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Menestysvuosi toi Ledil Oy:lle
myös Vuoden Yritys -palkinnon
Led-valaistusteollisuuteen komponentteja suunnitteleva ja valmistava Ledil Oy on vahvassa
kasvussa. Yhtiö on tänä vuonna
menestynyt useissa yritys- ja tuotekilpailussa ja se voitti esimerkiksi
Varsinais-Suomen Vuoden Tuote
–kilpailun sekä valittiin VarsinaisSuomen ja Satakunnan vuoden
kasvajaksi.
Viimeksi Ledil Oy palkittiin valtakunnallisena vuoden kasvuyrityksenä. Yhtiö valittiin Salon tämän
vuoden yritykseksi sekä palkittiin
Varsinais-Suomen maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Lokakuun
alussa yhtiö selviytyi LounaisSuomen alueen voittajana Ernst
& Youngin järjestämän globaalin
Entepreneur of the Year –kilpailun
valtakunnalliseen finaaliin.
Ledilin insinööritaustaiset perustajat Tomi Kuntze ja Hannu Hukkanen kutsuivat noin vuosi sitten
Rami Huovisen yhtiön johtoon.
Hänen tehtäväkseen tuli vahvistaa
yhtiön liiketoiminnallista osaamista

ja siten auttaa selviämään kovan
kasvun aiheuttamista haasteista.
- Tällaisessa yrityksessä on haaste hallita kasvu, mutta taloustuntemukseni yhdistäminen Tomin ja
Hannun luovuuteen tuo yritykseen
kaksi osaa luovuutta ja yhden osan
järjestystä. Uskon, että tämä on
kasvuyritykselle toimiva konsepti,
Huovinen arvioi.
Huovinen on toiminut aikaisemminkin kasvuyrityksissä, viimeksi
yhdysvaltalaisessa Perkinelmer
yhtiössä joka toimii diagnostiikkaalalla terveydenhuollossa. Ledilin
kaltaiseen 70 prosentin kasvuun
ei silti hänen mukaansa ole kyllä
missään voinut harjoitella.
Juuri päättyneellä tilikaudella Ledil
Oy:n liikevaihto oli 10,9 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua edellisestä
tilikaudesta huikeat 71 prosenttia.
Ledil muutti keväällä isompiin tiloihin, kun toiminnot Tehdaskadun
yrityshautomon 350 neliön tiloista
siirrettiin Salorankadulle. Siellä
käytössä on puolet Salcompin entisistä toimitiloista.

- Salo on hienosti panostanut Yrityssalon kautta yrityksiin. Olemme
hyvä esimerkki siitä, että hautomon
kautta voi syntyä menestyviä yrityksiä, Huovinen kiittelee.
Tuotteita useissa
julkisissa paikoissa
Yhtiö työllistää Salossa 36 työntekijää, minkä lisäksi sillä on kaksi
sopimusvalmistajaa Suomessa ja
kaksi Kiinassa. Toinen suomalaisista on yhtiön ensimmäinen sopimusvalmistaja, somerolainen Laukamo
Oy. Kokoonpanoa on myös Kolmituotteella, joten työllistämisvaikutus
seudulla on melkoinen.
Ledilin tuotteista lähes kaikki
myydään ulkomaille. Niitä löytyy
esimerkiksi oopperataloista, kristallimyymälöistä sekä silloista ja
lentokentiltä. Niitä on Arlandan
lentokentän kattovalaistuksessa,
Boengin lentokoneissa, Metropolitanin oopperan näyttelyvaloissa
ja esimerkiksi Chanelin Beverly
Hills'in myymälän valaistuksessa.

Tuotepalkinnon voittanut Roselinssi valmistetaan muovista ja se
on linssisysteemi, jonka avulla valo
suunnataan ja jaetaan tehokkaasti
ja silmää miellyttävällä tavalla.
- Toimitamme valaisinvalmistajille
linssejä, jotka muokkaavat kirkkaan led-valon halutunlaiseksi.
Rose-linssi on nelikulmainen, jolla
saadaan lisätehoja pienempään
tilaan, kun niitä voi pakata yhteen
tiiviiksi paketiksi kohdevalaisimiin,
Huovinen kuvailee.
Hänen mukaansa tuotannon kasvattaminen on yhtiölle eräänlainen
pullonkaula. Kovassa liiketoiminnan kasvussa on vaikea saada
muovituotanto pysymään mukana.

Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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LVI-Vihiniemi Oy
Raitalankatu 13, 24260 SALO
puh. (02) 731 9696
fax. (02) 731 9695

80-vuotiaalle
Salon
Yrittäjät ry:lle!

Jyrki Sjöholm

Meriniitynkatu 11
PL 12, 24101 SALO
FINLAND

Tel. 358-2-777 440
Fax 358-2-777 4430

Juhlavuodesta uusiin haasteisiin
Salon yrittäjien 80 -vuotisjuhlavuosi
huipentui loistokkaaseen juhlaan, josta
on tullut paljon positiivista palautetta.
Upeat puitteet Astrum-keskuksessa,
sopivasti puheita, hienoja esityksiä,
maistuvaa ruokaa ja juomaa sekä jälkiruoaksi Jean S:n siivittämänä jokainen
sai tanssia tähtensä kanssa. Jäsenmaksuille tarjottiin normaalin edunvalvonnan lisäksi kevyempää vastinetta.
Yhdistyksen seuraava vuosikymmen
näyttää alkavan haastavissa olosuhteissa. Kaupungin budjettipäälliköiden
suunnitelmissa puuttuvia miljoonia
on liikaa eikä säästöjen löytämiseksi
tahdo löytyä vastuun kantajia. Tuleva

vaalivuosi on edessä, mikä näkyy vastuuttomina kirjoituksina yleisön osastoilla ja äänien kosiskeluna. Eräässä
kirjoituksessa Nokiasta yritettiin tehdä
syntipukkia. Nokian tehtävä ei ole
huolehtia salolaisten hyvinvoinnista,
vaan nyt meidän kaikkien on otettava
vastuuta tulevaisuudesta. On aika jatkojalostaa innovaatioita ja perustaa uusia
yrityksiä. Nokialta vapautuvia henkilöitä
voivat myös ”vanhat” yritykset hyödyntää ja näin kasvattaa liiketoimintaansa.
Tähän on saatavissa myös apua ja
neuvoja , joista kannattaa kysellä lisää
Yrityssalosta tai allekirjoittaneelta.
Tulevan vuoden toimintasuunnitelmas-

samme tärkeimpänä asiana tulee olemaan aktiivinen yhteistyö eri yhdistysten ja toimijoiden välillä. Meidän tulee
kantaa osuutemme positiivisen imagon
luomisessa ja viestittämisessä kuntarajojen sisäpuolella ja etenkin muualle
Suomeen ja maailmalle. Salo tulee olemaan jatkossa entistä parempi paikka
yrittää ja työllistää.
Erinomaisesta yrittämisestä on Salossa paljon hyviä esimerkkejä. Tämän
vuoden yrityksenä palkittava Ledil Oy
on kahminut kuluvana vuotena yrittäjyyspalkintoja lähes kymmenkunta. Se
kertoo menestyvästä liiketoiminnasta
kansainvälisessä kilpailussa ja tietysti



ajamisen nautinto...

VIHER-INKA OY

Örninkatu 15 B, 24100 SALO
02-733 8883
viljo.wahlsten@adepti.fi

Oikopolku valmiille pihalle ensi kesäksi

Veljekset U & R Lehtinen Oy
Marttilankatu 5, 24100 Salo
0500 121 314

Hirveläntie 1231
25380 Rekijoki
0400 469 618


 
  
 

Kierros pihalla ennen nietoksia...
-Mittatarkat ja värikkäät tietokonepohjaiset pihasuunnitelmat.

•Katujen kunnossapito•Puhdistamon jälkikäsittely•Traktoripalvelu

 

   


  
 

Maanrakennus
Laiho
Oy



PIHASUUNNITTELUA

viherrakennus, vihersuunnittelu, vihersisustus
Toimisto
02-723 2323 Toimisto
viheralueiden ylläpito
02-723
2323
info@viher-inka.fi
www.viher-inka.fi
viher-inka@kolumbus.fi
www.viher-inka.fi

Salosta hyvänä paikkana yrittää. Liikevaihdon kasvun lisäksi Ledil on työllistänyt useita ihmisiä ja tulevaisuuskin näyttää positiiviselta. Tällaisia esimerkkejä
ja yrityksiä tarvitaan Saloon lisää.

Tuohituntie 78, Muurla
0400 252 819
Räätälöidyt koulutukset, valmennukset, rekrytoinnit...
Kokemuksella!
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Tietotekniikan
erikoisliike
Meriniityssä

Myynti
Huolto
Ylläpitopalvelut

www.urlehtinen.fi

044-523
Suunnittelijan
suoranumerojäsenet
Salon2320
Yrittäjien
hallituksen
fi

Jyrki Sjöholm, Puheenjohtaja
Anna-Liisa Laine, Sihteeri
Ari Järvi
Ari Kaamanen
Taina Kalintiv
Kimmo Korpineva

Sanna Lundström
Liina Seppo
Matti Suokorpi
Taina Takanen
Tuomo Vaanela
Tero Vaarna

• Yritykset • Yksityishenkilöt • Opiskelijat • Oppilaitokset

ASIANTUNTEVA PALVELU,
LAAJA TUOTEVALIKOIMA
www.salontietokeskus.fi
Työmaa Oy Turuntie 21, 24240 Salo p. 02-733 1921, 0400 533 854 jyrki.sjoholm@tyomaa.fi

Tietokeskus SALO P. 044 790 5120 Ark. 9-17 La 10-14 Myllyojankatu 18-20 24100 SALO
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Ajalin-Laapotti Hillevi
Rummunlyöjänkatu 14 B
24100 SALO
Puh. 733 7772
hillevi.ajalin@gmail.com

RAKENNUSLIIKE

T. RAUMAN OY
Rakennetaan koteja
ihmisille.
Remontoidaan
taloja.

Turuntie 8, Salo
puh. 731 3017, fax. 731 7635

Antti Rantakokko

Kaupunginjohtajan terveiset
Kaupunkimme elää edelleen keskellä
ennen kokematonta elinkeinorakenteen
muutosta. Euroopan epävarman taloustilanteen ja kansainvälisen talouden
taantuma heijastuvat vientivoittoiseen
teollisuuteemme, alueemme työllisyyteen ja näiden kautta kaupungin yhteisö- ja kunnallisverotuottoihin. Vallitseva
taloustilanne edellyttää kaupunkimme
päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä,
jotka ovat jo herättäneet ja tulevat tulevaisuudessakin herättämään kiivasta
julkista keskustelua.

Kaupunkimme perustehtävänä on
järjestää palvelunsa niin, että hyvän
elämän edellytykset toteutuvat sekä
asukkaille että yrityksille. Kaupunki pyrkii omilla toimenpiteillään ja omien verkostojensa kautta varmistamaan, että
toimintaympäristömme vastaa tämän
hetken todellisia tarpeita. Tällaisessa
ympäristössä yritykset voivat täysipainoisesti keskittyä liiketoimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen. Menestyvä liiketoiminta taas puolestaan näkyy
koko kaupungin hyvinvointina.

Julkinen keskustelu ja sen sävy vaikuttavat aina myös yleiseen mielikuvaan
Salon kaupungista. Jos keskustelu on
voittopuolisesti negatiivista ja keskittyy
arvosteluun sekä syyttelyyn, jäävät
positiiviset asiat huomioimatta. Negatiivinen mielikuva vahvistuu entisestään
ja kaupungin houkuttelevuus asuin- ja
yrityspaikkakuntana heikkenee. Tätä
tuskin kukaan meistä haluaa.
Kaupunki ei voi yksin olla nostamassa
taisteluhenkeä ja luomassa uusia työpaikkoja, vaan siihen vaaditaan kaikkien kaupunkimme toimijoiden panosta.
Ainut tapa, jolla kaupunki menestyy ja
voi hyvin, on yhteistyö. Meillä on paljon
tunnustettuja vahvuuksia, jotka on otettava käyttöön nyt, yhdessä.

