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Lassi Liljavirran mukaan virtaa ja intoa
yrittäjänä jatkamiseen olisi vielä vaikka
kuinka, mutta terveydellisistä syistä Tenwood Oy piti myydä.

Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa:

Lassi Liljavirta on muokannut
Tenwoodin toimivaksi yritykseksi
Tenwood Oy on Salossa vuodesta
-95 toiminut puualan yritys, joka
valmistaa kuormalavoja ja viime
vuosina yhä enenevässä määrin
puisia ja vanerisia pakkauslaatikoita koko Etelä-Suomen alueelle.
Salon tehtaan lisäksi Tenwoodilla
on toimipaikat Lahdessa ja Järvelässä.
- Olen koko ikäni ollut yrittäjähenkinen. Itse asiassa olen yrittäjä
jo neljännessä polvessa. Aloitin
toiminnan Kiskossa huonekalujen
valmistuksella Lilywood Oy:nä. Kun
sitten muutimme yrityksen Saloon,
keskityimme pelkästään kuormalavoihin ja yrityksen nimi muuttui
Tenwoodiksi, Liljavirta toteaa.
Päätuotteita ovat erilaiset kuormalavat, lavakaulukset, pakkauskannet, vaneri- ja puupakkaukset
pääasiassa teollisuuden kuljetuskäyttöön.
Toiminnan lähtökohtana on asi-

akkaidemme nopea ja joustava
palveleminen kaikissa pakkaus- ja
kuljetusongelmissa.
- Siksi perustimme aikanaan
Lahteen toisen toimipisteen, jotta
olisimme lähellä asiakkaita ja pystyisimme palvelemaan heitä mahdollisimman nopeasti.
Liljavirta on myös investoinut tuotantotekniikkaan ja tuotantoa on
kehitetty ja uudistettu kaiken aikaa.
Peruskuormalavat valmistamme
automaatiolinjoilla, jolloin tuotteet
ovat korkeatasoisia ja tasalaatuisia.
- Ilman osaavaa henkilökuntaa
Tenwood ei olisi nyt niin hyvässä
kunnossa, kuin se on. Pisimpään
töissä ollut työntekijä on ollut perheen palveluksessa jo yli 35 vuotta.
Työllistämme myös työrajoitteisia,
josta olemme saaneet paljon kiitosta, Liljavirta sanoo.
Salossa Tenwood työllistää 13

henkilöä, joista kaksi on toimiston
puolella. Myös hänen vaimonsa
on alusta alkaen ollut Tenwoodin
palveluksessa. Siinä, missä isäntä
hoiti myynnin ja ostot, niin LeenaMaija hoiti taloushallinnon.
Valitettavan sairaustapauksen
vuoksi Liljavirrat joutuivat luopumaan Tenwoodista ja tilalle tuli
uusi yrittäjä.
- Kaupat tehtiin syyskuun lopulla ja
sitä edelsi noin puolen vuoden ajan
sopivan ostajan etsintä ja myyntiehtojen neuvottelut. Tammelasta
löytyi saman alan yritys, joten
Tenwood jäi hyviin käsiin ja jatkaa
tuotantoa täällä Salossa, Liljavirta
kertoo.
Ostaja oli Puutyöliike Väre Tammelasta, joka on niinikään perheyritys
ja valmistaa samoin puisia kuormalavoja ja erilaisia pakkaustuotteita
asiakkaan tarpeiden ja mittojen

mukaisesti.
- Yllättävää kyllä, vaikka kaksi saman alan yritystä on toiminut näinkin lähekkäin, niin samoja tuotteita
on vähän ja samoja asiakkaita ei
ole matkan varrella ollut kuin muutama, Liljavirta laskee.
Hän lisää, että ilman sairastumistaan Tenwoodia ei olisi myyty.
Yritys on hyvässä kunnossa ja motivaatio onnistuneitten investointien
jälkeen korkealla.

Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Taina Kalintiv

Salo nousuun...
Näillä sanoin Jyrki Sjöholm aloitti puheenjohtajan kirjoituksen viime vuonna.
Lähdin pohtimaan, miten tilanne alueellamme on muuttunut vuoden takaisesta
Jyrkin kirjoituksesta. Ikävä kyllä tilanne
on mielestäni pysynyt hyvin samanlaisena ja kun tähän lisätään vielä yleinen
taloudellinen tilanne koko maassa, ajatukset ovat monilla apeita.
On syyskuun loppu 2013 ja istun Jyväskylän Paviljongissa. Tunnelma on
katossa. Yrittäjiä, asiantuntijoita, opiskelijoita ja muita liike-elämän parissa

Tili ja Isännöinti
Vaahtera Oy
Horninkatu 11 B,
24100 Salo
p. 0440 425 184

työskenteleviä ihmisiä on paikalla huikeat 3000. Istumme paikoillemme ja
odotamme innolla kahden päivän Nordic Business Forumin antia. Lavalle hypähtää kaksi nuorta yrittäjää, jotka ovat
tilaisuuden takana - esimerkillisiä nuoria
ajatusmallista, että yrittämisessä rohkeus on valttia. Kahden päivän aikana
kuulemme maailman vaikutusvaltaisimpia liiketoiminnan guruja ja siteerattuja
ajattelijoita, mm. Jack Welch, Malcom
Gladwell ja Jimmy Wales. Miten alle
kolmekymppiset pojat ovat saaneet

Jannen
Huoltomyynti
Elektroniikan
huolto ja myynti

Helsingintie 13, Salo
www.isannointivaahtera.fi
p. 02 - 7331 806

kasvatettua kerran vuodessa järjestettävän seminaarikonseptin suureksi liiketoimeksi neljässä vuodessa – ajattelemalla, että gurutkin ovat vain ihmisiä,
tarttumalla rohkeasti luuriin ja myymällä
ideaa ympäri maailmaa liiketoiminnan
vaikuttajille. Se, että puhujat on saatu
keskellä harmaata syksyä Suomen Jyväskylään, vaatii taitoja, mutta sitäkin
enemmän uskoa ja uskallusta – ehkä
hulluuttakin.
Maailma on yhdentymässä kovaa
vauhtia. Meidän kaikkien täytyy nähdä

oman pienen piirimme ulkopuolelle ja
lähteä ulos mukavuusalueeltamme, tutuista ympyröistä. Ei ole niin suurta kuin
pientäkään yritystä tai yrittäjää, joka ei
pärjäisi Suomen rajojen ulkopuolella,
kunhan löytyy juuri uskoa, rohkeutta ja
hivenen hulluutta.
Työni puolesta olen tekemisissä monien
salolaisten yritysten kanssa, jotka jo toimivat tai harkitsevat lähtöä kansainvälisille markkinoille. On hienoa huomata,
että yleinen ilmapiiri yrittäjien kesken
on positiivinen, virtaa ja tahtotilaa löy-

Halikon
Isännöinti- ja
Tilipalvelu ky

Talonrakennuksen ja
saneerauksen ammattilainen

Puistokuja 6 B 16
24800 Halikko
p. 02 - 736 4744

PAJAMÄEN
RAKENNUS KY

Rakennusliike
J. Hermansson

www.peltilaine.fi
p. 02 - 7311 489
Salo

p. 050 3794 898
www.pajamaenrakennus.com

kotikaupunkinsa puolesta. Toki on tarvittu ja tarvitaan uhrauksia eivätkä ne kaikkien kohdalla tunnu reiluilta. Kuitenkin
uskolla, rohkeudella ja hulluudellakin
saadaan Salo nousuun, kun yrittäjät,
kaupunginjohto, valtuutetut ja jokainen
kaupungissa asuva - kukin parhaansa
mukaan - kantavat kortensa kekoon!

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

Rakennetaan koteja
ihmisille.
Remontoidaan
taloja.
040 740 9094

Taina Kalintiv
Va. puheenjohtaja
Kuva: Sarus Oy

KIINTEISTÖSANEERAUS
ARTO LAINE

p. 0400 843 428
arto@saneerauslaine.fi
www.saneerauslaine.fi

Ilma
Ihme Oy
p. 044 097 7478

p. 050 5810 000
www.remontitsalo.fi

tyy. Positiivisena merkkinä näen, että
yrittäjät ovat selvästikin tiivistäneet yhteistyötään viime aikoina. Yrittäjyyteen
uskotaan ja tämä näkyy Salon yrittäjien
kasvavana jäsenmääränä, mikä ilahduttaa meitä jäseniä.
Itselläni on ollut kunnia olla Salon
yrittäjien hallituksessa viimeiset neljä
vuotta. Keväällä v. 2013 siirryin puheenjohtajaksi hieman yllättäen. Puheenjohtajakaudellani olen huomannut,
että vaikeasta tilanteesta riippumatta,
kaikki ovat valmiita taistelemaan oman

reborn nukkeja
www.haikaranlaulupuu.fi

Verstas Paimio

Salitunkatu 10, 24100 Salo

p. 050 4035 333

p. 050 4140 419

Salon Invataksi
ja Taksipalvelu
Sorola
tilaukset

02-7333 531,
0500 826 390
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Tilip alv elu S uo minen
Lemmenpolku 12
25360 Pertteli
040 587 8517
tilipalvelu.suominen@seutuposti.fi

HV-KIINTEISTÖSANEERAUS

0440 942 512
hvkiinteistosaneeraus.net

Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo, p. 02 - 7312 415

Tilintarkastus Kari Kulmala
Paukkulankatu 1, 24240 Salo
kari.kulmala.ky@gmail.com

Antti Rantakokko

Puh. 040 4551 207

Arvoisat yrittäjät,
Uusi Salo on toiminut kohta viisi vuotta
ja on aika tehdä välitilinpäätös, kirjata
ylös plussat sekä miinukset. Kuluneen
viiden vuoden aikana kaupunkimme on
kokenut täydellisen muodonmuutoksen.
Vielä kuntaliitostakin suurempi muutos
on koskenut kaupunkimme elinkeinorakennetta. Mikä olisi Salon seudun tilanne nyt, jos liitosta ei olisi tehty?
Kokonaisuudessaan kuntaliitos oli ja on
edelleenkin mielestäni järkevä ratkaisu.
Liitoksen lähtökohdat olivat hyvät; alueella oli luontainen keskuspaikka ja se
muodosti selkeän työssäkäyntialueen,
välimatkat säilyivät Suomen mittakaavassa kohtuullisina, seudulla oli tehty
kuntien välistä yhteistyötä jo vuosia,
sekä terveyspalvelut että elinkeinopalvelut oli järjestetty seudullisesti ja
kunnilla oli yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Kuntaliitos oli
yhteistyön seuraava askel.
Liitoksen myötä alueen hartiat levenivät, kriisien sietokyky ja reagointinopeus kasvoivat. Kuuluminen Suomen 20.
suurimman kaupungin joukkoon lisäsi
vaikutusmahdollisuuksia niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin.
Nykyisessä kunta- ja sote-uudistustilanteessa meillä on myös selkeä etumatka
suhteessa moniin muihin kuntiin.
Mutta on myös asioita, jotka olisi pitänyt tehdä toisin. Liitoksen valmistelussa olisi pitänyt panostaa enemmän
esimerkiksi projektijohtamiseen ja stra-

Ari Kirjonen
AUTOILIJA

tegiatyöhön. Palvelu- ja organisaatiorakenteeseen sekä henkilöstön uudelleen sijoittamiseen liittyviä vaikeitakin
ratkaisuja olisi pitänyt tehdä jo liitoksen
yhteydessä.
Nykyisen taloustilanteen valossa liitosselvityksen olisi pitänyt sisältää paljon
enemmän toimintaympäristöön ja elinkeinoelämään liittyvää riskianalyysia –
mitkä seuraamukset riskien toteutumisella voi olla ja miten ne uuden kunnan
suunnittelussa voidaan huomioida.
Kaupungin nykyinen taloustilanne on
kaikille tuttu. Myös ne toimenpiteet, joilla
tätä tilannetta ollaan korjaamassa, ovat
olleet laajalti julkisuudessa. Lomautukset ja palkattomat vapaat sekä keväällä
julkaistu sopeuttamisohjelmasta, jonka
avulla kaupungin talous on mahdollista
saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2016 mennessä.
Sopeuttamisohjelman lisäksi kaupunki
on jatkanut ja jatkaa jo pidempään käytössä olleita tasapainottamistoimenpiteitä kuten osittaista rekrytointikieltoa,
hankintarajoituksia, harkittuja ulkoistuksia sekä kiinteistöjen ja metsän myyntiä.
Sopeuttamistoimenpiteiden ohella on
valmisteltu organisaatiouudistusta,
joka valmistuu kokonaisuudessaan ensi
vuoden keväällä, joten uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä
täysimittaisina vasta vuonna 2015. Organisaatiouudistus tulee merkitsemään
myös irtisanomisia, kun kuntaliitoksen

KIINTEISTÖKORJAUS
E. LEINO Ky
Yrjönkatu 16 as 3,
24240 Salo

0400 783 895

p. 040 746 7594

myötä voimaan tullut viiden vuoden irtisanomissuoja päättyy tämän vuoden
lopussa.
***
Keskittyminen menojen leikkauksiin ei
tietenkään riitä. Uusien työpaikkojen
tarve on valtava. Teemme työtä monella
rintamalla uusien työpaikkojen ja menestystarinoiden luomiseksi. Kaupungin
Invest in -hanke on kehittänyt yhdessä
Yrityssalon, paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja TE-toimiston kanssa monipuolisia
sijoittumispalveluja hyvinkin erilaisten
yritysten tarpeisiin. Hankkeen tuloksista
voi lukea lisää tästä lehdestä.
Uutena välineenä työkalupakissa on
Kaato-projekti, joka on Suomen tietoteollisuuden tuki ry:n toteuttama ja työja elinkeinoministeriön tukema hanke.
Hankkeessa Nokia-taustaiset ICT-huippuasiantuntijat käyttävät osaamistaan
ja verkostojaan yritysten houkuttelemiseksi Suomeen.
Toinen uusi avaus tulee myös työ- ja
elinkeinoministeriöstä eli ensi vuonna
alkaa seutukaupunkien elinkeinoelämän rakennemuutokseen liittyvä
hanke, jossa vetovastuu on Salon kaupungilla. Rakennemuutoksesta selviäminen edellyttää rohkeaa uudistumista
ja siihen tämä hanke juuri tähtää.
Saloon sijoittuvien uusien yritysten lisäksi työpaikkoja syntyy luonnollisesti

02 736 5885

www.konepajalitzen.fi

Rauno Nikander

0440 12 17 15

Kirjastolantie 84, 24240 Salo

täällä toimiviin yrityksiin. Siksi näille
yrityksille suunnatut palvelut ja yritysten väliset verkostot sekä yhteistyö
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Elinvoimainen elinkeinoelämä on myös ehdoton
myyntiargumentti, kun aluettamme
markkinoidaan sijoittujille.
Vaikeat ajat synnyttävät myös uudenlaista yhteisöllisyyttä. Epäviralliset ja
vapaamuotoiset yhteisöt toimivat uusien ideoiden kasvualustana, ja Salossa
on nyt selvästi aistittavissa monenlaista
”pöhinää” niin asukkaiden, yhdistysten
ja yritysten välillä. Tämä on hyvä merkki. Se kertoo siitä, että yhdessä tekemällä on mahdollista ratkaista isojakin
ongelmia.
Yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten kanssa
on niin virallinen kuin epävirallinenkin
yhteistyö koko uuden Salon ajan ollut
hyvää ja rakentavaa sekä jatkuvasti
kehittyvää. Tästä haluan esittää teille
lämpimän kiitokseni ja toivon, että yhteistyömme jatkuu yhtä mutkattomana
tästä eteenpäin.

- Kiinteistöjen salaojien
- kunnostus
Kiinteistöjen salaojien
kunnostus
- Viherrakennus

- Viherrakennus

0400
330
0400 744
330744
www.piistone.fi

0400 744 330
www.piistone.fi
www.piistone.fi

Tutustu sivuillamme uuteen
perustuslaskuriimme
Tutustu sivuillamme uuteen
Tutustu sivuillamme uuteen
perustuslaskuriimme
Laske helposti
talosi perustuspaketin
kustannusarvio.
perustuslaskuriimme
Tarkan
tarjouksen saat
alueesi Pohjolan Perustus
edustajalta.
Tutustu
sivuillamme
uuteen
Laske helposti
talosi
perustuspaketin
kustannusarvio.
Laske
helposti talosi
perustuspaketin kustannus
perustuslaskuriimme

Antti Rantakokko
Kaupunginjohtaja

Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalta.

Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalt

Laske helposti talosi perustuspaketin kustannusarvio.

Kuva: Susa Junnola

www.pohjolanperustus.fi
www.pohjolanperustus.fi
www.pohjolanperustus
www.pohjolanperustus.fi
Tarkan tarjouksen saat alueesi Pohjolan Perustus edustajalta.

Rakennus
Levo

Konepaja
Litzen Oy

aleksi@konepajalitzen.fi

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

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

Artunkuja 8
24260 Salo
p. 0400 788 806

MAALAUSTYÖ
JARI LEHTOLA

p. 0400 648 208

jari.lehtola@hotmail.com

www.maalaustyojarilehtola.fi
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Kaupunginjohtaja Antti Rantakokolla ja kirjailija Kalle Isokalliolla oli keskusteltavaa Salon tilanteesta.

Isokallio evästi kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä

Kunnan tulisi hankkia palvelut omasta kunnasta
käyttämällä mielikuvitusta kilpailutuksessa
- Älyllä saa enemmän aikaan kuin äyrillä. Siksi kannattaa noin yleensä ottaen
miettiä ennen kuin panee eurot menemään. Minulle on tullut erittäin synkkä
kuva Euroopan 5-10 vuoden aikaisesta
globaalista talouden kehityksestä ja
siksi aloitan tämän hieman synkistellen.
Näin avasi Yrittäjän päivänä yrittäjien
edustajille ja kaupunginvaltuuston ja
virkamiesten edustajille alustaessaan
tilaisuutta entinen yritysjohtaja ja kirjailija Kalle Isokallio.
Hänen mukaansa logiikkakaan ei ole
päätöstä tehtäessä pahasta. Sen kummemmin ei sitä tarvitse ymmärtää kuin,
että eteenpäin mentäessä on tärkeää
miettiä, mihin rahat käytetään.
Kunnissa on Isokallion mukaan muotia
puhua asiakkaista ja tuotteista. Kuntahan tuottaa lakisääteisiä palveluita
sekä lisäksi lisäpalveluja kunnan omilla
päätöksillä. Kunta ei kuitenkaan rahoita

tuotantoa myymällä palveluita.

