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Ilkka Leinoa harmittaa. Puheen-
johtajuus on ollut mielenkiintoi-
nen luottamustehtävä, mutta nyt 
se on siirrettävä eteenpäin. Tämä 
on Leinon ensimmäinen haastat-
telu Yritteliäs Auranmaassa Au-
ran Yrittäjien puheenjohtajana 
— ja ainakin toistaiseksi myös 
viimeinen.

— Olen ollut aina kiinnostu-
nut sellaisesta toiminnasta, jota 
Auran Yrittäjät edustaa. Mutta 
minulla on töitä nyt niin paljon, 
etten pysty hoitamaan puheenjoh-
tajuutta.

Leino on maarakennukseen 
ja projektijohtoon keskittyvän 
Iletekniikka Oy:n yrittäjä.

— Puheenjohtajan pitäisi pys-
tyä olemaan kontaktissa muihin 
yrittäjiin ja kuntaan, käydä neuvot-
telemassa Varsinais-Suomen Yrit-
täjissä ja viedä paikallisia terveisiä 
Suomen Yrittäjiin, hän soimaa.

Yhden kauden Auran yrittä-
jäyhdistyksen ruorissa olleella 
miehellä riittäisi ajatuksia. Lei-
nolla olisi selkeästi näkemystä 
ja intohimoa parantaa yrittäjän 

Teksti ja kuva: Maria Suomi

asemaa.
Hän esimerkiksi muistuttaa, 

että monen yritystaival on alkanut 
yksin.

— Yksinyrittäjän oikeusturva 
on ihan olematon. On epäreilua, 
että yrityksen omistajan perheen-
jäsenet lasketaan ikään kuin myös 
yrittäjiksi, jos he työskentelevät 
yrityksessä. Myös heidän oikeus-
turvansa on huono. Se on outoa.  

Kynnys ensimmäisen työnteki-
jän palkkaamiseen on iso. Tämän 
takia työehdoista pitäisi pystyä 
sopimaan paikallisesti. Leino kan-
nattaa myös irtisanomisen helpot-
tamista pienissä yrityksissä.

— Jos tulee riitatilanne, työnte-
kijällä on takana iso liitto. Sellaisen 
koneiston on helppo rullata pienen 
yrittäjän yli. Vaikka työntekijä te-
kisi virheen, lopullinen vastuu on 
luonnollisesti aina yrittäjällä, hän 
vertaa.

Pienille enemmän tietotaitoa

Tänä päivänä moni ryhtyy yrittä-
jäksi pakosta. Siten ei välttämättä 

osata ajatella etukäteen, mitä kaik-
kea yrityksen ylläpito vaatii.

— Aurassa on runsaasti pieniä 
yrityksiä. Pienten yritysten haas-
teena on saada sitä kaikkea tietotai-
toa, jota yrityksen pyörittämiseen 
ehkä tarvittaisiin.

Vaikka puheenjohtajuudesta 
luopuminen on ikävää, kiire lienee 
olevan yrittäjälle positiivinen on-
gelma.

— Ammattitaitoisia työnteki-
jöitä saisi olla enemmän saatavilla. 
Siten töitä pystyttäisiin tekemään 
enemmänkin, Ilkka Leino toteaa.

Kalannista kotoisin oleva Lei-
no päätyi Outi-vaimon myötävai-
kutuksesta Auraan. Eikä sillä, ihan 
oiva paikka Aura on ollut asua ja 
yrittää.

— Aurassa on hyvät kulkuyhte-
ydet. Palvelut ovat lähellä, samoin 
Turku. Olen suosinut paljon paikal-
lisia firmoja, hän kertoo.

Auran yrittäjäyhdistyksen 
hallitus vuonna 2019

Auran Yrittäjäyhdistyksen vuosi-

kokouksessa 22.11.2018 valittiin 
Heidi Ahlgren uudeksi puheenjoh-
tajaksi kaudelle 2019. Hallituksen 
sihteerinä jatkaa  Anneli Malinen ja 
muut hallituksen jäsenet ovat Sauli 
Nuolemo, Hannele Aittamäki, Ilk-

ka Leino, Pentti Leppäkoski, Ari 
Toivonen, Kari Lehtilä ja Arvo 
Laakso.  

