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Kauppakamariosaston perustaminen 

Valkeakosken Kauppaseuran jäsenten keskuudessa oli 1960- luvun lopussa herännyt ajatus 

kauppakamariosaston perustamisesta Valkeakosken kaupunkiin.  Valkeakosken kauppaseura ja 

Tampereen kauppakamari järjestivät elinkeinoelämän edustajille neuvottelutilaisuuden 15.4.1970.  

Läsnä oli 40 paikallisen teollisuuden ja kaupan eri sektoreiden edustajaa.  Keskuskauppakamarin 

toimitusjohtaja Sakari Yrjönen sekä Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Hokkanen 

esittelivät tilaisuudessa kauppakamarilaitoksen toimintaa. Neuvottelutilaisuudessa valittiin 

toimikunta valmistelemaan osaston perustamista edelleen. Toimikuntaan kuuluivat Wäinö A. 

Haaja (pj), Heikki Mäkinen, K.Åström, Paavo Blom, Veikko Lehtonen, Ante Isomäki ja Kyösti 

Karppinen (siht) sekä Kaino Dahl kaupungin, Lauri Pöyhönen Yhtyneiden ja C.G.von Bonsdorf 

Säterin nimeäminä edustajina.  

Toimikunta totesi oman kauppakamariosaston perustamisen parhaimmaksi 

kauppakamaritoiminnan muodoksi ja kiinnostuksen sitä kohtaan olevan niin suurta, että se nimesi 

työryhmän valmistelemaan perustavaa kokousta. Valmistelevan työryhmän jäseninä olivat Kyösti 

Karppinen (pj), Niku Aalto, Ante Isomäki, Veikko Lehtonen ja Erkki Selkee. 

Valkeakosken kauppakamariosaston perustava kokous pidettiin Valkeakoskella ravintola Keski-

Hämeessä 20.1.1971. Kokouksen puheenjohtajana toimi johtaja Wäinö A. Haaja. Kokouksessa oli 

läsnä 34 yritysjäsentä ja 24 henkilöjäsentä.  Perustavassa kokouksessa Tampereen kauppakamarin 

puheenjohtaja, konsuli Henrik Lilius piti esitelmän aiheesta ”Taloudellinen kasvu ja sen 

varjopuolet” ja kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Hokkanen esitelmän ”Pystyykö 

kauppakamariosasto toimialueellaan hyödyttämään jäsenistöään ja koko yhteiskuntaa”. 

Kauppakamariosaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuosiksi 1971-1973 valittiin 

varatoimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Niku Aalto.  

Hallituksen jäseniksi valittiin C.G.von Bonsdorf, W.A.Haaja, Anne Isomäki, K.H. Kiviniemi, L. 

Kohonen, Paavo Laaksonen, Heikki Mäkinen ja Arvo Teljovaara.  Kauppakamariosaston 

asiamieheksi valittiin Veikko Lehtonen. 

Keskuskauppakamari vahvisti kauppakamariosaston säännöt 19.2.1971. Samalla määrättiin 

kauppakamariosaston toimialueeksi Valkeakosken ja Sääksmäen kuntien alueet. 
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1970 luku 

 

Tiedotustoiminnan kehittäminen 

Kauppakamariosaston ensimmäisten toimintavuosien painopisteinä olivat taloudellisen 

tiedotustoiminnan kehittäminen sekä oppilaitosten opetusmateriaalien että opettajien 

elinkeinoelämää koskevan tietämyksen ajan tasalle saattaminen.  Kauppakamariosaston 

tiedotustoimikunta laati Taloudellisen valistamisen ja tiedottamisen toteuttamisohjelman, jonka 

tavoitteena oli aikaansaada keskustelua taloudellisista asioista. Koska taloudellinen valistus oli 

yleisöä vähemmän kiinnostavaa, ohjelmassa haettiin ennakkoluulottomasti uusia 

informaatiomuotoja, kuten piirustuskilpailut ja muoti-showt.  Ohjelma sisälsi myös mm. 

paikallisten yrittäjien ja teollisuuden esittelyä, oppilaiden ja opettajien kouluttamista sekä 

erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. 