Marraskuun alussa julkaistun Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toteuttaman
yritysilmastoselvityksen mukaan Salon
seudulla on Suomen seutukunnista
myönteisin yritysilmasto. Vahvan yritys-perinteen omaava Salon seutu ylsi
vertailussa ensimmäiseksi huolimatta
alueella viime aikoina epävarmuutta
herättäneistä talousuutisista. Yhtenä
merkittävänä yritysilmaston luojana
ovat uudessa Salossa käyttöön otetut
yrittäjien ja kaupungin johdon säännölliset tapaamiset, joilla varmistetaan avoin
ja ajantasainen tiedon kulku yrittäjien ja
kuntapäättäjien välillä.
Tutkimuksen mukaan Salon seutukunnassa oltiin keskimääräistä tyytyväi-

sempiä alueella toteutettuun elinkeinopolitiikkaan. Salon seudulla kiiteltiin
erityisesti alueen päättäjien yrittäjyysymmärrystä ja halua luoda alueen yrityksille hyvät olosuhteet.
Kaupunkimme pärjäsi myös kuntavertailussa. Salo oli tänä vuonna yksi
kovimmista nousijoista kuntien yritysilmastoselvityksessä. Yritysjohtajien
mukaan kaupungin päättäjät tuntevat
hyvin yritysten tarpeet, ottavat yritysvaikutukset huomioon päätöksenteossaan ja kohtelevat erityyppisiä yrityksiä
tasapuolisesti. Positiivisen yritysilmaston kunnissa ja seutukunnissa on selvityksen perusteella yhteisiä piirteitä.
Hyvä yritysilmasto on todennäköinen,
jos kunta huolehtii pk-yritystoiminnan
kannusteista ja toimii läpinäkyvästi
sekä aktiivisesti yhteistyössä yritysten
kanssa.
Arvoisat salolaiset yrittäjät! Kaupungin
puolesta haluan kiittää Teitä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa
menestystä tulevan vuoden haasteissa.







 

   



 

  

   

  


   

 

 

p. 02-731 7333


Salon Sammutinhuolto Ky
Röykkälänkatu 5
24100 SALO

Lasi rikki?

Myös tuulilasien korjaukset.

www.vm-autolasi.fi
Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
tuulilasien vaihtopiste.

Salitunkatu 2, Salo
Puh. (02) 733 7313

Antti Rantakokko
Kaupunginjohtaja

SALON AUTOKOULU OY
LISÄTIETOJA MEISTÄ:
www.salonautokoulu.fi
info@salonautokoulu.fi
TULE KÄYMÄÄN: Helsingintie 9, 24100 Salo

TERVETULOA LÄMPIMÄÄN AUTOON!
Astu sisään, nauti,
lähde liikkeelle Tätä minä sanon
mukavuudeksi

mainosvakka.fi
Mainostarrat,
teippaukset,opasteet ja kilvet.
Logot, esitteet ja lomakkeet.
Mainoksia painettuna ja
sähköisesti.
Kysy lisää p. 040 587 5646
tai asiakaspalvelu@mainosvakka.fi

Wiurilan joululounas
katettuna 1.-23.12. joka
päivä, myös viikonloppuisin
Varaa paikkasi ja kysy myös
pikkujouluihin tarjousta.
– MyyNTI – HUOLTO – VARAOSAT

Pöytävaraukset
p. 0400 121 900
Vi u r i l a n t i e 1 2 6 , H a l i k k o – w w w. w i u r i l a n k a r t a n o . f i

www.salonmoottorihuolto.fi

Ratakatu 3, 24100 SALO, p. 02-727 7100
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SUUTARILIIKE
TAUNO LEMPINEN

Valaskari
Janne
Tmi

AB C
050 566 8863

www.ykkostienputkityo.com

Vilhonkatu 11-13
Salo Puh. 731 6820

050 4617141
ma-pe 9-13, 14-17

Uudisrakennus
ja
saneerausalan
työt
040 505 8203

Salo
Vilhonkatu 11-13
puh. 02-731 3102

ajamisen nautinto....

Halikko
Vanha Turuntie 1

Alkaa Ajotaidosta.

Perniö
Haarlantie 2

www.ajotaidot.ﬁ info@ajotaidot.ﬁ

Tarvitsemme toisiamme.

SSP Yhtiöt
onnittelee
����������
80-vuotiasta
�����������
��������������
Salon
����������������
Yrittäjät ry:tä

Juhani Nummentalo

Salo tarvitsee uusia työpaikkoja
ja jatkoa rakennemuutostuelle
Vanha suomalainen periaate on, että
jokainen tulee toimeen omillaan ja
almuja ei anella. Yhteiskunta on kuitenkin nykyään rakennettu toisin; tuloja
tasataan kuntien ja alueiden kesken
valtakunnallisesti. Myös EU:n tukijärjestelmillä on merkityksensä muullekin
elinkeinoelämälle kuin maataloudelle.
Tässä järjestelmässä Salon kaupunki
on viimeisen kahden vuosikymmenen ajan ollut vahvasti nettomaksaja
EU:n aluekehitystukien osalta olemme
ns.valkoista aluetta – eli tukea ei ole
voinut edes hakea. Salolaisten yritysten yhteisöverotuotosta on kuitenkin
merkittävä osa, eli lähes 200 miljoonaa
euroa, maksettu verojen tasauksena
muille Suomen kunnille ja kaupungeille.
Äkillisen rakennemuutosalueen statuksen saamisen myötä (11/2009) kahden viime vuoden aikana Salon seutu
on saanut valtiolta kehittämisavustusta
investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin 66:een eri kehittämishankkeeseen, 55:lle yritykselle yhteensä 3,8
miljoonaan euroa. Hankkeet ovat pääasiassa olleet laite- tai tilainvestointeihin liittyviä. Kun tämän vuoden loppuun
mennessä alueellemme osoitettu 5,3
miljoonan euron rahoitus tulee kokonaisuudessaan käyttöön, on yritysten tekemien investointien kokonaismäärä noin
30 miljoonaa euroa ja uusia työpaikkoja
arvioidaan syntyvän noin 350. Työntekijän palkkaukseen tarkoitettua yksinyrittäjän avustusta on myönnetty 290 000
euroa yhteensä 24:lle yrittäjälle.

Myös koulutusta tarvitaan lisää. ELYkeskus ei ole saanut erillistä määrärahaa Salon rakennemuutosstatuksen
johdosta, mutta kaupungin myötävaikutuksella kahtena viime vuonna Salon seutukuntaan on kohdistettu yli 20
prosenttia enemmän työvoimakoulutusta kuin sen laskennallinen osuus
Varsinais-Suomessa olisi. Määrällisesti
tämä tarkoittaa lähes 13 000 opiskelijatyöpäivää. Yrityssalo tekee työtä uusien
työpaikkojen eteen kaupungin hankkeina. Kaupunki on panostanut uusien
työpaikkojen synnyttämiseen, seudun
työvoiman osaamisen hyödyntämiseen,
sekä uusien yritysten houkuttelemiseen
seudulle.
Invest in Salo -hankkeella pyritään
monipuolistamaan Salon elinkeinorakennetta edistämällä kotimaisten ja
kansainvälisten yritysten ja investointien sijoittumista Saloon. Toinen käynnistetty hanke edistää hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehitystä yhteistyössä
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
kanssa. Kolmas hanke tähtää Salossa
sijaitsevien yritysalueiden tehokkaaseen käyttöön ja saavutettavuuteen.
Yrityssalon hankkeiden tavoitteena on
tukea ja kehittää yhdessä Salossa olemassa olevien yritysten kanssa niiden
kansainvälistymistä ja uuden teknologian käyttöönottoa.
Vientikauppaan liittyen Yrityssalo on
tarpeen mukaan auttamassa ”ovien

tutustu monipuoliseen
toimitila- ja tonttitarjontaan
www.yrityssalo.fi/vapaattoimitilat
www.sijoitusaloon.fi/yritystontit

avaamisessa” kansainväliseen kaupankäyntiin. Tukien jatkuminen?
Salon kaupunki hakee ministeriöltä jatkoa äkillisen rakennemuutoksen tukemiseen seuraavalle kahdelle vuodelle.
Työllisyys on parantunut Salon seudulla
hitaasti ja ongelmana on etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden iso osuus.
Lomautusten ja irtisanomisten uhka on
olemassa muuallakin kuin Nokian yksikössä, sillä tietoja YT-neuvotteluista on
tullut syksyn aikana lisää.
Rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi tarvitaan siis edelleen
kohdennettuja toimenpiteitä yrityksiin,
niiden henkilöstöön sekä toimintaympäristöön. Salon kaupungin tarkoituksena
on osaltaan lisätä panostusta seudun
työvoiman osaamista hyödyntävien uusien yritysten houkuttelemiseksi seudulle.
Yhdenkään tahon ei pidä nyt lamaantua, vaan uskoa pitää olla ja työtä tehtävä entistä määrätietoisemmin koko
seutukunnan paremman tulevaisuuden
eteen.

Juhani Nummentalo
Salon kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

SALON YRITTÄJÄ

Turuntie 8 24100 Salo
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puh. 02-727 6600

Annankatu 12
24240 Salo
02-733 5334

www.tyylitiimi.com

Maankaivuu
Jari
Laapotti
Salaistentie 131
24240 Salo

P e r ä m ie h e n k a tu 4 2 4 1 0 0 Sa l o

Yrittäjyydestä syntyy
yhteistä hyvää

Muotokuvaukset studiossa ja miljöössä
Kuvauspalvelut yrityksille
Tapahtumakuvaukset
Passikuvat heti mukaan
Digikuvat kuvakioskista

Yrittäjyys, työ ja uuden luominen ovat
kaiken hyvinvointimme perusta. Ilman
yrittäjyyttä ja yksityisen sektorin tuomaa taloudellista kasvua ja työpaikkoja
ei olisi suomalaista hyvinvointia. Ei olisi
yhteistä hyvää jaettavaksi - ei riittäisi
rahoitusta palveluihin ja tulonsiirtoihin.

Valokuvaamo

Toisaalta yrityksiä ei olisi ainakaan
nykyisessä mittakaavassa ilman kansainvälistä yhteistyötä ja markkinoita.
Yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin
välillä on tärkeää, erityisesti Euroopassa. EU-maiden on saatava velkaantumiskehityksensä kuriin, jotta Eurooppa
ei jää taantuman sydänmaaksi ja yhteinen sisämarkkinamme toimii. Vastuu
julkisen talouden tasapainottamisesta
on ensisijaisesti jokaisella maalla itsellään, mutta kurinpalautukseen tarvitaan
myös Euroopan tason työkaluja. Menot
on osattava sovittaa tulojen mukaan.
Sama pätee niin julkiseen talouteen
kuin yksityiseen yritykseenkin.
Suomessa on runsaasti potentiaalia
menestyä kiristyvässäkin globaalissa
kilpailussa. Suomalaiset koulut ovat
maailman huippuluokkaa ja työvoimamme poikkeuksellisen osaavaa.
Suomalaisen yrityksen kannalta on
ratkaisevan tärkeää, onko yrityksen
kotimarkkina viiden miljoonan ihmisen Suomi vai viidensadan miljoonan
ihmisen Euroopan unioni. Ero näkyy
kasvumahdollisuuksissa ja sitä kautta
myös työpaikkojen määrässä. Meidän

Tervetuloa
tutustumaan
kattavaan
mallistoomme!

on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja uuteen talouskasvuun. Suomella
ja suomalaisella yrittäjyydellä on tässä
työssä uskoakseni paljon annettavaa.
Yrittäjyys alati muuttuvassa maailmassa ei todella ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Yrittämiseen sisältyy aina taloudellinen riski, työtunteja kuluu paljon
ja vapaa-ajasta on tingittävä. Ei siis ole
itsestäänselvyys, että Suomeen syntyy
uusia yrityksiä. Yrittäjähenkeä on vaalittava, sillä loppujen lopuksi vain yrittäjyydellä voimme rakentaa Suomea.
Yritteliäisyys ja tekemisen henki ovatkin
jollain tapaa meille suomalaisille luontaisia ominaisuuksia. Olemme jotenkin
parhaimmillamme silloin, kun ajat ovat
vaikeat – kun on ylitettävä itsensä.
Tällöin on keksittävä keinoja, miten vähemmällä saadaan aikaan enemmän.
Suomessa on tarvetta yhdessä pohtia
sitä, minkälaisessa yhteiskunnassa
yritykset viihtyvät. Suomen tulee olla
idearikas ja luova. Sellainen Suomi,
missä on monenlaista osaavaa työvoimaa. Sellainen Suomi, missä on helppo
synnyttää uusia innovaatioita yritysten
jalostettavaksi kaupallisiksi tuotteiksi,
palveluiksi ja jälleen uusiksi yrityksiksi.
Sellainen Suomi, missä voi yrittäessään
epäonnistua, mutta saa myös onnistua.

