
tavoiteyhteiskunnassa yhdis-
tyvät kilpailukykyinen talous 
ja tasa-arvoisiin palveluihin 
sekä huolenpitoon perustuva 
hyvinvointimalli. Hallitus-
ohjelma vähentää tuloero-
ja ja lisää ympäristötietout-
ta. Uskonnot ovat arvokkaita 
moraalisen kasvun kannalta 
ja kaksikielisyys kansallinen 
rikkaus. Ei ole kovin vaikea 
arvata minkä puolueen ide-
anikkarit ovat minkäkin sa-
nan takana.

Keskeistä kaiken kuorru-
tuksen takana on kuitenkin 
perustavaa laatua oleva, poli-
tiikalle usein vieras oivallus: 
hyvinvointi syntyy työstä. 
Näin on. Tästä yrittäjät ovat 
koittaneet aina muistuttaa. 
Hallitusohjelma pyrkii lisää-

mään työntekijöiden ja yrit-
täjien määrää. Kaikki tarvi-
taan Suomea rakentamaan.

Yrittäjyyttä ohjelma pyr-
kii edistämään jo lapsesta 
alkaen. Kouluihin on luvas-
sa yrittäjyyskasvatusta ja li-
sää tietoa yrityksen perus-
tamisesta. Tätä työtä tullaan 
tekemään paljon myös yrit-
täjäjärjestön kanssa. Useis-
sa kouluissa - myös Sasta-
malan ja Huittisten alueella 

- on luvassa yhdessä paikalli-
sen yrittäjäyhdistyksen kans-
sa toteutettuja yrittäjyystun-
teja. Aikuisille - ja jo yrityk-
sen perustaneille - on myös 
luvassa lisää yritystoimintaa 
tukevia koulutusmahdolli-
suuksia. Hallitusohjelmassa 
uskotaan, että yrittäjäkoulu-
tuksen lisääminen on keskei-
siä keinoja kasvuyrittäjyyden 
lisäämiseksi.

Toisaalta yrittäjyyteen liit-
tyviä riskejä luvataan alen-
taa. Nykyisin yritystoimin-
nan väliaikainen keskeyty-
minen muuttuu usein pa-
kolla pysyväksi: yrityksen 
työvälineiden myymistä on 
pidetty edellytyksenä sil-
le, että yrittäjä on oikeutet-
tu työttömyysturvaan. Tästä 
aiotaan luopua. Parasta lää-

kettä työttömyyteen on työ - 
esimerkiksi yritystoiminnan 
uudelleenkäynnistäminen. 
Myös yrittäjän velkajärjeste-
lyyn on luvassa parannuksia.

Yrittäjyys kunnissa
Eniten huomiota hallitusoh-
jelman kuntalinjauksissa on 
saanut kuntauudistus. Yrit-
täjien kannalta se ei kuiten-
kaan ole kaikkein keskeisin 
kysymys. Kuntaliitokset niin 
Sastamalassa kuin Huittisis-
sakin ovat osoittaneet, ettei 
kuntarakenne itsessään juu-
ri yrittäjyyden edellytyksiin 
vaikuta. Samat vaikeutensa 
pienyrittäjä kohtaa suurem-
massakin kunnassa.

Suurella kunnalla on eh-
kä paremmat edellytykset 
panostaa elinkeinopolitiik-
kaan, mutta toisaalta pie-
nessä kunnassa moni pien-
yrittäjä on kokenut kunnan 
toiminnan ja päätöksenteon 
olevan itseään lähempänä.

Monien yrittäjien kannal-
ta keskeisimpiä uudistuk-
sia tulevat olemaan julkisia 
hankintoja säätelevään han-
kintalakiin tehtävät muutok-
set. Ohjelman mukaan kun-
tien suorahankintamahdol-

lisuuksia lisätään ja ns. kyn-
nysarvoja eli sitä hintarajaa, 
jonka ylittävät hankinnat on 
kilpailutettava, korotetaan. 
Uudistus tulee jakamaan yrit-
täjiä. Tulevaisuudessa kilpai-
luttaminen, jota sekä kunnis-
sa että yrityksissä usein pide-
tään hankalana, voidaan use-
ammin korvata virkamiehen 
itsenäisesti, ilman kilpailu-
tusta tekemillä hankintapää-
töksillä. Odotettavissa on, et-
tä ne jotka saavat tuotteitaan 
kaupaksi, pitävät uudistusta 
erinomaisena, heidän mie-
lestään kankeasta kilpailu-
tuksesta tulikin luopua. Vas-
taavasti rannalle jääneet yrit-
täjät alkavat haikailla julkisia 
tarjouskilpailuja takaisin.

Hankintalain muutok-
set lisäävät kuntien vapaut-
ta hankinnoissa. Samalla li-
sääntyy vastuu reiluista pe-
lisäännöistä. Yrittäjäyhdis-
tykset pyrkivät kehittämään 
pelisääntöjä kuntien kanssa 
yhdessä, paikalliset tarpeet 
huomioonottaen.

Teollisuutta ja 
ympäristönsuojelua
Hallitusohjelma lupaa tur-
vata teollisuusyritysten toi-

Hallitusohjelman 
yrittäjyyslinjauksia 

 " Luvattu yrittäjyyteen kannustava veronalennus kuitataan 
 yhteisöverokannan yhden prosenttiyksikön alennuksella 25 prosenttiin. 
 Kaikkea muuta kuin kannustava on myös pääomatuloverokannan 
 nostaminen 30 prosenttiin.

Työnjako suomalaisessa politiikassa taitaa ol-
la se, että hallitus yrittää toteuttaa laatimaansa 
ohjelmaa ja oppositio moittii sitä - molemmat 
riippumatta siitä, mikä kulloisessakin tilantees-
sa olisi järkevää ja käytännöllistä. Ainakin näissä 
asioissa hallitus näyttäisi kaipaavan sparraajaa:

 # Hallitusohjelma kiristää yrittäjien verotusta 
aikana, jona sitä päinvastoin tulisi merkittä-
västi alentaa, jotta yritystoiminta helpottui-
si. Yritystoiminta elättää yhteiskunnan, sii-
hen tulee kannustaa sen sijaan että sille luo-
daan esteitä.

 # Talouslinjaukset ovat uskon varassa. Hallituk-
sen toiveet voivat toteutua, jos kasvu jatkuu 
häiriöttä, jos maailmantaloudessa menee hy-
vin. Juuri nyt ei siltä näytä.
 # Työn verotus jatkuu kireänä, vaikka tilaa olisi 
ollut myös työntekoon kannustamiselle. Kun 
hallitusohjelmakin uskoo hyvinvoinnin syn-
tyvän työstä, voi kysyä miksi työstä kuitenkin 
rangaistaan. Pahinta on, että veronkorotuksia 
tuodaan takaoven kautta - ohjaamalla kuntia 
kiristämään kunnallisveroa.
 # Koulutukseen panostetaan leikkaamalla sitä. 
Hallitusohjelman mukaan koulutuksen ke-

hittämisellä on kasvava rooli. Hallitus aikoo-
kin panostaa tuleivaisuuden ammattilaisten 
kouluttamiseen leikkaamalla ammatillisesta 
perusopetuksesta 28 miljoonaa euroa, luki-
oilta 30 miljoonaa euroa ja oppisopimuskou-
lutuksesta 8 miljoonaa euroa.
 # Eläkejärjestelmän ja työttömyysturvan re-
montti jätettiin muiden ongelmaksi. Vaali-
kentillä kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että 
nämä ongelmat pitää ratkaista. Nyt. Eipä rat-
kaistukaan. Yrittäköön joku muu, myöhem-
min. Toivottavasti silloin ei ole liian myöhäis-
tä.

VERO-
KARHU

mintaympäristön ja paran-
taa niiden kilpailukykyä. 
Energiaintensiivisten toimi-
alojen energiaverotusta aio-
taan alentaa EU-säännösten 
minimitasolle jo ensi vuo-
den aikana. Toisaalta liiken-
nepolttoaineiden veronkoro-
tukset nostavat energian hin-
taa ja vaikuttavat koko logis-
tiikkaketjuun.

