
Yksilöllistä ajo-opetusta

Autokoulun Auraan perustanut Raita 
Hurme sanoo, että ajo-opettajalta 
vaaditaan ihmistuntemusta.
– Autokoulu ja ajotunnit ovat yksi nuoren 
elämänkohokohdista. Minulla ei ole 
mitäänkaavaa, vaan opetusta pitää 
mukauttaa aina oppijan mukaan.
Kuvassa mukana Hurmeen 
kiinanharjakoira Pippuri.

Sivu 17

Minigolfkentästä 
muodostui sukupolvien 
kohtaamispaikka
Sivu 13

Tietosuoja-asetus 
uudistuu – Oletko 
valmis?
Sivu 12

Yhtä juhlaa
Aurassa on juhlistettu kuluvana vuotena 
100-vuotiaita: kuntaa, seurakuntaa ja 
Suomea.

Sivu 31

2017

Urheilu-uran jälkeen 
yrittäjäksi

Oman työnsä herra

Entinen huippu-urheilija Annemari Kiekara ryhtyi 
miehensä kanssa juoksuvalmentajaksi.
–     Emme sulje ketään pois, vaan mukaan 
ovat tervetulleita ihan kaikki; ne, ketkä 
haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen, ihmiset 
jotka jo harrastavat ja haluavat kehittyä sekä 
tavoitteellisesti urheilevat.

Lue lisää sivulta 11

Auralainen Antti Ojanen perusti koneurakointiyrityksensä lähes 30 vuotta sitten.
– Se on kodin perintö, että olen lähtenyt yrittäjäksi.Yrittäjyydessä on oma vapautensa ja kun yksin toimii, päätökset saa 
tehdä itse.
Koneurakoitsijan työviikot ovat vaihtelevia, koska usein kaivuutyöt ovat muutaman päivän mittaisia urakoita. Työmäärät 
vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan.

Lue lisää sivulta 8

”Pidetään hyvää huolta olemassa olevista, nykyisistä yrityksistä ja 
luodaan heille toiminnan mahdollisuuksia.”

Auran kunnanjohtaja Mika Joki

Yritteliäs AurAnmAA
tässä leHDessä

Koko perheen joulutapahtuma 1.12.
Sivu 3
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PÄÄKIRJOITUS

Kasvun aallokosta riittää laineita Auranmaalle
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johtajan puheen johdattelema-
na. Valojen sytyttyä joulupukki 
tervehtii lapsia ja kaikkia lap-
senmielisiä. 

Torilta jatketaan Auran 
Osuuspankin pihalle, missä 
tiedossa on jouluista ohjelmaa. 
Illan kruunaa ilotulitus, jonka 
järjestää Auran kunta yhdessä 
paikallisen osuuspankin ja Au-
ran Yrittäjät ry:n kanssa.

Hyvää joulunodotusta 
kaikille!

Arvo Laakso
puheenjohtaja
Auran Yrittäjät ry

Aloitin Auran yrit-
täjäyhdistyksen pu-
heenjohtajana tämän 
vuoden alussa. Lähes 
samaan aikaan alkoi 
länsirannikon suurissa 
teollisuusyrityksissä 
tapahtua tuntuvaa kas-
vua. Kasvun aallokosta 
näyttää riittävän lainei-
ta meille tänne yläjuok-

sulle saakka – eri-
tyisesti tilauskir-
joihin.

Kasvun yllä-
pitämiseksi on 
tehtävä kaikki 
voitava, sillä 
kehitys ta-
pahtuu nyt 
pa rhaa l l a 

tasolla eli vientiteollisuudessa. 
Vientialoilla on koettu taka-
vuosina suurin työpaikkojen 
menetys. Teollisuuden työpai-
kat tuovat pienellä viiveellä 
kasvua palvelusektorille sekä 
liikkumavaraa julkiselle puo-
lelle.

Olemme saaneet useasti 
kuulla Suomen kansantalou-
den uhista. Mutta onko uhkien 
taltuttamiseksi tehty tarvitta-
via korjauksia ja päivityksiä? 
Menneinä viikkoina on tuotu 
voimakkaasti esille kilpailija-
maiden etumatka niin kansan-
tuotteen kuin työllisyysasteen 
mittareilla. 

Suomen hallituksen ta-
voittelema 72 prosentin työl-
lisyysaste on vähintä mihin 

tulisi pyrkiä. Vaikka ero nyky-
tilanteeseen olisi vain 2,5 pro-
senttia, mahdollistaisi sekin 7,5 
prosentin bruttokansantuotteen 
kasvun.

Yksi uhka suomalaisen 
teollisuuden ja korkean tek-

nologian kehitykselle on am-
mattiyhdistysten puuttuminen 
yhtiöiden tuotekehittelyyn se-
kä ulkopuolisen työvoiman ja 
alihankkijoiden käyttöön. Suo-
men Yrittäjät teetti pk-sektoril-
le kyselyn Yrittäjägallup – pai-
kallinen sopiminen. Tuoreesta 
gallupista selviää, että yrityk-
set olisivat valmiita ottamaan 

heille kuuluvan päätösvallan ja 
sopimaan työehdoista suoraan 
työntekijöiden kanssa. 

Yt-laki tulisi avata, sillä 
se on nykyisellään työntekijä-
vastainen ja työllistämistä eh-
käisevä. Mikäli aika, joka nyt 

kuluu yt-neuvotteluihin, käy-
tettäisiin myyntiin ja markki-
nointiin, olisi tulos huomatta-
vasti työntekijäystävällisempi. 
Samalla vältyttäisiin monelta 
mielipahalta ja työyhteisöä 
heikentävältä tilanteelta.

Joulu tulee tänäkin vuon-
na, ja otamme sen yhdessä 
vastaan Auran torilla kunnan-

72 prosentin työllisyysaste on 
vähintä mitä tulisi tavoitella.

Teksti ja kuva: Maria Suomi

Vankkaa kokemusta Auran yrittäjien johdossa
Paperit ovat tarkassa järjes-
tyksessä. Arvo Laakso, 65, 
istuu kotinsa sohvalla ja se-
laa Auran Yrittäjien pöytä-
kirjoja.

– Olen sairaseläkkeellä, 
joten minulla on hyvin aikaa 
yhdistykselle, Auran Asen-
nuspalvelun yrittäjänä tun-
nettu Laakso kertoo.

Laakso nimettiin tammi-
kuussa Auran Yrittäjät ry:n 
puheenjohtajaksi, kun pit-
kään yhdistystä luotsannut 
Hannu Hakala siirtyi taka-
alalle. 

Keltanokka Laakso ei 
suinkaan ole. Hän on työs-
kennellyt metallialan yrittä-
jänä 25 vuotta, ja kokemusta 
auralaisesta yrittäjäaktivis-
mista piisaa.

– Olen kuulunut yrittä-
jäyhdistykseen yli 20 vuotta 
ja ollut pitkään mukana hal-
lituksessa.

Yhdistyksen pääkallo-
paikalla Laakso sanoo viih-
tyneensä. Auralaisyrittäjien 
keskuudessa vallitsee hänen 
mukaansa hyvä henki.

– Yrittäjät tarvitsevat pai-
kallisen väylän saadakseen 

äänensä kuuluviin. Meidän 
on tärkeä pitää itsestämme 
meteliä.

Paikallista sopimista 
tarvitaan

Kulunutta vuotta voi kehua 
positiivisen pöhinän vuo-

deksi. Elinkeinoelämä on 
aktivoitunut, vienti alkanut 
vetää ja kilpailukyky paran-
tunut.

Tähän ei kuitenkaan pi-
dä tuudittautua, sillä Auran 
Yrittäjien puheenjohtaja 
keksii rutkasti parannetta-
vaa. Tärkeimmäksi yrittäjien 

kaipaamaksi uudistukseksi 
hän mainitsee paikallisen 
sopimisen.

Kuntayhteistyö, edunvalvonta, tiedonkulku. Muun muassa näistä syistä Arvo Laak-
son mukaan yrittäjien kannattaa olla mukana yhdistystoiminnassa.

rassa, Koski TL:ssä, Marttilassa, Mellilässä, 
Oripäässä, Pöytyällä, Tarvasjoella, Yläneellä, 
Kyrössä ja Tortinmäessä.
 
Lisäksi jakelupistejakeluna Aurassa.
 
Jakelupäivä 27.11.2017
Yritteliäs Auranmaa 2017 -lehti on luettavissa 
sähköisenä, 
osoitteessa www.trival.fi

Kirsi Isotalo p.  040-722 8242
Kulmalankuja 28, Oripää 

Työvaateaitta avoinna keskiviikkoisin klo 12-18 

ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

 Meiltä lahjakortit ja pehmeät 

paketit pukinkonttiin.

www.tyovaateaitta.fi 

– Yrittäjille ei jää paljo-
akaan liikkumavaraa, koska 
aina tulee vastaan joku py-
kälä. Toisessa päässä vastaan 
tulevat liitot.

Ammat t iyhdis tys ten 
kankeus ja ylivalta harmitta-
vat. Laakso ehdottaa työttö-
myysturvan vakuuttamista.

– Miksei jokainen ha-
lukas voisi ottaa itselleen 
työttömyysvakuutuksen? 
Työttömyysvakuutus voisi 
olla samassa korissa kuin 
kodin muutkin vakuutukset 
– ja parhammillaan siitä saisi 
bonustakin.

Senioritoiminta 
suunnitteilla

Puheenjohtajuusvuoden 
Laakso kehuu sujuneen 
hyvin. 

– Oman mausteensa sii-
hen on antanut Auran kun-
nan 100-vuotisjuhlavuosi, 

hän lisää. 
Tästä on hyvä jatkaa 

eteenpäin. Ensi vuonna 
Auran Yrittäjät täyttää 40 
vuotta. 

Katukuvassa yrittäjäyh-
distys esittäytyy näyttävim-
min joulunavauksessa ja 
kerran vuodessa ilmestyvänä 
Yritteliäs Auranmaa -lehte-
nä. Öisin auralaisyrittäjät 
tekevät vartiointia. Kukin 
kiertää vuorollaan vahtimas-
sa teollisuusalueita, kouluja, 
kunnanvirastoja ja kirkkoja.

– Haluaisin mahdollises-
ti tuoda yhdistykseen myös 
seniorijäsentoimintaa, Arvo 
Laakso maalailee suunnitel-
miaan.
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Auran Yrittäjät ry
Hallitus 2017

Puheenjohtaja: Arvo Laakso
arvo.laakso@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Ilkka Leino
 
Muu hallitus: Anneli Malinen, Ari Toivonen, 
Pertti Leppäkoski, Sauli Nuolemo, Hannu 
Hakala, Hannele Aittamäki, Timo Suominen  

Auran Yrittäjät ry:n yhteystiedot:  

auran@yrittajat.fi - www.auranyrittajat.fi

Auran Yrittäjät ry
c/o Arvo Laakso
Nahkurintie 3, 21380 Aura

Joulu avataan Aurassa koko perheen voimin

Jouluvalot syttyvät. Tarjolla glögiä.

Ilta päättyy OP:n talolla ilotulitukseen noin klo 19.30.

Perjantaina 1.12.2017Perjantaina 1.12.2017
Auran kunnanjohtaja Mika Joki esittää joulutervehdyksen klo 18.00.
Jouluvalot syttyvät. Tarjolla glögiä.

Ilta päättyy OP:n talolla ilotulitukseen noin klo 19.30.

Joulupukki ja partiolaisten tonttukulkue suuntaa torilta OP:n talolle, 
jossa ohjelma jatkuu.

Auran
Joulunavaus

Meiltä löydät 
verenpainemittarit, 

monenlaisia lahjapakkauksia 
ihonhoitoon sekä 
arkea että juhlaa 

helpottavia apuvälineitä.

Hanki apteekista
hyödylliset joululahjat 

pukinkonttiin!  

Auran apteekki
puh. 02 486 00 24

Tarvasjoen apteekki
puh. 02 484 72 30

www.auranapteekki.�

Turuntie 2, Aura. heidi@auranaarteet.fi
040-4872 879 www.auranaarteet.fi
Avoinna ti-pe 10-18, la-su 10-14, ma suljettu

Kirpparipaikka 25€/vko, 3vko/70€

Joulukankaita ja -nauhoja

Lahjatavaraa ja käsitöitä

Lyhdyt  -20% joulukuun ajan

 Tervetuloa tekemään löytöjä
kotiin ja lahjaksi!

Boutique Ilenna

Joulunavajaisissa
paljon ihania tuotteita

liikkeen edessä

Lahjakortit joululahjaksi

Pe 11.00-16.00
Ti & To 13.00-18.00

Ma & Ke kiinni

Turuntie 2, AURA

Koruja, laukkuja, huivejaKoruja, laukkuja, huiveja

Mahtavaa joulun odotusta toivottaen!
Hullun Ponin hoitajat

Koko illan lippu 45€ (Sis. ruokailun ja iltaohjelman)
Pöytävaraukset voi tehdä ravintolaan ennakkoon 
numeroon 040 706 1555.

Klo 21 alkavan iltaohjelman liput 10€ saa myös ovelta.

Ravintola Hullu Ponissa (Turuntie 1, 21380 Aura)
2.12.2017 vietetään pikkujouluja Ysäri hengessä!

Illan viihdyttäjänä toimii Housemylly 
(Ent. Hausmyllyn laulaja uudella kokoonpanolla)

Auran joulukadun avajaisia vietetään tänä 
vuonna perjantaina 1.12. Monet alueen yri-
tykset haluavat samalla kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja kutsuvat vieraile-
maan joulunavauspäivänä.

Auran Palvituote arpoo asiakkaidensa 
kesken kolme viitisen kilon luutonta harmaa-
suolattua kinkkurullaa. Arvontaan voi osal-
listua Palvituotteen myymälässä klo 9–18.

Maskun Koti järjestää tuotekorin arvon-
nan, johon voi osallistua sen liikkeessä klo 
10–20. Auranmaan Leipä tarjoaa asiakkail-
leen pullakahvit, joista pääsee nauttimaan 
klo 8–17.

Myös Auran Vaihtokaluste järjestää päi-
vän aikana tuotearvontaa, jonka lisäksi liik-
keessä tarjoillaan glögiä. Liike on auki klo 
10–18.

Joulutori ja ohjelmaa

Auran OP:n talon yritykset järjestävät kol-
mannen kerran perinteisen joulutapahtuman 
Auran joulukadun avajaisten yhteydessä. 
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda talossa 
olevat yritykset ja niiden yrittäjät tutuiksi 

sekä samalla järjestää mukavaa ohjelmaa 
pimenevään talvi-iltaan.

MLL:n Ilokuoro esiintyy klo 18.30 ja 
partiolaisten Lucia-neidot ovat paikalla klo 
18.45. Auralainen tietokirjailija Ari Vilén 
kertoo jouluperinteistä klo 19. Ilotulitus näh-
dään noin klo 19.30. 

Osa OP:n talon liikkeistä ja joulutori ovat 
auki aina noin klo 20 asti. 

Kennelliiton kaverikoiria pääsee rapsut-
telemaan Auran torilla sekä OP:n talolla. 
Lisäksi joulupukkia voi mennä tapaamaan 
OP:n talossa olevaan pop up -liikkeeseen ja 
samalla vinkata pukille omista joululahjatoi-
veistaan. 

Myös Punainen Risti ilahduttaa lapsia 
jakamalla alueella ilmapalloja.

OP:n talon liikkeet ja sen lähistöllä olevat 
yritykset haluavat kiittää asiakkaitaan kulu-
neesta vuodesta erilaisin tarjouksin. Auran 
Apteekissa ja Tarvasjoen Apteekissa kaikki 
lahjapakkaukset ovat -20 prosenttia perjan-
taina ja lauantaina. Ravintola Hullu Poni 
myy kojullaan lippuja alennettuun hintaan 
lauantai-illan tapahtumaan. 

Kukka Fuksia arpoo kaikkien joulun-
avauspäivänä käyneiden kesken viisi kukka-
pakettia. Kirpputori Auran Aarteet järjestää 
ME&I -vaate-esittelyn klo 14–18. Kirpputo-
rin alakerrassa olevassa MLL:n perhekahvi-
lassa on avoimet ovet klo 17 alkaen. 

Joulutapahtuman aikana tarjouksia löy-
tyy myös Auran R-kioskista ja Ilennan pu-
tiikissa on Perfect Home -tuotteita alennuk-
sella. 

Auran Osuuspankki kutsuu asiakkaat ko-
julleen kuulemaan omistaja-asiakkaan eduis-
ta ja ajankohtasista pankkiasioista. Kaikki 
illan aikana pankki- tai vakuutustapaamisen 
sopineet osallistuvat arvontaan. 

Auranmaan Painiseura on myös jälleen 
mukana tapahtumassa ja myy illan aikana 
grillimakkaraa Valintatalon pihalla. Myyn-
nin tuotto ohjataan Painiseuran juniorityölle.

Lisäksi OP:n talon edessä olevalla jou-
lutorilla voi tutustua useiden muiden pai-
kallisten yrittäjien ja yhdistysten tuotteisiin. 
Joulutorilla on myynnissä esimerkiksi jou-
lukukkia, käsitöitä, piparkakkutaloja ja jou-
lukalentereita. 

Energiaa  
jokaiseen päivään

toivottaa hyvää joulua
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matkalla jouluun!
Teksti ja kuvat: LV Aura / Sisu

Matkan ensisävelet kajahtavat Auran kirkossa lauantaina 9.12. klo 16.  

Tunnelmalliselle matkalle konsert-
tiyleisöä johdattelee mainio au-
ralainen perhekokoonpano Tuire 
Mellanen & Perilliset. Ohjelmisto 
koostuu kauniista vanhoista tu-
tuista joululauluista, mutta myös 
harvemmin kuulluista jouluisista 
sävelmistä.   Yhteislauluna laule-
taan Kassu Halosen säveltämä ja 
Vexi Salmen sanoittama Sydämee-
ni joulun teet.  Tulkaa laulamaan, 
yhteislaulu voimaannuttaa.

Kun tulet konserttiin ojennat 
auttavan käden monelle

Tämä joulukonsertti on hyvänteke-
väisyyskonsertti, jolla Lions Club 
Aura/Sisu kerää varoja voidakseen 
tarjota apua useille eri tarvitsijoille.  
Joulun aikaan muistamme yksinäi-
siä vanhuksia  joulukukin ja vähä-
varaisia perheitä ruokalahjakortein 
. Lisäksi käytämme varoja myös 
paikallisen lapsi- ja nuorisotyön se-
kä liikuntaa ja terveyttä edistävän 
toiminnan tukemiseen ja kannus-
tusstipendeihin ja palkitsemisiin.

Tule  kuulemaan korkeatasois-
ta konserttia , mutta samalla autta-
maan avuntarvitsijoita.  Kutsum-
me sinut tällä tavalla yhteistyöhön 
kanssamme.  Kiitämme yhteistyö-
yrityksiämme mahdollisuudesta 
jakaa hyvää yhdessä.

Tervetuloa mukaan matkalle 
joulun tunnelmaan!

 

www.laura-maria.fi
Avoinna: ma-pe 9-17 ja la  9-13

Heimolinnankatu 6, 
Loimaa p. 0400-726 606

14

LAHJAKORTIT
PEHMEÄT PAKETIT 
naisille ja miehille
SUKKIA
HUIVEJA 
PIPOJA

Ihanaa juhlaa ja joulun odotusta!

SUOMI 100 VUOTTA, EI JUHLITA SUOTTA

Ihanaa joulun aikaa 
kaikille!

t.  Johanna ja Maija

perjantaina 01.12 klo 09.00-17.00
Tervetuloa joulunavaukseen

· avoimet ovet puutarhalla
· arvontaa, äänestä kaunein joulu-asetelma
· glögi ja piparitarjoilu

Oman tuotannon
joulutähdet  -30%

3.12. Kylän joulunavaus klo 17
Mellilän maataloustuottajien mehu & 
makeaa, joulupukki, OP kuusenvalot, 

joulupuuro tarjoilu, Ostari avoinna, 
kinkkuarpoja 

Joulupuoti avoinna 
22.12. asti

Puh. 044 7481051 - www.mellila.fi
ti-pe 10-17 la-su 12-15 

Mellilän Ostarin 
Kirppis JA joulupuoti 

Järjestää: Mellilän kyläyhdistys ry

Tulepas joulupuotiinTulepas joulupuotiin

Turuntie 596, Pöytyän Riihikoski, 
puh. 02-486 1475, www.riihipuoti.fi

Taas tarjolla paketoitavaksi niin paljon 
tunnelmaa ja salaisuutta..., tarpeellista..., 
ajatusta..., luomu-viljatuotteita...

avoinna 24 h/vrk

leikkaa tämä puotiin mukaan

Saat puodissa tehdystä yli 20 € ostoksesta 

           
 maukkaan luomu myllytuotteen

           
      kaupan päälle.

Tarjous voimassa jouluaattoon 2017 asti.
Sieltä löydät myös luomuvilja-
tuotteiden verkkokaupan.

Pikkujouluihin
tunikat, puserot, housut

Novitan langoista
hyvä valikoima
Kauniit kotimaiset

käsintehdyt kyn�ilät
Tervetuloa!
SIRPAN

PUOTI
Kyrö  P. 02 486 2464

Lippuja myyvät Aurassa Kukka 
Fuksia, Sunsali ja parturi-
kampaamo Jaana Murto.
Lipunmyynti alkaa kirkon ovella 
tunti ennen konsertin alkua.
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teollisuutta, puuseppiä, erikoisliikkeitä 
– sata vuotta aktiivista yritystoimintaa
Satavuotias Auran kunta on ollut aina tunnettu yritystoiminnasta. Erityisen pitkät perinteet on teollisuudella. 

Teksti: Ari Vilén
Kirjoittaja on tietokirjailija ja Auran kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja.

Vähitellen myös aseman 
läheisyyteen syntynyttä 

taajamaa alettiin 
kutsua Auraksi.

Puuseppäin Yhtymän työntekijät 1935. Vasemmalla seisovat Toivo Inki ja 
Väinö Lehtonen kaatuivat sodassa. Muut kuvassa ovat Viljo Mäki, Akseli 
Otava, Kalle Rantanen, Arvo Inki, Frans Öfverholm ja Vieno Numminen sekä 
istumassa Mandi Keskinen, Konrad Raitanen ja Senja Lehtonen.

Peltiseppä Frans Rintala lapsineen verstaansa pihalla 1920-luvulla.

Tilketehtaan seutua.

Akseli Vuoren omistama Auran Saapasliike 1950-lu-
vulla. Vuosisadan alkupuolella tontilla toimi Alhomä-
en paja, sitten Kengitys- ja Ajokaluliike, teurastamo ja 
viimeksi karamellitehdas.

Puuseppä Oskari Pajanto (ent. Monni) ja vaimonsa 
Olga.

Kalle Aallon puusepänliike 1930-luvulla. Viimeksi kiinteistössä toimi Tammentien kauhapaja.

Auran alueen ensimmäisiä teollisuuslai-
toksia oli Kuuskosken saha ja jauhomylly, 
joiden toiminta alkoi 1727. Erland Kuus-
koski perusti 1892 tilalleen höyrysahan. 
1980-luvulle toimineen sahan omistajaksi 
tuli 1920 Auran Saha Oy ja sen ensimmäi-
senä toimitusjohtajana oli V. O. Tilkanen 
Karinaisista. Kuuskosken mylly toimi toi-
seen maailmansotaan saakka.

 Kuuskoski oli hankkinut 1887 vuokra-
oikeudet myös Hypöistenkoskeen ja rakensi 
sen partaalle meijerin. 1800-luvun lopulla 
meijerille rakennettiin uusi tiilirakennus 
kartanon pihapiiriin. Vanha rakennus toimi 
vuodesta 1904 saksalaissyntyisen tehtai-
lija Max Otton lusikkatehtaana. Tehdas 
teki konkurssin ja vuodesta 1917 tiloissa 
toimi tilketehdas. ”Krottitehdas” valmisti 
rakennuseristettä vanhoista lumpuista aina 
1940-luvulle saakka.

Prunkkalan puolella Järvenojalla toimi 
vuodesta 1764 maan toiseksi vanhin pape-
ritehdas. Vähäisen vesivoiman takia laitos 
siirrettiin 1820 Kakskerran Myllykylään. 

Turku-Toijala -radan valmistuttua 1876 
avattiin Pöytyän Viilalan kylässä Aura-
niminen rautatieasema. Nimi saatiin Aura-
joesta. Vähitellen myös aseman läheisyy-
teen syntynyttä taajamaa alettiin kutsua 
Auraksi. 

Rautatien myötä alueelle alkoi syntyä 
teollisuutta, perustettiin kauppaliikkeitä ja 
käsityöläisten verstaita. Asemanseudusta 
alkoi muodostua liike-elämän ja teollisuu-
den keskus. 

Auran Nahkatehtaan historia alkaa 
1890-luvulta, jolloin Juho Jokinen perusti 
nahkurinverstaan. Sen omistajaksi tu-
li 1903 Kaarlo Tuomi-

nen. Tuominen myi yrityksensä 1920 vas-
taperustetulle Auran Nahkatehdas Oy:lle. 
Tehdas oli 1930-luvulla maan suurin poh-
janahan valmistaja. Nahkatehdas paloi 1975 
ja tuotantosuunta vaihtui kumiteollisuudek-
si. Reka Rubber valmistaa tänään erilaisia 
kumiosia auto- ja kuljetusteollisuudelle.

Monipuolisesti eri ammatteja

Puusepänteollisuus oli aikanaan merkittävä 
toimiala. Auran itsenäistyessä 1917 Ase-
manseudulla toimi 11 puuseppää. Muita 
ammatinharjoittajia olivat sorvari, kolme 
räätäliä, kaksi nahkuria, neljä suutaria, lei-
puri, maalari, neljä seppää, kaksi peltiseppää 
ja kelloseppä. Nahkatehtaan lisäksi toimin-
nassa olivat Savirannan limonaditehdas ja 
Auran Kengitys- ja Ajokaluliike. 

Vielä 1950-luvun lopulla puuteollisuus 
tarjosi töitä lähes 30 hengelle. Huonekalujen 

lisäksi auralaiset puusepät val-
mistivat mm. Voitto-hautoma-
koneita sekä radioiden ja kai-
uttimien kuoria. Myöhemmin 
keskityttiin julkisten tilojen 
kalusteisiin. 

Pisimpään, 1990-luvulle 
saakka, jatkui toiminta Puu-
seppäin Yhtymässä. Vuonna 
1990 Viljo Mäelle myönnet-
tiin yrittäjäristi.