malla kun säilytämme ja vahvistamme
hyviksi havaittuja ominaisuuksiamme,
on osattava myös kriittisesti etsiä kehittymisalueita ja uutta opittavaa.
Kaiken kaikkiaan meidän on aina pyrittävä valintoihin ja päätöksiin, jotka
vahvistavat Suomea maana, jossa
kannattaa yrittää ja jonne kannattaa investoida. Kilpailun kiristyessä ja maailman muuttuessa meidän tulee yhä
aktiivisemmin etsiä yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä edistäviä keinoja.
Suomalaiset perusarvot - vastuullisuus,
rehellisyys ja kyky laaja-alaiseen yhteistyöhön ovat taanneet sen, että olemme
aina kyenneet tekemään menestyksemme kannalta tarpeelliset ratkaisut.
Se, menestymmekö tulevaisuudessa,
on siten haaste koko kansalle. Yrittäjyyden perusolemukseen tiivistyy keskeiset kansakuntamme menestyksen
siemenet. Jos joka päivä yritämme parhaamme ja hoidamme jokainen oman
osamme, voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisina.
On myös huomattava, että maailma
ei muutu itsekseen, joku muuttaa sitä.
Pitää siis jaksaa uskoa siihen mekin
voimme muuttaa maailmaa juuri meille paremmaksi – jos emme ihan koko
maailmaa, niin edes vähän siitä läheltä.

rakennuspuusepän
asennustyöt
Polkustenkatu 12 B
24100 Salo
0400 321 230

Helsingintie 8, Salo 0400 853 671

P. (02) 733 1881
044 514 8387
Ei niinkään
halpuuden
vaan
LAADUN
VUOKSI

Puh. 0400 530 680

Länsirannan
Hammaslääkärit
LÄNSIRANTA 8
24100 SALO

IS ÄNNÖ INTI

MATTI LAAKSO

Kirkko kat u 13 B 10
24100 SAL O

044 278 2746
( 02) 731 1559
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• laatat • kylpyhuonetarvikkeet
• kalusteet • suunnittelupalvelu

Somerojankatu 12
24240 Salo
02-733 5399

Puh. (02) 733 1494
Arkisin 9-18, la 10-14

Salon Suorajakelu

Manta puh. 02 7318 800

Tmi
EntisöintiKirvestyöt
Kalervo Virkki

Vetinet

www.salonkaakeli.fi

Tämänkin lehden jakoi

Studio

Puh. (02) 733 2761

On uskallettava myös uudistua. Menneisyyttään ei tule unohtaa, mutta sa-

Palvelua
vuodesta
1986

SALON KAAKELI OY
Myllyojankatu 4, SALO

040 541 0462

www.tenwood.fi

Sauli Niinistö

KITARATAIVAS
Örninkatu 3-5, 24100 Salo

Rummunlyöjänkatu 9
24100 Salo

02-733 4071
www.kitarataivas.com
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Liikekiinteistöt
Asuinrakennukset
Sähköasennukset Teollisuussähköistykset
Huoltokorjaamo
ja huolto
Maatalouden sähköasennukset

Sähkötarvikemyymälä
Lämpöpumput

Valaistus
Liedet ja kiukaat
Sähkötarvikkeet
Sähkölämmitys
Aurinkokennot
IVT-lämpöpumppu hyödyntää
maaperään varastoitunutta ilmaista
aurinkoenergiaa. Säästät paljon
rahaa ja samalla ympäristöä.
www.ivt.fi

Salolaisyrityksiä kannustetaan
kansainvälistymään
Loppuvuoden yksi Yrityssalon uusista
yrityspalveluista on kansainvälistymispalvelut. - Me Yrityssalossa haluamme
tukea kumppanina pk-yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisen eri osa-alueilla, sillä vakaasti uskomme siihen, että
kansainvälistyvien yritysten kautta alueelle saadaan kasvua ja luodaan uusia
työpaikkoja, toteaa Kari Vähä.
On syytä muistaa, että kansainvälistyminen ei tarkoita yritystoiminnan yhteydessä ainoastaan viennin edistämistä.
Yritysten kansainvälistyminen on perinteistä ulkomaankauppaa monitahoisempi ilmiö, jota Yrityssalossa pyritään
avaamaan yrityskohtaisen neuvonnan
sekä ajankohtaisinfojen, tutustumismatkojen ja kansainvälistymisvalmennusten keinoin.
Miten liikkeelle ja mihin suuntaan?

Joensuunkatu 12, SALO P. (02) 721 1800
Ark. 8.00-17.00, la 9.00-13.00
www.aluesahko.fi

Maailmalle ei kannata rynniä suin päin!
Moni yrittäjä saattaa epäillä kansain-

välistymisen vievän liikaa resursseja
sekä olevan liian riskialtista. Yksin ei
kuitenkaan kannata jäädä yrittämään
ja pohtimaan. Yrityssalossa kannustetaan verkostoitumaan. – Kansainvälistyminen on aina haastava osa-alue.
Me haemme luotettavia kumppaneita
sekä verkostoidumme laaja-alaisesti
varteenotettavien tahojen kanssa, toteaa kansainvälistymispalveluita tarjoava
yritysasiamies Jouko Urmas.
Mistä suunnasta olisi sitten hyvä aloittaa? Lähimarkkina-alueet ja erityisesti
muut Pohjoismaat tuntuvat turvalliselta
tavalta käynnistää kansainvälinen kaupankäynti. Maantieteellisen läheisyyden
lisäksi liiketoimintakulttuurit ja arvomaailma muistuttavat jokseenkin tosiaan.
Pohjoismaissa vallitsee samankaltainen
työmoraali ja työn tulos on laadukasta.
Joka tapauksessa on syytä perehtyä
hyvin ja valmistautua perusteellisesti
valitun kohdemaan yrityskulttuuriin ja
tapoihin.

Kehittyvät markkinat nähdään myös
houkuttelevina ns. koskemattomina
alueina. On vain löydettävä oikea maa,
luotettavat yhteistyökumppanit ja kasvukykyiset liikekumppanit sekä kaiken
lisäksi oltava ensimmäisten joukossa
valtaamassa markkinoita. Kehittyvistä
markkinoista tärkeimpinä kasvualueina
pidetään ns. BRICS –maita eli Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja EteläAfrikkaa. Kaikki nämä maat tarjoavat
yrityksille valtaisan potentiaalin, mutta
myös omat riskinsä vaikeasti ennakoitavan toimintaympäristön sekä vaihtelevan monimutkaisuuden.
Mitä edellytetään?
Vientimarkkinoille panostettaessa on
tärkeintä, että yrityksellä on hyvä tuote
tai palvelu, johon yritys itse uskoo. On
olemassa erilaisia vaihtoehtoja lähteä
uusille markkinoille: yritysosto, tytäryhtiön perustaminen, agentin välityksellä

toimiminen, jälleenmyyntisopimus tai
oman viennin aloittaminen.
Miten sitten Yrityssalo voi olla avuksi?
Me tarjoamme monipuolisia palveluja
kansainvälistyville yrityksille. Autamme selvittämään yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet.
Asiantuntijamme auttavat kansainvälistymisen eri vaiheissa kuten kansainvälistymissuunnitelmien laadinnassa,
rahoituksen suunnittelussa ja hankkimisessa sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä. Tärkeänä
osana kansainvälistymistä ovat myös
verkkokauppa ja -markkinointi. Asiantuntijapalvelumme auttavat myös tässä
asiassa.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä yritysasiamies Jouko Urmas =>
jouko.urmas@yrityssalo.fi

Manageritiimi Oy

Isännöinti- ja kirjanpitopalvelut
Turuntie 21, 24240 SALO
Puh. 731 2905, fax 731 2915
Isännöitsijät:
Kalle Lönnqvist
Harri Nurmi
Timo Ollikkala
Kari Virtanen

050 5481 061
040 7246 831
050 3810 773
050 3810 772

MOTO-ALM
OY

LVI-insinööritoimisto
ALFA Oy

Mäntyniementie 15 25500 Perniö

02-731 8651

0400 786 380

Turuntie 21 24240 Salo
www.lvi-alfa.fi

Erityisosaamistamme:
Vaativat henkilöstövalmennukset ja kehittämisprojektit
Manageritiimi Oy
Örninkatu 15, 24100 Salo, p. 02-733 6082, 0400 532 143
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Idea löytyy ja
jalostuu yhteistyöllä
Salon IDEAtehdas on ollut toiminnassa alkusyksystä tehtaan ’isäntänä’
toimivan Pekka J. Järvisen johdolla.
– Tutkimme reilu vuosi sitten, olisiko
Salon kokoisessa kaupungissa tarvetta
kehittää jonkinmoinen innovatiivinen
yritysyhteistyöympäristö sekä millaisia
yhteistyötahoja konsepti vaatisi, toteaa
idean isä Pekka Järvinen. Tulokset olivat erittäin positiivisia! Yritysten taholta visioitiin avointa kohtaamispaikkaa,
jossa eri toimialojen edustajat voisivat
hetkeksi hypätä pois arjen ’vuoristoradasta’, keskustella ja ideoida sekä
luoda jotain täysin uutta.
IDEAtehtaan ideana onkin tarjota osallistava ja monitahoinen paikka yrityksille
uusien ideoiden löytämiseen, kehittämiseen ja tuotteistamiseen. – Uskon
vakaasti siihen, että yritykset hyötyvät
toisistaan ja keskittymällä itse varsinaiseen ydinosaamiseen, toteaa Pekka
Järvinen.
Pekka J. Järvinen

Uudessa osoitteessa, uudistunut ilme,
mutta vanha ammattitaito.

Yrityksillä on usein tarvetta korkeaa
osaamista vaativalle tuotekehitykselle sekä tutkimukselle, mutta harvoin

välinen tiedonsiirto, saatat olla juuri oikea yhteistyökumppani IDEAtehtaalle!
Ota yhteyttä Pekka Järviseen
puh 050 338 4360.

IDEAtehtaalla tavataan syksyn ajan
aina parittomien viikkojen keskiviikkoina
ajankohtaisten tietoiskujen merkeissä.
Lisäksi IDEAtehtaalla pyörii lähes 10
aktiivista yritysryhmää, jotka kehittävät,
puntaroivat ja testaavat omaa ideaa
sekä mahdollista liiketoimintakonseptia
omissa ryhmissään. – Toimijat ovat aktiivisia ja innokkaita ja uskon vakaasti
tuloksia syntyvän, kuvailee Järvinen.

• Ke 9.11 klo 8.15-10
- Tunnetko toimintaympäristösi?
Mitä uutta tietoa toimiala- ja toimialueanalyyseillä? Tutkija Timo E. Toivonen,
Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) –keskus

Halikon
Käyttöauto
Oy

Salon
Teollisuussähkö
Oy

Perttelinkatu 37
24240 Salo

Pursimiehenkatu 7
02-731 6050

Turkisten
korjaukset sekä
muodistukset,
Taiteella ja Tunteella
30 vuoden kokemuksella

Liikevirta

resursseja omasta takaa. Siksi IDEAtehtaan toimintoihin onkin nyt kytketty
vahvasti mukaan Turun Yliopiston innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus,
joka tuo yliopistojen tutkimuksellisen
tiedon yritysten käyttöön. Ensi vuonna
BID käynnistää yrityksille suunnattuja
lukuisia valmennusohjelmia sekä toteuttaa useita tuotepajoja eri kohderyhmille
ja toimialoille.

Mikäli olet kiinnostunut kasvusta,
haluat tavata yrittäjäkollegoita avoimessa yritysyhteistyöympäristössä,
uskot luovuuteen, haluat oppia uusia
ongelmanratkaisukykyjä sekä sinua
kiinnostaa yritysten ja korkeakoulujen

040 544 1727

www.teollisuussahko.fi

IDEAtehtaan tietoiskuja vielä jäljellä
seuraavasti:
Paikka: Salon IDEAtehdas,
Örninkatu 15, 2 krs, Salo

Katrineholminkatu 6
24240 Salo
020 789 0860
www.liikevirta.fi
liikevirta@gmail.com

• Ke 23.11 klo 8.15-10
- Onnistumisen avaimet tuotekehityksessä. Tutkimusjohtaja, TKT Pekka
J. Järvinen, Aalto-yliopiston Design
Factory
• Ke 14.12 klo 8.15-10
- Kasvu ja aluekehitys. Professori Antti
Paasio, Turun yliopiston Innovaatiot ja
yrityskehitys (BID) -kesku

VALLAMATIC OY
Sähkötyöt
Rakennustyöt
Lämpöpumput

p. 044-724 0333
tuomo.vaanela@vallamatic.fi
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Helsingintie 27
24100 SALO
puh. 0400 875 869
Helsingintie 27
27
Helsingintie
27
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
0400 Helsingintie
875
24100869
SALO
24100
SALO
24100 SALO
www.salonverhoilupalvelu.fi
puh. 0400
0400 875 869
869
puh.
puh.
0400 875875
869
salonverhoilupalvelu@
salonverhoilupalvelu@
salonverhoilupalvelu@sa
www.salonverhoilupa
salonverhoilupalvelu@ www.salonverhoilupalve
www.salonverhoilupa
salonverhoilupalvelu.fi

www.salonverhoilupalvelu.fi

AY L e o n H a l l i t S a l o
Satamakatu 19

ja

Örninkatu 12

044 556 2449

Tilintarkastukset

Avoinna ti-pe 10-17, la 10-14, muina aikoina sop. mukaan.
Länsiranta 8, Salo 02-733 4224, 040 724 3106

����

Laamanen Janne Tmi
Seitikkitie 6 24280 Salo
040 730 3590
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www.vetcare.fi

�������� �� ����� ����� ��� ���� ��� ����
w �������
w w . k o r v ��������������
e n o j a - n i i n i s t���
o.fi

Etusijalla eläinten hyvinvointi.