Lisää luovuutta

Kunta käyttää niitä varoja, jota se saa
verotuksen kautta eli se kerää palveluistaan rahaa. Kunnan taloutta rasittavat kaiken maailman asiakaspäälliköt,
vaikka kunnalla ei ole asiakkaita, vaan
kunnalla on palveluiden käyttäjiä.
- Yritykset, jotka tuottavat palveluita,
pyrkivät tuottamaan ne mahdollisimman matalalla organisaatiolla. Sen paremmin tutustumatta Salon kaupungin
hierarkiaan, niin uskon, että täälläkin
organisaatiota voisi alentaa.
Jokainen äyri tulisi kunnissa käyttää laihialaisen nuukasti. Kunnan ei kannata
toimia kaikilla puolilla, vaan pitäisi tarkkaan harkita, mitkä toiminnot kuuluvat
peruspalveluihin. Esimerkiksi jäähalli ei
Isokallion mielestä niihin kuulu.

Kunnan tavoite on luoda ilmapiiri, jossa asukkaiden ja yrityksien mielestä
on hyvä olla. Kun näiden enemmistö
on sitä mieltä, että täällä on hyvä olla,
niin silloin kunta on oikeasti onnistunut
tehtävässään.
- Yrittäjien ei kannata miettiä, mitä päättäjät tekevät tai heidän pitäisi tehdä,
vaan miettiä miten asiat pitäisi tehdä
riippumatta siitä, millaisia poliitikkoja
kunnassa on, Isokallio provosoi.
Kunnan pitäisi toimia niin, että kaikki
sen käyttämät rahat jäisivät omaan kuntaan. Kun kunta päättää ostaa jotain ostopalveluita, sen pitäisi hankkia omalta
paikkakunnalta. Kilpailutusmääräyksiä
pitää osata käyttää niin luovasti, että se
tulee mahdolliseksi.
Kunnan ei tulisi yksityistää palvelui-

ta. On harhakäsitys, että siinä kunta
tienaisi. Niitä pitäisi olla hoitamassa
virkamiehiä. Kunnan byrokratiassa on
takana lakisääteisyys, joten jotkut asiat
pitää tehdä monimutkaisesti.
- Hankkimalla palvelut paikallisilta yrityksiltä, joiden työntekijät ovat oman
kunnan asukkaita, saa ostosta periaatteessa alennusta. Se on kilpailutuksessa mahdollista ottaa huomioon, Isokallio
muistuttaa.
Hän ei näe minkäänlaista eroa vastakkainasettelussa yritysmaailman ja
julkisen sektorin välillä, koska kumpikin
tarvitsee toisiaan. Siinä ei voi olla mitään ristiriitaa. Mitä paremmin kumpikin
osapuoli ymmärtää toisiaan, sitä paremmin asiat sujuvat.
Töitä omasta kunnasta
Isokallio maalasi esimerkein, miten

kunnissa voidaan toteuttaa hallinto ja
palvelut joko hyvin tai huonosti. Samankokoisissa kunnissa voi olla hyvinkin
erilainen määrä työntekijöitä, joissain
jopa kolminkertainen määrä.
Pienissä kunnissa ei yleensä tehdä turhia päätöksiä. Niissä kunnanvaltuustot
katsovat ympäriltään maksumiehiä.
Helsingin kunnanvaltuusto ei ole koskaan nähnyt yhtään. maksumiestä.
Siksi olen periaatteessa sitä mieltä,
että mitä pienempi kunta sen parempi.
Tämä toteama sai monet kuuntelijat toteamaan hänen olevan oikeassa, joskin
Isokallio kommentoi siitäkin joidenkin
olevan eri mieltä.
Pieni kunta on paras, kommentoi kaupunginvaltuutettu Simo Paasiltakin,
joka ennen kuntayhdistystä oli Halikon
kunnanjohtajana ja jolla on vankka kokemus talousmiehenä.

Kunnat voi Isokallion mukaan jakaa
kolmeen eri tyyppisiin. Ensinnäkin on
kuntia, joissa asukkaat käyvät viereisessä kunnassa töissä ja sitten sellaisia
kuntia, joissa viereisten pienten kuntien
asukkaat käyvät töissä.
Paras ratkaisu on mielestäni sellainen
kunta, jossa omat asukkaat käyvät
omassa kunnassa töissä. Se on varmin
ratkaisu, joskin Salo on tällä hetkellä
aika huono paikka puhua siitä, Isokallio
arvioi.
Paras ratkaisu olisi, että kunnan asukas
käy omassa kunnassa töissä, se raha
jää kuntaan, eikä karkaa naapurille.
Silloin hän mitä todennäköisimmin käy
myös kaupassa omassa kunnassa. Olla
työvoimavaltainen, siinä on kunnalle tavoitetta.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

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

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

www.salonseripaino.fi

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

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

SALAATTILOUNAS ja KEITTOLOUNAS

Sähköasennus
askokakko
SÄHKÖASENNUSMESTARI

p. 044 736 5047

akakko@netti.fi

Yhteiskuntakriitikoksikin nimitelty kirjailija Kalle Isokallio painotti kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Kunnan ei tulisi tuottaa palveluita,
sillä verovaroilla maksettu vero ei kerrytä verokertymään.
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Markku Blom

Kaupungin strategia tukee kehitystä
Salon kaupungin elinkeinopoliittinen
ohjelma laadittiin tilanteessa, jossa
elinkeinorakenne oli muutoksessa.
Taloudellisen taantuman seurauksena
työpaikat ovat vähentyneet nopeasti ja
aiemmin vahvat toimialat.
Elinkeinopoliittisen ohjelmatyön lähtökohtana oli käynnissä oleva rakenteellinen muutos, jossa kaivataan yhä
selkeämpää ja terävämpää suuntaa
kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämiseen.
Kehittämisteemat voidaan tiivistää
kaupungin strategian näkökulmasta
kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat:
1. Aktiivinen työvoima- ja elinkeinopolitiikka
2. Osaava työvoima ja sen pysyminen
seudulla
3. Monipuolista elinkeinoelämää tukeva
toiminta

- Ohjelman mukaan olemassa olevista
yrityksistä ja niissä olevista työpaikoista
tulisi pitää huolta. Toiseksi kaupungin
pitäisi tukea uusien yritysten syntymistä
siten, että ihmiset paikkakunnalla uskaltaisivat ryhtyä yrittäjiksi eli työllistää
itsensä ja sitä kautta kasvuyrityksenä
muita, toteaa Salon kehitysjohtaja Hannu Salminen.
Toisin sanoen, kaupungin pitää olla
mahdollisimman hyvä ympäristö yrityksille toimia ja olla mahdollisuuksien
mukaan myös hyvä kumppani yrittäjille.
- Saloon pitää löytää uusia yrityksiä eli
uusia työllistäjiä. Sitä työtä Salossa on
tehty jo pari vuotta, mutta vallitsevassa
markkinatilanteessa se on hyvin haasteellista. Kasvu- tai laajentumishaluisia
yrityksiä on tällä hetkellä vaikea löytää.
Salon pitäisi pystyä pitämään osaava

www.hubsalo.fi

työvoima ja siten että työssä käydään
edelleen myös Salon ulkopuolella ja
siten säilyttää ostovoima sekä huolehtia paikkakunnan vetovoimaisuudesta.
Näin säilyisi kaupungille tärkeä veropohja.
On tärkeää, että työssä käydään Salon
ulkopuolella muuallakin kuin Salossa.
Kun tänne ei hetkessä tarpeeksi työpaikkoja saada syntymään, pitää turvautua siihen, että osa asukkaista käy
muualla töissä.
Yhteistyö tärkeää
Vaikka Isokallion puheessa jopa varoiteltiin yrittäjien ja kunnan virkamiesten
välisestä liiallisesta yhteistyöstä, niin
Salossa tuo yhteistyö on toiminut hyvin.
- Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa tai
tässä kohtaa sen päivittämisessä sekä

Uudenlaista
toimitilaa
yrittäjille,
freelancereille ja
etätyöläisille
Salon
keskustassa.

Tervetuloa tutustumaan, verkostoitumaan
ja kokemaan yhteisön voima!

monenlaisessa yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja yrittäjien edustajien
kanssa näkisin mielelläni tällaisia tilaisuuksia, jossa myös kaupungin luottamusmiehiä on paikalla, sillä silloin voidaan kasvokkain asioista keskustella,
esittää Markku Blom.
Virkamiesten kanssa voidaan asioita
valmistella ja viedä asioita tiettyyn
pisteeseen asti eteenpäin, mutta luottamusmiehillä on päätösvalta, joita asioiden eteenpäinviemisessä tarvitaan.
Siksi se viesti, joka monen portaan
kautta menee virkamiehiltä päättäjätasolle, saattaa olla aivan erilainen, kuin
alkujaan.
- Kun asia on valtuustossa, niin siellä
ei enää mitään fiilauksia asioihin tehdä,
vaan asiat lyödään lukkoon. Siksi kaipaan, että yrittäjät ja luottamusmiesporras voisivat silloin tällöin tavata ja puida

asioita, Blom painottaa.
Yhteistyö on myös Simo Paassillan
mukaan erittäin kannatettavaa. Hän oli
aikanaan Halikon yrittäjien ja kunnan
välillä asioita hoitamassa.
- Kokemukseni pohjalta voin vilpittömästi todeta yrittäjien ja kunnan välisessä yhteistyössä on suurta viisautta.
Se opetti paljon ja auttoi ymmärtämään
hyvin monia asioita. Niin tiukat ajat eivät
saa olla, etteikö yhteistyötä ehtisi tekemään. Yrittäjien ja kunnan yhteistyöllä
pystytään rakentamaan menestystarina.
Yhteistyössä pitää olla selkeät roolit. Paassilta painottaa että, kunnan
tehtävä on luoda yrittäjyydelle yleiset
edellytykset, kuten maapoliittiset, asumispoliittiset ja tärkeät palvelut. Kunnan
tehtävä ei ole sekaantua muuten yrittä-

jien tehtäviin.
- Kun nämä rajat pidetään selkeänä,
niin yhteistyö on parhaiten hyödynnettävissä, Paassilta tiivistää.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

KYSY
hyvästä
sijoitustuotteestamme,

%
0
2
2,

TUOTTOA JOPA

Sijoitusneuvoja Sijoituspäällikkö
Saila Blom
Tarja Fröberg
p. 029 041 2362 p. 029 041 2363

Turuntie 1, 24100 Salo, p. 029 041 2360
www.saastopankki.fi/someronsp
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Yritysten turvallisuusasioita käsitellään SYTY:ssä luottamuksellisesta ja kehitystä tapahtuu hyvin pitkälle esimerkkien kautta.

SYTY toimii yritysturvallisuuden puolesta
Salon Yritysturvallisuusyhdistys (SYTY)
on 1996 perustettu yhdistys edistämään
seutukunnan yritysten kokonaisturvallisuustietoutta sekä sen sisäistämistä ja
kehittämistä. Timo Ylinen SYTY:stä oli
Yrittäjän päivän aamukahvitilaisuudessa esittelemässä yhdistyksen toimintaa.
- Yhdistyksen jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka vakituisessa työssään ovat
vastuussa yrityksensä turvallisuudesta.
Lisäksi mukana ovat viranomaisten
edustajat, kuten poliisi- ja palopäällikkö

ja viimeisinä vuosina myös kaupungin
edustaja, Ylinen esittelee.
Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoispohjalle ja sen perustana on
luottamuksellinen tiedonvaihto turvallisuusasioissa jäsenten välillä. Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa joku
viranomaisjäsenistä.
Yhdistys on tehnyt aloitteita erilaisista
turvallisuuteen liittyvistä kehittämistoimista. Näitä ovat mm. kaupunkiin

perustettavan turvallisuusasiamiehen
tehtävä sekä keskustan alueen kameravalvonta.
- Yrityksillä tulee silloin tällöin vastaan
asioita, joita ei tiedosta tai huomaa ja
niissä asioissa yhdistys pystyy auttamaan, Ylinen muistuttaa.
Toiminta muodostuu jäsenkokouksista
sekä yritysvierailuista. Yhdistys järjestää yleisseminaareja, joihin kaikki
yritykset voivat osallistua. Tapahtumia
järjestämässä on mukana kunnallisia

toimijoita, kuten Yrityssalo ja muina
sidosryhminä esimerkiksi Poliisi, pelastustoimi ja hätäkeskus. Myös Salon
Yrittäjillä on oma edustajansa yhdistyksessä.
- Olemme luoneet siis aktiivisen verkoston turvallisuusalan ammattilaisten
kesken. Olemme esimerkiksi analysoineet kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden
kehittämistä Salossa, Ylinen toteaa.
Haasteina yhdistykselle ovat laajene-

Länsirannan
Hammaslääkärit
LÄNSIRANTA 8
24100 SALO

Puh. (02) 733 2761

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

0400 533 083

www.salonimuautot.fi

Halikon
Käyttöauto
Oy
Pitkälahdentie 545
Perttelinkatu
37
25130
MUURLA
24240 Salo
040 544 1727
040 544 1727

va toimi- ja turvallisuusalue, lisääntyvä kansainvälisyys sekä yhdistyksen
toimintaresurssit. Siksi yhdistys pyrkii
käyttämään hyväkseen alan asiantuntijoita muualta Suomesta.
Salon innoittamina muuallekin Suomeen on perustettu vastaavia yhdistyksiä. SYTY:n tavoitteena onkin
yhteistyön aloittaminen näiden kanssa
ja yhdistyksen visiona on Suomen turvallisin yrityskaupunki 2015.
- Yrittäjät ja yhdistykset ovat yhdistystoi-

minnastamme saaneet paljon sitä, mitä
ovat halunneetkin. Esimerkkinä CCTVkameravalvonnan Meriniittyyn, joka nyt
vaikeuksien kautta toimii.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

Rakennusliike
Rakennusliike
Rakennusliike

Aurman Oy
Aurman Oy
puh (02)Oy
733 8822
Aurman
(02) 731 9605
puh (02)fax
733 8822

 

   


  
 

gsm
0400
faxpuh(02)
731733
9605
(02)
8822200 037
gsm
fax0400
(02)200
731 037
9605
gsm 0400 200 037

TORIKAFFELTA
TALVISIN

Salon
Hammasvalmiste Oy

ruuat ja kahvitukset
juhliin, kokouksiin,
illanviettoihin

Pa kka u s k o n eet

-kysy lisää0400 825 120 PETRI
040 529 8769 LEENA

Rinteentie 38
24240 Salo
0400 600 065

leena@torikaffe.fi

w w w. k ulo ra . fi

ja

-m a ter ia a lit

Vilhonk. 11-13,
24240 Salo
02 731 4044
Hammasteknikko
Markku Heikkilä
0400 530 344
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Talousrikollisuus on tänä päivänä Jari Raatikaisen mukaan
muotoutumassa ammattimaiseen suuntaan, johon kuuluu
vielä se, että perinteiset rikolliset vankilasta päästyään siirtyvät talousrikollisuuden puolelle.

Talousrikollisuus yritysmaailmassa yleistä
Vuonna 2002 silloiseen Tapiolaan
alettiin kehittää ns. huonojen yritysten
torjuntaa. Tehtävään valittiin poliisin monessa toimessa ollut talousrikostutkija,
vakuutustutkija Jari Raatikainen, joka
yrittäjien aamukahvitilaisuudessa oli
kertomassa talousrikollisuudesta.
- Tarkoitus oli luoda hyvin pitkälle automatisoitua järjestelmää, jolla saadaan
tahallisesti luottotappioita aiheuttavat
yritykset ja yrittäjät pois asiakaskunnasta. Lakisääteisten vakuutuksien
väärinkäytöstä maksavat lopulta sitten
kaikki asiakkaat, Raatikainen selvitti.

Harmaan talouden takia jää verotuloja
saamatta kuutisen miljardia euroa. Kun
siihen lisätään maksamatta jääneet
eläkevakuutukset ja muut, summa lähentelee jo kymmentä miljardia euroa,
joten summat ovat merkittävän suuria.
Yleisesti yritys perustuu lailliseen liiketoimintaan, mutta laittomat keinot
tulevat mukaan kilpailuetuuksien saamiseksi ja voiton maksimoimiseksi. Sellaisissa tapauksissa tulee melko nopeasti
esille pimeän työvoiman käyttö ja muu
harmaan talouden toiminta.

Toinen malli ja se yleisin juttu harmaan
talouden yrityksissä on sitten se, että
yritys on perustettu tai muutettu laittomin keinoin toimivaksi.
- Silloin yritys toimii sinänsä laillisesti,
mutta sillä on lyhyt elinkaari ja sen rahat
ja varat kierrätetään. Siinä tavoitellaan
maksihyötyä juridisena yhtiönä, jonka
omistuspohja on vähintäänkin epäselvä.
Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi rakennusfirmat, jotka jättävät
kaikki lakisääteiset maksut maksamatta. Kun urakka sitten on valmistunut

tai valmistumassa ja rahat siitä saatu,
yritys ajetaan konkurssiin.
- Vaikka se tuttu kaveri siellä pyöriikin,
niin se ei välttämättä olekaan enää se
sama firma, eli ei ole sama juridinen
yhtiö enää siinä taustalla, jonka kanssa on alun perin toimittu, Raatikainen
varoittaa.
Sellaisissa tapauksissa pitäisi hälytyskellojen alkaa soida ja alkaa miettiä
mistä tässä on kysymys. Jossakin kohdassa se kupru saattaa sitten osua kohdalle. Hyvin usein näissä tapauksissa

tällaisen yrityksen todellista omistusta
peitellään.
Sitten ovat vielä yritykset, jotka perustetaan rikoksentekovälineeksi. Näitä ei
sitten oikeudessa edes käsitellä juridisesti yhtiönä, koska niiltä puuttuu sellaisia elementtejä, joita oikealle yritykselle
kuuluu, kuten lakisääteiset vakuutukset.
- Tällainen yritys on kaupparekisterissä ja jopa ennakkoperintärekisterissä
ilman, että on tarkoituskaan mitään
maksaa, kunnes korttitalo luhistuu. Niille on ominaista kuittikauppa ja rahanpesutoiminta toisten yritysten kanssa

ikään kuin ne olisivat olleet mukana
toiminnassa, Raatikainen selvittää.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Robotisaatio tulee vääjäämättä
”Salostako Suomen robotdalen”
Ubiikkiyhteiskunnassa äly on mukana
monessa asiassa päivittäisten toimien
keskellä. Sitä on autojen renkaissa ja
ohjauskeskuksissa sekä mitä ihmeellisimmissä paikoissa, minne ihmisen
mielikuvitus keinoälyä vaan on laittanut.
Robotti on ohjelmoitava laite, joka
pystyy suorittamaan sille määrätyn
tehtävän. Jo nyt robotit ovat kehittyneet
siihen suuntaan, että ne alkavat oppima
itse. Niinpä keinoälyn eli koneiden älyn
arvioidaan ohittavan ihmisen älykkyydessä vuonna 2040.
- Viime keväänä minulla oli mahdol-

lisuus olla mukana robottiviikon kick
off –tilaisuudessa Helsingissä ja siellä
kuulin robottiviikkojen järjestämisestä
Suomeen. Minua se kiinnostaa ilmiönä
eli mitä kaikkea sillä voidaan saada
aikaan. Kaikki se työ, mitä voidaan robottien avulla toteuttaa, se tullaan jollain
aikavälillä tekemään, totesi Tiina Vainio
robotisaatiosta.
Se mitä jää sitten tulevaisuudessa ihmisen tehtäväksi onkin mielenkiintoinen
kysymys ja pohdinnan aihe. Mitä alalla
on tapahtunut, kun mietitään asiaa 30-

SALON
LEINOTILIT Oy

40 vuoden päähän. Kuka vanhuksia
silloin hoitaa ja mitä nuoremmat silloin
tekevät.
- Tästä vinkkelistä ajateltuna ubiikkiyhteiskunta on mielenkiintoinen ilmiö ja
millainen maailma on silloin. Ubiikki äly
on asia, joka on kaiken aikaa läsnä joka
puolella, kuten seinissä ja jopa meissä
itsessämme ja käytössä olevissa laitteissamme, niin, ettemme sitä edes
huomaa, Vainio kuvailee.
Teknologisesti näistä asioista suuri osa
on jo nyt mahdollista toteuttaa. Hyviä
esimerkkejä löytyy ympäriltämme pal-

jon. Robotisaatiosta puhuminen tai
ajatteleminen ilmiönä ei käsitä enää
yksittäistä laitetta, kuten kännykkää tai
makkara, vaan tarkoittaa laajalti koko
teknlologisen kehityksen kentän, jossa
yksinäinen robotti on vain ysi osa-alue.
Ubiikkiteknologia on kaikkialla läsnä
olevaa teknologiaa. Ambient intelligence -teknologia reagoi ihmiseen. Esimerkiksi puhelin voi sammuttaa itsensä, jos
ihminen ei katso sen ruutuun tai TV:tä
voidaan ohjata käsillä.
Näitä asioita ovat Big Data, 3D-printtaus

15,5 miljardin markkinoista, josta EU:n
osuus 3 miljardia. Pelkästään palvelurobottien markkina-arvio on yli 100 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä
Kasvuvauhti 40 % vuodessa. Suurinta kehitys tulee olemaan pelastus- ja
turvallisuustoiminnassa ja ammattimaisella siivousalalla. Tämän arvion lisäksi
tulee teollisuusrobotit, robottiautot jne.