Muistona suon hyöty-
käytöstä on edelleen Met-
solan vanha pehkumaka-

siini Auran ja Tarvasjoen rajalla. Oy Auran 
Turve aloitti toimintansa 1919. Yritys teki 
konkurssin 1926 ja osakkaana ollut Oskari 
Metsola lunasti muiden osuudet. Paalatun 
pehkun tuotantoa jatkoi 1960-luvulle saak-
ka poika Arvo Metsola. Pehkua toimitettiin 
esimerkiksi Turun ammattikoulun rakennus-
työmaalle.

Tiet aktivoivat

Varsinainen liikenteen solmukohta Aurasta 
tuli 1960-luvulla, jolloin valmistuivat Kan-
tatie 41 ja Valtatie 9. Teiden rakentaminen 
antoi alkusysäyksen Kuovin teollisuusalu-
eelle, joka toimi valtatien rakentamisen tu-
kikohtana. 

Teiden yhtymäkohtaan avattiin kaksikin 
huoltoasemaa. Auto-Ahtinen (Shell) avasi 
ovensa 1965 ja Union-huoltamo vähän myö-
hemmin. Myös Lounaismaa avasi huoltamon 
keskustaan samoihin aikoihin. ABC-liiken-
nemyymälä valmistui 2006 entisen Kaleva-
lapuiston paikalle.    

Liike-elämä alkoi keskittyä Asemanseu-
dulle jo varhain. 1930-luvulla suurimmat 
kauppaliikkeet olivat Auran Osuuskauppa 
ja Osuusliike Maapohja. Osuuskaupalla oli 
myös leipomo-kahvila ja virvoitusjuomateh-
das. LSO:lla oli oma myymälänsä. 

Lisäksi taajamassa toimivat Auran Ta-
louskauppa, Haapasen viljaliike sekä Hors-
man ja Lindbergin kaupat. Hilma Metsola 
piti kirjakauppaa, Otavat ruokalaa ja ruu-
misarkkuliikettä, Ida Saviranta kahvilaa ja 
kauppapuutarhaa.

1950-luvulle tultaessa uusina palveluina 

olivat taajamaan tulleet kampaamot, Setälän 
kenkäkauppa, apteekki, Trikoo ja asuste se-
kä Ketosen kukkakauppa.

Lähestyttäessä 1900-luvun loppua oli 
erilaisten liikkeiden kirjo kasvanut entises-
tään. Asemanseudulta löytyi neljän päivit-
täistavarakaupan lisäksi kolme vaateliikettä, 
valokuvaamo, kellosepänliike, kukkakaup-
pa, Toivelan puutarha, Alko ja R-kioski.  

Useimmat erikoisliikkeet ovat sittem-
min lopettaneet toimintansa. Vaateliikkeitä 
Aurassa ei tällä hetkellä ole ainuttakaan. 
Kirpputoreja on sen sijaan ollut parhaim-
millaan kolmekin. 

Nyt rakennetaan uutta S-markettia lä-
helle 9-tien risteystä. Se avaa ovensa ensi 
vuonna.

Pitkään teollisuusvaltaisin

1960–1970-lukujen vaihde oli voimakas-
ta teollistumisen aikaa. Aura olikin aina 
2010-luvulle saakka maakunnan teollisuus-
valtaisin maaseutukunta. 

Aurajoki Oy:n kuumasinkityslaitos 
aloitti toimintansa Auran keskustassa 1967. 
Uudet Euroopan nykyaikaisimmat tilat 
valmistuivat Takaliston alueelle 1976. Nyt 
tehtaan palveluja käyttävät rakennus- ja 
laivateollisuus, voimalinjarakentamisen ja 
tienvarsikalustajien alihankkijat sekä karja-
talouskalusteiden valmistajat. 

Vuonna 1979 tehtaan vanhoihin tiloihin 
siirtyi paine- ja lämpömittareita valmistava 
Serpens Oy Turusta. 

Makeistehdas Sereksen toiminta siirtyi 
Turusta Auraan 1973. Tehtaan tunnetuin 
tuote oli Sisu-pastilli. Rettig tuli omistajaksi 
1975 ja Huhtamäki Oy 1992. Makeisosas-
ton nimeksi tuli tuolloin Leaf. 

Tehdas myytiin sittemmin Cloettalle, 
joka lopetti toimintansa Aurassa 2013. Ny-
kyisin tiloissa tehdään mm. Jymy-jäätelöä, 
joka valittiin 2016 vuoden luomutuotteeksi.

Pitkäniityn koulun tiloissa aloitti toi-
mintansa 1973 Suojatuote (myöh. ST-team). 
Tehdas työllisti alkuvuosina kymmenkunta 
henkilöä ja sen päätuotteisiin kuuluivat jul-
kisiin tiloihin tehtävät palje- ja taitto-ovet 
sekä nostoseinät, pimennysverhot ja mar-
kiisit. Yritys teki alihankintatöitä laiva- ja 
polkupyöräteollisuudelle. 2000-luvun alus-
sa yrityksen ykköstuotteeksi nousivat la-
sitettujen parvekkeiden sälekaihtimet. ST-
team siirsi tuotantonsa muutama vuosi sitten 
Turkuun.

Muista 1970-luvulla toimintansa aloit-
taneista yrityksistä mainittakoon vielä Ko-
netekniikka A. Pirinen Oy ja Auran Betoni 
(A-Tiilikate).
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Teksti ja kuva: Johanna Lehtola

Aura haluaa huolehtia yrityksistä

Auran kunnanjohtaja Mika Joki iloitsee alueen positiivisesta vi-
reestä, jossa myötävaikuttajana ovat etenkin paikalliset yhteisöt ja 
yhdistykset. Tästä osoituksena Auran uusi minigolf-puisto. 

uusi kunnanjohtaja brändää Koski tl:ää vireydellä
Teksti ja kuva: Johanna Lehtola

Kuka: Koski Tl:n kunnanjohtaja Jukka Matilainen
syntymävuosi: 1975
Perhe: Vaimo ja 8- ja 5-vuotiaat pojat
Harrastukset: Liikkuminen ja lukeminen
Koulutus: Hallintotieteiden maisteri

Jukka Matilainen on keväästä asti työskennellyt Koski Tl:n kun-
nanjohtajana. Kuva: Janne Ketola / Summit Media

Varsinais-Suomen positiivinen ta-
louskasvu näkyy myös Aurassa. 
Auran kunnanjohtaja Mika Joki 
kertoo, että maakunnan hyvät ta-
lousnäkymät ja kasvava työllisyys 
heijastelevat Auraan asti ja siitä on 
syytä olla tyytyväinen. 

– Positiiviset vireet heijastuvat 
mielestäni Auraan. Meillä työttö-
myysprosentti laski keväällä kym-
menestä prosentista noin kuuteen ja 
nyt elokuun lukukin oli 6,6, kertoo 
Joki kunnan työllisyystilanteesta. 

Aurasta matkustetaan paljon 
töihin muun muassa Turkuun. 
Myös Uudenkaupungin autoteh-
das työllistää. Mika Joki pitää silti 
tärkeänä, että paikalliset palvelut 
säilyvät vahvoina ja kunnan oma 
yritystilanne säilyy hyvänä. 

– Kunnan omien kärkiyritysten 
hyvä taloustilanne on meille tärke-
ää. Se tarkoittaa ihan työpaikkoja 
kunnan sisällä ja uskon, että työ-
paikkoja syntyy lähivuosina.

– Auralla on ollut pitkään hyvä 
yhteistyö paikallisen yrittäjäyh-
distyksen kanssa. Nyt yhdistyksen 
puheenjohtajavaihdoksen myötä 
yhteistyötä varmaan kehitetään ja 

Kunta panostaa vetovoimatekijöiden, kuten vapaa-ajan palveluiden, kehittämiseen.

katsotaan uudestaan. Tämän kokoi-
sessa kunnassa on helppoa viestiä 
myös suoraan yrittäjien kanssa. 
Olen edelleen sitä mieltä, että 
olennaisin elinkeinopolitiikan osa 
kunnalle on, että pidetään hyvää 
huolta olemassa olevista, nykyisis-
tä yrityksistä ja luodaan heille toi-
minnan mahdollisuuksia, painottaa 
Joki. 

Vetovoimatekijät 
sydämenasia

Mika Joki kertoo, että kunnan ta-
loudellinen liikkumavara on hie-
man parantumassa viime vuosista. 

– Tämä antaa mahdollisuuksia 
kunnan vetovoimaisuuden kehittä-
miseen. Itse olen esittämässä, että 
kunta pistää lisää rahaa niin mark-
kinointiin kuin myös asukkaiden 
vetovoimatekijöiden, kuten vapaa-
ajan palveluiden, kehittämiseen. 
Asukkaille ei minun mielestäni tä-
nä päivänä enää riitä, että kunnalta 
saa nätin tontin. Palveluita pitää 
kehittää jatkuvasti ja lapsiperheet 
pitää huomioida. Sosiaali- ja ter-
veysuudistuksen myötä kunnan 

Teollisuustonttien kysyntä 
heräämässä

Teollisuusalue Auranportti on 
nyt valmistunut ja Joki kuvailee 
ajoitusta hyväksi. Teollisuusalu-
een kaava valtatie 9:n ja kantatie 
41 välillä viivästyi alkuperäisestä 
suunnitelmasta, mutta nyt alue on 
valmis ja juuri sopivasti talouskas-
vun aikana. 

– Yritystonteista on ollut jonkin 
verran kysyntää. Edelliset kolme 
vuotta on ollut sitä vastoin aika hil-
jaistakin. Isoja yrityksiä emme ole 
Auranporttiin vielä saaneet, mutta 
näkymät ovat hyvät. Nyt täytyy toi-
voa, että talouskasvu jatkuu vielä 
muutaman vuoden. 

Aura on kaavoittanut lisäk-
si Yhdystien varteen, eli kunnan 
keskustaan kaupalle ja palveluille 
tontteja. Kunnallistekniikka on ra-
kentumassa ja alue valmistuu ensi 
vuoden alkupuolella. 

– Siihen osuuskauppa parhail-
laan rakentaa uutta S-Markettia. 
Alue saa kaupasta hyvän lentävän 
lähdön. 

rooli painottuu entistä enemmän 
vetovoimatekijöihin asukkaille ja 
elinkeinoon.

Myös yhdistykset ovat Aurassa 
aktiivisia. Yrittäjäyhdistys on ollut 
mukana Aura 100 -puiston teossa. 
Kuntaan on tullut yhdistystyönä 

uusi jalkapallokenttä ja kuntoreitti. 
– Ei odoteta, että kunta toteut-

taa, vaan ollaan itsekin aktiivisia. 
Kunta tukee ja antaa mahdollisuuk-
sia, mutta yhdistykset ovat ottaneet 
oman roolinsa. Se kuvastaa alueen 
positiivista virettä.

Koski Tl:n uutena kunnanjohtajana 
aloitti tämän vuoden helmikuussa 
Jukka Matilainen. Työtä kunnan-
johtajana on takana nyt lähes vuosi, 
työ sujuu Matilaisen mukaan hyvin, 
eikä innostus työhön ole hälven-
tynyt alun jälkeen – päinvastoin. 
Matilaisella on tavoitteena tehdä 
paljon uusia avauksia.

– Olen nyt ensimmäisten kuu-
kausien aikana huomannut, että 
täällä on töissä hirveän sitoutunut-
ta porukkaa. Minulle ei ole tullut 
sellaista tunnetta, että olisin tässä 
työssä yksin. Tässä on valtavan 
hyvä porukka ympärillä viranhal-
tijoista luottamushenkilöihin ja 
muuhun verkostoon. Myös yrityk-
set ja seurakunta ovat aktiivisesti 
mukana. Yhteinen tekeminen on 
ehkä jopa yllättänyt minut ja se on 
pelkästään hyvä asia.

Hän työskenteli aikaisemmin 
kunnassa hallinto- ja 
sosiaalijohtajana. Vahvuutena 
kunnanjohtajan työhön entistä tit-
teliään Matilainen ei varsinaisesti 
pidä ja toteaakin, ettei vanhalla pa-
rane lasketella liikaa.

Kehittäminen ykkösasia

Sosiaali- ja terveysuudistuksen, se-
kä maakuntahallinnon tulon myötä 
kuntien rooli on muuttumassa ko-
ko Suomessa. Matilaisen mukaan 
kunnanjohtajana hän näkeekin, että 
kunnan roolin kehittäminen muu-
tosten aallokossa on yksi tärkeim-

mistä töistä. 
– Näen, että kunnassa pitäisi 

olla entistä vähemmän rajoja toi-
mialojen välillä. Kolmannen sek-
torin mukaan ottamista kunnan 
toimintaan pitäisi harkita, lisäksi 
yhteistyötä voitaisiin tehdä lisää 
seurakunnan, yhdistysten ja yri-
tysten kanssa. Ei pitäisi olla enää 
sellaista asiaa, joka kuuluisi vain 
esimerkiksi kunnalle tai jollekin 
muulle taholla. Tehdään mieluum-
min yhdessä, koska saman ihmisen 
asialla me kaikki olemme.

Kunnan elinvoiman kehittä-
minen on Matilaiselle ykkösasia. 
Lisäksi kunnanjohtaja panostaisi 
markkinointiin. Koski Tl:n asuk-
kaat ja yritykset kyllä tietävät 
kuntansa vahvuudet, kuten työ-
paikkaomavaraisuuden ja vahvan 
yrityspohjan, mutta viesti pitäisi 
saada paremmin muuallekin, näkee 
Matilainen. 

– Pitkän linjan vireyden, tur-
vallisuuden ja esimerkiksi sisäil-
maltaan puhtaiden koulujen, kui-
tuliittymien ja harrastusmahdolli-
suuksien brändääminen on meidän 
lähitulevaisuuden työ. Elinvoima 
myy itse itseään ja se tuo ihmisiä 
ja yrityksiä kuntaan. Näen mah-
dollisuuksia levittää viestiä kunnan 
vireydestä ja vetovoimaisuudesta 
etenkin Kanta-Hämeen suuntaan 
ja miksi ei Turkuunkin. 

Omakotitontit kiinnostavat 

Koski Tl on myynyt tänä vuonna 
omakotitontteja juhlavuoden Suo-
mi 100 -teemalla sadalla eurolla. 

- Ei meillä koskaan ole kalliita 
omakotitontteja ollutkaan, mutta 
kampanja on tuonut mahdollisuu-
den kertoa kiinnostuneille lisää 
kunnan vahvuuksista. Kunnan kan-
nalta on hyvä, että olemme saaneet 
tonttikauppaa viime vuosia parem-
min liikkeelle ja myös yritystontit 
etenevät. Tämä johtuu toki osittain 
yleisestä positiivisesta talouskas-
vusta, joka näkyy meille asti.

Koski Tl:n yritystonttialueet 
Kymppitien varrella ovat etene-
mässä nyt loppuvuodesta. Parhail-
laan on käynnissä asemakaavoitus 
muun muassa Sahatien alueella ja 
Ritarin alueella. Matilainen kertoo, 
että tonteista innostuneille yrityk-
sillä on nyt äärimmäisen hyvä hetki 
vaikuttaa siihen, millaisen lopputu-
loksen he haluaisivat.

– Kaavoitusvaiheessa voimme 
sitten ottaa monia asioita ja toiveita 
huomioon, esimerkiksi tonttikoos-
ta ja kunnallistekniikasta. Luulen, 
että talouskasvun myötä Valtatie 
10:n merkitys korostuu entisestään, 
emmekä me kuntana ole ainakaan 
se taho, joka hankaloittaisi yritys-
ten tuloa tonttikaupoille.



Yritteliäs Auranmaa  2017
7

tuore kunnanjohtaja ilahtui Pöytyän 
yhteisöllisyydestä

Teksti: Johanna Lehtola, kuva: Pasi Määttälä

Hallintotieteiden maisteri Anu Helin aloitti alkuvuonna Pöytyän kun-
nanjohtajana. 

Kuka: Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin
syntymävuosi: 1978
Harrastukset: Kulttuuri, kuntoilu ja matkustaminen
Koulutus: Hallintotieteiden maisteri

Turvallinen koti 
Tarjoamme lämminhenkistä hoivaa ja  
mukavaa seuraa ikäihmisille. Palveluihimme 
kuuluu myös lyhytaikainen asuminen mm.
omaishoitajan loman tai remontin ajaksi.

Kysy lisää palveluistamme: 

Esperi Hoivakoti Riihelä

Ulla-Riitta Arvola 050 341 6939
Pia Kajava 050 569 1945
Kiviaidantie 4, Riihikoski

Pöytyän uusi kunnanjohtaja Anu Helin 
puhkuu intoa. Hänet valittiin eläkkeelle al-
kuvuodesta siirtyneen kunnanjohtaja Ka-
ri Jokelan tilalle viime syyskuussa. Työ 
kunnanjohtajana on alkanut vauhdikkaasti, 
Pöytyällä on jo hyväksytty uusi kehittämis-
suunnitelma ja kunnan oma tunnuslausekin 
on mennyt uusiksi. 

– Koen, että olen saanut yhdessä valtuus-
ton ja kunnanhallituksen kanssa edistettyä 
jo monia asioita vuoden aikana. Olemme 
tuomassa tänne Pöytyälle todellista tulevai-
suuden kuntaa, eli meidän slogan on jo Tu-
levaisuusmatkalla. Se kertoo, että olemme 
yhteisönä tekemässä asioita niin, että valmis-
tamme kuntaa kohtaamaan sekä sosiaali- ja 
terveysuudistuksen että maakuntauudistuk-
sen. Samalla kehitämme omaa organisaatio-
tamme ja kokeilukulttuuriamme, jotta elin-
voima vahvistuu paikkakunnalla.

Tampereelta alun perin kotoisin oleva 
Anu Helin matkasi Pöytyälle Kuusamosta. 
Hän työskenteli siellä hallinto- ja talousjoh-
tajana. Sitä aikaisemmin työkokemusta on 
kertynyt myös muualla Suomessa kuntateh-
tävissä 13 vuoden ajan. Tämän Helin näkee 
vahvuutenaan. 

– Koen, että taustani takia minulla voi 
olla erilainenkin näkemys kunnanjohtajan 
työstä kuin monella muulla kunnanjohtajal-
la. Olen aikanaan ollut Uudellamaalla, sen 
jälkeen Pohjois-Savossa sieltä uudelleen 
Uudellamaalla muutaman vuoden. Halusin 
itselleni vielä talouskokemusta, niin lähdin 
Pohjois-Pohjanmaalle Kuusamoon. Nyt 
Varsinais-Suomi on neljäs maakuntani, mis-
sä olen töissä ja työkokemus eri maakunnissa 
tuo varmasti perspektiiviä kunnan kokonais-
johtamiseen.

Halua kehittää yritysmyönteisyyttä

Pöytyän alueen elinvoimaisuus on kunnan-
johtajalle tärkeää, koska sote- ja maakunta-
uudistus tuo muutoksia kuntiin. 

– Palveluprosessit pitää olla kunnossa ja 
kustannustehokkaita. Jos nämä ovat kunnos-
sa, niin mitä tahansa tulevaisuudessa tapah-
tuukin, niin silti pärjää. Näen, että kunnilla 

on nyt se paikka olla aktiivinen ja vaikuttaa 
asioihin. Pöytyässä on niin paljon mahdol-
lisuuksia, olemme maaseutumainen paikka-
kunta erinomaisella sijainnilla. 

– Kehitämme itseämme jatkuvasti ja yh-
teistyö paikallisten yrittäjien kanssa koetaan 
kunnassa erittäin tärkeäksi. Haluan omalta 
osaltani vielä enemmän käyttää työaikaa 
elinkeinopolitiikkaan ja yritysten kanssa 
toimimiseen. Suuressa kuvassa haluan ke-
hittää niitä elementtejä entisestään, mitkä 
tekevät kunnasta yrittäjäystävällisen, koska 

en näe julkista sektoria ja yksityistä sektoria vastakkaisina 
elementteinä. Siellä on osia, jotka kannattaa puolin ja toisin 
ottaa huomioon.

Pöytyä hakee tällä hetkellä töihin tulevaisuusjohtajaa. 
Tähän liittyy se, että Pöytyä irtaantui Auranmaan Yrityspal-
velusta tänä vuonna. Helin näkee, että päätös oli hyvä. 

– Irtaannuimme Auranmaan Yrityspalvelusta, koska kun-
tatilanne on muuttunut. Tulevaisuuden kuntatilanne on sel-
lainen, että uskomme elinvoimatyön vahvistuvan kunnissa 
itsessään ja sitä kautta näemme, että tulevaisuusjohtajan va-
kanssiin voidaan liittää elinvoimatehtävät ja yrityspalvelut, 
tietenkin niin, että kunnanjohtaja johtaa yhä toimintaa. Kun 
yrityspalvelut ovat omassa kunnassa, niin näemme sen vai-
kuttavampana ja vahvempana toimintana Pöytyän kannalta. 

Yhteisöllisyys kiinnitti huomion

Anu Helin on ilahtunut Pöytyään tullessaan erityisesti siitä, 
miten asiat koetaan kunnassa yhteisesti ja hänen mukaansa 
Pöytyän yhteisöllisyys on sellaista, jota hän ei ole muissa 
kunnissa aikaisemmin huomannut. Kiitosta saavat erityisesti 
kunnanhallitus ja valtuusto. 

– Meillä on älyttömän hyvä tiimi. Yhdessä viedään asioi-
ta eteenpäin ja tahtotila on vahva. Laatimani kehittämissuun-
nitelma laadittiin tammikuussa ja hyväksyttiin helmikuussa 
kunnanhallituksen toimesta. Siinäkin korostetaan yhteistyö-
tä; kukaan ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme koko hen-
kilöstön, yhteisön ja luottamushenkilöiden tuen ja on ollut 
mahtava huomata, että arjessa se myös toteutuu.

Kunnanjohtaja Anu Helin,  040 672 2900
Elinkeinoasiantuntija Riikka Peippo, 040 631 0208

kunta@poytya.� .
www.poytya.� 

Pöytyä on
tulevaisuus-

matkalla.
Hyppää kyytiin!



Yritteliäs Auranmaa  20178

   www.auranpuutuote.com

OVET JA TASOT MYOS
VANHOIHIN RUNKOIHIN

 
Ari Toivonen

Suunnittelemme, valmistamme 
ja asennamme tarvitsemanne 
kiintokalusteet ammattitaidolla.

KEITTIÖ-
KALUSTEITA P. 050 303 6367

OVET JA TASOT MYOS 
VANHOIHIN RUNKOIHIN

Tutustu! www.opistot.fi

Väylä oppimiseen -opistot tarjoavat monipuolista 
opetusta Auranmaalla ja Saviseudulla. 

Auranlaakson kansalaisopistolla on kursseja 
neljässä kunnassa – Aurassa, Marttilassa, 
Oripäässä ja Pöytyällä. 
Loimaan työväenopiston 
toimialueena on Loimaan kaupunki.

Tarjolla on vuosittain noin 18.000 
opetustuntia ja 700 kurssia. 
Ohjelmamme sisältää erityisen runsaasti opetusta
taiteissa, kädentaidoissa, liikunnassa ja muissa 
hyvinvointiaineissa, kielissä sekä tietotekniikassa. 
Kursseja on tarjolla kaikenikäisille ja myös erityisryhmille.

tasapainoilua lyhyiden ja pitkien 
työurakoiden välillä

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Antti Ojanen pitää yksinyrittäjyyden tuomasta vapaudesta ja mahdollisuudesta teh-
dä itse omat päätöksensä.

Kuka: Antti Ojanen
Yritys: Koneurakointi Antti Ojanen
missä: Aura
Perustettu: 1989

PUH. 020 745 9500  -  WWW.RHI.FI

Kannot puruksi - kantojyrsintää
Vähintään 15 cm maanpinnan alle.

Pihapuiden kaato myös kiipeilykaatona
Kattopintojen huolto, mekaaninen ja
kemiallinen puhdistus

JaMa-Power Oy
p. 040-526 4281 www.jama-power.fi

jari.kankaanpaa@jama-power.fi

Aukioloajat:   ma - ke 10 - 17,    to 10 - 18.30,    la 10 - 13

Koneurakoitsija Antti Ojanen perusti oman 
yrityksensä lähes 30 vuotta sitten. Pitkän 
uran aikana Ojanen on tottunut tekemään 
hyvin erilaisia urakoita ja kokenut alan muu-
tokset sekä suhdannevaihtelut.

Ojanen omistaa telakaivinkoneen, pien-
kuormaajan ja liikennekäyttöön tarkoitetun 
traktorin, jolla hän kuljettaa kaivinkonetta 
työmaalta toiselle. Tällä hetkellä aliurakoit-
sijana rakennusliikkeellä toimiva Ojanen 
kaivaa ja täyttää rakennusten pohjia sekä kai-
vaa viemäreitä ja salaojia. Pienkuormaajalla 
hoituvat pienemmät maansiirtotyöt.

Ojanen on ollut kaivuutöissä muun 
muassa Auran kunnalla, alueen erilaisilla 
maatiloilla ja aliurakoitsijana muilla maara-
kennusalanyrityksillä. 

– Viime aikoina olen ollut paljon teke-
mässä paineviemärijärjestelmiä eli kaiva-
massa pumppaamoita ja jätevesijärjestelmiä. 
Ne ovat isoja urakoita ja siksi kestävät pi-
demmän aikaa, Ojanen kertoo.

Koneurakoitsijan työviikot ovat hyvin 
vaihtelevia, koska usein kaivuutyöt ovat 
muutaman päivän mittaisia urakoita.

– Kuluneet kaksi ja puoli vuotta olen teh-
nyt pidempiä työurakoita, mikä on mukavaa, 
koska työpäivät ovat silloin hyvin selkeitä. 
Toisaalta lyhyemmät keikat tuovat vaihtelua 
eikä silloin töissä pääse puutumaan, Ojanen 

sanoo ja toteaakin vaihtelun olevan yksi hy-
vistä puolista alalla.

Yksinyrittäjyys luontevaa

Ojanen on perustanut koneurakointiyrityk-
sensä vuonna 1989. Jo ennen omaa yritystä 
hänellä oli maarakennusyritys yhdessä kah-
den veljensä kanssa. Lisäksi hänen vanhem-
pansa omistivat maatilan.

– Se on kodin perintö, että olen lähtenyt 
yrittäjäksi. Yrittäjyydessä on oma vapauten-
sa ja kun yksin toimii, päätökset saa tehdä 
itse. Toisaalta ei tässä muutakaan osaisi teh-
dä, Ojanen naurahtaa.  

Erilaisia koneurakointi- ja maaraken-
nusyrityksiä toimii Varsinais-Suomen alu-
eella useita kymmeniä. Ojanen tekee ura-
koita pääsääntöisesti Auranmaan ja Turun 
alueella, jossa yrittäjälle on riittänyt hyvin 
töitä kilpailusta huolimatta. Vaikka talvella 
kaivuutöitä on vähemmän, Ojanen kiittelee, 
että viime vuosina töitä on ollut vuoden ym-
päri. 

