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Jukka Alanko toteaa olevansa onnekas saadessaan jatkaa työtä isänsä perustamassa perheyrityksessä Olli Alanko Oy:ssä.

Olli Alanko Oy, salolaisen
kiinteistövälityksen uranuurtaja
Salon Yrittäjät on valinnut Olli Alanko Oy:n tämän vuoden yritykseksi.
Yrityksen perinteisen toimialan,
kiinteistönvälityksen lisäksi toimenkuvaan on viimeisten 15 vuoden
aikana tullut toimitilojen vuokraus
ja rakentaminen sekä yhteistyö
rakennusliikkeiden kanssa asuntotuotannossa.
Yrityksen johdossa on toisen polven yrittäjä Jukka Alanko, jolle
yritys siirtyi vuonna 1996. Siihen
mennessä työ oli jo ehtinyt tulla
hyvinkin tutuksi, sillä Jukka Alanko tuli yritykseen harjoittelemaan
vuonna 1980.
- Tunnen olevani hyvin onnekas,
sillä olen saanut tehdä mielenkiintoista ja haasteellista työtä, ja
työtä on myös riittänyt. Työtä olen
kyllä oppinut tekemään jo varhain,
sillä molemmat vanhempani olivat
yrittäjiä ja meillä työnteko ja tunnollisuus olivat tärkeitä asioita, kertoo
Jukka Alanko.

Perheyrityksen jatkaminen oli
hänelle luonnollista ja muuta
työtä hän ei vakavasti koskaan
edes harkinnut. Olli Alanko oli
legendaarinen ja hyvin arvostettu kiinteistönvälittäjä, joten työn
jatkamiselle oli myös ensiluokkaiset edellytykset. Päivääkään
ei ole kuulemma tarvinnut katua.
Yrityksen perustamisvuosi on 1959
ja tuolloin Olli Alanko, joka oli ollut
kiinteistönvälittäjänä vuodesta
1951 alkaen, ryhtyi yrittäjäksi. Yrityksen nimi oli ensin Kiinteistönvälitys Alanko & Nurminen ja vuodesta
1964 alkaen Kiinteistönvälitys Olli
Alanko. Nyt nimi on lyhentynyt
muotoon Olli Alanko Oy ja sen tytäryhtiö on Kiinteistönvälitys Alanko
Oy.

Toiminta muuttunut
vuosien saatossa

vuokraus, joka on myös ollut tasaisessa kasvussa.

Salo oli 1950-luvulla hyvin erinäköinen paikka kuin nykyään ja välittäjän työ oli pääasiassa maatilojen
myyntiä. Nykyään välitystyö on
pääsääntöisesti asuntokauppaa,
mutta osaamista löytyy kaikilla
kiinteistökaupan osa-alueilla.
Yrityksen yksi erikoisala on rantakiinteistöjen kauppa ja kaavoitus.
Yrityksen toimesta on tehty lukuisia
rantakaavoja eri puolelle Suomea.
Myös yhteistyö rakennusliikkeiden
kanssa on Alangolla merkittävässä
roolissa.
- Asiakkaina on niin valtakunnallisia
kuin paikallisia rakentajia. Kaikkien
kanssa yhteistyö on aina ollut mielenkiintoista. Parhaillaan meillä on
myynnissä kuusi asunto-osakeyhtiötä, Alanko laskee.
Oman lisänsä työkenttään on hänen mukaansa tuonut toimitilojen

Alanko katsoo, että suurin muutos
alalla on ollut internet. Perustyö on
nykyäänkin käytännössä samanlaista kuin se on ollut 60 vuotta
sitten. Alangon mukaan asiakkaat
arvostavat osaavaa ja kokonaisvaltaista palvelua.
- Valtteja toiminnassa ovat ammattitaito, kokemus ja luotettavuus.
Sama sääntö pätee varmaan muissakin ammateissa: pitää osata, hän
painottaa.
Salon Yrittäjien valintakriteereissä
huomioitiin yrityksen pitkäaikainen
toiminta ja merkittävä vaikuttaminen alalla. Yritys on myös työllistäjä ja lisäksi Alanko on osallistunut
aktiivisesti salolaisen yrittäjyyden
kehittämiseen.
Alangolla työskentelee seitsemän
henkilöä. Syyskuussa palkattiin
yksi henkilö lisää ja samalla yrityk-

sen konttori muutti uusiin tiloihin.
Alanko löytyy nyt samasta osoitteesta kuin ennenkin, mutta talon
toisesta päästä, Turuntien ja Hämeentien kulmasta.

Jarmo Laakso
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Sijoita pääomaturvatusti vahvojen
eurotalouksien yrityksiin!

Indeksilainan merkintäaika on 9.11.2012 asti. Vielä ehdit.

Kysy
lisää!
Sijoituspäällikkö
Tarja Fröberg
p. 029 041 2363

Auttaa aina
Turuntie 1, 24100 Salo, p. 029 041 2360
www.saastopankki.fi/someronsp

alo

ISÄNNÖINTI

Turuntie 8 B, 2. krs
24100 Salo

puh. 721 72 60
www.saloisannointi.fi

Asukaslähtöistä isännöintiä.

Puh. 040 4551 207

Jyrki Sjöholm

Aukioloajat: ark 9-20 la 9-18 su 12-16

Salo nousuun…
VIHER-INKA OY
PPIHASUUNNITTELUA
IHASUUNNITTELUA
Kierros pihalla ennen nietoksia...

-Mittatarkat
pihasuunnitelmat.
H a r v e jan värikkäät
t a j a n ktietokonepohjaiset
atu 3

2 4 1 3 0 Svalmiille
A L O pihalle 0ensi
2 - 7kesäksi
23 2323
Oikopolku
viherrakennus, vihersuunnittelu, vihersisustus
Toimisto
w w w . v i h e r - i n viheralueiden
ka.fi
02-723 2323 Toimisto
ylläpito
02-723
2323
info@viher-inka.fi
www.viher-inka.fi
viher-inka@kolumbus.fi

www.viher-inka.fi

Haikein mielin selasin viimevuotista
lehteä. Elettiin 80-vuotisjuhlan iloisissa muisteloissa ja harvalla oli tulevista kevään tapahtumista tietoa. Nyt
kaikkien tuntemat tapahtumat ovat
synnyttäneet työttömyyttä ja kaupunki
painii talousvaikeuksissa. Mitä muuta
on tapahtunut? Ihmiset keskustelevat
kahvipöydissä syistä ja syyllisistä, mutta
samaan aikaan toisaalla jo kehitellään
uusia ideoita ja perustetaan työryhmiä
ongelman ratkaisuun. Henkilöt puhaltavat yhteiseen hiileen ja yli puoluerajojen
tehdään tulevaisuuden kannalta tärkeitä
päätöksiä. Yrityksiä syntyy ja yrittäjyydestä kiinnostuneita on enemmän liikkeellä kuin pitkään aikaan. Yrittäjävalmennuksiin hakeutuu ihmisiä erilaisilla
koulutustaustoilla ja molemmat sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina.

Vaikeat ajat yhdistävät ihmisiä ja muutostilanne on alku uudelle. Jokaisen
salolaisen velvollisuutena on toimia
Salon ”myyntitykkinä”. Iso kokonaisuus
muodostuu pienistä teoista ja meistä
jokainen voi kantaa kortensa kekoon.
Hyvänä esimerkkinä Vuoden Yrittäjänä
palkittu Jukka Alanko, joka muotikatu
–ideallaan ja salolaisen hyödykkeiden
puolesta puhujana pulppuaa ajatuksia,
joilla Salo saadaan nousuun. Osallistumalla yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen hän on parantanut myös yrittämisen edellytyksiä Salossa. Uskon,
että lähiaikoina kuullaan taas jotain
mielenkiintoista.
Valtio on huomioinut Salon vaikean
tilanteen ja tänne on tulossa EGRrahaa, yms. vaikeasti hahmotettavaa

ja runsaasti reunaehtoja sisältäviä
pelimerkkejä. Yrityksille tuon rahan
koordinointi on hankalaa, muttei mahdotonta. Kohtalaista byrokratiaa on
yrittäjien siedettävä ja tiedän, että se ei
johdu paikallisista toimijoista. ”Ei eksyvä
tietä kysy”, joten aktiivisuutta kaivataan
myös yrittäjiltä. Luuri käteen ja soitto
Yrityssaloon, jossa pienimmätkin ideat
otetaan asiallisesti vastaan.
Syksyn uutena kokeiluna Salon yrittäjät
ovat pitäneet kantapöytää perjantaisin
Hanhivaaran kahviossa. Sinne ei tarvitse ilmoittautua ja keskustelun aiheet
ovat vaihdelleet sovituista teemoista
vapaaseen ideointiin. Sieltä voi löytää
kuntoilukaverin itselleen tai tuoda ideoita tuleviin tapahtumiin ja tarpeisiin.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan

on helppo tulla myös uusien jäsenten.
Jäsenmäärämme kehitys onkin ollut
ilahduttavaa ja 600 jäsenen raja rikkoutuu lähitulevaisuudessa. Tällä porukalla
on jatkossa merkittävä rooli Salon tulevaisuudessa ja sen uudet valtuutetutkin
toivottavasti ymmärtävät.

Jyrki Sjöholm
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www.synsam.fi

Nautinto
istua.
Veo-työtuoli

Merkkikehyksiä

www.adi.fi

40 €

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

Juhlavuoden 40v kunniaksi
tarjoamme suuren erän
merkkikehyksiä 40 € / kpl.
Ostaessasi normaalihintaiset
silmälasit saat aurinkolasit
voimakkuudella kaupan päälle.

40 v

Tarjous voimassa juhlavuoden 2012!

1972-2012

Salon Vanhin Yksityinen
Optikkoliike

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

Salon Kaukokiito Oy
www.kaukokiito.fi

p. 02 733 1740
p. 0500 488 531
p. 010 5100

Katja Taimela

Sosialidemokraatit tunnustavat yrittäjyyden merkityksen. Puolue julkaisi
tämän vuoden toukokuussa teesinsä
yrittäjyydestä. Niiden keskiössä on
ajatus reilummasta kilpailusta, yrittäjämyönteisestä ilmapiiristä, yrittäjiä tukevien palvelujen kehittämisestä sekä
yrittäjyyskasvatuksen laajentamisesta.
Yhteiskunta ei voi suoraan olla työllistäjänä niin laajassa mittakaavassa, että
voisimme sitä kautta ratkaista työllisyysongelmamme. Työllistäminen hoituu yritysten kautta. Yhteiskunnan rooli on olla
mukana tukemassa yrittäjyyttä ja kannustamassa ihmisten palkkaamiseen.
Yrittäjyyteen kuuluvaa yrittäjäriskiä ei
kuitenkaan voida ulkoistaa yhteiskunnalle tai työntekijöille.
Yhteiskunta vastaa pääsääntöisesti
ihmisten kouluttamisesta Suomessa, eli
tätä kautta yrityksille varmistetaan riittävästi osaavaa työvoimaa. Jo tämä
seikka yksin, toimii riittävänä perusteluna vaatia yrityksiltä myös yhteiskuntavastuuta. Lisäksi yritykset hyötyvät
julkisin varoin kustannetusta ja ylläpi-

detyistä infrastruktuurista - liikenne- ja
tietoliikenneverkoista - ja työntekijöille
tarjotuista peruspalveluista.
Tähän epäsuoraan yritystukeen verrattuna suorat yritystuet ovat hyvinkin
vähäinen pisara meressä.
Yritysten, työntekijöiden, virkamiesten
ja päättäjien on mahdollista toimia niin,
että kaikki hyötyvät. Meidän olisikin
alettava suosia kokonaistaloudellista ja
pitkäjänteistä ajatteluakvartaalitalousideologian sijaan. Kaikki mainitut ovat
kuitenkin samassa veneessä, jonka
seilaamisen kannalta keskeistä on, että
niin yritykset kuin työntekijätkin voivat
hyvin. Suomalaisen yrityksen tärkein
voimavara ja sen kilpailukyvyn tae on
hyvinvoiva työntekijä.
Yrityksille tarjottavissa palveluissa on
paljon parantamisen varaa. Varmasti
kaikki myöntävät tarpeen byrokratian
karsimiseen. Myös hallinnossa on tehostamisen varaa. Meidän olisi luotava
koko maahan järkevä verkko matalan
kynnyksen yrityspalveluita, jotka toimisivat yhden luukun periaatteella. Meillä
ei ole yksinkertaisesti varaa siihen, että

yritysten kasvupotentiaali jää hyödyntämättä byrokratian kiemuroiden takia.
SDP on nostanut esille myös yrittäjien
sosiaaliturvan parantamisen. Tämä on
keskeinen epäkohta, jonka korjaamiseen on pikaisesti ryhdyttävä.
Esimerkiksi sairaan lapsen hoitamiseen
on kehitettävä parempia mahdollisuuksia saada tukea. Etenkin pienyrittäjät
ovat hyvin samantapaisessa tilanteessa kuin työntekijät. Siksi on perusteltua, että heidän sosiaaliturvaetuuksia
kehitetään vastaamaan palkansaajan
sosiaaliturvaa.
Yrittäjyysympäristöä on kehitettävä
oikeudenmukaisemmaksi. Harmaata
taloutta on torjuttava kaikkialla missä
sitä esiintyy. On muistettava, että se
murentaa reilusti toimivien yritysten
toimintaedellytyksiä.
Pienistä vilpeistä syntyy koko yhteiskuntaa murentava ilmiö, jonka vaikutukset ovat päätähuimaavaa tasoa.
Meidän jokaisen on itse päätettävä
haluammeko murentaa oman hyvinvointimme perustaa vai hoitaa asiat

lakien mukaan ja eettisesti kestävällä
tavalla. Tämä koskee arkisia päätöksiä,
niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin.

Katja Taimela, sdp
kansanedustaja
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Meillä onnistuvat
niin pienet kuin
suuretkin
juhlat tarjoiluineen.
Puh. 044-777 3999 | info@astrumkeskus.fi
Salorankatu 5-7 24240 Salo | Käynti myös: Mariankatu 22

Saatko hyvää
palautetta
kotisivuistasi?
Tarvitsetko
yritykseesi
räätälöityä
ohjelmistoa?

Kolmentoista 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, Raumalla ja Savonlinnassa
toimiva ohjelmistotalo, joka työllistää 57
asiantuntijaa.
Ota yhteyttä niin keskustellaan sinulle
sopivasta ratkaisusta!

YRITTÄJÄ, nyt on oikea aika kasvattaa osaamista!
Tarjoamme Sinulle työkaluja yrityksesi kehittämiseen ja
henkilöstösi osaamisen kasvattamiseen.
Selvitämme myös mahdollisuutesi saada julkista rahoitusta
koulutus- ja kehittämisprosesseihin.
Toteutamme kanssasi:
• räätälöidyt yrityskohtaiset koulutukset mm. ELY-keskuksen
Yhteishankintarahoituksella
• lyhytkestoiset lupakorttikoulutukset
• eri ammattialojen täydennyskoulutukset
• pitkäkestoiset tutkintoon tähtäävät koulutukset

Vaihtoehtoja osaamisesi
kasvattamiseen ja yrityksesi
kehittämiseen on monia
- valitse omasi!
Ota yhteyttä:
myynti@sskky.fi tai p. 044 7704 279

www.agenteq.fi

Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • www.sskky.fi/aikuisopisto
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Antti Rantakokko

Salon suuntaan on kiinnostusta
Suomesta ja ympäri maailmaa
Yrityssalon Yrittäjätreffit keräsi Hanhivaaran Liikuntakeskukseen ennätysosanoton, kun peräti noin 150 yrittäjää
oli tullut kuuntelemaan ajankohtaisia
alustuksia. Yksi mielenkiintoisista aiheista oli miten Saloa myydään maailmalla.
Salon kaupungin myyntimies Seppo
Pietarinen vakuutti, että Salon suuntaan on kiinnostusta paitsi Suomessa,
niin myös maailmalla. Hän on myynti- ja
liiketoiminnan kehittäjä ja on myös alalla
yrittäjänä.
- Hyvistä ideoista pitää osata fokusoida
ne, joissa olemme vahvoja. Pitää siis
löytää ne argumentit, joissa olemme

• Wc-tankkien tyhjennykset
• Viemäreiden avaukset, puhdistukset ja sulatukset
• Viemäreiden kuvaukset
• Sadevesikaivojen puhdistukset
• Rasvakaivojen tyhjennykset
• Imuautopalvelut

0400 533 083

www.salonimuautot.fi

hyviä ja luoda verkostoitunut toimintaelementti, jossa toimitaan, Pietarinen
painottaa.
Salossa on osaavaa työvoimaa, historiallinen tausta, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja sekä vanha maaseutu,
joka tuottaa elintarvikkeita. Lisäksi
Suomi on turvallinen maa. Salossa on
paljon erikoisosaamista sekä vielä esimerkiksi asuntoja tarjolla.
Hyvät puolet esille
- Salossa on hyvä sijainti ja infrastruktuuria on kehitettävä edelleen. Meillä
on paljon hankkeita, joita pitää viedä

Huovarin
Kalastus Oy
merikalastusta
p. 0500 560 347

eteenpäin. Ehkä täällä pitäisi kehittää
vielä matkailuelinkeinoa ja tuoda mahdollisesti esille myös vesireittien olemassaolo, Pietarinen luettelee.
Listalla on vielä argumentointia, sillä
yhdellä viestillä ei voi mennä kaikkialle
maailmalla. Esimerkiksi Venäjällä sähkö tulee, mutta voi olla katkonaista ja
Kiinassa maata voi ostaa ja omistaa.
Suomi on oikeudenmukainen maa ja
byrokratia melko kevyttä verrattuna
moneen muuhun maahan.
- Salosta pitää yleisesti luoda positiivista tietoa ja tuoda sitä esille sekä
ylläpitää. Pitää fokusoida missä voi investoida niin idässä kuin lännessäkin.