Teksti: Jarmo Laakso

OMPELUKONEETTAPSALTA
TAPSALTA
OMELUKONEET

Tuo vanha koneesi vaihtoon hyvitämme siitä reilusti
Turuntie 19, 24240 Salo
p. 02 - 731 4363
eero.leino@salonleinotilit.fi

ja Transmedia eli media joka puolella,
mikä kaikkineen on hyvin laaja käsite.
- Meitä täällä Salossa tietysti kiinnostaa robottimarkkinat, eli mikä tämä
business tulee olemaan. Tämä on iso
mahdollisuus, jossa tarvitaan meidän
yrittäjien lisäksi kaupunkia ja Yrityssaloa ja muita, sillä tähän tulossa isoja
EU- ja TEKES:in hankkeita ja tässähän
Salosta voisi tulla Suomen Robotdalen. Robotdalen on Ruotsissa toimiva
organisaatio, jonka innovaatiokeskus
on Västeråsissa.
Kyseessä on maailmanlaajuisesti noin

BIKESERVICE OY | VILHONKATU 22, SALO

You are

beautiful

PUH: 0201 222 600 | Ark. 9:00-17:00 La. 9:00-14:00

WWW.OMPELUKONEKAUPPA.FI

MADE IN SWITZERLAND

www.colose.fi

Unit Manager
Henna Kavander
puh 044 544 9843
www.hennakavandershop.com
capricia@ebaana.net
Colosé maahantuonti
Tiina Peltola
puh 050 342 7500, (02) 7311 770
Esterinkatu 12, Salo www.dekkpartner.fi
tiina.peltola@colosefinland.fi
- rengaskauppiaasi

VARASTOSSA
OLEVAT
KESÄRENKAAT

Perä m i e h e n k atu 4 24100 S al o
www.tenwood.fi

-40%

SALON MAATALOUSPALVELU OY

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

Traktorit ja
maatalouskoneet

ovh:sta

ASIANTUNTIJA EROTTUU AINA

Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina.
Asioidessasi RengasCenter -myymälässä sinua palvelee asiantuntija,
Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina.
joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet.

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

MERINIITYN
AUTOHUOLTO
MERINIITYN AUTOHUOLTO
Sipinkuja
6, 24130
Meriniitynkatu
21, SaloSalo
p.
7333020,
3020,
0400
P. 02
02 733
0400
742742
128 128
meriniityn.autohuolto@gmail.com
info@meriniitynautohuolto.com

SALON YRITTÄJÄ

9

Liisa Leino

Salon tulevaisuuden yritysalueita pohdittiin seminaarissa

Liisa Leino: Mihin Salo on menossa?
Pohdittaessa tulevaisuuden yritysalueita Salossa ei voi välttyä ajatukselta
Moottoritien hyödyntämistä liittymineen
ja/tai liittymävarauksineen. Teollisuuden visioita ja näkymiä seminaariväelle
alusti Leinovalu Oy:n toimitusjohtaja
Liisa Leino.
- Epävarmuus tulee olemaan läsnä,
kun teollisuustuotanto täällä Salossa
hakee muotoaan ja linjojaan. Eikä vähiten siksi, että teollisuus EU-alueella

on vähentynyt eniten tietyissä maissa,
johon Suomikin tällä hetkellä lukeutuu,
hän aloitti.
Suomi ja Salo on vain syrjäinen saari
Euroopassa, kun sijaintia tarkastelee
globaalisti. Onneksi Salon maantieteellinen asema on mahdollisuus toisin kuin
esimerkiksi joissain sisämaan kaupungeissa kuten Jyväkylässä.
Olemme täällä veden äärellä ja jos

Suomessa pitää olla, niin Salo on hyvä
paikka. Vesireittejä myöden on periaatteessa helppo tie ja lyhyt reitti Euroopan
ytimeen.
- Mikä on se ympäristö, jossa muut
maat, kilpailijat, kuten esimerkiksi Puola ja muut toimivat. Toimiminen Salossa
vaatii monipuolista osaamista ja ennen
kaikkea teollisuutta tukevaa toimintaympäristöä, Leino toteaa.
Yritysten resursseilla ja valinnoilla

varmistetaan, että osataan toimia globaalissa toimintaympäristössä, johon
kuuluvat asiakkaat, sidosryhmät sekä
kilpailijat. Pitää myös saada aikaan
riittävä lisäarvo Salossa tuotetuille / koneisteluille tuotteille kansainvälisessä
arvoketjussa.
- Se vaatii optimaaliset tuotteet ja palvelut ja tasokkaan suunnittelun sekä
laadukkaan valmistuksen ja kokoonpanon. Toimintamallin ja tuottavuuden

pitää olla sillä tasolla, että sillä vahvistetaan kansainvälistä kilpailukykyä, Leino
ohjeistaa.
Tuo kaikki vaatii Salossa ja salolaisilta
paitsi monipuolista osaamista myös
teollisuutta tukevaa ympäristöä.
Kaavoitus, ympäristömääräykset (asutus – teollisuus), logistiikka, energian
hinta, verotus- ja lupakäytäntö sekä riskien jakaminen ovat niitä asioita, joita

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

PALJON
IHANIA
TAKKEJA
TALVEEN
– MyyNTI – HUOLTO – VARAOSAT

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

www.salonmoottorihuolto.fi

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

Salossa Leinon mukaan tulisi jatkossa
miettiä.
- Tärkeintä on teollisuusmyönteinen
asenne, sillä EU-säädösten noudattaminen ”by the book” tuo Suomessa
teollisuudelle ylimääräistä taakkaa
verrattaessa moniin muihin EU-maihin.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Sarita Humppi ja Timo Alhoke esittelivät
yrittäjistä ja luottamushenkilöistä koostuvalle seminaariväelle salon yritysalueiden
kehittämisprojektia.

Salon yritysalueiden kehittäminen
osana Etelä-Suomen kehityskäytävää
Salossa on käynnissä vuosina 2012
- 2014 yritysalueisiin kohdentuva kehittämishanke. Sen tarkoituksena on
vahvistaa kaupungin yritysalueiden rooleja, jolloin ne voivat profiloitua osana
seudun kokonaisvaltaista kehittämistä.
Tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän näkyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia Salossa sekä edistää kaupungin maankäytön strategista suunnittelua
yrityselämää palvelevalla tavalla. Kehittämisessä huomioidaan sekä pitkän
aikavälin strateginen kehittäminen että
lyhyen aikavälin konkreettiset kehittämistoimet.
Hankkeessa yritysalueita kehitetään
erityisesti maankäytön näkökulmasta

yhteistyössä alueen yritysten kanssa
kartoittamalla olemassa olevien yritysalueiden tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia sekä tarkastelemalla uusia
potentiaalisia yritysalueita.
Kaupungin määrittelemät yritysalueet
esiteltiin tulevaisuuden seinaarissa,
jossa tulivat esille ne tulevaisuuden painopistealueet, joihin olisi hyvä satsata
niin kaavoituksessa kuin yritystoimintaalueen tarjonnassakin.
Eri toimintatahojen yhteistyöllä syntynyt yritysalueiden profilointi on osa
kaupungin yritysalueiden kehittämistä
ja markkinoimista, jonka tulee painottua
alueen suurimpien yrityskeskittymien

suuntaan.
- Meriniitty on vakiinnuttanut asemansa
ainutlaatuisen vahvana yrityskeskittymänä ja merkittävimpänä työpaikkaalueena Salossa. Sitten tulee muutamia
pienempiä alueita ja erityisesti moottoritien varren keskittymät, kuten Muurlan,
Suomusjärven sekä Riikin alue Halikossa, esittelee projektisuunnittelija Sarita
Humppi.
Muurlan alue 110-tien tuntumassa lähellä moottoritietä toimii Salon itäisenä
porttina. Siellä on liike-, toimisto- ja
tuotantotiloja ja alue on pienten yritysten keskittymä. Alueen valttina ovat
hyvät kulkuyhteydet samoin kuin Suomusjärvelläkin.

Moottoritien liittymät
Moottoritien liittymät ovat Salon kehittämissuunnitelmassa potentiaalisia
yritysalueita. Niiden tarkastelu kehitysprojektin suunnittelussa on osa
kaupungin kokonaiskehityksen suunnitteluhanketta.
- Vuoden vaihteessa hyväksytty yleiskaavallinen rakennemalli huomioi
keskustan, keskustavyöhykkeet sekä
aluekeskukset. Esimerkiksi Perniö ja
Suomusjärvi omina kehitysalueinaan
ovat riittävän kaukana keskustasta
omille palveluntarjonnoilleen, esittelee
kaavoitusinsinööri Timo Alhoke.

Tonttitarjonnan kärjeksi hän nimeää
edellisten lisäksi Riikin, Metsäjaanun
(Tupuri/Maalu) ja Muurlan alueet painottaen moottoritien läheisyyttä.
- Tarjontaa meillä siis on, mutta riittävätkö ne ensinnäkin määrällisesti, tai
toisaalta laadullisesti. Suunnitelmassa katsotaan pitkälle eteenpäin, joten
tarjontaa pitää olla monipuolisesti, hän
lisää.
Kaupungissa peltoalue muuttuu nopeasti jyrkkäpiirteiseksi kallioksi. Näin
rakentamiseen otollista välimaastoa
on todella vähän. Perniössä tällaista
aluetta tosin on ja se kuuluukin kokonaisuutena kantatien 52 kehitysalueeseen
Salosta etelään päin.

- Salo tarvitsee toiminnalle lisäarvoa
antavia tontteja ja esimerkiksi suuria
tontteja mahdollisen tänne syntyvän
teollisuuden tarpeita varten. Riikin ja
Metsäjaanun alueiden markkinointi
edellyttää valmiusasteen nostamista
esimerkiksi katujen ja kunnallistekniikan osalta.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

ERILAISET YRITYSALUEET
– Miten profiloidaan?
• Suuremmat
yrityskeskittymät
• Markkinoitavat alueet
• Kehitettävät alueet
• ENTÄ MUUT ALUEET?

SH / Salon kaupunki
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Tony Pelander maalaili Mänynummen moottoritieliittymän ympäristön
kehittämismahdollisuuksia.

Jokivarsimaisemaa riittää kannattaako niitä suojella
Moottoritie ja sen liittymien ympäristöt
ovat osoittautuneet potentiaalisiksi yritysympäristöiksi. Silti yrittäjiltä tulee vielä loistavia ehdotuksia mahdollisuuksista kehittää ja laajentaa toiminta-alueita.
Muurlan Kiikalan yhdistyksen Ari Aalto
kannatti Muurlan portin hyödyntämistä
monipuolisesti yritystoiminnassa lähelle
hyviä yhteyksiä. Sen lisäksi, että Meriniityn ainutlaatuista teollisuusympäristöä tulisi kehittää edelleen.
- Lisäksi Kiikalan lentokentän ympäristöä voisi kehittää jopa niin, että saa-

taisiin rahtiliikennettä pois Helsingistä,
esitti Aalto näkökantaansa.

tamisen jälkeenkin, esitti Jukka Alanko
Salon Yrittäjistä.

Kaupungin kehittämissuunnitelmassa
mainittu Somerontien varren jokimaiseman säilyttäminen ei yrittäjiltä saanut
yksikantaista kannatusta.
- Somerontien alue, Piihovin ympäristö
tulisi kaavoituksessa pyhittää teollisuudelle. Ympäristötekijät eivät mielestäni
saisi ajaa kaupungin tarpeiden edelle.
Toiseksi, eiköhän tuota jokirantamaisemaan meillä riitä sen alueen raken-

Monialayrittäjä Lasse Jokinen kehaisi
Salon Meriniityn alueen kaavoitusta,
jonne on muodostunut sellainen autokaupan keskittymä, jollaista ei Suomessa ole missään muualla. Alue on
vertaansa vailla oleva esimerkki. Aina
ei vetovoimainenkaan hanke kaavaalueen ulkopuolella luo uusia yrityksiä
ympärille.
- Myös Märynummen sairaala-alueelle

valmistaa
sähkönjakokeskuksia ja
niihin liittyviä sähkötarvikkeita
Yli 70 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

Tervetuloa
tutustumaan
kattavaan
mallistoomme!

löytyy varmaan joku ideologinen toteuttaja ja siksi moottoritien Märynummen
liittymä on tärkeä, Jokinen toteaa.
Halikon yrittäjäyhdistyksen Tony Pelander esitti myös oman näkemyksensä Märynummen liittymän ympäristön
kehittämiseen. Nykyisen Design Hillin
ympärillä on tilaa ja ennen kaikkea maisemaa monenlaiselle rakentamisessa
ja tuotannolle.
- Liittymän ympäristöön voisi tulla monenlaista aktiviteettia perheille ja lo-

Palvelua
vuodesta
1986

www.salonkaakeli.fi

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

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

mailijoille ja paikkoja vaikka yritysneuvotteluille. Alue voisi toimia tukikohtana
esimerkiksi Salon keskustassa shoppailuun tai vaikka Meri-Teijon monipuolisia
vapaa-ajanviettopaikkoja käyttäville
ihmisille, Pelander maalaili.
Salo kaipaa uusiutuvaa energiaa massiivisesti. Suomusjärvellä on menossa
projekti, johon kaavoitetaan seitsemän
omakotitalotonttia, joihin tuleville taloille
tulee maa- ja aurinkoenergialla toimiva
energiajärjestelmät.

- Projektin talot tulevat olemaan 0-enenergiataloja. Paikaksi valittiin Suomusjärvi siksi, että se on näkyvä portti
pääkaupunkiseudulle ja siksi siellä on
hyvä esitellä salolaista osaamista enenrgiataloudellisesta asumisesta, Ari Järvi
Energiataloa Järvi Oy:stä.
Mukana hankkeessa ovat Järven lisäksi myös Vehasen Talot sekä Areva
Service.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Olemme 70 asiantuntijaa työllistävä salolainen ohjelmistotalo.
Asiakkaamme ovat kiinteistötoimialan huippuja.
Kehitämme, myymme ja ylläpidämme Tampuurikiinteistötietojärjestelmää sekä Latomo-verkkojulkaisujärjestelmää. 1,7 miljoonaa suomalaista asuu kodeissa, joita
hallinnoidaan Tampuurin kanssa ja suurin osa heistä on meidän
tuottamien verkkopalveluiden piirissä.

Salolaista
yrittäjyyttä
vuodesta 1946!
Salolaista yrittäjyyttä vuodesta 1946!

PASSELI
Rekrytoimme jatkuvasti uusia, hyviä tyyppejä.
Ota yhteyttä, jos olet sellainen ja haluat nuorekkaaseen,
mukavaan porukkaamme!

www.agenteq.ﬁ

Myllyojankatu 11–13, Salo P. 0403 066 200

www.skroy.com

 
Meillä onnistuvat
niin pienet kuin
suuretkin
juhlat tarjoiluineen.

Puh. 044-777 3999 | info@astrumkeskus.fi
Salorankatu 5-7 24240 Salo | Käynti myös: Mariankatu 22
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Kristiina Konu näyttää, miten rebornvauva liikehtii kuin oikea vauva, kun
sitä käsittelee. Hänellä on liikkeessään Horninkadulla useita valmiita
vauvoja, vaikka osa niistä tehdään
tilaustyönä.