Yksinyrittäjälle vuodenaikojen vaihtelut 
tuovat haasteita. Kesällä urakoita on enem-
män ja samalla päivät saattavat venyä pitkik-
si. Antti Ojanen toteaa, että yksin toimiessa 
kaikkialle ei pysty venymään.

– Pitää osata nähdä eteenpäin, että riittää-

kö aika eikä luvata mitään, jos on liian kii-
reistä. Hyvinä aikoina voi valita, mitä tekee. 
Toisaalta pyrin tekemään kaikki tarjotut työt, 
mihin vain kykenen, vaikka yksin toiminkin.

e s

PUH. 02 4860 770
TURUNTIE 2, 21380 AURA

 WWW.AURANTILI.FI
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rahoituksen saaminen on haastavaa yritystä 
perustavalle nuorelle

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Kuka: Tuomas Kinnari
Ala: Koneurakointi 
missä: Aura
Perustettu: 2010

Kuka: Iiro Lehtilä
Yritys: Kuljetus Lehtilä
missä: Aura
Perustettu: 2016

Koneurakointi- ja kuljetusalan yritykset ovat vaatineet suuria inves-
tointeja jo heti alussa Tuomas Kinnarilta, Iiro Lehtilältä ja Jarkko 
Ojalalta.

Kuka: Toimitusjohtaja Jarkko 
Ojala
Yritys: Kuljetus Ojala
missä: Aura
Perustettu: 2009

Sinnikkyyttä, suunnitelmallisuutta 
ja halu selvittää vaikeitakin asioita. 
Näin tiivistävät Tuomas Kinnari, 
Iiro Lehtilä ja Jarkko Ojala, kun 
heiltä kysyy, millaisia ominaisuuk-
sia yrittäjiksi tähtääviltä nuorilta 
vaaditaan. Uran alussa kalenteri 
on harvoin täynnä töitä ja toisaal-
ta työpäivät voivat yllättäen venyä 
asiakkaiden äkillisistä tilauksista. 

Kaikki kolme yrittäjää toimivat 
aloilla, joissa vaaditaan lisäksi suu-
ria investointeja heti uran alussa. 
Tuomas Kinnari on koneurakoitsi-
ja ja Iiro Lehtilä sekä Jarkko Ojala 
kuljetusalan yrittäjiä. 

Kinnari omistaa tela- ja pyörä-
alustaisen kaivinkoneen sekä viisi 
traktoria. Hän painottaa, että aluk-
si on tärkeää harkita, kannattaako 
yrityksen perustaminen ja tuleeko 
se tuottamaan.

– Ostetun koneen velka tulisi 
kuolettaa noin viidessä vuodessa. 

Tällöin konetta on helpompi päivit-
tää aina uudempaan ja siten välttää 
suurempia remontteja, joita tule-
vaisuudessa saattaa tulla, Kinnari 
kertoo.

Oma pääoma auttaa 
lisärahoituksessa

Iiro Lehtilä perusti vaihtolavojen, 
kappaletavaran, maa-ainesten ja 
erilaisten koneiden kuljettami-
seen keskittyvän yrityksen vuonna 
2016. Lehtilä omistaa traktorin, 
vaihtolava-auton ja lisäksi kappa-
letavaranosturin, jolla kuljetettavat 
tavarat saa nostettua kyytiin ja pois.

– Se helpottaa paljon yrityk-
sen perustamista, jos on valmiiksi 
omaa pääomaa eikä tarvitse ottaa 
valtavia velkoja. Rahoituksen saa-
minen voi muuten olla vaikeaa. Li-
säksi alussa pitää jaksaa panostaa 
paperityöhön ja selvittää, mitä se 

todellisuudessa vaatii, että saa yri-
tyksen pystyyn, Lehtilä luettelee.

Jarkko Ojala on ollut Kuljetus 
Ojalan toimitusjohtajana vuodes-
ta 2009 lähtien. Ojalan isä ja veli 
ovat osakkaina yrityksessä. Oman 
toiminimen hän perusti kuitenkin 
jo 2006 heti armeijasta päästyään ja 
osti kuljetusalalla toimivalta isäl-
tään toisen tämän kuorma-autoista. 
Vaikka kynnys ryhtyä yrittäjäksi ei 
ollut suuri, Ojala kertoo, että alku 
oli haastavaa nuorelle yrittäjälle.

– Siinä vaiheessa opettelin vie-
lä työntekoa itsessään ja samalla 
kuitenkin piti pyörittää omaa yri-
tystä. Monta asiaa on tullut opetel-
tua kantapään kautta.

Töiden ohella Ojala on osal-
listunut Suomen Kuljetus ja Lo-
gistiikka SKAL ry:n koulutuksiin 
ja suorittanut muun muassa puoli-
toista vuotta kestäneen yritysjohta-
jan erikoisammattitutkinnon. Hän 

antaa samanlaisia vinkkejä Lehti-
län kanssa yrityksen perustamista 
suunnitteleville nuorille.

– Rahoituksen hakeminen on 
haastavaa ja vaatii paljon tiedon-
hankintaa. Apua kannattaa kysyä 
esimerkiksi yhteistyökumppaneil-
ta tai alan järjestöiltä, Ojala sanoo. 

Töitä riittää nyt hyvin

Kinnari perusti yrityksensä 2010 
ja teki aluksi erilaisia urakoita 
traktorilla, muun muassa maan-
ajoa ja teiden talvikunnossapitoa. 
Yksinyrittäjän työt ovat lisäänty-
neet sen jälkeen, kun Kinnari osti 
ensimmäisen kaivinkoneensa ja 
viime vuosina hän on tehnyt kai-
vuu- ja kunnossapitourakoita sekä 
ollut aliurakoitsijana muun muassa 
Lemminkäiselle ja YIT:lle. Myös 
toimialue on laajentunut Auran 
seudulta koko Varsinais-Suomeen.

– Aliurakointi suurille yrityk-
sille on tuonut töitä laajemmal-
ta alueelta. Sitä kautta on saanut 
myös uusia urakoita niin ettei itse 
ole tarvinnut mainostaa missään, 
Kinnari toteaa.

Jotta koneet eivät seisoisi käyt-
tämättöminä, Kinnari myös vuok-
raa kalustoaan muille. Toisinaan 
hänellä on kiireapulainen autta-

massa, kun urakoita on useampi sa-
maan aikaan. Kinnari on kiitollinen 
siitä, miten paljon töitä on riittänyt.

– Kuluneena kesänä tein noin 
16 tuntia töitä päivässä. Pari viik-
koa oli sellaisia päiviä, että tein 
noin kahdeksan tuntia töitä ja sil-
loin tuntui siltä, että työt hiljenivät 
täysin, Kinnari naurahtaa.

Monipuolisesti kuljetusalan 
palveluita tarjoava Kuljetus Ojala 
koki merkittävän harppauksen tä-
nä vuonna, kun yritykselle palkat-
tiin ensimmäinen työntekijä. Sa-
malla yritykseen ostettiin kolmas 
kuorma-autoyhdistelmä. Lisäksi 
Kuljetus Ojala omistaa muutaman 
kuormausnosturin.

– Pari kulunutta vuotta on men-
nyt erityisen hyvin, osittain siksi, 
koska Turun talousalue on lähtenyt 
parempaan kasvuun. Esimerkiksi 
neljä vuotta sitten yrityksellä ei 
ollut vielä näin hyvä tilanne, Ojala 
kertoo.

Myös Lehtilä on tyytyväinen 
yrityksensä työtilanteeseen. Auran-
maan alueella toimii useita muita 
alan yrityksiä ja Lehtilä panostaa-
kin verkkomainontaan.

– Palvelun täytyy aina olla sil-
lä tasolla, että sana liikkuu siitä, 
miten hyvin työt on tehty. Vaikka 
yritys on tuore ja yrittäjä nuori, 
hyvin on mennyt, Lehtilä toteaa 
tyytyväisenä.



Yritteliäs Auranmaa  201710

KTM Susanna Ansio aloit-
ti elinkeinoasiantuntijana 
syyskuussa Auranmaan Yri-
tyspalvelussa. Syksyn aikana 
hän on päässyt tutustumaan 
useisiin alueen yrittäjiin.

– Elinkeinoasiantuntija 
ei nimenä välttämättä heti 
kerro, mitä työhön sisältyy. 
Käytännössä viiden eri kun-
nan alueelta tulevat toimek-
siannot määrittelevät, min-
kä asian parissa milloinkin 
työskentelen, Ansio kertoo.

Työnkuva on monipuoli-
nen. Ansio antaa yritysneu-
vontaa alkaville ja toimiville 
yrityksille, järjestää tapahtu-
mia yhdessä sidosryhmien 
kanssa sekä osallistuu kunti-
en elinkeinoelämän kehitys-
työhön. 

Mikäli hänen tulisi kuva-
ta työtään yhdellä lauseella, 
se kuuluisi ”autan nykyisiä 
ja tulevia yrittäjiä menesty-
mään”. 

Asiakaspalvelu on An-
siolle sydämen asia. Myös 
aiemmissa työtehtävissään 
hän on saanut toimia ihmis-
ten parissa. Työkokemusta 
on karttunut Auranmaalla 
lähiruokahankkeen, pankin 
rahoitusneuvojan ja kun-
tosaliryhmien vetämisen 
myötä. Muualla Varsinais-
Suomessa hän on ohjannut 
ryhmäliikuntatunteja jo yli 
15 vuotta ja työskennellyt 
huoltoaseman kassalla. 

– Tykkään monenlaisista 
töistä, niin paperi- kuin käy-
tännön töistä. Esimerkiksi 
rakennusalan perheyrityk-

elinkeinoasiantuntija
auttaa yrittäjiä

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Susanna Ansio

sessämme saatan saman päi-
vän aikana ajaa pyöräkuor-
maajaa ja tehdä toimistolla 
laskuja, Ansio sanoo.

Liikunta vastapainona 
istumatyölle

Auranmaa on Susanna An-
siolle tuttua seutua, sillä 
hän asuu Pöytyällä kahden 
tyttönsä kanssa. Leikkisäs-
ti tytöiksi hän kutsuu kahta 
Westie-rotuista koiraansa. 

– Nautin liikunnallisesta 
elämäntavasta ja haukkujeni 

Marttilan yrittäjien iltakahvit on yksi Susanna Ansion (oik.) järjestämistä tapahtu-
mista kunnan ja yrittäjien välillä. Yrittäjä Sari Kullanmäki käy säännöllisesti näissä 
tapaamisissa.

kanssa saan ulkoilla metsäs-
sä. Talvella on mukava hiih-
tää, täällä tai Lapissa. Lisäk-
si juoksu ja kuntosuunnistus 
toimivat hyvänä vastapaino-
na istumatyölle. 

Ulkoiluun kannustavassa 
Auranmaan Ladussa sihtee-
rinä toimiva Ansio pystyy 
yhdistämään vapaaehtois-
työn ja harrastuksen. 

– Viihdyn Auranmaal-
la ja tunnen täältä seudulta 
monia yritteliäitä, reippaita 
ja lämpimiä ihmisiä. Halu-

Huuskantie 21, Aura

Avoimet ovet -päivä lauantaina 11.3.
9–13, Huuskantie 21, Aura

Juhlavuoden kunniaksi olemme
kutsuneet taloushallinnon

asiantuntijoita paikalle.
Olemme järjestäneet tarjoilun 

ja hyvän tunnelman.
Tervetuloa!

ja hyvän tunnelman.
Tervetuloa!

an tutustua uusiin ihmisiin 
ja auttaa heitä eteenpäin. 
Tehdään itsemme tutuiksi, 
uudet ja vanhat tuttavuudet. 
Työskentelen auranmaalai-
sia yrittäjiä varten ja pidän 
yrittäjien kanssa keskuste-
lusta. Otathan yhteyttä, asian 
ei tarvitse olla niin suuri ol-
lakseen tärkeä, Ansio sanoo.

Elinkeinoasiantuntija 
Susanna Ansion tavoit-
taa parhaiten puh. 040 
631 0464 tai sähköpostilla 
susanna.ansio@auran-
maanyp.fi.

Y

Rauhakylä Juha
050 - 523 8320

Taksi Ristisuo Oy
0500 - 221 332
(1+6 pyörätuolikuljetus, 
1+6 paarivarustus)Siukosen Taksit Oy

www.siukonen.fi
040 - 558 9873
040 - 188 2500

Rutasen Taksit Ay

PÖYTYÄN
TAKSIT

0500 - 797 715 
(1+6 pyörätuolikuljetus)

050 - 599 2842 
(1+8 pyörätuoli/paarikuljetus)

TAKSIPALVELUA
MARTTILASSA

TAKSI RAIKKO
0500 227 633

1+8 invakuljetus

TAKSI VALTA JUHA-PEKKA
0500 228 919

1+8 pyörätuoli-ja paarikuljetus

VALTAXI
044 544 5555

1+8 invakuljetus
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LOIMAAN UIMAHALLI VESIHOVI
Kuusitie 1, Loimaa, puh. 02 761 1257

AUKIOLOAJAT:
ma 9–21, ti 6–21, ke 9–21,  
to 6–21, pe 9–21, la 12–16.30

Monipuolista 
vesiliikuntaa!

• Uinti
• Vesijumpat
   ma ja ke 
   klo 15.00–15.30
   ti ja to 
   klo 19.30–20.00
• Vesijuoksu
• Niskahieronta
• Porepenkki
• Liukumäki
• Kahvio
• Kunto- ja 
  voimailusali 

Myös ulkoallas

JALKAHOITOLA
Myynnissä lahjakortteja sekä
tuotteita jalkojesi hyväksi. 
Mahdollisuus kotikäynteihin!
Jalkahoitola Riitta Heikkinen
Ikkarmäentie 14, 31500 Koski TL
Puh. 050 384 6062

Tervetuloa
Jalkahoitoon!

sahkoliike.fi Turuntie 73, LOIMAA Puh. (02) 550 2400

TILITOIMISTO
KALLE MARTTI OY

Yrityksille • Maatalouksille

www.t i l i to imistoka l lemart t i . f i

Oripääntie 708, 32410 NIINIJOKI • Puh. 050-595 0676 

Annemari Kiekara (o.s. Sandell) innostuu 
iloiseen nauruun kertoessaan uudesta yri-
tyksestään Annukan ja Mikan juoksukoulu 
Oy:stä. Aviomiehensä Mikan kanssa yritystä 
pyörittävä entinen huippu-urheilija on tyyty-
väinen firman alkutaipaleeseen.

– Hieman on aikaa mennyt ennen kuin 
hommat on saatu pyörimään, mutta nyt näyt-
tää ihan mielenkiintoiselta.  Tuntuu, että tosi 
moni ainakin tietää meistä ihan ympäri Suo-
mea, ja nettisivullakin voi olla viikon aikana 
jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä.

Juoksukoulu on pariskunnalle sydämen 
asia, ja oma kokemus tuokin vankan pohjan 
toiminnalle. 

Tämä on sellaista, mitä sekä minä että 
Mika tykkäämme tehdä ja tästä on haaveiltu. 
Ja kun on omaa urheilutaustaa ja valmennus-
taustaa, niin tämä on todella hienoa, Anne-
mari Kiekara hehkuttaa.

Koski TL:ssä ei tällä hetkellä juoksukou-
lutoiminta pyöri, mutta aivan toimettomina 
Kiekarat eivät asuinkunnassaankaan ole.

Olemme 30.11. menossa esittelemään 
toimintaamme Auranmaan Yrittäjille Kos-
ken kunnantalolle. Ja sitten menemme hei-
dän kanssaan yhdessä lenkille. Myös paikal-
lisen nuorison kanssa olemme olleet tekemi-
sissä ja ohjanneet heitä.

Matalan kynnyksen toimintaa

Huippu-urheilijana koko kansalle tutuksi 
tulleen juoksukouluun saattaisi olla kynnys 
tavallisella ihmisellä osallistua.

Atlantan olympialaisissa 1996 edelleen 
voimassa olevan nuorten Euroopan ennätyk-

liikuntakipinää jakamassa
Teksti: Jarkko S. Laitinen, kuva: Riina-Kaisa Niemi

sen 10 000 metrillä juossut Annemari Kie-
kara kuitenkin vakuuttaa, että kaikki ovat 
tervetulleita.

Emme sulje ketään pois, vaan mukaan 
ovat tervetulleita ihan kaikki; ne, ketkä ha-
luavat aloittaa liikuntaharrastuksen, ihmiset 
jotka jo harrastavat ja haluavat kehittyä sekä 
tavoitteellisesti urheilevat, Kiekara kertoo.

Korkeimmalla tasolla urheileville voi 
tavoitteena olla esimerkiksi aikuisurheilun 
MM-kilpailut Espanjan Malagassa. Mutta 
Annemarin ja Mikan juoksukoulun tärkeim-
mät arvot eivät ole kilpailullisia.

 Tärkeintä on kuitenkin liikuntakipinä. 
Liikunta on niin hieno harrastus, että siitä 
saa niin fyysisiä kuin henkisiäkin voimava-
roja todella paljon.

Juoksuharrastus tutuksi

Annemari ja Mika Kiekara toimivat valmen-
tajina Suomen aikuisurheiluliitossa (SAUL) 
ja sitä kautta ohjelmaan tulevat myös ympäri 
Suomea pidettävät valmennusleirit. 

Kaikkiaan leirejä on 13 tammikuun ja 
toukokuun 2018 välillä. Leirejä pidetään 
ympäri Suomea aina Rovaniemeltä Lohjalle 
ja Tanhuvaarasta Kuortaneelle.

Ne ovat matalan kynnyksen viikonloppu-
leirejä. Eli kaikki kiinnostuneet voivat tulla 
mukaan. Minkäänlaista harrastustaustaa ei 
edellytetä, eikä varsinkaan kilpailutaustaa. 
Mukaan voi tulla, kunhan on asiasta kiinnos-
tunut. Jos haluaisi vaikka aloittaa ja päästä 
juoksuharrastukseen mukaan.

Haastattelun lopuksi nauravainen Kieka-
ra huikkaa vielä:

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä muut-
toon tänne Koski TL:lle sekä ihmisten ja kun-
nan suhtautumiseen tähän yritystoimintaan.Kuka: Annemari Kiekara

Yritys: Annukan ja Mikan juoksukoulu Oy
missä: Koski TL
Perustettu: 2017
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Teksti: Johanna Lehtola, kuva: Esa Heinonen

Auranmaan alueella on käynnistetty syk-
syllä Valmiudet digiloikkaan -hanke, jonka 
kuntavetäjänä on Koski Tl. Aloitusseminaari 
keräsi lähes sata kiinnostunutta kuulemaan 
digitalisaation muutoksista Koski Tl:n POP-
pankin auditorioon elokuussa. 

Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n, eli tu-
tummin Aumanetin toimitusjohtaja Esa Hei-
nonen on hankkeen koordinaattorina. Hän 
kertoo, että Valmiudet digiloikkaan -hanke 
on tarkoitettu jokaiselle auranmaalaiselle, 
vaikka se keskittyykin Koski Tl:n, Marttilan 
ja entisen Tarvasjoen alueelle. 

– Hanke on suunnattu yrittäjille, erilaisil-
le yhdistyksille ja kotitalouksille. Ohjelma 
muotoutuu jatkuvasti sen mukaan, miten eri 
tahot ilmaisevat kiinnostuksensa ja tarpeensa 
digitaalisen kehityksen ymmärtämisestä ja 
hyödyntämisestä. Sen mukaan sitten järjes-
tetään koulutuksia ja tilaisuuksia, Heinonen 
kertoo. 

Hanke liittyy osittain EU:n tietosuoja-
asetuksen uudistukseen, joka astuu käytän-
töön ensi toukokuussa. 

Hankkeeseen liittyy toki paljon muuta-
kin, Valmiudet digiloikkaan -hankkeen ta-
voitteena on auttaa kuntalaisia ja yrityksiä 
hyppäämään mukaan digitaaliseen kehityk-
seen ja hyödyntämään sitä niin omassa elä-
mässään kuin yritystoiminnassa. Tämä tar-
koittaa esimerkiksi etätyömahdollisuuksien 
kehittämistä, verkkokauppamahdollisuuksia 
ja esimerkiksi kotihoidon digitalisaatiota. 

Uudistuksesta kannattaa olla perillä

EU:n tietosuojauudistuksen myötä tietosuo-
jakäytännöt yhtenäistyvät Euroopan unionin 
alueella ja esimerkiksi yrityksille ja yhtei-
söille, jotka käsittelevät asiakastietoja, tulee 
joukko uusia velvoitteita ensi toukokuuhun 
mennessä. 

– Valmiuksia digiloikkaan on auttamassa 
myös tässä muutoksessa, vaikka hankkeen 
perimmäinen tarkoitus on auttaa yleisem-
min alueen digitalisaatiossa. Meidän tehtä-
vänämme täällä Auranmaalla on pitää huolta 
siitä, että pienten ja keskisuurten yritysten 
osalta nämä asiat tulee hoidettua kunnolla, 
Heinonen sanoo. 

– Tämä on tärkeä aihe. Uudistuksen jäl-
keen pienenkin yrityksen pitää olla kartalla 
tietosuojastaan ja tärkeää on, ettei ainakaan 
tahattomasti yrityksen toiminta vaikeudu uu-
distuksen myötä. Olemme keskustelleet nyt 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa, että 
yrittäjille tulisi koulutusta tämän hankkeen 
kautta. Näin saamme parhaat asiantuntijat 
paikallisesti kertomaan siitä, mitä uusi asetus 

Auranmaalla valmennetaan 
uudistuvaan tietoturvaan

tarkoittaa ja mitä yritysten pitää ottaa huomi-
oon, kuvailee Heinonen.

Uudistus vaikuttaa 
tavallisen suomalaisen 
tietosuojaan ja Heinonen 
korostaa, että esimerkik-
si paikallisten urheiluse-
urojenkin on hyvä olla 
uudesta asetuksesta tie-
toisia.

– Ne tahot yhdis-
tyksistä yhteisöihin, 
jotka sähköistä vies-
tintää haluavat käyt-
tää, niin tästä pitää 
tietää. Lisäksi tieto 
kuuluu kaikille. Jos 
haluaa laittaa valo-
kuvan internettiin, 
jos ottaa yleisöti-
laisuuksissa valo-
kuvia tai julkai-
see kuvan, niin 
pitää tietää onko 
se sallittua. Täl-
laista valistusta 
on hyvä antaa 
jatkuvasti, eikä 
liity edes ase-
tukseen. Tämä 
on sellainen 
loputon työ-
maa, jossa py-
rimme kantamaan 
kortemme kekoon.

Loputon työmaa. Valmiudet digiloikkaan -hankkeen Esa Hei-

nonen kannustaa paneutumaan digitalisaation muutoksiin.

tästä on kyse 
eu:n tietosuoja-
asetuksessa 
EU:n uusi tietosuoja-asetus hyväksyttiin 
EU:n parlamentissa 2016. Se astui voi-
maan lähes heti ja asetusta aletaan sovel-
taa jäsenmaissa toukokuussa 2018.

Asetus yhtenäistää EU:n alueella kan-
salliset tietosuojat. EU:n yleinen tietosuo-
ja-asetus korvaa  1995 annetun henkilö-
tietodirektiivin. Suomessa on sovellettu 
direktiivin lisäksi tietosuojan yleissään-
telyssä henkilötietolakia vuodelta 1999. 

Asetuksessa on säännökset periaatteis-
ta, joilla henkilötietoja EU-maissa käsi-
tellään eri organisaatioissa ja yhteisöissä. 
Asetus sisältää esimerkiksi täsmennyksiä 
voimassa olevaan sääntelyyn sekä 
merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktioita. 
Oikeusministeriön mukaan uudistuksen 
myötä tietosuojavelvoitteensa laiminlyö-
ville rekisterinpitäjille voidaan langettaa 
merkittäviä seuraamusmaksuja. 

Suomalaiset yritykset joutuvat uu-
distuksen myötä muokkaamaan tietotur-
vansa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen 
mukaiseksi. Yritykset ja yhteisöt joutu-
vat jatkossa miettimään myös tarkemmin 
mahdollisia ongelmatilanteita ja tieto-
vuotoja ja varautumaan niihin entistäkin 
paremmin. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 
oppaan rekisterinpitäjille muutoksista si-
vuillaan tammikuussa 2017. Myös EU:n 
komissio on julkaissut esitteen pk-yrityk-
sille tietosuoja-asetukseen valmistautumi-
sesta. Oppaat löytyvät www.tietosuoja.
fi-sivustolta.

Tavalliselle ihmisille uudistus näkyy 
myös. Esimerkiksi jatkossa rekisteröity 
voi saada sähköisesti itseään koskevia 
tietoja ja hän voi nykyistä helpommin 
siirtää antamansa henkilötiedot järjestel-
mästä toiseen. 

Suomen tietosuojavaltuutetun toi-
miston verkkosivuilla on kattavat paketit 
EU:n tietosuoja-asetuksen uudistustyön 
etenemisestä. Lisäksi esimerkiksi Suo-
men Yrittäjien sivuilla on myös kattava 
infopaketti EU:n tietosuojauudistuksen 
muutoksista yrittäjän näkökulmasta ja 
myös Keskuskauppakamari on seurannut 
uudistusta tiiviisti. 

Lähteet: Oikeusministeriö, Tietosuo-
javaltuutetun toimisto, Keskuskauppaka-
mari ja Suomen Yrittäjät

Hanketta voi seurata netissä

Hankekoordinaattori Esa Heinonen näkee, 
että Valmiudet digiloikkaan -hankkeen koor-
dinaattoriksi ryhtyminen oli hyvin luonnol-
lista oman yritystaustan takia, vaikka itse 
yrityshän ei hankkeessa ole mukana. 

– Ensi keväänä tulee täyteen 20 vuotta 
yrityksen toimintaa täyteen ja olemme aina 
edistäneet tietosuoja-asioita. Tämä hanke on 
rahoitettu EU:n, valtion ja kuntien rahoitta-
malla Leader-tuella ja painottuu Kosken, 
Marttilan ja entisen Tarvasjoen alueelle ja 
tämä alue on myös Auranmaan Aluetieto-
verkon perinteistä toiminta-aluetta.

Digiloikka-hanketta voi seurata etenkin 
hanketta varten perustetuilla Facebook-
sivuilla (www.facebook.com/digiloikka), 
minne päivitetään aihealueesta ajankohtaista 
tietoa. Erilaisia seminaareja ja koulutuksia 
on tarkoitus järjestää vielä kevään aikana 
kiinnostuneille. 

www.sahkourakointiknuutila.fi
knuutila.timo@gmail.com

Puutyöliike Lintuahot Ky

Puutyöliike Lintuahot Ky on jo kolmannessa 
polvessa toimiva mittatilaustöihin erikois-
tunut puutyöalan perheyritys. Tarjoamme 
perinteistä puusepäntaitoa laaja-alaisesti, 
kuten mittatilaus ikkunat, ovet ja portaat, 
sekä rahtihöyläystä.