Pitää löytää vahvat painopistealueet ja
keskittyä niihin unohtamatta pienempiäkään kontakteja, Pietarinen muistuttaa.
Näitä voisivat monen muun asia lisäksi
olla esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmä sekä hyvin järjestetty lastenhoito.
Salossa tapahtuu
Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko totesi, että kaupungissa tapahtuu paljon
ja tilannetta pitää hyödyntää. Se vaatii
verkostoitumista, sillä yksin ei pärjää.
- On olennaista, että Saloon luodaan
uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Vielä ei
valitettavasti voi tuoda kiinnostuneiden

yritysten nimiä julki, koska suurimmat
ovat pörssiyhtiöitä, mutta pitää todeta,
että hyvältä näyttää, hän hehkutti.
Neuvottelut ovat hänen mukaansa yritysten välisiä ja toivottavasti informoitavaa salolaisille tulee mahdollisimman
pian. Vast’ikään julkaistu Orionin tulo
Saloon on hyvä päänavaus tästä.
Yhteistyötä on tehtävä myös muitten
”nokiapaikkakuntien” kanssa ja esimerkiksi Oulun ja Espoon kanssa tuo
yhteistyö on jo käynnissä. Menossa on
myös ”Salo nousuun” –kampanja, jossa
tuodaan esille esimerkiksi juuri kaupungin sijainti sekä edulliset asunnot.
- Työ ei ole helppoa, mutta tietyt asiat

näyttävät hyvältä. Pitää vain uskoa, että
Salo pärjää jatkossakin. Ainakin olemme näyttäneet, että me pyrimme hoitamaan rakennemuutoksen tosissamme,
Rantakokko muistuttaa.

		

Jarmo Laakso
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Tauno Salminen Ky
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p. 02 - 7311 489
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Kantapöytäkokoontumisessa Hanhivaaran kahviossa on virinnyt idearikkaita keskusteluja. Tällä kertaa mukana olivat Sakari Kankaanpää (vas.) Vesa Harilo, Anna-Liisa Laine, Pentti Järvinen, Matti Suokorpi, Tuomo Erkkola ja Sanna Lundström.

Kantapöydästä uusia virikkeitä
Salon Yrittäjien hallitus päätti kokeilla
syksyn aikana Yrittäjien yhteistä työviikon päättävää kahvihetkeä kantapöydässä Hanhivaaran Liikuntakeskuksen
kahviossa. Tarkoituksena on vaihtaa
ajatuksia ja vaikka väitellä muista, kuin
työhön liittyvistä asioista.
Vaikka jokaiselle kantapöytäpäivälle
nimetään vetäjä, on tarkoitus, että tilaisuus on vapaamuotoinen ja aiheet voivat olla muitakin, kuin vetäjän valitsema
avausaihe.

Aluksi kokeillaan jäsenten innokkuutta
kokoontumiselle ja päätetään sen jälkeen Kantapöytävarauksen jatkamisesta. Joulukuussa pidetään taukoa ja jatketaan ”istuntoja” sitten tammikuussa.
Ensimmäisen kerran kantapöydän
ympärille kokoonnuttiin 14. syyskuuta
ja paikalla oli kymmenkunta yrittäjää.
Vetäjänä toiminut Tero Vaarna aloitti
keskustelun kyselemällä joukon vapaaajan vietosta.
Useimmilla paikallaolijoilla oli saman-

tyyppinen projekti meneillään, eli polttopuiden teko tai sisäänajo talven varalle.
Toisen kantapöytäkerran vetäjä Matti
Suokorpi halusi Yrittäjien hallitukselle
palautetta toimistaan. Toinen kerta oli
houkutellut jäseniä paikalle jo viitisentoista. No, niitä ei juuri tullut, mutta
puhe kääntyi pian Salon kaupungin
tämänhetkisen imagon saamiseen positiivisemmaksi.
Ilmaan heitettiin myös ilmaisen os-

tosmatkan järjestämistä Helsingistä
Saloon, jotta pääkaupunkiseudulle
kantautuisi tieto Salon vireästä liikeelämästä, asuntoalueiden kauneudesta ja vahvasta uskosta tulevaisuuteen.
Nyt tätä hanketta on viety eteenpäin niin
paljon, että Vainion Liikenne on luvannut olla siinä mukana ja toteutumispäiväksi on kaavailtu 1. joulukuuta.
Kolmannen Kantapöytäkerran vetäjänä
toimi Tuomo Vaanela ja hän oli valinnut
aiheekseen liikunnan ja yleensä Yrittäji-

Esille tulivat myös keilailta, sulkapalloja uimahalliryhmät sekä lasketteluretken tekeminen Himokselle viikkojen 11
tai 12 aikana.

Jarmo Laakso

Salon Rakentajat

salon
seudun
asunnot.net

p. 0400 593 202

lasse@rakennusliikesalo.fi
Sisäkattojen ja
väliseinien ammattilainen


salon
vaihtoautot.net

en yhteisten harrastusten virittämisestä.
Todettiin, että lentopallovuoro yrittäjillä
jo onkin, kun Mustamäen koululla Halikossa on vuoro torstaisin kello 20 -22.
Mukana on ollut pieni porukka, joten
sinne toivotaan lisää väkeä.
Naisten jumppa- tai kuntosaliryhmän
kokoontumista toivottiin myös, kun tiedetään, että itse kukin käy salilla kuka
mihinkin aikaan. Samoin naisten hölkkä- tai kävelytunti voisi olla kiinnostava
ryhmä kutsua kokoon.

Markus Kauppi
p. 050 505 5335

����

Decor Oy
Sahrankatu 20 B 13
24100 Salo, 050 529 1563
av.virtanen@elisanet.fi
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Salo Yrittäjien sihteeri Anna-Liisa Laine ja Liina Seppo kuuntelivat Iltatorilla ihmisten ehdotuksia myönteisen ilmapiirin
luomiseksi Saloon.
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Yrittäjien iltatorikatos kiinnosti ohikulkevia ihmisiä, jotka kävivät antamassa omia ehdotuksiaan myönteisen ilmapiirin luomiseksi
kaupunkiin.

Iltatorilla kerättiin
myönteistä mieltä
Salon Yrittäjien menneen kesän iltatoritapahtumassa salolaiset kutsuttiin
kertomaan ja keskustelemaan Salon
tilanteesta ja ideoimaan keinoja myönteisen ilmapiirin luomiseksi omalle kotiseudulle.
Vaikka moni totesi, että täällä on jo
kaikki tai kaikkea, niin toki löytyi myös
parannus- tai perustamisideoita. Yksi
melko konkreettinen ehdotus oli, että
Salossa pitäisi saada palkat ja hinnat
alemmalle tasolle.
Ehdotettiin, että Helsingintien alkuosan
lähellä olevalle alueelle sopisi suihku-

lähde, vanhaa kaupunkia voisi uudistaa
sekä perustaa sinne kauppahalli ja, että
Horninkadusta pitäisi tehdä kävelykatu.
Mari Ruostesaarella oli vanhana nokialaisena yksinkertainen vinkki työllistää
ammattitaitoisia ihmisiä: – Meidän pitäisi täällä Salossa alkaa tehdä matkapuhelimia.
Esitettiinpä myös hyväntahtoisen toripoliisin valjastamista neuvomaan ja
auttamaan ihmisiä. Yleisesti toivottiin
parempaa kanssakäymistä ihmisten
kesken: - Jokainen voisi tukea toista ja
kannustaa eteenpäin.

Yrittäjyyteen tuli oivallinen neuvo, jossa todettiin vanhojen ja uusien yrittäjien
keskinäisen yhteistyön lisäämisen sekä
yrittäjien verkostoitumisen auttavat asioiden eteenpäin viemistä.

Ehdotettiin lisää toteutettavaksi pieniä kylätapahtumia vaikka nimikkeellä
”tehdään yhdessä” –hommia. Se lisäisi
yhteisöllisyyttä ja saisi uudet asukkaat
helpolla tavalla mukaan porukkaan.

Elina Suonio-Peltosalo totesi, ettei terveys- ja hoivateknologian osaamista
Salossa ei korosteta tarpeeksi.
- Pehmeiden alojen korostaminen kaupungin vetovoimaisuuden osana voisi
olla hyvä juttu. Palveluja, kuten sairaalaa ei tulisi lopettaa, vaan kehittää ja
peruspalvelun tuottamisen ohella myös
myydä niitä.

		Jarmo Laakso

Elina Suonio-Peltosalo painotti parannusehdotuksessaan pehmeiden arvojen
esilletuomista Salon markkinoinnissa.

www.vetcare.fi

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

Etusijalla eläinten hyvinvointi.

www.kiinteistopalvelulaaksonen.fi

P akkau sk o n eet
ja

- mater iaalit
1992 - 2012

PL 99 ● 24101 Salo ● vetcare@vetcare.fi

Rinteentie 38
24240 Salo
0400 600 065

w w w. k ulo ra . f i

Örninkatu 3-5, 24100 Salo

Tarvitsemme toisiamme.

* Pihapuun kaadot
* Kattojen pesu
ja pinnoitustyöt

p. 044 0400 286
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GOO

V
GO EAST – NOW!

LKO

O

SK

M

MA 19.11.2012
KLO 10.00 – 17.00
ASTRUM-KESKUS,
SALORANKATU 5-7, SALO

oskovan lähellä sijaitseva Skolkovo Technopark
on innovaatiokaupunki, josta rakennetaan Venäjän omaa Piilaaksoa. Varsinais-Suomen suurimmassa teknologia-alan kansainvälistymistapahtuma GO
SKOLKOVO- KUTSUSEMINAARISSA alueen yrityksillä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä ensimmäisten
joukossa yhteistyöhön Skolkovon yritysten kanssa.
Katso lisää www.yrityssalo.fi\tapahtumat

.
K IC K O F F 1 9 .1 1

TERVETULOA!

ILMOITTAUTUMINEN: 09.11.2012 mennessä
goskolkovo@yrityssalo.fi tai p. 02 778 73/Yrityssalo.

INTERNATIONAL

TILAISUUDEN JÄRJESTELYISTÄ VASTAA YRITYSSALO

Yrityssalo Oy / Örninkatu 15 / 24100 Salo / www.yrityssalo.fi

Kansainväliset markkinat avoinna
salolaisille yrityksille
GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008

Yrityssalo tarjoaa tukea kansainvälistymiseen sekä vientitoiminnan aloitusta
harkitseville että kansainvälistymistään
laajentaville pk-yrityksille. Yrityssalolla
on valmis yhteistyökumppaniverkosto jo
15 kohdealueella eri puolilla maailmaa
sekä vientirenkaita Venäjän, Vietnamin
ja Irakin ulkomaankaupan edistämiseen.
Venäjän jättimarkkinat avautuvat
Venäjä investoi lähivuosikymmeninä
suuria summia teollisuuden ja infrastruktuurin uudistamiseen. Tämä avaa
myös suomalaisille yrityksille uusia investointi- ja vientimahdollisuuksia. Tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen ohella
Venäjän teollisuus tarvitsee investointeja tuotantoteknologioihin sekä kone- ja
laitekannan parantamiseen. Lisäksi
modernisaatiohankkeiden yhteydessä
on luotu uusia rahoitusmahdollisuuksia,
jotka ovat avoimia myös ulkomaalaisille
yrityksille.

Ensimmäinen Yrityssalon hallinnoima
Venäjän vientirengas on juuri käynnistynyt ja siinä on mukana kuusi yritystä.
Toisen vientirenkaan suunnittelu on
käynnissä ja siihen on kiinnostuneilla
yrityksillä vielä mahdollisuus päästä
mukaan.
Kansainvälistymisneuvoja Katariina Ylieskola kertoo, että Yrityssalo ja Salon
kaupunki aloittavat yhteistyötä Skolkovo Technoparkin kanssa. Moskovan lähellä sijaitseva Skolkovo Technopark on
innovaatiokaupunki, josta rakennetaan
Venäjän omaa Piilaaksoa. 19.11.2012
Salossa pidettävässä kutsuseminaarissa etsitään varsinaissuomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia ja suoria
kontakteja innovaatiokaupungin eri
toimijoiden kanssa. Skolkovon kautta
yritykset saavat mahdollisuuden toimia
Moskovan lisäksi monessa muussa Venäjän kehityskeskuksessa. Seminaariin
osallistuu Skolkovon yritysten lisäksi
Skolkovo Foundationin vaikuttajia ja

runsaasti muita yritys- ja sijoittajaedus1
tajia Moskovasta
ja Pietarista.
– Pk-yrityksen ei tarvitse olla yksin suurissa saappaissa tähyillessään kansainvälisille markkinoille. Kun yrityksessä
pohditaan vientiä esimerkiksi Venäjälle,
apua ja tukea kannattaa kysyä Yrityssalosta, Ylieskola muistuttaa.
Vietnam kiinnostaa
Kansainvälistymisneuvoja Marjatta
Eskelinen-Välimaa kertoo, että Vietnamin vientirengas on rakenteilla ja siihen
haetaan parhaillaan yrityksiä. Yrityssalon yhteistyö Vietnamissa Danang
Trade Promotion Information Centren
(TPIC) kanssa on IPP-projektin myötä
nyt todella aktiivista. Yhteistoimintaa
kehitetään vahvasti, jotta saadaan aikaan kauppaa.
– 16.-22.11.2012 järjestetään Thai Nguyenissä messut, joilla Yrityssalolla on

osasto ja myös salolaisia yrityksiä on
vioi, että marraskuussa starttaavassa
YRITYSSALOtoisessa
GRAAFINEN OHJEISTO
12/2008
esillä osastolla. Ellei yrityksillä ole itse
Irakin
vientirenkaassa tulee
mahdollista osallistua tapahtumaa, heiltodennäköisesti olemaan mukana seitlä on mahdollisuus antaa materiaalia, semän yritystä. Lähi-idän markkinoista
esitteitä sekä mallikappaleita valmistakiinnostuneiden kannattaakin ottaa pimistaan tuotteista messuille. Keväällä kaisesti yhteyttä Yrityssaloon.
Yrityssalo osallistuu Da Nangissa
17.-21.4.2013 Vietbuild International – Kaikki kiinnostuneet mahtuvat muFairiin, mihin seudun yritykset voivat
kaan, sillä avaamme alueelle vielä
myös osallistua. Tästä tarkempaa tie- lisää renkaita. Irakissa on kova tarve
toa vuodenvaihteen jälkeen, Eskelinenkaikenlaisille tuotteille ja palveluille.
Välimaa lupaa.
Heillä ei ole omaa valmistusta, joten
kaikki pitää tuoda tulitikuista alkaen,
Irakissa suuret markkinat
Hynninen paljastaa.
Yrityssalon käynnistämässä Irakin ensimmäisessä vientirenkaassa on mukana viisi yritystä, jotka toimivat tiiviissä
yhteistyössä renkaan vientipäällikön
kanssa. Vientipäällikkö käy Salossa
ainakin kerran kuukaudessa ja vientirenkaaseen osallistuvien yritysten
kuviot ja markkinasuunnitelmat alkavat
olla valmiita.
Ohjelmapäällikkö Marko Hynninen ar-

Yrityssalo löytää markkinat
Yrityssalo järjestää syksyllä 2012 infoja
eri markkina-alueista. Tulevista tapahtumista löytyy ajankohtaisinfoa sivuilta
www.yrityssalo.fi sekä www.gointernational.fi.
Yritysten esittämien toivomusten ja
tarpeiden mukaan Yrityssalo järjestää

tilaisuuksia myös muista kiinnostavista maista. Kannattaa ottaa rohkeasti
yhteyttä, jos kiinnostuksen kohteena
olevaa maata ei ole vielä ohjelmassa.