Ympäristönsuojelussa sa-
namuodot ovat melko ym-
päripyöreitä. Luvassa lienee 
kuitenkin ilmastonmuutok-
sen torjuntaa ja ympäris-
tönsuojelulain tiukennuk-
sia. Toisaalta kaavoituksen 
ja ympäristölupamenettely-
jen monimutkaisuutta luva-
taan purkaa.

Veroratkaisut
Keskeisimpinä uudistuk-
sina yrittäjät ovat odotta-
neet, peloissaan ja toiveik-
kaina, hallituksen verolin-
jauksia. Odotus saa jatkua, 
mitään kovin keskeistä ei tä-
mä porukka kyennyt päättä-
mään. Suurimman huomion 
sai riita tuloveroista, yrittäji-
en verotus oli neuvotteluissa 
selvästi sivuroolissa.

Keskeisin linjaus on, et-
tei palkkatulojen verotus 
kiristy millään tulotasolla. 
Kaikkein pienituloisimpien 
työllisyyttä tuetaan veron-
kevennyksin, muille tätä ei 
ole luvassa. Lisäksi hallitus-
ohjelmassa vihjataan, että 
maltillisen palkkaratkaisun 
yhteydessä voisi olla varaa 
pieniin veronkevennyksiin-
kin. Yrittäjien näkökulmas-
ta keskitettyyn tulopolitiik-
kaan palaaminen ei kuiten-
kaan kuulosta hyvältä. Me 
uskomme, että palkoista 
on reiluinta ja käytännölli-
sintä sopia yrityksissä, siten 
että mekin saamme osallis-
tua päätökseen - ja työnte-
kijämme.

Asuntolainojen korkovä-
hennysoikeuden alentami-
nen, vaikkakin maltillisesti 
ja asteittain, kuitenkin kiris-
tää verotusta - samoin kuin 
kotitalousvähennyksen mer-
kittävä alenteminen.

Luvattu yrittäjyyteen kan-
nustava veronalennus kuita-
taan yhteisöverokannan yh-
den prosenttiyksikön alen-
nuksella 25 prosenttiin. Oh-
jelman mukaan hallitus 
kuitenkin seuraa yhteisöve-
rotason kehittymistä kilpai-
lijamaissamme ja ryhtyy tar-
vittaessa toimenpiteisiin Suo-
men kansainvälisen kilpailu-
kyvyn säilyttämiseksi. Moni 
yrittäjä on perustellusti si-
tä mieltä, että nyt on vähän 
myöhäistä yrittää säilyttää 
kilpailukykyä, me olisimme 
toivoneet yhteisöverokan-
nan merkittävää alentamis-
ta kilpailukyvyn saavuttami-
seksi.

Pahimmin yrittäjiin kos-
kee osinkoverotuksen mer-
kittävä kiristäminen. Toiveet 
osinkojen kahdenkertaisen 
verotuksen lopettamises-
ta eivät saaneet vastakaikua. 
Kertaalleen verotettavan 
osingon enimmäismää rää 
päinvastoin alennettiin 
90.000 eurosta 60.000 eu-
roon.

Kaikkea muuta kuin kan-
nustava on myös pääomatu-
loverokannan nostaminen 
30 prosenttiin - ja suoras-
taan vaarallista pääomatu-
loverotuksen muuttaminen 
progressiiviseksi. Yli 50.000 
euron pääomatuloista mak-
setaan jatkossa veroa 32 pro-
senttia. Hallitusohjelman 
mukaan nämä muutokset 
on tehty sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden vahvista-
miseksi ja veronmaksuky-
vyn huomioimiseksi. Aika-
na, jolloin konkurssien mää-
rä on kasvanut ja erityisesti 
verottaja kunnostautuu kon-
kurssihakemusten tekemi-
sessä, tuntuu veronkorotus 
kummalliselta tavalta huo-
mioida veronmaksukykyä. 
Jo ennen uudistusta yrittäjät 
maksoivat tuloistaan keski-
määrin enemmän veroa kuin 
palkansaajat.

Harmaan talouden 
torjunta ja yrittäjän 
oikeusturva
Hallitusohjelmassa paranne-
taan ihmisten oikeusturvaa - 
ja aiotaan huonontaa yrit-
täjien. Tehostettu harmaan 
talouden vastainen taiste-
lu tarkoittaa nimittäin byro-
kratian lisäämistä erityisesti 
rakennus- ja ravintola-alal-
la. Moni yrittäjä pelkää li-
sääntyvän valvonnan kaatu-
vat yrittäjien maksettavaksi - 
samoin kuin tapahtui raken-
nusalalla käyttöön otetussa 
käännetyssä arvonlisävero-
velvollisuudessa.

Yleensä yhteiskunnassam-
me on tapana ajatella jokais-
ta kohdeltavan syyttömänä, 
ellei toisin osoiteta. Yrittäji-
en osalta tähän on ehdotet-
tu poikkeusta, esimeriksi ri-
koshyödyn perinnässä har-
kitaan siirtymistä käännet-
tyyn todistustaakkaan. Jos 
yrittäjä ei voi itse todistaa 
olevansa syytön ja palkkan-
sa rehellisesti ansaittua, sitä 
pidettäisiin rikollisena raha-
na. Työsuojeluviranomaisil-
le puolestaan on suunnitel-
tu nykyistä laajempia tarkas-
tusoikeuksia työntekijöiden 
palkkoja ja työoloja koskien. 
Vähän kärjistäen voi sanoa, 
että poliisi ei tahdo helpos-
ti saada lupaa tulla etsimään 
konttorista huumeita, mut-
ta palkkakirjanpitoon pää-
sisivät viranomaiset tutustu-
maan koska tahansa.

Hallitusohjelma 
ja yrittäjät
Mitä hallitusohjelmasta jää 
käteen? Sen näemme vasta, 
kun hallituksen kausi lop-
puu. Emme tiedä joustaako 
hallitus tavoitteistaan. Ol-
laanko valmiita esitettyjä 
kompromisseja suurempiin 
tekoihin - löytyykö tilaa to-
delliselle visiolle tulevaisuu-
den Suomesta.

Siinä jokainen yrittäjä 
kuitenkin osaisi hallitusta 
neuvoa, että tällaisiin suun-
nitelmiin ei kannata jää-
dä jumiin. Maailma muut-
tuu kovaa vauhtia, yrittäjien 
on joustettava ja muututtava 
mukana pärjätäkseen. Ehkä 
hallituksenkin?

ASEITA 
OPPOSITIOLLE
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 ! Pauliina Vilenius

Eero ja Lauri Jokisen se-
kä Jani Ossbergin 1,5 
vuotta sitten perustama 
Sastamarine Ky on käyt-
tänyt hyödyksi Sastama-
lan Seudun Yrityspalvelun 
uusille yrittäjille tarkoi-
tettuja palveluita. ”Olem-
me saaneet Sasypista kat-
tavasti apua mm. käytän-
nön asioihin, kuten tar-

vittavien paperihommien 
tekemiseen”, kertoo Eero 
Jokinen. Hänen mukaan-
sa Yrityspalvelu on kan-
nustanut kysymään asi-
oista aina, kun siltä tun-
tuu. ”He ovat korostaneet 
koko ajan, ettei tyhmiä 
kysymyksiä ole.” Yritys-
palvelun kautta järjestyi 
myös Joutsenten Reitin 
rahoitus veneilytoimin-
nan käynnistämiseksi.

Vammalan Kallialassa 
toimiva Sastamarine Ky 
on Suzuki-perämoottorei-
den valtuutettu huolto- ja 
varaosapiste, mutta huol-
taa myös muun merkkiset 
moottorit. Lisäksi yritys 
myy kalastustarvikkeita ja 
venevarusteita sekä järjes-
tää kalastus- ja veneilyret-
kiä kotivesistöllään Koke-
mäenjoella. Päävastuu ! r-
man pyörittämisestä lepää 
tällä hetkellä Eeron har-
teilla. ”Lauri on ollut apu-
na tarpeen mukaan. Janil-
la on oma ! rmansa Huit-
tisissa, joten se työllistää 
hänet aika pitkälti.”