Perheyrityksemme tarjoaa yksilöllistä ja 
joustavaa palvelua monipuolisesti sekä  
yritys- että yksityisasiakkaille.

Petri 050 562 4097 - Teemu 044 331 0886
www.lintuahot.fi    petri@lintuahot.fi

http://www.facebook.com/digiloikka
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Teksti: Arja Ääri, yrityskoordinaattori. Jobilinkki-hanke

Varsinais-Suomessa on meneil-
lään positiivinen rakennemuutos. 
Turun telakan ja Uudenkaupungin 
autotehtaan tuomat positiiviset uu-
tiset vaikuttavat koko alueen elin-
voimaisuuteen ja kehittymiseen. 
Työtä on luvassa moneksi vuodek-
si eteenpäin. Yritykset vaativat laa-
dukkaat toimintaedellytykset sekä 
osaavaa työvoimaa. Työvoiman 
saatavuus on tärkeä edellytys yri-
tyksen kasvulle ja kehittymiselle.

Jobilinkki -hanke on toiminut 
Loimaan Seutukunnalla vuoden 
2017 alusta alkaen. Hanke on tuo-
nut uudenlaista palvelua työnha-
kuun ja edesauttanut näin monen 
työhakijan etenemistä avoimille 
työmarkkinoille. Hanketta hallin-
noi Loimaan Seudun työkeskuksen 
tuki ry ja rahoittajana toimii Var-
sinais-Suomen TE-toimisto sekä 
ELY-keskus. Hanke pyörii yritys-
koordinaattorin ja työhönvalmen-
tajan voimin.

Jobilinkki -hankkeen toiminta 
on hyvin yksilöllistä ja lähtee ai-
na asiakkaan tarpeista. Hankkeen 
tavoitteena on työllistyminen joko 
suoraan, koulutuksen tai täyden-
nyskoulutuksen kautta avoimille 
työmarkkinoille. Hanke toimii tii-
viissä yhteistyössä työnantajien, 
oppilaitosten sekä muiden toimi-
joiden kanssa. Tavoitteena on hel-
pottaa työnhakijan ja työnantajan 
kohtaamista sekä edesauttaa osaa-
van työvoiman liikkumista.

Positiivinen rakennemuutos 
tarvitsee osaavaa työvoimaa
Jobilinkki – uudenlainen palvelu työnhaussa

Työttömyyden kohdatessa ih-
minen jää monesti työnhaussa 
yksin eikä eväitä työnhakuun ja 
verkostoitumiseen ole. Moni kui-
tenkin hankkeen avulla aktivoituu 
itsestään, kun hänen tavoitteitaan 
kuunnellaan, häntä kannustetaan ja 
yhdessä etsitään erilaisia vaihtoeh-
toja. Työllistymis- tai koulutuspo-
lun rakentaminen vaatii motivaa-
tiota, kannustusta ja verkostojen 
luomista. Polku työllistymiseen on 
jokaisella erilainen ja hyvin yksi-
löllinen. Työelämä on muuttunut 
ja vaatii jokaiselta paljon. Työssä 
vaaditaan tänä päivänä ammatilli-
sen osaamisen lisäksi yhteistyötai-
toja, rohkeutta ja jatkuvaa itsensä 
kehittämistä.

Novida – ammattiopisto on ol-
lut merkittävä yhteistyökumppani 
asiakkaiden kouluttajana. Positii-
visen rakennemuutoksen myötä 
työllistävillä aloilla, mm. metalli-
alalla, on pulaa tekijöistä ja siksi 

oman osaamisen päivittäminen on 
tärkeä tekijä työnhakijan työllisty-
misessä. Koulutus on koettu mie-
lekkäänä, koska oppiminen perus-
tuu vahvasti tekemiseen käytännön 
töissä. Innostus ja oma motivaatio 
ovat tärkeintä, perustaidot tulevat 
opiskellen ja työ opitaan työpai-
kalla. Tärkeää on myös tuoda esille 
näkökulmaa, että omaa osaamista 
voidaan hyödyntää moneen muu-
hun työtehtävään.

Jobilinkki -hankkeessa on koet-
tu lukuisia positiivisia onnistumi-
sia. Työvoimaa on hankkeesta saa-
tu etenkin varasto- ja metallialalle 
sekä keittiö- ja ravintola-alalle. Tu-
levia ammattilaisia on tällä hetkellä 
opinnoissa sosiaali- ja terveysalalla 
sekä eri tekniikan aloilla.

Arja Ääri
yrityskoordinaattori
Jobilinkki-hanke
p. 044 2360 660

Auraan kesällä rakennettu yh-
deksänratainen minigolfkenttä on 
otettu hyvin vastaan, kertoo Auran-
maan kuntien yrityspalveluyksikön 
elinkeinoasiantuntija Riikka Peip-
po. Rata avattiin heinäkuussa kes-
keneräisenä, jotta ihmiset pääsivät 
pelailemaan ennen kuin rakentajat 
lähtivät lomalle.

Keskeneräinen on kuitenkin 
hiukan harhaanjohtava termi. Ra-
ta oli jo tuolloin pelikunnossa, 
mutta sieltä puuttuivat istutukset 
ja kiipeilyteline. Avajaiset olivat 
elokuun viimeisenä viikonloppuna 
Auran 100-vuotisjuhlien yhteydes-
sä.

Peippo kuvailee hanketta no-
peimmaksi, jossa hän on itse ollut 
mukana.

– Hanke tempaistiin aika no-
pealla aikataululla. Jossain heitet-
tiin idea, että minigolfkenttä olisi 
kiva, ja sitten tuossa keväällä, kun 
Aura vietti 100-vuotisjuhlavuot-
taan, se vain nousi. Että olisi tosi 
kiva saada tämä minigolfkenttä 
juhlavuoden kunniaksi, hän kertoo.

– Otin yhteyttä yrittäjäyhdis-
tykseen, joka innostui asiasta. Mu-
kaan lähti myös seurakunta. Koska 
maan omistaa Auran kunta, se lähti 
viemään hanketta eteenpäin.

Meillä oli todella tiukka aika-
taulu: 100-vuotisjuhla oli elokuun 
päätösviikonloppuna ja meidän piti 
saada se kenttä kuntoon ennen kuin 

Teksti: Joonas Alanne, kuva: Riikka Peippo

minigolf yhdistää eri 
ikäluokkia 

rakentajat jäävät kesälomille.
Hankkeen tekeminen aloitet-

tiin 5. huhtikuuta. Kesäkuun lo-
pussa kenttä oli jo puolivälissä ja 
golfradat asennettu. Tässä välissä 
kunnanhallitus, seurakunta, yrittä-
jät, rahoittajana toiminut Varsinais-
Suomen Jokivarsikumppanit ry. ja 
Ely-keskus vielä käsittelivät asiaa. 
Tahtotila oli kuitenkin yhteinen.

– Tämä on ollut yksi nopeim-
mista hankkeista, joita olen teh-
nyt, koska kaikki halusivat tehdä 
tämän. Hanke oli sopivan pieni ja 
selkeä, selittää Peippo.

Pelivälineitä voi joko ostaa 
omaksi pankin talossa Ilennalta tai 
lainata Auran kirjastosta kirjasto-
kortilla. Ajatus on ollut, että kenttä 
olisi kaikkien käytettävissä, pelaa-
minen maksutonta ja pelivälineet 
ilmaisia. Se sopii koko perheelle: 
pienille lapsille, nuorille ja van-
huksille. 

– On ollut kiva nähdä, että se 
toimii tällaisena sukupolvien koh-
taamispaikkana. Kentälle on mah-
tunut samaan aikaan nuoria ja van-
huksia. Siellä on penkkejä, joilla 
voi levähtää, pöytä ja penkit eväs-
tauolle. Alue on ollut vanha leik-
kikenttä ja siellä oli jo leikkimök-
kejä, hiekkalaatikkoa, keinua. Me 
lisäsimme sinne kiipeilytelineen, 
jos ei ihan pienimpiä pelaaminen 
kiinnosta, luonnehtii Peippo.

Auran uusi minigolfrata on houkutellut kaikenikäisiä pelaajia. 

Teksti: Olavi Ala-Nissilä. Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.)

Lounaisessa Suomessa on nyt 
myönteinen pöhinä, eli positiivinen 
rakennemuutos. 

Turun ja Lounais-Suomen me-
ri- ja valmistavan teollisuuden ar-
vioitu työllisyysvaikutus kaikkine 
heijastusvaikutuksineen on jopa 30 
000 henkilöä 2020-luvun puolivä-
liin mennessä.  Teknologiateolli-
suuden arvion mukaan korkeakou-
lutetun henkilöstön rekrytointitar-
ve alueella lähes kaksinkertaistuu 
vuosina 2017–2021. Valmet Auto-
motive rekrytoi tänä vuonna yli 1 
000 uutta työntekijää. Lisäksi on 
monia muita ison kasvun yrityksiä 
ja kasvava alihankinta.

Taloudessa on siis poikkeuksel-
lisen myönteinen ja pitkä pöhinä 
tiedossa. Haasteesta ei hyvin sel-
vitä ilman koko maakunnan pon-
nistusta, ja itse asiassa se on koko 
Suomen asia.

Tärkeässä asemassa ovat juuri 
nyt osaavat työntekijät, työvoiman 
liikkuvuus, koulutus ja liikenneyh-

Positiivinen rakennemuutos 
– iso mahdollisuus Auranmaalle

teydet. Ehdotettu siltasopimus val-
tiolle keskittyy juuri näihin haas-
teisiin.

Auranmaa ja seutukunta voivat 
päästä mukaan kasvuun. Osin on 
jo päästykin. Voimme saada uusia 
yrityksiä, uusia työpaikkoja ja uu-
sia asukkaita. Nyt jos koskaan pitää 
olla aktiivisia ja innovatiivisia. 

Ammatillinen koulutus voi 
vastata haasteisiin, ja siihen on 
valtio osoittanut määrärahankin. 
Liikenneyhteydet erityisesti Turun 
ja Tampereen suuntaan ovat tärkei-
tä. Ne, ja erityisesti Valtatie 9 on 
mainittu Esko Ahon positiivisen 
rakennemuutoksen selvityksessä. 
Kyse on myös koko maakunnan 
kattavasta liikennejärjestelmästä, 
sekä toimivista ja sujuvista yhte-
yksistä.

Auranmaan kannalta myös 
ruoantuotannon ja matkailun yri-
tystoiminta ovat tärkeitä. Uusia 
veronmaksajia ja asukkaita on nyt 
mahdollista saada. Olen havainnut, 

että kunnat ovat jo olleet hyvin liik-
keellä.

Aktiivisuutta vaaditaan nyt 
meiltä kaikilta. Positiivisen raken-
nemuutoksen moniin mahdolli-
suuksiin pitää tarttua kaksin käsin, 
ja vahvasti yhteisin ponnistuksin. 

Yksitehot alk. 65 €
Monitehot alk. 195 €

Kartanonkatu 4, FORSSA, p. 0207 698 950
Heimolinnankatu 14, LOIMAA, p. 0207 698 954

www.kirkassilma.fi

Meiltä löydät 
myös
silmälääkäripalvelut!
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Wanhan Kanalan kotileipomolta 
gluteeniton leivontaseossarja

KEILAUS  HOHTOKEILAUS  BAARI  BILJARDI  SCREEN  SAUNA  KOKOUSTILAT  MINIGOLF

TÄYDEN PALVELUN KEILAHALLI
Tervetuloa tutustumaan!

löydät meidät
myös facebookista.

Kartanomäenkatu 2 B 
 32200 LOIMAA
(02) 721 8988
posti@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

LOIMAAN KEILAHALLI OY

ja

vai laitetaanko
Pantiinko HALVALLA

KERRALLA

KUNNOLLA?
Suomi-neito viettää 100-vuotisjuhlaa,

Raleka Oy 10,0-vuotisjuhlaa!
Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme

www.raleka.fi  • 050 4066 281 • raleka.fi @gmail.com

Wanhan Kanalan kotileipo-
mossa Loimaan Niinijoella 
on pitänyt kiirettä. Keittiös-
sä on valmistauduttu joulun 
herkkuhetkiin – mutta ilman 
vehnäjauhojen pöllyämistä. 
Leipomossa on nimittäin 
kehitelty uutta gluteenitonta 
leivontaseossarjaa.

Tarkoituksena on ollut 
luoda sarja, joka on ennen 
kaikkea helppo ja nopea 
tehdä, maistuu kotona teh-
dyltä, on lisäaineeton ja 
säilöntäaineeton, sopii eri-
laisiin ruokavalioihin sekä 
on muuntautumiskykyinen 
kotituunaajalle, kertoo Wan-
han Kanalan emäntä Jaana 
Pirttisalo-Mäkelä.

Ajatus gluteenittomas-
ta leivontaseossarjasta lähti 
asiakkailta. Leipomoyrittäjä 
sai paljon yhteydenottoja, 
joissa pyydettiin ”voisitko

suunnitella joitakin tuot-
teita gluteenittomaan ruo-
kavalioon”. Lisäksi Wan-
han Kanalan gluteenittomat 
tuotteet keräävät jatkuvasti 
kehuja: ”voiko näitä saada 
tänne meille”, ”ovatpa nämä 
kotona tehdyn makuisia”.

Pyöritin ajatusta mie-
lessäni vuoden ajan, mietin 
ainesosia. Tein tuotteita, ko-

Uuden uutukaista, kirppisjuttuja yms.
Pikkujouluinen NAPEROKIRPPIS

LA 2.12. klo 10-14

 

tien 210 varrella (Niinijoki, Loimaa)
varaukset & tiedot

Lahjavinkkinä Joulupukin konttiin 
liput konsertteihin:

Joel Hallikainen 15.2. ja Arja Koriseva 17.5.

Joulun leivonnais - ja einestilaukset 
viim.  to 14.12. p. 02 721 8979

Jouluinen Tilapuoti 
Loimaan Niinijoella
ja Sisustuskahvila

Loimaan keskustassa

JUHLATILA  KAHVILA  
KOTILEIPOMO  MAJOITUS

PITOPALVELU  
TILAPUOTI  KANANMUNAT

Avoinna
ke-pe 9-16.30,

la klo 10-14

Joulun ihanimmat ja yksilöllisimmät tuotteet
tunnelmallisista puodeistamme.

Kyösti Mäkimattila vierailee 
Pikku Wanha Kanalassa, 

Kauppalankatu 2, pe 15.12. klo 11 - 13

Kyösti Mäkimattila vierailee 
Pikku Wanha Kanalassa, 

Kauppalankatu 2, pe 15.12. klo 11 - 13

Kyösti Mäkimattila vierailee 
Pikku Wanha Kanalassa, 

Kauppalankatu 2, pe 15.12. klo 11 - 13

keilin reseptejä ja pyysin asi-
akkaita testaamaan tuotteita 
ja reseptejä kotioloissa.

Seitsemän kiinnostavaa 
uutuutta

Rohkaisevan palautteen 
myötä Haaroisten kylässä 
syntyi Wanhan Kanalan glu-
teeniton leivontatuotesar-
ja, joka oli tarkoitus tuoda 
markkinoille vuonna 2018. 

Kentältä tuli kuitenkin 
pyyntö siitä, että sarja saatai-
siin markkinoille jo jouluksi 
2017, Jaana Pirttisalo-Mäke-
lä sanoo.

Nyt valmiina on seit-
semän maukasta tuotetta: 
Wanhan Kanalan Pannu-
kakku (G, L), Wanhan Ka-
nan Saaristolaisleipä (G, 
L, maidoton, taikina/re-
septi ilman kananmunaa), 
Pääkanan paremmat pullat 
(G, L, taikina/resepti ilman 
kananmunaa), Pääkanan 
konstailematon kakkupohja 
(G, L, taikina/resepti ilman 
kananmunaa), Pääkanan 
Suklaakakku-unelma (G, L, 
taikina/resepti ilman kanan-
munaa, sis. aitoja suklaapa-
loja, Pääkanan tyrnimuffinit 
(G, L) ja Pääkanan perintei-

set joulupiparit (G, L). 
Osa leivontaseoksista on 

vaihtuvia kausituotteita, ja 
tuoteperhe on kasvava. Seu-
raavaksi, vuodenvaihteen ai-
koihin, tulevat markkinoille 
seuraavat 2 leivontaseosta, 
Pirttisalo-Mäkelä paljastaa.

Toiveet huomioidaan

Wanhan Kanalan kotilei-
pomon Jaana Pirttisalo-
Mäkelällä on aiempaakin 
kokemusta leivontaseosten 
kehittelystä. 

Olen muutaman vuoden 
ajan pyynnöstä suunnitellut 
ja toteuttanut muutamia ns. 
tavallisia leivontaseoksia 
eräälle suomalaiselle yrityk-
selle ilman, että nimemme 
on ollut näkyvissä tuotteissa.

Gluteenittomien seosten 
kehittely oli erityisen mielui-
nen tehtävä, sillä Pirttisalo-
Mäkelä itse on monialler-
gikko. 

Olen suunnitellut tuotteet 
siten, että ne on helppo tehdä 
paitsi gluteenittomana, myös 
laktoosittomana, osa jopa 
maidottomana sekä ilman 
kananmunaa.

Wanha Kanala on osa 
maatilakokonaisuutta kes-
kellä Loimaan syvintä sa-
viseutua. Pirttisalo-Mäkelä 
kertoo, että kotileipomossa 
halutaan olla lähellä tuotteen 
lopullista käyttäjää. 

Haluamme myös kuulla 
toiveita gluteenittoman tuo-
tesarjaperheen kasvattami-
seksi, emäntä kannustaa.

AURANMAAN  
PUHALLUSVILLA

Ismo Rantala 
Puh. 0400 531 010

kotisi lisäeristäminen hoituu
tehokkaasti ja paloturvallisesti.

ISOVERin ekologisella
Puhallusvillalla

Ota yhteyttä!

www.isover.fi

Ekologinen 
puhallusvilla

Asiakkaiden toiveesta. 
Wanhan Kanalan emäntä 
Jaana Pirttisalo-Mäkelä on 
kehittänyt gluteenittomia 
leivontaseoksia.
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Awux Auranmaa 
Auranmaan Auto Oy 

040 701 0071 
 

www.auranmaanauto.fi 
facebook.com/auranmaan.auto 

Auto-Laakso 
0400 531 810 

www.auto-laakso.fi  
facebook.com/auto-laakso 

• Hinaus– ja tiepalvelu 24 h/vrk 
• Autokierrätys, valtuutettu vas-

taanottopiste • Autopeltikorjaamo 
• Automaalaamo 
• Lasien vaihdot 
• Vakuutusyhtiöiden        

vahinkotarkastukset 
• Pyörien suuntaukset 
• Vikadiagnostiikka 

Vahingon sattuessa kaikki palvelut saman katon alta!

Vakuutusyhtiöiden työt, maalaukset, ruostekorjaukset 
myös traktorit ja mopoautot, autojen sisäpesut, 
autonkuljetustrailerin vuokraus, hinauspalvelu

kätevästi 
huoltoon!
Meiltä ammattitaidolla kaikkien merkkien huollot, 
korjaukset, katsastuspalvelut, päästömittaukset ja 

pesut. laina-auto huollon ajaksi käyttöösi!

tai puhelimitse 020 799 5616 

Lamminkatu 36, 32200 Loimaa  |  P. 020 799 5600
Palvelemme: ma 8.30 –18, ti–pe 8.30 –17

varaa aika netissä 

www.akr.fi

Puhelun hinta 020-alkuiseen numeroon, alk. 0,0828€/ puhelu, lankapuhelimesta 0,07€/min, matkapuhelimesta 0,17€/min.

Meiltä ammattitaidolla kaikkien merkkien 
huollot, korjaukset, katsastuspalvelut, 

päästömittaukset ja pesut.

MOPOILIJAN ERIKOISLIIKE
NETISSÄ JA NYT LOIMAALLA!

MOOTTORISAHA 543XPG

MONITOIMI RAIVURI
336 FR

0400 884 570       www.mototapsa.fi

MOTOTAPSA ma-ke
to
pe
la

9-17
9-18
9-17

10-15RIIHIKOSKI
Jouhiniityntie 29

(Kantatien varrella,
vastapäätä Sankarintietä)

Husqvarna ja Stihl huolto

RAIVAUSSAHA FS 490 RAIVAUSSAHA 545 FX 

RAIVAUSSAHA 555 FXT 

960,-
(norm. 1159,-)

1 kpl

Varusteet ja tarvikkeet

MS 170
MOOTTORISAHAT

MS 181 C-BE
MOOTTORISAHA

MS 261
MOOTTORISAHA

sis. kympin lämpökahvat
199,-
ALKAEN

1000,-
(norm. 1159,-)

599,-
(norm. 729,-)

849,-
(norm. 919,-)

699,-
(norm. 799,-)

326,-
(norm. 379,-)

RAIVAUSSAHA FS 460

(norm. 1025,-)

890,-
(norm. 1025,-)

Stihlin ostajalle erikoislahja. Rajoitettu erä.

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ

480,-
(norm. 579,-)

sis. 3 terävarustetta

sisä-jä päälipesu
HINAUSPALVELU

vahaukset

p. 0600 02200 p. 0600 02200 
24/7 + SOS hinaukset24/7 + SOS hinauksetTakojantie 5

32300 MELLILÄ
PUH: 050-3065505

www.specma.fi

32200 LOIMAA
Rantatie 25

32500 ORIPÄÄ

kankareenpaalutus.fi

Seutukunnallinen
YRITYSPALKINTO

2014

2017

Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

Suomen vanhin sinappi  
– jo vuodesta 1958.

Liikekirjanpito
Palkanlaskenta
Maatalouskirjanpito
Isännöinti 

Kirkkotie 1, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 420 

tilitoimisto@marttila.� 

Monipuoliset sähköiset
taloushallinnon palvelut
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Peltoaukeiden ja metsänsiimesten 
keskeltä Tarvasjoella löytyy Re-
huxin rehutehdas. Rehux työllistää 
tänä päivänä lähes 20 henkilöä. 
Rehutehtaassa tarvitaan monen-
laista osaajaa; pisimpään palvel-
leet tuotannon miehet ovat olleet 
palveluksessa jo 40 vuotta. Pitkän 
linjan osaamista arvostetaan ja ko-
keneemmat työntekijät tuntevatkin 
tehtaan kuin omat taskunsa. Sau-
maton tiimityö takaa tuotannon te-
hokkuuden, jota myynnin porukka 
tukee. Asiakkaita palvellaan ja re-
huja toimitetaan aina Pohjois-Poh-
janmaata ja Itä-Suomea myöten. 

rehux on kasvava rehuyritys tarvasjoella
Yritys on tunnettu kanan- ja 

sianrehuistaan, mutta kuinka moni 
tietää, että Rehux valmistaa laa-
dukkaita rehuja myös fasaaneille, 
mangalitzoille, sirkoille, ankoille, 
turkiseläimille sekä kivennäisse-
oksia nautakarjalle? Harvinaisem-
mille tuotantoeläimille suunnitellut 
rehut tuovat oman suolansa teke-
miselle ja tuotekehitykselle. 

Kiireisenä viikkona tehtaan 
pihaan kurvaa kymmeniä rehurek-
koja täyttämään uumeniinsa täys-
rehuja, tiivisteitä ja kivennäisseok-
sia. Kymmenet rekat myös tuovat 
tontille raaka-aineita viikon aikana. 

Lähiseutujen viljat ovat arvostettu-
ja jo logistisestikin. Luottoviljeli-
jät käyvät ahkerasti kippaamassa 
viljojaan ja vaihtamassa pari sanaa 
lähettämössä. 

Rehux oli mukana TNS Gal-
lupin tekemässä rehutoimijoiden 
asiakastyytyväisyyskyselyssä 
viime talvena. Vastaajina olivat 
suomalaiset kotieläintilat. Neljä 
vahvuutta nousi erityisesti esiin yli 
muiden:

Paras asiakaspalvelu. Rehux 
on lähellä asiakasta ja helposti lä-
hestyttävissä. Tämä on päätavoit-
teemme myös tulevaisuudessa. 

marttilan tilitoimistossa puhaltavat uudet tuulet
Teksti: Jarkko S. Laitinen, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Kuka: Ann-Marie Vähä-Piikkiö
Yritys: Marttilan tilitoimisto Oy
missä: Marttila
Perustettu 1968, yrityskauppa 2017

Viljanäytteen kaato:
Riikka Pelto-Arvo annostelee viljanäy-
tettä vilja-analysaattoriin. Näytteitä 
analysoidaan jokaisesta saapuvasta 
viljaerästä ja asiakkaiden ruokintaan 
käytettävistä viljoista päivittäin.

Rehuxin konttorin väkeä vasemmalta Stina Lindroos, Markus An-
dersson, Terhi Hemmilä, Thomas Fagerholm, Riikka Pelto-Arvo ja 
Jussi Saarinen.

Palvelemme juuri oikealla tuot-
teella jokaisen eläimen senhetkistä 
kasvatusvaihetta ajatellen. Vuoro-
puhelulla ja toisiamme ymmärtä-
mällä saavutamme yhteisen mot-
tomme, onnistuneen ruokinnan. 

Helpoin yhteys. Rehuxiin saa 
helposti yhteyden ja esimerkiksi 
kehitysideat jalostuvat nopeasti ja 
joustavasti tuotantoon ja tilan ruo-
kintaan matalan johtoportaan ansi-

pitkälle viety tuotannon automati-
saatio – tärkeitä hinta-laatu suhteen 
osatekijöitä. Asiakasta kuunnellen 
säädämme tuotteet tilojen eri tar-
peiden mukaan, ajatuksella ’ei mi-
tään ylimääräistä eikä mitään liian 
vähän’. Yksinkertainen matala or-
ganisaatio paketoi ketteryytemme, 
jolloin hinta-laatu suhde on koh-
dillaan.

osta. Yli 100 raaka-ainetta 
takaavat ruokinnansuunnit-
teluun joustavuutta, kette-
ryyttä ja nopeutta. 

Paras Tuotantovaiku-
tus. Rehuxin tuotteet poh-
jautuvat turvallisiin hyviin 
raaka-aineisiin, tarkkaan 
prosessiin ja hyvään jälji-
tettävyyteen. Tuotantovai-
kutukset on koettu tiloilla 
rehustuksellamme erin-
omaisiksi. Voimmekin yl-
peinä todeta tehneemme yli 
1000 reseptiä vuoden aika-
na. Tuotteet syntyvät meil-
lä parhaassa tapauksessa 
asiakkaan kanssa yhdessä 
saman pöydän ääressä ja 
saman tien. 