Auran Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Leinolle valitaan jatkaja 
syyskokouksessa marraskuun lopussa. Leinon johdolla nostettiin 
malja 40-vuotiaalle yhdistykselle.

Puheenjohtajat: Kirveelle olisi töitä
Teksti ja kuva: Maria Suomi

40-vuotisjuhlaristeily oli Auran 
Yrittäjien entisille puheenjohtajil-
le oiva paikka vaihtaa ajatuksia. 
Pyöreän pöydän ympärillä puhutti 
muun muassa valtakunnan politiik-
ka, ammattiyhdistysliike, kotikunta 
ja oman yhdistyksen tulevaisuus.

— Epäkohtia on. Kirveelle olisi 
töitä, vitsaili Arvo Laakso.

Mutta oli vitsailussa vakavam-
pikin puolensa. Maailma ei ole val-
mis — edes auralaisyrittäjän näkö-
kulmasta. Entiset puheenjohtajat 
Laakso, Hannu Hakala, Hannu 
Mäkinen ja Ilkka Leino olivat 
yksimielisiä, että yrittäjien järjes-
täytymiselle on edelleen tarvetta. 

Suomen Yrittäjiä ei pidetä 
työmarkkinoiden keskusjärjestönä. 
Se ei siis pääse mukaan 
työmarkkinoiden kolmikannan 
neuvotteluihin. Suomen Yrittäjiin 
kuuluu 115 000 jäsenyritystä, jotka 
työllistävät 554 000 palkansaajaa.

— Jotain radikaalimpaa pitäi-
si tehdä, jotta yrittäjät pääsisivät 
vaikuttamaan enemmän, Mäkinen 
sanoi.

Elinkeinoelämän keskusliitto 
työnantajien etujärjestönä ei yk-
sin riitä, koska se on perinteisesti 
edustanut isoja yrityksiä. Leino 
muistutti, että yrityskentän raken-
ne muuttuu.

— Mikroyritysten määrä kas-
vaa. Myös korkeakoulutetut pe-
rustavat omia toiminimiä, joiden 
kautta he myyvät tietotaitoaan.

Vaikka epäkohtia riittää, pai-
kallisyhdistyksissä väki vähenee. 
Miksi näin? Miehet intoutuvat 
pohtimaan.

— Aiemmin tehtiin töitä oman 
kunnan sisällä, joten oli tärkeää 
verkostoitua omaan kuntaan. Ny-

Puheenjohtajat saman pöydän ääressä. Arvo Laakso (2017), Hannu Mäkinen (1980—1991), Hannu 
Hakala (2010—2016) ja Ilkka Leino (2018) ovat kaikki luotsanneet Auran yrittäjäyhdistystä. 

kyään töitä tehdään laajalla alueel-
la, Hakala totesi. Toimialuetta voi 
olla koko maakunta tai vaikka koko 
Suomi.

Hyvät keskusteluyhteydet kun-
taan ovat joka tapauksessa tärkeitä. 
Yhdistyksen kautta voidaan osal-
taan edesauttaa toimintaympäris-
tön kehittämistä. 

On myös kunnan etu, että pai-
kalliset yritykset pärjäävät. Yri-
tykset työllistävät, houkuttelevat 
uusia asukkaita, pitävät taajamat 
virkeinä, tarjoavat lähipalveluita ja 
-tuotteita sekä maksavat yhteisöve-
roa. Siksi olisi järkevää, että kun-
nallisissa hankinnoissa tehtäisiin 
kilpailutuksia, joihin paikalliset 
pääsisivät osallistumaan. 

— Jos kilpailutetaan vain isoja 
kokonaisuuksia, pienillä paikalli-
silla yrityksillä ei välttämättä ole 
rahkeita jättää tarjousta.

Aikoinaan yhdistyksiä perus-
tettiin, jotta tietoa saatiin levitettyä 
tehokkaammin ja kohdennetum-
min.

— Nyt on netti. Sieltä löytyy 
vastaus kaikkeen. 