INFO
Yrityssalon palvelut kansainvälistyvälle
yritykselle:
- neuvonta ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
- on-line-yritysneuvonta
- infot ja teemapäivät
- valmennukset, fact and finding matkat
kohdemaihin
- asiakkaan toimeksianto
- markkinaselvitys nimetyssä kohdemaassa
- markkina-aluekartoitus ja asiakaskartoitus nimetyssä kohdemaassa

Tukirahoitus helpottaa pk-yritysten
investointeja Salossa
Salo nimettiin syksyllä 2009 äkillisen
rakennemuutoksen alueeksi, kun alue
oli kokenut pahoja takaiskuja.
Rakennemuutoksen takaa löytyy yrityksille myös uusi mahdollisuus. Rakennemuutosrahoituksen turvin tuetaan
sellaisia yrityshankkeita, jotka säilyttävät alueella mahdollisimman paljon
työpaikkoja, luovat kokonaan uusia
työpaikkoja ja jotka osaltaan tukevat
alueen rakenteellista muutostyötä.
Rakennemuutoksen koordinoinnista ja
yritystuista vastaava Tommi Virtanen
Yrityssalosta kertoo, että yrityksen
kehittämisavustuksen kysyntä on Sa-

lossa ollut tasaista. Varsinais-Suomen
ELY-keskus on tehnyt tänä vuonna
rahoituspäätöksiä samaan malliin kuin
aikaisempina vuosina.
– Vaikka yleiset suhdanteet näyttävät
heikoilta ja investoinnit ovat monin paikoin jäissä, Salossa hakemuksia tälle
tukimuodolle jätetään kuten aikaisemminkin. Kiinnostusta on riittänyt, ja yritykset ovat aika hyvin osanneet hyödyntää kehittämisavustusta toiminnassaan.
Salossa 40 miljoonan euron investoinnit
Äkillisen rakennemuutoksen kautta

seutukuntaan ohjatuilla määrärahoilla
ja toiminnoilla on ollut merkittävä rooli
rakennemuutoksen vaikutusten lieventämisessä. Elokuun loppuun mennessä Salossa tukea oli saanut 72 yritystä,
jotka toteuttivat sata tuettua hanketta.
– Tukea on myönnetty elokuun loppuun
mennessä yhteensä 5,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsee noin 40 miljoonan
euron investointeja alueelle. Yritykset
ovat investoineet merkittävästi uusiin
koneisiin ja laitteisiin sekä toiminnan kehittämiseen. Samalla yritykset arvioivat
Saloon syntyvän 329 uutta työpaikkaa,
Virtanen kertoo.

Selkeästi eniten, noin 2/3, tuesta on
myönnetty teollisuudelle.
– Tukea saaneet yritykset ovat hyvin
erikokoisia, on pieniä ja on isompia.
Muihin alueisiin verrattuna Salossa on
toteutettu runsaasti pieniä hankkeita, eli
täällä tukea on hyödyntänyt suurempi
määrä yrityksiä kuin muualla. Tukisummat vaihtelevat 3000 ja 200 000 euron
välillä, Virtanen taustoittaa.
Tukea voi hakea vieläkin
Yrityksille rakennemuutos on positiivinen mahdollisuus siinä mielessä, että
yritysten on nyt mahdollista käyttää

äkillisen rakennemuutoksen tukia.
– Kun yrityksellä on kehittämis- ja investointisuunnitelmia, kannattaa ottaa
heti yhteyttä Yrityssaloon tai VarsinaisSuomen ELY-keskukseen. Arvioimme
investointituen myöntämisen mahdollisuudet ja hakemus saadaan näin nopeasti eteenpäin.
Yrityksen kehittämisavustusta voi hakea edelleen, sillä Salo jatkaa äkillisen
rakennemuutoksen alueena vuoden
2013 loppuun saakka. Kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin,
tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen,
liiketoiminnan kehittämiseen ja vienti-

toiminnan valmisteluun. Avustuksen
osuus hankintamenosta on yleisimmin
20 prosenttia ja se maksetaan hakemuksen perusteella jälkikäteen toteutuneiden menojen perusteella.
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla
yritykselle merkittäviä ja avustuksella
tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen
toteutumiseen. Yrityskoon kasvaessa
myös hankkeen on kasvettava, jotta se
olisi yritykselle merkittävä.

SALON YRITTÄJÄ
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Yrityssalo valmentaa yrityksiä
selviytymään muutoksessa
Salolaisissa yrityksissä tarvitaan
uudenlaisia ajatuksia, rohkeutta
sekä vahvaa johtajuutta viedä läpi
uudistukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Vahvana tukena
muutoksessa on Yrityssalo, joka elää
mukana yritysten arjessa.

ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön.
Asiantuntijoiden maksullisiin palveluihin on saatavissa enintään 50 prosentin
tuki. Yrityssalon palvelupäällikkö Juha
Metsänoja on huomannut, että yritykset eivät välttämättä tiedä mitä kaikkea
apua on saatavana.

Menestyvät yritykset ovat alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn perusta. Salon seudun yrityksissä on hyvä
tsemppihenki päällä ja töitä tehdään
hartiavoimin. Yritykset uskovat Saloon
ja tulevaisuuteen.

– Yrityssalo on koonnut laajan joukon
eri alojen osaajia asiantuntijarekisteriinsä. Lista on pitkä ja kattaa melkein kaiken, erityisesti nostaisin esiin myyntiin
ja markkinointiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Kaikki onnistuminenhan perustuu
myyntiin, Metsänoja summaa.

Yrityssalo tukee yritysten ponnisteluja
monin tavoin. Ydintehtäviä ovat alueen
yritys- ja sijoittumispalvelut sekä yrittäjäksi tähtääville suunnatut palvelut.
Yritysneuvonta alkaville ja toimiville yrityksille on pääsääntöisesti maksutonta.
Tarjolla on monipuolinen kirjo asiantuntijoiden neuvoja ja tukea, valmiita yritysverkostoja sekä työkaluja yrityksen
elinkaaren eri vaiheisiin.
Monenlaista apua ja valmennusta
Yrityssalon tuetut asiantuntijapalvelut
on hyvä työkalu. Yrityssalo myöntää
kasvuhakuisille pk-yrityksille tukea

Yrityssalon suositut valmennukset, koulutukset, workshopit ja klinikat jatkuvat
syksyllä. Valmennuksien aiheina ovat
esimerkiksi Nostetta myyntiin ja markkinointiin, asiakkuudet, taloushallinto,
johtaminen ja kansainvälistyminen. Erityisesti panostetaan valmennukseen
muutoksessa selviytymisessä, mikä
antaa välineitä käytännön muutoksiin
valmistautumiseen. Lisäksi toteutetaan
yrityskohtaisia valmennuksia, jotka
räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Lisätietoja löytyy sivuilta www.
yrityssalo.fi.

Yrityssalo on juuri käynnistänyt globaalin hankintaosaamisen kehittämiseen
liittyvät toimenpiteet yhteistyössä Turun
yliopiston kanssa. Tavoitteena on tuoda
yrityksiin lisää hankintaosaamisen ymmärrystä ja lisätä yritysten kilpailukykyä.
Tulossa on muun muassa hankintaan
ja toimitusketjunhallintaan keskittyviä
koulutusohjelmia, seminaareja sekä
tutkimusta.
Tietoa omistajanvaihdosasioista ja
rahoituksesta
Rahoitusneuvontaa sekä yritysten
omistajan- ja sukupolvenvaihdosasioita
Yrityssalossa hoitava erityisasiantuntija
Jukka Heinonen kertoo, että monessa
yrityksessä omistajanvaihdosasiat ovat
ajankohtaisia.
– Usein omistajanvaihdosasiaan herätään liian myöhään. Yrityssalolla
onkin tärkeä rooli tiedon jakajana, olipa kyseessä sitten omistajanvaihdos,
sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa.
Järjestämme säännöllisesti omistajanvaihdosklinikoita ja esimerkiksi 6.11.
Yrityskauppaillan, jonka aiheena on
verotus.

Toinen ajankohtainen ja tärkeä asia,
jonka Heinonen nostaa esiin, on yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen. Yrityssalo neuvoo yrityksiä
eri rahoitusvaihtoehtojen arvioinnissa,
julkisen rahoituksen hakemisessa sekä
yksityisen rahoituksen löytämisessä.
– Kansainvälisen mallin mukainen yksityisen osaamissijoittamisen osuus
tulee kasvamaan Suomessa. Myös
Salon seudulla alkaa olla yhä enemmän yrityksiä ja tahoja, joilla on tietoa,
taitoa ja kokemusta joltakin erityiseltä
yritystoiminnan alueelta. Nämä sijoittajat keskittyvät samanaikaisesti sekä
rahoittamaan että kehittämään yrityksiä.
Salon vetovoima säilyy
Salossa onnistumiset muodostuvat pienistä puroista, mutta isot Nokia-uutiset
jättävät helposti varjoon lukuisat positiiviset asiat. Salossa yritysten taloustilanne ei laajemmassa mittakaavassa
ole lainkaan niin hälyttävä. Yritykset
uskaltavat edelleenkin investoida ja
kansainvälistyä. Tsemppihenki on korkealla, esimerkiksi Yrityssalon järjestämät Tuulta purjeisiin ja Askeleen edellä

-tilaisuudet kokosivat satoja yrittäjiä ja
päättäjiä keskustelemaan ja verkottumaan.
Salo on hyvä paikka yrittää, työllistävistä yrityksistä halutaan pitää kiinni
ja saada myös uusia. Kaupunki ottaa
kiinnostuneena vastaan kaikki sijoittumishaluiset yritykset. Saloon onkin jo
siirtynyt jonkin verran pk-yrityksiä muilta
paikkakunnilta.
– Kyselyjä tulee säännöllisesti. Salo
kiinnostaa muualla toimivia yrityksiä.
Nokian perintö on herättänyt yritykset
huomaamaan, että Salossa on ammattitaitoista työvoimaa saatavilla. Yritykset tulevat tänne osaavan työvoiman
ja sijainnin perässä, Juha Metsänoja
vahvistaa.
Yritysten kasvaessa ja uusien yritysten
sijoittuessa Saloon työpaikkojen määrä
nousee. Uusien työpaikkojen myötä
alueen elinvoimaisuus kasvaa ja talous
paranee. Yrityssalon asiantuntijat ovat
kaikkien Salossa toimivien ja sinne
muuttavien yrittäjien ja myös yrittäjiksi
aikovien palveluksessa.

INFO
Tietoa Yrityssalon tarjoamista ajankohtaisista asiantuntijapalveluista, valmennuksista, koulutuksista ja tilaisuuksista
löytyy sivuilta www.yrityssalo.fi.
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SALAATTILOUNAS ja KEITTOLOUNAS

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

Stenroos R. Oy
kivenjalostustoimintaa
jo
vuodesta 1934

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

Katrineholminkatu 9
24240 SALO
p. (02) 731 3255

SALON AUTOKOULU OY
LISÄTIETOJA MEISTÄ:
www.salonautokoulu.fi
info@salonautokoulu.fi

OMELUKONEET TAPSALTA

– MyyNTI – HUOLTO – VARAOSAT
www.salonmoottorihuolto.fi

Tuo vanha koneesi vaihtoon hyvitämme siitä reilusti
BIKESERVICE OY | VILHONKATU 22, SALO
PUH: 0201 222 600 | Ark. 9:00-17:00 La. 9:00-14:00

WWW.OMPELUKONEKAUPPA.FI
229,-

Ratakatu 3, 24100 SALO, p. 02-727 7100

Liikekiinteistöt
Asuinrakennukset
Sähköasennukset Teollisuussähköistykset
Huoltokorjaamo
ja huolto
Maatalouden sähköasennukset

Sähkötarvikemyymälä
Lämpöpumput

Kauppakeskus Plaza, I vk. p. 040 455 1205
ma - pe 9 - 20, la 9 - 18, su 12 - 16

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

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

TULE KÄYMÄÄN: Helsingintie 9, 24100 Salo
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LahiTapiolan Ari Lagerström esitteli kahden paikallisen vakuutusyhtiön yhdistymisen etuja ja toimintaa. Kysymyksiä toimitusjohtajalle esittivät muutkin yrittäjät, kuin puheenjohtaja Jyrki Sjöholm.
Ari Lagerström kuvaillee Lähivakuutuksen ja Tapiolan syntynyttä fuusiota kahden samanlaiset taustat omaavan yhtiön yhteenliittymänä. - Jatkossa kaikki on kiinni asiakkaista, jotka määrittelevät toiminnan tason.

Yhdistyneellä LähiTapiolalla
paikallinen vahvuus
Lähivakuutus ja Tapiola fuusiossa
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
yhdistyvät uudeksi keskusyhtiöksi. Varsinaisesti uusi yhtiö aloittaa toimintansa
1.1.2013, jolloin yhdistymisessä syntyvä yhtymä virallisesti aloittaa käytännön
toimintansa.
Kahden asiakasomistuksiin nojautuvat
yhtiön fuusio julkaistiin helmikuussa.
Salon alueyhtiöön tulivat Lähivakuutusyhdistys Etelä, Häme-Uudenmaan
Lähivakuutusyhdistys, Kotiseudun
Lähivakuutusyhdistys, Maakunnan lähivakuutusyhdistys sekä Tapiolan pai-

kallisalue Salo-Lohja.
- Vuoden vaihteen jälkeen keskinäisen
yhtiön toiminta-alueella on 19 alueellista yksikköä. Salossa sijaitseva Etelän
yksikkö on veturi ja Tarvasjoen, Marttilan sekä Häme-Uusimaan yksiköt ovat
vaunuja, kuvailee toimitusjohtaja Ari
Lagerström.
Alueyhtiöt tarjoavat omilla toimialueillaan asiakkailleen kokonaispalvelua
vakuutuksissa ja pankkipalveluissa ja
Lagerström kuvailee syntynyttä yhtiötä
paikallisista toimijoista poikkeavaksi
aidoksi vakuutusyhtiöksi ja oikeaksi
finanssitavarataloksi.

Lagerström nimittää syntynyttä fuusiota
kahden samanlaiset taustat omaavan
yhtiön yhteenliittymäksi, joka sisältää
jatkossa erityisosaamista vakuutusalalla sekä pankkitoiminnan.
- Tämänhetkinen nimi kuuluu kokonaisuudessaan Lähivakuutus-Tapiola Keskinäinen yhtiö Etelä-Häme-Uusimaa ja
jonka toiminta-alue on Tarvasjoki-Marttila kautta kehä-3:lle asti, hän esittelee.
Marraskuussa yhtiölle on tulossa uusi
ja selkeämpi nimi, jonka alle kaikki
toiminnot sitten sisällytetään. Yhtiön
keskuspaikkana tulee olemaan Salo,
jonka toiminnot löytyvät kaikki Loka-

kuun lopusta alkaen Turuntie 8:n nykyisistä Lähivakuutuksen laajentuvista
toimitiloista.
- Päätökset tehdään täällä Salossa ja
täällä käytämme palveluissa paikallisia
toimijoita eli markkinointi ja tuotanto
ovat saman katon alla, hän toteaa.
Henkilökuntaa on 97 ihmistä, joista Salossa toimii 45. Alueitten taloushallintoja
on Lagerströmin mukaan yhdistelty jo
ennakoidusti, eli vähennystarpeita ei
ole, mutta syksyn aikana tulee ilmeisesti
lisäystarvetta.
Lähivakuutuksella on ollut henkipuolel-

www.starahrd.fi

la useita yhteistyökumppaneita kuten
eläkepuolellakin. Pankkitoiminnassa ei
kattavuusprosentti ole toistaiseksi iso
ja sitä on Tapiolassa viety eteenpäin
harkitun rauhallisesti.
- Alueellisuus on vahvuutemme jatkossakin. Viemme pankki- ja vakuutusasioinnin mahdollisimman lähelle
omistaja-asiakkaita ja pyrimme tarjoamaan kattavat lähipalvelut, Lagerström
kuvailee.
Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta muodostuvaan yhtiöryhmään kuuluvat
keskus- ja alueyhtiöiden lisäksi Tapiolan pankki- ja varainhoitoyhtiöt, Henki-

Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Lähivakuutuksen ja Tapiolan nykyiset asiakkuudet
säilyvät ennallaan.

		

Jarmo Laakso
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Valikoimamme uudistuu
uudistuu
Valikoimamme
R I T V A
F A L L A
Maripuodista
R
I T V A
F A lahjat
L L A
-mallistoa nyt myös myymälässämme.
-mallistoa
nyt
myös
myymälässämme.
yhteistyökumppaneille
Ritvaoman
Falla paikalla torstaina 25.10. klo
15.00-20.00.
ja
Ritva
Falla paikallayrityksen
torstaina 25.10. väelle
klo 15.00-20.00.
Länsiranta 8, Salo,
Länsiranta
Salo,
Länsiranta
8,8,Salo,
P. 731 7083
P.
731 7083
7083
P.
731
ma-pe
9.30-17,
la 9-14
salo@maripuoti.fi
ma-pe
9.30-17, la 9-14
ma-pe 9.30-17, la 9-14

-myymälä

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

Avoinna ark ma-pe 8-20
lauantaisin 8-18
sunnuntaisin 12-20 (2009)

Rauno Nikander

0440 12 17 15

Kirjastolantie 84, 24240 Salo

www.dekkpartner.fi
www.dekkpartner.fi

- rengaskauppiaasi

Alan edelläkävijä Salossa
jo 30 vuotta!
Merkkikoht. käsittelyt
-hyväksyntä
Laadukas takuutyö!
R I T V A

R I T V A

F A L L A

R I T V A

F A L L A

F A L L A

R I T V A

F A L L A

- rengaskauppiaasi
VARASTOSSA

OLEVAT
VARASTOSSA
www.dekkpartner.fi
KESÄRENKAAT
OLEVAT
KESÄRENKAAT

RUOSTEENESTON
EXPERTTI

-40%
-40%
VARASTOSSA

731 6888
RUOSTEENESTO

- rengaskauppiaasi

SALON

ovh:sta

ovh:sta

OLEVAT
KESÄRENKAAT

RAITALANKATU 1, 24260 SALO PUH (02) 731 6888

-40%

Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina.
Asioidessasi DekkPartner -myymälässä sinua palvelee asiantuntija,
Haluamme
vastata asiakkaidemme
tarpeisiin
aina.
joka
tuntee suomalaiset
ja suomalaisten
erityistoiveet.
Asioidessasi DekkPartner -myymälässä sinua palvelee
asiantuntija,
ovh:sta
joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet.