Nuket kuin oikeita vauvoja
Haikaran Laulupuun Kristiina Konu
valmistaa ja myy käsintehtyjä, lähes oikean vauvan näköisiä ja oloisia rebornnukkeja. Nuket on painotettu oikeista
kohdista ja ne tuntuvat sylissä kuin
oikealta vauvalta, jonka päätä täytyy
tukea.
- Nuken valmistus pienen pienine yksityiskohtineen on vaativa ja aikaa
vievä prosessi. Nukkeaihio käydään
läpi tietyn ohjeistuksen mukaan, jolloin
nukke muuttuu suloiseksi nukeksi. Jo-

kainen nukke on uniikkikappale, Konu
kuvailee.
Hän sai idean ryhtyä tekemään nukkeja, kun oli nähnyt kauniin reborn-nuken
kuutisen vuotta sitten. Hän meni tapaamaan Riihimäelle Eija Okadigbo-Salosta, jonka tiesi niitä valmistavan.
- Perillä minua odotti mukava "nukkemamma", joka opetti minulle nuken teon
salat. Yksi nukke purettiin osiksi, niiden
”iholta” poistettiin väri ja ne pestiin ja
kuivatettiin uudelleen kokoamista ja

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

käsittelyä varten, hän kertoo.
Nuken ihon, kasvojen, käsien ja jalkojen perusvärin töpötys tehdään moneen
kertaan kunnes vauvaväri oli sopiva ja
luonnollinen. Myös pienen pienet juonteet ja taipeet värjätään. Silmiksi laitetaan aidon näköiset lasisilmät, jotka
napittavat katsojaa kauniisti
- Hiukset tehdään mohairista ja laitetaan yksitellen neulalla ”vauvan” päähän, jonka jälkeen ne vielä liimataan

kiinni sisäpuolelta.
Kun nuken ulkoinen olemus on saatu
valmiiksi, sen raajat täytetään muovirakeilla ja päähän lisätään tasapainotuspussukka ja täyte. Kankainen nivelletty
vartalo täytetään pehmeillä rakeilla, jotta nukelle saadaan luonnollinen paino.
Lopuksi nukke puetaan suloisiin vauvanvaatteisiin.
Nuken osat tulevat Saksasta, jossa ne
ovat suosittuja. Suomessa valmistus on

vielä niin pientä, ettei täällä ole maahantuontiedustajaa. Reborn-harrastajat
tekevät yhteistyötä ja kun Konu on tilaamassa tarvikkeita, hän tilaa samalla
muitten tarvitsemia tarvikkeita.
Viime vuosina reborn-nukkeja on mennyt opetuskäyttöön kätilöille ja esimerkiksi neuvoloihin uusien äitien ja isien
vauvan käsittelyn opettamiseen, mikä
kertoo nukkien luonnollisesta olemuksesta.
- Yksi käyttökohde näille nukille on elo-

kuvien stunttikohtauksissa, joista niitä
on alettu käyttää. Nuket ovat yleensä
tilaustöitä ja joskus niitä tilataan jopa
valokuvan mukaan, Konu toteaa.
Kuvat ja teksti: Jarmo Laakso
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Minna Matila luottaa modernin teatterin vetovoimaan, joka saa nuoret jättämään
Turun matkoja väliin.

Jari Mäkilä arvioi kokemuksesta, että väen saaminen elokuviin vaatisi sellaista
panostusta markkinointiin, ettei siihen tällä hetkellä ole mahdollisuuksia.

Saloon kolmas elokuvateatteri,
Lumo aloittaa alkuvuodesta
Matilan puolison Timo Matilan vetämä
yritys. Matila saa hankkeeseen Suomen
elokuvasäätiön tukea.
- Tarkoitus on, että alkuvuodesta päästäisiin aloittamaan elokuvien näyttäminen. Esimerkiksi helmikuussa tulevat
Risto Räppääjä sekä 3D-elokuva Lego
-movie ja ne olisi hienoa saada tänne
näytökseen. Toivon tietysti, että tämä
valmistuisi jo tammikuussa, hän esittää.
Lumoon tulee kaksi valkokangasta.
Isompi 3D-valmiuksilla oleva näyttämö
vetää 140 paikkaa ja pienempi näyttämö 50 paikkaa. Samalla se nostaa

elokuvasalien määrän Salossa viiteen,
kun Bio Salolla on iso ja pieni näyttämö
sekä Bio Jännässä yksi.
Ensi-iltoja tulee Matilan mukaan niin
usein, että yhdellä kankaalla näyttäminen olisi vaikeaa. Nyt kauemmin
näytöksessä olleet elokuvat voi siirtää
pieneen uutuuselokuvan alta. Muutenkin pystyy esittämään kahta erilaista
elokuvaa rinnakkain, joka voivat olla eri
kohderyhmille tarkoitettuja.
- Tilastojen mukaan Salossa elokuvateattereissa on noin 40 000 käyntikertaa per vuosi. Se on jonkun verran

enemmän kuin esimerkiksi Hyvinkäällä.
Modernilla teatterilla voimme kilpailla
aktiivisimmista 15-24 –vuotiaista elokuvakävijöistä, jotka nyt käyvät Turussa,
Matila toteaa.
Bio Salon yrittäjä Jari Mäkilä on maltillinen arvioidessaan uuden yrittäjän tulemista. Hänen mukaansa viisi valkokangasta on Salon kokoiselle kaupungille
paljon. Esimerkiksi juuri Hyvinkäällä
niitä on kolme ja Turussakin vain yhdeksän.
- Reilu 40 000 käyntikertaa oli aikoinaan
lähes kaksi käyntiä asukasta kohti. Salon yhdistymisen jälkeen käyntejä on

alle yksi asukasta kohti. Nämä ovat tietysti vain tilastoja, mutta kertovat nekin
jotain salolaisesta elokuvakulttuurista,
Mäkilä miettii.

perheille, teineille kuin aikuisillekin. Jos
kävijämäärät eivät jostain syystä merkittävästi nouse, niin ei täällä riitä leipä
yhdellekään teatteriyrittäjälle.

Salossa ei ensi-iltoihinkaan ole ollut
ryntäystä, vaan ihmiset odottavat ensin
muutamia näyttökertoja ennen mahdollista tuloaan. Mäkilän mukaan he
olettavat ensi-illoissa olevan ruuhkaa.
Uusi teatteri palauttaa myös ensi-iltojen
kilpailutilanteen.
- Tarjonta on ollut aika kattava, sillä
olemme näyttäneet 6-10 elokuvaa viikossa ja yrittäneet hakea tarjontaa niin

Kuvat ja teksti: Jarmo Laakso

Tarvitsemme toisiamme.

Valaistusratkaisut
Sähkötarvikkeet
Sähkölämmitys
Aurinkoenergia
Lvi-tarvikkeet
Kaasulaitteet
Ilma- ja maalämpöpumpulla
säästät paljon rahaa ja
samalla ympäristöä.

Stenroos R. Oy
kivenjalostustoimintaa
jo
vuodesta 1934
Katrineholminkatu 9
24240 SALO
p. (02) 731 3255

www.salonturkisateljee.fi Länsiranta 8, Salo, p. 02 733 4224, Tiina 040 724 3106

Salon saa kolmannen elokuvateatterin,
kun Valuriin rakennetaan tiloja kahdelle
uudelle näyttämölle. Yrittäjä Minna Matila on taustoiltaan nokialainen, mutta
perheessä on elokuvateatteri-yrittämisestä kokemusta.
- Olen tavallaan kasvanut elokuvateatteriin, kun perheellä on aina ollut sellainen ja isällä tällä hetkellä Hyvinkäällä.
Olen pyörinyt niissä ja tehnyt kaikenlaista koneenkäytöstä siivoukseen, toteaa
Matila.
Lumo tulee Valurin liikekeskukseen
Liikuntakeskus Viren vieressä tyhjillään olevaan tilaan. Liikuntakeskus on
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Salossa Terveystalo on keskellä kaupunkia valoisan avarissa tiloissa. Yksikön johtaja Simo Järvelä on tyytyväinen, miten heidät on vastaanotettu. Ilmoittautumistiskin takana on vastaanottohoitaja Kirsi Enne-Määttänen.

Terveystalo tarjoaa paikallista palvelua
Salossa syyskuussa avattu Terveystalo on maan johtava valtakunnallinen
terveyspalvelujen tuottaja. Yksityistä
terveydenhoitopalvelua tarjoavassa
Terveystalossa on monipuoliset työterveys-, mutta myös yksityiset terveyspalvelut. Yritys toimii Suomessa yli 60
paikkakunnalla ja toimipisteitä on 150.
- Meitä voi luonnehtia kansalliseksi yritykseksi. Vuonna 2001 perustettu yritys
on kasvanut nopeasti niin yritysostoin,
kuin orgaanisestikin, toteaa Salon yksikön johtaja Simo Järvelä.
Salon yksikön perustaminen oli suunnitelmissa hänen mukaansa jo pitkään,
mutta lopullisesti asiat laittoi rullaamaan

Nokian kilpailuttaessa työterveyspalvelunsa. Toiminnan perustana toki oli
valtakunnallisia yrityksiä, jotka siirtyivät
ostopalveluista suoraan Terveystalolle
Salossakin.
Lähtökohtana on tarjota laajasti terveyspalveluita salonseutulaisille.
Terveystalossa on myös eri alojen erikoislääkärien vastaanotot, laboratorioja kuvantamispalvelut sekä käytössä
viikoittain Salossa pysähtyvä magneettikuvausrekka.
Järvelä toimi aiemmin Terveystalokonsenin työterveyspalveluiden myyntipäällikkönä Lounais-Suomen alueella.

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

Sitten tarjottiin Salon yksikön perustamisen paikkaa, johon hän salolaisena
tietysti tarttui.
- Tunsin entuudestaan salolaista terveyspalvelukenttää, yrityksiä sekä niiden työterveyspalvelujen tarvetta, joten
katsoin omaavani hyvät edellytykset
ryhtyä toimeen, hän kuvailee.
Henkilökuntaa oli hänen mukaansa
lopulta helppo saada. Hoitohenkilökunnasta oli oikeastaan ylitarjontaakin ja
lääkäreille Terveystalo on valtakunnallisena toimijana houkutteleva työpaikka.
Salossa Terveystalo työllistää 20 lääkäriä ja 15 hoitohenkilökunnan edustajaa.
- Suurin osa työntekijöistä on salolaisia

tai salonseutulaisia. Jopa lääkäreistä
melkoinen osa on täältä, joskin joitain
spesiaalipalveluita tulee sitten Turun
isommasta yksiköstä, Järvelä kuvailee.
Isoja operaatioita Salossa ei tehdä.
Esimerkiksi polvileikkaukset ohjataan
Turkuun tai julkiselle puolelle. Pienet
operaatiot, kuten tikkaukset ja jopa
plastiikkakirurgiset toimenpiteet sujuvat Salossa.
Terveystalon toimintaperiaate lähtee
Järvelän mukaan siitä, että palvelut
ovat kattavia ja ne ovat saatavilla täällä
paikan päällä ilman pitkiä odotusaikoja
tai juoksuttamista ei paikoissa.

- Yksi pointti yksityiselle terveyspalvelulle onkin, että asiantuntijalle pääsee
nopeasti. Isona yrityksenä pystymme
satsaamaan nykyaikaisiin palvelukonsepteihin siten, että asiakkaille jää
käynnistä kokonaisuudessaan miellyttävä palvelukokemus.
Se koskee myös Salossa avattuja uusia
avaria tiloja, jossa hänen mukaansa on
satsattu valoisaan tilailmeeseen, jossa
hämmennys ja tietty pelkotila minimoidaan myös lapsille.
Terveystalon on heittänyt myös oman
konseptin sähköisille palveluille. Yhtenä esimerkkinä tästä on Oma Terveys
–palvelu, jossa asiakas pystyy näke-

mään edelliset käynnit, reseptit, laboratoriotulokset sekä tietysti hoitaneet
lääkärit.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

				
		

Manageritiimi Oy

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

VIHER-INKA OY
PIHASUUNNITTELUA
PPIHASUUNNITTELUA
IHASUUNNITTELUA
VIHERRAKENTAMISTA
Kierros pihalla ennen nietoksia...

• Kaikenkokoiset tila-autot
• Myös pyörätuolikuljetukset

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

TILAUKSET 044 313 0500

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.KOULUTAKSI.FI

2 4 1 3 0 Svalmiille
A L O pihalle 0ensi
2 - 7kesäksi
23 2323
Oikopolku
www.viher-inka.fi
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Ajankohtaista Yrityssalosta

Salossa suunta on kaikilla yhteinen
- eteenpäin ja kohti uutta kasvua!
ESR-hankkeista apua rakennemuutokseen Salossa
Salon seudulta on viimeisten vuosien aikana kadonnut lähes 6 000 työpaikkaa.
Laajasta ICT-alihankintaverkostosta katosi runsaat 2 000 työpaikkaa, minkä
seurauksena syksyllä 2009 Salo hakeutui äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.
Rakennemuutos on jatkunut tämän jälkeenkin, vaikka tukitoimenpiteiden myötä
pieniä elpymisen merkkejä jo havaittiinkin,
kunnes vuonna 2012 toteutui Nokian matkapuhelintehtaan alasajo. Sen seurauksena
työpaikkansa menetti lähes 2 000 Nokian
tuotantohenkilöä sekä arviolta 300-400
Nokian alihankintaverkostossa olevaa.
Rakennemuutos on edellyttänyt uuden suunnan ja ratkaisujen hakemista tulevaisuutta
varten. Alueella ei olla lannistuttu ja suunta
onkin kaikilla yhteinen – eteenpäin ja kohti
uutta kasvua!
Miten rakennemuutosta on Salossa toteutettu?
Salon seudulla rakennemuutokseen reagointi
on toteutettu aktiivisessa yhteistyössä seudun julkisten toimijoiden kanssa. VarsinaisSuomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen
Liitto ovat toimineet kumppanina ja osin myös
rahoittajana monessa asiassa. Tavoitteena
on ollut suunnitella, käynnistää ja ohjata toimenpiteitä, joilla hillitään rakennemuutoksen
vaikutuksia. Tommi Virtanen Yrityssalosta
summaa, että ESR-ohjelman elvyttävää rahoitusta on Salossa kohdistettu mm. pk-yritysten avainhenkilöiden osaamisen kasvattamiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
ja uudenlaisen yhteistyön käynnistämiseen
alueella. Tavoitteena on ollut myös uuden
yritystoiminnan synnyttäminen sekä työttö-

mäksi jääneiden uudelleentyöllistyminen.
Yrityssalo on ollut työrukkasena monessa rakennemuutostoimenpiteessä. Jyrki Sjöholm
toteaa, että Yrityssalo on onnistunut yhdistämään hankkeet ja perustoiminta siten, että
palveluita on tarjolla kattavasti yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin. Työtä tehdään
siis joka päivä yritysten ja yrittäjyyden eteen.
Juuri tätä Salo tarvitsee!
Millaisia palveluita on ollut yrityksille ja työnhakijoille?
Yrityssalon hankkeista merkittävimmät ovat
olleet äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM)
rahoituksella toteutetut ESR-hankkeet.
UKK – Uusi kasvu ja kansainvälistyminen
–hankkeella on parannettu yritysten toimintaedellytyksiä sekä tuettu niiden kasvua ja
kehittymistä, verkostomaisen yhteistyön aikaansaamista yritysten keskuudessa sekä
uusien tulevaisuuden toimintamallien kehittämistä yhteistyössä eri sidosryhmien (esim.
korkeakoulut) kanssa.
ESR-hankkeet ovat lisänneet yritysten välistä
yhteistyötä ja verkostoitumista huomattavan
paljon. Etenkin pienet yritykset ovat linkittyneet keskenään ja luoneet uudenlaista
yhteistyötä. Olemme kuunnelleet tarkalla
korvalla yritysten toiveita ja luoneet Salon
kokoiseen kaupunkiin sopivia ratkaisuja, toteaa Maija Pirvola.
Eri osa-alueisiin kohdistuvilla yritysvalmennuksilla on parannettu yritysten henkilöstön
osaamista ja yritysten valmiuksia hahmottaa
eri prosessien ongelmakohtia. Yrityskohtaisilla kehittämistoimilla, joihin on myönnetty
ESR-tukea ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön, ollaan saatu aikaan kestäviä ratkaisuja
ja luotu uusia innovaatioita. Tätä mahdollisuutta on osattu käyttää aktiivisesti ja päätöksenteko on tehty mahdollisimman ketteräksi
toteaa Juha Metsänoja. Korkeakoulujen tutkimuksellista tietoa on myös siirretty yrityksiin

tuotekehityksen ja kaupallistamisen tueksi.
Näihin liittyviä artikkeleita on luettu paikallislehdistä viime vuosien aikana.
Palvelupiste –hankkeella on reagoitu Salon
työttömyystilanteeseen ja alueen talouden
yleisen vireyden säilyttämiseen. Palvelupiste –hankkeessa toimii kaikille työnhakijoille
avoin infopiste – Salon Voimala, jonka toimintojen tavoitteena on ohjata työnhakijoita
uuteen työhön ja koulutukseen. Salon Voimala toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen
TE-toimiston Salon toimipisteen kanssa ja
täydentää siten alueellisia työnhakupalveluita. Susanne Luukkonen Salon Voimalasta
korostaa, että Voimala on tarkoitettu kaikille
uutta suuntaa työuralleen etsiville.
Miten yritykset ovat hyödyntäneet palveluja?
ESR-hankkeet ovat käynnistyneet osa jo
vuonna 2010 ja niiden toiminta on pääosin
päättymässä vuoden 2013 lopulla. Kaikkia
toimenpiteitä suunniteltaessa on pyritty
siihen, että toimintatavat jäävät pysyviksi
osaksi aluetta. Esimerkiksi laajat kuluttajakauppaa tekevät yritysverkostot SaloShops, SaloFood ja SaloVisit jatkavatkin
elämäänsä Yrityssalon ohjauksella, toteaa
Maija Pirvola.
ESR-hankkeiden piirissä on ollut iso joukko
alueen pk-yrityksiä ja toimenpiteiden myötävaikutuksella on synnytetty kokonaan uusia
yrityksiä ja uusia työpaikkoja sekä onnistuttu
säilyttämään uhan alla olevia työpaikkoja.
Osa hankkeista jatkaa vielä 2014 kuten esim.
Salon Voimalan toiminta, joten lopulliset tulokset kerrotaan myöhemmin.
Miten jatkossa?
Vuosi 2013 on Salon seudulla neljäs vuosi
äkillisen rakennemuutoksen alueena. Aika on
ollut raskas kaikille toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille. Alueen elinkeinorakenne

on muuttunut kokonaisuudessaan. Oman
haasteensa tähän tuo EU:n ohjelmakauden
vaihtuminen 2013 lopulla. Tämän lehden
mennessä painoon ei ole todennäköisesti
vielä tullut päätöstä TEM:stä, hyväksytäänkö
Salon anomus äkillisen rakennemuutoksen
jatkosta vuoteen 2015 asti. Syitä kuitenkin on
useita, jos tutustuu lähemmin Salon tuotanto- ja työpaikkarakenteen rajuun muutokseen
viime vuosina.
Yrityssalon toimintaa tullaan tehostamaan
entisestään vuoden 2014 alussa. Yrityksille
ja yrittäjyyttä suunnitteleville tarjolla olevia
maksuttomia palveluita ei kuitenkaan karsita. Syynä tähän muutokseen on EU:n ohjelmakauden 2007-2013 muutos jonka johdosta useat EU-hankkeet päättyvät vuoden
2013 lopulla. Projekteissa työskentelevien
määräaikaiset työsuhteet loppuvat projektirahoituksen päättyessä. Uusia EU-hankkeita käynnistellään uudella ohjelmakaudella
2014-2010 ja ensi vuonna niiden myötä Yrityssalon palvelukokonaisuus täydentyy.
Salossa on lähes 5 000 pientä ja keskisuurta
yritystä, joissa työpaikkoja on arviolta 20 000
kpl. Jyrki Sjöholm toteaa, että alueen yritysilmapiiri on hyvä ja yritysten välinen yhteistyö
hedelmällistä ja tuloksellista. Yritykset ovat
nyt erityisen tärkeässä roolissa, sillä täällä
jos missä ymmärretään että yritysten kehittyessä työpaikkojen määrä kasvaa. Uusien
työpaikkojen myötä alueen elinvoimaisuus
kasvaa. Ilman EU:n ja valtion tukea ei tähän
tilanteeseen oltaisiin päästy!
Kuva: Alex Kivikoski

Salon toimintaympäristö pähkinäkuoressa
Yrityksiä 4 937 kpl
- päätoimipaikkana Salo 4 865 kpl
Uusia yrityksiä
- perustettuja yrityksiä vuonna 2012 323 kpl
- perustettuja yrityksiä 01-10/2013 232 kpl
Perustettujen yritysten TOP3 toimialat
Vuonna 2012
1. Tukku- ja vähittäiskauppa (62 kpl)
2. Rakentaminen (44 kpl)
3. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimiala (42 kpl)
Vuonna 2013 (01-10/2013)
1. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimiala (36 kpl)
2. Tukku- ja vähittäiskauppa (34 kpl)
3. Rakentaminen (30 kpl)
Lakanneita yrityksiä
- vuonna 2012 		
113 kpl
- ajalla 01-10/2013 		
113 kpl
(Suomen Asiakastieto 5.11.2013)
Asukasluku 			
54 561
(30.9.2013 Tilastokeskus, ennakkoväkiluku)
Työllisyys 30.9.2013
Työttömien määrä 		
Työttömyysaste 		

3 821
14,6%
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Ajankohtaista Yrityssalosta

Salo on yhä merkittävämpi
kaupan keskittymä!
Salo on jo pitkään ollut tunnettu monipuolisena kauppapaikkana. Erityisen
leiman ovat kaupungille antaneet jo historiassa tunnettu tori- ja markkinakulttuuri sekä yrittäjävetoiset pikkuliikkeet.
Kasvun eväät ovat syntyneet väkiluvun
kasvusta, alueen vauraudesta sekä
ennen kaikkea vilkkaasta kaupankäynnistä.
Tilastollisesti Salo on ollut merkittävä
kauppapaikka esim. vähittäiskaupan,
maatalouskaupan ja autokaupan
ansiosta. Kaupan kasvu perustuu
laajalle ympäröivälle kulutusalueelle. Välittömällä kaupan vaikutusalu-

eella ja kahden tunnin ajomatkan
etäisyydellä ruuhka-Suomessa on
lähes 2 miljoonaa suomalaista.