 

Perustavassa kokouksessa puheenjohtajana toimi Wäinö A. Haaja ja Tampereen kauppakamarin 

toimitusjohtaja Matti Hokkanen piti alustuksen.  Oikeassa kuvassa Haaja luovuttaa puheenjohtajan 

nuijan kauppakamariosaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valitulle, Yhtyneet paperitehtaat Oy:n 

varatoimitusjohtaja Lauri Pöyhöselle. 
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Kauppakariosasto otti myös laajasti kantaa toimialueen kehittämiseen.  Lausuntoja annettiin mm. 

kaupungin kaavoituksesta, Myttäälän tien rakentamisesta, uuden postitalon rakennuttamisesta 

sekä lentokentän perustamisesta. Kauppakamariosasto osallistui myös aktiivisesti kaupungin 

matkailusuunnitelman laadintaan sekä Viidennumeron alueen kehittämissuunnitelmaan koulutus 

ja kongressihotelliksi.  

Toinen merkittävä toiminnan painopistealue oli Valkeakosken ja Etelä-Suomen asuntokysymykset. 

Yksi merkittävimmistä elinkeinoelämää haittaavista tekijöistä oli työvoimapula, joka suurelta osin 

johtui asuntojen puutteesta. Kauppamariosasto teki mm. keskuskauppakamarille aloitteen, että se 

ryhtyisi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. 

Tapahtumia ja elinkeinoelämän edunvalvontaa 

Tampereen kauppakamarin kevätkokous järjestettiin Valkeakosken teollisuuden 100-vuotisjuhlan 

kunniaksi Valkeakoskella 18.4.1972.  Yleisen kokouksen lisäksi ohjelmassa oli mm. tutustuminen 

Valkeakosken kaupunkiin sekä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n sekä Säteri Oy:n teollisuuslaitoksiin. 

Tehdas ja yhdyskuntapäivät järjestettiin Valkeakoskella 21.-25.10.1974  

Elinkeinoasiamies ja elinkeinotoimikunta (myöh. elinkeinotiimi) kaupungille 

Vuosikymmenen loppupuolella kauppakamariosasto keskittyi elinkeinoelämän ja kaupungin 

välisen yhteistyön ja vuoropuhelun kehittämiseen. Erilaisia keskustelutilaisuuksia järjestettiin 

elinkeinoelämän, virkamiesten ja kaupunginhallituksen kesken. Vuonna 1977 kauppakamariosasto 

teki aloitteen yritys- ja elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta kaupungille elinkeinoasioita 

hoitamaan.    Vuonna 1978 tehtiin aloite myös yhteisestä elinkeinotoimikunnasta, johon 

nimettäisiin sekä elinkeinoelämän että kaupungin edustajat.  

Taloudellisen valistamisen ja tiedottamisen toteuttamisohjelma sisälsi sekä opettajille että 

opiskelijoille suunnattuja tilaisuuksia. 
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Myllypäivät 

Kaupungin ja kauppakamariosaston tiivistyneen yhteistyön myötä synnytettiin myös Myllypäivät.  

Myllypäivät pureutuivat ajankohtaisiin elinkeinoelämää ja kaupunkia koskettaviin aiheisiin.  

Myllypäivien rakenne oli pitkään kaksiosainen; aamupäivällä kuultiin nimekkäiden puhujien 

esitelmiä ja alustuksia ja iltapäivällä työskenneltiin paikallisin voimin pienryhmissä keskustellen ja 

työstäen eri aihealueita. Ensimmäinen Myllypäivä järjestettiin 6.11.1978.  Tilaisuuden 

pääpuhujana oli Kauppa- ja teollisuusministeri Eero Rantala. Siitä lähtien Myllypäiviä on järjestetty 

kahden vuoden välein aina nykypäivään asti ja tapahtuman pääpuhujat ovat olleet 

valtakunnallisesti tunnettuja eri alojen asiantuntijoita. (ks. liite Myllypäivät)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntomessut Valkeakoskelle 

 

 

 

 

 

Asuntomessut 

Kauppakamariosasto esitti Valkeakosken kaupungille valtakunnallisten asuntomessujen hakemista 

ensimmäisen kerran jo vuonna 1977.  Ehdotus oli, että messut oltaisiin toteutettu kaupungin 

keskustaan Apiankadun varteen kerrostalovaltaisena.  Ehdotus ei sillä kertaa kuitenkaan edennyt. 