Toisaalta netistä löytyy tietoa 
jopa liikaa. Kiireisen yrittäjän saat-
taa olla hankala paikantaa relevant-
tia tietoa, joten selkeät ja helposti 
saavutettavat tietoiskut olisivat etu.

Leino uskoo, että harva tietää, 
että paikallisyhdistykseen liittymi-
nen on reitti kuulua myös Varsi-
nais-Suomen Yrittäjiin. Aluejärjes-
tö tarjoaa kattavasti muun muassa 
neuvontapalveluja.

— Käytettävissä on hyviä 
osaavia lakimiehiä, Hakala lisää 
esimerkiksi.
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SIRPAN

PUOTI
Kyrö  P. 02 486 2464

Hyvää joulua!

Alastaro, Oripää ja Yläne

Tule mukaan porukkaan.  Meille LC Aura/
Sisuun sopivat niin miehet kuin naisetkin.  
Pariskunnatkin vallan hyvin. Olemme toi-
mineet 11 vuoden ajan ja sinä aikana olem-

Haku päällä! Me etsimme Sinua!
me toteuttaneet monenlaisia aktiviteetteja 
kaiken ikäisille lähimmäisille. Auttamisesta 
tulee hyvä mieli itsellekin. Erilaisten tapah-
tumien puuhailu tuo mukanaan hauskoja 
hetkiä.

Lions Clubs International on maailman 
suurin palveluklubijärjestö, jonka verkosto 
koostuu yli 1,4 miljoonasta jäsenestä, mie-
histä ja naisista, yli 210 maassa ja maan-
tieteellisellä alueella. Leijonat, kuten heitä 
täällä Suomessa kutsutaan, palvelevat pää-
osin omilla paikkakunnillaan, mutta ovat 
valmiina auttamaan myös kansallisesti ja 
maailmanlaajuisesti.

 Kun ilmastonmuutos ja ympäristön 
saastuminen ovat nopeasti kiihtyviä ilmiöitä 
niin Lions-liikkeen kärkihankkeiksi ovat nyt 
nousseet ympäristön ja vesistöjen suojelu se-
kä diabeteksen terveyshaasteeseen osallistu-
minen. Leijonia tarvitaan nyt enemmän kuin 

koskaan.
Vapaaehtoisena toimiminen ei ainoastaan 

auta avun tarpeessa olevia ihmisiä, se antaa 
itselle paljon. Lions-klubin jäsenenä pääsee 
suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista 
vapaaehtoistyötä, joka parantaa elinympäris-
töämme ja läheisten elämänlaatua. 

Liittymällä mukaan saat uusia ystäviä, 
kansainvälisen verkoston, koulutusta ja 
hyvää mieltä auttamisesta.

Liity hauskaan joukkoomme!
https://web.facebook.com/LC-AuraSi-
su-135354786532355/
terveisin
LC Aura/Sisu

Lisätietoja: 
aura.sisu@lions.fi
0400-320753

PEKKA A SAAVALAINEN
0400-470 997

Y

Rauhakylä Juha
050 - 523 8320

Taksi Ristisuo Oy
0500 - 221 332
(1+6 pyörätuoli/paarikuljetus) 

Siukosen Taksit Oy
www.siukonen.�
040 - 558 9873
040 - 188 2500

Rutasen Taksit Ay

PÖYT YÄN
TAKSIT

0500 - 797 715 
(1+8 pyörätuolikuljetus)

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

Pe 30.11

Auran
Joulunavaus 

AuranJoulunavaus 
Kunnanjohtaja Mika Joen joulutervehdys klo 18
Jouluvalot sytytetään
Joulupukki ja muori ja tontut  karkkeineen saapuvat.
Auranmaan Painiseura myy grillimakkaraa. Tuotto nuorisotyölle.

Kaverikoirat 
     lue lisää sivuilta 13-15      

Glögitarjoilu     
Lapsikuoro esiintyy

Valok�aus mahdollisuus Joulupukin kanssa Joulupuodissa Pukille varatussa tilassa.