MERINIITYN AUTOHUOLTO

Meriniitynkatu 21, Salo
MERINIITYN
AUTOHUOLTO
P.
02 733 3020, 0400 742
128
meriniityn.autohuolto@gmail.com
Meriniitynkatu 21, Salo
P. 02 733 3020, 0400 742 128
Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina.
meriniityn.autohuolto@gmail.com

Asioidessasi DekkPartner -myymälässä sinua palvelee asiantuntija,
joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet.

MERINIITYN AUTOHUOLTO

Meriniitynkatu 21, Salo
P. 02 733 3020, 0400 742 128
meriniityn.autohuolto@gmail.com

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
Henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden joulumuistamiset
kerralla kuntoon!

LASKURI OY
Yrittäjän apuna arjessa

Katrineholminkatu 6
3 krs, 24240 Salo
P. (02) 737 1700
Fax (02) 737 1214
pirjo.heinonen@laskuri.fi
02 727 3580 Joensuunkatu 5 Salo www.promopaja.fi



SykSyn
ihanat
takit
Saapuneet
Kuvan
MEXX -takki




169,95

SATAMAKATU

 31


 
 

040-546 3292

Turuntie 3, Salo
p. (02) 731 1011
Avoinna ma-to 9-17.30,
pe 9-18, la 9-14

13

SALON YRITTÄJÄ

Finnfoam laajentaa entiselle Högforsin tontille, johon nousee 14 000 neliö tehdashalli. Yksi tuotantolinja tulee ylittämään Örninkadun.

Finnfoam laajentaa
tuotantoaan Salossa
Eristelevyjä ja –elementtejä tekevä
Finnfoam Oy on 30 vuoden aikana
kehittänyt tuotantolinjojaan ja nostanut
eristelevyjensä tuotantokapasiteettia
Salossa 30 000 kuutiometristä peräti
700 000 kuutiometriin. Nyt on toteutumassa laajennus, jossa kapasiteetti
nousee 1,1 miljoonaan kuutiometriin
vuodessa.
- Meneillään olevassa laajennushankkeessa tuotanto- ja varastotiloja tulee
lisää yhteensä 14 000 neliötä. Tuotannon yksi linja vedetään uuteen osaan

Örninkadun yli, toteaa Jorma Nieminen
Finnfoamilta.
Yhtiö haki poikkeuslupaa saada katkaista Örninkatu tehtaan kohdalta liikenteeltä tai vaihtoehtoisesti vetää katu
kiertotietä radanvarren kautta. Järjestelyyn ei Niemisen mukaan lämmennyt
kaupunki eivätkä useimmat Örninkadun
muut yritykset.
- Joten nyt laajennushanke toteutetaan
kadun 4,5 metrin korkeudella ylittävällä
linjalla. Vedämme rakentamisen yhteydessä oman kuljetusreitin tehtaan

alueelta Valimonkadun kautta, jotta
rekoille olisi jouhevampi reitti päästä
alueen ympäri, Nieminen sanoo.
Tehtaan laajennus tulee luonnollisesti
Finnfoam-eristelevyjen lisääntyvän
menekin tarpeisiin. Kohteita ovat kaikenlainen rakentaminen, joista suurimpia kohteita ovat isot kauppakeskukset
sekä teollisuuden lattiaratkaisut.
- Lisäksi uskon, että sulatus- ja jäähdytyshyväksynnän testauksen jälkeen
CE-hyväksynnän saaminen tulee ra-

joittamaan Styroxin maahanlaittolupaa
merkittävästi ja se lisää Finnfoamin
menekkiä, Nieminen miettii.
Yrityksen Salon tehdas toimittaa pääasiassa pohjoismaiden tarpeen ja Liettuassa sijaitseva tehdas toimitta eristelevyt Baltian ja Euroopan tarpeisiin.

ton puolelle tulee maavarainen lattia.
- Tehdashallin korkeudeksi tulee 12
metriä. Jos konehallia joskus pitää
laajentaa, niin varasto-osan lattian
paalutuksen pystyy toteuttamaan hallin
sisältä, Nieminen toteaa.
Laajennus työllistää alkuvaiheessa
muutamia ihmisiä, mutta pidemmällä
aikavälillä Niemisen arvion mukaan parikymmentä henkilöä. Tällä hetkellä yritys työllistää Salossa noin 50 henkilöä.
Laajennuksen yhteydessä myös Finnfoamin toimisto muuttaa kadun toiselle

puolella Högforsin vanhaan konttoriin,
johon remontoidaan nykyaikaiset noin
1 000 neliön tilat.

 

Finnfoamin tehdaslaajennus toteutetaan rakenteeltaan pääosin betonipilareilla ja –elementeillä sekä puupilareilla.
Konesalin lattia tulee paalutuksen päälle valettavalle betonikannelle ja varas-

Jarmo Laakso
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Markku
Raute Tmi

LVI asennus ja huolto

p. 040 701 2638
lvi@vuorikoski.fi

www.pianokartano.fi
p. 02 - 7333 440
Ollikkalankatu 10,
24260 Salo

p. 044 078 0919

markku.raute@gmail.com

 PAJAMÄEN
 

RAKENNUS KY

p. 050 3794 898

 

www.pajamaenrakennus.com

  


  

Matti Keskinen

  
p. 040- 486 5011

www.nosturikoulutus.fi
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Salkkari tarjoaa mainostajalle Palvelut Paketissa!

Salon Seudun Sanomat ja www.sss.fi
lukija- ja viikkokävijämäärä

yhteistavoittavuus 59 000 (KMT 2011)
Haluamme, että salonseutulaiset keskittävät
ostoksensa omalle seutukunnalleen.
Sanomalehti luetaan joka aamu tarkasti,
ja yhden lehden parissa viihdytään keskimäärin
yli puoli tuntia. Lehdessä ei mainonta haittaa,
päinvastoin!

Mikä toimialasi ja yhtiömuotosi onkaan,
keskity olennaiseen. Jätä taloushallintosi
asiantuntijoidemme hoitoon.
- liikekirjanpidot
- palkanlaskentapalvelut
- maatalouskirjanpidot
- yritysten perustamiset
- veroneuvonta
Ota yhteys 010 255 1378
OP-Taloushallinto, Salo

Lehti tarjoaa ilmoituksellesi arvostetun ja
luotettavan ympäristön niiden uutisten
ja asioiden keskellä, joista lukijamme ovat
kiinnostuneita. Tilattu lehti on haluttu
– ilmoituksesi toivottu.
Salon Seudun Sanomien
MEDIAMYYNTI

Parasta paikallista
Mediamyynti:
Pirkko Pelander, (02) 770 2225
Virve Ruissalo, (02) 770 2218
bold cond. 17pt.
tuotepäällikkö
mediamyynnin päällikkö Myriad Pro
Salkkarin sin.
Heli Valanne, (02) 770 2216
Kaisa Järvi, (02) 770 2214
mediakonsultti
mediakonsultti Parasta paikallista
Pia Peltola, (02) 770 2215
mediakonsultti

Tarja Tyventö, (02) 770 2224
media-assistentti

OP-Taloushallinto

Valitse
vastuullinen kumppani

sähköpostit:
i@sss.fi
etunimi.sukunim
Parasta paikallista
Lisätietoja ja mediakortti:
www.sss.fi/ilmoitukset

Malli alapalkin paksuudesta logon
ympärillä. (Leveys tulee tietysti
pohjan mukaan.)

Parasta paikallista
Myriad Pro bold cond. 16pt.
alapuolella pienempi

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.
Lue lisää osoitteessa vmp.ﬁ.

• Henkilöstövuokraus • Rekrytointi • Kansainväliset henkilöstöratkaisut
• Koulutus ja kehittäminen • Ulkoistaminen

Parasta paikallista

13pt.
Pro bold cond.
JoustoluottoMyriad
pitää
yrityksesi
tasapainossa
Myriad Pro bold

Parasta paikallista

Yrityksen JoustoluottoMyriad
on edullinen
Pro regular rahoitusvaihtoehto yrityksille. Kun
yrityksesi tulot ja menot ajoittuvat eri aikaan, Joustoluotolla voit
tasapainottaa tilannetta. Luotolta siirretyt varat ovat heti yrityksesi
käytössä. Lisätietoja saat konttoreistamme sekä puhelimitse Yrityspalvelusta 0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe 8–18.
Yrityksen Joustoluoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy normaalein luotonmyöntöehdoin.

Teemme sen mahdolliseksi

Turuntie 4
Lounais-Suomen yrityskonttori
nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

VMP Group
Salo, Katrineholminkatu 6
Puh. (02) 728 1450
salo@vmp.ﬁ
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Salon Keskuspajan laajennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Timo Skogström toteaa laajennuksen mahdollistavan myös
uusien työtekijöiden palkkaamisen.

Sähkökeskusten kysyntä
on lisääntynyt
Sähkökeskuksia valmistava Salon Keskuspaja Oy on aloittanut toimintansa
jo 25 vuotta sitten. Yritys oli alkujaan
kolmen osakkaan perustama ja heistä
jäljellä ovat nyt Timo Skogström ja Esa
Koskenvuori.
- Meillä on riittänyt töitä lisääntyvästi
ja se kertoo ennen kaikkea siitä, että
teollisuudessa ja liikekiinteistöissä laajennetaan ja uudistutaan kaiken aikaa,
toteaa Skogström Keskuspajasta, joka

työllistää tällä hetkellä 11 asentajaa.
Alkujaan Keskuspaja toimi vuokratiloissa Pursimiehenkadulla ja vuonna 1999
yritys muutti omiin 650 neliön tiloihin
Myllyojankadulle. Nyt toimipisteellä tehdään laajennusosaa, johon tulee uutta
tuotanto- ja varastotilaa 350 neliön
verran. Samalla se mahdollistaa myös
uusien työtekijöiden palkkaamisen.
Suoraan kuluttajille tai pienrakennuk-

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

ja

Örninkatu 12

044 556 2449

�������������������������

sille Keskuspaja ei keskuksia toimita,
vaan asiakkaina ovat sähköteollisuus
ja –urakoitsijat. Julkiselle puolelle menevät keskukset kertovat uudistuotannosta. Pieni osa keskuksista menee
Skogströmin mukaan asuntotuotantoonkin kerrostalokohteissa, mutta
nekin tilataan sähköurakoitsijan kautta.
Keskuspaja on historiansa aikana
tehnyt yli 20 000 erikokoista sähkökeskusta eli tuotanto on ollut noin 1 000

keskusta vuodessa.
- Pienimmät keskukset ovat esimerkiksi
kerrostalon huoneistokeskuksia. Toinen
ääripää ovat sitten isojen teollisuuskiinteistöjen keskuskokonaisuudet, esittelee Koskenvuori.
Keskuksen koon, eli kytkimien, sulakkeiden ja johdatusten määrän hänen
mukaansa ratkaisee luonnollisesti virrankulutus ja yleensä käyttökohteiden
määrä. Keskuksen muut ominaisuudet

DIMENTEQ
DIMENSION FOR YOUR BUSINESS

Av. ma-pe 10-17.30. la 10-14
Pesemme matot räsyistä aitoihin, täkit, petauspatjat, haalarit yms.

määrää sitten esimerkiksi asennuskohde eli tuleeko keskus kuivaan tai kosteaan tilaan.
Yrityksen nimi ei kuluttajalle juuri missään näy varsinkaan, kun rakennuksen
sähkökeskuksen avaaminenkin on sallittua periaatteessa vain sähkömiehelle.
- Pääosa asiakaskunnasta koostuu noin
tusinasta sähköliikkeistä ja alan toimijoista pääosin Länsi-Suomen alueelta.

Toki muutamia asiakkaita on pääkaupunkiseudullakin. Muut mahdolliset
asiakkaatkin ovat sitten jollain lailla kytköksissä edellisiin, Skogström esittelee.

Jarmo Laakso

Yrityshautomo antaa tukea.
Vuokratiloihin myönnetään tukea 10 – 60 %.
Myyntivarastoon ja koneinvestointeihin sekä
markkinointiin tukiosuus 10 – 50 %.
Pääomasijoitus 10.000 – 300.000 €
Kysy lisää mahdollisuuksista puh. 7366388

Kiskontie 532 24130 SALO

02-733 4385
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Konepaja
Jamet Oy
Linnamäentie 4
24910 Halikko as
736 4441
www.jamet.fi

WC-PAPERIT
TALOUSPAPERIT
KÄSIPYYHKEET
TEOLLISUUDEN VETOPYYHKEET
HIERONTAKREPIT
KERTAKÄYTTÖASTIAT
JÄTE/ROSKAPUSSIT
PESUAINEET
KOPIOPAPERI
KAIKKI TÄMÄ
TOIMISTOOSI
KULJETETTUNA!!

Halikko
Express
Oy
Muuttoja,
kuljetuksia...

Igor Petrov

Terveiset ystävyyskaupunki
Rzhevin yrittäjiltä
Yli 40 vuotta ovat Salon kaupunki Suomesta ja Rzhevin kaupunki Venäjällä
olleet ystävyyskaupunkeina. Neuvostoliitto on lakannut olemasta, Venäjän
poliittinen rakenne on muuttunut, mutta
ystävälliset suhteet ystävyyskaupunkien välillä eivät ole katkenneet, vaan
päin vastoin vahvistuneet ja mikä tärkeintä – ne ovat siirtyneet kulttuurin ja
politiikan tasoilta kaupallisen yhteistoiminnan tasolle. Viimeisen kahden vuoden aikana on kaupunkiemme välille
syntynyt uusia kontakteja, jotka ovat
lähtöisin liikemiestasolta ja businessympäristöstä. Maiden väliset kaupalliset
suhteet ovat kehittyneet jo vuosisatojen
saatossa ja silloin kun kaupankäynti on
ollut edullista ja mutkatonta, on vastaavasti myös talous kehittynyt. Jo Adam
Smith- niminen suurmies todisti, että
valtiolle on tuontikauppa edullista. Ja
niin kulkivat karavaanit markkinoimassa ja vaihtamassa tavaroita kaukaisissa
maissa ja kotiin palatessaan heillä rahat
helisivät karavaanin kopseessa ja näin
he lisäsivät kotimaansa pääomia.
Venäjä on yksi Suomen viennin ykkösmaista ja tämän selittää maantiede. Venäjän markkinat sienen tavoin imevät
kaiken, mitä sen eteen osuu. Elintarvikkeet, elektroniikka, teknologiateollisuuden tuotteet, ehkä vain hiilivetyä on
vaikea myydä meille venäläisille. Mutta
venäläiset perinteisesti arvostavat suomalaisen polttoaineen laatua ja ovat
itsekin tankanneet polttoainetta Neste
Oilin huoltoasemilla.
Poliittiset ja kaupalliset suhteet ovat
muuttuneet maiden välillä ja vastaavasti integraatio on mahdollistanut
tuotannon siirtämisen uusille alueille,
lähemmäksi potentiaalisia kuluttajia.
Rzhevin kaupunki on yksi potentiaalisimmista alueista Salon kaupungille
ja sen businesspiireille. Rzhevin kaupungin ainutlaatuinen sijainti, hyvin
kehittynyt kuljetusten infrastruktuuri,

aktiivinen väestö, joka on hyvin koulutettua ja osaavaa – kaikki tämä puoltaa
sijoitusten tekemistä alueen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehittämiseen.
Wehrmachtin ylempi johto määritteli
toisen maailmansodan aikana Rzhevin
sijainnin ainutlaatuiseksi ja kaupunki oli
sotilaallinen sillanpääasema Moskovan
suuntaan. Ja todellakin – Rzhevistä
on Moskovaan 224 km Moskova-Riikaväylää pitkin, Riikaan 700 km, Pietariin
650 km, Tveriin 120 km ja Smolenskiin
320 km. Kaupungissa on kaksi rautatieasemaa – Rzhevin Balttian asema,
joka ohjaa liikenteen pohjois-eteläsuunnassa ja Rzhevin Valko-Venäjän
asema, joka ohjaa liikennettä länsi-itäsuunnassa.
Ulkomaankaupan käymisen helpottamiseksi kaupungissa toimii tulliterminaali,
joka tarjoaa käytännössä kaikki palvelut
kätevään tullausasioiden hoitamiseen
tulliviranomaisten kanssa(www.rzhevtt.
ru). Rzhev on aina kuulunut Venäjän
kauppakaupunkien joukkoon. Hyvin
kehittynyt teollinen toiminta on ollut ja
pysyy kaupungin perustana. Vaikka
viimeinen talouslama kosketti aluetta,
niin kuitenkin kaupungin johtavat tuotantolaitokset suurelta osin pystyivät
säilyttämään tuotantomäärät ennallaan ja pystyivät jopa kasvattamaan
tuotantomääriä. Yritykset, joilla on
tuotantokapasiteettia, vapaata tonttimaata ja ammattitaitoista väkeä, ovat
valmiit tarjoamaan niitä uutta tuotantoa
ja uusia business-muotoja varten sekä
yhteisyritysten käyttöön, että myös tilaustöitä varten.
Rzhevin kaupungin merkittävimmät teollisuuslaitokset ovat:
- Rzhevin nosturitehdas, joka on Venäjän ja IVY-maiden suurin nosturivalmistaja (www.rkz-rzhev.ru)
- Eltra-ryhmä, joka valmistaa moderneja
ja laadukkaita autotarvikkeita niin henkilöautoihin kuin puolustusteollisuuden
kaluston käyttöön (www.pramo.ru)