Eero Jokinen kertoo, et-
tä Sastamarinen toimin-
nan vakiintuessa palvelu-
tarjonta on tarkoitus kes-
kittää kalastus- ja venei-
lyretkiin. ”Ellivuoreen on 
tulossa paljon venäläisiä, 
joita pidämme yrityksen 
potentiaalisena asiakas-
kuntana. Myös Pyhän Ola-
vin kirkko on yksi houku-
tin”, yrittäjä toteaa.  

 ! Pauliina Vilenius

Vammalan Vihattulassa 
sijaitseva FinnPelti Oy 
on tarttunut hanakasti 
Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelun tarjoamiin 
koulutuksiin ja projek-
teihin. Yhteistyö alkoi 
vuonna 2005 Camilla-
projektilla, jossa oli mu-
kana 20 seudun metal-
lialan yritystä. Projek-
tia hallinnoi Sasyp ja ra-
hoitti ESR. 

Vuonna 2008 yritys 
osallistui Työvoimaa yli 
rajojen -projektiin, jon-
ka kautta FinnPelti sai 
työvoimaa Slovakias-
ta. ”Kaksi työntekijöistä, 
slovakialaiset isä ja poi-
ka, työskentelevät meillä 
edelleen”, iloitsee yrityk-
sen asiakaspalvelusta ja 
markkinoinnista vastaa-
va Satu Kunnari. ”Ilman 

tällaista projektia harval-
la yrityksellä on uskal-
lusta lähteä hankkimaan 
työvoimaa Suomen rajo-
jen ulkopuolelta. Yritys-
palvelu on antanut meil-
le uskallusta.”

Mukana Alihankinta-
messuilla
Projektien lisäksi FinnPel-
tin työntekijät ovat osallis-
tuneet Sasypin järjestämiin 
koulutuksiin. Satu Kunna-
ri kertoo, että kaikki yri-
tyksen tulityökortit sekä 
työturvallisuus- ja henki-
lönostinkurssit on suori-
tettu Yrityspalvelun kautta. 

”Itse olen ollut mukana mo-
nissa pienissä, päivän tai 
parin koulutuksissa, kuten 
messu- ja markkinointi-
koulutuksessa, sosiaalisen 
median koulutuksessa se-
kä tuotannonohjauksen li-

säkoulutuksessa. Yrityspal-
velun avustuksella myös 
meidän nettisivumme uu-
delleenmuokattiin viime 
vuonna”, Kunnari kertoo.

Lisäksi on ollut muka-
na Tampereen Messu- ja 
urheilukeskuksessa vuo-
sittain järjestämillä Ali-
hankintamessuilla, joil-
la Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelulla on ollut oma 
yhteisosastonsa. Messut 
järjestetään jälleen 13.-15. 
syyskuuta, jolloin yhteisö-
osastolla esittäytyy paikal-
lisia yrityksiä - FinnPelti 
mukaan lukien.

Uusia ideoita 
ja ajatuksia
Satu Kunnari kannustaa 
lämpimästi kaikkia alu-
een yrittäjiä ottamaan kai-
ken irti Sastamalan Seu-
dun Yrityspalvelun tarjoa-
mista mahdollisuuksista. 

”Minulla on antaa Yritys-
palvelulle vain positiivista 
palautetta. Aina kun olem-
me pyytäneet apua, olem-
me saaneet uusia ideoita ja 
ajatuksia. Etenkin pienten 
yritysten on helpompi läh-
teä mukaan erilaisiin pro-
jekteihin, kun on joku tu-
kena”, Kunnari summaa.

FinnPelti Oy on metal-
litöiden alihankintayritys. 
Yksi osa yrityksen palve-
luita ovat jauhemaalaus ja 
laserleikkaus. Myös perin-
teiset peltisepäntyöt kuu-
luvat yrityksen palveluihin. 
FinnPelti on vuonna 1999 
perustettu perheyritys, jo-
ka työllistää tällä hetkellä 
13 henkeä.

Yritysneuvontaa kattavasti 
saman katon alta

 " Sastamalan Seudun Yrityspalvelu opastaa aloittavia yrityksiä, neuvoo yritysten kehittämisessä 
 ja välittää vapaita toimitiloja.

 ! Pauliina Vilenius

Sastamalan Seudun Yritys-
palvelu Oy on yhtiö, joka 
kehittää elinkeinoelämää ja 
yritysten toimintaedellytyk-
siä Lounais-Pirkanmaan alu-
eella Sastamalassa ja Punka-
laitumella. Sastamalan työ- 
ja elinkeinotoimiston kans-
sa samassa rakennuksessa 
Puistokatu 10:ssä sijaitseva 
Sasyp alkaa olla nimenä tut-
tu. Yhtiön toimitusjohtaja-
na viime vuoden kesäkuusta 
lähtien työskennellyt Mikko 
Nieminen pitää kuitenkin 
tärkeänä, että jatkossa yhti-
ön palvelut tunnetaan entis-
tä paremmin seudun yritys-
ten ja yrittäjien keskuudessa.

Nieminen jakaa yhtiön 
yrittäjille suunnatut palve-
lut karkeasti kolmeen eri ka-
tegoriaan: aloittavien yrittä-
jien neuvontaan, toimivien 
yritysten kehittämiseen se-
kä tontti- ja toimitilapalve-
luihin. Neuvonta- ja kehi-
tystehtävissä on kymmen-
kunta ammattilaista. Sasta-
malan Seudun Yrityspalvelu 
tekee myös tiivistä yhteis-
työtä paikkakunnan eri toi-
mijoiden, kuten TE-toimis-
ton, Joutsenten Reitin ja Sas-
kyn kanssa.

Apua ja tukea 
aloittavalle
Aloittavien yrittäjien neu-
vonta pitää toimitusjohtaja 
Mikko Niemisen mukaan 
sisällään palveluita laidas-
ta laitaan. Toiminnan tar-
koitus on auttaa ja tukea 
yrittäjyyttä suunnittelevaa 

tai jo yrittäjyyden alkutai-
paleella olevaa. “Perusneu-
vontaa, yritysidean läpikäy-
mistä, eri rahoitusvaihtoeh-
tojen pohdintaa ja niiden 
hakemisessa avustamista”, 
Nieminen listaa. Yritysneu-
voja voi olla mukana myös 
l i iketoimintasuunnite l -
man tekemisessä ja ohjeis-
taa vaadittavien lomakkei-
den täyttämisessä. Jos yrit-
täjä on oikeutettu saamaan 
starttirahaa, hänet ohjataan 
TE-toimistoon.

Tukea toimivien 
yritysten 
kehittämiseen
Jo toiminnassa olevien yri-
tysten kehittämistoiminnan 
alle kuuluvat mm. tuottei-
siin ja tuotantoon liittyvät 
kysymykset, liikkeenjohto- 
ja markkinointi, kansainvä-
listyminen sekä investoinnit 
ja rahoitus. “Seudun yritys-
ten avustaminen investoin-
ti- ja kehittämistukien hake-
misessa on myös yksi tämän 
sektorin keskeisiä asioita”, 
Mikko Nieminen toteaa. Ke-
hittämispalveluita tuotetaan 
sekä oman talon voimin et-
tä hyödyntämällä julkisia ja 
yksityisiä yhteistyökumppa-
neita. Pitempikestoisessa ke-
hittämisessä merkittävän re-
surssin tarjoaa kehityshank-
keisiin saatava hankerahoi-
tus.