Valintatalon ja OP:n 
kiinteistöjen pihalla

Klo 18 Valok�aus mahdollisuus Joulupukin kanssa Joulupuodissa Pukille varatussa tilassa.

https://web.facebook.com/LC-AuraSisu-135354786532355/
https://web.facebook.com/LC-AuraSisu-135354786532355/
mailto:aura.sisu@lions.fi
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GALLUP

Teksti: Maria Suomi

Iiro Lehtilä, Kuljetus Lehtilä
— Ihan hyvää kuuluu, töitä on riit-
tänyt. Tammikuussa yritykseni on 
ollut olemassa kolme vuotta. Os-
timme tänä vuonna isän yrityksen 
kanssa puoliksi tontin, johon on 
tarkoitus rakentaa koneille halli. 
Kalustoa on sen verran ja omat 
pihat pienet, että tarvitaan säily-
tyspaikka. Hallin rakentaminen 
aloitetaan ensi vuoden puolella.

Tekstit ja kuvat: Maria Suomi

Mitä kuuluu, yrittäjä?

Anneli Malinen, Anneli Malinen 
Tmi
— Ihan hyvää. Teen kirjanpito-
hommia ja sen vastapainoksi mi-
nulla on naistenliike Ilenna. En 
näin yksinään toimivana pystyisi 
paljon enempää töitä tekemään-
kään. Tämä vuosi on ollut erilai-
nen, jotenkin outo. Osa asiakkaista 
vaatii entistä enemmän ja kyselee 
paljon — se on tietysti hyvä. Hy-
villä mielin mennään ensi vuoteen. 

Hannu Hakala, Suomen Kate-
asennus Oy
— Hyvää kuuluu. Toivotaan, että 
noususuhdanne jatkuu. Haasteena 
on se, että asuntorakentaminen 
vähenee. Odotellaan remontteja, 
korjausvelkaa on 80—90-lukujen 
asunto-osakeyhtiöissä. Tänä vuon-
na ei ole tehty investointeja, vaan 
menty samaa rataa. Ensi vuonna 
työkanta pysyy varmaan samana, 
suuria muutosta ei ole tiedossa.

Kulunut vuosi on ollut työteliäs, 
kuvailee Auranmaan Yrityspalve-
luiden elinkeinoasiantuntija Su-
sanna Ansio ja jatkaa:

— Monilla yrityksillä on ollut 
positiivisia ongelmia, kuten työ-
voiman saatavuus ja tilauskannan 
kasvu. 

Metallialalla ja perusteolli-
suudessa on Ansion mukaan pula 
osaavasta, heti itsenäiseen työhön 
kykenevästä työvoimasta. 

— Osaavat työntekijät ovat jo 
muualla töissä, joten osittain yri-
tykset kilpailevat keskenään työn-
tekijöistä.

Kun tilauskirjat ovat täynnä, on 
kiire eikä aina mahdollista koulut-
taa tekijöitä työn ohessa. 

— Tällöin työpaikat saattavat 
olla hiljaisessa haussa. Mutta en-
nen sopivan henkilön löytymistä 
työt järjestellään muilla keinoilla, 
kuten ylitöillä, Ansio sanoo.

Työntekijöitä palkataan entistä 
useammin myös henkilöstöfirmo-
jen kautta. 

— Yhä useampi yritys on valmis 
työllistämään tekijöitä toiminimen 
kautta, jolloin he voivat jakaa riskin.

Ansio alleviivaa, että kaikkia 
aloja noususuhdanne tai työvoi-
mapula eivät koske.

— Osa yrittäjistä kamppailee 
kovan kilpailun paineessa kan-
nattavuuden rajoilla ja joutuvat 
pohtimaan toiminnan jatkamisen 
edellytyksiä.

Nuorilta uusia 
liiketoimintamuotoja

Auranmaalle perustetaan Susanna 

Työvoiman saatavuus paikoin ongelma
UUSIA YRITYKSIÄ PERUSTETAAN MUKAVAAN TAHTIIN

Ansion mukaan koko ajan uusia 
yrityksiä. Perustetut yritykset ovat 
pääsääntöisesti yritysmuodoltaan 
joko toiminimiä tai osakeyhtiöitä. 