Paras hinta-laatu suh-
de.  Lähialueiden laaduk-
kaat viljat, raaka-aineiden 
mahdollisimman korkea 
kotimaisuusaste, minimoitu 
sivujakeiden käyttömäärä, 

Perinteikäs Marttilan Tilitoimisto 
Oy aloitti uusin purjein toukokuus-
sa, kun yrityskaupan myötä uudek-
si yrittäjäksi ja toimitusjohtajaksi 
tuli Ann-Marie Vähä-Piikkiö. 

Aiemmin Liedon Tili- ja kiin-
teistöpalvelussa

työskennellyt Vähä-Piikkiö ei 
ollut varsinaisesti unelmoinut tai 
tavoitellut yrittäjyyttä. Uusi vaihe 
työelämässä toteutui kuitenkin ku-
luvan vuoden toukokuussa.

Kun tilaisuus avautui, niin sit-
ten tuli sellainen olo, että nyt! Ja 
ihan hyvin on mennyt, minut on 
otettu tosi hyvin vastaan täällä, 
Vähä-Piikkiö kiittelee.

Tilitoimiston nelihenkisestä 
tiimistä kolme muuta ovat olleet 
talossa jo ennen Vähä-Piikkiön ai-
kaa. Tämä on selvä vahvuus, sillä 
kaikkea ei ole tarvinnut aloittaa 
tyhjän päältä.

Vähä-Piikkiö tuo itse uusia nä-
kökulmia ja toimintatapoja talon 
ulkopuolelta, ja vanhat työnteki-
jät puolestaan pystyvät kertomaan 
hänelle vakiintuneista toiminta-
tavoista. Tiedon jakaminen onkin 
tärkeää.

– Kirjanpito- ja palkanlasken-
taohjelmiston hyötykäyttö on iso 
asia. Laajassa ohjelmistossa on 

mahdollisuuksia vaikka kuinka 
paljon. Esimerkiksi pikanäppäi-
met ja ohjelmiston ominaisuudet 
helpottavat työn tekoa paljon. Itse 
olen oppinut käyttämään ohjelmis-
toa hieman eri tavalla, Vähä-Piik-
kiö pohtii.

Työyhteisö saa muutenkin kii-
tosta uudelta toimitusjohtajalta.

Meillä on tosi hyvä ja hauska 
henki täällä. On oikeasti kiva teh-
dä yhdessä hommia. Uskalletaan 
myös näyttää se, kun jokin asia ei 
rullaa toivotulla tavalla. Kenen-
kään ei tarvitse yksin painia vai-
keiden asioiden kanssa, vaan ne 
voidaan käydä yhdessä läpi. Pys-
tymme hyödyntämään kaikkien 
ammattitaitoa, Ann-Marie Vähä-
Piikkiö kehuu.

Tien puoli muuttuu

Vuoden vaihtuminen tuo muka-
naan myös konkreettisen muu-
toksen, kun Marttilan Tilitoimisto 
muuttaa uusiin tiloihin. Jatkossa 
toiminta jatkuu Marttilan Osuus-
pankin kanssa samassa rakennuk-
sessa tien toisella puolella.

Pääasiallinen syy muuttoon on 
se, että uusissa tiloissa arkisto on 
samassa kerroksessa muiden tilo-
jen kanssa. Mutta toinenkin käy-

tännönläheinen syy löytyy.
– Nyt on käynnissä papereiden 

pöllytys- ja hävityspäivät, että saa-
daan pois kaikki vanhat materiaalit 
mitä voidaan hävittää ja saadaan 
ponnistettua uudella meiningillä 
tien toisella puolella, Ann-Marie 
Vähä-Piikkiö nauraa.
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• Puh. 050 512 3731 •
• ASENNUKSET • TARVIKKEET • SUUNNITTELU

Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

Himalajan kristallisuolaa Auran keskustasta

Turuntie 7, LOIMAA
Puh. 02-769 2200

Avoinna:
ark. 9-17, la 9-13

www.loimaanlukko.fi

Avainpalvelu
Lukitus- ja 

Turvallisuustuotteet
Kaihdinpalvelu

Sammutinhuolto

Avainpalvelu
Lukitus- ja 

Turvallisuustuotteet
Kaihdinpalvelu

Sammutinhuolto

Kuka: Tuija Karabulut
Yritys: Tuisa Oy
missä: Aura
Perustettu: 2011 

Ennen autokoulualalle siir-
tymistä auralainen Raita 
Hurme työskenteli kym-
menen vuotta yhdistelmä-
ajoneuvon kuljettajana. Hän 
päätti vaihtaa alaa, kun työn 
ja arjen yhdistäminen kävi 
liian raskaaksi. Hän on kol-
men lapsen äiti.

– Ajoimme mieheni 
kanssa samaa rehuautoa 
puoliksi. Kun toinen tuli, toi-
nen meni, ja meillä oli silloin 
pieni vauva. Se oli todella 
raskasta, joten päätin hakeu-
tua liikenneopettajakouluun.

Hurme päätti siirtyä ope-
tusalalle voidakseen pysyä 
lähempänä perhettään. Ura 
Autokouluyrittäminen oli 
Hurmeen mukaan lopullinen 
päämäärä.

– Opiskelin sillä ajatuk-
sella, että perustan oman 
autokoulun Auraan. Työs-
kentelin jonkin aikaa pal-

Autokouluyrittäjä raita Hurme ei katsele kelloa
Teksti ja kuva: Joonas Alanne

kollisena ja opin paljon au-
tokoulun pyörittämisestä. 
Hommaa on yleensä aamus-
ta iltaan ja päivät voivat olla 
helposti 15-tuntisia, mutta 
mitään varsinaisia työaikoja 
minulla ei ole. Pääsen kotiin 
käymään vaikka keskellä 
päivää, koska minulla 4-, 9- 
ja 11-vuotiaat lapset.

Hurmeen mukaan auto-
koulun toiminta on lähtenyt 
todella hyvin käyntiin. Asi-
akkaita on riittänyt.

– Oikeastaan niin hyvin 
kuin voi yksi ihminen tehdä. 
Olen kuitenkin itse opettaja, 
sihteeri ja toimitusjohtaja, 
sanoo Hurme.

Ihmistuntemus tärkeää

Autokoulu Raidan läpipää-
syprosentti on noin 80 pro-
senttia.

– Se on todella hyvin. 

Tietenkin kun täällä maa-
seudulla tulee opetettua niin, 
siinä tulee ajeltuakin vähän 
enemmän. Laki sanoo, että 
ajotunnin kesto on 50 mi-
nuuttia. Meillä se on äkkiä 
tunti, koska emme me muu-
ten ehtisi mihinkään.

– Kolme tuntia keski-
määrin ajetaan täällä ja sen 
jälkeen mennään ajamaan 
Turkuun, Loimaalle tai Sa-
loon, jossa tutkinto suorite-
taan. Kaikkien etu on se, että 
jokainen pääsi läpi inssiajos-
ta jo ensimmäisellä kerralla.

Raita Hurme myöntää, 
ettei hän työpäivän aikana 
katso juurikaan kelloa. Ajo-
tuntien kanssa pitää olla so-
pivalla tavalla joustava, kos-
ka niihin vaikuttavat myös 
nuorten omat aikataulut.

– Olen vähän sellainen, 
että palvelen asiakkaita aika 
paljonkin. En laita puhelinta 

kiinni viideltä tai kuudel-
ta vaan eilenkin vielä kello 
yksitoista vastasin oppilaan 
tekstiviesteihin. Vähän tulee 
tehtyä enemmän kuin tar-
vitsisi, mutta haluan tehdä 
työni hyvin.

– Kun istut siinä pienes-
sä autossa oppilaan kanssa, 
opit jo yhden oppitunnin 
aikana tuntemaan hänet. Jo-
ku jännittää hirveästi ennen 
ensimmäistä ajotuntia, toi-
nen on ajanut vuosien ajan 
peltoautoa. Autokoulu ja 
ajotunnit ovat yksi nuoren 
elämän kohokohdista, ja se 
vaatii opettajalta ihmistunte-
musta. Minulla ei ole mitään 
kaavaa, vaan opetusta pitää 
mukauttaa aina oppijan mu-
kaan.

Raita Hurmeen autokoulun toimialue on koko Auran-
maa. Suomen kielen lisäksi opetus on mahdollista 
järjestää espanjaksi, ranskaksi, italiaksi ja englanniksi.

Kuka: Raita Hurme
Yritys: Autokoulu Raita Oy
missä: Aura
Perustettu: 2017  

Noin kymmenen vuotta sit-
ten Tuija Karabulut koski 
ensimmäisen kerran kristal-
lisuolaan. Se synnytti hänes-
sä innostuksen, joka ei ole 
vieläkään laantunut. Hänelle 
tuli olo, että hänen täytyy 
kertoa tästä suolasta kaikille. 
Tuohon aikaan monet ihmi-
set eivät vielä olleet kuulleet 
kristallisuolasta.

Toimin silloin kirjanpi-
täjänä. Aloin järjestää suola-
kutsuja harrastuksena. Tein 
tätä hetken aikaa, kunnes sii-
tä tuli minulle päätoimista.

Karabulut kertoo käyt-
täneensä ennen kristallisuo-
laan tutustumista tavallista 
ruokasuolaa isoja määriä 
miltein kaikissa ruoka-
annoksissa, mistä hän koki 
huonoa omaatuntoa. Asiat 
muuttuivat totaalisesti, kun 
hänen ystävänsä tutustuttivat 
Karabulutin kristallisuolaan.  

Innostuin siitä ja aloin 
selvittää mistä sitä saisi os-
tettua. Silloin tuntui vaikeal-
ta löytää sitä ja päätin hank-
kia sitä kotiin myytäväksi. 
Osa läheisistäni olivat kiin-

nostuneita suolasta. Kotikut-
suilla yritin levittää aiheesta 
informaatiota ja tästä oikeas-
taan kaikki alkoi, Karabulut 
kertaa Tuisa Oy:n ensimmäi-
siä askelia. 

Monipuolinen 
kristallisuola

Vuonna 2007 kristallisuo-
latuotteita myymään aloit-
tanut Karabulut kertoo, että 
kristallisuolaa voidaan käyt-
tää ruoanlaitossa korvaten 
perinteisen ruokasuolan. Tä-
män lisäksi kristallisuola on 
tehokas tapa hoitaa kuivaa, 
atooppista tai allergista ihoa. 

Karabulutin mukaan kun 
kerran on käyttänyt ruoan-
laitossa kristallisuolaa, ei 
perinteiseen ruokasuolaan 
ole enää palaamista.

Perinteinen ruokasuola 
on käytännössä teollisuusjä-
te. Alun perin se on varmasti 
ollut luonnonsuolaa, mutta 
siitä on poistettu kaikki mi-
neraalit ja jäljelle on jäänyt 
vain natriumkloridia. Se on 
luonnoton yhdistelmä, jo-

ta meidän elimistö ei pysty 
ymmärtämään. Se alkaa ker-
tyä elimistöön ja aiheuttaa 
ongelmia.

Terveellistä 
varainhankintaa

Monille tulee mieleen sa-
nasta varainhankinta vaat-
teet, karkit, suklaat ja keksit, 
joita urheiluseurat ja kou-

luluokat myyvät sukulaisil-
leen. Tuisa lähti viime syk-
synä osaksi varainhankin-
nan maailmaa. Karabulutin 
mukaan varainhankinta on 
myös mainio keino saada 
lisättyä tietoisuutta Tuisan 
tuotteista. Heidän luonnon-
mukaiset käyttötuotteet ovat 
olleet tervetullut vaihtoehto 
varainhankintaan. 

Luokat pystyvät myy-

mään meidän tuotteitamme 
ja he saavat myynnistä 30 
prosenttia. Samalla tietoi-
suus tuotteistamme ja asia-
kaskuntamme kasvaa. Yksi 
auralainen luokka halusi jo 
uudelleen tehdä varainhan-
kintaa, koska heidän asi-
akkaansa olivat kysyneet 
meidän tuotteimme perään, 
Tuija Karabulut kertoo hy-
myssä suin. 
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Teksti: Maria Suomi, kuvat: Maria Suomi ja Petra Repo

TOTTA SE ON!

Koski Tl Koskettaa
www.koski.fi

Vuonna 2017 iso asuntotontti 
kodillesi sadalla eurolla. 
Parhaiden palveluiden äärellä 
ja kuituliittymällä. 

Kaikille 
tontin ostajille 
10 vuoden 
kuntosalikortti.

Tapaamisiin,
kunnanjohtaja Jukka Matilainen 

Puh. 044 744 1112

 – Tämä on ollut mielenkiintoinen 
reissu, kuvailee tuntojaan Oripään 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, Mar-
tin tarhan yrittäjä Janne Repo.

Oripään yrittäjäyhdistys elvy-
tettiin 2015 muutaman vuoden hil-
jaiselon jälkeen. Uusi yhdistys on 
saatu mukavasti jaloilleen – kiitos 
aktiivisen hallituksen.

– Kehittelemme yhä rutiineita. 
Seuraamme vierestä, mitä muut 
yrittäjäyhdistykset tekevät ja poh-
dimme, pitäisikö meidänkin tehdä 
niin. 

Vaikka uuden luominen on tien-
nyt rutkasti töitä, on uudenkarheu-
dessa oma viehätyksensä.

– Vuosien jatkumo voi olla 
taakka. Nyt saamme kehittää yhdis-
tystä tuorein silmin ja tehdä asioita 
rohkesti omalla tavallamme, Repo 
toteaa.

Vertaistukea ja virkistystä

Oripään yrittäjäyhdistys käsittää 
kolmisenkymmentä jäsentä. Yhdis-
tys liitettiin osaksi Suomen Yrittä-

 ”työskentelemme koko yhteisölle”
Oripään pippurisessa yrittäjäyhdistyksessä ei kangistuta vanhoihin kaavoihin.

Martin tarhan Janne Repo luotsaa Oripään Yrittäjiä.

Oripään Yrittäjät kokousti lokakuun lopulla syysristeilyn merkeis-
sä. Mukana olivat esimerkiksi Petri Valtanen (vas.), Tiina Siivonen, 
Päivi Liinoja, Mika Kuismin, Tero Kuosa, Ilkka Tuomisto, Janne 
Repo ja Juha Hakanen. 

roa. Jalkautuminen on Revon mie-
lestä olennaista. Täytyy kuunnella 
kuntalaisia – myös heitä, jotka ei-
vät ole yrittäjiä.

– Oripää on pieni kunta. Työs-
kentelemme koko yhteisölle, emme 
pelkästään yrittäjille.

Oripää mainostaa nettisivuil-
laan olevansa lapsiystävällinen 
yrittäjäkunta. Myös Janne Repo 
korostaa kunnan ja yrittäjien yh-
teistyötä. Jotta pieni kunta säilyy 
elinvoimaisena, yhteistyö on vält-
tämätöntä.

– Loppupeleissä haluamme 
kaikki, että Oripää on hyvä paik-
ka elää, asustaa ja kasvattaa lapsia, 
Repo kiteyttää.

Yrittäjäyhdistyksellä on rennompi 
puolensa. Repo mainitsee virkis-
tysiltamat.

– Ja kun ollaan yhdessä ja on 
hauskaa, saattaa syntyä hyviä ide-
oita. 

– Koko maailman kulkua em-
me voi muuttaa, mutta voimme 
ohjata askelia oikeaan suuntaan. 
Tärkeää on löytää positiiviset asiat 
ja vahvistaa niitä.

Kuntalaisia kuultava

Kesällä oripääläisyrittäjät järjesti-
vät menestyksekkäät Heinäjamit. 
Joulunavauksessa he tarjoavat puu-

jiä, mutta paikallisuus on eittämättä 
merkittävä arvo. 

– On tärkeää, että oripäälaisil-
la yrittäjillä on keskustelualusta, 
jossa saada äänensä kuuluviin, pu-
heenjohtaja Janne Repo sanoo.

Vaikka valtakunnan talousti-
lanne näyttää ottavan tällä hetkellä 
askelia ylöspäin, jokaisella riittää 
murheita. Yhdistys on yrittäjälle 
hyvä paikka hakea vertaistukea.

Liian vakavaa ei tarvitse olla. 

KOT I MA I S E T 
VA R A AVAT  TA K AT
HORMIT,  PA LOMUURIT,  YM.
TÄYD E L L I N E N  A SEN N U S PALV ELU

Tule käymään tehtaanmyymälässä:
TakkaCenter Oy tehtaanmyymälä
Teollisuustie 1 A, 21490 MARTTILA
Ark. 10-17  La 10-14

TakkaCenterin  varaavat takat ovat kotimaista laatutyötä ja ne
valmistetaan Marttilassa. CE-merkittyihin takkoihin saa myös
hormit, palomuurit ja täydellisen asennuspalvelun. 

LÄMPÖÄ LÄHELTÄ

Raision myyntinäyttely, Itäniityntie 2, 21280 Raisio, 
puh. 02-255 7449.  Avoinna ma 10-18, ti – pe 10-17, la 10-14    

TakkaCenter Oy tehtaanmyymälä, Teollisuustie 1 A, 21490 Marttila, 
puh. 02-484 5330. Avoinna sopimuksen mukaan, myös iltaisin ja 
viikonloppuisin. Soita ja sovi aika! 
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PARASTA PAIKALLISTA HOIVAA JA 
HUOLENPITOA LÄHELLÄ SINUA!

Huvilakatu 32, 32200 Loimaa  p. 02 7637 5600
www.tuulensuunpalvelukeskus.fi

Vesikoskenkatu 7, LOIMAA        
P. 044 030 6004
www.bellomondo.fi

Tervetuloa!Palvelemme torstaisin
klo 20.00 asti

IHANIA
asukokonaisuuksia

Kuvan neule 129,95€
hame 124,95

Arkeen
ja juhlaan

Kaarinassa syntynyt ja Riihikos-
kella asuva Jaana Hirvi-Lahti myi 
ensimmäiset kukkansa 12-vuotiaa-
na Turun torilla. Ensimmäisen kuk-
kakauppansa hän perusti ollessaan 
18-vuotias.

Vuonna 2002 hän osti kaarin-
alaisen Kukkakauppa Katariinan. 
Puolitoista vuotta sitten hän avasi 
toisen samannimisen kukkakau-
pan Riihikoskella. Sen yhteydessä 
toimii hautauspalvelu, joka aloitti 
toimintansa toukokuussa. Liike si-
jaitsee aivan Kukkakauppa Katarii-
nan Riihikosken liikkeen vieressä, 
Kantatien varressa Pikkumyllyssä.

– Oma tyttäreni on floristi ja 
pyörittää Riihikosken liikettä. Li-
säksi minulla on Kaarinassa hyvää 
henkilökuntaa. Tällä hetkellä mi-
nulla menee eniten aikaa hautaus-
toimiston pyörittämiseen, selittää 
Hirvi-Lahti.

Sijainti oli tärkeässä osassa Rii-
hikosken liikkeen perustamisessa. 
Hirvi-Lahti kertoo, että hänelle tar-
jottiin useita kertoja tiloja Riihikos-
ken keskustasta, mutta laajemman 
asiakaskunnan saamiseksi sijainti 
Kantatien varressa oli välttämätön.

– 41-tieltä on helppo poiketa 

Teksti ja kuva: Joonas Alanne

”Oma suru vaikutti päätökseen”
Kukkakauppias Jaana Hirvi-Lahti pyörittää hautaustoimistoa Riihikoskella.

tähän, tässä on hyvin parkkipaik-
koja. Kukkakaupan asiakkaat pyy-
tävät laittamaan kaiken valmiiksi 
samalla kun he käyvät viereisessä 
kaupassa ruokaostoksilla. Meillä 
käy enemmän asiakkaita muilta 
paikkakunnilta.

Empatiakykyä tarvitaan

Jaana Hirvi-Lahti muutti Riihikos-
kelle 2000-luvun alussa ja huomasi 
pian, että paikkakunnalta puuttuu 
hyvä kukkakauppa. Myös idea hau-
taustoimiston perustamisesta lähti 
tarpeesta. 

– Täällä aiemmin toiminut hau-
taustoimisto lopetti muutama vuosi 
sitten, kun sen yrittäjä jäi eläkkeel-
le. En halunnut, että ihmisten tar-
vitsisi lähteä kauas.

Taustalla yrityksen perustami-
seen olivat myös henkilökohtaiset 
menetykset. Hirvi-Lahden isä ja 
isoveli kuolivat puolen vuoden 
välein. Hän kertoo, että oli pohti-
nut hautaustoimiston perustamista 
aiemminkin, mutta menetysten 
vuoksi syntyi lopullinen päätös.

– Kun kysyin Kaarinan seu-
rakunnan pastorilta, kuinka voin 

– Haluan tehdä ihmisille sen palveluksen, 
että heidän omaisensa pääsevät hautaan 
arvokkaasti, kauniisti ja kunnioittavasti, 
sanoo hautaustoimiston Riihikoskelle 
perustanut Jaana Hirvi-Lahti.

kantaa oman veljeni hautaan, hän sanoi mi-
nulle, että ajattele sitä viimeisenä palvelukse-
na jonka voin veljelleni tehdä. Se pätee myös 
tässä: haluan tehdä ihmisille sen palveluksen, 
että heidän omaisensa pääsevät hautaan ar-
vokkaasti, kauniisti ja kunnioittavasti, kertoo 
Hirvi-Lahti.

–Teen tätä hommaa kuten minä haluaisin, 
että minua olisi kohdeltu silloin kun on ol-
lut surua. Se auttaa ymmärtämään omaisia ja 
tarjoamaan heille sitä palvelua, mitä he tar-
vitsevat.

Hirvi-Lahti korostaa empatian merkitystä. 
Asiakkaita täytyy ymmärtää ja heidän toivei-
taan kunnioittaa.

– Ihmisten suru voi olla niin kovaa. Tä-
nään viimeksi asiakas halasi minua ja sanoi, 
että ihana kun olemme tulleet tänne, ettei hä-
nen tarvinnut lähteä Turkuun tai Loimaalle 
hoitamaan asiaa. 

Edullinen 
Kukka- ja Lahjapuoti
Marttilassa
Sirkka Nieminen
02 4845 103
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On aurinkoinen ja syksyinen sun-
nuntaiaamupäivä, kun entisen 
Rahkion koulun sali täyttyy tylliha-
meista ja balettitossuista. Alkamas-
sa on Tuire Sairan vetämä satuba-
letti, joka on yksi suosituimmista 
hänen järjestämistä tanssitunneista. 

Tuire Saira on pyörittänyt 
tanssistudiota Turun Alfacenteris-
sä jo 43 toimintakauden ajan. Hän 
muutti Turusta Auranmaalle kolme 
vuotta sitten. 

– Tällöin syntyi ajatus tanssin-
opettamisesta täällä päin. Auran-
maalla olen opettanut nyt kolmen 
vuoden ajan ja viimeisen kahden ja 
puolen kuukauden ajan täällä Rah-
kion entisellä koululla.

Tanssia kaupungissa ja 
maaseudulla

Sairan mukaan Alfacenterin ja 
Rahkion koulun tunneissa on sel-
keä ero. Rahkiolla suurin osa osal-
listujista ovat harrastajia ja omaksi 
ilokseen tanssivia lapsia tai nuo-
ria aikuisia. Turussa viikkotunnit 
koostuvat pääosin nuorten ja ai-
kuisten tanssitunneista, joissa mu-
kana on myös ammattitanssijoita. 

– Minut on otettu Pöytyällä 
vastaan lämpimin avosylin ja olen 
saanut erittäin hyvää palautetta. 
Rakkauteni tanssia kohtaan on 
vahvasti läsnä tunneillani ja tämä 
tunne on varmasti koskettanut tans-
sisalilla myös oppilaitani.

Entisen Rahkion koulun idyl-
liseen maisemassa Sairan vetämät 
kurssit ovat tanssittaneet noin kah-
tasataa henkilöä. 

Tulevaisuuden tanssivat 
suunnitelmat

Tuire Saira tulee siirtämään tans-
situntinsa Rahkion koululta Eli-
senvaaran koululle kevääksi 2018. 
Huhtikuun lopulla vietetään kan-
sainvälistä tanssinpäivää, jolle 
Sairalla on jo suuria suunnitelmia.

– Olemme järjestämässä koko-
päiväistä tanssitapahtumaa Elisen-
vaaran koululla, jossa tanssitunnit 
pyörisivät tauoitta toisen ohjaajan 

Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

tanssin taikaa Auranmaalla

Satubaletti on yksi suosituimmista tunneista.

Tuire Saira aikoo perustaa Auranmaalle oman tanssisalin.

avustuksella. Suuren ja pienem-
män salin yhteiskäyttö mahdollis-
taisi sen, että lasten ollessa omalla 
tanssitunnilla vanhemmat voisivat 
nauttia tanssiaskeleista toisessa 
salissa.

Sairan isot suunnitelmat eivät 
jää tähän. Hänen lähitulevaisuuden 
suunnitelmiin kuuluu oman tanssi-
salin perustaminen Auranmaalle. 
Uusi sali mahdollistaisi suurem-
mat tuntivalikoimat arkipäiviin ja 
-iltoihin sekä viikonloppuihin. 

– Salissa tulisi olemaan tans-
siin sopiva joustolattia, peilit sekä 

balettitangot. Uuden salin myötä 
kurssitarjontaan tulisi uusia lajeja 
kuten steppi, jazztanssi sekä mada-
me-ikäisille suunnattu balettitunti.

Aivan lopuksi Saira haluaa lä-
hettää terveisensä kaikille lukijoil-
le tanssitaidosta riippumatta.

– Tanssi kuuluu kaikille, joten 
kaikki ovat tervetulleita mukavaan 
tanssinharrastajajoukkoomme. 

Kuka: Tuire Saira 
Yritys: Tanssistudio Tuire Saira 
missä: Turku/Kyrö 
Perustettu: 1995

Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

Kuuden yrittäjän 
yhteinen valtakunta

Ketkä: Sari Sulkanen, Riitta-Liisa Musku, Katariina Kilpeläinen, Taina 
Salminen ja Sanna Korte, Parturi-kampaamo Sofiella 
Yritys: Yhteistyötila (ei virallisesti yritys, monta yrittäjää saman katon alla) 

Turuntie 14, Loimaa 
P. 02-762 1350, 
0500 741 437  
www.sabrina.fi

Juuri nyt on 

paras aika MIKRONEULAUKSELLE.

Jos haluat  
 - heleämmän
 - sileämmän 
 - tasaisemman
 - ja kiinteämmän ihon

niin VARAA aika !

Kyrön keskustassa, torin laidalla 
on 300 neliömetrin liiketila. Saman 
katon alta voi esimerkiksi saada 
uuden kampauksen, vatsan täyteen 
lounasruoalla ja olohuoneen soh-
vaan uuden verhoilun. Tämä POP 
Pankin liikekeskus pitää sisällään 
kuuden eri yrittäjän toimitilat. 
Alussa toisilleen tuntemattomista 
yrittäjistä on tullut tiivis porukka, 
joka puhaltaa samaan hiileen.