Vapaat toimitilat 
internetissä
Yrityspalvelun kolmas kes-
keinen palvelumuoto on 

tontti- ja toimitilapalve-
lu. Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelun internetsivuil-
la on Vapaat toimitilat ja 
tontit-sivusto, jonka kaut-
ta voidaan välittää vapaita 
toimitiloja (liike-, toimis-
to-, teollisuus- ja varastoti-
loja sekä tontteja). Sivujen 
kautta pystyy selaamaan 
Sastamalan ja Punkalaitu-
men alueen vapaita toimi-
tiloja tai lisäämään oman 
vapaan liiketilansa palve-
luun. Yrityspalvelu avus-
taa myös yritysten sijoittu-
misessa muutenkin, oli ky-
seessä sitten jo alueella toi-
miva tai tänne ulkopuolelta 
tuleva yritys.

Palvelutarjonnasta 
tiedottaminen 
keskeistä
Sastamalan Seudun Yritys-
palvelu on perustettu vuon-
na 2000. Mikko Nieminen 
sanoo yhtiön keskittyvän 
jatkossa entistä tarkemmin 
palvelutarjonnan kuvaami-
sen ja viestintään. “Se tulee 
olemaan pitkäjänteinen pro-
sessi, mutta varmasti kannat-
tava. Toivomme, että jatkos-
sa niin aloittelevat yrittäjät 
kuin yrityksensä kehittämis-
tä suunnittelevat tietäisivät 
tarkkaan minne tulla tai mi-
hin ottaa yhteyttä, kun tarve 
yrityspalveluille on.”

Sastamalan Seudun 
Yrityspalvelu Oy (SASYP)

 # Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan 
omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö

 # Perustettu vuonna 2000
 # Tuottaa omistajakuntien elinkeinopalvelut

 • Yrittäjien ja yritysten neuvonta ja kehittämis-
 • palvelut
 • Tontti- ja toimitilapalvelut
 • Seudullinen matkailun kehittäminen
 • Sastamalan kaupungin markkinointi
 • Muut elinkeinotoiminnan kehittämistehtävät

 # Yhtiö voi omistaa yhtiöiden tai yhteisöjen osak-
keita ja osuuksia, joiden toiminta liittyy läheisesti 
elinkeinotoiminnan kehittämiseen

 # Hallituksessa 8 jäsentä (4 kuntien edustajaa ja 4 
yrittäjäedustajaa)

 # Liikevaihto n. 1 milj. euroa
 # Henkilöstöä 10
 # Toimitusjohtaja Mikko Nieminen

”Yrityspalvelu on antanut uskallusta”

 " FinnPelti Oy on tarttunut moneen Sasypin tarjoamaan 
 koulutukseen ja projektiin.

Sastamalan Seudun Yrityspalvelun toimisto- ja palvelusihteeri Heidi Iso-Heiko ja toimitusjohtaja Mikko Niemi-
nen toivottavat niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat tervetulleiksi käyttämään SASYPin palveluita.

FinnPelti Oy on perheyritys. Sirpa ja Seppo Kari-
mäen tytär Satu Kunnari sekä poika Sami Karimä-
ki aikovat jatkaa yrittäjinä vanhempiensa jalanjäl-
jissä.

”Tyhmiä kysymyksiä ei ole”

 " 1,5 vuotta sitten perustettu Sastamarine on saanut 
 paljon hyviä neuvoja Yrityspalvelusta. 

Veljekset Eero ja Lauri Jokinen toivovat Ellivuores-
sa lomailevista venäläisistä Sastamarinelle asiak-
kaita.
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”Yrittäjä myy menneisyyttä, 
jatkaja ostaa tulevaisuuden”

 ! Kun yrityksessä aletaan suunnitella omistajanvaihdosta, 
 kannattaa toimeen ryhtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 " Pauliina Vilenius

Kun yrityksessä aletaan 
suunnitella omistajanvaih-
dosta, kannattaa ryhtyä toi-
menpiteisiin mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa, 
noin 3–5 vuotta ennen tu-
levaa vaihdosta. Parhaim-
millaan jo silloin, kun yri-
tykseen jaksaa vielä satsa-
ta, motivaatio, voimavarat 
ja terveys ovat kunnossa ja 
luopumisen jälkeen tulevis-
ta eläkepäivistä voi nauttia 
täysipainoisesti.

Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelun omistajanvaih-
dospalvelussa pyritään en-
nakoimaan tulevia omista-
janvaihdoksia mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa. 
Eläköityviä yrittäjiä herä-
tellään miettimään tulevai-
suutta ja yrityksensä mah-
dollista jatkajaa. Kun jatka-
ja löytyy, yrityksen toimin-
ta jatkuu ja palvelut säilyvät 
seudulla. 

Yritys on yrittäjälle usein 
yhtä rakas kuin oma lapsi ja 
yrityksestä luopuminen voi 
olla enemmän tai vähem-
män vaikeaa. Asiaa poh-
ditaan varsinkin tunteella, 
mutta myös hitusella järkeä. 
Sastamalan Seudun Yritys-
palvelussa omistajanvaih-
doksiin erikoistuneena yri-
tysneuvojana toimiva Pirjo 
Hälli toteaa, että jokainen 
omistajanvaihdos on yksi-

löllinen ja myös tiedon ja 
avun tarve vaihtelevat. Pal-
velu on luottamuksellista ja 
monitahoista siitä riippuen, 
missä vaiheessa luopuja ja 
yrityksen myyjä suunnitel-
missaan on.

Osa yrittäjistä on saat-
tanut miettiä useamman 
vuoden ajan, olisiko omis-
ta lapsista tai henkilökun-
nasta yritykselle jatkajaa vai 
lähteäkö hakemaan sellais-
ta ulkopuolelta. Ajatuksis-
ta sanoihin ja tekoihin siir-
tyminen voi viedä aikaa ja 
liikkeelle lähdetään useim-
miten liian myöhään. ”Mut-
ta löytyy seudulta niitäkin 
yrittäjiä, joille jatkaja on 
’kävellyt ovesta sisään’ ja il-

moittanut olevansa kiinnos-
tunut yrityksen ostamisesta”, 
Hälli tietää.

Yrittäjä myy 
menneisyyttä, 
jatkaja ostaa 
tulevaisuutta
Kun yrittäjä alkaa pohtia yri-
tyksestään luopumista, tär-
keää on saattaa yritys par-
haaseen mahdolliseen luo-
vutuskuntoon. Se tarkoittaa 
sitä, että yritys on jatkamis-
kelpoinen sekä sisäisesti että 
ulkoisesti.

Yritystä pitäisi  pyr-
kiä katsomaan ulkoapäin, 
mahdollisen ostajan sil-
min, ja vahvistaa niitä puo-

lia, jotka houkuttelevat os-
tajaa ostamaan. Tuloksel-
listen tilinpäätöslukujen 
lisäksi myös yrityksen toi-
mitilojen ajanmukaisuus ja 
siisteys luovat myönteistä 
mielikuvaa ostajalle. Hälli 
vinkkaa myös, ettei kovin-
kaan moni yrityksen jatka-
ja halua aloittaa yrittäjätai-
valtaan edellisen yrittäjän 
poistomyynnillä. Yrittäjä 
myy menneisyyttä ja sen 
osana nykypäivää, ostaja 
ostaa tulevaisuutta.

Pirjo Hälli on kartoittanut 
150 seudulla toimivaa yritys-
tä, joista kolmasosalla ei ole 
tällä hetkellä jatkajaa. Osal-
la on jo jatkaja tiedossa tai 
yrityksessä ja osa yrittäjistä 

ei haluakaan toiminnalleen 
jatkajaa, mutta niitä on Häl-
lin mukaan vähän. 

Ostaja ja myyjä 
kohtaavat 
myös netissä
Sastamalan Seudun Yritys-
palvelun omistajanvaihdos-
palvelu toimii myös netti-
palveluna kotisivuilla, missä 
on osa myytävistä yrityksis-
tä ja mistä valmista yritystä 
etsivä ostaja voi löytää sopi-
van. Myytäviä yrityksiä on 
tällä hetkellä nettipankissa 
vajaat parikymmentä ja os-
tajia on ollut palvelussa yli 
70. Toteutuneita yrityskaup-
poja, joissa Yrityspalvelu on 
ollut mukana, on kolmisen-
kymmentä.