Kaupankäynti muuttuu –
myös Salossa

Salon markkina-asema on tosin heilahdellut suuntaan jos toiseen viimeisten
vuosien aikana. Markkina-asemaa
vahvisti Salon kuntaliitos vuonna 2009,
jolloin Salosta tuli entistä isompi kokonaisuus. Markkina-asemaa on heikentänyt viime vuosien raju globaali murros
ja sen seurauksena lähes räjähdysmäisesti kasvanut työttömyys alueella, joka
väistämättä vaikuttaa myös paikalliseen
ostovoimaan.

Kaupan tulevaisuuden näkymät ovat
vahvat, kunhan vaan ensin selätetään
meneillään oleva rakennemuutos ja samaan aikaan osataan uudistua ja tehdä
kaupankäynnistä entistä hauskempaa
ja elämyksellisempää. Kaupan alan
trendejä seuratessa voi havaita että
outlet –tyyppinen myyminen on kasvussa Suomessa. Outlet –myymälöitä
on noussut viime aikoina KaakkoisSuomeen tiuhaa tahtia. Marraskuun

lopussa Salo saa myös omansa, kun
Astrum-keskukseen avataan Suomen
suurin outlet Megastore Areena. Tämä
tarjoaa uuden mahdollisuuden koko
kaupan alalle ja reitin markkinoille veturin siivellä. Eikö se ole juuri sitä, mitä
Salo on kaivannut?
Ennakoitavissa on että uusi Outlet
–myymälä vetää laajemmalta alueelta päivämatkaajia Saloon ja sen
uskotaan houkuttelevan myös uusia kohderyhmiä - esim. venäläisiä
- ostosmatkailemaan Saloon. Juuri
tällaista piristysruisketta alue on tarvinnut! Yhtä kaikki, outletit ovat sel-

västi tulleet jäädäkseen ja uskomme
että niitä nähdään pian yhä enemmän myös meidänkin leveyspiireillä.
Voisiko Salon yksi kasvun tulevaisuuksista olla seuraavanlainen: Salo
olisi tyylikäs outlet-kylä, jossa pienet
ja isot liikkeet muodostavat elämyksellisen minikaupungin kaupungin sisällä.
Myymälät olisivat siistejä ja varsinaisia
“alelaareja” ei juuri olisi. Tämä kohde
ei siis vastaisi mielikuvaa jättimäisistä
halpahalleista, joissa myydään hajakokoja ja näytekappaleita suurilla aleprosenteilla. Asioiminen outlet-kylässä olisi

miellyttävää ja elämyksellistä – kaupassa olisi kivaa! Ja mikä parasta: kaikki
olisi Salon näköistä, Saloon sopivaa ja
useita eri kohderyhmiä houkuttavaa ja
jopa koukuttavaa. Voisiko tässä olla
tulevaisuutta?

Salossapitovelvollisuus on salolainen
ilmiö - pilke silmäkulmassa
Valmistautumisen jouluun voi aloittaa tänä vuonna kiireettä ja inspiroitua joulun tunnelmasta SaloShops
–liikkeiden yhteisessä Joulun avauksessa 30.11 – 1.12.2013. Silloin
voi lähteä etsimään tunnelmallisinta
jouluikkunaa ja äänestää sitä. Äänestykuponkeja löydät tällöin liikkeistä.
Joulun avauksen tavoitteena on
tuoda esille Salon hyvät kaupan
palvelut. Suuntaamalla ostokset
lähelle voidaan säilyttää monipuoliset kaupan palvelut ja tarjota työtä
usealle palvelualan ammattilaiselle
jatkossakin. Julistamalla Salossapitovelvollisuus peräänkuulutetaan salolaisille vastuullisuutta hankinnoissa.
Salossapitovelvollisuus on ilmiö, jolla
halutaan muuttaa salolaisten ostokäyt-

täytymistä. Muistuttaa, että vaikka liike
olisi kuinka kiva, se ei ole vain kaunis
koriste katukuvassa, vaan tarvitsee
maksavia asiakkaita toimiakseen. Vain
liikkeiden yhteistyöllä ja asioimalla paikallisissa liikkeissä voidaan varmistaa,
että eurot valuvat omalle alueelle ja monipuoliset palvelut säilyvät ja kehittyvät
Salossa. Elävä keskusta ja hyvät kaupan palvelut ovat kaikkien yhteinen etu.
Salossapitovelvollisuus on esimerkki
kaikkien yhteen hiileen puhaltamisesta.
Osallistu sinäkin!
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Joulu tulee tänäkin vuonna Saloon
Joulu tulee tänäkin vuonna Saloon, se
on varmaa. Mutta minkälainen joulu –
siihen voimme kaikki yhdessä vaikuttaa.
Salossa liikkuu nyt Valitse suomalaista
-yhdistyksen liikkeellepanemana positiivinen Joulu löytyy Salosta -viestikapula, jolla haastetaan kaikki yrittäjät ja
salolaiset mukaan rakentamaan hyvää
joulua Saloon. Salolainen joulu koostuu
parhaimmillaan siitä, että sitoudumme
yhdessä levittämään iloista joulumieltä,
suosittelemme salolaisia palveluita ja
tuotteita, tuemme paikallista työllisyyttä ostamalla jouluostokset Salosta ja

kutsumme ystäviemme ja tuttaviamme
Saloon ostoksille ja viettämään aikaa.
Kirjoittamalla nimensä viestikapulana
toimivaan kirjaseen sitoutuu samalla
em. mainittuihin arvoihin. Tästä saa
palkkioksi diplomin, jolla voi viestittää ystävilleen ja asiakkailleen omaa
osuuttaan tässä kampanjassa. Asenteellisesti pieni asia, josta voi syntyä
suuria puroja.

ja elinkeinoelämää ja saamme hyvän
joulumielen kaupan päälle. Siitähän
joulussa oikeasti on kysymys.
Teksti: Jyrki Sjöholm
Kuvat: Jarmo Laakso

Tartutaan yhdessä tähän viestikapulaan
ja rakennetaan onnistunut joulusesonki
Saloon. Tuemme paikallista yrittäjyyttä

Valitse
vastuullinen kumppani

Kaikki
juhlat.

Osaajien rekrytointia, täsmäkoulutettuja työntekijöitä, henkilöstöä
ruuhkahuippuihin – VMP Group on kumppanisi kaikissa henkilöstöasioissa. Pystymme palvelemaan asiantuntevasti asiakkaitamme niin
paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
Motivoituneet osaajat löydät meiltä. Henkilöstövuokrauksessa
ja rekrytoinneissa sinua palvelee,
VMP Group
Salo, Katrineholminkatu 6
Puh. (02) 728 1450 tai salo@vmp.ﬁ
Lue lisää vmp.ﬁ.

Tervetuloa!
Lounaskahvila ja
Juhlapalvelu
Marja Kankare

Helsingintie 8 ja Perniöntie 11, Salo
p. 02-7336198, 044 078 0357

VMP Group tarjoaa osa-aikaisia ja vakituisia työmahdollisuuksia elämän kaikkiin eri tilanteisiin 25
vuoden kokemuksella. Olemme Suomen suurimpiin kuuluva, valtakunnan laajin henkilöstöpalvelualan
konserni. Viime vuonna 3000:ssa asiakasyrityksessämme työskenteli 12 000 henkilöä, joista lähes
puolet olivat nuoria osaajia. Toimimme Nuorten hyväksi -kampanjan pääyhteistyökumppanina Tehdään hyviä uutisia yhdessä! www.nuortenhyvaksi.ﬁ
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Grillikahvio
keskellä
Salon
sydäntä!
www.salontorikeidas.fi
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LVI-insinööritoimisto
ALFA Oy
Tu r u n t i e 2 1 2 4 2 4 0 Sa l o
02-731 8651
www.lvi-alfa.fi

SALON
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Malli-Kalle
0400 875 869
Helsingintie 27
24100 SALO
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Helsingintie 27
27
Helsingintie
Helsingintie 27
salonverhoilupalvelu@salonverhoilupalvelu.fi
24100 SALO
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www.salonverhoilupalvelu.fi
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24260 Salo

4817

www.salonverhoilupalvelu.fi

Liikenteenharjoittaja Olli Solas
Isokyläntie 196 24260 Salo
0400 828 129
METALLITEOLLISUUDEN
TUOTANTOA

Perämiehenkatu 8
24100 Salo

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

02-731 5636

www.satesteel.fi

VARMISTA
YRITYKSELLESI
TOIMIVAT YHTEYDET
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YRITTÄJÄ

– HANKI LAAJAKAISTA FIRMA
Laajakaista Firma on edullinen yritysliittymä, joka soveltuu
etätyöhön sekä yrittäjän ja pk-yrityksen netti- ja pilvipalveluiden käyttöön.

Kiskontie 532 24130 SALO

02-733 4385

MOTO-ALM OY
Mäntyniementie 6 25500 Perniö
0400 786 380

PIHAKIVEN LASILIIKE KY
Kailinniituntie 3, 24800 HALIKKO

Yritysliittymämme tarjoaa monia tärkeitä
etuja tavalliseen liittymään verrattuna mm.
• Oman palvelunumeron, joka auttaa
ongelmatilanteissa 24/7
• Jopa puolta nopeamman viankorjauksen
• Laitteiden korjauksen etähallinnan avulla
• Kysy myös 3G-varmennettua yhteyttä!

02-731 2899

SEPPO KUISMA OY

Linnanmäentie 3, 24910 Halikko as
02-731 8251
www.seppokuismaoy.fi

Kiinnostuitko? Lähetä tekstiviesti SOITA numeroon
044 773 4444, niin otamme sinuun pikaisesti yhteytä.

TK-Lehtola Oy

SSP Yhtiöt Oy
Tehdaskatu 6
24100 Salo
029 707 00

SSPNET on internetpalveluiden, liiketoimintasovellusten
ja ICT-kokonaisratkaisujen paikallinen asiantuntija.
Kaikki yrityksen tietoliikenneratkaisut saman katon alta.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 0800 30 301

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

Lähtökohtaisesti yksi ei voi kaikkea tietää ja silloin
on hyvä olla joku lähellä, jolta voi kysellä. Hanna
Linnisen, Annukka Jaakkolan, Minna Murto-Unkilan
ja Tuula Mahlbergin yhteistyö toimii.

Kolmen yrittäjän toimiva taloushallintoverkosto
Audim Oy on maaliskuussa 2011 perustettu tilintarkastusta päätoimialanaan harjoittava yritys. Yrittäjä Tuula
Mahlberg on toiminut pitkään erilaisten
taloushallinnon tehtävien parissa, mutta
on reilun parin vuoden ajan keskittynyt
tilintarkastuspalveluihin.
Niiden lisäksi Mahlberg tarjoaa kirjanpidon ja verotuksen konsultointia ja myös
pedagogisen koulutuksen saaneena
hän käy eri yhteyksissä luennoimassa
taloushallinnon asioista.
Puoli vuotta sitten hän muutti AstrumKeskuksessa avarampiin tiloihin ja otti
palvelukseensa yritysjuridiikan asiantuntijaksi Minna Murto-Unkilan.
Samalla hän tarjoaa työtiloja itsenäisille

Lihashuolto palvelut

kirjanpitoyrittäjille. Työtiloissa toimivat jo
Hanna Linninen ja Annukka Jaakkola
yrittäjinä. Alustavasti kolmas paikka on
jo varattu, mutta vapaana vielä on pari
paikkaa.
- Ideana on työtilan lisäksi tarjota verkosto ja työyhteisö saman alan yrittäjille
ja ennen kaikkea pyrin rohkaisemaan
yrittäjyyteen. Hanna ja Annukka ovat
aloittaneet tämän vuoden puolella ja jo
nyt saaneet mukavan asiakaskunnan,
Mahlberg toteaa.
Jaakkolan Tilitoimisto Statera, tarjoaa
asiakaslähtöistä palvelua taloushallinnon tehtävissä yli 15 vuoden alan työkokemuksella. Hän on suorittanut KLT-

Maankaivuu

Liikevirta

Jari
Laapotti

020 789 0860

Koulumäenkatu
2B8
24240 Salo

Katrineholminkatu 6
24240 Salo

www.liikevirta.fi
liikevirta@gmail.com

040 541 0462

tutkinnon, joka on taloushallintoalan
asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki
ammattitaidosta. Jokaiselle asiakkaalle
räätälöidään hänen tarpeiden mukainen
palvelu, joka muuttuu joustavasti asiakkaan toiveiden mukaan.
- Asiakkaan ja kirjanpitäjän välinen suhde perustuu vahvalle luottamukselle.
Pienessä tilitoimistossa kirjanpitäjä ei
ole kasvoton ja etäinen, vaan tavallaan
yrittäjän liikekumppani, jonka luokse on
luontevaa tulla asioidensa kanssa, hän
kuvailee.
Nykypäivän kirjanpitäjä analysoi koko
liiketoimintaa. Asiansa osaava kirjanpitäjä pystyy hoidetulla taloushallinnolla
tuomaan lisäarvoa yritykselle ja luo-

maan yrityksen johtoryhmälle liiketoimintaa ohjaavia raportteja.
Linninen on kotiutunut Saloon kuutisen
vuotta sitten ja pitää nyt omaa HL-Tilit
-tilitoimistoa. Yksityisyrittäjänä hän katsoo pystyvänsä panostamaan asiakasyritysten asioihin kokonaisvaltaisesti.
- Kirjanpito ei ole pelkästään verottajan
pakollisten ilmoitusten ja maksujen hoitamista, hän painottaa. Yrittäjällä tulee
olla hallussa hyvä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Näin on myös
helpompi ennakoida tulevia muutoksia
ja yrityksen jatkuvuutta.
Asiakaspalvelu on hänen mukaansa
tärkeä osa taloushallintoa. Yrittäjänä on

Nostot ja kuljetukset

helpompi ymmärtää asiakasyrityksiä,
kun tietää yrittäjyyden mukana tuomat
haasteet ja vastuut.
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja konsultointipalvelut liittyvät läheisesti toisiinsa ja
näin asiakas saa samasta paikasta
nämä kaikki asiantuntijapalvelut. Taloushallinto on tänä päivänä paljon
neuvontaa sisältävä palvelu.
Silloin, kun asiakas tulee käymään,
asioista keskustellaan kattavasti. Pitää
muistaa myös, että täällä alan palvelut
ovat kilpailukykyisiä verrattuna isompiin
paikkakuntiin.
- Tänä päivänä välimatkakaan asiakkaan ja kirjanpito- ja taloushallintopalve-

lujen tarjoajan välillä ei tuota ongelmia.
Asiat pystytään hoitamaan toimivalla sähköisellä taloushallinto-ohjelmalla
sekä sähköpostilla, Linninen ja Jaakkola toteavat.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Verkostoitumalla tehokasta yritystoimintaa

Ismo Peltomaa, Kim Nivalinna ja Jari Heinonen ovat verkostoituneet saman katon alle
kolmen yrityksen painotaloksi.

Kolmen yrityksen kattavaa painopalvelua
Kun kolme toisistaan hieman poikkeavaa painoalan yritystä alkoivat yhdessä
tuottaa painopalveluja, syntyi kokonaisvaltainen yritys, joka verkostoitumalla
pystyy tuottamaan monipuolisesti painoalan tuotteita.
IP-Paino Ky:n Ismo Peltomaa ja Digiseri
Oy:n Jari Heinonen olivat tehneet yhteistyötä silkkipainoissaan jo Perttelissä
ja muuttivat sittemmin Saloon saman
katon alle Torpankadulle.
- Meille yhteistyön aloittaminen oli oikeastaan luonnollinen asia sen jälkeen,

kun hän jo kertaalleen lopetettuaan
päätti ryhtyä uudelleen yrittäjäksi alalle,
Peltomaa kuvailee.
Kolmantena lenkkinä vuoden alusta
alkaen on toiminut laserkaiverruksen
tekniikkaan erikoistunut Kim Nivalinnan
Laser Quality Markings Oy.
Kun Nivalinnalta loppuivat työt vaativien
laser-tekniikalla tehtyjen kehityshankkeiden parissa matkapuhelinalalla, hän
perusti oman lasermerkintäpalvelun ja
liittyi yhtenä osana verkostoituneeseen

painotaloon.
- Tutustuin jo aikaisemmin IP-Painon
toimintaan ja Ismoon. Teimme jonkun
verran myös yhteistyötä. Kun tilanteeni
muuttui, tulin esittämään tänne yhteistyön aloittamista ja siitä tämä on lähtenyt toimimaan, Nivalinna toteaa.
IP-Paino Ky on perinteisestä silkkipainoa tekevä yritys, joka tekee myös
kuperille ja pienille pinnoille soveltuvaa
tampopainoa. Yhteistoiminnan alkaessa Digiseriin kanssa palvelu laajentui
digipainoon. Näin tarjonnasta ja palve-

lusta tuli entistäkin monipuolisempaa.
- Tarjoamme yrityksille, yhdistyksille ja
yksityisille silkkipainatusta sekä muun
muassa käyntikortit, banderollit, kutsut
ja mainoslahjat saa täältä samasta paikasta, Heinonen lisää.
Laserilla tehdään nopeasti pysyviä
merkintöjä, koskettamatta materiaalin
pintaan. Sillä voidaan toteuttaa esimerkiksi viivakoodeja.
- Laserilla saa merkattua tekstiä, kuvioita tai koodeja kestävästi metalleihin ja

Salon Vihanneshalli Oy

www.artik.fi

muoveihin. Suosittuja ovat esimerkiksi
yritysten mainoslahjojen, osoite- ja nimikylttien nimikoinnit, Nivalinna esittelee.
Laserilla voidaan myös värjätä metallia,
kuten alumiinin vaaleat ja tummat sävyt
sekä valokuvamerkkaukset.
Laserilla voi tehdä myös painolaattoja
tampopainokäyttöön. Lisäksi laserilla
voi karhentaa metallia ja sen jälkeen
siihen voi silkkipainotekniikalla painaa
värit ja kuviot, jolla maksimoidaan värien kiinni pysyvyys.
Kun tämä kaikki on saatavilla nyt saman

katon alta ilman välikäsiä tai kuljettamisia, palvelu nopeutuu ja takaa kilpailukykyistä hinnoittelua sekä laadukkaiden
tuotteiden joustavaa tuottamista asiakkaiden toivomusten mukaan.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

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

Tuohituntie 78
Muurla
0400 252 819

---------------------------------Tämänkin lehden jakoi...