–  Mitä enemmän tilan ovet 
käyvät, sen enemmän meillä on 
töitä, toteaa Röijy Ompelija Taina 
Salminen. 

– Kyllä täällä nauru välillä rai-
kaa oikein kunnolla, Ompelija Ilon 
Katariina Kilpeläinen loksauttaa 
saaden kaikki nauramaan. 

Vaikka pääosin yrittäjien kes-
ken nauru raikaa, jokaisella on vä-
lillä huonompia päiviä. Salmisen 
mukaan tarpeen vaatiessa kaikki 
kannustavat ja rohkaisevat toinen 
toistaan. 

– Pienyrittäjyys on todella ras-
kasta niin henkisesti kuin fyysises-
ti. Yksinään toimineena kuvittelin, 
etten pysty yhteisössä toimimaan, 
mutta sitten löytyi tällainen yhtei-
sö. Sanon ihan suoraan tämän ole-
van parasta, mitä minun elämässäni 
on tapahtunut, Salminen kiteyttää. 

Tili-Kankare Oy:ssä toimiva 
Sari Sulkanen toimi pitkään yk-
sinään ennen kuin hän asettui lii-
ketilaan muiden yrittäjien kanssa 
vuonna 2012. 

– Tänne tuleminen oli aluksi 
pieni kulttuurishokki, kun täällä 
oli muita ihmisiä. Pohdin aluksi, 
että pitääkö minun tervehtiä hei-
tä, mutta nykyään jonkun ollessa 
poissa alan heti kyselemään hänen 
perään, Sulkanen kertoo. 

Yhteinen katse 
tulevaisuudessa

Myös Tili-Kankare Oy:ssä työs-
kentelevä Riitta-Liisa Musku on ol-
lut liiketilassa jo pidemmän aikaa. 
Hänen mukaansa yritysten välinen 
yhteistyö toimii saumattomasti. 

– Meillä on saman katon alla 
yritys, jonka tuottamia palveluita 
me tarvitaan esimerkiksi kokouk-
sissa, joten me hyödymme tästä 
lounaskahvilasta todella paljon. 
Olemme sopineet niin, että kaikki 
saavat iltaisin käyttää näitä tiloja 
kokous- ja esittelytilanteissa, Mus-
ku kertoo. 

Lounaskahvilaa ylläpitävä San-
na Korte toteaa liiketilan olevan 
kuin yhtä isoa perhettä. Jos tilassa 
olisi vain hänen ylläpitämä kahvila, 
olisi liiketilassa tyhjää ja hiljaista. 
Muiden kanssa on mukavaa kes-
kustella ja purkaa sydäntä. 

– Jos joku on jostain syystä 
poissa täältä ja hänelle on tulossa 
asiakas, niin kyllä me toisia aute-
taan. Hoidetaan rahastus tai min-
kälaista apua toinen tarvitseekaan, 
Korte kertoo. 

Muskun mukaan liiketila voi 
nyt ensimmäistä kertaa pohtia tar-
kemmin yhteistä tulevaisuutta.

– Nyt kaikki tilat ovat täynnä 
ja yrittäjät vaikuttavat sellaisilta, 
että he tulevat pysymään täällä. 
Nyt voimme lähteä pohtimaan yh-
teismarkkinointia ja -tapahtumia. 
Näitä voisi olla esimerkiksi avoi-
mien ovien päivät, jotta asiakkaat 
pääsisivät tutustumaan meihin pa-
remmin.
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Teksti: Riikka Peippo
Kirjoittaja on elinkeinoasiantuntija Auranmaan Yrityspalveluista.
Kuva: Aini Tähtinen

Metsä on ollut perinteisesti suomalaiselle osa 
sielunmaisemaa, johon on menty rauhoittu-
maan. Tutkimuksissa metsällä ja luonnossa 
oleilulla on todistettu olevan monenlaisia 
hyvinvointivaikutuksia, jotka latautuvat 
meihin sekä tiedostetusti että tiedostamatta. 
Viime vuosina onkin ollut kasvavana trendi-
nä hakea tietoisesti hyvinvointia luonnosta, 
ja tähän kysyntään Osuuskunta Onnenjuuri 
on omalta osaltaan syntynyt vastaamaan. 
Osuuskunta Onnenjuuri on Green Care 
-yritys, eli tuotamme hyvinvointia luonnon 
avulla tarjoten monenlaisia ohjelmapalveluja 
sekä yksityishenkilöille että yrityksille. 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia voi-
daan voimistaa entisestään harjoittamalla 
siellä erilaisia mielentaitoharjoituksia tai 
hyvinvointiliikuntaa. Nämä perustuvat hil-
jentymiseen sekä oman mielen ja kehon 

Kurjenrahkan Portti 

• Pöytyän kunnan investointihanke Kurjenrahkan kansallispuiston kehittämiseksi. 
Hankkeeseen on haettu leader-rahoitusta Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta. Hanke 
toteutuu mikäli kunta saa ELY-keskukselta myönteisen päätöksen. 
• Pöytyän kunnan maalle Kuhankuonon levähdyspaikan viereen tehdään lisää 
parkkipaikkoja, kevyt rakenteinen laavu ryhmien vastaanottotilaksi ja läpikäveltävä 
taideteoksellinen portti. 
• Kurjenrahkan kansallispuiston vuosittainen kävijämäärä on vajaa 70 000 henk. 
Hankkeella mahdollistetaan yrityksille paremmat liiketoimintamahdollisuudet ja 
parannetaan kansallispuiston vaikutuksia paikallistalouteen. Nostetaan kansallispuiston 
näkyvyyttä ja parannetaan asiakaskokemusta ohjaavilla ja informatiivisilla opasteilla. 

Osuuskunta Onnenjuuri luottaa vihreään voimaan

luontokapinetti
Pöytyän kunnan Yläneen Ho-
vilanmäki on leimallisesti 
vanhojen koulurakennusten 
ympärille rakentuva tunnel-
mallinen ja moniulotteinen 
miljöö keskellä Yläneen Kir-
konkylää. Koulurakennukset 
ja niiden yhteyteen 1970-lu-
vulla rakennettu tehdashalli 
on vuonna 2002 kunnostettu 
Luontokapinetti-nimen alla 
toimivaksi monipuoliseksi 
luontokeskukseksi.

Ensi sijassa Luontokapi-
netti on luontonäyttely. 600 
m2 näyttelyyn on mahdutettu 
koko maailmankaikkeus. Pit-
källe edennyt harrastaja löytää 
sen yksityiskohtiin uppou-
tumalla aina uutta opittavaa, 
mutta yhtä hyvin siellä voi 
viihtyä pitkään vain ihastellen 
näyttelyn visuaalisesti kauniita 
yksityiskohtia.

Näyttelyyn voi tutustua joko 
omatoimisesti tai oppaan kans-
sa. Oppaan johdolla näyttelyko-
konaisuus syvenee kokonaisek-
si korkokengillä kuljettavaksi 
luontoretkeksi ilman hyttysiä ja 
räntäsadetta, jotka nekin näyt-
telykäynnin jälkeen kukaties 
tuntuvat jotenkin – luonnolli-
silta... Joskin kokonaisvaltaisen 
luontoelämyksen saa, kun jatkaa 
Luontokapinetista matkaa Kur-

jenrahkan kansallispuistoon. Tulvalle puistonportille 
matka autolla kestää noin 15 minuuttia. 

Kapinetti on myös kokoontumisen paikka. Koko-
ukset, juhlat ja illanistujaiset järjestyvät tämän van-
han tunnelmallisen hirsikoulun isossa luokkasalissa.

Luontokapinetissa toimii myös luontokoulu. 
Koululaisille, luokka-asteista riippumatta, näytte-
ly ja sen oheen rakennetut opetuspaketit tarjoavat 
mahdollisuuden syventää ja konkretisoida tunnilla 
opittuja asioita.

Minna Lukkala 
4H-toiminnanjohtaja, ympäristökasvattaja
Pöytyä-Oripää 4H-yhd/ Luontokapinetti
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne
040 7219689

02 486 0686 / 050 351 5195
Alikuja 3, 21380 Aura

Parturi-Kampaamo 

Nemo
Turuntie 3 B 2-3, 21380 Aura
040 775 8989
Avoinna Ma-pe 9-17
(muina aikoina sopimuksen mukaan)

Ajanvaraus & NonStop

Parturi-Kampaamo 
Nemo

kuuntelemiseen. Onnenjuuren palveluihin 
kuuluu esimerkiksi Metsämieli-tapahtumat, 

jotka ovat ohjattuja läsnäolon ja pysähtymi-
sen hetkiä luonnossa, sekä ekopsykologiaan 

pohjautuvat luontoyhteystapahtumat. Laa-
jempien pohdintojen ystäville on tarjolla li-
säksi filosofisia kävelyjä luonnossa. Onnen-
juuri järjestää myös mm. metsäjoogaa, jossa 
voidaan keskittyä esimerkiksi luonnon ele-
menttien ilmentymiseen kehossa ja mielessä. 

Osuuskunta Onnenjuuren kotipaikka on 
Yläne, joten olemme onnellisessa asemassa 
siinä mielessä, että meitä ympäröi upea luon-
to erämaisine maisemineen. Kurjenrahkan 
kansallispuisto on meille luontainen ja tär-
keä toimintaympäristö. Kiinteää toimipaik-
kaa Onnenjuurella ei ole, joten Kurjenrahkan 
portti toisi meille uusia mahdollisuuksia ryh-
mien kokoontumispaikkana ja retkien lähtö-
paikkana. Lisäksi hyvät puitteet toiminnalle, 
kuten laavut, kunnon parkkipaikka ja huussit 
helpottavat matkailupalvelujen tasokasta to-
teuttamista.  
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Teksti ja kuva: Johanna Lehtola

Auranmaalla alkaa uusi aikakausi, 
kun alueen viisi osuuspankkia yh-
distyvät Auranmaan Osuuspankiksi 
ensi vuoden huhtikuussa. Auran, 
Pöytyän, Marttilan, Paattisten ja Tar-
vasjoen osuuspankit yhdistyvät vas-
tatakseen pankkialan murrokseen. 

– Yhdistymisellä haetaan uu-
sia tapoja toimia ja vastata muun 
muassa digitaalisuuteen. Pankkien 
palvelut ovat siirtymässä verkkoon 
ja ajan haasteisiin pitää vastata. 
Tarkoitus on, että nämä yhdistyvät 
osuuspankit eivät vain olisi tois-
tensa summa, vaan löytäisimme 
samalla aivan uuden tavan tehdä 
tätä työtä, kertoo Pöytyän OP:n toi-
mitusjohtaja Tuomo Jokinen, joka 
on nousemassa uuden Auranmaan 
Osuuspankin toimitusjohtajaksi.

Tämä tarkoittaa Jokisen mu-
kaan sitä, että Auranmaan OP:ssä 
pyritään tulevaisuudessa vanhanai-
kaisesta konttori-ajattelusta eroon. 

– Auranmaan OP:lla olisi 
enemmänkin toimipaikkoja kuin 
konttoreita. Yhdistymisellä vas-
tataan myös kilpailutilanteeseen, 
digitaalisuus muuttaa toimintaa ja 
lisäksi perinteinen pankkitoiminta 
on muuttunut. Esimerkiksi asunto-
luottomarginaalit ovat laskussa ja 
meidän täytyy pystyä vastaamaan 
kannattavuushaasteeseen.

Jokinen kertoo, että Auranmaan 
OP haluaa panostaa yritysrahoituk-
seen. Omat varat yhdistyvällä Au-
ranmaan Osuuspankilla onkin hä-
nen mukaansa erinomaiset; tämän 
vuoden huhtikuun taloustietojen 
perusteella noin 78 miljoonaa euroa.

– Toimialueelta ei todennäköi-
sesti tule yrityslainaa, mitä tämä 
uusi pankki ei siis pystyisi rahoit-
tamaan

Paikallisuus säilyy 
voimavarana

Mutta entä se paikallisuus? Osuus-
pankit ovat tunnettuja paikallisuu-
destaan. Jokinen rauhoittelee, että 
paikallisuus on yhä Auranmaan 
Osuuspankille tärkeä voimavara, 
vaikka alueella OP:n asiakkaana 
tulee olemaan jopa 24 000 ihmistä. 

– Auranmaa on käsitteenä vah-
va ja haluamme olla vahva paikal-
linen toimija. Olemme vastavoima 
vielä isommalle vaihtoehdolle ja 
koemme olevamme yhä maaseutu-
mainen toimija, joka ajattelee pai-
kallisesti. Auranmaa on hyvä alue 
toimia, emmekä ole ajatelleet, että 
haluaisimme olla osa jotain vielä 
isompaa aluepankkia, esimerkiksi 
osa Turkua tai Saloa. Pankkisektori 
elää muutoksessa ja monen pankin 
kannattavuus tulee heikkenemään, 
jolloin vaihtoehtoja ei enää ole. 
Vielä meillä oli vaihtoehtoja ja me 
käytimme sen.

– Olenkin yhdistymistyön aika-
na sanonut usein, että olemme Au-
ranmaan OP:na riittävän iso vas-
taamaan haastaviinkin tarpeisiin, 
mutta olemme vielä riittävän pie-
niä ymmärtämään asiakkaan arkea. 
Meitä ei johdeta mistään kaukaa, 
emmekä halua olla tunteettomia.

Auranmaalle syntyy viiden pankin yhteenliittymä 
– uusi Auranmaan OP aloittaa ensi vuonna

Yhdistymisestä 
henkilöstövaikutuksia

Yhdistyminen on aloitettu jo vuosi 
sitten ja on Suomen mittakaavassa 
ainutlaatuinen. Yhdistymistyössä 
on mukana viiden pankin integraa-
tiotyöryhmät. Lisäksi mukana on 
henkilöstön edustajia. Alun perin 
yhdistymistyössä olivat mukana 
myös Oripään Osuuspankki, mut-
ta pankki jäi lopulta pois. Lisäksi 
Yläneen Osuuspankki säilyy itse-
näisenä. 

– Yhdistymistyössä on valta-
vasti yksityiskohtia. Siellä on ris-
kien hallintaa, tiedottamista ja ihan 
organisaation luomista. Paljon te-
kemistä ja paljon työryhmiä. Olem-
me viisi samankokoista, itsenäistä 
pankkia, joita on johdettu omalla 
tyylillä ja nyt etsimme uuden tavan 
toimia.

Uudesta tavasta toimia puhui 
myös OP-ryhmän pääjohtaja Rei-
jo Karhinen Helsingin Sanomissa 
lokakuun puolivälissä. Hän ennusti 

tällainen Auranmaan OP tulee olemaan 
Henkilöstö: Noin 35
Asiakkaita: Noin 24 000, joista omistaja-asiakkaita vajaa 12 000
tase (huhtikuussa 2017): 426 miljoonaa euroa
Omat varat (huhtikuussa 2017): 78 miljoonaa euroa
Asiakasliiketoiminta (huhtikuussa 2017): 766 
miljoonaa euroa
Auranmaan OP:lle tuleva edustajiston määrä: 45

Lähde: OP

Uusi Auranmaan Osuuspankki aloittaa ensi huhtikuussa. Toimitusjohtajaksi nousee tällöin Pöytyän Osuuspankin johtaja Tuomo Jokinen. 

lehdessä, että pankkisektorilta ka-
toaa tuhansia työpaikkoja automa-
tisaation ja pankkitoiminnan muu-
toksen myötä. Valtakunnallisesti 
työntekijöitä on OP-ryhmällä noin 
12 000. Auranmaalla työntekijöi-
tä on pankeissa tällä hetkellä 39 
ja yksi määräaikainen työsuhde. 
Henkilöstövaikutuksia pankkien 
ensi vuoden yhdistymisellä tulee 
olemaan, mutta Jokisen mukaan 
henkilöstö pienenee luonnollisella 
poistumalla. 

– Auranmaan pankkien henki-
löstöllä on sellainen ikärakenne, 
että luonnollista poistumaa tulee 
jo yhdistymisvaiheessa. Lisäksi 
ihan toimihenkilötasolla on tullut 
vapaaehtoisia ilmoituksia, että ha-
luaa jäädä pois töistä. 

Jokinen kertoo, että ainakaan 
tässä kohtaa Auranmaan OP ei 
suunnittele toimipisteiden sulke-
mista. 

– Emme koe, että siitä syntyisi 
hirveästi säästöä.

SUOMALAISTEN KANOJEN MUNIA

kiekuoy.fi
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Teksti: Jarkko S. Laitinen, kuva: Riina-Kaisa Niemi

JPV-Engineering Oy ei todellakaan 
pidä osaamistaan piilossa, vaan au-
ralainen konepajayritys on näyttä-
västi esillä Suomen suurimmissa 
rakennusprojekteissa.

Helsingin Olympiastadionin 
peruskorjaus lienee tällä hetkellä 
maan seuratuin ja puhutuin raken-
nushanke. JPV-Engineering vastaa 
Stadionin kattamisesta.

– Pari vuotta olemme olleet 
ennakkotarjousvaiheessa mukana 
ja asennukset alkavat ensi vuoden 
huhtikuussa. Koko asennushom-
ma on meidän urakkamme ja osan 
rakenteista myös valmistamme, 
toimitusjohtaja Petri Väisänen 
kertoo.

Toinen näkyvä hanke on Hel-
singin Pasilan Tripla-keskukseen 
rakennettava asema, jonka asen-
nustyöt ovat JPV-Engineeringin 
urakka. Turun Logomoon rauta-
tien yli rakennettava silta kuuluu 
yrityksen repertuaariin.

– Kyllä meillä on tällä hetkel-
lä ihan massiivisia hankkeita työn 
alla. Myös Jyväskylän sairaalan 
helikopterikentät kuuluvat meille, 
tyytyväinen Väisänen luettelee.

Yrityksen valtteja ovat toimin-
tavarmuus ja laatu. Kun tilaajat 
ovat tyytyväisiä, on yhteistyön 

Pikkukunnasta jättiurakoiden 
pariin

Petri Väisänen, Juha Vahtera, Marko Virta, Peter Lindqvist, Jouni Mickelsson
Tripla hankkeen Pasilan aseman asennus suunnitelman läpikäyntiä viikkopalaverissa.

jatko helppoa. JPV-Engineeringin 
tulevaisuus näyttääkin valoisalta. 
Tilauksia on jo jopa vuodelle 2020 
asti tiedossa.

Ylpeästi paikallinen

JPV Engineering on aina toiminut 
Aurasta käsin, eikä yrityksellä ole 
mitään aikeita muuttaa kotipaik-
kaa.

– Aura on kotikylä missä on 
lapsuus vietetty. Täältä löytyi hy-
vät toimitilat ja täältä on mukavat 
yhteydet joka suuntaan. Olemme 
maalaispoikia ja pysymme täällä 
vain, toimitusjohtaja Petri Väisä-
nen vakuuttaa.

Yritys onkin hankkinut lisää 
tuotantotilaa Aurasta. Vanhat A-tii-
likatteen hallit Kuovin teollisuus-
alueella tuovat 3 500 neliömetriä 
lisää tilaa.

Myös työnantajana JPV-Engin-
eering kantaa vastuuta kotiseudus-
taan. Tällä hetkellä työsuhteessa on 
noin parikymmentä auranmaalaista 
metallialan ammattilaista.

– Yritämme käyttää paikallisia 
poikia, ketkä ovat metallialan am-
mattilaisia. Kaikkiaan vahvuutem-
me on noin 40 henkeä ja alihank-
kijoilla saman verran. Ensi kesänä 

Kuka: Toimitusjohtaja Petri 
Väisänen
Yritys: JPV-Engineering Oy
missä: Aura
Perustettu: 2003

kokonaisvahvuus on noin sadan 
hengen paikkeilla.

Työnjako ratkaisee

Yrityksen toimitusjohtaja on myös 
yrityksen omistaja yhdessä Juha 
Vahteran ja Marko Virran kans-
sa. Toisensa lapsuudesta saakka 
tunteneiden yrittäjien yhteistyö 
toimii hyvin.

– Meillä on selkeät roolit, mi-
tä teemme. Ja kun jokainen hoitaa 
oman ruutunsa, niin silloin ei tule 
murheita, Väisänen linjaa.

Myös yhteistyö Auran kunnan 
kanssa saa toimitusjohtajalta kii-
tosta.

– Ostimme lisää tilaa, ja nyt 
kunta on luvannut laajentaa siellä 
alun perin liian pieneksi tehtyjä 
teitä. Näin saadaan jatkossa rekka-
liikenne mahtumaan alueelle.

Eräänä keväisenä päivänä viisi 
Auranmaalla ja Vakka-Suomessa 
vaikuttavaa yritystä päätti lyödä 
hynttyyt yhteen. Syntyi Vegefar-
mit-yhdistys, jonka tavoitteena on 
yhteisvoimin markkinoida ja jakaa 
tietoisuutta kuluttajille kotimaisista 
kasvikunnan raaka-aineista. 

– Olemme kaikki maatalousy-
rittäjiä, jotka ovat alkaneet jalost-
amaan itse viljelemiään raaka-ai-
neita ja tuotteistamaan niitä kulut-
tajille. Me kaikki teemme luomu-
tuotteita, jotka ovat vegaanisia ja 
luontaisesti gluteenittomia, toteaa 
yhdistyksen puheenjohtaja Ville 
Virtanen. 

Virtanen tuottaa Hamppufar-
mi-yrityksensä kanssa erilaisia 
hampputuotteita kuten hampun sie-
meniä, hamppusnacksejä ja hamp-
puöljyä. Vegefarmit-yhdistyksen 
alla tuotetaan esimerkiksi kvinoaa, 
härkäpaputuotteita, hernetuotteita 
ja kylmäpuristettua rypsiöljyä. 

Uusimpana tuotteena on Koi-
vunalhon luomutilan makealupiini, 
jonka ensiesittely tapahtui lokaku-
ussa Turun ruokamessuilla. 

- Uskon tämän olevan suure-
nevissa määrin tulevaisuuden ar-
kiruokia ja -tuotteita. Suomessa 
viljellään kasvikunnan proteiineja 
aika paljon, kun vain tajutaan ot-
taa ja tuoda ne esille. Kaikkia niitä 
ei tarvitse tuoda tänne ulkomailta, 
Virtanen pohtii. 

Kasvisruokabuumi on 
valtoimenaan

Kasvipohjaisella ruoalla on tällä 
hetkellä todella paljon kysyntää. 

Teksti: Atte Uusinoka Kuvat: Maria Suomi

Kotimaista 
kasvisproteiinia 
tutummaksi

Keskon arvioiden mukaan kas-
viproteiinipohjaisten tuotteiden, 
kuten nyhtökauran ja härkäpavun 
myynti, on noussut viimeisen kah-
den vuoden aikana jopa puolella. 

Virtasen mukaan erityisesti so-
messa suosiota kerännyt Lihaton 
lokakuu -kampanja ei näy heidän 
menekissään. 

– Kun kesä- ja grillikausi lop-
puu, niin silloin myyntimme kas-
vaa. Kokemukseni mukaan ihmiset 
panostavat ruokavalioon syksyn, 
talven ja kevään aikana. Kesällä 
voi sitten vähän lipsua, Virtanen 
naurahtaa. 

Vegefarmit-yhdistys on nuori, 
sillä se perustettiin tämän vuoden 
keväällä. Virtasen mukaan suurin 
osa yhdistyksen toiminnasta on 
vielä keskeneräisiä. 

Tavoitteena on käynnistää toi-
minta kunnolla ensi keväänä, jolloin 
yhdistyksen netti- ja Facebook-sivut 
tulisi olla pystyssä. Nettisivuille on 
tarkoitus saada kuluttajille lisätietoa 
kasvisruoasta ja -reseptejä. Virtanen 
toteaa erään yleisen väitteen kasvis-
ruoasta vääräksi.

– Moni voi ajatella vegaanisen 
ruoan olevan yksitoikkosta, mutta 
se voi olla todella monipuolista. 
Kun saamme toiminnan paremmin 
pystyyn, pyrimme kehittämään eri 
aineiden kesken yhteisiä reseptejä, 
Virtanen kiteyttää. 

VASEMMALLA:
Vegefarmit-yhdistykseen kuuluvat lietolaiset Esa Heinonen (ylh. 
vas.) Koivunalhon luomutilalta ja Juha Raininko Rainingon luomuti-
lalta sekä Janne Rauhansuu Myssyfarmilta Pöytyältä, Ville Virtanen 
Murtolan Hamppufarmilta Marttilasta sekä Vihreä härkä -kasvuprote-
iinin Juha-Pekka Aikola Uudestakaupungista. 

Vegefarmit esittäytyivät ensimmäistä kertaa yhdessä Turun ruoka-
messuilla.



Yritteliäs Auranmaa  201724

Kananmunien 
suoramyynti

Pakkaamotunnus FI200

Myymme kananmunia suoraan kanalalta 
kahdessa osoitteessa: 
Kojonkulmantie 183, Alastaro
Saarenmaantie 95, Orisuo

Kananmunien 
suoramyynti

novida.fi

Tule opiskelemaan 
sisustus-, tekstiili- tai vaatetusalan 
artesaaniksi Novidaan, Loimaalle

Opinnot alkavat 20.12.2017. 
Koulutus kestää noin kaksi 
vuotta ja sisältää lähiopetusta, 
itsenäisiä työtehtäviä, projek-
teja ja työssäoppimista. Sopii 
alanvaihtajalle, harrastuksesta 
ammatiksi haluaville tai ensim-
mäistä ammattia suorittaville. 

Haku suoraan oppilaitokseen.
Kysy lisää: Kirsi Lähde, 
0440 901 262 tai 
kirsi.lahde@novida.fi

Hei Sinä nuori tai aikuinen!

/toimisto@leko.fi

Kaikki kotisi 
ja yrityksesi

tietoliikenne-
palvelut

www.lounea.fi 

– Perheen kanssa työskente-
ly on joustavampaa. Toinen 
tietää toisen ajatukset, pohtii 
oripääläinen kuljetusyrittäjä 
Juha Koski.

Koskelle oli aikoinaan 
selvää, että hänen am-
mattinsa on kuljetusalalla 
isänsä tavoin. Hän ja veli 
Marko lähtivät parikym-
mentä vuotta sitten mukaan 
perheyrityksen toimintaan. 
Pertti-isän pitkäaikaisesta 
yrityksestä kehittyi vuonna 
1997 Kuljetusliike P. Koski 
& Pojat. Isän jäätyä eläk-
keelle muutama vuosi sitten 
omistajiksi jäivät veljekset. 

Kahdessakymmenessä 
vuodessa yritys on kasvanut 
puolet suuremmaksi, Juha 
Koski arvioi. Palkkalistoilla 
on 11 työntekijää ja saman 
verran autoja ajaa jatkuvasti 
ympäri maata. Yritys kuljet-
taa maa- ja kiviaineksia sekä 
asfalttia.