Toisen kerran kauppakamariosasto ehdotti asuntomessujen hakemista vuonna 2005.  Tällä kertaa 

kaupunki päätti hakea messuja ja ne myönnettiinkin Valkeakoskelle vuodelle 2009.  Messut oli 

tarkoitus järjestää Heritynniemessä Mallasveden rantamaisemissa, mutta kaavoitushaasteiden 

Vuoden 2018 Myllypäivillä Myllypuheen piti OP ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Samassa 

tilaisuudessa esiintyivät myös Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Minna Metsälä, S-ryhmän 

työhyvinvointijohtaja Minna-Mari Myllynen, alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntija Timo Aro sekä 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Matti Apunen.   
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vuoksi messut siirrettiin uudelle Lintulan asuinalueelle. Messut onnistuivat hyvin ja ne voimistivat 

Valkeakosken asukaslukukehitystä usean vuoden ajan.    

Ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen 

Tampereen kauppakamari myönsi kauppakamariosastolle ulkomaankaupan asiakirjojen 

vahvistamisoikeuden vuonna 1978. Asiakirjoja vahvistettiin Kansallis-Osake pankin, Merita-pankin 

ja Nordea pankin Valkeakosken konttorissa aina vuoteen 2014 asti, jolloin asiakirjojen 

vahvistaminen siirtyi Tampereen kauppakamarin hallinnoimaan sähköiseen järjestelmään. 

 

1980 luku  

Hotellitutkimus ja matkailun kehittäminen 

1980-luvun alussa Kauppakamariosasto oli aktiivinen matkailutoiminnan kehittämisestä ja hotellin 

saamisessa Valkeakoskelle.  Kauppakamariosasto selvitti mahdollisuuksia Matkailu Oy:n 

perustamisesta sekä hotellin rakentamisesta Yhteistalo Oy:n yhteyteen. Valkeakosken kaupunki 

perusti sekä Valkeakosken kehitysyhtiö Oy:n että Valkeakosken matkailu Oy:n vuonna 1983.  

Kauppakamariosasto merkitsi osuuden kummastakin yhtiöstä. 

Kaapelitelevisio ja paikallisradiotoiminta 

Kauppakamariosasto oli aloitteellinen kaapelitelevisio- ja paikallisradiotoiminnan käynnistämisessä 

Valkeakoskella.  Kauppakamariosasto perusti työryhmän toiminnan edellytyksen selvittämiseksi ja 

laati asiasta toimenpide-esityksen Valkeakosken kaupungille.  Vuonna 1984 kaupunki liittyi 

mukaan Toijalan-Valkeakosken paikallisradiohankkeeseen. Televisiotoiminnan osalta kaupunki 

päätyi selvitysten jälkeen paikalliseen ratkaisuun.  

Helsinki – Tampere moottoritielinjaus 

1980-luvun yksi merkittävimmistä edunvalvonnallisista 

asioista kauppakamariosastolle ja koko Valkeakoskelle oli 

Helsinki – Tampere moottoritielinjaukseen vaikuttaminen.  

Asia oli voimakkaasti esillä osaston toiminnassa vuoden 

1984 syksystä alkaen.  Kauppakamariosaston kokouksissa 

vieraili hankkeen valmistelijoita ja asiantuntijoita aina 

vuoteen 1990 asti, jolloin Liikenneministeriö teki lopulta 

päätöksen moottoritien linjauksesta Toijalan Liponselän 

vaihtoehdon kautta.   