— Nuoret yrittäjät tuovat yri-
tyskenttään uudenlaisia liiketoi-
mintamuotoja, joissa asiakkaat 
voivat olla pelkästään kansainvä-
lisiä eikä työn tekemiseen vaadita 
isoja alkuinvestointeja. Lisäksi on 
yhä yleisempää, että jo toimivat 
yritykset ryhtyvät toiminnan laa-
jentumisen kautta harkitsemaan 
yhtiöittämistä. 

Ansio löytää runsaasti kulu-
neesta vuodesta auranmaalaisia 
valopilkkuja.

— Rohkenen sanoa, että Auras-
sa palvelutaso on kohonnut uuden 
ruokakaupan myötä. Auran saavu-
tettavuus on hyvä ja palvelutason 
noususta yleensä hyötyy niin yrit-
täjät kuin asukkaatkin. 

Pöytyällä tänä vuonna valta-
kunnallistakin huomiota sai Kur-
jenrahkan Föli-kokeilu. Kansal-
lispuiston hyvä saavutettavuus on 
Ansion mukaan yksi menestykse-
käs esimerkki kuntien houkuttele-
vuuden ja elinvoimaisuuden kehit-
tämisestä. 

Oripäässä taas viime kesän 
Okra-messut vetivät alueelle kym-
meniä tuhansia ihmisiä. 

— Lisäksi esimerkiksi Koskel-
la vallitsevaa yritteliästä ilmapiiriä 
on ollut mukava seurata, ja Martti-
lassa moni elinvoimaisuutta lisää-
vä hanke on käynnistynyt, Ansio 
luettelee.

Muutaman hyvän vuoden jäl-
keen on järkevää kuitenkin pitää 

jalat maassa ja muistaa, että ylä-
mäkeä seuraa aina — pienempi tai 
suurempi — alamäki. Ansio kertoo 
panneensa merkille, että yrityksiä 
mietityttää, miten säilyä kilpailu-
kykyisenä nousun taittuessa. 

— Oman osaamisensa markki-
nointi ja myynti on raskasta, mutta 
ehdoton edellytys.

Uudistuksia 
yrityspalveluissa

Susanna Ansio on työskennellyt 
Auranmaan Yrityspalveluiden 
elinkeinoasiantuntijana reilun vuo-
den verran.

Häneen ollaan yhteydessä esi-
meriksi yrityksen perustamiseen 
liittyvissä asioissa, investointuki-
hakemusten laatimisessa, oikean 
yritystukimuodon löytämisessä ja 
kansainvälistymistoimissa. 

— Erilaisten tilaisuuksien jär-
jestäminen on osa elinkeinoelämän 
vahvistamista ja niitä on järjestetty 
aamukahvien, seminaarien ja yrit-
täjien yhteisten messuosastojen tai 
yhteismarkkinoinnin muodossa.

Ansio kannustaa rohkeasti 
muutokseen ja omien haaveiden 
toteuttamiseen. Ja hän elää niin 
kuin opettaa: talveksi Ansio jättää 
Auranmaan ja suuntaa Lappiin.

— Käyn tutustumassa Lapin 
maisemiin ja matkailubisnekseen 
ja ehkä palaan vaikuttamaan Au-
ranmaan alueelle ensi kesän korvil-
la. Elinkeinoasiantuntijan paikka 
on ollut auki syksyllä ja tämän leh-
den ilmestymisen tienoilla jatkaja 
lienee jo selvillä, hän lisää. 

Ruokaa, petejä, valjaita, leluja, ko-
riste-esineitä, lahjatavaraa. Auran 
ABC:n kiinteistöön on hiljattain 
avattu täyden palvelun lemmikki-
tarvikeliike.

— Olen ajanut tästä ohi 25 
vuotta työmatkallani aamuin illoin. 
Huomasin, että liiketilaa on vapaa-
na ja ajattelin, että tämä voisi olla 
hyvä paikka yritykselle, kuvailee 
Merja Heiskanen.

Pöytyäläinen Heiskanen on Au-
raPetin toinen yrittäjä. Yhtiökump-
panilla, turkulaisella Ulriika Sun-
dellilla on meneillään loppumetrit 
eläinlääkäriopinnoissa. 