Suorajakelu Oy
Salo
----------------------------------
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Tiina Vainio toivottaakin kaikki hubista kiinnostuneet tahot lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan tiloihin ja toimintaan. Tässä totuuksia yrittämisestä sisältävän taukotilojen ”huoneentaulun” edessä.

Hub Salo on toteutunut
unelma yrittäjäyhteisöstä
Hub Salo on uudenlainen yhteisöllinen
coworking-toimitila Salon keskustassa.
Toiminta on käynnistynyt marraskuun
alussa, jolloin ensimmäiset vuokralaiset
aloittivat tiloissa toimintansa.
Hankkeen käynnistäjä Tiina Vainio haki
aluksi toimitilaa omalle yritykselleen Bitti Oy:lle. Kun hän sai tiedon SSP Yhtiöiden pääkonttorissa olevasta vapaasta
tilasta, lähti ajatus useamman yrittäjän
yhteiselosta muhimaan ajatuksissa.
Vainion mukaan coworking on ilmiönä
maailmalla suosittu toimintamuoto ja
se on tullut myös Suomeen. Muualla
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toteutus on pitkälle avokonttori –tyyppinen, mutta suomalainen luonne vaatii
yleensä enemmän yksityisyyttä.
- Toimistomme on ns. hybriditoimisto
eli meiltä löydät sekä perinteisiä toimistohuoneita että avokonttoripaikkoja.
Satunnaisemmille vieraille tarjoamme
päiväpasseja tai “Six-pack” –paketteja,
Vainio esittelee verkostoitumisideaansa.
Tilaa on yhteensä noin 900 neliötä. Se
suunniteltiin ja remontoitiin valoisaksi ja
innovatiiviseksi työympäristöksi. Toimitilan pohjaratkaisu oli sopiva, niinpä ti-

lamuutokset remontin yhteydessä olivat
melko pieniä.
Yhteistilat ovat viihtyisät ja monipuoliset. Käytettävissä on myös kokoustilat
sekä keittiö. Tilat on varustettu myös
nopealla tietoliikenneyhteydellä SSP:n
kuituliittymän kautta.
Vainio on aidosti innostunut coworkingtilasta ja sen toiminnasta. Lähtökohtana
kun oli päästä kotitoimistosta ”ihmisten
pariin”.
- Nyt meitä on täällä samanhenkisiä
yksityisyrittäjiä jo kymmenkunta. ITala on tietysti hyvin edustettuna, mutta
työskentelytapa sopii niin freelancereille

kuin työyhteisö- tai ravintovalmentajillekin, hän esittelee.
Hub Salon tiloihin ovat tervetulleista myös satunnaiset käyttäjät, kuten
etätyöntekijät tai vaikka vain Salosta
ohi kulkiessaan väliaikaista työtilaa
tarvitsevat. Vainion mukaan tällainen
yhteisöllisyys luo uudenlaista työnteon
kulttuuria.
- Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat tehneet
töitään yksin kotonaan. Synergia yrittäjien välillä on lähtenyt käyntiin heti alusta
alkaen ja yhdessä yrittäjät täydentävät
toisiaan. Toiminta on poikinut jo yhteisiä

Valaskari
Janne
Tmi

MATTI LAAKSO

044 278 2746

p. 044-724 0333

Uudisrakennus
ja
saneerausalan
työt

tuomo.vaanela@vallamatic.fi

040 505 8203

VALLAMATIC OY
Sähkötyöt
Rakennustyöt
Lämpöpumput

projektejakin.
Yhteistyötä tehdään hänen mukaansa
laajasti myös muiden alueen yrittäjien
ja yritysten ja oppilaitosten kanssa. Yrityssalon kanssa etsitään ratkaisuja alkavien yrittäjien toimintaan esimerkiksi
Protomon jälkeen. Vaihtoehto olisi tulla
Hub Saloon ja saada sparrausta omaan
toimintaansa verkostoitumisen kautta.
- Edullisimmillaan toimitilasta voi vuokrata pelkän työpisteen avokonttorihuoneesta. Sitten ovat toimistohuoneet,
joista voidaan tarjota erilaisia joustavia
paketteja moneen eri tarpeeseen, Vai-

Kirkkokatu 13 B 10,
24100 SALO

is.mattilaakso@luukku.com

				
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso

Tuoretta
ja
savustettua
kalaa

ISÄNNÖINTI

(02) 731 1559

nio kuvailee.
Hub Salo on huomattu ja esilletuonnissa sosiaalinen media on ollut tärkeässä
osassa. Se on poikinut runsaasti kyselyjä toiminnasta.

Helsingintie 5,
24100 Salo
p. 02 733 3344

www.kalaliikeasp.fi
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Sari Lehtonen näyttää uutta lastenvaatteiden nurkkausta, joka on uusin osasto Marttila Storessa.

Lehtosen yrittäjäperhe tarjoaa
videoinformaatiota ja asusteita
Niiden työntäyteisten vuosien aikana,
kun Sari Lehtonen työskenteli teknologiateollisuudessa, hänellä muhi mielen
sopukoissa ajatus omasta yrityksestä.
- Yrittäjäksi siirtymiseni kuitenkin siirtyi,
kun miehelleni avautui mahdollisuus
perustaa oma yritys. Ajatus molempien
heittäytymisestä yrittäjäksi samaan aikaan tuntui liian suurelta muutokselta,
Lehtonen kuvailee.
Marko Lehtosen PUG MediaSolutions
Oy tarjoaa yrityksille liikkuvan kuvan
ja äänen yhteisinformaatiota. Videolla
pystytään tuomaan esille tiiviissä muodossa helposti sisäistettävää informaa-

tiota asiakkaille.
Yrittäjäperheen kolmas yritys on molempien yhdessä omistama teknologian
sovellusyritys Mopsilla Oy. Se tuottaa
tällä hetkellä virtuaalia jatkettua todellisuutta kauneudenhoitoalalle.
- Markon yrityksen toimittua muutaman
vuoden, avautui minullekin mahdollisuus. Tässä sitä nyt siis ollaan, toisaalta
vetämässä hyvin perinteistä kivijalkaliikettä ja toisaalta uutta teknologiaa hyödyntävää sovelluskehitysfirmaa yhdessä Markon kanssa, Lehtonen toteaa.
Viime vuosi piirtyi Lehtosen mieleen

Alan edelläkävijä Salossa
jo 30 vuotta!
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aivan erityisenä vuotena, kun unelma
omasta yrityksestä vihdoin toteutui.
- Kaiken lisäksi sain kunnian jatkaa
perinteikkään Marttilan vaateliikkeen
toimintaa. Liikehän muistetaan hyvälaatuisten merkkivaatteiden erikoisliikkeenä, toteaa Lehtonen.
Marttilan asusteliike on perustettu jo
vuonna 1938. Monet muistavat liikkeen
Eeva Marttila Ky:nä ja vuosi sitten
tapahtuneen omistajanvaihdoksen jälkeen liikkeen nimi on nyt Marttila Store
Oy.
Lehtosen tullessa yrittäjäksi ei liikeidea
ole muuttunut, mutta ajan myötä perin-

teinen naistenvaateliike on laajentunut
kattamaan naisten asusteiden lisäksi
myös miesten vaatteet. Uutuutena
Marttilasta löytyy nyt myös lastenvaatteita.
Pienen kivijalkaliikkeen toiminta pohjautuu joustavaan palveluun. Siihen sisältyy myös korjauspalvelu, jota kautta saa
nopeasti vaatteisiin erilaiset korjaukset,
kuten housujen lyhennykset.
Kaiken työhulinan päälle tulevat vielä
lasten koulut ja harrastukset sekä se
kaikkein tärkein eli omasta itsestä huolehtiminen.

- Monilla iltalenkeillä olen kehitellyt ja
ideoinut mieheni kanssa uusia juttuja kumpaisenkin firmoihin. Perheen
tuki on todella tärkeää ja ilman sitä ei
yrittäjyydestä tulisi mitään, Lehtonen
muistuttaa.
Hän joutui tekemään yksinäisiä pohdintoja aiemminkin ja niitä riittää nyt jopa
entistä enemmän, kun on vastuussa
koko firman pyörittämisestä.
- Välillä olisi kuitenkin hyvä myös saada kaikupintaa ajatuksilleen tai jonkun
haastamaan ideoita. Siinä toivottavasti
voi yhteinen yrittäjäverkosto auttaa.
Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, nii-

tä haluan omalta osaltani edesauttaa
täällä Salossa. Nyt, jos koskaan pitää
miettiä uusia tapoja tehdä asioita ihan
kaikissa organisaatioissa ja yrityksissä.

				
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Hotel Saloran huoneet ovat viihtyisiä ja tilavia.

VIP –huoneistossa on kokousmahdollisuus palveluineen.

Astrum-keskuksen tarjonta
laajentui hotellipalvelulla...
Salo on saanut lisää hotellivuodepaikkoja, kun Astrum-keskukseen on
avattu Hotel Salora. Historiallisen persoonallisessa miljöössä lähellä Salon
keskustaa hotelli tarjoaa vuodepaikan
48 henkilölle.
Hotel Salorassa on 24 huonetta, jotka
ovat pääosin kahdelle hengelle. Huoneet ovat hyvin varusteltuja ja niissä on
myös wlan-yhteydet.
Toisessa kerroksessa on myös VIPhuoneisto. Se tarjoaa perusvarustelun

lisäksi kokoustilan 10 henkilölle kokousvarustelulla. Lisäksi siihen sisältyy pieni
keittiö ja jopa sauna.
- Muita isompi huone tai huoneisto on
omiaan kokouksille sekä niille, jotka
haluavat majoittua mukavasti monipuolisten Astrum-keskuksen palveluiden
äärellä, toteaa toimitusjohtaja Lasse
Jokinen.
Huoneet ovat tilavia ja kodikkaita. On
ajateltu, että niissä viihtyy niin työmat-

kalainen kuin vapaa-ajan matkustajakin. Osassa huoneista on valmiina
varavuode kolmannelle henkilölle.
Varavuode toimii päiväsaikaan sohvana. Kaikki huoneet ovat varusteluiltaan
samankaltaisia, joten kerran käytyäsi
tiedät aina mitä odottaa, majoitutpa
seuraavaksi missä tahansa huoneista.
Hotel Salora on nykyajan majoituslaitos
ilman kokoaikaista henkilökuntaa. Varaus suoritetaan kätevästi internetissä.
Vuodenvaihteen jälkeen varauksia voi

tehdä myös Hanhivaaran liikuntakeskuksesta.
Hotelliin sekä huoneisiin pääsee sisään
annetulla ovikoodilla. Aamiainen tarjoillaan ravintola Planet Plutossa Astrumkeskuksen tiloissa. Ryhmille on mahdollista tilata aamiainen erikseen.
- Hotelli täydentää sitä kokonaisvaltaista palvelua, jota olen Astrum-keskukseen yrittänyt hakea. Kokoustiloja
on monenkokoisia ja jopa isoillekin

ryhmille ravintola- ja liikuntapalveluista
puhumattakaan, Jokinen tähdentää.
Saloran vanhan TV-tehtaan historiaa sisältävissä tiloissa on teatteri ja auto- ja
radio/tv-näyttelytilat sekä monipuolisesti
eri asiantuntijapalveluita tilitoimistoista
erilaisiin sovelluspalveluihin. Vanhassa
tehtaassa on myös tuotanto- ja suunnittelutiloja ja uusimpana Outlet-kauppa.
- Kaikki on osa sitä Astrum-keskuksen
kokonaisuutta, jossa haen kaikille
kaupunkilaisille sekä tänne tulijoille

palveluita samalla, kun siellä vaalitaan
historiallista miljöötä.
Kuvat ja teksti: Jarmo Laakso

Astrum-keskuksen katolle asennetaan 1344 aurinkopaneelia, joista tässä ensimmäisen asennusvaiheen paneeleita.

... ja katolla
tuotetaan aurinkoenergiaa
Astrum-keskuksen katolla on kesän ja
syksyn aikana rakennettu aurinkovoimalaa, joka on Suomen suurin ja Pohjoismaisella tasollakin varsin mittava.
Paneeleja tulee yhteensä 4000 neliön
alueelle, mikä tarkoittaa teholtaan 322
kilowatin voimalaa.
Astrum-keskuksen katolle on asennettu
1344 kappaletta 1,6 neliön aurinkopaneelia, joilla tullaan tuottamaan noin
15% Astrum-keskuksen vuotuisesta
sähköntarpeesta. Se tuottaa sähköä
muun muassa rakennuksen ilmanvaih-

dolle, toimistoille, teatterille ja liikuntakeskukselle.
- Astrum-keskuksen Lasse Jokinen oli
miettinyt asiaa jo jonkun aikaa. Sitten
olimme yhteydessä ja teimme suunnitelmia ja laskelmia kokonaiskustannuksista ja takaisinmaksuajoista, kuvailee
Esa Areva Areva Service Oy:stä.
Astrum-keskuksen omistaja Jokinen
toivoo, että Salosta tulee vihreän lähienergian keskus, joka kelpaa esimerkiksi muillekin. Ainakin kiinnostus ja

tutustumiskäyntien määrä voimalaa
kohtaan on ollut niin vilkasta, että toteutuksia alkaa tulla pian muuallakin.
- Aurinkovoimalan kustannusrakenne ja
takaisinmaksuajat laskettiin ja ne näyttivät lopulta muodostuvan sellaisiksi, että
hanke voitiin toteuttaa.
Hän tähdentää Astrum-keskuksen,
vanhan TV-tehtaan kiinteistöjen historiallista miljöötä. Hän haluaa sen olevan
edelleen tekniikassa edelläkävijä ja sitä
aurinkovoimalahanke mitä suurimmassa määrin edustaa.

- Tämä on tärkeää myös Salon kaupungin kannalta. Tämä hanke näyttää, että
täällä mennään eteenpäin ja kehitytään,
eikä ole jääty taloudellista tilannetta
kyynelehtimään, Jokinen tähdentää.
Lopullinen paneelien asennus on viivästynyt asennustelineitten suunnittelun ja
valmistamisen takia. Paneelit ja invertterit ovat olleet valmiina jo pidempään.
- Tällaisia asennustelineitä ei ole missään ennen käytetty. Nyt on käytössä
huipputelineet ja uskon, että näille teli-

nemalleille syntyy kysyntää muuallakin
ja se avaa uusia mahdollisuuksia myös
paikalliselle konepajateollisuudelle,
Areva uskoo.
Alkujaan voimalan käyttöönoton piti
toteutua jo elo-syyskuussa, mutta
ensimmäinen invertteri 20,1kW:n paneeleineen saatiin kytkettyä päälle
marraskuun puolivälissä. Arevan mukaan telineiden kokoamisessa menee
enemmän aikaa kuin itse paneelin
asentamisessa ja kytkemisessä, mutta
melko pikaisella tahdilla kaikki 16 invert-

teriä eli koko voimala saadaan kytkettyä
ja toimimaan.
- Aurinkovoimala on tätä päivää. Paneelien hinnat ovat tulleet niin alas,
että niiden asentaminen aikaisempaan
kulutukseen verrattuna on kannattavaa.
Niistä ovat monien yritysten omistajat
olleet kiinnostuneita, mutta ilmeisesti
tässä tarvittiin yksi päänavaaja, Areva
arvelee.
Kuva ja teksti: Jarmo Laakso
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Toimiston perustanut Mediconsult Oy löysi Salosta osaajia. Salon tuotekehitysyksikössä hyvinvoinnin tietojärjestelmien mobiilisovelluksia kehittävät Petri
Kultanen, Miia Seppälä, Juha-Matti Kyyrä, Kimmo Eklund ja Oleh Vasyura.