 

 Kauppakamariosasto pyrki aktiivisesti vaikuttamaan 

Helsinki – Tampere moottoritien linjaukseen. 
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Elinkeinoelämän ja koulun suhteet 

Kauppakamariosasto on koko toimintansa ajan ollut aktiivisesti vaikuttamassa elinkeinoelämän ja 

oppilaitosten suhteiden kehittämiseen. Ensimmäiset laajat neuvottelupäivät pidettiin Päivölässä 

1984. Vuonna 1985 perustettiin erillinen toimikunta, jonka tehtävänä oli saattaa koulujen 

opetusmateriaalit ajan tasalle ja tutustuttaa opinto-ohjaajia ja opettajia yrityselämään. Vuonna 

1986 teetettiin myös nuoritutkimus, jolla selvitettiin nuorten käsityksiä, tietoja ja asenteita 

elinkeinoelämää kohtaan. Tiedot todettiin monilta osin hyvin puutteelliseksi, mikä johti 

jatkotoimenpiteisiin ja tutkimuksen toistamiseen uudelleen vuonna 1990. 

Vuonna 1987 käynnistettiin erillinen Esko –projekti (Elinkeinoelämän suhteet kouluun), joka 

huipentui vuoden 1988 lopun Myllypäiviin. Esko-projektissa oli kuusi itsenäistä alaprojektia; 

”Koskissa Tehty” –näyttely, Ammatinvalinnan tietokeskus, Opetus- ja oheismateriaaliprojekti, 

Kesätyökampanja ja työelämään tutustuminen, Vierailut ja nuorten tukitoiminta sekä Taloustietoa 

ja yritysesittelyjä lehdessä –projekti. Projektin kokonaiskustannusarvio oli 260.000 markkaa, johon 

Hämeen lääninhallitus myönsi 100.000 markkaa kehittämisrahaa. Kauppakamariosasto osallistui 

projektin rahoitukseen 15.000 markalla. Varsinaisen projektin päättymisen jälkeen eri 

alaprojektien toimintaa jatkettiin vielä useiden vuosien ajan. Vuonna 1990 kauppakariosasto 

perusti vielä oman Est- toimikunnan. 

 

1990 luku 

Nuorten kesätyöt 

1990 luvulla yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi elinkeinoelämän ja koulun suhteiden 

kehittämisessä nousi nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen. Tavoitteeksi asetettiin kesätyöpaikan 

hankkiminen kaikille 17 vuotta täyttäneille.  Yhteistyössä yritysjärjestöjen ja työvoimatoimiston 

kanssa tavoitteeseen myös ensimmäisenä vuotena päästiin. Tämän jälkeenkin 

kauppakamariosaston osallistui aktiivisesti nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseen. 

Oppimateriaalin tuottaminen 

1991 kauppakamariosasto kustansi lehtori Raili Mäkelän tekemän oppimateriaalikirjan 

Valkeakosken teollistuminen Myllykylästä 2000 luvulle. Kirjan painosmäärä oli 750 kappaletta.  

Julkaisu oli tarkoitettu palvelemaan peruskoulun ja lukion historian, taloustiedon ja 

kotiseututietouden opetusta.  Lisäksi kirjaa jaettiin mm. yrittäjäjärjestöille, kaupunginvaltuutetuille 

ja osaston jäsenille. 

Valkeakoski barometri 

Kauppakamariosasto lahjoitti Valkeakoski-barometrin Valkeakosken kaupungille 75-vuotis lahjaksi 

vuonna 1997.  Kauppakamariosasto sitoutui ylläpitämään barometrikyselyä kolmen vuoden ajan.  

Vuonna 2001 barometri laajeni käsittämään koko Etelä –Pirkanmaan alueen ja alueen kunnat 
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alkoivat vastata sen kustannuksista. Vuoteen 2009 asti kaksi kertaa vuodessa tehty 

Barometrikysely kohdennettiin noin viidellekymmenelle otannalla valitulle 

valkeakoskelaisyritykselle.  Aluksi kyselyn toteuttivat Valkeakosken ammattiopiston kaupan ja 

hallinnon alan opiskelijat, myöhemmin Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Barometrejä 

toteutettiin lopulta aina vuoteen 2012 asti.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 luku 

Valkeakoski Road show – Valkeakoski Today  

Myllypäivän yhteydessä toteutettu Valkeakosken palvelutasotutkimus osoitti, että paikkakunnalla 

opiskelevat nuoret tunsivat huonosti kaupungin palvelut ja yritykset.  Kauppakamariosasto päätti 

ryhtyä toimenpiteisiin tapahtuman järjestämiseksi, jonka tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi 

Valkeakosken kaupunkia, sen yrityksiä, palveluja ja työ- ja opinnäytetyömahdollisuuksia. 

