
MuSalle kumppanuus Porin Konttorikoneen 
kanssa on tuonut seuran käyttöön monitoimi-
laitteen. Sitä tarvitaan päivittäin ja se on tar-
peen varsinkin otteluohjelmien tulostuksessa.
 
Tarpeen ovat myös värikasetit, kopiopaperit 
sekä muut toimistotarvikkeet.  Kisakahviossa 
tarvittavat maksupäätteet löytyvät nekin Porin 
Konttorikoneelta.

Laitteet, palvelu ja tekninen tuki 

 ”Aina, kun tekniikkaa hankitaan, vaatii se myös ylläpitoa ja huoltoa. Porin Konttorikone erottuu edukseen 
paitsi hyvällä asenteella, myös kyvyllä toimittaa koko paketti: palvelu, tekniikka ja tuki”, kiteyttää toimin-
nanjohtaja Kari Löytökorpi. Hän arvostaa kumppanin kokonaisvaltaista osaamista ja oikeaa asennetta: 
Asiakas ei jää yksin selviytymään, vaan apua saa aina.  

Jalkapalloseura Musan Salama, tutuille MuSa, on liikuttanut pori-
laisia  jo 60 vuotta. Porin Konttorikone Oy tukee paikallisen seuran 
ansiokasta toimintaa: MuSa Futsalin Siiri Lilja on ollut kaksi kautta 
yrityksen kummipelaaja. MuSa puolestaan saa toimistossa tarvitse-
mansa tuen Porin Konttorikoneelta. 

Toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi ja myynnistä vastaava Ilkka Salonen ovat kantaneet 
vastuuta MuSassa kolmisen vuotta. Miehillä on siteitä seuraan jo kaeumpaa: Ilkka pela-
si MuSan junnuissa 70-luvulla, ja Karille MuSa on tuttu lapsen harrastuksen myötä.

”Oma toimintamme 
helpottui, kun on 
kumppani, jolta saa 
apua”.

Kumppani samasta korttelista

Porin Konttorikoneen asiakaspalvelusta ja asen-
teesta hyvänä esimerkkinä Ilkka muistelee aivan 
yhteistyön alkumetrejä. MuSalla oli pelipäivä ja ot-
teluohjelmat piti saada  valmiiksi.  

Uuden monitoimilaitteen kanssa meni  kuitenkin 
sormi suuhun, eikä sitä jostain syystä saatu toimi-
maan.

Ilkka soitti Mika Castrénille ja kertoi murheensa. 
”Mika tuli itse samantien paikalle, ja hänen avullaan 
otteluohjelmat saatiin valmiiksi hienosti ennen pe-
lin alkua”, myhäilee Ilkka.

 

PIENEN GALLIALAISKYLÄN ASENTEELLA



Kehitystä ennätysvauhdilla

MuSa on paitsi perinteinen, myös vahvasti 
kehittyvä seura. MuSaan ollaan parhaillaan 
auditoimassa  Suomen Palloliiton laatujär-
jestelmää. Laatujärjestelmä on viisiportainen 
ja tyypillisesti kehitystyötä tehdään vuosi 
per taso. Lieneekö sitä kuuluisaa porilaista 
hulluutta mukana, että MuSa on noussut yh-
dessä vuodessa nollasta aina kolmannelle 
tasolle! Tämä on Palloliiton mukaan kaikkien 
aikojen ennätys. Kehitystyö jatkuu MuSan ta-
voittelemalle korkeimmalle laatutasolle asti.

Tärkeitä asioita joita Palloliitto mittaa, ovat 
systemaattisen pelaajapolun rakentaminen 
ja kasvatuslinjaus. MuSa on ottanut vastuuta 
lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta kehit-
tymisestä: Teknisten taitojen ohella opete-
taan kansalaistaitoja, toisten kunnioittamista, 
hyvää käytöstä sekä terveitä elämäntapoja.   

Musalainen yhteishenki ja asenne

MuSan junioritoiminnassa on mukana 550 
innokasta tyttöä ja poikaa. Miesten edus-
tusjoukkue pelaa Ykkösessä. SM-tasolla 
menestystä niittävät MuSa Futsalin naiset.  

Karin ja Ilkan mukaan MuSassa menestyksen 
resepti rakentuu järjestelmällisyydestä, yhte-
näisyydestä ja uskalluksesta olla oma itsensä. 
MuSassa juniorityö on perusta jolle rakenne-
taan. Eikä hyvien pelaajavalintojen ja taitavien 
valmentajien merkitystä voi korostaa liikaa.  

 ”Aiemmin MuSa profiloitui länsiporilais-
ten seuraksi, mutta tänään MuSan edus-
tusjoukkue on koko Satakunnan lippulai-
va. Lisäksi Futsal-naisten huikea menestys 
SM-tasolla on nostanut MuSan laajaan tie-
toisuuteen”, toteaa Kari Löytökorpi lopuksi.

MuSan asennetta ja huumoria kuvastaa Musan 
kaupunginosassa sijaitsevalle kotikentälle ai-
koinaan annettu lempinimi ”Vempli”.  Nimi viittaa 
Lontoon Wembley-areenaan. Mittakaava on to-
sin eri, mutta rakkaus ja palo lajiin on vähintään 
yhtä suurta kuin maineikkaalla ”kaimallaan”. 

Porin Konttorikoneella on yhtäläinen intohimo 
omaan työhönsä: ”Olemme yritysten ja yhtei-
söjen  aktiivinen, osaava kumppani kaikissa toi-
miston tarpeissa”, vakuuttaa Mika Castrén.

#halamusa

Mika Castrén ja MuSan Yokochi Takanori fiilistelivät 
MuSan toimistolla ennen peliä.