Yritysneuvoja Pirjo Häl-
li korostaa, että Yrityspalve-
lusta saa omistajanvaihdok-
siin kokonaisvaltaista pal-
velua. 

Seudullisten asiantunti-
joiden kanssa luodun yhteis-
työverkoston ansiosta voi-
daan tarjota myös veroneu-
vontaa, tehdä arvonmääri-
tyksiä ja laatia kauppakirjoja 
eli asiakasta voidaan palvella 

”alusta loppuun”.

Luopujista 
mentoriverkosto
Kaikki yrityksestä luopuvat tai 
luopuneet ovat myös lupautu-
neet toimimaan mentoreina 
eli käytännön opastajina jat-
kajan yrittäjyyden alkutaipa-
leella. Pirjo Hälli toivoo myös, 
että sekä uusi että entinen yrit-
täjä toimisivat yhdessä silloin-
kin, kun omistajanvaihdok-
sesta tiedotetaan asiakkaille 
ja yhteistyökumppaneille. Yh-
teisesiintyminen tiedotteissa 
ja julkisesti lisää eri osapuo-
lien luottamusta yrityksen toi-
minnan sujuvaan jatkumiseen.

Ja kun yrittäjä luopuu yri-
tyksestään, on hänellä edes-
sään kenties uusi elämä. Hän 
voi saada vastineeksi aikaa ja 
seurakseen uuden mietintä-
myssyn, millä lisääntyneen 
vapaa-ajan täyttää. Ihminen 
tarvitsee rutiineja ja kun elä-
mä muuttuu, on rutiinit luo-
tava uudestaan. Hälli tietää 
muutamia tapauksia, joissa 
luopunut yrittäjä on aloitta-
nut uuden työrupeaman teke-
mällä harrastuksestaan työn.

”Mutta tekipä yritykses-
tään luopunut mitä tahansa, 
me jatkamme jatkajan kans-
sa”, Hälli toteaa.

Yritysneuvoja Pirjo Hälli toteaa, että jokainen omistajanvaihdos on yksilöllinen. Myös tiedon ja avun tarve vaihtelevat

 " Pauliina Vilenius

Vammalan keskustassa si-
jaitseva Aseman Kenkä on 
yritys, jolla on takanaan tuo-
re omistajanvaihdos. Yritys-
tä 23 vuotta luotsannut Sei-
ja Haapamäki teki elokuun 
alussa tilaa miniälleen Ma-
rianne Haapamäelle. Ma-
rianne kertoo, että omis-
tanvaihdosta suunniteltiin 
pitkään. ”Jäin aiemmasta 
kuntoutusohjaajan työstä-
ni vuorotteluvapaalle vuon-
na 2009. Keväästä 2010 olen 
työskennellyt Aseman Ken-
gässä kiireapulaisena. Sei-
jan mukana ostoilla olen ol-

lut jo parina vuonna”, tuore 
yrittäjä kertaa. 

Haapamäet ovat omista-
janvaihdosta suunnitelles-
saan käyttäneet hyödyksi 
myös Sasypin ja Pirjo Hällin 
asiantuntemusta. ”Olemme 
käyneet Pirjon luona jutte-
lemassa yhdessä ja erikseen. 
Palvelu on ollut todella asi-
antuntevaa. Koko ajan on ol-
lut sellainen ! ilis, että aina voi 
soittaa ja kysyä mitä tahansa.” 

Haapamäen tukena yrit-
täjyyden alkutaipaleella on 
luonnollisesti ollut anoppi, 
mutta myös hänen miehen-
sä toimii yrittäjänä. ”Kaikil-
la ei kuitenkaan ole tällais-

ta tukiverkostoa. Siksi yrit-
täjäksi aikovan onkin hy-
vä tietää, mistä saa apua ja 
neuvoja. Jos lähtee soitel-
len sotaan, joku asia her-
kästi unohtuu.” 

Värejä ja 
kukkakuoseja
Asiakaspalvelutöitä koko 
ikänsä tehnyt yrittäjä on 
anoppinsa kautta nähnyt 
yrittäjyyden hyvät ja huonot 
puolet. Marianne Haapamä-
ki korostaakin, että ruusun-
punaiset lasit silmillään hän 
ei yrittäjäksi ryhtynyt. ”Olin 
kuitenkin elämässäni siinä 

tilanteessa, että jos halusin 
vielä ryhtyä johonkin muu-
hun, se piti tehdä heti”, hän 
muistelee. ”Jos vaan miettii, 
eikä uskalla tehdä ratkaisuja, 
tuttuun turvalliseen tilan-
teeseen tulee helposti jäätyä.”

Haapamäkien perhee-
seen kuuluu yrittäjävan-
hempien lisäksi kolme poi-
kaa; 6-, 10- ja 11-vuotiaat. 
Kun nuorin pojistakin aloit-
ti tänä syksynä koulun, oli 
äidin helpompi ryhtyä uu-
delle uralle. Perheen tukena 
ja korvaamattomana arjen 
pyörittämisen apuna toimii 
miehen täti, jota Marianne 
kiittelee vuolaasti.

Marianne Haapamäki lu-
paa, että Aseman Kengän 
palvelut pysyvät omistajan-
vaihdoksesta huolimatta en-
nallaan. ”Palvelemme edel-
leen kaikenikäisiä ja -kokoi-
sia asiakkaita. Seuraamme 
trendejä, mutta valikoimissa 
on edelleen myös perinteisiä, 
laadukkaita malleja.” Myös 
samat tutut myyjät palvele-
vat asiakkaita jatkossakin.

Aseman Kengän naiset 
ovat juuri olleet kevään os-
toilla. Tulevista trendeistä 
esiin nousivat ainakin raik-
kaat värit ja kukkakuosit. 

”Perinteinen laadukas avo-
kaskin pitää pintansa.” 

Omistajanvaihdos toteutui Sasypin tuella
 ! Aseman Kengän tuore yrittäjä Marianne Haapamäki on käyttänyt hyväkseen Yrityspalvelun asiantuntevuutta.

Marianne Haapamäki on oppinut anoppinsa Seija 
Haapamäen kautta niin yrittäjyyden hyvät kuin huo-
notkin puolet.
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Kolme näkemystä verkkokaupasta 
 ! Yhden elinehto on toisen riesa. Kolme yrittäjää kertoo, mikä verkkokaupassa ihastuttaa ja vihastuttaa. 

 "Marianna Langenoja 

Asiakkaana koko Suomi
Ompelukonekeskus Koivun 
kokonaismyynnistä hyvin 
suuri osa keskittyy verkko-
kauppaan, vaikka yrityksellä 
on myymälät sekä Sastama-
lassa että Tampereella. Yrit-
täjä Petri Koivu sanoo, ettei 
ainakaan myymälöissä pys-
tyttäisi tarjoamaan yhtä laa-
jaa tuotevalikoimaa ja samaa 
hintatasoa ilman verkkokau-
pan olemassaoloa. ”Monil-
la erikoisliikkeillä on erit-
täin haastava tilanne pienillä 
paikkakunnilla. Ymmärrän, 
ettei kaikille sovi verkko-
kauppa, mutta meille se on 
erittäin merkittävä.” 

Vaikka Koivu myöntää, 
että usein ihmiset vertai-
levat internetissä etupääs-
sä hintoja, myös laaja va-
likoima, erikoiset tuotteet, 
luotettavuus, nopea toimi-
tus ja hyvä palvelu vaikut-
tavat verkkokaupan valin-
taan. Ompelukonekeskus 
Koivulle on erityisen tärke-
ää palvella asiakkaita myös 
internetissä. Tuotteista on 
selkeät kuvaukset, tilaukset 
käsitellään heti niiden saa-
vuttua ja asiakkaalle ilmoi-
tetaan välittömästi, jos ti-
lauksessa tulee ongelma tai 
viivästys.  