Kauppakamariosaston, kaupungin ja yrittäjien organisoima Road Show järjestettiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2000. Myöhemmin tapahtuman nimeksi vaihtui Valkeakoski Today ja se järjestettiin 

vuoteen 2006 asti. 

Valkeakosken kauppakamariosaston ja Nanchangin kauppakamarin yhteistyö 

Kauppakamarin hallitus nimitti 1999 erillisen kansainvälistymistyöryhmän, jonka tavoitteena 

yhdessä Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n kanssa oli laatia pk-yrityksille yhteistyösuunnitelma 

yritysten vienti- ja yhteistyöhankkeiden edistämiseksi Nanchangin alueen markkinoille 

pääsemiseksi.  

Kauppakamariosasto on kustantanut sekä opetusmateriaaleja että monia erilaisia tutkimuksia, joilla on 

edesautettu toimialueen elinkeinoelämän, oppilaistosten ja koko kaupungin kehitystä. 
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Valkeakosken kauppakamariosasto ja Nanchangin kauppakamari allekirjoittivat 

yhteistyösopimuksen Valkeakoskella 20.11.2007 ystävyyskaupunkiyhteistyön 10-vuotisjuhlien 

yhteydessä. Valkeakosken kaupunki, Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken Seudun Kehitys 

Oy, Päivölän kansanopisto ja Valkeakosken kauppakamariosasto järjestivät yhteisen edustuston 

avajaistilaisuuden Nanchangissa 31.10. – 8.11.2008 tehdyn matkan yhteydessä. 

 

 

 

 

 

Asukasmarkkinointia - Mansikkapaikka kodiksi! 

Valkeakosken asukasluvun ja elinvoiman kasvattamiseksi kauppakamariosasto osallistui useana 

vuonna Valkeakosken kaupungin Mansikkapaikka kodiksi! -asukasmarkkinointitapahtumaan.  

Tapahtumassa esiteltiin Valkeakosken asuinalueita ja palveluita, järjestettiin esitelmiä ja 

kiertoajeluita ja sinne järjestettiin kuljetuksia mm. Tampereelta.   Tapahtumasarja huipentui 

Valkeakoskella vuonna 2009 järjestettyihin asuntomessuihin.  

 

Valkeakosken kauppamariosaston puheenjohtaja Juha Luomala ja Shanghain 
kauppakamarin puheenjohtaja Yu Dengwei yhteisen edustuston avajaistilaisuudessa 
Nanchangissa vuonna 2008. 
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2010 luku 

Vaao-kamari toiminta 

Vuonna 2010 käynnistyi Valkeakosken ammattiopiston ja kauppakamariosaston uuden 

yhteistyömuodon, VAAO-kamarin toiminta. VAAO-kamarin tavoitteena oli luoda 

keskustelufoorumi yritysten ja oppilaitoksen välille, jolla voidaan tuoda esille elinkeinoelämän 

näkemyksiä ammatillisen koulutuksen määrällisten ja erityisesti laadullisten tavoitteiden 

asettamisessa. Ensimmäinen VAAO-kamari järjestettiin 22.4.2010 aihealueenaan kone- ja 

metalliala. VAAO-kamaritoiminta on jatkunut vuosittain vaihtelevilla aiheilla. 

Kansainvälisyys ja alumnitoiminnan kehittäminen 

2010 -luvun jälkipuoliskolla kauppakamariosaston kansainvälisessä toiminnassa painottui 

yhteistyön kehittäminen Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja 

kansainvälisen alumnitoiminnan kehittäminen. Opiskelijoiden kansainvälisiä kontakteja pyrittiin 

hyödyntämään paikallisten yritysten toiminnassa.  Opiskelijoita vieraili myös hallituksen 

kokouksissa esittäytymässä.  Kauppakamariosaston hallitus teki koulutus ja verkostoitumismatkoja 

mm. Tallinnaan, Riikaan ja Pietariin.  Matkoilla tavattiin ammattikorkeakoulun entisiä opiskelijoita 

sekä paikallisia suurlähettiläitä, ministereitä ja yritysjohtajia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä kauppakamariosaston toiminnasta 