PL 99 ● 24101 Salo ● vetcare@vetcare.fi
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Paikallista Palvelua Asiantuntevasti
Tuula Mahlberg, HTM-tilintarkastaja
p. 040 550 8793, tuula.mahlberg@audim.fi

www.audim.fi
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Joulukortit, kalenterit
mukit, T-paidat, esiliinat,
hiirimatot, hupparit,
palapelit, sisustustaulut ,

SATAMAKATU

 31


kuvakirjat, iPad ja puhelin kuoret
Palvelemme uudessa osoitteessa

 
 

Annankatu 8, Salo
Puh. (02) 731 7911
Avoinna: Ma -Pe 9-18, La 9-14

Markus ja Pentti Järvinen ovat mukana nykyaikaisen valokuvauksen vaatimuksissa sen suomissa oheistuotteissa.

www.starahrd.fi

Kuva-Järvinen ollut mukana
valokuvauksen kehittymisessä
Kuva-Järvinen on salolaisille tuttu valokuvausalan erikoisliike, joka on toiminut jo yli 40-vuotta. Pentti Järvinen
aloitti vuonna 1970 yrittäjänä liikkeessä,
jossa oli aikaisemmin ollut työntekijänä.
Alkuperäisellä paikalla Rummunlyöjänkadulla liike toimi hyvin pitkään ja
jonkun aikaa oli myös toinen toimipiste
Annankadulla.
Alkuaikoina musta-valkofilmit kehitettiin liikkeessä, mutta välifilmit lähetettiin
Helsinkiin.
- Muutimme 1987 Helsingintielle, jossa oli tilaa myymälälle ja yläkerrassa
studiolle. Siellä aloitimme seuraavana
vuonna myös värifilmikehityksen ja kuvien teon, Järvinen muistelee.
Kuva-Järvisellä on alusta asti ollut myös
studiokuvaus, jossa on kuvattu monien
nykyisten kihla- ja avioparien isät ja äidit, joten studion sijaitseminen liikkeen
yhteydessä on tärkeää. Liike työllistää
Pentti ja Sirpa Järvisen lisäksi heidän
poikansa Markuksen sekä kolme ulko-

puolista työntekijää.
Perheyritys toimi viimeksi Plazassa,
josta se syyskuussa muutti isompiin
tiloihin Annankadulle Turkisateljeesta
vapautuneihin tiloihin. Muuttoon antoi
sysäyksen tilojen laajuus, sillä nyt samoissa tiloissa alakerrassa on tilaa studiolle, varastolle ja sosiaalisille tiloille.
- Tilojen saaminen yhteen oli se muutolle tärkeä juttu ja toinen oli sitten aukioloaikojen saaminen asiakaslähtöisemmäksi, Järvinen toteaa.
90-luku oli kameroiden osalta kehityksen aikaa ja markkinoille alkoi tulla edullisia järjestelmäkameroita. 2000-luku toi
tulleessaan digikamerat. Aluksi pienet
kompaktit ja pian sen jälkeen ammattilaisten järjestelmäkamerat.
Kehitys oli huimaa ja markkinoille tuli
nopeaan tahtiin parempia ja halvempia
tuotteita. Järjestelmäkamerat tulivat tavallisen kotikuvaajan ulottuville laadukkuudellaan ja huokeudellaan.

- Digikamerat ovat lisänneet valokuvausta merkittäväsi. Kuvamäärät eivät
nosta harrastuksen hintaa, koska kuvat
voi valita suoraan kamerasta etukäteen.
Samalla kuvaukseen sisäänpääsyn
kynnys on tullut matalaksi, Järvinen
pohtii.
Nykyisessä toimenkuvassa KuvaJärvisen kuva- ja kuvapalvelun sekä
kameroiden ja tarvikkeiden myynnin
lisäksi kuuluu paljon valokuvauksen
oheistuotteita. Liikkeessä tehdään
asiakkaan kuvista esimerkiksi kalentereita, kuvakirjoja, palapelejä, T-paitoja,
Canvas-tauluja ja muita tuotteita.
- Yksi tuotteemme ovat myös yritysten
työmaakortit. Nyt on meneillään joulukorttien sesonkiaika ja niiden suosio
asiakkaiden kuvista on noussut vuosi
vuodelta. Lisäksi netti on tuonut mukanaan tilausten vaivattomuuden, Järvinen toteaa.
Teksti ja kuva: Jarmo Laakso

Nummilankatu 5
24100 Salo
040 419 0933

COMPOS MALLISTO design Samuli Naamanka

www.liuku.fi

Turuntie 8 Salo puh. 777 130

Valmistettu 100% kierrätettävästä luonnonkuidusta.

Täyden palvelun
energiatalosta
EDULLISTA LÄMPÖÄ KIINTEISTÖÖSI,
ILMASTA TAI MAASTA
maalämpöpumput

Ilma-ilma tai ilma-vesi
lämpöpumpuilla edullista lämpöä talvella
ja viilennystä kesän
helteillä.

Markkinoiden tehokkaimmat maalämpöpumput, jotka säästävät ja säästävät...

Liikekeskus Valuri
Kaakelitehtaankatu 2
P. (02) 727 5700

Rinteentie 38
24240 Salo
0400 600 065
www.kulora.fi

Grillikahvio
keskellä
Salon
sydäntä!

Kuljetusliike
Tauno Salminen Ky
0400 324 444
kuljetusliiketaunosalminen.fi

paremman elämän eväät
Olemme vuodesta 2004 asti toiminut lastensuojelupalveluita
tarjoava yritys.
Ruoksmäen lastenkoti on tarkoitettu pidempiaikaisiin
sijoituksiin, yli 10-vuotiaille lapsille.
Kivilinnan vastaanottokoti on tarkoitettu lyhyempiin
sijoituksiin, alle 18-vuotiaille lapsille.
www.salonptk.fi

SALON YRITTÄJÄ
AUTOKOULU

SALON UUSI LIIKENNEKOULU

Turuntie 15
(2.krs.)

www.draivi.fi

Lähteenojankatu 5
24130 Salo

Salon
Leinotilit
Oy

Rivonmetsäntie 114
24910 Halikko as

Tuoretta
ja
savustettua
kalaa

Turuntie 19 24240 Salo

0400 532 459

Halikko
Express
Oy

Salon
Tilarakennus
Oy
Katrineholminkatu 6
Salo
040 595 8258

02-731 3623

Laatoitustyö
Lintula
Tmi

02-731 4363

Matti Vainio on jo kolmannen polven toimitusjohtaja Vainion Liikenteessä.

www.kalaliikeasp.fi

HENKILÖSTÖPALVELUA
ALANSA
ASIANTUNTIJALTA
• Salo
02-733 8848
• Forssa 03-433 5029
• Turku 02-251 1200

0400 225 934

www.jobiteam.fi

Yksilölliset
seinätekstiilit
asiakkaan
toiveiden mukaan
Tekstiiliartesaani
Pirjo Niemi
050 530 6140
pirjo.niemi@ahs.
studiosininentila.ahs.

PITOPALVELU
RUOKALA

STT_42x50.indd 1

6.11.2011

Margit Heinä
Kiertokatu 2
24280 Salo

Vainion busseilla yli 80 vuotta
Vainion Liikenne on harjoittanut linjaautoliikennettä yhtäjaksoisesti vuodesta
1930. Ensimmäinen linja oli Kuusjoki–
Salo–Turku, jota ajettiin yhdellä autolla
Jooseppi Vainon toimesta. Nykyään
Vainion Liikenteen 130 linja-autoa
liikennöivät laajalla alueella LounaisSuomessa.
- Lisäksi tilausajot ulottuvat koko Suomeen ja pitkälle Eurooppaan ja niihin
meillä on tarjolla erikokoisia, hyvin
varusteltuja linja-autoja, joilla matkustaminen on leppoisaa, toteaa johtaja
Matti Vainio.
Yrityksen palveluksessa on noin 250
17.47
linja-autoalan ammattilaista, joten matkan suunnittelija voi keskittyä matkan
suunnitteluun, kun tietää, että käytössäsi on luotettava auto ja ammattitaitoinen
kuljettaja.
Huolto- ja korjaustöihin on oma kor-

02-731 3175

alo

ISÄNNÖINTI

Turuntie 8 B, 2. krs
24100 Salo
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jaamo, jossa mekaanikot vastaavat
kaluston kunnossapidosta. Vainion Liikenteen linja-autokalusto tunnetaankin
paitsi harmaa-kestaisesta väreistä, niin
myös uudehkoista ja hyväkuntoisista
autoista.
Yli 80 vuoteen on mahtunut monenlaista mutkaa ja mäkeä niin yrityksen sisällä, kuin ympäröivässä maailmassakin.
- Olen koko ikäni saanut seurata liikenteen ja yrityksen hoitoa läheltä, Vainio
toteaa.
Yhtiön 75 vuotista taivalta kuusi vuotta sitten juhlistettiin pääosin vain työn
merkeissä, mutta sitä juhlistamaan tehtiin kirja, Vainion Liikenne 1930-2005.
Kirjasta käy ilmi, että yrityksen kehitys
on noudattanut hyvin pitkälle yleistä
bussiliikenteen kehityskaarta toimivana
perheyrityksenä.

Kaikkien toimintavuosien ajan Vainion Liikenteessä on noudatettu 1953
kuolleen isä Joosepin suunnitelmaa
testamentissaan. Siihen on kirjoitettu,
että veljeksistä vanhin, Touko hoitaa
huoltopuolen, Juhani siirtyy johtajaksi
ja Tapani keskittyy talouspuoleen.
Vainion historia on ollut varsin nousujohteinen. 1970 ja -80-lukujen yritysostot kasvattivat konsernin toimintaa.
Kaikkiaan yritysostoja on ollut kaksitoista.
- Tulevaisuudesta ei osaa sanoa tai
suunnitelmia ennustaa, sillä nyt taidetaan jälleen elää eräänlaista linja-autoliikenteen murrosaikaa, Vainio arvelee,
mutta uskoo Vainion Liikenteen pystyvän vastaamaan muutoksen haasteisiin
jatkossakin.
Teksti ja kuva: Jarmo Laakso

KIKAN KUKKA & LAHJA
Helsingintie 21, 24100 SALO
Puh. (02) 733 4940, 050 531 5315

Autojen ja pakettiautojen hinaukset ja moottoripyörien kuljetukset

puh. 721 72 60
www.saloisannointi.fi

Asukaslähtöistä isännöintiä.

Turuntie 14, Salo. Palvelemme ma-pe 9-17.30, la 9-14. Ajanvaraus optikko ja silmälääkäri (02) 727 2800.

80 vuotta
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Jorma Lalla luetteli juhlapuheessa karuja tosiasioita ja niihin johtaneita
syitä.

Yritysjuhlan eteenpäinviemisestä 80-vuotisjuhlassa vastasivat illan juontaja Karoliina Blom ja
puheenjohtaja Jyrki Sjöholm.