- Rakennustuotetehdas ”Rzheviläinen”,
joka on tähän saakka ollut ainoa Tverin
alueella kevytsoratuotteita valmistava
tehdas. Tehtaan päätuotteet ovat rakennustarvikkeet, teräsbetonirakenteet,
rakentamisessa tarvittavat seokset ja
laastit (www.rzevgbi.ru).
Kaupungissa toimii myös menestyksellisesti metsäteollisuus-, puunjalostus-,
maatalouskone-, karjanhoitotuotannon, elintarvike- ja kevyenteollisuuden
laitoksia. Kaikkien näiden tuotantolaitosten tuotteita myydään Tverin alueella
muihin keskuksiin sekä koko Venäjän
alueelle. Kaupungin taloudessa kasvaa koko ajan pienten ja keskisuurten
yritysten rooli ja business ulottuu yhä
laajemmalle alkaen teollisuudesta ja
päättyen kuluttajapalveluihin. Käytännössä kaikilla aloilla ovat PK-yritykset
edustettuina. Kun otetaan huomioon
kaupunkiväestön osa-aikaiset ja sivutoimiset työntekijät, niin heistä 40%
työskentelee PK-sektorilla.
Johto- ja hallintotehtäviin kouluttamiseen ja näissä tehtävissä toimivien
osaamisen kehittämiseen on kaupungissa erinomaiset edellytykset. Rzhevissä toimivat neljän korkeakoulun
filiaalit. Koulutusta asiantuntijatehtäviin
voi saada alkaen humanistisista aloista
päättyen insinööri-tekniikka-painotteisiin aloihin. Kaupungissa on tarjolla
tuotantotehtäviin kouluttautumista
varten kaksi ammattikorkeakoulua ja
kolme ammattioppilaitosta, jotka kouluttavat väkeä alemman vaatimustason
tehtäviin. Nämä oppilaitokset pystyvät
nopeasti reagoimaan ja lisäämään
koulutuspaikkoja tuotantolaitosten kasvavan kysynnän mukaisesti, joka kohdistuu tiettyyn alaan tai täsmäkouluttaa
väkeä tiettyä tuotantosuuntaa varten.
Koska kaupungissa jatkuvasti koulutetaan korkean asteen asiantuntijoita talouden, kirjanpidon ja juridiikan alalla,

on yrityksillä korkea rima rekrytoinnissa ja ne voivat saada verohelpotuksia
uusien vastavalmistuneiden asiantuntijoiden palkkaamiseen ja voivat sopia
hyvistä ehdoista asiantuntijoita palkatessaan. Rhzevissä toimii eräs Venäjän arvostetuimmista täyden palvelun
kirjanpitotoimistoista ”Rzhev-Audit”.
Kaupunginhallinto voi luovuttaa kaupungin alueella tontteja uustuotannon
ja liiketoiminnan harjoittamista varten.
Yksityiset yritykset ja tuotannolliset
yritykset ovat myös valmiita auttamaan
ja osallistumaan aktiivisesti investointiprojekteihin. Olemassa oleva kunnallistekniikka, kaasuverkosto ja vapaana
oleva sähkökapasiteetti mahdollistavat
merkittävästi nopeuttamaan uuden liiketoimintasuunnan käynnistämiseen
liittyviä valmistelutöitä.

teitä suunnataan siihen, että sijoittajilla
olisi hyvät resurssit ja turvallinen sekä
tuottoisa liiketoimintaympäristö. Rzhevin kaupunki katsoo luottavasti tulevaisuuteen ja on valmis molempia osapuolia hyödyttävään yhteistoimintaan
kaikkien niiden kanssa, jotka tarjoavat
investointihankkeita. Hyvät ystävät,
me toivomme, että tämä nyt annettu
tietoaineisto auttaa teidän tekevän
ensiaskeleen hyvän valinnan suuntaan
ja arvioimaan meidän yhteistyömme
tulevia suuntaviivoja. Me toivomme
pitkäaikaista yhteistyötä ja toivotamme
Teille menestyksekästä liiketoimintaa
Rzhevin kunta-alueella.

ISÄNNÖINTI

MATTI LAAKSO
Kirkkokatu 13 B 10,
24100 SALO

044 278 2746
(02) 731 1559

is.mattilaakso@luukku.com

Halikon
Käyttöauto
Oy
Perttelinkatu 37
24240 Salo
040 544 1727

Lisätietoja: Taina Kalintiv,
sp: taina.kalintiv@sarus.fi,
puh. 040 589 1425.

Jo nyt Rzhevin kaupungissa ja lähialueella on hyvällä menestyksellä toimivia
ja kehittyviä yhtiöitä kuten:
• Sveitsiläisen ”Sika” konsernin Venäjän
tuotantolaitos, joka valmistaa lisäaineita
betonituotantoon sekä tiivistysmassoja
• Saksalainen yritys ”Grinfus”, joka tuottaa leppärouskuja
• venäläis-hollantilainen yhteisyritys
”Lamboo Specials Sales”, joka valmistaa sairaalalaitteita ja mobiiliklinikoita
• Tällä hetkellä suomalainen metallituotealan yritys neuvottelee OOO ”Stroikomplektin” kanssa yhteistuotannon
käynnistämisestä Rzhevin kaupungin
alueella
Rzhevin kaupungin hallinto ja Tverin
aluejohto kutsuvat yhteistyöhön kaikkia
niitä, jotka tarjoavat investointiprojekteja, suunnittelevat yhteistuotantoa ja
yhteistä liiketoimintaa. Kaupunginhallinto näkee omana roolinaan liiketoimintamahdollisuuksien ja yrittämisen
kehittämisen. Tätä kehitystoimintaa
tukevat toimillaan myös kaupunginvaltuuston jäsenet. Hyvin paljon toimenpi-

Rivonmetsäntie 114
24910 Halikko as
0400 225 934

Plaza, 3. krs,
Vilhonkatu 8, Salo
(02) 727 6550
www.hammassyke.fi

KIINTEISTÖKORJAUS
E. LEINO Ky
Yrjönkatu 16 as 3,
24240 Salo
Syysterveisin,
Igor Petrov
Rzhevin yrittäjien hallituksen puheenjohtaja

p. 040 746 7594
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Antti Koskinen pitää tärkeänä, että
asiakkaasta pidetään hyvää huolta
ja työtä tehdään koko sydämellä ja
persoonalla.

Salon Silmälasikeskus, silmälaseja
salolaisille jo 40-vuoden ajan
Neljä vuosikymmentä sitten Salo oli
kauppapaikkana erilainen kuin nykyään. Silloin optikkomestari Raimo Koskinen päätti perustaa paikkakunnalle
uuden yksityisen optikkoliikkeen.
Vaatimattomista oloista lähtöisin ollut
optikkomestari otti suuren riskin näin
tehdessään. Tuohon aikaan ei yrityksen
aloittamiseen nimittäin saanut mitään
avustuksia tai tukia, vaan riski oli otet-

METALLITEOLLISUUDEN
TUOTANTOA

Perämiehenkatu 8
24100 Salo
02-731 5636

www.satesteel.fi

tava itse ja tingittävä omasta elannosta
ja perheelle jäävästä ajasta.
Nyt neljänkymmenen vuoden jälkeen
sama salolainen yritys palvelee edelleen asiakkaitaan. Sukupolvi on vaihtunut ja toisen polven optometristi Antti
Koskinen jatkaa perinteikkään yrityksen
toimintaa.
Salon Silmälasikeskus Synsam on

Grillikahvio
keskellä
Salon
sydäntä!

SALON

���������������
���������������
24100���������������
Salo

Salon Invataksi
SALON
SALON ja Taksipalvelu
Helsingintie 27
Sorola
Helsingintie 27
24100 SALO

puh. 0400 875 869
Helsingintie 27
27
Helsingintie
27
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
0400 Helsingintie
875
tilaukset
24100869
SALO
24100
SALO
24100 SALO
www.salonverhoilupalvelu.fi
puh. 0400
0400 875 869
869
puh.
puh.
0400 875875
869
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
www.salonverhoilupalvelu.fi
salonverhoilupalvelu@ www.salonverhoilupalvelu.fi
www.salonverhoilupalvelu.fi
salonverhoilupalvelu.fi

www.salonverhoilupalvelu.fi

02-7333 531,
0500 826 390

Salon vanhin yksityinen optikkoliike ja
yritys on täysin salolaisessa omistuksessa.
Koskisen mielestä yrityksen perusajatukset eivät ole juurikaan muuttuneet
vuosikymmenten aikana. Edelleen hyvä
palvelu, laadukkaat tuotteet ja työtekijöiden ammattitaito ovat hyvän kaupan
kulmakiviä.
- Tulevaisuudessa palvelun merkitys tu-

lee varmasti entisestään korostumaan.
Asiakkaat haluavat persoonallisia tuotteita ja uusia palveluelämyksiä. Asiakkaasta tulee pitää hyvää huolta. Työtä
tehdään koko sydämellä ja persoonalla,
Koskinen toteaa.
Koskiselle on kunnia-asia olla salolainen yrittäjä. Työ on hyvin pitkäjänteistä, ei vain hetken tuottojen tavoittelua.
Tätä työtä tehdään koko perheelle ja

Ari Kirjonen
AUTOILIJA

Arkkitehtitoimisto
Malmivirta Oy

0400 783 895

arkkitehti@malmivirta.net

Lasten
kumisaappaat
ja sadetakit!

työ tuntuu enemmänkin elämäntavalta
kuin työltä.
- Itse salolaisena on hienoa nähdä tutut asiakkaat kaupungilla ja huomata,
että tuotteet toimivat, näyttävät hyviltä
ja asiakas on tyytyväinen. Työskentely
omassa liikkeessä laadukkaiden tuotteiden kanssa on helppoa, koska myyn
asiakkaille samoja tuotteita joita itsekin
ostaisin, hän kuvailee.

Salon Silmälasikeskus Synsamin 40
-vuotisjuhlavuosi on jo loppupuolella.
Koskiselle jokainen päivä on kuitenkin
kaupan juhlaa ja arki jatkuu normaalina
mielenkiintoisten asiakkaiden kanssa
kohti uusia vuosikymmeniä ja haasteita.

Jarmo Laakso

p. 0500 922 084

SEPPO
KUISMA
OY

Linnanmäentie 3
24910 Halikko as
02-7318 251
www.seppokuismaoy.fi

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

Studio
Manta puh. 02 7318 800

Valokuvaamo

Helsingintie 8, Salo 0400 853 671
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Tervetuloa
tutustumaan
kattavaan
mallistoomme!

Palvelua
vuodesta
1986

www.salonkaakeli.fi

• laatat • kylpyhuonetarvikkeet
• kalusteet • suunnittelupalvelu
SALON KAAKELI OY
Myllyojankatu 4, SALO

Malli-Kalle

Hautauspalvelua
neljännessä polvessa
vuodesta 1939

Villikantie 44 24260 Salo
02-734 4817

Salon Hautaustoimisto Oy
Helsingintie 9, 24100 Salo, p. (02) 731 2562
www.saustila.fi

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

Salon Seripaino
-painamisen pioneerit
Teollisuuden sopimuspaino
Ota yhteyttä, niin ratkaisemme painatusongelmanne!

Salon Seripaino Oy
Myllyojankatu 26, 24100 SALO
puh. 02-733 5111

INTO HRM on henkilöstötoimintoihin erikoistunut yritys.
Tavoitteena on kehittää ja avustaa asiakasorganisaatioiden
toimintaa onnistuneilla henkilöstöratkaisuilla.

www.salonseripaino.fi

• business coachaus yksilö-, tiimi- ja ryhmätasolla
• muutosjohtaminen ; arvojen ja strategian jalkauttaminen
• vuokrahenkilöstöpäällikkö palvelut

riitta.rinne@intohrm.fi www.intohrm.fi
Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo, p. 02 - 7312 415
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Kiitän asiakkaitani kuluneista 10 vuodesta ja
toivotan myös uusia asiakkaita tervetulleiksi.

Lemmenpolku 12
25360 Pertteli
040 587 8517
tilipalvelu.suominen@seutuposti.fi

www.artik.fi

Laatoitustyöt S. Heinonen
p. 040 538 8694

*Sähköasennukset
*Sähkölaitekorjaukset
*Teollisuussähkö- ja automaatioasennukset ja korjaukset
*Lämpöpumppu- ja kylmälaiteasennukset

•O •
•Y •

tilitoimistopalvelua
28
29 vuoden kokemuksella
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Tilip alv elu S uo minen

Salon Vihanneshalli Oy

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

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

040 751 0793
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p. 044 736 5047

akakko@netti.fi
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tarjous
voimassa 2012
toimituksiin!

Volvo V60 -mallin uusi D2-moottori kuluttaa vähän polttoainetta ja
synnyttää vähän CO2-päästöjä myös automaattina. Hyvä yritysautoilija,
tässä Sinulle huoltoleasingtarjous vuoden 2012 toimitukseen:

Vapaa autoetu 785 €
Käyttöetu 590 €

volvo v60

Huoltoleasing 735 €/kk
(36 kk:n sopimus, 20 tkm/vuosi)

D2 MOMENTUM business automaatti
nyt manuaalin hinnalla!

119
G/KM

Asiakaskohtaista elektroniikkaa ammattikäyttöön
ideointi - tuotekehitys - valmistus

Js-metalli Oy

Pursimiehenkatu 6
24100 Salo
02-731 1385

www.sulaon.fi
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VOLVO V60 D2 business momentum automaatti 41.146€

Varusteita mm. Ajotietokone, Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSTC, Automaattinen ilmastointi ECC, Verhoilu: Kangas/T-tech, Sport-istuimet, Ohjauspyörä nahkaa, Polttoainetoiminen lämmitin, Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä, Kattokiskot, Sadetunnistin, Sisäilman
laatujärjestelmä, Vakio-nopeussäädin, Volvo Guard varashälytin, Audio High Performance
4X40W, Sisustuksen aluminium koristus, Pysäköintiapu taakse, Takaistuin jaettavissa
40/20/40, Lämmitettävä takaistuin (reunapaikat), Aktiiviset Xenon valot, Bluetooth järjestelmä, City safety järjestelmä, Alumiinivanteet Oden 16”, Sisustuksen Shimmer graphite
koristus, Volvo Sensus 5” värinäytöllä, Start/Stop..
Volvo V60 D2 Business Momentum automaatti: kokonaishinta toimituskuluineen 41.145,61 €. EU-yhd. 4,3l/100 km, CO2 119 g/km.
Volvo V60 D2 Business hinta alkaen: veroton hinta 30.000 € + arvioitu autovero 6.981,14 € + tk. 600 €, kokonaishinta 37.581,14 €.

Raskaskaluston huollot
ajamisen
nautinto...
ja korjaukset.

----------------------------------

Raitalankatu 18, 24260 SALO

Tämänkin lehden jakoi...

Salo - Suorajakelu Oy

Kuvan auto lisävarustein. 0207-numeroiden hinnat 8,28 snt+lanka 7snt min/matka 17snt min.

www.keskusautohalli.fi
Örninkatu 13, SALO puh. 0207 218 320

----------------------------------
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Astrum- Areena -toimintojen isäntänä toimii ravintolayrittäjä Tony Hellström. Hän pyrkii ideoimaan ja kehittämään Astrum-Areenan toimintoja sekä olemaan mukana
niiden markkinoimisessa ja toteuttamisessa.
Postimerkin päivänä monet kunnat julkaisivat oman postimerkin.
Salon postimerkin kohteeksi oli valittu Astrum-Areena.