Hyvä palvelu vauhdittaa yrityksen sijoittumista
Yrityksen sijoittuminen uudelle paikkakunnalle vie aikansa. Mielenkiinnon
pitää herätä, paikkakunnan tarjoaman
lisäarvon kirkastua ja käytännön kysymysten järjestyä ennen päätöstä.
Sellaiset sijoittumiset kuin Mediconsult
Oy ja Talking People Finland Oy, joissa
ensikontaktista toimiston avaamiseen
päästään muutamassa kuukaudessa,
ovat harvinaisia. Sijoittumispalvelun tärkeänä tehtävänä onkin tarjota yritykselle mahdollisimman valmista tietoa, jotta
päätöksentekoon päästään etenemään
nopeasti.
Saloon on sijoittumispalvelun hankekirjanpidon mukaan sijoittunut vuoden
2012 alusta lähtien 23 yritystä, joihin on
syntynyt noin 250 työpaikkaa. Neuvon-

ta-asiakkaina on ollut 165 yritystä ja 91
asiakkuutta on parhaillaan kesken.
Näitä lukuja kelpaa esitellä, iloitsee
ohjelmapäällikkö Anita Silanterä Salon
kaupungilta. Tulokset kuitenkin kalpenevat täällä jo ennestään toimineisiin
yrityksiin syntyneiden työpaikkojen
määrän rinnalla. Kehittämis- ja investointitukea saaneiden yritysten saldo
on äkillisen rakennemuutoksen koordinaation kirjanpidon mukaan lähes 450
työpaikkaa, jatkaa Silanterä.
Ovien avaajia tarvitaan
Sijoittumispalveluprosessia kehitetään
saadun palautteen perusteella koko
ajan. Invest in Salo –toiminnan kynnys-

kysymykseksi onkin muodostumassa
mielenkiinnon herättämisen vaikeus.
Erityisesti kansainvälisessä myyntityössä tarvitsemme päteviä kumppaneita,
toteaa Salon kaupungin myyntijohtaja
Seppo Pietarinen. Invest in Finland ja
Team Finland verkostoineen ovat Salonkin käytettävissä, mutta tarvitaan
paikalliset olosuhteet tuntevia ovenavaajia, korostaa Pietarinen.
Kaikki vinkit siitä, mille yritykselle Salo
olisi kannattava toimintaympäristö,
otetaan mieluusti vastaan. Jos vielä
kilautatte kaverillenne siihen firmaan
etukäteen, niin pullakahvipalkkio odottaa, lupaa yritysasiamies Jouko Urmas.
Pöhinä tuo näkyvyyttä
Nokia- ja taloustilannetta koskevat

uutisoinnit ovat pitäneet Saloa parrasvaloissa. Medianäkyvyys vaikuttaa
heti yhteydenottojen määrään: ikäväkin
uutinen poikii monta puhelua sijoittumisneuvontaan.
Viimeisen vuoden aikana Salon kaupunki on toteuttanut yhteistyökumppaneiden kanssa kiitosta keränneen
sarjan Me-kampanjoita: Me uskomme
Saloon, Me asumme Salossa ja Me
kasvamme Salossa.
Teemme parhaamme, että kaupungista
liikkuisi mukavia viestejä maailmalla,
kertoo Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä. Järvelä toivoo, että
Salo-uutiset jatkossa esittelisivät yhä
kasvavassa määrin paikallisten yritysten menestystarinoita.
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RAKENNUSLIIKE

T. RAUMAN OY
Turuntie 8, Salo
puh. 731 3017, fax. 731 7635
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Myös positiiviset uutiset saavat puhelimet soimaan, vakuuttaa yritysasiamies
Urmas.
Yritysten sijoittumispalvelua toteutetaan
Salossa Euroopan aluekehitysrahaston
ja Varsinais-Suomen liiton tukemalla
Invest in Salo 2 –hankkeella. Hanke
kestää 31.12.2014 saakka. Tavoitteena
on paitsi palvella sijoittumista harkitsevia yrityksiä, myös kehittää kaupungin
ja yhteistyökumppaneiden palveluprosessista entistä juohevampi ja tehokkaampi.

Lisätietoja:

www.sijoitusaloon.fi

Myyntijohtaja Seppo Pietarinen, Salon
kaupunki, 044 7782 080, seppo.pietarinen@salo.fi

Yritysasiamies Jouko Urmas, Yrityssalo Oy, 044 7782 115, jouko.urmas@
yritysalo.fi
Ohjelmapäällikkö Anita Silanterä, Salon
kaupunki, 044 7787 706, anita.silantera@salo.fi
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä, Salon
kaupunki, 044 7782 151, teija.jarvela@
salo.fi

LVI-Vihiniemi Oy
Raitalankatu 13, 24260 SALO
puh. (02) 731 9696
fax. (02) 731 9695
Salon
PARVEKE- JA
TERASSILASITUS
• Terassirungot
• Terassit
• Parvekkeet
• Autotallin nosto- ja kippiovet
• Kaiteet

Jukka Hellsten p. 0400 745 181 www.lasitus.com
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Salon Yrittäjien hallituksen kuulumiset
Taina Kalintiv, Sarus Oy
Idänkaupan vientipalvelut
Laura Laakso, KSBM Management Oy

Olen toiminut Salon yrittäjien hallituksen jäsenenä v. 2010, osallistunut koulutustoimikunnan, tiedottamisen sekä
kansainvälisen toimikunnan tehtäviin. Lisäksi kuulun yrittäjäjärjestön edustajana maahanmuuttajajaostoon. Keväästä 2013 olen toiminut Salon yrittäjien hallituksen va. puheenjohtajana.

Olen Laura Laakso, Salon yrittäjien hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja vuodesta 2012. ”Siviilissä” olen yrittäjänä
kahden hengen tilitoimistossa Salon Meriniityssä ja avioliiton kautta sekaantunut myös kalustekomponenttien
valmistamiseen.

Nämä neljä vuotta järjestön hallituksessa ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin
ja päässyt vaikuttamaan omalta osaltani Salon yrittäjien toimintaan alueellamme. Nyt on kuitenkin tullut aika antaa
uusille hallitustyöskentelystä kiinnostuneille paikkani ja jatkaa uusien haasteiden parissa.

Terveiseni Salon alueen muille yrittäjille: vaihdetaan perusnegatiivisuus peruspositiivisuuteen: omalla asenteellakin pystyy vaikuttamaan! Ja kun suuria ilonaiheita saa hakea, niin iloitaan niistä pienistä sitten!

Haluan omasta puolestani toivottaa kaikille rauhallista joulun odotusta. Elämässä on kautta aikojen ollut ylä- ja
alamäkiä, mutta me salolaiset olemme yrittäjäkansaa ja periksi ei anneta! Yhteistyöllä ja positiivisuudella ja
suomalaisella sisulla me taas nousemme!

Kuva: Anna-Liisa Laine

Kuva: Anna-Liisa Laine

Kimmo Korpineva, TestHouse Enko Oy
Langattomien laitteiden testauspalvelu sekä testausjärjestelmien kehittäminen.
Salon Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2009: Varapuheenjohtaja 2011-2012, Yrityssalon hallituksen jäsen
2013- , Turun yliopiston Salon yksikön johtoryhmä, Turun Ammattikorkeakoulun neuvottelukunta sekä Salon
Yrittäjien koulutus- ja tiedotus toimikunnan, yhteiskuntavaikuttamisen toimikunnan ja kansainvälisen toiminnan
toimikunnan jäsen, teollisuuden vastuuhenkilö ja Salon Yrittälehden päätoimittaja 2011-2012

Markku Blom, Pertinax Oy
Pertinax Oy – Perin Erikoinen Verstas - ideoi, toteuttaa yritysilmeeseen istuvat sisustus- ja mainospinnat – tuotamme onnistuneen tulostuspinnan hulluimpaankin ideaan !

ICT-ala on ollut jo jonkin aikaa syvässä murroksessa ja alan työpaikkoja on hävinnyt runsaasti erityisesti Aasiaan.
ICT-alan yritysten pitää pärjätä yhä paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Uskon kuitenkin, että suomalaisilla
PK-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessäkin kilpailussa. Suomalaisia edelleen arvostetaan
maailmalla ja meitä pidetään keskivertoisesti osaavana ja rehtinä kansana. Enkossa aloitimme kansainvälistymisen vuonna 2012, pääkohdealueina Kiina, Taiwan ja Pohjois-Amerikka ja matkalaukkuelämääkin ollaan jouduttu
viettämään melko paljon. Kansainvälistymisessä on tietysti paljon erilaisia haasteita, mutta uskon että sitkeys ja
kova taistelu auttavat tässäkin asiassa.

Salon Yrittäjät ry:n hallituksen, kaavaryhmän ja yhteiskuntavaikuttamisen toimikunnan jäsen.
Rouskis Oy:n hallituksen jäsen

Kuva: Kimmo Korpineva

Kuva: Pertinax Oy/Anu Liimatta

Ari Järvi, Huolto Järvi Oy
Erilaiset kiinteistöjen lämmitysratkaisut lämpöpumpputekniikalla toteutettuna, sekä kodinkonehuolto – lähinnä
Salon talousalueella.

Jyrki Sjöholm, Yrityssalo Oy
toimitusjohtaja

Salon Yrittäjien hallituksen jäsen vuodesta 2009 - jäsenpalvelutoimikunnan jäsen.

Olen ollut toistakymmentä vuotta hallituksen jäsenenä ja toiminut siinä tiedotustoimikunnan vetäjänä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana sekä mm. Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksessa. Takana 17 vuotta yrittäjyyttä.
Keskityn nyt alueen yrittäjien toiminnan edellytysten parantamiseen sekä samalla Salon tilanteen kohenemiseen.

Toimintamme uusiutuvan energian parissa varsinkin omakoti- ja rivitalosaneerauskohteissa, on ollut yrityksellemme vahva tukijalka kodinkonehuollon lisäksi näin taantuman aikana. Laadukkaalla työllä ja kovalla yrittämisellä
saadaan varmasti Salo nousuun.

Kuva: Anna-Liisa Laine

Kuva: Anna-Liisa Laine
Ari Kaamanen, Salon Kaakeli Oy

Anna-Liisa Laine, ALLAINE Oy
IPR-asiantuntijapalvelut

Pojat ja vaimo Tarja.

Olen ollut Salon Yrittäjien hallituksessa ja yhdistyksen sihteerinä vuodesta 2011. Kuulun yhteiskuntavaikuttamisen,
kansainvälisen toiminnan ja koulutus- ja tiedotustoimikuntaan sekä jäsenpalvelutoimikuntaan. Olen myös Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n Elinkeinojaoksessa yksi yritysten ja elinkeinoelämän edustajista.

Kylpyhuone kokonaisuuksien myynti - jo vuodesta 1986.
Valikoimamme on laajentunut laatoista saunoihin, kylpyhuoneisiin, kalusteisiin sekä Omat sisustussuunittelijat
toteuttavat ammattitaidolla kylpyhuonekokonaisuudet ja avaimet käteen –työ toteutetaan paikkakunnan rakennusliikkeitten kanssa hyvällä yhteistyöllä.

Yritykseni tarjoaa erilaisia teollisoikeuksiin – patentteihin, tavaramerkkeihin, mallisuojaukseen jne – liittyviä palveluja. Perinteisesti yritykset heräävät tajuamaan aineettomien oikeuksien suojaamisen ja valvonnan tärkeyden
vasta kriisitilanteessa : kun joku syyttää patentinloukkauksesta tai kun joku kopioi tuotteen tai tavaramerkin. Mutta
perinteisesti yritykset ovat myös laittaneet patenttipolitiikkansa ja IPR-strategiansa ja niihin liittyvät toiminnot
kuntoon hiljaisempana aikana.

Salon Yrittäjien hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja toiminut useissa toimikunnissa. On ollut mielenkiintoinen ja
tapahtumarikas jakso asiantuntevien hallitusjäsenten kanssa! Nyt aika Jättää paikka tuoreemmalle jäsenelle.
Tämän hetken taloustilanne on alueellamme haastava. Uudisrakentaminen on hidastunut viimevuosiin verrattuna
.Nyt olisikin hyvä aika tehdä saneerauksia, työvoimaa on vapautunut uudiskohteista. Salon alueen yrittäjillä on
hyvät valikoimat ja kilpailukykyiset hinnat. Kannattaa kysellä tarjouksia Salosta. Hyvällä yhteistyöllä me kaikki
pärjäämme tulevaisuuteen.

Saloon on syntynyt viime aikoina suuri joukko uusia yrityksiä. IPR-asiat pitäisi ottaa huomioon heti alusta lähtien
– myös PK-yrityksissä: vähennetään riskejä ja turvataan toiminnan jatkuvuus!

Kuva: Otso Laine

Kuva: Anna-Liisa Laine

Tuomo Vaanela, Vallamatic Oy

Suvi Pasanen, SuvinCo Tmi

Teemme sähköasennuksia asuntoihin, teollisuuteen, broilerikasvattamoihin, puutarhoihin ja monenlaisiin muihin
laitoksiin. Osaamisaluettamme on perusasennusten lisäksi edellä mainittujen laitosten erikoisosaamista vaativat
asennustyöt. Myös murtovalvontalaitteiden, aurinkosähkölaitteiden, tuulienergialaitteiden yms. asennukset ovat
meille tuttuja. Toimimme Salon ja Turun lähialueilla, tarvittaessa myös kauempana. Teemme myös jonkin verran
rakennus- ja remonttitöitä.
Salon yrittäjien hallituksessa olen ollut jo useiden vuosien ajan. Pääasiallinen tehtäväni on yhdistyksen omistamien
liiketilan ja asunnon ylläpitoon liittyvien asioiden hoitaminen. Olen myös As. Oy Salon yrittäjäkodin hallituksen
puheenjohtaja. Tarvittaessa olen käytettävissä myös muihin tehtäviin.
Olen vähän yli viisikymppinen perheellinen mies Salon Pahkavuoresta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi poikaa,
joista vanhempi on parhaillaan armeijan palveluksessa Säkylässä. Nuorempi pojista aloitti syksyllä ammattikoulun
sähköpuolella opiskelut. Me kaikki perheen ”pojat” olemme jo jonkin aikaa touhunneet valo- ja äänitekniikan parissa. Itse vein tuossa keväällä pidempiaikaisen harrastuksen seuraavalle askelmalle, kun hankin omaksi täysiveriset
karaoke- ja äänentoistolaitteet ja aloin tehdä karaokeisäntäkeikkoja.
Kuva on myös tuossa ohessa, kuulemma pakollinen. Mietin kuvaa lähettäessäni, ettei vaan kävisi kuten sille
yhdelle, joka laittoi ilmoituksen treffipalstalle ja sieltä tuli yhteydenotto: ”hyvä ystävä, ilmoituksenne on ollut nyt
kaksi viikkoa listoillamme ilman tulosta, kokeiltaisiinko seuraavaksi ilman kuvaa.” Mukavaa syksyä kaikille. -)

pääasiallisena toimialana isännöinti eteläisessä Suomessa
Salon Yrittäjien hallituksen jäsen ensimmäistä vuotta. Salon Yrittäjien koulutus- ja tiedotustoimikunnan jäsen,
Varsinais-Suomen Yrittäjänuorten toimikunta (Salo vastuualueena)
Kun muutin Salon seudulle, aika tarkkaan 5 vuotta sitten, minua varoiteltiin kovasti varsinaissuomalaisesta
jäykkyydestä, tylyistä ihmisistä ja niin suuresta kateudesta ettei siitä loppujen lopuksi saanut oikeastaan edes
isommin puhua. Nyt muutaman vuoden asettumiseni jälkeen olen tehnyt toistuvia havaintoja kuitenkin hyvin
ulospäin suuntautuneista ihmisistä, myös alkuperäisistä salolaisista, joihin on ollut helppo tutustua. Usealla
paikkakunnalla asuneena voin kertoa, että näin hyvä yhteishenki ei ole ihan joka paikassa eikä se ole missään
tapauksessa itsestäänselvyys.
Salolaisten kanssa on hyvä verkostoitua, keskustella, ihmetellä ja elää sopusoinnussa rintarinnan. Itse tulin tänne
ryhtyäkseni pienen tauon jälkeen uudelleen yrittäjäksi ja päivääkään en ole päätöstäni katunut.

Kuva: Studio Manta

Tero Vaarna

Kuva: Tuomo Vaanela

Matti Suokorpi, Salon Turkisateljee

KTM Teol.yo, yrittäjän yritys Vaarna Oy Talousasiaintoimisto, jonka toimialana taloushallintopalvelut, yrityskaupat ja muut talousasiat.

Hallituksessa 16 vuotta ja toiminut mm. jäsenpalvelutoimikunnassa sekä UKK-hankkeen ohjausryhmässä, SAKKE ry:ssä ja SYTY ry:ssä yrittäjien edustajana.

Hallituksessa yli 5 vuotta, talous- ja kansainvälisessä toimikunnissa, Sysäyssäätiön hallituksen puheenjohtaja - Sysäyssäätiössä viime vuonna ideoitiin yrittäjän
kantapöytä (juttu toisaalla lehdessä, etsi).

Viestini salolaisille: yhdessä eteenpäin! Kaupungin ja yrittäjien yhteistyöllä saamme aikaan positiivisia uutisia!
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Yläkuvassa: Jarmo Laakso, Pentti Järvinen, Kristiina
Lempiäinen ja Kari Saarinen
Alakuvassa: Mikko Virtanen, Jyrki Sjöholm, Jarmo Laakso, Pentti Järvinen ja Kristiina Lempiäinen

Kantapöytä – yrittäjän henkireikä
Kolmatta lukukautta Salon Yrittäjien
Kantapöytä kokoontuu säännöllisesti
perjantaisin viikon työrupeamaa katkaisemaan. Se muistuttaa yrittäjälle, että
kalenterissa seuraavaksi alkaa viikonloppu. Viikonloppu on tarkoitettu myös
yrittäjälle. Toisilla yrittäjillä toimiala vaatii
työtä myös viikonloppuna. Millaista viikkokalenteria he hoidattavat? Viikoittainen katkaisu yrittämiseen on yrittäjälle
välttämätöntä, jos siis aikoo olla yrittäjä-

nä useammankin alv-tilityskauden.
Puolitoista tuntia Kantapöydässä on
yksi tapa. Hyvä tapa. Kari Saarinen on
kokenut kantapöydän ilot ja vastoinkäymiset, niin osallistujana kuin keskustelun vetäjänä.
Hän tietää mistä puhuu. Kuunnellaan
Karia (nimeä ei muutettu):
…perjantaina klo 16 muistuttaa siitä,
että jos on maanantaina klo 8 aloitta-

nut työt ja monenmoista ehtinyt tehdä
viikon välillä pitkienkin päivien aikana,
niin eiköhän viimeistään tässä vaiheessa ole jo syytä julistaa viikonloppu alkaneeksi!
…oli ensin paikka, joka hieman jännitti,
mutta johon kotiutui melko nopeasti parin tutun myötä ja alkoi tutustua uusiin
ihmisiin löytäen oman ryhmänsä.
…on paljon yksin työskentelevälle jotain
samaa kuin työpaikan kahvio, lounas-

tunti tai muu sosiaalinen paikka, jossa
voi irtautua henkilökohtaisista työjutuistaan ja tavata ihmisiä!
…on paikka, jossa mikään inhimillinen
ei ole vierasta; kaikkea maan ja taivaan
väliltä voidaan käsitellä ja jokainen voi
panoksellaan vaikuttaa aiheisiin, käsittelytapaan ja tunnelmaan!