Juhlapuheessa karuja
tosiasioita
Salon Yrittäjien juhlassa Nordic ID:n
toimitusjohtaja Jorma Lalla lateli juhlapuheessaan karuja tosiasioita.
- Kaikki varmasti yhtyvät siihen ajatukseen, että juuri nyt elämme varsin erikoisia aikoja. Olemme jo kyllästymiseen
asti saaneet kuulla eri asiantuntijoiden
ja poliitikkojen kommentteja nykyisestä
taloustilanteesta, Lalla aloitti.
Poliittiset päättäjät ovat antaneet eurooppalaisen kilpailukyvyn rapautua
etenkin Aasian, mutta myös Yhdysvaltojen hyväksi. Vain Saksa on onnistunut
jotenkuten tässä pelissä. Samanaikaisesti EU:n yhteistä vakaussopimusta on
rikottu rankasti ja siitä lopputuloksena
on nykyinen velkakriisi, johon markkinat
reagoivat voimakkaasti.
- Näin siksi, että ne eivät ole saaneet
poliitikoilta selkeitä päätöksiä tilanteen
korjaamiseksi. Tästä seurannut talousnäkymien nopea synkistyminen varjostaa monen yrittäjän elämää.
Suomi tarvitsee eräitten laskelmien mukaan yli 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana vain
taittaakseen velkansa kasvun. Samaan
aikaan suuryritykset vähentävät toimintojaan ja henkilöstöään Suomessa.
Lalla muistuttaa, että monet pk-yritykset
työllistävät 62 prosenttia koko yrityssektorin työntekijöistä. Meitä yrittäjiä siis
tarvitaan paikkaamaan tämä vaje. Jos

tämä ei onnistu, uhkaa se vahvasti jo
ennestään ahtaalle laitettua kuntasektoria, kun paljon verotuloja jää saamatta.
- Tässä piilee myös dilemma. Kun työllistämisen vastuu siirtyy yhä enemmän
pk-yrityksille, tarkoittaa se myös painottumista enemmän kotimarkkinoille. Samanaikaisesti asemamme globaalissa
markkinataloudessa edellyttää yrityksiltä lisää kansainvälistymistä.
Pienet kotimarkkinat suojelevat meitä
Euroopassa. Euron aika on tuonut
meille vakautta, josta 90-luvun alussa
emme osanneet kuvitella, kun reaalikorko oli 17 prosenttia ja työttömyysaste
16 prosenttia.

ty tulosta. Yritysten investoinnit ovat
tuomassa alueelle jopa 300 uutta työpaikkaa, puhumattakaan säilytetyistä
työpaikoista.
Elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy:ssä tapahtuu nyt paljon. Alueelle houkutellaan
etabloitumaan yrityksiä aina ulkomaita
myöten houkuttimena osaavat ihmiset.
Samalla näitä osaavia ihmisiä autetaan
perustamaan tänne uusia yrityksiä.
- Meitä puolihulluja yrittäjiä, kuten Lasse
Jokinen, jota saamme kiittää upeiden
teollisuustilojen pelastamisesta, kaipaavat nyt lähes kaikki. On tunnettu
asia, että juuri haasteet saavat yrittäjät
ylittämään itsensä.

Salon Yrittäjillä juhlan aika
Salon Yrittäjät on toiminut 80-vuotta ja
juhlavuoden näkyvät toiminnot aloitti
elokuisen iltatoritorstain tempaus, jossa
tarjottiin toriväelle mahdollisuus tutustua kaupunkiin 100 metrin korkeudesta.
Torille tuotuun nosturiautoon jaettiin
Yrittäjien teltalla lippuja ja jono oli
ajoittaan yli 20 metrin pituinen. Kyytiin
mahtui muutama ihminen kerrallaan ja
illan aikana korkeuksissa ehti käydä kolmisensataa maisemien ihailijaa.
- Koko valtakunnasta löytyy vain kourallinen yli 80-vuotiaita yrittäjäyhdistyksiä,

joten ihan jokapäiväistä tämä ei ole
Suomen Yrittäjienkään tasolla. Kunnon
pippaloille näin lokakuu alussa täällä
Astrum-keskuksessa on perusteellinen
tilaus, aloitti puheenjohtaja Jyrki Sjöholm juhlatilaisuuden alkusanoissaan.
Hän totesi, että juhlan eteen oli tehty töitä, ja juna kulkenee nyt siihen suuntaan,
että jokainen voi nauttia rennon juhlallisesta tilaisuudesta, jonka yhdistyksen
hallitus työllään oli mahdollistanut.
- Onnistuneet juhlat toteutuvat ilman

pönötyspuheita, joten niitä tässä vältetään. Olen varma, että tästä tulee
loistava ilta, esitteli puheenjohtaja illan
ohjelmaa.
Ja niin, ainoa perinteinen puheenvuoro
olikin illan juhlapuhe, jonka Nordic ID:n
Jorma Lalla piti omalla persoonallisella
tavallaan. Kaikki muut puheenvuorot
hoidettiin illan juontajan Karoliina Blomin iloisen ilmeen otteella … lyhyesti
ja ytimekkäästi.

Kasvuyrittäjyys on sitten vakavampi
juttu. Vain joka kymmenes pk-yritys
ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen. Me suomalaiset olemme
melko turvallisuudenhakuisia. Meitä
tasapäistetään kaikin keinoin lapsesta
asti.
- Oma juttunsa on sitten vallitseva
kateuden ilmapiiri. Elämä käsitetään
nollasummapeliksi. Jos sinä menestyt, on se minulta pois, vaikka elämme
loistavassa uusien mahdollisuuksien
maailmassa.
On hienoa nähdä, että Salossa ei ole
jääty tuleen makaamaan. Pääsy äkillisen rakennemuutoksen alueeksi on
avannut rahahanoja ja rahoilla on teh-

”Kakkua ei voi jakaa,
ennen kuin se on leivottu”

Mari Ruostesaari ja
Jukka Hulkkonen

Salon Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Hulkkonen toi juontajan taloustentissä esille asian, että pankille kuuluu
olosuhteisiin ja ajankohtaisiin uutisiin
nähden ihan hyvää.
- Eihän tässä tilanteessa ole muuta
vaihtoehtoa, kuin selvitä, vaikka lähitulevaisuuden merkit maailmalla eivät
taloudessa niin mairittelevia olekaan.
Toinen asia sitten on, miten se toteutetaan, Hulkkonen aloitti.
Hänen mukaansa elintasomme on
noussut pitkälle velaksi, joten tehtävää
taloustilanteen parantamiseksi todella

riittää. Usko selviämiseen hänellä on
kuitenkin olemassa.
- Yrittäjyys on koko talouden pohja ja
perusta. Yrittäjiltä odotetaan myös tarjotun mahdollisuuden hyväksikäyttöä.
Työpaikat kun syntyvät yrityksiin, mihinkäs muualle, Hulkkonen muistuttaa.
Pk-yrityksille ja –yrittäjille hän kuitenkin
halusi viestittää, että rajoja voi rikkoa,
mutta ei ole syytä rikkoa itseäsi. Muistaa pitää myös, ettei kakkua voi jakaa,
ennen kuin se on leivottu.
- Tässä on sellaisen kolmen s:n teesi,
jossa sinnikkyys, sitkeys ja selviäminen

palkitaan. Näin voisin omalta osaltani
kannustaa yrittäjiä eteenpäin.
Näistä asioista hän varmasti keskusteli
illan aikana myös Mari Ruostesaaren
kanssa.

80 vuotta

SALON YRITTÄJÄ
Yrittäjille terveisiä
Rzhevistä
Yrittäjien juhlassa olivat kutsuvieraina
myös Salon ystävyyskaupunki Rzhevin
yrittäjien edustajia, jotka olivat vastavierailulla Salossa. Salon Yrittäjien hallitus
vieraili Rzhevissä toukokuussa ja tutustui siellä nopeasti kehittyvään liiketoimintaan ja tapaan hoitaa bisneksiä.
Vieraat osallistuivat Salossa juhlatilaisuuden lisäksi myös yritysmaailmaan,
tekivät yritysvierailuja ja hakivat yhteistyömahdollisuuksia. Rzhevin yrittäjien
puheenjohtaja Vladimir Karpov esitti
yrittäjäkollegoiden terveiset salolaisille.
- Rzhevin kaupungin yrittäjillä on suuri
ilo onnitella teitä 80-vuotisjuhlapäivän
johdosta. Salon ja Rzhevin kaupunkien ystävyssuhteet ovat jatkuneet jo 40
vuotta. Näiden vuosien aikana on tehty
paljon yhteistyötä kulttuurin, taiteen ja
urheilutoiminnan puitteissa, mutta jokainen meistä ymmärtää, että meidän täytyy siirtyä myös seuraavan vaiheeseen
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yhteistyössämme eli talousvaiheeseen,
Karpov totesi.
Hän lisäsi, että yrittäjät Rzhevissä
pystyvät luomaan molemmille kaupungeille taloudellisesti hyödylliset
suhteet. Kaikkien tavoitteena on myös
varmistaa hyvä tulevaisuus seuraaville
sukupolville.
- Loppujen lopuksi kaikki meidän tekemämme aloitteet jatkuvat lapsistamme.
Toivomme, että jokainen tekemämme
vierailu Saloon jää teidän mieliinne.
Hyvät ystävät! Kiitämme kutsustanne
tähän iloiseen juhlaan ja toivomme kaikille terveyttä, perheiden hyvinvointia
ja menestystä liiketoiminnassa, Karpov
esitti tulkkinaan Taina Kalintiv.

Suomen Yrittäjien pj Simolinna ojentaa mitalin Riikka Nurmelle.

Taina Kalintiv ja Vladimir Karpov

Teksti ja kuvat: Jarmo Laakso

Suomen Yrittäjien
puheenjohtajan
terveiset
Salon Yrittäjien harvinaislaatuiseen
juhlaan toi Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna oman tervehdyksensä.
- Illan meininki tuli esille jo juhlapuheissa, joten siihen en näe lisättävää.
Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että
95 prosenttia uusista yrittäjistä tulee
pk-sektorilta, joiden vaikutus talouselämään on merkittävää luokkaa.
Samalla hän kiitteli Salon Yrittäjien
pitkäaikaista aktiivista tomintaa ja yhteistyötä kaupungin johdon kanssa. Se
luo hyvät edellytykset yritystoimintaan
Salossa.

yhdistyksen hallituksessa toiminutta
Hannu Vuorista ja aikaisemmin sihteeriä toiminutta Riikka Nurmea.

Sihteerille kunnianosoitus

- Hieno tunnustus siitä työstä, että olen
saanut olla mukana yrittäjäjärjestössä,
Nurmi kiitteli.

Juhlassa muistettiin ansiomitaleilla
kahta yhdistyksen toimijaa. Pitkään

Seitsemän vuotta Salon Yrittäjien sihteerinä toiminut Nurmi sai Yrittäjien
pronssisen ansiomitalin, jonka hänelle
luovuttivat Sjöholm ja Simolinna.
- Yritysyhdistyksen asioiden hoitoa ei
voi koskaan vähätellä, ja siksi minulla
on ilo ojentaa tämä huomionosoitus,
Simolinna totesi.
Nurmi piti huomionositusta hienona
muistutuksena ja tunnustuksena.

Ladyt yllätti ennen Jean S:ää
Salon Yrittäjänaiset toivat juhlaan omaa
ohjelmaansa näytelmän muodossa.
Siinä teatteriryhmä NiceTry esitti Arto
Niemisen käsikirjoittaman ja ohjaaman
hupailun pariskunnasta vaateostoksilla.
Näytelmän kantaesitys oli neljä vuotta
sitten ja nyt oli siis toinen esityskerta.
Näytelmässä yrittäjänaisten ryhmää
vahvisti Ola Tuominen.
Vielä ennen illan pääesiintyjää, estradiorkesteri Jean S:ää, lavan valtasi
salolaisten omat ladyt, kun he esittivät

vauhdikkaaseen tyyliinsä hauskan Ladyt lavalla –shown.
Astrum Areenalla kajahtelivat vuoronperään Paula Koivuniemen, Katri-Helenan, Lea Lavenin ja Marionin kappaleet
”aidontuntuisesti”.
Jean S puolestaan esitti tavoilleen uskollisena kover-biisejä toisensa jälkeen.
He lähettivät terveisiä myös Dannylle,
joka ei koskaan osannut esittää Kesäkatuaan niin hienosti sovitettuna kuin
he.

Yhtyeen rytmit saivat juhlaväen jalat
vipattamaan ja rohkeimmat myös tanssimaan.
Salon Yrittäjien entinen puheenjohtaja
johdatti ensimmäisten joukossa tyttärensä, illan juontajan Karoliina Blomin
vauhdikkaaseen rytmiin.
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Tilitoimisto

LASKURI OY
Yrittäjän apuna arjessa

Katrineholminkatu 6
3 krs, 24240 Salo
P. (02) 737 1700
Fax (02) 737 1214
pirjo.heinonen@laskuri.fi

Salitunkatu
SALO
Salitunkatu 4,
4, 24100
24100 SALO
02-777
02-777 730
730
ma-pe
ma-pe 8-17
8-17

www.provari.fi

Esa ja Anu Areva johtavat yritystä, jonka toiminta on tunnetusta
matkailuvaunujen huollosta ja
tarvikemyynnistä laajentunut saaristorakentamiseen ja virhereiden
energialähteiden toteuttamiseen.