Astrum-keskus osana
Saloran historiaa
Kuljetusliiketoiminnan juuret aikanaan
Saloran elektroniikkateollisuuden kuljetuksista saanut Jokinen Yhtiöiden
toimitusjohtaja Lasse Jokisen halusi
kunnioittaa vanhaa toimeksiantajaansa
hankkimalla omistukseensa Nokialta
tyhjäksi jääneet teollisuuskiinteistöt.
- Saloralla on minulle niin suuri merkitys, että halusin lähteä kehittämään
vanhoja kiinteistöjä ja tarjoamaan niihin
toimitiloja eri alojen yrityksille, Jokinen
esittelee.
Perinteikkään teollisuuden tilat kantavat
nimeä Astrum-keskus, jonka jatkuvasti
kehittyvillä toiminnoilla on tarjota sinne
sijoittuville yrityksille modernia, yritystoiminnan tarpeisiin sopivia ja monipuo-

www.orima.fi

•
•
•
•
•
•

RAKENNUSPELTITYÖT
TIKKAAT
LUMIESTEET
KATTOSILLAT
PIIPUNPELLIT
LISTAT

HALIKON
KOURU JA TIKAS OY
Piisitie 2 24910 Halikko as.
0400 522 388
www.halikonkourujatikas.fi
mikko.puhakka@saunalahti.fi

lisia toimintatiloja teollishistoriallisessa
ympäristössä.
Keskuksella on komea historia.
40-vuotta sitten teollisuushallien eteen
noussut Salora Oy:n pääkonttori sai
aikanaan kutsumanimen Ankkalinna.
Se oli silloin Suomen moderneimpia
liikerakennuksia.
Nyt Ankkalinna pitää sisällään lukuisia
yrityksiä tilitoimisto- ja konsulttiyrityksistä eri alojen toimipisteisiin. Niitä on
myös Saloran vanhan ruokalan yläkerrassa, jonne on käytävä päärakennuksesta.
- Alue on muuntautunut monipuoliseksi
yrityskeskittymäksi, jossa eri alojen yri-

Jannen
Huoltomyynti
Elektroniikan
huolto ja myynti
Helsingintie 13, Salo
p. 02 - 7331 806

tykset voivat saada hyötyä toisistaan.
Samalla, kun täällä on erilaisia virikkeitä työhön, niin vastapainoksi on monia
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, Jokinen esittelee.
Teatteri, ravintola ja
juhla- / konserttitila
Ankkalinnan ja teollisuuskiinteistöjen
yhteydessä vanhoissa laajennetuissa
ruokalatiloissa toimii nyt vasta uusittu
ravintola Planet Pluto ja seinän takana, viereisissä tehdashalleissa toimivat
esimerkiksi Teatteri Provinssi ja Liikuntakeskus Hanhivaara sekä moneksi
muuntautuva konsertti-, messu- ja juh-

Rakennusliike
J. Hermansson

p. 050 5810 000
www.remontitsalo.fi

latila Astrum-Areena.
Areena-toimintojen isäntänä syyskuun
alusta alkaen on toiminut ravintolayrittäjä Tony Hellström, joka pyrkii ideoimaan ja kehittämään Astrum-Areenan
toimintoja sekä olemaan mukana niiden
toteuttamisessa.
- Täällä on helposti muunneltavaa monitoimitilaa yli 2500 neliötä. Tilat ovat
vuokrattavissa kokonaan tai osittain.
Meillä voi helposti järjestää juhlat,
kokoukset, tapahtumat, messut, seminaarit ja mitä vain mieleen tulee, toteaa
Hellström.
Hän painottaa, että koko vanhalla
tehdasalueella on tilaa 35 000 neliötä

järjestää ja ideoida monenlaista tapahtumaa bileistä bileisiin vaikka 1 000
ruokailijaan. Konsertit ja tanssit ovat
yksi Areenan näkyvämpiä tapahtumia
hyvine esiintyjineen.
- Voimme tarjota erikokoisille ryhmille
tapahtumiin kokonaispaketteja. Esimerkiksi kokouksiin, kokoontumisiin ja
pieniin juhliin voimme räätälöidä vaikka
keilailua, saunan, ruokailun ja muuta
illanviettoa, Hellström esittelee.
Hän lisää, että kaikki toiminnot pyritään
toteuttamaan asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Ja mitä tärkeintä, kaikki
toiminnot ovat saman katon alla.
Toteutuksen alla on myös Astrum-Kes-

kuksen hotellihanke, jossa hotellihuoneita tulee Saloran vanhaan toimistosiipeen ja TV-tuotannon tiloihin kahdessa
kerroksessa. Toiseen kerrokseen pohjoispäähän tulee myös saunaosasto.

Jarmo Laakso

Konepaja
Litzen Oy
02 736 5885

kari@konepajalitzen.fi
www.konepajalitzen.fi
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p. 02 - 727 6600

kuljetus@hellsberg.fi
www.hellsberg.fi
Lounaisjakelu: 0400-529 529

Kuljetukset: 0400-533 130
Huoltokeskus: (02) 736 2962

Jarno Mäntylä p. 0400 744 199
Kai Mäntylä p. 040 567 2644

toimisto@salonhammaslaakarikeskus.fi
www.salonhammaslaakarikeskus.fi

SALON
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Talonrakennuksen ja
saneerauksen ammattilainen
Tutustu sivuillamme uuteen
perustuslaskuriimme
Tutustu sivuillamme uuteen
Tutustu sivuillamme uuteen
KIINTEISTÖSANEERAUS
perustuslaskuriimme
Laske helposti
talosi perustuspaketin
kustannusarvio.
perustuslaskuriimme
ARTO LAINE
Tarkan
tarjouksen saat
alueesi Pohjolan Perustus
edustajalta.
Tutustu
sivuillamme
uuteen
Laske helposti
talosi
perustuspaketin
kustannusarvio.
Laske
helposti talosi
perustuspaketin kustannusarvio.
perustuslaskuriimme

ajamisen nautinto...

Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalta.

Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalta.

Laske helposti talosi perustuspaketin kustannusarvio.

Örninkatu 15 B, 24100 SALO
02-733 8883

www.pohjolanperustus.fi
p. 0400 843 428
www.pohjolanperustus.fi
arto@saneerauslaine.fi
www.saneerauslaine.fi
www.pohjolanperustus.fi
www.pohjolanperustus.fi
Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalta.

viljo.wahlsten@adepti.fi

www.finnputki.com
p. 0440 531 580

Tmi Jori
Huotari

Salo Design
Sisustussuunnittelua
Ompelupalvelua

Perä m i e h e n k atu 4 24100 S al o

Tapetit – kankaat – valaisimet

www.tenwood.fi

Horninkatu 7, SALO
040 547 5655
Hely Sainio-Lehtovirta

LVI-insinööritoimisto
ALFA Oy

Sähköasennus
Jyrki Lehtovirta 040 7055615

02-731 8651

mainosvakka.fi

T arv it s et k o rek ry t oint iapua? Onk o os aajis t a ja t ek ijöis t ä pulaa?
Suunnit t elet k o henk ilös t ön v almennus t a?
Et s it k ö uut t a uraa, et k ä t iedä mis t ä aloit t aa?
Ot a y ht ey t t ä, niin jut ellaan lis ää!

RAKENNUS- JA
SANEERAUSTYÖT

Juhlaan
uin
juhlaan

p. 050 3313310

mika.elfving@gmail.com

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

p. 040 5471 373

jori.huotari@gmail.com

M. Elfving Tmi

T u r u n t i e 21 24240 Salo
www.lvi-alfa.fi

• Muuraus-, kirves-, ja laatoitustyöt
(VTT sertifiointi)
• Lattiavalut
• Tulisijamuuraukset

Länsirannan
Hammaslääkärit
LÄNSIRANTA 8
24100 SALO

Puh. (02) 733 2761

Työmaa Oy Turuntie 21, 24240 Salo p. 02-733 1921, 0400 533 854 jyrki.sjoholm@tyomaa.fi

Turuntie 3 Salo

valmistaa
sähkönjakokeskuksia ja
niihin liittyviä sähkötarvikkeita
Tehdasaukio 2, 24100 Salo
(02) 731 3913, 0400 533 319, 0400 775 886
Ostamme ja myymme Uutta ja käytettyä
Rautaa ja metallia ym. tavaraa
www.metallivalitys.com

Tarjolla kakkua ja kahvia

Yli 60 vuoden kokemuksen tuoma osaamisemme
takaa luotettavuuden, jota arvostetaan

www.arsa.fi

Kivenhakkaajankatu 4
24100 SALO

arsa@arsa.fi

Puh. (02) 727 6500
fax (02) 727 6501

• Kaikenkokoiset tila-autot
• Myös pyörätuolikuljetukset

TILAUKSET 044 313 0500

- Kiinteistöjen salaojien
- kunnostus
Kiinteistöjen salaojien
kunnostus
- Viherrakennus

- Viherrakennus

0400
330
0400 744
330744
www.piistone.fi

0400 744 330
www.piistone.fi
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Yrittäjänä monenlaista kokenut Jussi Saarinen on päässyt Hanhivaarassa toteuttamaan mielessään muhineen ajatuksen kattavasti liikuntapalveluja tarjoavasta liikuntakeskuksesta.

Hanhivaara on noussut
Ankkalinnan varjosta
Saloran vanhan tehdaskiinteistön uumeniin on parin viime vuoden aikana
syntynyt melkoinen yritysrypäs. Nokian toiminnoilta tyhjilleen jäätynä se
avasi mahdollisuudet monenlaiseen
uusiokäyttöön.
Vuosi sitten Astrum-keskuksen remontin edettyä sinne avautui myös monipuoliseen liikuntatarjontaan tähtäävä,
yrittäjä Jussi Saarisen ideoima liikuntaja viihdekeskus.
Projekti sai lopullisen nimensä Saloran
vanhaan pääkonttori –Ankkalinnaan liit-

tyen Hanhivaaran Liikuntakeskus, jota
ei Aku Ankkaa lukeneille sukupolville
tarvinne selittää.
- Alusta asti minulla oli idea liittää liikuntakeskukseen nimi, joka jotenkin
liittyisi tuohon Ankkalinnaan. Mikäs sen
osuvampi nimi kuin Hanhivaara, koska
periaatteessa tässä naapurissa ja hyvässä yhteistyössä toimimme, Saarinen
naurahtaa.
Koko hanke oli ennen toteutusta muhinut Saarisen mielessä jo parin vuoden
ajan. Nyt Hanhivaara-hankkeesta ovat
toteutuneet monenlaiset liikuntamah-

Liikenteenharjoittaja Olli Solas
Isokyläntie 196 24260 Salo
0400 828 129

Rakennus
Levo
Artunkuja 8
24260 Salo
p. 0400 788 806

Maankaivuu
Jari
Laapotti

Koulumäenkatu
2B8
24240 Salo
040 541 0462

dollisuudet kuntosalista eri palloilulajien
kenttiin sekä nykyaikaisiin ryhmäliikuntatiloihin.
- Täällä on esimerkiksi kuusi kansainväliset mitat täyttävää sulkapallokenttää ja futsal-/salibandykenttä. Vanhan
tehdashallin toiseen kerrokseen tulivat
voimailu-/kuntoilusali, josta on suurten
ikkunoiden kautta näkyvyys salibandykentälle, Saarinen esittelee.
Hanhivaarassa on helppo aloittaa liikuntaharrastus, vaihtoehtoja on paljon
ja esimerkiksi naisille on oma salialue

ja ryhmille on ohjaajat.

lisääntyy, Saarinen toteaa.

Uusimpana lajina Hanhivaarassa avattiin tänä syksynä keilahalli, joka täydentää Hanhivaaran tarjontaa loistavasti.
Keilahallin yrittäjänä toimii entinen maajoukkuekeilaaja ja maajoukkueen päävalmentaja, turkulainen Sami Konsteri.

Yhdessä vaimonsa Sirpan kanssa Saarinen on toiminut yrittäjinä 20 vuotta.
He aloittivat K-Kauppiaina Ruovedellä
ja myöhemmin Loimaalla. Kymmenkunta vuotta sitten he siirtyivät huonekalukauppiaiksi Asko-ketjun Salon
myymälään.

- Oma taustani yrittäjänä, liikunnan
toimijana ja harrastajana sekä haluni
kiinnittää itseni urheiluun on tässä ollut
se alkuun paneva voima. Lisäksi uskon, että ihmiset liikkuvat jatkossakin
ja tämäntapaisen tarjonnan kysyntä

PIHAKIVEN LASILIIKE KY
Kailinniituntie 3, 24800 HALIKKO
02-731 2899

Rakennuspelti
K. Lehtinen

Maanrakennus
Laiho
Oy

p. 0400 662 458

Hirveläntie 1231
25380 Rekijoki

kimmo.lehtinen@seutuposti.fi

0400 469 618

- Vuonna 2007 lähdimme osakkaaksi
uuteen sisustusalan maahantuontiyritykseen Tampereelle, josta myimme
osuutemme pari vuotta sitten. Yrittäminen on meillä ”sukuvika”, sillä kumman-

kin vanhemmista ainakin toinen on ollut
aikanaan yrittäjiä.

Jarmo Laakso

www.mattilanpihapalvelut.com

02-6510 1932, 044 3511 877
info@mattilanpihapalvelut.com

SALON
LEINOTILIT Oy
Turuntie 19, 24240 Salo
p. 02 - 731 4363

Sanna Kauhanen
Virpi Alava
02 - 731 4814
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SALON MAATALOUSPALVELU OY

ASIANTUNTIJASI
VALON SEUDULLA

Joensuunkatu 9, 24100 Salo, p. 02 - 727 5600

Traktorit ja
maatalouskoneet

MERCEDES Pakettiautot
kohta täydellinen perhe
SSPNET on internetpalveluiden ja tietoliikenneyhteyksien paikallinen asiantuntija. Saat kauttamme
korkealuokkaiset ja asiakaslähtöiset tuotteet ja
palvelut, nykyaikaiset liiketoimintasovellukset
sekä ICT-kokonaisratkaisut. Toimitamme kaikki
yrityksen tarvitsemat tietoliikenneratkaisut saman
katon alta.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 0800 30 301.

ENNAKKOTILAAJAN ETUNA
UUSI iPAD
30.11.2012 mennessä
tehtyihin Citan tilauksiin.
Vain 1kpl/asiakas.

w

Uusi Citan.

Ihmeellinen sankari.
Hinnat alk. 23.700 €
toim. kulut 600 €
= 24.300 €.
Astrum Auto Oy
Joensuunkatu 15, Salo
Puh. (02) 777 3911
Av. ma-pe 8-18, la 10-14.

www.ssp.net

Salon OP:n Yrityspankki:
Kaikki pankki- ja vakuutuspalvelut

Hannu Koski, Mikko Rosendahl, Mikko Kuusilehto, Mirva Lähteenmäki, Katja Virta, Kristiina
Vuorilahti, Jens Hildén, Antti Lindstedt, Lauri Kaivonen, Heli Toivonen, Tuija Björkqvist,
Annukka Peltonen, Eero Kaskela, Heli Hyväkkä-Virtanen, Teuvo Rantanen, Simo Moberg,

Jaakko Junnila, Leena Flemming ja Sami Sinkkonen. Kuvasta puuttuu Hanna Kallio.
Salon Osuuspankki, Yrityspankki, puh. 010 255 1375*

Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,07 e/minuutti (sis. alv. 23 %), matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,17 e/minuutti (sis. alv. 23 %).
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Juha Borenius toteaa, että Agenteq elää ajan hermoilla nykyaikaisella toimialueella. – Otamme uudet tekniikat käyttöön nopeasti. Yritämme luoda inspiroivaa henkeä myös eteisaulassamme.

Agenteq on nykyaikainen
IT-alan toimija
Agenteq Solutions Oy on vuonna
1999 perustettu ohjelmistoalan yritys.
Toiminta alkoi kahden miehen voimin
lähinnä erilaisten asiantuntijatehtävien
ja pienempien tuotantoprojektien kautta. Nyt koko yritys työllistää lähes 60
työntekijää, joista noin 40 työpaikkaa
on Salossa.
- Kehitämme ohjelmistoja ja sähköisiä
palveluja lähinnä kiinteistötoimialalle.
Yhteistä ratkaisuillemme on niiden
saumaton toimiminen verkottuneessa

maailmassa. Internet ja selainpohjaisuus ovat vahvasti läsnä, toteaa toimitusjohtaja Juha Borenius.
Salossa työskentelevistä henkilöistä
25 on ohjelmistosuunnittelijaa ja loput
15 projekti-, tuote- ja yrityshallinnossa
sekä tukipalveluissa.
Agenteq tuottaa liiketoiminnallisesti tärkeitä järjestelmäkokonaisuuksia. Viime
vuosien voimakas kasvu on perustunut
kysynnän kasvuun, jonka ansiosta yrityksen taloudellinen asema on hyvä

-Video kertoo enemmän-

PUG MediaSolutions Oy
Örninkatu 15B
24100 SALO
info@mediasolutions.fi
www.mediasolutions.fi
P. 0500 821 036

Ilma
ihme
p. 044 097 7478

voimakkaasta kasvusta huolimatta.
- Kasvun taustalla ovat pitkäaikaiset
asiakassuhteet, joiden ansiosta yritys
on kasvanut myös taantuman vuosina. Tuomme uudet tekniikat lähelle
soveltamalla niitä käytännönläheisiksi
ratkaisuiksi käytännön tarpeisiin, Borenius toteaa.
Suoraan kuluttajalle eivät Agenteqin
tuotteet juurikaan näy. Tuotteet ovat
esillä esimerkiksi kotisivujen ylläpitosivuilla, jossa yrityksen oman tuotekehi-

Halikon
LVI-Asennus Oy
Kumikorjaamo
Niemelä
&
Niemelä
02-731 3375

Halikko as
p. 040 501 0090
Myös viemärien kuvauksia

Agenteq on vahvasti kiinteistöalaan sidoksissa oleva yritys. Yrityksen tärkein
tuote on Tampuuri, kiinteistöalan toiminnanohjausjärjestelmä. Sitä käyttävät

J

SISUSTUSSUUNNITTELIJA

J A N N I A R E V A

044 - 562 9482

kumikorjaamoniemelä.fi

esimerkiksi vuokrataloyhtiöt hallinnoidessaan taloyhtiöitä ja vuokratalojaan.
Epäsuorasti Agenteqin nimi näkyykin
kuluttajille monin eri tavoin, vaikka
tuotteita ei loppuasiakkaille myydäkään.
- Järjestelmän avulla kiinteistöalan eri
toimijat, isännöintitoimistot, kiinteistöjen
omistajat, sekä vuokratalo- ja huoltoyhtiöt voivat hoitaa koko liiketoimintansa,
Borenius esittelee.
Tampuuri koostuu noin 40 eri moduulista, joista voidaan rakentaa tarpeen mu-

kaan haluttu kokoonpano. Moduuleista
ja asetuksista on koottu eri kohderyhmille valmiit versiot, jolloin käyttöönotto
on mahdollisimman helppoa.