– Suurin yksittäinen 
muutos tänä aikana on ollut 
työajan seurannan muuttu-
minen tarkemmaksi, Koski 
sanoo.

Tällä hetkellä oripää-
läisyrityksellä ei ole kas-
vusuunnitelmia tai hinkua 
ulkomaille.

– Pyörimme Turun ta-
lousalueella jonkin verran ja 
ympäri maata. Sijainnillam-
me on se etu, että Oripäässä 
on hiekkaharju, josta kul-

Teksti ja kuva: Teea Jokihaara

rakentamisen vilkastuminen 
näkyy kuljetusalan yritykselle

jetamme hiekkaa Turkuun 
päin.

Koski myös kehuu Ori-
pään yrittäjyyttä. Kunnan 
yritystiheys on valtakunnan 
kärkitasoa.

– Vertaistukea on saata-
villa ja omia murheita saa 
jakaa.

Vapaus työn parhaita 
puolia

Kosken mukaan talouden 
noususuhdanne näkyy jo 
kuljetusliikkeen työtilan-
teessa.

– Rakentaminen on vil-
kastunut, ja meidän ala me-
nee rakentamisen kanssa kä-

si kädessä. Se vaikuttaa heti.
Koski arvioi, että yrityk-

sen ajokilometrit vuodessa 
ovat noin 900 000. Töitä on 
ollut monena vuonna peräk-
käin Lapissa asti. Moni auto 
on viikon kerrallaan reissus-
sa, mikä tarkoittaa kuljetta-
jalle viikkoa pois kotoa. Ta-
vallinen työpäiväkin kestää 
kymmenen tuntia. 

Koski ajaa jonkin verran 
myös itse. Vaikka päivät ja 
viikot voivat olla pitkiä, hän 

pitää yhtenä työn parhaista 
puolista vapautta.

– Arvostan yrittäjän 
omaa vapautta. En voisi enää 
tehdä töitä niin, että olisi 
säännöllinen työaika. Se ei 
sovi minulle.

Myös Kosken vapaa-ajan 
aktiviteetit soveltuvat epä-
säännölliselle työajalle.

– Käyn kuntosalilla vii-
koittain. Talvella pelaan jää-
kiekkoa kerran viikossa.

Kuka: Juha Koski
Yritys: Kuljetusliike P. Koski & Pojat
missä: Oripää
Perustettu: 1997

Kuljetusliike P. Koski & Pojat -yrityksen omistavat veljekset Juha (kuvassa) ja 
Marko Koski. Yritys toimii koko maassa ja työllistää 11 henkeä.

EIVÄT LUMI, LOSKA TAI JÄÄ PYSÄYTÄ MATKANTEKOA

...vaan se hyytynyt akku. Autosi talviajokuntoon meillä!
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Pöytyällä sijaitseva Siirtoruuvi Oy 
kehittää tuotantoaan hankkimal-
la PEMA robottihitsausaseman. 
Metallialan yritys on erikoistunut 
ruuvikuljettimien, kuljetinruuvien 
ja ruuvipumppujen suunnitteluun 
sekä valmistukseen. 

Robottiasema toimitetaan yri-
tykseen syksyn aikana ja se on 
tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuo-
desta. Aseman nopea ohjelmointi 
mahdollistaa vaihtelevien tuottei-
den valmistamisen tehokkaasti. Li-
säksi se parantaa työturvallisuutta 
ja -ergonomiaa.

– Robotti valmistaa ruuvit hit-
saamalla kierukat putkiin kiinni. 
Tarkoitus on automatisoida käsi-
työvaltaisia työvaiheita, jotta tuot-
tavuus ja tuotteiden laatu paranee, 
Siirtoruuvi Oy:n ja Lehtosen Ko-
nepaja Oy:n toimitusjohtaja Erkki 
Lehtonen kertoo.

Siirtoruuvi on Suomessa ainut 
yritys, joka on erikoistunut pel-
kästään erilaisten ruuvikuljettimi-

uusi hitsausrobotti tehostaa siirtoruuvin tuotantoa
Teksti: Paula Pihlava, kuvat: Lehtosen Konepaja

en tuottamiseen. Yritys valmistaa 
tuotteita muun muassa sellu- ja 
paperiteollisuuteen sekä kaivos- ja 
bioteollisuuteen. 

Ruuvikuljettimella voidaan 
siirtää erilaisia kuivia ja puoli-
juoksevia materiaaleja kuten vil-
jaa, lietettä ja puuhaketta. Lisäksi 
ruuvikuljetinta voi käyttää esimer-
kiksi materiaalien sekoittamiseen, 
viilentämiseen ja kuivaamiseen.

Osa LEKO Group konsernia

Siirtoruuvi on vuonna 1977 perus-
tettu perheyritys. Viisi vuotta sitten 
metalliteollisuuden tilauskonepaja 
Lehtosen Konepaja osti yrityksen 
osaksi LEKO Group konsernia. 
Siirtoruuvin entinen omistaja Sa-
muli Ryökäs oli siirtymässä eläk-
keelle ja haki yritykselleen ostajaa. 
Yritykset olivat tehneet jo kauan 
yhteistyötä ja sen pohjalta Siirto-
ruuvin siirtyminen osaksi LEKO 
Groupia tapahtui luontevasti. 

Yritys: Siirtoruuvi Oy
Kuka: Toimitusjohtaja Erkki Lehtonen
missä: Pöytyä
Perustettu: 1977, osaksi LEKO Groupia 2012

Ruuvikuljettimia valmistetaan muun muassa elintarviketeollisuu-
teen ja jätevesihuoltoon. 

Siirtoruuvi ja Lehtosen Konepaja ovat molemmat 
perheyrityksiä, joiden toimitusjohtajana toimii Erkki 
Lehtonen. 

– Lehtosen Konepaja valmistaa 
yhtenä tuoteryhmänään kuljettimia 
ja kuljetinjärjestelmiä, mutta ruu-
vikuljettimia yritys ei ole koskaan 
tehnyt. Siirtoruuvi on täydentänyt 
palveluita niin, että yritys pystyy 
nyt tarjoamaan kattavasti erilaisia 
kuljettimia. Samalla voimme tehdä 
ristiinmyyntiä ja tarjota esimerkik-
si ruuvikuljettimia tilanneille asi-
akkaille muita kuljetinvaihtoehto-
ja, Lehtonen sanoo.

Yrityksellä on tällä hetkellä 22 
työntekijää ja sen tuotanto on kas-
vanut tasaisesti kuluneen viiden 
vuoden aikana.

– Olemme kehittäneet voimak-
kaasti yrityksen prosesseja, logis-
tiikkaa ja digitalisointia, Lehtonen 
kertoo.

Vientiä Aasiaan ja Etelä-
Amerikkaan saakka

Yrityksen tuotteita toimitetaan ko-
ko Suomen alueelle. Siirtoruuvin 
liikevaihdosta noin 70 prosenttia 
tulee viennistä, joka suuntautuu 
pääsääntöisesti Ruotsiin, Norjaan 
ja Itävaltaan. 

Lehtonen kertoo, että ulkomaan 
vienti on jonkin verran lisääntynyt 
viime vuosina. 

– Olemme tehneet toimituksia 
myös Kiinaan, Chileen sekä Yh-
dysvaltoihin ja haemme jatkuvasti 
aktiivisesti uusia markkinoita sekä 
asiakkaita. Vaikka Siirtoruuvi on 
suhteellisen pieni yritys, toiminta 
on silti hyvin kansainvälistä, Leh-
tonen sanoo. 

Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

Alanvaihdos vei sinapin maailmaan

Ketkä: Minna Hirvelä ja Marko Mäkilä 
Yritys: Vaskion Mauste oy 
missä: Aura
Perustettu: 1958/2017 

Vaskion Mauste Oy:tä pyörittävät 
Minna Hirvelä ja Marko Mäkilä 
pohtivat alanvaihdosta puolentois-
ta vuoden ajan. Lähihoitajan töitä 
tehnyt Hirvelä ja IT-alalla toiminut 
Mäkilä kuulivat sattumalta yri-
tyksen edellisen omistajan myyn-
tiaikeista. Kummallakaan heistä 
ei ollut minkäänlaista kokemusta 
sinapin valmistamisesta

– Sen tiedon saatuamme koim-
me tästä yrityksestä ja koko työstä 
hyvin vahvan intuition, toteaa Hir-
velä.

– Kun kuulimme myyntiai-
keista, me innostuimme ideasta. 
Koimme, että on helpompaa lähteä 
jatkamaan hyvää, pitkän historian 
omaavaa ja valmiin asiakaskunnan 
omaavaa tuotetta, kuin luomaan 
täysin uutta, Mäkilä avaa.

Pariskunta oli ajatellut perustaa 
aivan toisen alan yrityksen, kunnes 

Minna Hirvelä ja Marko Mäkilä jatkavat perinteikkään Vaskion 
Mausteen yrittäjinä.

he heinäkuussa 2017 päätyivätkin 
jatkamaan Matin Mainio -sinapista 
tunnettua yritystä. 

– Halusimme tehdä töitä yhdes-
sä ja lähellä kotia täällä Aurassa. 
Myös työajat ja perhesyyt olivat 
ratkaisevia, eikä minun tarvitse 
tehdä enää vuorotyötä, Hirvelä lu-
ettelee päätökseen johtaneita syitä.

Uutta kohti historian tuntien

Matin Mainion sinapin historia 
ulottuu 1950-luvun lopulle, jol-
loin sen kehittäneet Matti ja Anna 
Ojala alkoivat valmistaa sinappia 
omiin ja heidän kahvilan tarpeisiin. 
Hirvelä ja Mäkelä ovat Vaskion 
Mausteen neljännet omistajat ja he 
aikovat olla uskollisia niin yrityk-
sen kuin reseptinkin perinteille.

– Vaikka myynti lisääntyisi, 
emme ala tuottaa sinappia auto-

maattisesti 10 000 litran sammi-
oissa. Haluamme tuotannon olevan 
kotoisaa ja ihmisläheistä. Haluam-
me tarkkailla laatua tekoprosessin 
aikana niin, että voimme todeta 
tuotteen olevan sellaista kuin sen 
pitääkin, Mäkilä toteaa. 

Vaikka Hirvelä ja Mäkilä aiko-
vat olla uskollisia perinteelle, ovat 
he vieneet tuotemerkkiä eteenpäin. 
Pullot ja etiketit ovat saamassa 
uuden ilmeen. Ne saattavat löytyä 
kaupan hyllyiltä jo tämän vuoden 
aikana.  Yritys viettää 60-vuotis-
juhliaan ensi vuonna. Yrittäjäparis-
kunnalla on tavoitteena tuoda juh-
lavuotena uusia tuotteita paremmin 
esille, lisätä myyntiä ja tavoittaa 
nuorempaa kohderyhmää.

– Olemme myös miettineet 
uutta makua, joka on mahdollises-
ti hyllyillä ensi keväänä, Hirvelä 
vinkkaa. 
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Kello lähentelee kuutta aamulla, 
kun Auranmaan Puhallusvillan 
työntekijät suuntaavat ensimmäi-
sille rakennustyömaille. Yrityksen 
omistaja Ismo Rantala on suunni-
tellut päivän työurakat ja ajoreitit 
niiden mukaan. Yritys toimii koko 
länsirannikon alueella Närpiöstä 
Hankoon asti, joten ajokilometrejä 
saattaa päivässä tulla useita.  

– Tavalliseen työpäivään voi si-
sältyä useampia pieniä kohteita tai 
pidempi urakka, joka kestää use-
amman päivän. Kohteet vaihtelevat 
hyvin paljon. Osa tehtävistä töistä 
on rakennusten suoria yläpohjia, 
jotka ovat tavallisia urakoita, tai 
sitten erittäin haastavia ontelopu-
halluksia, Rantala kertoo.

Auranmaan Puhallusvilla tekee 
rakennusten lämmöneristyksiä. 
Yritys asentaa puhallusvillaa, jota 
käytetään rakennusten ylä- sekä 
alapohjissa ja joka on materiaalina 
nopeampi laittaa kuin villaeristele-
vyt.

Yritys toimii lämmöneristys-
palveluita tarjoavan ISOVERin 
sopimusurakoitsijana ja käyttää 
vain ISOVERin tuottamaa Insul-

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Karola Rantala

Puhallusvillalla rakennusten lämmöneristäminen 
tapahtuu nopeasti

Safe-merkkistä puhallusvillaa. Se 
on materiaaliltaan mineraalivillaa, 
tai toiselta nimeltään lasivillaa, 
joka on pääosin valmistettu kierrä-
tyslasista. 

Asiakkaina Auranmaan Puhal-
lusvillalla on niin valtakunnallisia 
rakennusliikkeitä kuin yksityisasi-
akkaita. Suuri osa yrityksen myyn-
nistä tapahtuu ISOVERin myyn-
tiorganisaation kautta, josta sitten 
urakat ohjautuvat Auranmaan Pu-
hallusvillalle. 

– Rautakaupat ovat myös tär-
keä osa myyntiä ja joista alueella 
toimivat asiakkaat saavat tietoa 
palveluistamme, Rantala toteaa.

Lähes 30 vuotta kokemusta

Rantala perusti Pöytyän Kyrössä 
toimivan Auranmaan Puhallusvil-
lan vuonna 1989. 

– Olen ollut yrittäjänä 16-vuo-
tiaasta lähtien. Aluksi toimin kai-
vinkoneurakoitsijana ja lämmön-
eristystöihin päädyin myöhemmin 
hieman sattuman kautta.

Vaikka yrityksen toimenkuva 
ei ole sen pitkän historian aikana 

Kuka: Ismo Rantala
Yritys: Auranmaan Puhallusvilla
sijainti: Pöytyä
Perustettu: 1989

Ismo Rantalan omistama Auranmaan Puhallusvilla asentaa ISOVE-
Rin puhallusvillaa Suomen länsirannikolla. 

muuttunut, Rantala toteaa, että 
työstä on tullut haastavampaa. 

– Rakennusratkaisut ovat hyvin 
erilaisia nykyään kuin 30 vuotta 
sitten, mikä tekee työstä vaativaa.

Positiivinen palaute kruunaa 
päivän

Auranmaan Puhallusvilla työllistää 
5–7 työntekijää riippuen vuoden-
ajoista. Esimerkiksi syksyllä töitä 
on enemmän kuin keväällä. 

Kaikille yrityksen työnteki-
jöille on myönnetty Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:n puhallus-
villaeristeiden asentajan henkilös-
ertifikaatti. Sertifikaatin saamiseen 
vaadittavassa koulutuksessa käy-
dään puhallusvillan asennuksen 
eri vaiheita läpi, jotta työntekijä 
osaa tarjota määräysten mukaista 
palvelua.

Rantala toteaa, että Auranmaan 
Puhallusvillan toiminta ja menes-
tys perustuu sen työntekijöiden 
joustavuuteen ja on kiitollinen 
yrityksen toimintaan tänä päivänä. 
Kaikki työntekijät ovat Auranmaan 
alueelta ja myös Rantalan poika 
työskentelee yrityksessä.

– Ne ovat parhaita hetkiä töis-
sä, kun saa asiakkaalta positiivis-
ta palautetta. Se kruunaa yrittäjän 
päivän. Yleensäkin töissä viihtymi-
nen perustuu hyvään työyhteisöön. 
Pitäisi olla niin, että joka aamu on 
mukava tulla töihin, Ismo Rantala 
painottaa

*Säästöpankin Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

Tule pankkionnelliseksi osoitteessa 
www.saastopankki.fi/tule-asiakkaaksi

sanoo, että henkilökunnallamme  
on erinomainen palveluasenne.*

Säästöpankin asiakkaista

Liedon Säästöpankki | Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku
p. 010 430 900** | www.saastopankki.fi/liedonsp

**) Puhelu 8,35 snt/puh. + 6 snt/min., matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

ERÄTUOTTEIDEN AMMATTILAINEN

www.onegear.fi

Laadukkaat tuotteet retkeilyyn,
kalastukseen ja metsästykseen

SKANDINAAVISTA
MUOTIA 

JA DESIGNIA

www.kuultoshop.fi
mm. Marimekko, Minna Parikka, Laurie...

www.annemaris.fi

• Sisustus ja lahjat
• Kattava kangasvalikoima
• Sisustusompelupalvelu

Ahjonkatu 3, 32200 Loimaa . Puh. 040 588 9414 
www.vanhavesikoskenkoulu.fi

 IDYLLINEN
OSTOSPAIKKA

Shoppailun lomassa voit nauttia 
suklaakahvilan herkullisista antimista! 

LOIMAALLA VANHAN VESIKOSKEN
KOULUN KAUNIISSA MILJÖÖSSÄ
LOIMAALLA VANHAN VESIKOSKEN
KOULUN KAUNIISSA MILJÖÖSSÄ

ALKAVAT KURSSIT AURASSA: 
B-AJOKORTTI PERUSVAIHE: 8.1.-18 KLO 17.
AM120(MOPO)-KURSSI: 10.1.-18 KLO 17. 

Teoriat mahdollista seurata myös virtuaalisesti. 
Joulutarjouksena alennetut hinnat, jos ilmoittaudut ennen 26.12. 

Katso hinnat ja lisätiedot www.autokouluraita.fi
TTai soita 040-6745676. 

Meiltä myös lahjakortit pukinkonttiin! Olemme mukana Kyrön joulumarkkinoilla 16.12. 
www.autokouluraita.fi
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Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7001

Huolto
040 450 7002 www.loimaanlaatuauto.fi

Ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14
Lamminkatu 39

Myynti
040 450 7011

Huolto
040 450 7012

Meillä yli 300:n vaihtoautovalikoima. Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan, myös asuntoautot/ -vaunut ja moottoripyörät. 

Joustava rahoitus jopa ilman käsirahaa ja korkoa. 1. erä vaikka helmikuussa.

Nissan Micra 1,0L 70 
Acenta 5M/T 0tkm -17

TERVETULOA!

    Meillä uusiin
Ford, Skoda ja Nissan -autoihin  

KAIKKI KAMPANJATARJOUKSET!

 17.430

Ford Fiesta 1,0 EcoBoost 
100hv PowerShift Titanium 
A6 5-ovinen 38tkm -15

16.890

Skoda Fabia Combi 1,2 TSI 110 
Style 1tkm -16

19.990

Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

nahkis valmistaa 
sukupolvelta toiselle 
kestäviä tuotteita

Kuka: Laura Savolainen 
Yritys: Nahkis 

missä: Marttila 
Perustettu: 2017

Käsityöalan yrittäjä 
Laura Savolainen puhuu 

laadun puolesta.

Marttilassa sijaitsevan lounaskahvilan tiloissa 
on huone, jonka sisältä löytyy kasviparkitusta 
naudannahkasta tehtyjä hevostarvikkeita, vöitä 
ja korttikoteloita. Siellä niitä valmistaa Nahkis-
yrityksen heinäkuussa perustanut Laura Savo-
lainen. 

Hän ei koskaan ajatellut päätyvän työsken-
telemään käsityöalalle. 

– Olin ollut hetken aikaa lapsen kanssa 
kotona ja ajattelin, että nyt voisin kokeilla 
tehdä jotain. Huomasin tammikuussa 2016 
Ypäjän hevosopistolla viikonloppukurssin, 
jossa tein koirilleni pannat ja hihnat aidosta 
nahkasta. Innostuin aiheesta niin paljon, että 
tivasin opettajalta miten tätä voisi opiskella 
enemmän. Pian sinne tuli uusi koulutuslinja, 
johon hain, Savolainen muistelee.

Savolainen on suorittanut hevostalouden 
perustutkinnon osuuden, jossa keskitytään he-
vosvarusteiden valmistamiseen ja korjaami-
seen. Hänen olisi mahdollista hakeutua jatko-
koulutukseen, josta valmistuisi valjassepäksi. 
Nahkaan hän ihastui sen monipuolisuuden 
takia. 

– Katsoin valjvasverstaalla tehtyjä tuottei-
ta ja ihastuin siihen, miten paljon kaikenlai-
sia tuotteita niistä voi tehdä. Tämä on nopeaa 
hommaa. Saan ajatuksen koiranvaljaasta ja se 
on valmis muutamassa tunnissa ja työ on siinä. 
Oman käden työn näkee todella nopeasti.

Laatu maksaa itsensä takaisin

Laura Savolaisen mukaan suomalaisen käsi-
työn ja sukupolvelta toiselle kestävien tuot-
teiden arvostus on hieman nousussa. Tilanne 
on hänen mielestään vieläkin hyvin kahtiaja-
kautunut.

– Jotkut haluavat vieläkin tuotteita mah-
dollisimman halvalla ja he päätyvät ostamaan 
Kiinasta euron tai kahden arvoisia tuotteita, 
joilla ei ole mitään takuita. Valveutuneet ih-
miset ovat valmiita maksamaan laadusta ja 
ekologisuudesta. He haluavat tuotteita, jotka 
kestävät.

Savolainen ottaa esiin vanhan vyönsä, joka 
myytiin hänelle nahkavyönä. Se on repaleinen 
ja käyttökelvoton, vaikka vyö ei ole erityisen 
vanha. Savolaisen mukaan tämä ”nahkavyö” 
koostuu enimmäkseen kankaasta ja pahvista. 

– Tässä oli taljankuva. Ihmiset mieltävät 
sen olevan laadun tae niin kuin kultasepän 
tuotteissa oleva leima merkitsee aitoutta. Tal-
jakuvan käyttöä ei kuitenkaan valvo kukaan 
eli kaikki saavat käyttää sitä miten haluaa. 

Savolainen kertoo näyttävänsä vaatekau-
pasta ostamaansa vanhaa vyötä empiville 
asiakkaille, jotta he tajuavat halvan ja laaduk-
kaan tuotteen erot.

– Minä käytän vain sellaisia materiaaleja, 
joiden takana voin seistä, Laura Savolainen 
kiteyttää. 
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Ensin oli vuokrapaikkoja. Vuonna 
1981 valmistui oma kasvihuone. 
Tänään kukkaloistoa kasvaa 3,5 
hehtaarin alalla.

– Kasvihuoneita on rakennet-
tu tasaisesti lisää vuosien varrella, 
kertoo Ylitalon kauppapuutarhan 
yrittäjä ja perustaja Arvo Ylitalo.

Multa tuoksuu. On helppo 
hengittää; ilma tuntuu raikkaan 
kostealta. Tänä vuonna Ylitalon 
kasvihuoneissa varttuu arviolta 2,7 
miljoonaa ruukkukukkaa. Tulossa 
on rivikaupalla saintpauliaa, tulilat-
vaa, krysanteemia sekä jouluseson-
gin mukaan atsaleaa ja joulutähteä.

– Kasvatamme kukkivia ruuk-
kukasveja, Ylitalo täsmentää.

Orvokkimyyntiä 12-vuotiaana

Muistellaan vielä hieman mennyt-
tä. Arvo Ylitalo on ollut aina kiin-
nostunut kasveista. 

– Myin ensimmäiset itsekas-
vatetut orvokit 12-vuotiaana, Tai-
valkoskelta kotoisin oleva mies 
kertoo.

Kauppapuutarhan tarina alkoi 
1970- ja 1980-lukujen taitteessa, 

jolloin Ylitalo työskenteli Noor-
markussa ja sitten Loimaalla vuok-
raviljelijänä. 

– Oman kasvihuoneen raken-
simme Oripäähän, koska saimme 
tontin hyvältä paikalta. Oripää si-
jaitsee lähellä Loimaata, joten tuo-
tanto oli helppo siirtää.

1990-luvun alussa kauppapuu-
tarhaa laajennettiin Viroon, mutta 
vuonna 2000 kaikki viljely keski-
tettiin takaisin Kangastielle.

Tänä vuonna Ylitalon kaup-
papuutarhan liikevaihto on neljän 
miljoonan euron kieppeillä. Asi-
akkaita ovat pääasiassa keskus- ja 
tukkuliikkeet. Henkilökuntaan 
kuuluu omaa väkeä 13 ja vuokra-
työvoimaa kymmenisen työvuotta. 

Ylitalon kauppapuutarhan yri-
tyshistoria kuulostaa tuhkimotarin-
alta. Miltä yrittäjästä tuntuu katsoa 

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

miljoonien kukkien mies

 – Viherkasvit tuodaan 
Suomeen pääasiassa 

ulkomailta. Me 
haluamme keskittyä 
kukkiviin kasveihin.

Tulevat investoinnit ovat vielä avoinna. – Laajentaminen on mahdollis-
ta. Riippuu miten kysyntä kehittyy, toimitusjohtaja Arvo Ylitalo sanoo.

Arvo Ylitalo myi ensimmäiset orvokkinsa 12-vuotiaana. Tänä 
vuonna hänen kauppapuutarhassaan kasvaa 2,7 miljoonaa 
ruukkukukkaa. 

Viidesosa Suomessa myytävistä joulutähdistä on lähtöisin 
Ylitalon puutarhasta.

Kuka: Arvo Ylitalo
Yritys: Ylitalo Oy kauppapuutarha
missä: Oripää
Perustettu: 1981

Puutarha-alan kilpailu on ki-
ristynyt, sillä kukkien tuonti ulko-
mailta on lisääntynyt. Esimerkiksi 
ruusua ei enää kasvateta Suomessa.

– Joulutähti on aika lailla koti-
mainen tuote, sillä se kestää huo-
nosti kuljetusta.

– Kukkien menekki kasvaa hie-
man joka kevät. Pihoja ja puutar-
hoja somistetaan entistä enemmän. 
Kevättuotanto on suhteellisen hy-
vin kotimaisten tuottajien hallussa, 
Ylitalo lisää.

Pitkän linjan puutarhayrittäjältä 
on pakko kysyä, mikä on suosikki-
kukkasi?

– Se kukka, joka käy hyvin 
kaupaksi, Arvo Ylitalo vastaa to-
merasti.

kättensä jälkiä?
– Ei kai miltään. Väsyneem-

mältä tuntuu kuin aloittaessa, Yli-
talo sanoo vaatimattomasti.

Kevättuotanto kotimaista

Petri Pakkosen halu perustaa yri-
tys kumpusi omasta työttömyydes-
tä ja halusta auttaa muita. Miljoo-
nia ei tavoitella, vaan pääasia on 
tienata elanto ihmisten auttamisel-
la. Tarkoitus on auttaa ikäihmisiä 
pärjäämään paremmin ja pidem-
pään kotona.

Pakkonen huomasi epäkohdan, 
johon hän päätti puuttua. Ikäihmis-
ten avuksi on olemassa paljon hyö-
dyllistä teknologiaa. Mutta moni-
kaan ei tiedä tarjonnasta saati siitä, 
miten näitä laitteita voisi hankkia.