Kauppakamariosaston koko toiminta-ajan läpileikkaavia teemoja ovat olleet erityisesti 

elinkeinoelämän ja kaupungin sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten suhteet, kaupungin 

Latvian valtionvarainministeriössä valtiovarainministeri Dana Reizniece-Ozola esitteli Latvian 

taloudellista tilannetta ja ajankohtaisia asioita, mm. valmistelussa olevaa veroreformia. Pietarissa 

Nokian Renkaiden varatoimitusjohtaja Andrei Pantioukhov esitteli yhtiön toimintaa Venäjällä ja uutta 

tehdasta. 
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asukaslukuun ja imagon kehittäminen, työllisyysasioiden kehittäminen sekä yleinen 

elinkeinoasioiden edunvalvonta. 

Elinkeinoelämän yhteistyö Valkeakosken kaupungin kanssa 

Kauppakamariosasto on aktiivisesti edistänyt elinkeinoelämän ja Valkeakosken kaupungin välistä 

yhteistyötä.  Kauppakamarin edustajat ovat osallistuneet kaupungin elinkeinotoimikunnan ja 

myöhemmin elinkeinotiimin toimintaan.  Kauppakamarilla oli edustaja myös Valkeakosken 

kehitysyhtiön hallituksessa sekä kehitysyhtiön hallintoneuvostossa.  Myös kaupunginhallituksen ja 

johtavien virkamiesten kanssa on järjestetty useita tapahtumia ja ”tuumaustalkoita”.  

Säännöllisesti järjestetyt Myllypäivät ovat myös usein keskittyneet kaupungin kehittämiseen ja 

usein vuoropuhelun aikaansaamiseksi on järjestetty erillisiä tilaisuuksia.  Tilaisuudet on aina 

järjestetty hyvässä yhteistyössä, vaikka niiden aiheet ovatkin välillä olleet raflaavia. Esimerkiksi 

yhtenä vuonna järjestettiin keväällä tilaisuus ”Elinkeinoelämä puhuu – kaupunki kuuntelee” ja 

syksyllä vastavuoroisesti ”Kaupunki puhuu – Elinkeinoelämä kuuntelee”. 

Stipendit 

Kauppakamariosasto on myöntänyt opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille vuosittain 

stipendejä toiminnan käynnistymisestä alkaen.  Stipendien myöntämistä varten perustettiin 

erillinen kauppakamariosaston rahasto. 1980-luvulla stipendejä myönnettiin Lotilan 

ammattikoulun, Teknillisen koulun ja ammattiopiston opiskelijoille. 2000 luvulla stipendejä on 

myönnetty Hämeen ammattikorkeakoulun, Valkeakosken ammattiopiston ja Valkeakosken lukion 

oppilaille. 

Kemira Oy Säterin täyttäessä 50 vuotta 1.2.1991 yritys päätti perustaa koulutusrahaston, jonka 

tarkoituksena on tukea Valkeakoskella tapahtuvaa ammatillista koulutusta.  Rahaston hoitaminen 

annettiin kauppakamariosaston hallituksen vastuulle.  Rahastosta on vuosittain myönnetty 

stipendejä ammattikorkeakoulun ja Valkeakosken ammattiopiston eri alojen opiskelijoille.  

Vuonna 2015 kauppakamariosasto sai 

hallinnoitavakseen myös Perheyrittäjyyden 

rahaston, josta myönnetään vuosittain stipendejä 

ansioituneille yrityksille. Yhteistyössä professori 

Matti Koirasen kanssa vuorovuosin on valittu ja 

palkittu stipendillä Vuoden perheyritys ja Vuoden 

yrittäjyysteko.  Palkittuja yrityksiä ovat tähän 

mennessä olleet Valkeakosken liikenne, Vabe,   

Auto-Kaihula, Hetitec, Ilolan maatilamatkailu, 

Mallas-Pidot sekä Levy- ja teräsrakenne  

Horsmalahti Oy. 