Areva Servicen toiminnan
painopiste vihreässä energiassa
Areva Service Oy ja Lasse Areva Oy
ovat perheyrityksiä toisessa sukupolvessa, kun yrittäjäsisarukset Anu ja Esa
Areva pyörittävät yhtiöitä ja toiminta on
laajentunut melkoisesti vuosikymmenten aikana.
Kodinkonehuolto Lasse Areva Ky perustettiin vuonna 1968 ja alkuvuosina
yritystä pyöritettiin huolto-autosta.
70-luvulla omien toimitilojen myötä
toiminta laajentui matkailuvaunujen ja
–autojen huoltoon.
Myös aurinkoenergia tuli kuvaan mukaan jo silloin. 80-luvulla energiaosaaminen laajentui tuulienergiaan. Vuonna
1993 perustettiin Areva Service Oy ja
Caravan-huolto erotettiin omaksi yhtiökseen. Samalla yhtiö aloitti saaristorakentamisen, jota vihreät energiamuodot
tukevat.
- Vaikka meidät usein vieläkin mielletään asuntovaunualan liikkeeksi, niin se

sektori on toiminnastamme vain noin 20
prosenttia. Nyt toimintamme painottuu
yhä enemmän vihreisiin energiaratkaisuihin, esittelee Anu Areva.
Areva on siis toiminut Salossa jo kymmeniä vuosia aurinkosähköjärjestelmien parissa. Yritys on asentanut järjestelmiä matkailuvaunuihin ja –autoihin,
veneisiin ja mökkeihin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös aurinkokeräimet.
Vastikään Areva Service aloitti myös
viime vuosina huikeasti kehittyneiden
aurinko- ja tuulijärjestelmien maahantuonnin sekä biokaasujärjestelmien
maahantuonnin ja viennin.
- Aurinkoenergian tuotepaketit ovat
verkkoon kytkettäviä aurinkosähköjärjestelmiä, joihin kuuluu aurinkokennosto, vaihtosuuntaaja asennustarvikkeineen. Vakiopaketit on suunniteltu
maksimin energiatuoton aikaansaami-

seksi minimikustannuksin, Esa Areva
toteaa.
Aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse
akustoa, sillä se tuottaa vaihtosähköä
suoraan rakennuksen sähköverkkoon.
Järjestelmän erityispiirteenä on, että se
voidaan asentaa pienissäkin yksiköissä
lähellä kulutuspistettä ilman epäsuotuisia ympäristövaikutuksia, melua tai
päästöjä.
Arevat laskevat toimintansa painopistealueita olevan useita. Toiminnot
ovat pääasiassa matkailuvaunujen
ja –autojen myynti-, huoltotoiminta ja
tarvikemyynti. Saaristorakentaminen,
energiaratkaisut ja nestekaasutuotteiden myynti, huolto, asentaminen sekä
jakelu.
Viimeisimpänä yrityskauppana hankimme omistuksemme Björbodan huoltoaseman, jossa nyt toimii myös ravintola.

Jatkossa sinne on tarkoitus saada myös
majoitustoimintaa sekä toimipisteen on
tarkoitus toimia saaristorakentamisen
tarvikevarastona.
Heidän mukaansa asema on jatkumoa
Hiittisissä toimivalla Areva Marinelle,
joka on kuin pieni rautakauppa tarvikemyynteineen. Saaristopaikkana alue
tarjoaa luonnollisesti myös laituripaikkoja ja veneiden talvisäilytysmahdollisuuden.

Teksti ja kuva: Jarmo Laakso

uusi volvo v60 drive.
4,5 L / 100 km. ALKAEN VAIN
TILAUKSET 044 313 0500

4318 7001 2345 6789
4318

MEIK ÄLÄINEN MAIJA
SU U R
R-SEU
SEU DU N OK SSO 1233 123456

36 13 6 €

KESKELLÄ KAUPUNKIA. KESKELLÄ ELÄMÄÄ.
Keskellä kaupunkia, Salon sydämestä löytyy Sokos Hotel Rikala.
Uusia elämyksiä, unohtumattomia kokemuksia tarjoaa hotellin majoitus
ja saunamaailma sekä 4 erilaista ravintolaa;
Fransmanni, RikalaSalit, Public Corner ja Rikala Night.
Hotellin kokoustilat palvelevat jopa 350 asiakasta.

Uusi Volvo V60 DRIVe, mallisto alkaen: autoveroton hinta 29.000 e
+ tk. 600 e, autovero 6.536,06 e, kokonaishinta 36.136,06 e. Autoetu
alkaen: vapaa 710 e/kk, käyttöetu 530 e/kk. EU-yhd. 4,5 l/100 km,
CO2 119 g/km. Kuvan autot erikoisvarustein.

www.keskusautohalli.fi

Örninkatu 13, SALO puh. 0207 218 320

Terassi
Jokipuisto

Sokos Hotel Rikala
Asemakatu 15, SALO
Kokous- ja juhlavaraukset myyntipalvelusta puh. 02 7744 120 ma-pe 9-16,
rikala.ravintolat@sok.fi. Huonevaraukset / Sokos Hotel Rikala puh. 02 7744 100,
reception.rikala@sok.fi. www.sokoshotels.fi www.ssoravintolat.fi
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Liikenteenharjoittaja Olli Solas
Isokyläntie 196 24260 Salo
0400 828 129

Hautauspalvelua
neljännessä polvessa
vuodesta 1939

Salon Hautaustoimisto Oy
Helsingintie 9, 24100 Salo, p. (02) 731 2562
www.saustila.fi
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Mikko ja Pekka Virtanen esittelevät Virtasen Moottorin myymälässä löytyviä
autojen varaosia ja varusteita.
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Koneistamosta varaosa- ja
nettimyyntiin
Virtasen Moottori Oy alkaa olla ihmisen eläkeiässä, mutta yritys jatkaa
toimintaansa virkeänä ja liiketoimintaa
pyöritetään jo kolmannessa polvessa
nykyaikaisin ajattelutavoin.
Vuoden vaihteessa tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen yhtiön johdossa
ovat veljekset Mikko ja Juha Virtanen
yhdessä serkkunsa Johanna Virtasen
kanssa. Aikaisempi toimitusjohtaja Pekka Virtanen jäi yritykseen hallituksen
puheenjohtajaksi.
Voitto ja Alpo Virtasen vuonna 1947
perustama moottorikoneistamo on
vuosien saatossa muuntunut 26 ihmistä työllistäväksi monialayritykseksi.
Varaosa- ja työkalumyynti on noussut
yrityksen kantavaksi voimaksi.
- Yritys aloitti toimintansa autokorjaamona Terhinkadulla. Toiminta lähti hyvin

liikkeelle, vaikka kaikesta tuntui olevan
pulaa. Kunnollisia työstökoneita oli vaikea saada ja rahastakin oli kuulemma
pulaa, todetaan yrityksen 60-vuotiskirjassa.
Virtasen Moottorin tunnetuimpia toimipaikkoja ovat olleet Hämeentiellä ja
myöhemmin Katrineholminkadulla. Nykyiset toimitilat ovat kaikki saman katon
alla Salorankadulla.
- Tulimme Katrineholminkadulta tänne
Salorankadulle vuonna 1988, ja samalla siirsimme tänne myös koneistamon
Hämeentieltä, muistelee Pekka Virtanen.
Hän lisää, että yrityksen muutot eri
toimipisteisiin tapahtuivat 12 vuoden
periodeilla. Sitä mukaa kun kehitystä
tapahtui, tarvittiin laajempia sekä nykyaikaisempia tiloja.

Verkkokauppa nosti myyntiä
Virtasen Moottori kuuluu valtakunnallisiin Fixus- sekä IKH -varaosat -ketjuihin. Yhteistyö kummankin kanssa on
jo vuosikymmenten takaa, mutta viime
vuosina kummankin ketjun nimeen on
muodostunut melkoinen brändi.
- Varastossamme löytyy autoihin ja
traktoreihin kattava varaosavalikoima.
Toimitusajat maahantuojilta tai suoraan
Euroopasta ovat todella lyhyet, Mikko
Virtanen toteaa.
Viitisen vuotta sitten avattu yrityksen
ensimmäinen verkkokauppa oli työkaluille. Jokin aika sitten avattu tarvikeverkkokauppa on kasvattanut myyntiä
niin, että viimevuotisesta on odotettavissa merkittävää liikevaihdon kasvua.

avannut jo kolmannen verkkokauppansa, kun autojen varaosia saa tilattua netistä vain rekisterinumeron perusteella.
- Autojen varaosamyyntiä verkossa ei
Suomessa tässä laajuudessa ole kuin
yhdellä yrityksellä, mutta rekisterinumeron kautta palvelua ei ole kellään muulla. Ohjelmaa on tehty kesästä alkaen
ja viimeistelty syksyn aikana, Virtanen
esittelee.
Syksy aikana Virtaset ovat kehittäneet myös liikkuvaa palvelua, jossa
autokorjaamoille toimitetaan varaosia
maakuntaan tietyn reitin varrelle aina
Hankoon asti. Näin he haluavat tarjota
asiakkailleen toimivaa logistiikkaa sen
lisäksi, että tavaraa lähtee Matkahuollon ja Postin kautta.

Tänä syksynä Virtasen Moottori on

Raskaskaluston huollot
ajamisen
nautinto...
ja korjaukset.
Raitalankatu 18, 24260 SALO

044 351 1877
www.mattilanpihapalvelut.com

Teksti ja kuva: Jarmo Laakso

OMPELUKONEET TAPSALTA
Tuo vanha koneesi vaihtoon,
hyvitämme siitä reilusti!

Rummunlyöjänkatu 29

KATSO MYÖS NETTIKAUPPAMME
WWW.OMPELUKONEKAUPPA.FI
BIKESERVICE OY/VILHONKATU 22 SALO
PUH. 0201 222 600 Ark. 9-17, La 9-14

JOUKO.LAXELL@GMAIL.COM
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Lehto-Mediasta saat myös ATK-alan
palveluita ammattitaidolla.

?
Ratkotaan
yhdessä...
soita ja kysy!
(Se ei maksa mitään :)
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Yritykset sekä yksityiset
• Laiteasennukset
• Tietoturva-asiat
• Virustorjunnat
• Ohjelmistoasennukset
• Apua atk-alan ongelmatilanteissa
• Uudet nettisivut
• Palvelintilaa/sähköpostipalvelut ym.

Puh. (02) 734 6177

Ark 9.00-17.00
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tilitoimistopalvelua
28 vuoden kokemuksella
�������������������������������������������
����
������
���������������������������
��������������������������
������������������
������������������
������������
���������������������
��������������������
��������������������
�����

SALON YRITTÄJÄ

Nautinto
istua.
Veo-työtuoli

www.adi.fi

METALLITEOLLISUUDEN
TUOTANTOA
ADI Kalusteet Oy
Pääkonttori ja tehdas
Turuntie 114, 24800 Halikko
Puh. (02) 737 5000
Myyntinäyttely Turku
Puistokatu 3,
20100 Turku
Puh. (02) 251 9480
Myyntinäyttely Helsinki
Snellmaninkatu19-21 D,
00170 Helsinki
Puh. (09) 6124 0184

Perämiehenkatu 8
24100 Salo
02-731 5636

www.satesteel.fi

SEPPO
KUISMA
OY
Linnanmäentie 3
24910 Halikko as

www.seppokuismaoy.fi

Yrityslahjaksi
marimekon
laadukkaat
lahjat

AMK:n Bisnes-akatemiassa
opitaan uudella tavalla
Turun AMK:ssa yrittäjyyttä ja tiimeissä
sestä luokasta uudenlaiseksi vapaatoimimista opetellaan uudella tavalla
muotoiselle tiimityölle sopivaksi kokoonSalon BisnesAkatemiassa. Siinä tentumispaikaksi.
tit tärkeimpänä oppimisen tapana voi
- Opettajan rooli on ohjata ja neuvoa
unohtaa, kun oppiminen tapahtuu tiimitarvittaessa projektien läpivientiä. Sykyrityksissä. Vastuu kasvaa, mutta työsyllä tiloissa aloitti toimintansa kaksi
kokemusta karttuu huimasti ja samalla uutta osuuskuntaa. Opiskelijat pääsevät
hieman ansaitaankin.
mukaan ideoimaan tilojen ilmettä.
- Osuuskuntina toimivat tiimiyritykset
ovat toisen vuoden liiketalouden ja
Yhteistyössäyritysten kanssa
���������������
tietojenkäsittelyn opiskelijoiden perustamia oikeita yrityksiä. Projektit ovat Salossa yrittäjyyttä ja tiimeissä toi�����������������
todellisia ja asiakkaat oikeita, Salo mimista harjoitellaan heti opintojen
��������������������
BisnesAkatemian luomisessa mukana alkuvaiheessa harjoitusyrityksissä.
oleva liiketalouden
yliopettaja Jussi
Opiskelijat perustavat noin kymmenen
������������
Puhakainen toteaa.
opiskelijan tiimeissä oikean yrityksen
toimintaa jäljittelevän harjoitusyrityksen.
Opinnot voivat edetä esimerkiksi oman Luvut ja linjat toiminnalle saadaan oiyrityksen toimintaa suunnittelemalla ja
keilta yrityksiltä, jotka ovat samalla kumsamalla huomioimalla asiakasyritysten meja opiskelijoiden harjoitusyrityksille.
tarpeet.
Ensimmäisen harjoitusyrityksen parisBisnesAkatemia tuo esille opetuksen
sa vietetyn vuoden jälkeen opiskelijat
muutoksen ja erilaisen tavan lähestyä voivat siirtyä osuuskuntiin, Salossa jo
opiskelua. Tila on järjestetty perintei- seitsemän vuotta toimineeseen Zemiin.