”Verkkokaupan ylläpito 
vaatii todella paljon työtä. 
Yrityksessämme työsken-
telee sen parissa kolme ko-
kopäiväistä työntekijää. Yri-
tyksellämme pitää olla isot 
varastot, sillä asiakkainam-
me ovat myös kunnat, kou-
lut ja yritykset, jotka saatta-
vat tilata tuotteita isoja mää-
riä kerrallaan.” Koivu huo-
mauttaa, että verkkokaupan 
ansiosta yrityksen asiakas-
kunta ei ole enää alueellises-
ti rajattu. Suurin osa toimi-
tuksista lähetetään pääkau-
punkiseudulle sekä pohjoi-
seen.   

Vaateliike Freezerillä ei ole 
verkkokauppaa nyt eikä to-
dennäköisesti tulevaisuu-
dessakaan. Yritys toimii 
Huittisissa ja pääasialliset 
asiakkaat tulevat lähipaik-
kakunnilta. Yrittäjä Mau-
ri Lindfors ei näe, että verk-
kokauppa olisi Freezeril-
le sopiva ratkaisu. Se vaa-
tisi lisätyövoimaa, liikkeen 
laajentamista ja palautuk-
set aiheuttaisivat ylimääräi-

siä kustannuksia. ”Nuoret 
ovat hyvin tarkkoja vaattei-
densa istuvuudesta. Joiden-
kin on vaikea löytää sopivia 
vaatteita myymälästä, puhu-
mattakaan verkosta”, Lind-
fors sanoo. 

Freezerissä ei kuitenkaan 
koeta verkkokauppaa uh-
kana. Yrittäjät itsekin tilaa-
vat osan myytävistä vaatteis-
taan tutuilta toimittajilta in-
ternetin kautta. Muutaman 

kerran vuodessa he matkus-
tavat Englantiin hakemaan 
vaatteita itse. ”Ongelma 
verkkokaupan suhteen on 
se, että meillä on myynnissä 
vain pieniä sarjoja. Verkko-
kauppa sopii parhaiten isoil-
le ketjuille, joilla on sata sa-
manlaista paitaa hyllyssä. 
Liikkeemme pitäisi laajen-
tua huomattavasti, jos alkai-
simme myydä vaatteita myös 
verkossa”, Lindfors selvittää.  

Häijään Urheilutarvike haluaa ensisijaisesti esitellä tuotteitaan verkossa, mutta kauppakin käy. 
Asiakaspalautukset työllistävät toisinaan kauppias Marjut Mäkelää.   

Hyvä markkinointikanava
Häijään Urheilutarvikkeel-
la on ollut verkkokauppa 
toiminnassa vuodesta 2005 
saakka. Kaupan päivityk-
sistä vastaava Esko Holma-
la sanoo, että yrityksen aja-
tuksena oli alun perin myy-
misen sijaan esitellä tuotteita 
verkossa. Vaikka kauppa käy 
internetinkin kautta, tuot-
teet houkuttelevat monia 
poikkeamaan itse liikkeessä. 
”Meille verkkokauppa on yk-
si markkinointikanava. Asi-
akkaat voivat tutustua osaan 
tuotteista internetissä ennen 
kuin lähtevät ajamaan Häi-
jääseen asti. Verkkokauppa 

tukee lehti-ilmoittelua”, Hol-
mala sanoo.   

Kauppias Marjut Mäke-
län mielestä verkkokauppa 
sopii hyvin yrityksille, jot-
ka pystyvät kilpailemaan 
hinnoissa tai tarjoavat jo-
tain erilaista. Häijään Ur-
heilutarvikkeen verkkokau-
pasta ostetaan ainakin suk-
sivoiteita sekä kalastus- ja 
asetarvikkeita. Myös pois-
totarjouksessa olevat suk-
set tekevät kauppansa ver-
kossa.

”Verkkokauppa työllistää 
paljon henkilökuntaamme. 
Internet-sivuja saisi olla päi-

vittämässä kokopäiväises-
ti. Myös palautukset työllis-
tävät jonkin verran. Meil-
lä ei kuitenkaan ole tarvittu 
lisätyövoimaa verkkokau-
pan pyörittämiseen”, Mäke-
lä kertoo. Hän ei osaa arvi-
oida, mikä rahallinen hyö-
ty verkkokaupasta lopulta 
on ollut. ”Verkossa käytävä 
kauppa ei ole läheskään sa-
malla tasolla kuin myymä-
lässämme, mutta verkko-
kaupan vaikutukset näky-
vät liikkeessä. Moni asiakas 
tulee paikanpäälle kokeile-
maan jotain netistä löytä-
määnsä tuotetta.”  

Vaateliike Freezerin yrittäjä Pirjo Lindfors sanoo, että yritys tulee jatkossakin myymään vaatteita 
suoraan myymälästä. Verkkokauppa vaatisi liikkeen laajentamista.  

Ompelukonekeskus Koivun myynnistä suurin osa keskittyy verkkokauppaan. Yrittäjä Tarja Koivu 
kertoo, että iso osa toimituksista lähetetään pääkaupunkiseudulle ja pohjoiseen.

Vaatii liikaa resursseja 
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Yrityksillä on halua tukea 
seudun omaa ammattikoulutusta

 ! Yritykset ovat vahvasti mukana ammattikoulutusta, liikuntaelämää ja kulttuuritapahtumia 
 palvelevassa Saskyn rakennushankkeessa.

 "Hannu Virtanen

Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän parhaillaan ra-
kenteilla olevasta oppimis-
keskus-liikuntahallista tulee 
monen toimen talo, mutta 
se kohoaa myös merkiksi sii-
tä, että alueellamme on kova 
tahto tukea ja kehittää omaa 
ammatillista koulutusta. 
Kuntayhtymän ja Sastama-
lan kaupungin lisäksi yrityk-
set ovat hankkeessa vahvas-
ti mukana.

”Parikymmentä yritys-
tä on rahalla mukana hank-
keessa”, kuntayhtymäjohtaja 
Antti Lahti kertoo.

Lahden mukaan 30 000 
euron arvoisia optioita on 
myyty yrityksille puolen 
tusinaa. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että nämä 
yritykset ovat esimerkiksi 
varanneet mainostilaa latti-
asta, kuntosalin käyttöönsä 
tai tilat yrityksen suurem-
paa tilaisuutta varten.

Lahti kiittelee yritysten 
mukanaoloa, joka on jo ai-
nakin kertaalleen myös 
koeteltu. Tämä tapahtui 
siinä vaiheessa, kun raken-
nushanke tuli urakkalas-
kennasta ja liikuntahalli-
oppimiskeskuksen hinta oli 
noussut alun perin kaavail-

lusta 7 miljoonasta eurosta 
9,5 miljoonaan euroon.

”Kutsuin silloin joukon 
koolle tapaamiseen, johon 
osallistuikin 30-40 yritystä. 
Kävi ilmi, että yrittäjät halu-
avat edelleenkin olla muka-
na tukemassa ja kehittämäs-
sä omaa seudullista amma-
tillista koulutusta. Se osoitti 
yhteishenkeä.”

Valmista ensi 
vuoden syksyllä
Oppimiskeskus-liikunta-
hallin rakennustyömaa on 
aikataulussaan. Työmaal-
la ahkeroi keskimäärin 25 

työntekijää, kertoo vastaa-
va mestari Kai Hilvo pää-
urakoitsija Peab Oy:stä. Pe-
ruskiven kävi maanantaina 
muuraamassa opetusminis-
teri Jukka Gustafsson. Ra-
kennus valmistuu 9. mar-
raskuuta ensi vuonna.

Oppimiskeskus-liikun-
tahalli nousee lähelle am-
mattikoulun nykyisiä ra-
kennuksia. Vieressä ovat 
jäähalli ja keskusurheilu-
kenttä. Vierestä menevät 
rautatie ja Äetsä-Häijää 
-maantie.