Jarmo Laakso

Työkonehuolto
M Lammi
Agrimarket-ketjun
sopimushuolto
(käyntiosoite)
Örninkatu 16, Salo
p. 0400 765 288

Markus Suomi
p. 0400 344515
Krista Gustafsson
p. 050 3542 487

www.janniar e v a.com

PITOPALVELU

Halikon
Isännöinti- ja
Tilipalvelu ky

ja

RUOKALA

Evan Salonki Oy
Puistokuja 16 B 16
24800 Halikko
p. 02 - 736 4744

tyksen tuote on Latomo, selainpohjainen julkaisujärjestelmä.
- Sillä voidaan ylläpitää Internet-sivuja
ja hallita muuta verkkoviestintää. Latomo on helppokäyttöinen, avoin ja
moderni tuote, joka sopii monenlaisten
organisaatioiden tarpeisiin.

Verkkokauppa

Juhlapuvut, kengät, laukut,
asusteet, korut, koristeet,
kynttilät, servietit...

www.evansalonki.com

Margit Heinä
Kalkkitie 2
24280 Salo

040 553 0286

Lihashuolto palvelut

Liikevirta
Katrineholminkatu 6
24240 Salo

020 789 0860
www.liikevirta.fi
liikevirta@gmail.com
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Salolaista
yrittäjyyttä
vuodesta 1946!

PASSELI

Myllyojankatu 11–13, Salo P. 0403 066 200

www.skroy.com
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Projektipäällikkö Niina Nieminen ja toimitusjohtaja Teemu Virtanen toteavat Harava-projektin
kehitysvaiheen kestävän noin puoli vuotta.

Paikkatietoja elinympäristön
kehittämiseen ja seurantaan
Dimenteq Oy on vuonna 2007 perustettu paikkatietojärjestelmiä ja –palveluita tuottava yritys, joka työllistää tällä
hetkellä 14 henkilöä. Järjestelmät ovat
pääsääntöisesti asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja julkishallinnolle toteutettuja.
- Tämä on IT-ratkaisujen yksi haara.
Kyseessä on horisontaali ala, jonka
palveluita voi hyödyntää monella eri
toimialalla. Toteuttamiemme ratkaisujen
avulla asiakkaamme voi sitten tarjota
palveluita edelleen kuluttajille, esittelee
Teemu Virtanen Dimenteqistä.
Noin 70% yrityksen toimeksiannoista
tulee julkishallinnolta. Tilaajina ovat

esimerkiksi sellaiset tahot kuten Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto Tukes,
jolle on toimitettu kaivosviranomaisen
tietojärjestelmä kaivos- ja kullanhuuhdontalupien käsittelyyn ja rekisteröintiin.
Karttapohjainen käyttöliittymä helpottaa
monen tietokannan ja rekisterin hahmottamista esimerkiksi kaivosalueen
määrittelemisessä tai kunnallishallinnossa tonttialueen mitoituksessa.
- Kadunmies näkee kartan navigaattorissaan tai kännykässään, mutta näitä
me emme toteuta. Emme tee sovelluksia suoraan kuluttajille, vaan pääasias-

sa juuri paikkatietoa hyödyntäville ja jatkojalostaville tahoille, Virtanen selvittää.
Karttasovelluksia käyttävä taho ovat
myös kuljetusliikkeet. Dimenteq tarjoaa
niille paikkatietokonsultointia esimerkiksi kuljetusreittien suunnitteluun ja erilaisten palvelualueiden määrittelyyn.
Yksi tällä hetkellä meneillään olevista
projekteista on Ympäristöministeriölle
toteutettava kyselypalvelu Harava, joka
tulee käyttöön keväällä 2013.
- Haravan tarkoituksena on edistää
kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä

liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa. Harava toteutetaan osana
Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut
-hanketta, esittelee projektipäällikkö
Niina Nieminen.
Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, jonka avulla esimeriksi kunta voi
tiedustella asukkaiden toiveita kevyen
liikenteen väylän tai vaikka bussipysäkin sijainnista sekä kerätä kokemuksia melusta tai muista haitoista.
Haravaa voidaan jatkossa käyttää
kaikenlaisen sijaintiin liittyvän tiedon
nopeaan keräämiseen ja inventointiin

erilaisissa suunnitteluhankkeissa. Se
tulee olemaan mainio väline omaan
elinympäristöön liittyvään vaikuttamiseen ja kehittämiseen.
Dimenteq vastaa palvelun kehitys- ja
toteutustyön lisäksi myös palvelun tarjoamisesta asiakkaille, sen ylläpidon.
- Valtionhallinnossa on aiemminkin ulkoistettu toimintoja, mutta Ympäristöministeriö on edelläkävijä tämäntyyppisellä palvelun hankintamallilla, Virtanen
kuvailee.
Dimenteq vastaa erityisesti liiketoimintalähtöisten paikkatietoratkaisujen kasvavaan tarpeeseen ja mahdollisuuteen

hyödyntää niitä kokonaan uusillakin
toimialoilla.

Jarmo Laakso
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4318 7001 2345 6789
4318

MEIKÄLÄINEN MAIJA
SU U R -SE
SE U DU N O K SSO 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6

Harrastustilaa ja koulutuksia
sekä verkkokaupasta kotimaiset
Musch Barf raakaruoka tuotteet
koirille ja kissoille!

Katseenkestäviä pintoja.

KESKELLÄ KAUPUNKIA. KESKELLÄ ELÄMÄÄ.

Salon Koirahalli p. 044 735 1021
www.koirahalli.fi info@koirahalli.fi

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.



 
   
   
   

Terassi
Jokipuisto

kynsistudio • valokuvaamo

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

TIMANTTISET

Oy Pertinax Ab - Myllyojankatu 3, 24100 SALO
p. 0400 578 726 - s-posti: evelina.blom@pertinax.fi

ELÄMME KANSSASI

Le

k
n
a
Bl
puh. 02 7311 200
www.leblank..

VIIHTYISÄ
���������������
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Cl assics w i t h At t i t u de

����������������
���������������

TIMANTTISET

KELLO JA KULTA JOKINEN, Turuntie 10, Salo, p. (02) 731 2325
www.kellojokinen.net • www.timanttiset.fi

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
Ke l l o j aHalikko,
Kup.l (02)
ta 736
J o4950,
ki nen
Halikon Kultajoki: Prismakeskus
ma-to 10-19, pe 10-20, la 10-16
S-Etukortilla Bonusta Plazan ja Prisman liikkeistä
www.kellojokinen.net
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Evelina Blom kertoo miten sisustuslevyihin painamalla saa monenlaisia kuvia tai
kuvioita. Vain mielikuvitus voi rajoittaa mahdollisuuksia.

Big Brother -TV-sarjan BB-talon makuuhuone on
sisutuslevyillä saatu laatoitetun näköiseksi.

Pertinaxin innovatiivisuus
laajeni sisustustulostamiseen
Salolainen Pertinax Oy on Salossa
toimiva, alun perin toimistotarvikkeiden
suunnittelu- ja valmistusyritys. Tuotevalikoima koostuu tänä päivänä pääsääntöisesti asiakaskohtaisesti räätälöidyistä toimistotarvikkeista.
Niiden rinnalle on noussut uusi mielenkiintoinen tuoteryhmä eli sisustustulosteet. Ryhmään kuuluvat kylttien ja
opasteiden lisäksi mitä moninaisimmat
printit.
- Sisustusprintteihin laajentaminen lähti
liikkeelle ikään kuin vahingossa, asiak-

kaiden tarpeista ja toiveista. Asiakkaat
ymmärsivät ennen meitä, miten helppoa
ja paljon mahdollisuuksia tarjoavaa sisustusprinttaaminen on, Blom kuvailee.
Se tarjoaa hänen mukaansa niin paljon
vaihtoehtoja, että sitä rajoittaa vain mielikuvitus, sillä painettavien materiaalien
kirjo on valtava. Kuvia, kuvioita, värejä
ja muotoja voi painaa melkein mihin
tahansa tasopinnoille.
- Kohteita voivat olla vaikka taulut, seinät, pöytälevyt ja akustiikkalevyt. Siinäkin oli vain muutama esimerkki, sillä
printtejä käytetään yleisesti esimerkiksi

Kampaamo Merja Nikander
Helsingintie 9, 24100 Salo
02 731 8754

Manageritiimi Oy

Erityisosaamistamme:
Vaativat henkilöstövalmennukset ja kehittämisprojektit
Manageritiimi Oy
Örninkatu 15, 24100 Salo, p. 02-733 6082, 0400 532 143

lattioissa, katossa, ovissa ja ikkunoissa,
Blom esittelee.
Pertinax hankki kolmisen vuotta sitten
tuotantoonsa suurkuvatulostimen, jolla
pystyy painamaan toimistotarvikkeiden
lisäksi suuriakin levyjä. Tulostinpöydälle mahtuvat esimerkiksi 2,5m x 1,25m
kokoiset seinälevyt.
- Satuimme olemaan liikkeellä oikeaan
aikaan. Suomessa kun ei tuolloin ollut
vastaavia painokoneita, niin saimme
alkuun mukavasti haasteellisia ja opettavaisia alihankintatöitä. Tänä päivänä

tuotannostamme löytyy myös erilaisia
leikkureita, joten painettuja levyjä pystytään lisäksi muokkaamaan haluttuun
muotoon. Blom toteaa.
Vuosien kokemus eri painotekniikoista
teki sisustusprinttien tuotevalikoimaan
lisäämisestä luonnollisen siirtymän,
eikä prosessi aiheuttanut juurikaan
harmaita hiuksia. Toki henkilökunta on
kouluttautunut aiheen tiimoilta ja kouluttautuu edelleen.
- Pertinaxissa onkin innokas ja iloinen
tekemisen meininki ja tekemisessä on
aidosti mukana koko henkilökunta, kiit-

telee Blom työntekijöitään.
Salolainen osaaminen on tänä vuonna
näkyvillä myös elokuun lopulla Subilla
startanneessa Big Brother- ohjelmassa.
Pertinax on ollut mukana toteuttamassa
BB-talon sisustusta yhteistyössä tuotantoyhtiön kanssa. Pertinaxin tulosteita on nähtävillä melkein jokaisessa
talon huoneessa. Esimerkiksi päiväkirjahuoneen iloiset seinät ovat kokonaan
painettua akustiikkalevyä ja makuuhuoneen seinät on päällystetty kaakelikuviolla tulostetuilla sisustuslevyillä.

- Näinä aikoina on erityisen hienoa,
että salolaisesta osaamisesta on jotain
positiivista kerrottavaa, Blom iloitsee
ja toivoo, että Pertinaxin onnistuminen
auttaisi valamaan uskoa muihinkin salolaisiin.

		

Jarmo Laakso

LVI-Vihiniemi Oy
Raitalankatu 13, 24260 SALO
puh. (02) 731 9696
fax. (02) 731 9695
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Sanna Lundström on aktiivinen osallistuja ja pitää tärkeänä Salon säilymistä hyvänä paikkakuntana asua ja yrittää.

Sanna Lundström, kokoomus

Nuoret yrittäjät avainasemassa
Salon uuteen valtuustoon pääsi Salon
Yrittäjistä vain ensikertalainen, Sanna
Lundström. Hän piti äänimääräänsä
372 yllättävän suurena, sillä odotukset
olivat paljon alempana. Suurimmat äänimäärät hän kokosi Alhaisten, Tupurin
ja Keskustan äänestysalueilta.
- Jossain vaiheessa ennakkoäänten
julkistamisen jälkeen arvelin, että kahteen ja puoleen sataan ääneen olisi
mahdollisuus. Varsinainen äänestyspäivä sitten yllätti äänten runsaudella,

Lundström iloitsi.
Lundström on 35-vuotias lakimies ja
kahden pienen pojan äiti. Hän on tottunut ajamaan asioita oikeudenmukaisesta, jos jokin asia ei hänen mielestään
ole kodallaan. Hän on kokenut velvollisuudekseen pyrkiä vaikuttamaan niihin.
- Ehkä osittain siksi minusta tuli lakimies
ja juuri siksi myös erilaiset luottamustehtävät minua kiinnostavat. Tekemäni
päätökset pohjautuvat vahvasti omaan
arvomaailmaani, Lundström toteaa.

Nummilankatu 5
24100 Salo
040 419 0933
www.liuku.fi

Hän tiedostaa, että valtuutettujen
päätettäväksi tulevat asiat eivät Salon
tilanteessa ole helppoja. Valtuustossa
voi joutua tekemään päätöksiä, jotka
vievät yöunet.
Hän pitää periaatteenaan perehtyä
asioihin niitten vaatimalla vakavuudella
ja huolellisuudella. Hän toivoo häneen
otettavan yhteyttä, kun esille tulee asioita oman asuinkunnan kehittämisessä.
- Salossa on kotini ja täällä on hyvä
elää ja yrittää. Haluan huolehtia siitä,

että Salo säilyy houkuttelevana ja turvallisena asuin-, ja yrityspaikkakuntana
myös tulevaisuudessa, hän tähdentää.
Tällä hetkellä hän on erityisen huolissaan mahdollisesta muuttoliikkeestä
pois Salosta. Tulevaisuuden kannalta
hän pitää tärkeinä asioina mm. ohikulkutien ja oikoradan valmistumista.
- Luonnollisesti minua koskettavat erityisesti lapsien ja nuorten hyvinvointi.
Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että
säilytämme laadukkaan perus ja jatko-

opetuksen saatavuuden sekä hyvät päivähoitopaikat, Lundström muistuttaa.
Yrittäjäjärjestön aktiivijäsenenä hän on
päässyt vaikuttamaan myös salolaisen
yrittäjyyden toimintaedellytyksiin. Kaupungin pitää tukea yrittäjyyttä ja parantaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä.
Salo on saatava houkuttelevimmaksi
paikaksi perustaa yritys.
- Mielestäni päätöksenteon tulee olla
nykyistä avoimempaa ja keskustelevaa.

Suljettujen ovien päätökset kuuluvat
huonosti kuntapolitiikkaan, Lundström
toteaa.
Yhdistyksen ainoana valtuutettuna hän
pitää yritysten asioissa tärkeänä tehdä
yhteistyötä muitten yritysyhdistysten
ja yritysmyönteisten ihmisten kanssa.
Heitä uudessa valtuustossa on kuitenkin useita.
Jarmo Laakso

Oletko valmis tarttumaan tilaisuuteen, jossa voit kokea
mielenkiintoisia hetkiä Colosén parissa
ja ansaita ylimääräistä rahaa?
Korkealaatuista kosmetiikkaa Sveitsistä

ETSIMME KAIKEN IKÄISIÄ HENKILÖITÄ COLOSÉ JOUKKOOMME!
Tarjoamme valmiin konseptin työskennellä sekä pää- että osa-aikaisesti.
Sopii myös kauneusalan yrittäjille, kampaamoille, kynsi- ja ripsistudioille.
Ota yhteyttä: Leena Heiskanen puh.0400 865374, leena.heiskanen@risingsun.fi

LLänsiranta
ä n s i r8,aSalo,
nta
8 S a4224
l o Avoinna ti-pe 10-17,
02la 733
p. 02-733
10-14,4224
ma suljettu
Tiina Suokorpi 040 7243 106

www.salonturkisateljee.fi

Salon
PARVEKE- JA
TERASSILASITUS OY
• Terassirungot
• Terassit
• Parvekkeet
• Autotallin nosto- ja kippiovet
Jukka Hellsten p. 0400- 745 181

www.lasitus.com
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PARTURI
ehti
Ann0e82L5 235
050

Joulukuussa uudessa
tilassa. Soita niin saat
osoitteen.

Hydrauliikkatyöt
ja
varustelut

Arton Laitehuolto
p. 0400 905 944

MAALAUSTYÖ
JARI LEHTOLA

p. 0400 648 208

jari.lehtola@hotmail.com

www.maalaustyojarilehtola.fi

Tarja Riikonen toteaa kokemuksen ihmisten hoidoista monelta eri hoitoalalta auttavan yhdistelemään niitä ja silloin saa tarjottua kokonaisvaltaista hyvinvointipalvelua.

Tuoretta
ja
savustettua
kalaa

Ihmisiä pitää hoitaa
kokonaisvaltaisesti
Pitkään hoitoalalla työskennellyt sairaanhoitaja Tarja Riikonen siirtyi terveysalan yrittäjäksi katsottuaan, että oli
aika lopettaa vuorotyöt hoitoalalla. Lokakuun alusta alkaen hän on tarjonnut
kotikäyntipalveluna terveydenhoidon
palveluja.
Alkujaan perussalolaisen Riikosen vei
opiskelu ja perhe välillä muualle, mutta
nyt hän on palannut synnyinsijoilleen ja
perustanut terveyspalveluja tarjoavan
Salon Terveys- ja Hyvinvointipalvelut
–yrityksen.
- Jossain kohtaa piti valita lapset tai työ.
Olin sen jälkeen jonkin aikaa kotiäitinä,
mutta silloinkin kävin joitain hoitoalan
kursseja. Kun lapset sitten kasvoivat,

halusin opiskella alaa lisää ja palata
työelämään, Riikonen toteaa.
Aikanaan kosmetologiksi kouluttautunut ja sen alan palveluja kymmenkunta
vuotta tarjonnut Riikonen alkoi opiskella
kasvatustiedettä ja psykologiaa ja sitä
kautta tuli ajatuksiin oman yrityksen
perustaminen.