Alueen yritykset ovat suhtautuneet
positiivisesti Zemin toimintaan ja sitä
pyydettiin mukaan myös Salon yrittäjiin. Zemi on mukana myös Sekaisin
Salosta –tapahtumassa, joka järjesti
tänä vuonna Lifestyle-messut Salon
Seudun Elinkeinomessut ry:n kanssa.
Erilaiset nettisivuihin liittyvät projektit,
tapahtumajärjestelyt ja markkinointitutkimukset kuuluvat osuuskunnan tyypillisiin tehtäviin.
- Salon nykyinen ja tulevat osuuskunnat yhdistävät tietojenkäsittelyn ja
liiketalouden opiskelijat sekä opettajat.
Osuuskunnissa kohtaaminen syntyy
luontevasti yhteisten projektien kautta,
Puhakainen tiivistää.
Kun opiskelijat tekevät asiakkaitten
kanssa projekteja jo opintojen aikana,
heille kertyy sellaista työkokemusta,
jota ei voi saada perinteisillä tunneilla
istumalla.

���������������
���������������
���������������
���������������
�����������������
�����������������
���������������
�����������������
���������������
�����������������
���������������

�����������������

-konseptimyymälä

��������������������
��������������������
��������������������
�����������������
��������������������
������������
������������
�����������������
��������������������
������������ ������������

Nordea Pankki Suomi Oyj

14

��������������������
�������������������� ������������
������������
������������

VIIHTYISÄ
LOUNASKAHVILA

Lounas tarjolla
klo 10.30-14.00

- monipuolinen ja edullinen
kotilounas noutopöydästä
- yläkerrassa juhla- ja
kokoustila 64 hengelle

Yrittäjä, teemme elämäsi helpommaksi.
Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka
tarkastelee talouttasi yhtenä kokonaisuutena.
Lue lisää nordea.fi/etuyrittäjyys tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8 -18.

Lounaskahvila

Marja Kankare
Helsingintie 8, Salo p. 02-7336 198
Avoinna ma-pe 8-15

Teemme sen mahdolliseksi
Turuntie 4
L-S yrityskonttori, Salo
nordea.fi

SALON YRITTÄJÄ
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PIHAKIVEN LASILIIKE KY
02-731 2899

Larri ja Riku Aaltonen
muistuttavat, että käytössä
laatu näkyy ja tuntuu. Hinnoille he eivät voi kilpailla,
joten valtit on haettava
muusta toiminnasta, laadusta ja toimitusvarmuudesta.

Osta Rasavil
kkaat
huippulaadu
et meiltä!
e
t
t
a
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Flare Trading jatkaa asustetuotannon perinteitä
1992 perustettu pääasiassa naisten
takkien valmistukseen ja suunnitteluun
keskittyvä Flare Trading jatkaa Salossa
alan pitkiä perinteitä. Toiminta jatkuu jo
toisessa polvessa, kun edesmenneen
yhtiön perustajan Raimo Aaltosen pojat
Larri ja Riku ovat hallinnoineet yritystä
vuoden verran.
He ovat jakaneet vastuualueet niin, että
Larri Aaltonen vastaa myynnistä sekä
tuotekehityksestä ja Riku Aaltosen vastuualueena ovat tuotanto ja logistiikka.
- Päätuotteemme ovat naisten takit, niiden suunnittelu, myynti ja tuottaminen.
Ne tehdään pääasiassa Venäjällä ja
Valkovenäjällä, josta olemme löytäneet
luotettavat valmistajat. Asiakkaina ovat
puolestaan kauppojen keskusliikkeet

ja yritysketjut, Larri Aaltonen luettelee.
Flare Trading työllistää tällä hetkellä
yrittäjät mukaan lukien 18 henkilöä.
Kaksi suunnittelijaa, kolme ompelijaa ja
kolme kaavojen tekijää. Kaksi henkilöä
on hoitamassa materiaalin käsittelyä ja
loput hoitavat laskutuksen, huolinnan ja
muut juoksevat asiat toimistossa.
Flare Tradingin markkina-alueet ovat
pääasiassa Scandinavia, Baltia, Venäjä
ja Kanada. Kotimaan myynnin osuudeksi Aaltonen laskee noin 40 prosenttia ja
asiakkaina ovat suuret tavaratalot.
- Toiminnassa logistiikalla on suuri merkitys, sillä kaikki materiaalivirta kulkee
Salon toimipisteen kautta. Kankaat ja
muu materiaali tulevat tänne ja lähte-

vät sitten valmistajille. Samoin valmiit
asusteet jaetaan Salossa lähetettäväksi
asiakkaille, esittelee Riku Aaltonen.
Pääasiassa tuotteet tehdään asiakkaiden nimikkein tai brändimerkein. Yrityksellä on kaksi omaa tuotemerkkiä ja ne
ovat Flare Collection ja Dixi-Coat.
- Me emme toimi brändi edellä, vaan
tuote itse on se valtti. Myös ekologia
on tätä päivää ja se puhuttaa. Emme
sitä tietoisesti pyri tuomaan esille, mutta
laadukkailla ja kestävillä materiaaleilla
se on mukana automaattisesti, Aaltoset
toteavat.

nykyisessä elektroniikkakaupassa eli
käytä ja heitä sitten pois. Kaikki tietävät,
jos takki maksaa 39 euroa, ei siitä ole
iloa kovin pitkäksi aikaa.
- Hinnalla emme pysty kilpailemaan,
joten valttimme on laadussa ja toimitusvarmuudessa. Pyrimme tuottamaan
laadukkaita ja hyvin istuvia tuotteita,
joilla on myös pidempi elinkaari, Larri
Aaltonen muistuttaa.
Aaltosten mukaan kuluttajat luovat
kysynnän ja siinä mielessä he toivovat
toimintansa olevan eduksi markkinoilla
myös jatkossa.

Tulevaisuuden haasteina hän pitää
halpaketjujen tuonnin ja markkinoinnin.
Joskin niiden toimintaperiaate on kuin

Teksti ja kuva: Jarmo Laakso

Nyt syksyn 2011 Rasavil
ulkovaatteet ALE-hinnoin!

Lastenvaatteet ja lelut netistä!

TORIKAFFELTA TALVISIN
RUOAT JA KAHVITUKSET
JUHLIIN, KOKOUKSIIN, ILLAN VIETTOIHIN
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
0400 825 120 PETRI
040 529 8769 LEENA leena @ torikaffe.fi

JARI VÄLIMAA
• alkavan yrityksen neuvonta
• neuvonta vähän aikaa
toimineille yrityksille
• p. 044 546 0039
jari.valimaa@yrityssalo.fi

JARMO PELTOLA
• alkavan yrityksen neuvonta
• neuvonta maaseutu- ja
bioenergiayrityksille
• p. 040 845 1667
jarmo.peltola@yrityssalo.fi

MAIJA PIRVOLA
• yritysneuvonta
• asiantuntijapalveluiden välitys
• Turun Yo BID yhteistyö
• Yrityskummiyhteistyö
• p. 044 515 7637
maija.pirvola@yrityssalo.fi

JUKKA HEINONEN
• rahoitusneuvonta ja
rahoituslaskelmat
• omistajan- ja
sukupolvenvaihdos
• p. 044 546 0035
jukka.heinonen@yrityssalo.fi

RIIKKA NURMI
• yritysneuvonta
• SaloShops, SaloFood, SaloVisit
• yrittäjyyskasvatus
• p. 044 546 0043
riikka.nurmi@yrityssalo.fi

KANSAINVÄLISTYMINEN

JOUKO URMAS
• yritysten
kansainvälistymispalvelut
• p. 044 778 2115
jouko.urmas@yrityssalo.fi

HEIDI LEPPIMÄKI
• kansainvälistymispalvelut
• Basis -verkosto
• p. 044 547 3885
heidi.leppimaki@yrityssalo.fi

YRITYSTULKKI
sähköinen yritysneuvoja
• kaikki yrittämiseen liittyvä
perustieto: oppaita, laskentaohjelmia ja lomakkeisto
• www.yrityssalo.fi

PETER SOINU
• ICT-yritysten kehittäminen
• OSKE -verkosto
• p. 044 521 5845
peter.soinu@yrityssalo.fi

TOMMI VIRTANEN
• teollisuusyritysten neuvonta
• rakennemuutoskoordinointi
• p. 044 547 7711
tommi.virtanen@yrityssalo.fi

TAPIO ROHKEA
• erityisasiantuntija
• p. 044 546 0038
tapio.rohkea@yrityssalo.fi

JUKKA PULKKINEN
• Protomopäällikkö
• IDEAtehdas toiminta
• p. 044 778 7710
jukka.pulkkinen@yrityssalo.fi

TANJA KIVINIEMI
• Protomokoordinaattori, Tku
• p. 044 546 0034
tanja.kiviniemi@yrityssalo.fi

PEKKA JÄRVINEN
Salon IDEAtehdas
• p. 050 338 4360
• ideatehdas@yrityssalo.fi

KARI VÄHÄ
• toimitusjohtaja
• p. 040 517 0818
kari.vaha@yrityssalo.fi

LEILA ASIKAINEN
• toimisto- ja taloushallinto
• viestintä
• p. 040 754 1254
leila.asikainen@yrityssalo.fi

MARIT MÄKINEN
• ESR-projektien hallinta
• p. 044 546 0041
marit.makinen@yrityssalo.fi

HALLINTO

PROTOMO
IDEAtehdas

YRITYSPALVELUT

Örninkatu 15, 24100 Salo
Avoinna: ma, ti, to 8-16, ke 8-17 ja pe 8-15
www.yrityssalo.fi

UUDET
INNOVAATIOT

Yritysten palveluksessa

@
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Ole hyvä,
onnistujia tarjolla!
VMP tarjoaa näkemystä ja ratkaisuja henkilöstöhallinnon
haasteisiin. Meillä on jatkuvasti yli 50 000 osaajan työnhakijarekisteri käytettävissämme. Tunnettuna ja luotettavana
rekrytointikumppanina etsimme ammattitaitoiset osaajat
tehtävään kuin tehtävään. Valitsemme joukosta juuri sinulle
parhaiten sopivat osaajat. Varmistamalla oikean työn ja
tekijän kohtaamisen, voit keskittää yrityksesi voimavarat
ydintoimintaasi.
Olemme toimineet paikkakunnalla vuodesta 1999. Suunnitellaan yhdessä palvelukokonaisuus, joka takaa parhaat
ratkaisut yrityksesi kaikkiin henkilöstötarpeisiin.
VMP Group
Salo, Katrineholminkatu 6
Puh. (02) 728 1450
•••
VMP Group onnittelee
80-vuotiasta Salon Yrittäjät ry:tä!

Henkilöstövuokraus • Rekrytointi • Kansainvälinen rekrytointi • Koulutus ja kehittäminen • Ulkoistaminen

Lue lisää: vmp.ﬁ

Yrityksen rahoitus- ja vakuutuspalvelut
kattavasti samasta talosta.

Salon Op onnittelee
Salon Yrittäjiä
merkkipäivän johdosta

Salon Osuuspankki, Yrityspankki, puh. 010 255 1375*
Pohjola, A-Vakuutus, puh. 010 253 1030*
* Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,0595 euroa/minuutti,
matkapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu+ 0,1704 euroa/minuutti.