– Tavaroiden valmistajat, myy-
jät ja maahantuojat ovat kaikki 
verkossa, mutta ikäihmiset eivät 
valitettavasti heitä sieltä löydä, 
Pakkonen pohtii.

Hienoimmillaan teknologia toi-
mii normaalin elämisen taustalla il-
man, että ihmisen täytyy kiinnittää 
siihen mitään huomiota. Asuntoon 
sijoitetut anturit keräävät omaisille 
tai hoitohenkilökunnalle esimer-
kiksi tietoa ikäihmisen liikkeistä 
kotona. 

Kerätyn datan pohjalta pys-
tytään huolehtimaan, että vanhus 
syö ja juo riittävän usein, käy ves-
sassa normaalitahtiin ja liikkuu 
muutenkin kodissaan. Muistisai-
raan ihmisen normaali eläminen ja 
liikkuminen pystytään turvaamaan 
vaikkapa anturilla, joka tekee il-
moituksen ulko-oven avaamisesta 
tai gps-paikantimella, johon ase-
tetulta turva-alueelta poistuminen 
aiheuttaa hälytyksen.

Perinteisten hälytysrannekkei-
den tilalle on saatavissa laitteita, 
jotka tunnistavat kaatumisen ja hä-
lyttävät apua automaattisesti, vaik-
ka ihminen olisi itse kykenemätön 
painamaan hälytysnappia.

Tilanne hahmotetaan 
tarvekartoituksella 

Kotikäynneillä kartoitetaan edul-
liseen hintaan kodin ominaisuudet 
asuinmukavuuden ja turvallisuu-

Pärjäätkö Kotonas 
ikäihmisten asialla

Teksti: Jarkko S. Laitinen, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Ikäihmisten avuksi on olemassa paljon teknologiaa, mutta mo-
nikaan ei tiedä tarjonnasta, kertoo Pärjäätkö Kotonas -yrityksen 
toimitusjohtaja Petri Pakkonen.

Kuka: Petri Pakkonen
Yritys: Pärjäätkö Kotonas Oy
missä: Pöytyä ja Kyrö
Perustettu: 2016

den kannalta. Pitääkö esimerkiksi 
tehdä muutoksia, jos tulevaisuu-
dessa on tarve käyttää rollaattoria 
tai pyörätuolia.

Kartoituskäynti kestää asun-
nosta riippuen tunnista kahteen. 
Katsotaan mitä muutoksia ja han-
kintoja mahdollisesti tarvitsee teh-
dä ja onko ne mahdollista toteuttaa 
järkevillä kustannuksilla.

Kaikkien hankittavien laittei-
den käyttöön myös opastetaan, jot-
ta asiakas saa täyden hyödyn eikä 
jää yksin laitteidensa kanssa.

Turvallisuutta tarkastellessa 
tutkitaan esimerkiksi, onko jyrk-
kiä portaita tai kompastumisriskiä. 
Myös palo- ja sähköturvallisuus 
tutkitaan.

Esimerkiksi liesihälytintä olen 
yrittänyt esittää joka asiakkaalle. 
Ihan nuoremmallakin ihmisellä 
saattaa sähköliesi unohtua päälle. 
Ja sitten jos on vaikka muistion-
gelmia, niin liesi helposti unohtuu 
päälle ja sitä varten tällainen häly-
tin olisi hyvä olla.

Monipuolisuus on valttia 

Toimintaa esitellessä tuli vastaan 
yllättävä pyyntö siitä, voisiko Petri 
käydä pesemässä ikkunat. Toime-
lias mies totesi, että jos sellaiselle 
on tarvetta, niin sitten hän tekee 
pyydetyn työn.

Olenkin käynyt ikkunoiden pe-
sun lisäksi esimerkiksi vaihtamassa 
verhoja, imuroimassa, tekemässä 
pihahommia ja ihan mitä vain ko-
tona tarvitaan, Pakkonen luettelee.

Asiakas on aina työnjohtaja. 
Pakkonen myy aikaansa, ja asia-
kas päättää kuinka se aika käyte-
tään. Myös kesken työnteon voi 
pyytää vaikkapa pyyhkimään pölyt 
korkeista paikoista, jos tarvetta on. 
Eikä palvelu käy kalliiksikaan.

Jos asiakkaan toimintakyky on 
alentunut niin, että itse ei pysty 
hommia tekemään, voimme tarjota 
palvelun arvonlisäverottomasti. Ja 
lopunkin osuuden voi laittaa vero-
tukseen kotitalousvähennyksenä, 
Pakkonen muistuttaa.

Trendikkään sisustajan kodissa 
tulee nyt olla viherkasveja. Tähän 
buumiin Ylitalolla ei sen enempää 
vastata.

– Viherkasvit tuodaan Suomeen 
pääasiassa ulkomailta. Me haluam-
me keskittyä kukkiviin kasveihin.
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Teksti: Atte Uusinoka, kuva: Juha Taponen

Suomi tunnetaan puhtaasta luon-
nostaan. Tämä on konkretisoitunut 
luonnonkosmetiikkaa ja -voiteita 
valmistavalle Fuengicon Oy:lle. 
Heidän tuottamaansa pihkavoidetta 
myydään Suomen lisäksi Ruotsis-
sa, Espanjassa ja jopa Gambiassa. 

– Maailmalla ja Euroopassa 
on kysyntää suomalaisille tuotteil-
le, koska Suomi mielletään hyvin 
puhtaaksi maaksi. Suomi on si-
nänsä erikoinen maa, että meidän 
metsistä 70–80 prosenttia on luo-
mualuetta, mikä on ainutlaatuis-
ta maailmassa, toteaa Fuengicon 
Oy:n Juha Taponen. 

Taponen päättyi tekemään itse 
luonnontuotteitaan todettuaan, että 
on parempi tehdä itse, jotta tietää 
mitä myy. Taposen mukaan nyky-
ään myydään paljon tuotteita, joi-
den sanotaan olevan luonnontuot-
teita. Tämä ei ole asian laita, kun 
tuotteisiin tutustuu tarkemmin.

– Joidenkin luonnontuotteiden 
mainostetaan olevan 97 prosent-
tisesti luonnon raaka-aineista tehty-
jä. Minua aina kiinnostaa, mitä se 
loppu on. Se on yleensä säilöntäai-
neita tai allergisoivia hajusteita. Sä-
ilöntäaineet ovat yksi eniten aller-

Kuusenpihkan voimalla maailmalle
gisoivia osia kosmetiikassa. Meidän 
tuotteet ovat 100 prosenttisesti luon-
non raaka-aineista tehtyjä.

Luonnontuotteita kotimaasta 

Fuengicon valmistaa hyvin mo-
nenlaisia luonnontuotteita, joista 
tunnetuin on kuusenpihkavoide. 
Taposen mukaan he ovat Suomessa 
vähintään kolmen suurimman pih-
kavoiteen tuottajan joukossa. 

– Meidän kuusenpihkavoidet-
tamme valmistetaan Lapista ke-

Kuka: Juha Taponen 
Yritys: Fuengicon Oy 
missä: Pöytyä/Kyrö 
Perustettu: 2013

rätystä kuusenpihkasta, suomalai-
sesta luomu mehiläisenvahasta ja 
paikallisen yrittäjän valmistamasta 
luomuöljystä.

Fuengiconin myydyintä tuotet-
ta eli kuusenpihkavoidetta käyte-
tään erilaisissa iho-ongelmissa ja 
haavojen hoidossa.  Tämän lisäksi 
he myyvät esimerkiksi inkivääristä 
tehtyä orgaanista kipuvoidetta, pih-
ka-terva -voidetta ja julkisuudessa-
kin esiintynyttä pakurivoidetta, jo-
ka on vahvinta Suomen luonnosta 
löytyvää antioksidanttia. 

Mikko Jaakkola naurahtaa muis-
tellessaan, miten päätyi kuljetus-
alan yrittäjäksi reilut kymmenen 
vuotta sitten. Hän oli ollut kolme 
vuotta töissä yrityksessä, joka kul-
jetti raakamaitoa. Aivan tavallisena 
työpäivänä oli edessä kuljettajan 
vaihto työnantajan kotipihalla.

– Se oli niin huvittava tapahtu-
ma. Työnantaja tuli ulos ja kysyi, 
että mitä jos ostaisit tämän yrityk-
sen. Sanoin heti että juu juu, mutta 
palataan myöhemmin. Täytyi työ-
vuoro ensin tehdä. En edes mietti-
nyt asiaa, Jaakkola muistelee.

– Olin maanviljelijän poika, en 

Teksti: Teea Jokihaara, kuva: Riina-Kaisa Niemi

maitoauto ei koskaan pysähdy
ollut opiskellut tätä alaa. Lähipii-
rissä ei ollut yrittäjätoimintaa paitsi 
maanviljelys, ja se on toki eri asia 
kuin pyörittää bisneksiä kumipyö-
rien päällä. Olen sanonut, että olen 
aika pelkäämätön kaveri ja lähden 
uusiin haasteisiin.

Jaakkola jatkoi työnantajansa 
jalanjäljissä. Kuljetus Mikko Jaak-
kola Oy kuljettaa edelleen tiloilta 
meijerille raakamaitoa Vakka-Suo-
men ja Auranmaan alueella. Säiliö-
auto liikkuu kellon ympäri vuoden 
jokaisena päivänä, kilometrejä 
kertyy pelkästään maitoautolle 330 
000 vuodessa. Yläneläinen yritys 

on Osuuskunta Länsimaidon sopi-
musliikennöitsijä.

Kolme vuotta sitten Jaakko-
la perusti myös toisen yrityksen, 
jonka alihankkijana ensimmäinen 
yritys toimii. Tällöin kuljetukset 
laajenivat Suomen ja Ruotsin vä-
lisiin ajoihin.

– Nälkä kasvoi syödessä ja ka-
lustoa lisättiin. Suomen ja Ruotsin 
välillä ajetaan kaikkea, mitä vain 
koppaan mahtuu, paperirullista 
rautaputkiin, elintarvikkeisiin ja 
vaarallisiin aineisiin.

Jaakkolan palkkalistoilla on 
tällä hetkellä kuusi kuljettajaa. 

Mikko Jaakkolan kalustoon kuuluu kaksi täysperäyhdistelmää. Toinen niistä kuljettaa maitoa Vakka-
Suomen ja Auranmaan alueella, toinen ajaa tuotteita Suomen ja Ruotsin välillä.

Laajentamisnälkää voisi vieläkin 
olla, mutta taloustilanne tekee va-
rovaiseksi.

– Ainahan haaveita on. Muuta-
ma auto ja työntekijä lisää. En näe, 
että esimerkiksi tukkiautoa hankki-
sin, mutta seurailen vientiteollisuu-
den näkymiä.

– Vaikka puhutaan että on nou-
susuhdanne, täällä kumipyörien 
päällä taantumaa on vielä. Autoja 
menee ja tulee, mutta ne ovat niitä 
pakollisia ajoja, lisätöitä ei meille 
ole tullut. Mitä kollegojen kanssa 
juttelee, niin samaa on tällä kuor-
ma-autoilualalla.

Vaihteleva keli huomioitava

Työtahti on taantumasta huolimat-
ta kovaa. Peräjälkeen tehdään kak-
si päivävuoroa ja kaksi yövuoroa, 
sitten on neljä päivää vapaata. Ajot 
kestävät kellon ympäri.

– Ei työpäivinä ehdi kauheasti 
kotona olla, muuta kuin jotain hau-
kata ja mennä nukkumaan.

Pitkiin työpäiviin vastapainoa 
tuo Jaakkolalle aika perheen kans-
sa kotona Nousiaisissa sekä vapaa-
palokuntatoiminta.

Liikkuvan työn tärkeisiin hen-
kireikiin kuuluu myös kollegojen 
verkosto. Muita yrittäjiä ja kuljetta-

jia nähdään kasvotusten koulutus-
päivillä ja, mutta muutoin pidetään 
yhteyttä puhelimitse.

– Olemme tiiviisti yhteydessä 
ja pystymme jakamaan kokemuk-
sia. Mikään päivä ei ole koskaan 
samanlainen, Jaakkola sanoo.

Myös vuodenajat tekevät työs-
tä vaihtelevaa. Talvea kohti men-
täessä liukkaus ja pimeys tuovat 
haastetta.

– Maitotilathan ovat kauempa-
na päätiestä. Siinä on omia haastei-
ta, mutta täytyy mennä, oli keli mi-
kä tahansa. Tässä yhdentoista vuo-
den aikana autoja on mennyt ojaan, 
mutta ne ovat niitä yrittäjän riskejä, 
eikä kelille mitään voi. Kuljettajat 
ymmärtävät sen myös, ja silloin 
ajetaan maltilla ja rauhassa.

Kuka: Mikko Jaakkola
Yritys: Kuljetus Mikko Jaakkola Oy
missä: Pöytyä/Yläne
Perustettu: 2006

Internetsivut -ja palvelut

Digimarkkinointi

Ulkomainokset

Video -ja valokuvaus

Loimaan toimipiste
Kauppalankatu 2B, 2. krs
p. 0207 411 600
info@trival.fi
PL 42, 32200 Loimaa

Lempäälän toimipiste
Lempäälän Aleksi
p. 044 700 9065
37500 Lempäälä

Printtimainonta

Tehtaanmyymälästä 
maailmanvalloitukseen

Fuengiconin suuri haave toteutui 
marraskuun alussa, kun he avasi-
vat Marttilaan tuotantotilojensa 
viereen myymälän. Seuraavaksi 
heillä on suuntana laajentua en-
tistä enemmän ulkomaille. Juha 
Taposen mukaan Suomi on liian 
pieni markkina-alue, jos heidän 
kaltaisensa yritys haluaa oikeasti 
kasvaa.

– Meidän visiomme ensi vuo-
delle on se, että pääsemme myy-
mään tuotteiamme laajemmassa 
määrin ja viemään niitä Euroopan 
markkinoille. Alkuvuodesta 2018 
me pyrimme saamaan uusia jäl-
leenmyyjiä Euroopan eri kolkista 
kuten Unkarista, Venäjältä ja Sak-
sasta. 

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
RENGASTYÖT JA SÄILYTYS
RENGASMYYNTI
ILMASTOINTIHUOLLOT 
JA KORJAUKSET
KATSASTUSTARKASTUKSET
ALUSTA JA JARRUTYÖT
4-PYÖRÄ SUUNTAUKSET
PAKOKAASUMITTAUKSET
SÄHKÖKORJAUKSET
SIJAISAUTOPALVELU
TUULILASINVAIHDOT
HITSAUKSET
MOPOAUTOT

Auranmaan Auto-  
ja konehuolto
Marttilantie 69,
MARTTILA
p. 050 329 3968
Avoinna ark 8-17

Kyröntie 472, 
TARVASJOKI
p. 044 362 6160, 02 484 8918
Avoinna ark 7-16

Rekolantie 8,
RIIHIKOSKI
p. 044 981 9109
Avoinna ark 8-16
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Kotimaa Ulkomaat (tilaa esitteet)
9.12. PORVOO joulumarkkinat, 30 €. 21.-27.12. JOULU Haapsalussa, TH, Fra

Mare kylpylä, 525 €/hlö H2
10.-11.2. Tallinna Les Miserables, 220 €/hlö.

10.12. Tku Tuomiokirkko joululaulut 
+ joulumarkkinat, 15 €/hlö.
13.1.2018 TUURIN kyläkauppa, 40/hlö.
2.2. ISKELMÄGAALA TRE, 85 €. 
Ilm.12.12. menn.
3.3. LALLIS-musikaali Rauma, 69 €. 
Ilm.31.12. menn.
10.4. Helsinki-Eduskuntatalo, Suurkirkko,
lounas, 65 €.
6.5. Mamma Mia- Hki, 119 €/hlö.
9.6. Mannerheim-ooppera W.Torikka,
Ilmajoki. Sis. lounas 130 €.

17.-18.7. Savonlinna Ooppera, 
Madame Butter�y, alk. 370 €/hlö H2
22.7. Sillanpää-ooppera W.Torikka,
Hämeenkyrö, 89 €/hlö

17.6. ÖRÖN linnakesaari 40/hlö.

7.-14.3. Gran Canaria Puerto Rico, 899 €.
1.-6.4. PÄRNU kylpylä Emmi, TH, 
389 €/hlö.
2.-9.4. Madeira, 1119 €/hlö H2. Ilm. heti.
22.-29.4. Hollanti Tulppaanit, 
bussi-/laivamatkana, 995 €/hlö H2.
6.-11.5. Espanjan upeat patiot, Cordoba,
1199 €, Malaga, Sevilla, Cordoba, opas,
ph, matkat.
1.-7.7. NORJA GEIRANGER, ÅLESUND,
mm. Peikkotie, 985 €/hlö/B4/H2.
29.7.-4.8. NORJA LOFOOTIT, 1045 €/hlö H2.
6-9.9 Ohjelmallinen PRAHA, lento Turusta!

KYSY tai KATSO NETISTÄ 
BUSSIREITIT!

RUNSAASTI MATKOJA NETISSÄ
JOULULAHJAKSI LAHJAKORTTIMME!

Kauppalankatu 13, LOIMAA  Puh: 044 0405140
www.matkaviitala.�  info@matkaviitala.�  
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norm. 
67,00 € /rll

3900 €
/rll

norm. 
49,00 € /m2

3900 €
/m2

norm. 
13,50 € /m

990 €
/m

Advanced-
laminaatti

Rendez Vous
-tapettimallisto

Teiki-laatta,
31x56

VÄRISILMÄ LOIMAA
Lamminkatu 19, Loimaa

varisilmaloimaa.fi hanakatloimaa.fitäyden palvelun LVI-myymälä

Aukioloajat: ma-pe 9-17, la 10-13

Tarjoukset voimassa joulukuun ajan!

HANAKAT LOIMAA 

SUUNNITTELU, ASENNUS ja RAHOITUS
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1994 m²
1863 m²
1629 m²
1571 m²

7900 euroa
7400 euroa
6500 euroa
6200 euroa

Syreeni
Jalava
Paatsama
Angervo

Kevyen kaluston
katsastusasema Pöytyällä

Rekolantie 8
21870 Riihikoski

02-4365400

www.auranmaankatsastus.fi
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Koko Suomi on juhlistanut kulu-
van vuoden aikana satavuotista 
itsenäisyyttään monin tavoin. Sa-
malla Auran kunta on juhlistanut 
omaa satavuotista historiaansa. 
Aura 100 -juhlavuosi on näkynyt 
tammikuusta lähtien lukuisina ta-
pahtumina, luentoina ja erilaisina 
projekteina. Pääjuhlaa vietettiin 
elokuun lopulla Auran OP-areenal-
la ja loppuvuoteen on luvassa vielä 
monta tilaisuutta kokea vielä Aura 
100 -tunnelmaa. 

– Juhlavuosi ei missään nimes-
sä ole vielä ohi. Vielä joulukuussa 
on mahdollista osallistua moneen 
eri tapahtumaan. Juhlavuoden pää-
näyttely tulee joulukuussa Auraan 
ja loppuvuonna julkaistaan Auran 
historiikki sarjakuvana. Kulttuuri-
kohteiden kävelyreitti on tulossa 
ja vielä etkoillaan Suomi 100 -it-
senäisyyspäivätunnelmissa, kertoo 
Auran vapaa-aikasihteeri Marjaa-
na Tamminen. 

Suomi 100 -logo on tullut mo-
nelle tutuksi. Auralle suunniteltiin 
myös oma Aura 100 -logonsa. Li-
säksi kunta on saanut oman Aura 
100 -nimikkoleivoksen ja suun-
nitteilla on nimetä kuntaan oma 
nimikko eläinlaji ja kasvi.

Suunnittelu alkoi ajoissa

Aura 100 -juhlavuotta ja sen oheen 
Suomi 100 -juhlavuotta lähdettiin 
suunnittelemaan hyvissä ajoin, 
Tamminen paljastaa. Hän naurah-
taakin, että työmäärä on ollut aika 
massiivinen.

– Yhdistysten kanssa juhla-
vuotta aloitettiin suunnittelemaan 
noin vuosi ennen. Työryhmän pe-
rustamisesta kunnanhallitus päätti 
samoihin aikoihin. Työryhmään on 
kuulunut noin kahdeksan henkeä ja 
ryhmässä on ollut niin kunnan luot-
tamushenkilöitä, työntekijöitä kuin 
muita edustajia. Työtunteja emme 
ole laskeneet, mutta työtä on riit-
tänyt ja onneksi yhteistyökumppa-
neita on ollut paljon.

Suunnittelu alkoi yhdistysten 
kanssa vanhojen yhteistyökoke-
muksia pohjalta. Yhdistysilloissa 
suunniteltiin erilaista ohjelmaa ja 
Aura 100 -ohjelmaan pääsi mu-
kaan myös sellaisia tapahtumia, 

satavuotista kuntahistoriaa juhlittu
Aurassa läpi vuoden

Ajan virtaa kyntämässä konsertti OP-areenalla Aura 100 vuotta juhlassa su 27.8.2017. 

jotka ulottuivat ja ulottuvat yhä, 
koko seutukunnan alueelle. Tällai-
sia ovat olleet esimerkiksi vuoden 
loppuun asti voimassa oleva Vuo-
den Unelmaliikkuja 2017 -kilpailu. 

– Tässä ovat mukana seudun lii-
kuntatoimet ja se onkin enemmän 
viranhaltijayhteistyönä syntynyt. 
Suomi 100 -ohjelman osalta muka-
na on ollut erityisesti kulttuuritoimi 
ja Turun seudun kulttuuritoimijoi-
den kanssa on tehty yhdessä 100 
kohtaamista -hanke, jonka näytte-
ly alkaa siis joulukuussa Aurassa. 
Aurassa meillä oli hankkeeseen 
liittyen esimerkiksi yhteisötaidetta 
ja Kuulumiset-sanomalehtiprojekti 
ja sarjakuvataiteilijoiden vetämä 
niin sanottu Kohtaamisten kartta 
yhdessä vanhusneuvoston ja nuor-
ten vaikuttajaryhmän kanssa.

Päätapahtuma elokuussa

Aura 100 -vuotta huipentui elo-
kuun lopulla musiikilliseen pää-

Teksti: Johanna Lehtola, kuvat: Jorma Peltoniemi

Keväällä Aurasalissa kuultiin suuren suosion saanut Satavuotiaan Suomen historian merkkihetkiä -luentosarja. Syksyllä jatkettiin ”Vuo-
den 1918 sota ja sen jälkimainingit Suomen historiassa – jatkoluentosarjalla. Luennoitsijana oli Tuomo Hirvonen (kuvassa). Luennot 
toteutettiin Auranlaakson kansalaisopiston ja kulttuuritoimen yhteistyönä. 

Aura 100 -tapahtumiin voi tutustua juhlavuotena avatussa Aurassatapahtuu.fi-nettisivustolla, jonne on listattu 
ajankohtaisia tapahtumia Auran alueella. 

juhlaan, jossa elinvoimamessuilla 
esiintyivät paikalliset yritykset ja 
yhdistykset. Lisäksi OP-Areenalla 
oli suuren juhlan tuntua, kun kuul-
tiin musiikkia ja muuta ohjelmaa 
auralaisin voimin toteutettuna. 

– Se periaatteellinen päätös 
siitä, että Aura 100 tehdään koko 
kunnalle ja pääjuhlastakin kaikki-
en kuntalaisten juhlapäivä oli aivan 
oikea. Lisäksi se, että pääjuhla to-
teutettiin auralaisin voimin, eli em-
me haalineet ulkopuolisia staroja 
paikalle, niin se oli minusta hyvä ja 
toimiva perusratkaisu, kehuu koko 
vuotta ja pääjuhlaa kunnanjohtaja 
Mika Joki. 

Auran kunta on saanut juhla-
vuoden tapahtumien järjestämi-
seen Leader-hankerahoitusta, joka 
Marjaana Tammisen mukaan olikin 
korvaamatonta joidenkin sisältöjen 
järjestämiseen. 

– Ilman Leader-tukea esimer-
kiksi musiikkipainotteinen pääjuh-
la ei olisi ollut niin näyttävä valoi-
neen ja lavasteineen kuin se nyt oli. 

Seurakunta juhlii myös 

Juhlavuodesta on tullut paljon hy-
vää palautetta ja tilaisuudet ovat 
näkyneet muun muassa paikallis-
lehdissä pitkin vuotta. Tamminen 
kertoo, että yleisöluennot ovat 
olleet valtavan suosittuja, kuten 
muutkin tapahtumat ja hankkeet. 
Lisäksi koululaisille keväällä jär-
jestetyt paikallismuseokierrokset 
todettiin niin toimiviksi, että jatkoa 
jo suunnitellaan. 

– Meillä ei ole aikaisemmin 
järjestelmällisesti ollut tällaisia 
museokierroksia. Teimme sen tä-
nä vuonna ensimmäistä kertaa 
isommin ja koululaiset pääsivät 
laajemmin tutustumaan paikallis-

historiaan. Palaute oli niin hyvää, 
että haluaisimme ehdottomasti täl-
le jatkoa. 

Suomi 100 ja Aura 100 -juhla-
vuoden lisäksi Aurassa on juhlinut 
myös seurakunta. Auran seurakun-
ta on itsekin juhlistanut satavuo-
tista historiaansa. Seurakunta on 
osallistunut aktiivisesti Aura 100 
-ohjelmaan tuomalla omia ohjel-
miaan mukaan. 

– Juhlajumalanpalvelus järjes-
tettiin elokuussa Aura 100 vuotta 
-pääjuhlan yhteydessä ja silloin oli 
myös kahvitilaisuus. Marraskuun 
lopulla julkaistaan seurakunnan 
historiikki, kerrotaan Auran seura-
kunnasta.

Lauantaina 2.12. seurakunta 
järjestää perinteiset, mutta näin 
juhlavuonna tavallista juhlavam-
mat ja runsaammat Adventtimyy-
jäiset.



Attendo tuottaa laadukkaita työterveyspalve-
luita, mutta niiden lisäksi autamme arjessa 
kaikissa terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. 
Ammattitaidolla ja usein jonottamatta saat 
kauttamme: 

Attendo on sinua varten.

AJAN-
VARAUS 

02 776 4100

Jotta sinä voisit keskittyä olennaiseen.

Attendo Loimaan ja Pöytyän työterveyshuolto

www.attendo.fi/yksityisetterveyspalvelut

• yleislääkäripalvelut 
• laboratoriopalvelut
• työfysioterapeutti

• ajokorttitodistukset
• terveydenhoitajan vastaanotto
• pitkäaikaissairauksien kontrollit

Loimaa:
Heimolinnankatu 10

32200 Loimaa
02 776 4100

Pöytyä:
Yläneentie 11

21870 Riihikoski
02 776 4100

SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN.

YRITYKSEN
KAIKKI PANKKI-
JAVAKUUTUS-
PALVELUT
op.fi/kaikki
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