 

Puheenjohtaja Marko Lehojärvi ja professori 

Matti Koiranen myönsivät vuoden yrittäjyysteko 

2020 stipendin Mallas-Pidot Oy:lle. 
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Kevät-, syys- ja juhlakokoukset 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ovat olleet 

keskeinen osa kauppakamariosaston toimintaa.  

Virallisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksiin on 

pyritty hankkimaan jäsenistölle mielenkiintoisia 

kokousesitelmiä kulloinkin ajankohtaisista aiheista.  

Toiminnan merkkivuosia kauppakamariosasto on 

juhlistanut 15, 30 ja 40 vuoden kohdalla. 

Pidettyjen kokousesitelmien ja juhlien aiheet kuvaa-       

vat hyvin niin Valkeakosken, elinkeinoelämän kuin 

yhteiskunnan yleisiäkin kehitysvaiheita.   

Esitelmien pitäjät ja aiheet on listattuna erillisessä 

liitteessä. 

 

 

 

 

 

Valkeakosken kauppakamariosaston puheenjohtajat 1971-2021 

 

Pj.vuodet Nimi                                  Asema  Työnantaja 

 

1971-73 Pöyhönen Lauri varatoimitusjohtaja  UPM-Kymmene Oyj 

 

1974-76 Rislakki Antti toimitusjohtaja  Säteri Oy  

 

1977-78 Aalto Niku kauppaneuvos  Niku-Pukine 

 

1979-81 Saukkonen Matti materiaalitoimintojenjohtaja  UPM-Kymmene Oyj 

 

1982-84 Kohonen Lauri yli-insinööri  Säteri Oy 

 

1985-87 Karppinen Kyösti päätoimittaja  VLKn Sanomat 

 

1988-90 Niemelä Juha vuorineuvos  UPM-Kymmene Oyj 

 

1991-92 Salminen Risto toimitusjohtaja  Säteri Oy 

 

1993-94 Sartamo Oiva asianajaja  Asianajotoimisto 

      Sartamo&Jokinen ky 

Vuoden 2019 kevätkokouksessa OP ryhmän 

pääekonomisti Reijo Heiskanen piti esitelmän 

talouden ajankohtaisista asioista. 
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1995-96  Horsmalahti Kari toimitusjohtaja  Levy-ja Teräsrakenne 

       Horsmalahti Oy 

 

1997-98  Heinelo Turkka hallintojohtaja  UPM-Kymmene Oyj 

 

1999-00  Seppälä Mikko varatoimitusjohtaja  Säteri Oy 

 

2001-02  Haavisto Raimo toimitusjohtaja  Valmet Mechanical 

     Pulping Oy 

 

2003-04   Walden Pekka päätoimittaja  Suomen Paikallissanomat 

 

2005-06   Kimmo Kallio toimitusjohtaja  Kea-Kiinteistöt Oy 

 

2007-08   Juha Luomala toimitusjohtaja  Valkeakosken  

        Osuuspankki 

 

2009-2010   Risto Aalto markkinointipäällikkö     Peterson Packaking Oy 

 

2011-2012        Jari Kostiainen tehtaanjohtaja     Saarioinen Oy 

 

2013-2014        Seija Kivimäki apteekkari    Walkiakosken apteekki 

 

2015                 Juha Luomala toimitusjohtaja    Valkeakosken   

      Osuuspankki 

  

2016-2017        Mikko Puttonen toimitusjohtaja    Hanlog Oy 

 

2018-2019        Erkki Kuivajärvi kauppias    K-Citymarket  

       Valkeakoski  

 

2020-2021        Marko Lehojärvi toimitusjohtaja    Hakafood Oy 

 

 

 

Valkeakosken kauppakamariosaston asiamiehet 1971 – 2021  

 

1971 - 1972  Veikko Lehtonen 

 

1973 - 1983  Reijo Setälä 

 

1983 - 1989 Pekka Koskinen 

 

1990 - 1998  Timo Rastas 

 

1999 - 2014  Raimo Koskela 

 

2015 -   Petri Ahonen   