SALON YRITTÄJÄ
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Tiina Suokorven työskentelyssä näkyy, että hän nauttii
työstään. Apunaan hänellä
turkisten parissa on Payao
Meekumton-Poikela.
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Yrityksen pienentäminen voi olla
valtavan suuri laajennus
Salon Turkisateljeessa toteutettiin kesän aikana melkoinen yritystoiminnan
muutosprosessi, kun yrittäjäpariskunta
Tiina ja Matti Suokorpi luopuivat turkismyymälästä ja jatkavat korjaus- ja
entisöintitoimintaa sekä tekevät jonkun
verran toimituskauppaa.
- Toki meillä oli menestyvä liike, mutta
siinä jouduin liikaa hajottamaan itseäni. Olen luonteeltani enemmän käsillä
tekijä, kuin puhelimessa ja mappien
kanssa viihtyvä ihminen, Tiina Suokorpi kuvailee.
Hän palasi liiketoiminnassaan siihen,
mistä sen vuonna 1982 aloitti, eli turkisten uudistamisiin ja korjauksiin, johon
hän on saanut koulutuksenkin. Hän toteaa, että yrityksen pienentäminen oli
hänelle kuin valtavan suuri laajennus.
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Hän kuvailee itseään ihmiseksi, joka
haluaa toteuttaa itseään. Myyntityö on
enemmän pakasta vetämistä ja tuotteiden kulkeutumista käsien läpi.
- Olen luonteeltani luova ihminen ja
minusta työn pitää olla palkitsevaa
muutenkin, kuin vain rahallisesti. Näin
siitäkin huolimatta, että liikkeen pitäminen oli antoisaa, Suokorpi muistuttaa.
Myymälään kohdistui myös laajentamispaineita, mutta hän katsoi itselleen
paremmaksi saada keskittyä enemmän
itse tuotteisiin. Hän kuvailee yrittäjyyskuvansa muutosta uransa suurimmaksi
muutosprosessiksi, jonka jälkeen hän
voi edelleen yrittäjänä nauttia työstään.
- Minulla on sisäinen palo yrittäjyydessä, mutta joskus pitää tehdä valintoja, ja
tässä kohtaa ratkaisu oli minulle lopulta

täysin selvä, hän kertaa.
Suokorvet yrittivät muutaman kuukauden ajan myös myydä liikettään, mutta
he arvelevat sen profiloituneen ehkä
liikaa heihin, eikä ostajia ilmaantunut.
Sitten he näkivät nykyisen toimitilansa
vapaana ja oli aika toteuttaa suunnitelmat.
- Nyt nautin todella työskentelystäni ja
se nautittavuus kuulemma näkyy myös
ulospäin sen lisäksi, että se tuntuu hyvältä sisimmissäni, Suokorpi iloitsee.
Turkisala on Suokorven mukaan kovasti
nousussa. Muotisuunnittelijat käyttävät
maailmalla paljon turkiksia ja se on
yleistänyt niitten käyttöä myös Suomessa. Catwalkeilla näkyy paljon turkiksia
niin juhla-asuissa kuin katumallistois-

sakin sekä lämpimissä talviasusteissa.
- Ekologisuus on myös turkisalalla
tärkeää. Uudistamalla ja korjaamalla
turkiksille saadaan pitkä käyttöikä. Nyt
myös nuoret naiset ovat lähteneet uudistamaan äideiltä tai isoäideiltä saatuja
vanhoja kauniita turkiksiaan.

Henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden joulumuistamiset
kerralla kuntoon!

�����������������������

�������������
����������������������������

��������������

TK-Lehtola
Oy
Lämpö-, vesijohto- ja
ilmastointiasennus
Kiurunkatu 9
24130 Salo
02-731 8193

��������������������� ������ ���
�������������
��������������������� ������� ���
������������������ ��������������������� ��� �������� ���������������������� ����� ���
������������������� ������������������ ��� �������� ��������������� ��������������������� ���
������������������� ��������������������� ��� �������� ���������������������� ����� ���
������������������� ���������������� ��� �������� ������������������������������������������� ���
�������������������� ���������� ���
��������������������
������������������� ���
��������
02 727 3580 Joensuunkatu
5 Salo
www.promopaja.fi
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Satamakatu 20 Salo
p. 02-737 5777
Avoinna ark. 8.00-17.00
www.arevaservice.fi

Kumikorjaamo
Niemelä
&
Niemelä
02-731 3375
kumikorjaamoniemelä.fi

Arkkitehtuuristudio
Saari
arkkitehtisuunnittelua
Saari Mika
Vanutehtaankatu 2
24260 Salo
040 746 6152

Satamakatu 4, 24100 Salo
24h päivystys 02-731 7153
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SALON YRITTÄJÄ

SALON SEUDUN

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

ONNEA SALON YRITTÄJÄT RY 80 VUOTTA!
Yhteistyöllä osaamista työelämän tarpeisiin:

- TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ
SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

www.lehtitehdas.com
Puh.: 02- 77021

Venemestarinkatu 35, 24240 Salo • p. (02) 7704 1

www.sskky.fi

SERTIFIOITU
YRITYS

Lämpimät Onnittelumme
80 v Salon Yrittäjille

Palveleva
Painotalo
www.lehtitehdas.com

puh.: 02- 77021

SALON YRITTÄJÄ
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www.sulaon.fi

Uutta ilmettä!
• Sisustussuunnittelu
• Asuntojen stailaus
- Ota yhteyttä -

www.stailia.fi

Salon ja Rzhevin yrittäjät aloittivat yhteistyön
Salon pitkä suhde Rzhevin kanssa
syvenee kun ystävyyskaupunkien
yrittäjäjärjestöt ovat löytäneet toisensa. Suunnitteilla on mielenkiintoisia
hankkeita, joiden on tarkoitus edistää
tietotaidon jakamista ja yritysten välistä
verkottumista.
Salo ja Venäjällä Tverin alueella sijaitseva Rzhev ovat olleet ystävyyskaupunkeja jo 42 vuotta. Syksyllä 2010
käynnistyi kaupunkien yrittäjäjärjestöjen
verkottuminen. Rzhevin nuori yrittäjäjärjestö otti yhteyden Salon kaupunkiin ja
tänä vuonna 80 vuotta täyttäneeseen
Salon Yrittäjiin. Siitä alkoi mielenkiintoi-

nen yhteistyö, joka luo pohjaa tietotaidon jakamiselle ja yhteisille hankkeille.
Vierailuja puolin ja toisin
Rzhevin yrittäjäjärjestön edustajat kävivät viime vuoden lopulla tutustumassa kaupunkiimme ja Salon Yrittäjiin.
Vierailun aikana he pääsivät käymään
muun muassa yritysten liiketoimintaa
edistävään elinkeinoyhtiöön Yrityssaloon sekä useisiin paikallisiin yrityksiin.
Vierailijoiden mukaan matkan tavoitteet
täyttyivät erinomaisesti, koska matka
lisäsi heidän ymmärrystään suomalaisten yritysten toimintaperiaatteista ja

verkottumisen keinoista.
Toukokuussa 2011 myös Salon Yrittäjät
ja kaupungin edustajat pääsivät vastavierailulle tutustumaan rzheviläisiin
yrityksiin.
Mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia
Näiden kahden vierailun pohjalta Salon ja Rzhevin yrittäjäjärjestöt ovat
lähteneet syventämään ystävyyskaupunkien kaupallista yhteistoimintaa.
Sekä Salon kaupungin johto että Tverin alueen kuvernööri antavat tukensa

kaupalliselle yhteistyölle. Tällä hetkellä
kartoitetaan kaupunkien välistä liiketoimintaa edistäviä yhteistyömuotoja. Eri
toimialoilla, kuten teknologiateollisuudessa ja energia-alalla, löytyy paljon
mahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena
on viedä Venäjälle suomalaista tietotaitoa ja korkeakomponentteja laitteisiin,
joita tullaan valmistamaan Rzhevissä
ja muualla Tverin alueella. Myös hyvinvointipuolelle on suunnitelmia.

- Olen iloinen, että voimme näiden 42
vuoden jälkeen toimia yhteistyössä
myös ystävyyskaupunkimme yrittäjien
kanssa. Venäjä tarjoaa suomalaisille
paljon liiketoimintamahdollisuuksia.
Markkinat ovat avoimet ja yhteistyö varmasti sujuvaa, kun meillä on taustalla
myös kaupunkiemme virallisen johdon
tuki, uskoo Rzhevin yrittäjäjärjestön
puheenjohtaja Vladimir Karpov.

Ykkösremontti
Koponen Esko
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0400 532 286

Niin Salossa kuin Rzhevissä odotetaan
innolla, millaisia hankkeita ystävyyskaupunkien yrittäjät saavat aikaan hyvällä
yhteistyöllä ja toisilta oppien.

Malli-Kalle
Villikantie 44 24260 Salo
Salon Vihanneshalli Oy

www.artik.fi

02-734 4817

Asemakatu 12 24100 Salo
050 574 1266
www.citroen.fi

UUSI CITROËN C5
TURBO 156 HV 26 994 €

Vilhonkatu 8, 24100 SALO
puh. (02) 777 6400

Avoinna ark ma-pe 8-20
lauantaisin 8-18
sunnuntaisin 12-16
Vakiona mm.: Bluetooth HF • LED-huomiovalot • Hydractive 3+
-kaasunestejousitus ainoana luokassaan • Sähkötoiminen seisontajarru
• Mäkilähtöavustin • Vakionopeudensäädin • Kevytmetallivanteet
• Webasto kaukosäädöllä (HDi 140)
Citroën C5 Dynamic alkaen: autoveroton svh. 20 980 € + arvioitu autovero
6 013,54 € CO2-päästöllä 153 g/km = 26 993,54 € + toimituskulut 600 €
= 27 593,54 €. Vapaa autoetu alk. 600 €/kk, käyttöetu alk. 420 €/kk.
EU-keskikulutus 5,3 – 6,8 l/km. CO2-päästöt 139 –155 g/km.
Kuvan auto lisävarustein.
CRÉATIVE TECHNOLOGIE

astrum.
Ma-Pe 8-18, La 10-14

Astrum Auto Oy
Joensuunkatu 15,
24100 SALO

Packalen Kai
044 777 3918
Laaksonen Leevi
044 777 3920
Hakala Jaana
044 777 3913

Js-metalli Oy

Pursimiehenkatu 6
24100 Salo
02-731 1385

Stenroos R. Oy
kivenjalostustoimintaa
jo
vuodesta 1934
Katrineholminkatu 9
24240 SALO
p. (02) 731 3255
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Saatko hyvää palautetta
kotisivuistasi?
Tarvitsetko yritykseesi
räätälöityä ohjelmistoa?

Salolaista

Kahdentoista vuoden kokemuksella tarjoamme ohjelmistotuotantoa
kaikille toimialoille. Olet sitten yhden miehen yrityksen omistaja tai
osa suurta organisaatiota, meillä on runsaasti kokemusta
asiakkaidemme liiketoimintaa tehostavista ratkaisuista. Miksei siis
sinunkin yrityksesi?
Agenteq Solutions Oy on Salossa, Helsingissä ja Savonlinnassa
toimiva ohjelmistotalo, joka työllistää 54 asiantuntijaa.

yrittäjyyttä
vuodesta 1946!

yh
Ota yhteyttä
niin keskustellaan sinulle sopivasta ratkaisusta!

PASSELI

www.agenteq.fi

TIMANTTISET

Myllyojankatu 11–13, Salo P. 0403 066 200

www.skroy.com

ELÄMME KANSSASI

Katsotaan yhdessä
eläke-ennusteesi!
Onkohan se sitä, mitä odotat?

Cl assics w i t h At t i t u de
Rahoitusneuvoja
Eeva Villanen
puh. 029 041 2369

Aloita
säästäminen
ajoissa!
Säästöpankki
tarjoaa
monta konstia.

Rahoitusneuvoja
Juha Lindman
puh. 029 041 2382

TIMANTTISET
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Kysy m miten!

KELLO JA KULTA JOKINEN

Turuntie 10 Salo, p. (02) 731 2325, ma-to 8.30-17, pe 8.30-18, la 8-14
Kello ja Kulta Plaza: Vilhonk. 8 Salo, p. (02) 731 2386, ark 9-20, la 9-18, SU 12-16
Halikon Kultajoki: Prismakeskus Halikko, p. (02) 736 4950, ma-to 10-19, pe 10-20, la 10-16
S-Etukortilla Bonusta Plazan ja Prisman liikkeistä
www.kellojokinen.net

www.lähisäästöpankki.fi

Turuntie 1, 24100 Salo, p. 029 041 2360