- Olen työskennellyt sekä somaattisilla
että psykiatrisilla osastoilla ja kotisairaanhoidossa. Hoitofilosofiani on koko
ihmisen huomioiva, terveyttä ja hyvinvointia edistävä, hän kuvailee.
Riikonen on opiskellut matkan varrella
sanojensa mukaan monenlaisia juttuja.
Esimerkiksi intialainen ja kiinalainen

lääketiede ovat varsin kiehtovia. Niissä
häntä viehättää se, että silloin ihmisiä
katsotaan terveyttä kokonaisvaltaisesti
edistävästi.
- Tämä tulee esiin toiminnassani esimerkiksi jalkojen hoidossa. Antamani
perusteellinen jalkahoito kestää kerralla puolitoista tuntia, eikä ole mikään pikainen puolen tunnin hoitolassa käynti,
hän muistuttaa
Hän painottaa myös itsehoidon tärkeyttä, jota voi toteuttaa terveillä elämäntavoilla ja oikealla ravinnolla. Esimerkiksi työpaineista syntynyttä oireilua
voi saada paremmaksi yksinkertaisesti
lisäämällä ulkoilua.

RAKENNUSLIIKE

Tili ja Isännöinti
Vaahtera Oy

T. RAUMAN OY
Turuntie 8, Salo
puh. 731 3017, fax. 731 7635

Annankatu 12
24240 Salo
02-733 5334

www.tyylitiimi.com

Lasi rikki?

Myös tuulilasien korjaukset.

�����������������
Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
tuulilasien vaihtopiste.

Salitunkatu 2, Salo
Puh. (02) 733 7313

KONSULTOINTI
WELLDONE OY
Työn ja tuotannon
kehittämisen
konsultointia
p. 050 586 1513

www.konswelldone.com

- Ihmisille on aina oma valinta, miten
omat vaivansa hoitaa. Jos on mahdollista tehdä se muuten kuin lääkkeillä,
kannattaa mielestäni aina yrittää. Lähtökohtaisesti jokainen voi hoitaa pikkuvaivansa itse, Riikonen toteaa.
Hän tekee yhteistyötä lääkäreiden
kanssa ja jos hoidon aikana esiintyy tarvetta, hän ohjaa asiakkaansa lääkärille.
Tärkeää hänen mukaansa onkin, että
voi tehdä yhteistyötä eri alojen ihmisten
kanssa. Tässä puskaradio ja verkostuminen on tärkeä linkki asiakkaisiin.
- Tämä on kuitenkin niin erilainen liikeidea ja perinteisistä töistä poikkeava.
Tässä voin toimia kotikäynneillä laajalla
alueella ja auttaa monenlaisissa asiois-

VALLAMATIC OY
Sähkötyöt
Rakennustyöt
Lämpöpumput

Horninkatu 11 B,
24100 Salo
p. 0440 425 184

www.isannointivaahtera.fi

Valaskari
Janne
Tmi

p. 044-724 0333

Uudisrakennus
ja
saneerausalan
työt

tuomo.vaanela@vallamatic.fi

040 505 8203

sa. Voin tarjota sairaanhoitopalveluita
monesta eri näkökulmasta arvioiden,
hän sanoo.

www.kalaliikeasp.fi

Juha
Jokiranta tmi

TAKSI
Jarmo Laakso

0400 535 980

juha.jokiranta@gmail.com

TORIKAFFELTA
TALVISIN

ruuat ja kahvitukset
juhliin, kokouksiin,
illanviettoihin
-kysy lisää0400 825 120 PETRI
040 529 8769 LEENA
leena@torikaffe.fi

Ykkösremontti
Koponen Esko
Tmi
a
si a
uk
nn aust
e
as eer
te
us ssan
l
Ka nnu
ke
Ra

0400 532 286

Rakennetaan koteja
ihmisille.
Remontoidaan
taloja.
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Tilintarkastus Kari Kulmala
Paukkulankatu 1, 24240 Salo
10
kari.kulmala.ky@gmail.com

KiiKKustuoli

YKSILÖLLISTÄ ASIAKASLÄHTÖISTÄ HOIVAA, HOITOA JA
HUOLENPITOA KOTIINTUOTETTUNA PALVELUNA
Merivireen
Osaamiskeskus
avoinna TORSTAISIN
klo 15.00–17.00
TERVETULOA
VASTAANOTOLLE!

Kotihoito Merivire

Torikatu 3, Salo, p. 044 542 7800, 02-733 3424

Kirsi-Marja Drugge

sairaanhoitaja/terveydenhoitaja
kotihoito.merivire@kolumbus.fi, www.kotihoitomerivire.fi

Palvelusetelituottaja, kotitalousvähennys

MOTO-ALM OY
Mäntyniementie 15 25500 Perniö
0400 786 380
SQUASH = haastava, hikinen ja hauska!
Kerta- ja vakiovuorot, kuukausikortit
Päivähinnat klo 17 asti:
∙ 9,80 € / 1h / kenttä (sis. välineet)

Squashh Salo

www.Q-PUISTO.net

Luo käyttäjätili ja tee varaus:
Urheilupuisto Salo, p. 050 352 3519

Meriniitynkatu 11
PL 12, 24101 SALO
FINLAND

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

Pasi Manninen on korkeakoulu- ja lampputeollisuustyön jälkeen ryhtynyt yrittäjänä tarjoamaan valon tuotekehityspalveluita esimerkiksi
valaisimien valmistajille ja optiikkasuunnittelijoille.

Yhdessä kestimme –
yhdessä kestämme
Yli neljäkymmentäviisi vuotta sotaveteraaniemme
hyväksi huolto-, kuntoutus- ja virkistystoimintaa
Salon alueella.
Omakohtaista kuntoutus- ja virkistystoimintaa:
ti 10 ja 11 Ohjattua yhteisjumppaa Salohalli
ke 11–13 Boccia pelit Urheilutalon peilisalissa Perniöntie 7
to 11–13 Veteraanilentopallo Urheilutalo Perniöntie 7
pe 9–10 Ohjattu kuntovoimistelu Seurakuntatalo Torikatu 8
Uimahalli veteraanien, puolisoiden ja leskien käytössä joka päivä

Mertsi Toivonen Oy
Naapalantie 306
24800*******************
HALIKKO
Veteraanipaja avoinna ma–to klo 11–14
0400-127 086

pe 11.30–12.30 Ohjattu kuntosalivuoro Ilolansalon kuntosalissa.
Mahdollisuus edulliseen ruokailuun harjoituksen jälkeen.

Joka tiistai ja torstai Veteraanipajassa ohjelmaa klo 12–13.

Kirkkokatu 10 puh. 731 5117 e-mail sotaveteraanit@salo.salonseutu.fi
Säännöllinen osallistuminen kuntoutus- ja virkistystoimintaan on
tehokas ja suosittu tapa ylläpitää hyvän vanhenemisen fyysisiä ja
henkisiä edellytyksiä.
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Salon Seudun Sotaveteraanit ry
Tervetuloa mukaan – sinusta iloitsemme
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Valon kehittelyä
tutkimusperustein
Tuotannostamme kilpailukykyisin hinnoin
• kokoonpano- ja pakkaustyöt
• kevyet työasut, peli- ja vapaa-ajanasut
• puu- ja metalliteollisuuden alihankinta- ja tilaustyöt

Tehdaskatu 13, SALO Puh. (02) 727 2950 www.kolmituote.fi

Salon Seudun Rintamaveteraanit ry

ETuRInTamaSSa

SSL Resource on vuonna 2011 perus- sinvalmistajille, jotka haluavat rakentettu valoihin erikoistunut konsultointi- ja taa omiin tiloihin valolaboratorion, hän
suunnittelutoimisto. Yrittäjä Pasi Manniesittelee.
nen tarjoaa tuotekehityspalvelua valonAsiakkaina hänellä ovat LED-valaimittauksessa, optiikkasuunnittelussa ja sinvalmistajat, -maahantuojat sekä
valolaitteiden kehitystyössä.
optiikkasuunnittelua ja valontestausta
Manninen on toiminut kuusi vuotta
hyödyntävä teollisuus.
Teknillisen Korkeakoulun tutkijana tehtävänään tutkia valonmittaustekniikoita
Kun valaisimien valoa mitataan, niin
ja LEDien ominaisuuksia. Näistä hän siitä määritellään suuntakuvioita, valoon tehnyt myös väitöskirjansa. Hän on
tehoa sekä -väriä. Valon avulla voidaan
ollut mukana myös lampputeollisuudespuolestaan mitata esimerkiksi keittiösa, mutta nyt hän tarjoaa palveluaan kalusteiden valmistusprosessin laatua.
yrittäjänä.
Satamakatu 31,24100Toistaiseksi
Salo hän työskentelee kotinsa
- Tarjoan valaisimien valonjakokuvioientisessä varastohuoneessa, mutta
den ja valotehon mittauksiin valonmittarkoitus on lähiaikoina päästä muuttauspalveluita ja myös käyttövalmiita tamaan tilavampiin laboratoriotiloihin.
goniofotometri-mittauslaitteistoja valai- Tämä mahdollistaa myös lisätyövoiman

VETERaanIEn hYVÄkSI

Ympäristömme parhaaksi

SALON JÄTEHUOLTO OY
SALON HYÖTYKÄYTTÖ OY

Puh. 02-727 3500
Fax 02-727 3550

www.salonjatehuolto.fi

ILOA

hankkimisen.
ARKEEN!
Hänellä
on käytössään valonmittauslaboratorio, jossa hän työskentelee
itse kehittämällään tietokoneohjatulla
goniofotometrillä ja integroivalla peilisylinterifotometrillä.
- Tällaisen labran erityisvaatimuksena
on pimeä tila ja pitkä etäisyys anturista valaisimeen. Nyt tämän kahdeksan
metrin
huone on juuri ja juuri
Tarumittainen
Ahlstedt
riittävä
isompien21valaisimien mittaamiHelsingintie
seen,
Manninen
24100
SALO toteaa.
(02) 733 4940,
SSL
Resource
tarjoaa tuotekehitys– ja
050
531 5315
ma–pe 10–20, LED-valoihin optiiktutkimuspalveluja
la–su 10–18 LED-optimoinnin ja
kasuunnittelun,
lämpölaskelmien osalta.
Manninen tarjoaa asiakkaille joustavaa

ja asiakaskohtaista palvelua.
- Asiakkaani arvostavat lyhyitä vasteaikoja ja joustavuutta sekä helppoa
tavoitettavuutta. Toimitukset eivät huku
raskaan byrokratian rattaisiin ja ovat siten myös kilpailukykyisiä, hän korostaa.

TK-Lehtola Oy

Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Kiurunkatu 9 24130 Salo
040 508 3560

Tuohituntie 78
Muurla
0400 252 819

Jarmo Laakso
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Asbestipurkutyöt
Asbestikartoitukset
Pölyttömät saneeraukset
Pölyttömät märkäpuhallukset
Kreosoottityöt

www.asbestipurku.fi
p. 044 565 7231






Veli-Matti Rastas on remonttiapu-toimessaan tottunut monenlaiseen työhön. Tässä hän puhdistaa jumin jääneen terassinoven karmia ylimääräisestä maalista.



 

   



Veli-Matti Rastas talouksien
puuhamies
Aviomiespalvelu on vakiinnuttamassa
asemaansa kotitalouksien vuokratyövoimana. Elokuun alussa myös Salossa on voinut vuokrata apua kodin
askareisiin, jos itse ei pysty tekemään
asunnon pieniä korjaus- ja huoltotöitä,
kun Veli-Matti Rastas aloitti toiminnan.
- Aviomiespalvelu ei nimenä kerro mitä
työhön kuuluu ja saattaa herättää ristiriitaisiakin ajatuksia. Nimeen sisältyy
kuitenkin hyvin työn toiminnan periaate.
Mies kun tekee perheissä monenlaisia
askareita asunnon kunnossapidosta
pihatöihin, Rastas kuvailee.
Hän on perheenisä, yrittäjä ja nyt
myös vuokra-aviomies, jonka toimintaalueena on Salo ympäristökuntineen.

Hän on ammatiltaan kirvesmies ja toiminut erilaisissa rakennustöissä jo 25
vuoden ajan. Aviomiespalveluun tulon
myötä Rastas laajensi remonttipalvelunsa tarjontaa.
- Tavoitteeni on tehdä asiakkaalle viihtyisä ja turvallinen asumisympäristö
sekä helpottaa iäkkäiden ihmisten kotona asumista. Olen käytettävissä kaikenlaisiin ylläpito- ja kunnostustöihin,
Rastas kertoo.
Remontti-, rakennus- ja asennustöiden
lisäksi Veli-Matti Rastas tarjoaa apua
esimerkiksi puutarha- ja lumitöihin,
muuttoihin ja kuljetuksiin, asiointiin tai
vaikkapa ikkunoiden pesuun.

Salon
Hammasvalmiste Oy

Isännöitsijätoimisto
Jouko Salmi

Vilhonk. 11-13,
24240 Salo
02 731 4044

Esterinkatu 14,
24100 Salo

Hammasteknikko
Markku Heikkilä
0400 530 344

p. 02- 7338 426

Edullinen talkkari
Aviomiespalvelu on tamperelainen yritys, joka toimii monilla paikkakunnilla
Suomessa. Salo sai Rastaasta oman
monipuolisen vuokra-aviomiehen, joka
taipuu niin pikkuaskareisiin kuin suurempiin remontteihin.
- Huomasin kesällä ilmoituksen, jossa
Aviomiespalvelu haki yrittäjää ja vastasin siihen. Jo parin kuukauden toimintaaika on osoittanut, että täällä oli tarvetta
tämänlaatuiseen palveluun. Seudulla
on riittänyt vuokra-talkkarille kysyntää,
Rastas toteaa.
Erityisesti suurissa kaupungeissa ja
niiden liepeillä tämäntyyppiselle toiminnalle on kuulemma kysyntää. Sa-

Vuonna 2003 perustetun Aviomiespalvelun ideana on, että vuokra-aviomies
tekee pientä maksua vastaan miehen
töitä talouksissa, joissa ei ole miestä
omasta takaa tai perheen mieheltä
puuttuu tarvittavat työkalut, taidot tai
into.
- Talonmiesperinteen kadottua monen
on hankala löytää ihmistä, joka tulisi
esimerkiksi laittamaan taulun seinään
tai vaihtamaan lampun kattoon kohtuuhinnalla. Aviomiespalvelun ideana on
tarjota käyttöön joka kodin monitoimi-

mies, Rastas toteaa.
Kaikki vuokra-aviomiehet toimivat itsenäisinä yrittäjinä ja kukin määrittelee
itse, minkälaisia töitä tekee – luonnollisesti hyvän maun raoissa. Tosin nykyisin Aviomiespalvelu on jo niin tunnettu
käsite, ettei väärinymmärryksiä palvelutarjonnasta enää juurikaan tule.

   

  

 

   

 

 

p. 02-731 7333


Salon Sammutinhuolto Ky
Röykkälänkatu 5
24100 SALO
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Hae housut
kylmeneviin syysilmoihin,
lyhennys kuuluu hintaan!

Tricanan talvitakit myös
saapuneet (armolliset
mitoitukset, kokoja 54 asti)
Adan mallistot täydentyivät (esim. alpakkajakku
vailla laadullista vertaa),
yksilöllisiä tunikoita,
neuleita jne.

Tervetuloa!

Pannu aina kuumana

LL SAARIVUORI
Jarmo Laakso

Kauppakeskus
Linjuri, 2. krs.
Vilhonkatu 14, Salo
P. 731 2456

Luonnollisesti kaunis
Rakennustoimisto
Lahtinen ky

URAKOITSIJA
HENRY
KIRJAVAINEN

reborn nukkeja
Koivurinne 5,
24280 Salo
p. 050 5 712 712
tapani.lahtinen@raktstolahtinen.fi

www.isannoitsijatoimistojoukosalmi.fi
info@isannoitsijatoimistojoukosalmi.fi

lossa kaupunkilaisten kerrostaloasujien
lisäksi apua kaipaavat pientalovaltaisten ympäristökuntien omakotiasujat
sekä alueen mökkiläiset.

  

www.haikaranlaulupuu.fi
Salitunkatu 10, 24100 Salo
p. 050 4140 419

*Työpaikka-/Yhdistysesittelyt
*Kotiesittelyt, teeman mukaan
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Unit Manager, Henna Kavander
capricia@ebaana.net 044 544 9843
www.hennakavandershop.com

Pertteli
p. 0500 222 449
p. 0440 222 449
kirjavainen.j@hotmail.fi
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SALON YRITTÄJÄ

Yrityssalossa tehdään työtä yritysten eteen. Ota meihin yhteyttä, olemme palveluksessasi.

ARMI METSÄNOJA
• yritysneuvonta / alkavat yritykset
• neuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille
• p. 044 546 0039
armi.metsanoja@yrityssalo.fi

Örninkatu 15, 24100 Salo www.yrityssalo.fi