Tavataan perjantaina klo 16 tammihuhtikuussa ja syys-marraskuussa
Hanhivaaran kahvilassa.
Tule mukaan!
Tero
Teksti: Tero Vaarna
Kuvat: Anna-Liisa Laine

Lounastreffit käynnistyivät Salossa
Suvi Pasanen kertoo yrittäjänuorten toiminnasta
Muutamilla paikkakunnilla on vakiintunut tapa, jolloin lounaan merkeissä
nuoret yrittäjät pääsevät tapaamaan ja
verkostoitumaan hyvän ruuan lomassa,
niin myös meillä nyt kuluvana vuonna.
Ajankohta on ollut valtakunnallisesti
kunnissa suurin piirtein sama, jokaisen kuukauden ensimmäinen perjantai, lounasaikaan. Muista kunnista
poiketen Salon lounastreffeille ovat

myös tuoreet, vasta yritystoimintaansa
aloittelevat yrittäjät sekä yrittäjyydestä
kiinnostuneet olleet tervetulleita iän
rajoittamatta. Vaihtelua tapaamisiin on
tullut konkari-yrittäjän sekä Yrityssalon
edustajien vierailut, jotka ovat mieluusti
tulleet mukaan vastailemaan osallistujien mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Keskustelu ja tapaaminen on ollut hyvin
vapaamuotoista ja lounastreffien ”vetu-

ri”, aluejärjestön nuorten yrittäjien Salon
seudun vastaava Suvi Pasanen on ollut
väkimäärään tyytyväinen - ”Vähäiseksi
on meinannut välillä lukumäärä jäädä ja
ymmärtäähän sen kun aikataulu on itse
kullakin välillä tiukilla, mutta uskon, että
tämä on vain pientä alkukankeutta. Uudet asiat ottavat tämän kokoisella paikkakunnalla oman aikansa ennen kuin
asettuvat uomiinsa ja kun selkeästi on

havaittavissa, että vastaavan kohderyhmän toiminnoille meidänkin kunnassa
olisi tarvetta.” Perjantai-iltapäivän yrittäjien Kantapöytä Hanhivaarassa on ollut
luonnollinen ”jatkopaikka” keskustelulle
niinä perjantaina kun lounastreffejä on
pidetty.
Ensivuosi on lounastreffien osalta vielä
hieman arvoitus. Keskusteluissa on tullut ilmi, että muutakin toimintaa kaivat-

taisiin samaiselle kohderyhmälle. Onko
se sitten lounastreffien muodossa, on
vielä harkinnassa. Minä Itse -yrittäjyys
olisi tarpeellista sysätä sivumpaan ja
panostaa verkostoitumiseen sekä jalostaa erilaisia verkostoitumistapoja ja
–malleja, jotka nimenomaan koskisivat
nuoria ja uusia yrittäjiä meillä Salossa.
Salon yrittäjät tiedottavat tapahtumista
kotisivuilla sekä sähköpostilla. ”Pieniä

ajatuksia on jo ilmoille väläytelty viininmaistelukursseista aina keilailuun, joten
eiköhän ensi vuodelle jotain mukavaa
tässä vielä kehitellä.” Suvi pohtii toiveikkaana.
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Toimitusjohtaja Mikko Virtanen

“Osamies” osaa myös irrotella

Virtasella ei peukaloita pyöritellä
Kolmisen vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen kokenut Virtasen Moottori
sai uuden toimitusjohtajansa, Virtasen
Mikon tarttumaan haasteeseen. Tämän
päivän Salossa täytyy olla melkoisen
kovapäinen kaveri, joka uskoo valoisiin tulevaisuuden näkymiin ja jaksaa
hymyillä myös satunnaisille vastoinkäymisille. Nuorekkaalla ja positiivisen
määrätietoisella asenteella yrittäjän arki
on ketterästi yhdistettävissä omaan vapaa-aikaan ja menoihin. Tiiviistä ajankäytöstään huolimatta Mikko on ehtinyt
poikkeamaan useasti Salon Yrittäjien
kantapöydässä perjantaisin sekä on
ollut yksi aktiivisimmista kävijöistä nuorten yrittäjien lounastreffeillä Salossa.
”Aloitin aikanaan autokuskina Virtasen
Moottorilla ja tähän on nyt erinäisten
käänteiden jälkeen tultu”, kertoo Mikko,
valottaen hieman alkutaivaltaan yrityksessään. ”Kun neljän seinän sisällä
istuminen alkoi tympimään, lähdin ensimmäisestä perustamastani nettisivuja tuottavasta yrityksestä näihin muihin
hommiin.” Ja ymmärrettävää on, että
missä itseään pääsee toteuttamaan,
sinne tielle myös moni jää.
Virtasen Moottorilla on takana 66-vuotias historia ja vuosien varrella mukana
hommissa ovat olleet työntekijöiden

opastuksella niin taksvärkkiläiset,
TET:läiset kuin harjoittelijatkin. ”Nuoria
on pyritty työllistämään myös kesäksi
ja aikaisempina vuosina myös mopoautolanssi kuskeiksi, jolla saadaan osa
tavaroista toimitettua asiakkaille. Saa
nähdä millaisiksi tehtävät muotoutuvat
ensi kesäksi.” Mikko heittää mietteliäänä.
Kauppaa käydään nykyaikaista teknologiaa käyttäen
Mikolla on vahva tuntuma erilaisiin käytännön työtehtäviin Virtasen Moottorilla
kaukaisemmilta vuosilta, jolloin hän oli
autoilevan tavarantoimittajan ohella
mm. pakkaamassa ja purkamassa lähetyksiä. Nyt toimitusjohtajan jakkaralta
katsottuna hän pystyy samaistumaan
yrityksen luonnolliseen, jatkuvaan elämiseen sekä muutoksiin aivan toisella
tavalla, kun käytännön tietotaito on tukena taustalla. Uusia tuulia yritykselle
on viimeaikoina tuonut oma blogisti,
joka kirjoittaa viikoittain enemmän ja
vähemmän ajankohtaisista asioista
osamies.fi –sivustolla, verkkokaupan
yhteydessä. Ulkoasu ja kirjoitustyyli vie
lukijan mennessään ja tuningia saavat
autojen lisäksi ohimennen myös kuskit.
Käytännönläheisenä ihmisenä Mikon

yksi oma innovaatio on toteutettu yhteistyössä ammattilaisten kanssa ja
saatu myös tuloksekkaasti käyttöön.
Aikaisempien lavojen tuomat paperit
nuokkuvat arkistoissaan, mutta tulevaisuudessa hyllymetrejä ei tarvitse
kasvattaa likimainkaan sellaista tahtia
kuin, mitä oli isona osana arkea ennen sähköistä allekirjoitusta. Kyseistä
innovaatiota voidaan luonnehtia tässä
tapauksessa myös huomattavaksi ympäristöteoksi. Enää ei tarvitse tuhlata
aikaa arkistonkaiveluun, edes varmuudenvuoksi, koska myös taloon tulevat
paperit kulkevat tallennuksen lävitse,
jokainen omiin tiedostoihinsa ja sieltä
käsiteltäviksi sekä edelleen sähköisessä muodossaan tallennettaviksi.

Parinkymmenen työntekijän kokoisessa
yrityksessä käy tasainen puheensorina.
Työntekijät ovat hymyileviä ja asiakkaat
silminnähden tyytyväisiä. Tähän on
hyvä päättää tämä juttutuokio Mikon
kanssa, Virtasen Moottorilla.
				
Teksti: Suvi Pasanen		
Kuvat: Lauri Havia

Talvisesonki tuo vaihtelua
Kylminä talvina varaosamyynti käy
kuumana, kun autoista kärsivät niin
akut kuin iskaritkin. Ja hyvähän se kottero olisi pitää myös lämpimänä, joten
lämmittimet alkavat olla näin alkutalven
aikoihin jo kovassa huudossa. Syvemmälle talvea kohti mentäessä kysyntää
on ollut reilumman lumimäärän yllättäessä myös lumilingoilla. ”Jokaiselle sesongille on selkeästi tullut omat, kysytyt
tuotteensa.” Mikko toteaa.

Sähköinen allekirjoitus helpottaa arkea tuntuvasti

alo

ISÄNNÖINTI

Turuntie 8 B, 2. krs
24100 Salo

puh. 721 72 60
www.saloisannointi.fi

Asukaslähtöistä isännöintiä.

Tarjolla kakkua ja kahvia
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TILITOIMISTO STATERA
Annukka Jaakkola, KLT-kirjanpitäjä
Salorankatu 5-7, FI-24240 SALO
gsm. 045 1615 666
tilitoimisto.statera@gmail.com
www.tilitoimistostatera.com

R I T V A

R I T V A

F A L L A

F A L L A

02-777 730
Nelivetomarkkinoiden supertarjoukset
Nyt saat Volvon AWD Edition -malleihin nelivedon, automaattivaihteiston
ja paljon muuta huippuhintaan. Etusi on jopa 6 000 euroa.
Tervetuloa Nelivetomarkkinoille!

R I T V A

F A L L A

F A L L A

Hautauspalvelua
neljännessä polvessa
vuodesta 1939

Salitunkatu 4, 24100 SALO
Volvon Nelivetomarkkinat

R I T V A

ma-pe 8-17

www.provari.fi

SALON SILMÄLASIKESKUS SYNSAM
Turuntie 14, Salo. (02) 727 2800

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

Meriniitynkatu 11
PL 12, 24101 SALO
FINLAND

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

Volvo V70 D4 AWD Edition aut. Alk. 51 290 €

Autoveroton hinta 36 893 €, autovero 13 796,79 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 51 289,79 €.
Autoetu alkaen: vapaa 945 €/kk, käyttöetu 750 €/kk. EU-yhd. 6,2 l/100 km, CO2 164 g/km. Kuvan
auto erikoisvarustein. 0207-numeroiden hinnat 8,35 snt+lanka 7,02 snt min/matka 17,17 snt min.

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

LASKURI OY
Yrittäjän apuna arjessa
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Katrineholminkatu 6, 3 krs, 24240 Salo
P. (02) 737 1700 Fax (02) 737 1214
www.laskuri.fi

ajamisen nautinto...

Örninkatu 15 B, 24100 SALO
02-733 8883

Raskaskaluston huollot
ajamisen
nautinto...
ja korjaukset.
Raitalankatu 18, 24260 SALO
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Keilahallityöntekijän rekrykoulutuksen opiskelija tutustumassa
keilanpystytyskoneeseen

Uusia työntekijöitä rekrykoulutuksen kautta
Salon työttömyysaste heiluu valitettavan paljon maan keskiarvon yläpuolella.
Työttömyyden nopea kasvu ja sen mukanaan tuoma ostovoiman heikentyminen on vaikuttanut myös katukuvaan,
yhä useampi näyteikkuna ammottaa
tyhjyyttään. Mutta hiljaiset näyteikkunat
eivät kerro koko totuutta Salon yritysmaailmasta. Talousalueella on paljon
yrityksiä, joilla kauppa käy ja tulevaisuuden suhteen uskalletaan olla jo hieman
positiivisiakin. Moni pk-yritys myöntää,
että tarvetta uusille työntekijöille olisi,
mutta esteenä on uskallus palkata työntekijä, raskas rekrytointiprosessi ja epävarmuus sopivan henkilön löytymisestä.
Uuden työntekijän kouluttaminen omin
voimin on kuormittava ja kallis prosessi. Markkinoilla on vapaana osaavaa
työvoimaa, jolla on pitkä työkokemus
takana. Aina ei kuitenkaan työkokemus
vastaa täysin sitä, mitä uusi työnantaja
toivoisi. Koulutuskin saattaa olla hieman
puutteellinen haettuun tehtävään näh-

den tai ainakin kaipaisi päivitystä.
Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen
helpottamiseksi on tarjolla työvoimapoliittista rekrytointikoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään
ja samalla turvata työnantajille osaavan
työvoiman saatavuus. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen ELY-keskus rahoittaa tällaista pääasiassa ammatillista
koulutusta, joka on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville
henkilöille. 30% rekrytointikoulutuksen kustannuksista maksaa mukana
oleva yritys. Jokaisella koulutukseen
mukaan lähtevällä yrityksellä on tarve ja halu palkata uusi työntekijä. He
ovat myös mukana heti alkuvaiheessa,
opiskelijoita rekrytoitaessa. Yrityksen ei
kuitenkaan tarvitse sitoutua koulutettavan palkkaamiseen, vaan sillä on koulutuksen päättyessä vielä mahdollisuus
tehdä lopullinen päätös rekrytoinnista.

Työ- ja elinkeinotoimiston rooli on olla
mukana koulutettavien rekrytointiprosessissa ja opastaa opiskelijoita mm.
tukien hakemisessa koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana opiskelijat
ovat oikeutettuja samaan työttömyysetuuteen, kuin työttömänä ollessaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi tukea
myös yritysten sisäistä täsmäkoulutusta. Tällöin yrityksessä on tarve kouluttaa henkilöstöä esim. teknologisista
tai toiminnallisista syistä. Oletuksena
on, että koulutuksen jälkeen yrityksen
työntekijät sijoittuvat saman yrityksen
palvelukseen.
Koulutusten käytännön organisointi
kuuluu puitesopimuksen piirissä olevalle yhteistyökumppanille. Yksi tällaisista
yhteistyökumppaneista on salolainen
Stara Consulting Group Oy. Stara Consulting on mukana projektin kaikissa
vaiheissa; koulutuksen suunnittelussa,

rahoituksen hankinnassa, opiskelijoiden
rekrytoinnissa ja koulutuksen organisoinnissa. – Koulutustarpeet tulevat
meille eri tavoin. Tehdessämme yhteistyötä yritysten kanssa, meillä on erinomainen näköala koulutustarpeeseen
ja helppo lähestyä yrityksiä asian suhteen. Jos yrityksellä on tarve työllistää
vain yksi työntekijä, voidaan koulutusta
järjestää myös niin, että mukaan lähtee
useampi yritys. Yritykset tai yhteistyötahot ottavat myös meihin yhteyttä ja
pyytävät koulutuksen järjestämistä,
kertoo koulutusjohtaja Jyri Pulkkinen
Stara Consulting Group Oy:stä.

josta vähintään 30% tulee olla koulutusta ja loput työssäoppimista yrityksessä.
Salon Keilahallin yrittäjä Raija Riihimäki
on ollut aktiivisesti mukana syyskuun
alussa alkaneessa Keilahallityöntekijöiden rekrytointikoulutuksessa, jossa
on mukana yhdeksän keilahalliyritystä
Helsinki-Hämeenlinna-Turku -akselilta.
– Tämä koulutusmuoto on erinomainen
henkilöille, joille perinteinen koulunpenkillä istuminen ei sovi, kertoo Riihimäki.
Työssäoppimisjaksolla korostuu rekrykoulutuksen käytännönläheisyys ja niin
opiskelija kuin työnantajakin saavat
mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

Koulutuksen tarve tulee aina lähteä
yrityksen tai yritysten tarpeesta ja
koulutussuunnitelmaa tehtäessä nämä
tarpeet myös huomioidaan. Tällöin
koulutus on myös koulutettavalle mielekästä; opiskellaan juuri niitä asioita,
mitä työssä oikeastikin tarvitaan. Koulutuksen pituus on useimmiten 4-6kk,

Kuusi kuukautta kestävää keilahallityöntekijän koulutusta on nyt käyty
parisen kuukautta ja palaute on ollut
positiivista. – Mielettömän hyvät fiilikset, kommentoi Riihimäki. – Tämä on
hyvä mahdollisuus niin keilahalleille
kuin työntekijöillekin. Koulutussuunnitelma on monipuolinen ja opiskelijat

ovat tajunneet, että kaikesta opista on
hyötyä, hän jatkaa. Mukana olevat yritykset hyötyvät myös monella tavalla.
- Opiskelijat tuovat yritykseen myös uusia tuulia, saadessaan uutta päivitettyä
osaamista alalta. Tämä haastaa myös
meidät yrittäjät kehittämään ja uudistamaan toimintaamme, toteaa Riihimäki.
Kirjoittanut: Irmeli Ojanto, Stara
Consulting Group Oy
Kuvat: Jarmo Laakso,
Consulting Group Oy

Tilaa lelut
pukinkonttiin
osoitteesta:

Etusijalla eläinten hyvinvointi. www.vetcare.fi

•

Kehittänyt ja tuonut markkinoille
valmisteita eläinten hyvinvoinnin
tukemiseen vuodesta 1992.

•

Investoi 15 % liikevaihdosta omien
uusien lääke- ja hoitovalmisteiden
tuotekehitykseen.

•

Suomalainen, perustajaeläinlääkäreiden
ja työntekijöiden omistama, nopeasti
kansainvälistyvä yritys.

Stara

SALON YRITTÄJÄ
TIMANTTISET
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ELÄMME KANSSASI

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

Tämäkin lehti
on painettu
Salossa

TIMANTTISET

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

KELLO JA KULTA JOKINEN

Örninkatu 14, Salo, puh. 02-77021
www.lehtitehdas.com

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
Kello j aHalikko,
Kulta
Jo4950,
k i ne
n 10-19, pe 10-20, la 10-16
Halikon Kultajoki: Prismakeskus
p. (02) 736
ma-to
S-Etukortilla Bonusta Plazan ja Prisman liikkeistä
www.kellojokinen.net

Salon ja yritysten asialla
palvelee yrityksiä
auttaa yrityksen perustamisessa
opastaa yrittäjyyden alkutaipaleilla
edistää verkostoitumista
tukee kansainvälistymistä
puolustaa yrittäjyyden etuja
verkottaa eri alan osaajia ja toimialoja

Mikä toimialasi ja yhtiömuotosi onkaan,
keskity olennaiseen. Jätä taloushallintosi
asiantuntijoidemme hoitoon.
- liikekirjanpidot
- palkanlaskentapalvelut
- maatalouskirjanpidot
- yritysten perustamiset
- veroneuvonta
255 1378
Ota yhteys
yhteys010
010-256
1316
OP-Taloushallinto, Salo

Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, 24100 Salo | (02) 778 73 | www.yrityssalo.fi

OP-Taloushallinto
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Muistathan
tykätä meistä
Facebookissa!

KEHITYSKARTTAPALVELU
OSAAMISTARPEIDEN TUNNISTAMISEEN!
Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille mahdollisuutta selvittää osaamisen kehittämistarpeet kehityskarttapalvelun avulla.
Palvelu sisältää kehityskarttakeskustelun, johon osallistuvat Aikuisopiston edustajat sekä yrityksen nimeämät edustajat kuten
yrittäjä itse tai henkilöitä johtoryhmästä. Keskusteluun menee aikaa noin 2 tuntia ja se on yritykselle maksuton.
Keskustelu käydään tasapainotetun tuloskortin mukaan ja sen tavoitteena on tunnistaa yrityksen tärkeimmät
kehittämisen osa-alueet. Keskustelun pohjalta Aikuisopisto laatii yritykselle kirjallisen kehityssuunnitelman,
joka käydään läpi jatkotapaamisessa ja jota yritys voi hyödyntää parhaaksi katsomallaan tavalla.
Marika Metsähonkala, palvelu- ja kehittämisjohtaja, KTO® kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus,
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri:

”Kehityskartta oli erinomainen
tapa tarkastella organisaatiomme toimintaa
uudelleen. Se nosti esille toimintamme vahvuudet
ja teki näkyväksi kehittämiskohteet.
Olemme hyödyntäneet kehittämiskartan tulosta
tehdessämme tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa.
Voin suositella kehittämiskarttapalvelua
muihinkin organisaatioihin
- se antaa erinomaisen työkalun koko
toiminnan kehittämiseen.”

Ota yhteyttä ja sovitaan aika
yrityksenne osaamistarpeiden
kartoittamiseksi!
Lisätietoja:
Asiakkuusjohtaja Susanna Löf,
susanna.lof@sskky.fi tai 044 7704 630

SALON SEUDUN AIKUISOPISTO • Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • www.sskky.fi/aikuisopisto