”Tontti oli löytö”, Antti 
Lahti sanoo ja pitää paik-
kaa huomattavasti parem-

pana kuin aluksi tarkoituk-
seen kaavailtua ammatti-
koulun ja Muistolan kou-
lun välistä aluetta.

Oppimiskeskuksen ti-
loja käyttävät matkai-
lu-, ravitsemis- ja talous-
alan opetus sekä leipu-
ri-kondiittori -koulutus. 
Rakennukseen sijoittuu 
200-paikkainen ravinto-
la, joka palvelee asiakkaita 
mutta myös ammattikou-
lulaisten opetus- ja oppi-
mistarpeita. Antti Lahden 
mukaan nuorille voisi tulla 
lisäksi mahdollisuus työl-
listää itsensä kesäksi näis-
sä puitteissa.

Hallin nimi 
tulee myyntiin
Kuntayhtymäjohtaja Lahti heit-
tää ilmoille myös ajatuksen sii-
tä, että tiloihin sijoittuisi opin-
totoimisto, uudenlaista ajatte-
lua edustava ohjauskeskus.

”Täällä liikkuu paljon nuo-
ria ihmisiä harrastustensa pa-
rissa. Nuoret voisivat asioida 
täällä rennommassa ympäris-
tössä opintoasioissaan.” 

Liikuntahallin lisäksi lii-
kunnallisia tarpeita palvele-
vat kuntosalina hyödynnet-
tävät väestönsuojelutilat. 

Liikuntahallia on koko 
ajan suunniteltu myös kult-

tuurielämää palvelevina ti-
loina. Lahden mukaan esi-
merkiksi akustiikka on huo-
mioitu suunnittelussa. Es-
teettömyys on päivän sana 
kaikissa rakennushankkeis-
sa, niin myös täällä. Liikunta-
esteisten tarpeet otetaan huo-
mioon. Kiinteitä istumapaik-
koja halliin tulee 900, mutta 
katsomotilat voidaan laajen-
taa aina 1 600 paikkaan asti.

Niin. Mikä tuleekaan uu-
den hallin nimeksi? Nimikil-
pailua ei luvassa, vaan nimi 
on kaupan.

”Hallin nimi myydään 
tarjouksien perusteella mää-
räajaksi”, Lahti sanoo.

Pääurakoitsija Peab Oy:n vastaava mestari Kai Hilvo ja kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti kertovat oppimiskeskus-liikuntahallin työmaan olevan aikataulussaan.

Huittisten Ajo-Auto Oy
Lisäksi n. 50 kpl henkilö- ja pakettiautoja. Myös moottoripyöriä. Diesel autoja:

MB 200 E CDI aut.  -01  9.990
MB C 200 CDI farm. aut. -00  9.450

Nissan Primera 2.0 TDi -00  5.950
Peugeot 306 HB 2.0 HDi -00  4.290
MB 250 D farm. -87  2.990

Ristikankaantie 134, Huittinen  
puh. (02) 569 251, 0400 779 231  

av. ark. 9-18 la 9-14  
www.huittistenajoauto.fi

Fiat Ducato Maxi 2,8 JTD 
(rek.7.lle) monitoimiauto, 
h-kirja 117tkm -02

Mercedes-Benz Vito 109 CDI 
ilmastointi, h-kirja, 5-ov. 
200tkm -06

Toyota Hiace 2,5 TD 4ov 
pitkä, h-kirja 135tkm -07

sis.alv
19.890

4.900
Volkswagen Transporter 2,4d
rek. 6:lle, halpa dl-vero, 
h-kirja -94

Ford Ranger Pick-Up 2,5TD 
4x4, h-kirja 175tkm -02

Mercedes-Benz Vito 110 CDI 
hieno yksilö, h-kirja 158tkm
 -02

Volkswagen Golf Country 
1,8 i 4WD, hieno klassikko
h-kirja, 245tkm  -91

4.690
Jeep Wrangler 2.5i 4x4 
Aito jenkki maasturi, h-kirja  
 -91

8.900

sis.alv
16.900

sis.alv
14.900

sis.alv
12.700

sis.alv
12.400

Toyota Corolla 1,6 VTT-i Wagon, 
h-kirja, ilmastoitu perhefarkku 
170tkm -05

11.900
Citroen C5 2,0i 16V VTR Berline
h-kirja, Tasokas ilmastoitu 140tkm
 -06

11.750

Suzuki Swift 1,3 GL
ilmastointi, h-kirja, bensapihi
5-ov. 108tkm  -06

9.900 8.990
Citroen Berlingo 1,9D Multispace 
hyvä, 5-ov, ilmastointi, h-kirja 
158tkm -04

4.690
Fiat Scudo Van 1,9 TD EL
h-kirja, rek. 3:lle, hieno! -00

Honda Cb seven fifty 750
h-kirja, huippukuntoinen 
yksilö, 23tkm -99

6.350
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Volkkarimiehiä, jo 20 vuotta
 ! Huittisten Laatuauto on kiihdytellyt pitkälle 90-luvun 

 laman syövereistä.
 "Marianna Langenoja

Kaikki alkoi siitä, kun kuusi 
miestä Huittisissa päätti säi-
lyttää työpaikkansa 90-luvun 
laman riepotellessa autobis-
nestä. Huittisten Laatuauton 
nykyisen toimitusjohtajan 
Tommi Setälän isän pyö-
rittämä autoliike teki kon-
kurssin vuonna 1991, mut-
ta poika näki valoa pimeän 
lamatunnelin päässä. Kuten 
yleensä liike-elämässä, myös 
tuolloin ratkaisu oli tehtä-
vä nopeasti: Yhdessä het-
kessä Marko Huhtala, Tomi 
Salminen, Jouni Isotalo ja 
Jorma Kananoja perustivat 
Laatuhuollon ja Tommi Se-
tälä yhdessä Jouni Lounaan 
kanssa Laatuauton. ”Alku oli 
hyvin nihkeää. Kolkuttelim-

me vähän joka pankin ovea. 
Autot eivät kunnolla käyneet 
kaupaksi ja rahoituskorotkin 
pyörivät 20 prosentin tuntu-
massa”, Setälä muistelee. 

Nyt 20 vuotta myöhem-
min Huittisten Laatuauto 
on vakiinnuttanut aseman-
sa alueen autokaupassa. 
Tommi Setälä sanoo, että 
oikeat ratkaisut ovat mah-
dollistaneet liikkeen me-
nestyksen näihin päiviin 
saakka. ”Oli hyvä päätös 
erikoistua vain Volkswage-
niin. Voimme tarjota paras-
ta osaamista yhdessä mer-
kissä. Tiimistämme löy-
tyy muun muassa Volks-
wagenin huoltoteknikkojen 
maailmamestari, Jouni Gus-
tafsson.” Vielä 1990-luvul-
la Volkswagenin markki-

naosuus Suomessa oli 4-5 
prosenttia, nyt merkki on 
markkinajohtaja. ”Saam-
me kiittää pitkästä histori-
astamme myös hyviä työn-
tekijöitä, Huittisten ja Fors-

san erinomaista sijaintia se-
kä intohimoa kehittää omaa 
toimintaa ja osaamista”, Se-
tälä jatkaa. Forssan Laatu-
auton yritys osti 2000-lu-
vun vaihteessa.

Huittisten Laatuauto 
 # Toimii Huittisissa ja Forssassa.
 # On erikoistunut Volkswagen-merkin jälleenmyyn-
tiin. 

 # Työllistää 52 työntekijää, joista 10 on automyyjiä.
 # Huoltaa noin 10 000 autoa vuodessa. 
 # Myy noin 2000 autoa vuodessa.
 # Myydyistä autoista joka kolmas on uusi. 
 # Vuonna 1993 oli yrityksen heikoin vuosi, jolloin 
autoja myytiin 290.

 # Volkswagenin markkinaosuus Huittisten ja Sas-
tamalan alueella oli heinäkuussa 27,1 prosenttia. 
Valtakunnan keskiarvo oli 15,3 prosenttia. 

Myyntipäällikkö Jouni Lounas (edessä) ja toimitusjohtaja Tommi Setälä ovat antaneet oman panoksensa Huit-
tisten Laatuauton hyväksi jo 20 vuoden ajan.

 

Puk intie 242, 38200 Sastamala  Puh. (03) 512 8111 
www.telila.fi 

Sähkö- ja valaistussuunnitelmat 
Sähkötyöt ja -tarvikkeet 

Ilmalämpöpumput 
Valaisimet 

 

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, fax (03) 515 4210,
hotelli@ellivuori.fi

Syksyn sävel on
Ellivuoressa iloinen!

Vaikka kesä painuu mailleen, elämä jatkuu Ellivuoressa.
Viikonloppuisin luvassa on reipasta tanssinjytkettä,
maankuulun keittiön loihtimat noutopöytälounaat
sulavat suissa ja auditorio, kabinetit ja luentosalit

suorastaan vaativat pienen palaverin pitoon.
Ja kohta on taas aika pikkujoulujen!

Ellin Pidot on tuote, joka kannattaa laittaa korvan taakse
pysyvästi: kun on perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien

aika, juhlatila sisältyy kauppaan, kun tarjoilut
tilataan Ellivuoresta! 

Juhlatila kaupan päälle!

Ellivuoressa pikkujoulusesonki alkaa marraskuussa ja
jatkuu joulun kynnykselle. Mahtava menu ja elävää

musiikkia, kaikki toiveiden mukaan räätälöitynä,
 hinnat alk. vain 32,50 !/hlö. Kysy lisää, varaa ajoissa!

Kerrankin ajoissa pikkujouluaikaan!

Jos tuttu neukkari ahdistaa, päivä Ellivuoressa piristää.
Kaikki oleellinen kokoustilaa ja lounasta myöten sisältyy
pakettiin, pientä extraa järjestyy sitten laidasta laitaan!

Päiväkokous vain 26 !/hlö!

Maukkaat ja monipuoliset noutopöytälounaat kutsuvat
herkuttelemaan: hinta arkisin vain 13 !, lauantaisin 15
! ja sunnuntaisin 17 !, kattaukset alkaen klo 12. Kotona

kokkaaminen on työlästä, mars valmiiseen pöytään!

Noutopöydästä hyvää joka päivä!

Enemmän
Ellivuoresta:

www.ellivuori.fi
kannattaa

katsoa!

Lisää myyntivoimaa yrityksiin
 ! Yrittäjillä on paineita myyntiosaamisen kasvattamiseen.

 "Minna Isotalo

Harri Ylinen on tuttu mies 
aika monelle sastamala-
laisyrittäjälle SalesPeoplen 
kautta. Ainakin niille 80:lle 
lähialueen yritykselle, joi-
den henkilöstölle Myynti-
voimaa Partnerit ovat olleet 
tarjoamassa myyntivoimaa-
valmennusta. Myyntivoimaa 
Partnerit räätälöivät myyn-
tialan koulutuksia myös Sas-
tamalan koulutuskuntayh-
tymän aikuiskoulutusosas-
ton ja oppisopimustoimis-
ton (AIKO) organisoimissa 
hankkeissa, joissa he ovat 
toimineet kouluttajana kuu-
den vuoden ajan. 

”Koulutuksissa huomi-
oidaan aina yrityksen omat 
lähtökohdat ja tarpeet. Ta-
voitteellisen myyntitoimin-
nan aikaan saamiseksi tar-
vitaan suunnitelmallisuutta. 
Se tarkoittaa toimintatapo-
jen, ohjaamisen ja työkalu-
jen yhteensovittamista”, Yli-
nen kiteyttää.

Myyntivoimaa-valmen-
nuksessa yhdistyvät koulutus 
ja konsultaatio. Konsepti on 
Ylisen mukaan saanut kou-
lutettavilta myönteistä pa-
lautetta. ”Pienyrittäjä pystyy 
harvoin investoimaan suuria 
summia henkilöstön osaa-

mispääoman kasvattami-
seen, joten pienistäkin liike-
toimintaa piristävistä opeista 
voi olla suuri hyöty.”

Konkreettisia 
työkaluja
Harri Ylinen sanoo monil-
la yrityksillä olevan paineita 
erityisesti juuri myyntiosaa-
misen kasvattamiseen. Lii-
kevaihdon kasvua haluttai-
siin hakea uusilla aluevalta-
uksilla ja markkina-aluetta 
laajentamalla. ”Asiakashan-
kintaan liittyvät toiminta-
tavat saattavat olla kuiten-
kin hakusessa, ja joskus tek-
niset ratkaisutkin kaipaavat 
kohennusta. Moni pähkäilee 
myös nettinäkyvyyden pa-
rantamisen kanssa.”

Myös myyntitoiminnan 
ohjeistuksessa saattaa ol-
la petrattavaa. Uusien työn-
tekijöiden perehdyttäminen 
saattaa työkiireiden lomassa 
jäädä puutteelliseksi, vaik-
ka se on myyntityöntyön tu-
loksellisuutta ajatelleen ensi-
arvoisen tärkeää. ”Työtehtä-
viin ja talon tapoihin pereh-
dyttäminen on niin itsestään 
selvä asia, että sen toteutta-
mista ei ehkä ole pysähdyt-
ty kunnolla miettimään”, Yli-
nen selvittää.

AIKO:n aikuiskoulutuspäällikkö Kimmo Rintala (oi-
kealla) esitteli kouluttaja Harri Yliselle Saskyn Voima-
rinteellä sijaitsevaa kiipeilyrataa. ”Korkealle ei ole kos-
kaan helppo kiivetä, mutta sieltä voi helposti tippua ta-
kaisin maan pinnalle”, Ylinen tuumi. Liekö tilanne sa-
ma yritysmaailmassa.
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Tämä on Totta.!

03-5199400

Tilaa aika  

TOTTAKartoitukseen 

!""Toimenpide-ehdotuksesta saat käsityksen 
muutostarpeista sekä pidemmän  
aikavälin investointitarpeista.

 

Dokumentoimme nykytilan ja annamme  
ehdotuksia sen kehittämiseksi. Tavoitteena  
on toimintojen helppous.  

!"www.esp.fi !"www.kopteri.net !"www.totta.fi !"www.esp.fi !"www.kopteri.net !"www.totta.fi !"www.esp.fi

hoitaa yrityksesi kaiken tieto- ja viestintätekniikanSiten käytössäsi oleva tekniikka ja tietoturva on ajan tasalla ja oikein mitoitettu.

Helppo ratkaisu kaikille toimialoille:

RÄÄTÄLÖIDYSSÄ koulutuksessa asiakas 
maksaa vain tarpeellisesta tiedosta. Meillä on 
mahdollista suorittaa myös tietokoneen  
A- ja AB-ajokortti.

KAIKKI LAITEMERKIT edustettuina. 
Kaikissa laitteissa markkinoiden parhaat 
takuut. Joustava rahoitus!

ASIANTUNTIJAMME saapuvat paikalle  
lyhyellä vasteajalla sovittuna aikana.

PIDÄ asiakirjat järjestyksessä  
ja varmuuskopioituina. 

REAALIAIKAINEN turva viruksia ja 
vakoiluohjelmia vastaan. Tukemme näkee 
asiakkaan koneiden tilan valvomossa.

VARMUUSKOPIOINTI verkon yli 
tietoturvallisesti.

NOPEA apu teknisiin ongelmiin 
järjestelmä-asiantuntijoiltamme. 
Sovellusneuvojamme opastavat  
ohjelmien käytössä.

NYKYAIKAINEN työryhmä- ja 
sähköpostijärjestelmä työasemiin, 
kannettaviin ja puhelimiin.

SIJOITA palvelimesi meidän 
tietoturvallisiin tiloihin.

LUOTETTAVAT ja nopeat 
tietoliikenneyhteydet kaikkiin  
yrityksen tarpeisiin.

VUOKRAA palvelinkapasiteettia  
tarpeesi mukaan.