— Ensi vuonna liikkeen yh-
teyteen tulee eläinlääkärin vastaan-
otto, AuraVet. Tarkoitus on tehdä 
myös kotikäyntejä.

Lemmikkitarvikeliike on saa-
nut ABC:n eteläkärkeen oman 
asiakaspaikoituksensa. Tervetul-
leita kauppaan ovat myös eläimet.

— Lemmikille on paljon hel-
pompi esimerkiksi ostaa vaatetta, 
kun sitä voi sovittaa heti päälle.

Kunhan tieto saadaan liikkeel-
le, Heiskanen uskoo, että lemmik-
keihin erikoistuneella liikkeellä on 
selkeä tilaus. Auranmaalla vastaa-
vanlaista ei ole.

AuraPetin yhteyteen 
eläinlääkärin 
vastaanotto

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

AuraPetin valikoimassa suo-
sitaan laatua ja kotimaista 
käsityötä.

Merja Heiskanen palveli riihikoskelaista Joonas Kokkosta. — Näyt-
tää siltä, että ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, millaista 
ruokaa heidän lemmikkinsä syövät, Heiskanen sanoo.

Ihmiset alkavat olla tänä päi-
vänä kiinnostuneita siitä, millaista 
ruokaa he lemmikeilleen syöttävät. 
Enää ei riitä, että purkin kyljessä on 
eläimen kuva.

— Laadukas ruoka, laaduk-
kaampi elämä. Meillä on omaa 
maahantuontia. Valitsemme ruuat 
sisällön perusteella, myymme vat-
saystävällistä ja laadukasta ruokaa, 
Merja Heiskanen painottaa.

Puh: 0408486923
Huuskantie 21, 21380 Aura

LAKIA Oy on nuorekas ja raikas uuden ajan lakitoimisto, joka 
tarjoaa palveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja julkiselle sektorille. 
Meille on tärkeää, että asiakkaita on mahdollista tavata 

perinteisesti toimistolla, mutta myös muut tavat 
olla yhteydessä lakimieheen ovat tätä päivää.

 Meiltä saat itsellesi sopivaa lakipalvelua 
joka ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan.

Aurassa olemme tavattavissa sopimuksen mukaan 
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 — Kotiin on kerääntynyt 
sen verran paljon tavaraa, 
että oli aika laittaa sitä eteen-
päin, naurahtaa Jaana Jas-
mavaara.

Keräilyä harrastava ky-
röläispariskunta Jasmavaa-
ra ja Ahti Luippa antoivat 
Tarvasjoen vanhalle Horris-
ten koululle uuden elämän. 
Viimeksi päiväkotina palvel-
lut kiinteistö on nyt liiketila 
Antiikki Ajattomalle.

Entisten luokkahuonei-
den ja liikuntasalin väliltä 
on kaadettu seinät niin, että 
myymälälle on saatu yksi 
yhtenäinen tila. Paikkansa 
ovat löytäneet niin muumi-
mukit, Mariskoolit kuin Ar-
tekin huonekalut, taidelasit, 
Arabian kannut ja Kalevala-
vuosilautaset.

— Liikkeemme on siitä 
erilainen, että täällä myy-
dään sekä vanhaa että uutta 
tavaraa. Antiikki on ajatonta 

Vanha koulu täyttyi designista
Teksti ja kuva: Maria Suomi

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2017

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2018

& 

www.oripaa.fiwww.oripaa.fi
Oripään Joulunavaus Su 2.12. 
klo 16-17 Oripään OP:n pihalla

Jouluvalot syttyvät!

Oripään Joulunavaus Su 2.12. 
klo 16-17 Oripään OP:n pihalla

Jouluvalot syttyvät!

perjantaina 30.11 klo  9.00-17.00
Tervetuloa joulunavaukseen

· avoimet ovet puutarhalla
· arvontaa
· glögi ja piparitarjoilu

Oman tuotannon
joulutähdet  -30%

Myynnissä leivonnaisia,
käsitöitä ym.

TERVETULOA!

15-16 joulukuuta

9–15la su 10–15
Loimaan Heimolinnassa

 24. Wanhan ajan
Joulumarkkinat

JÄRJ. LOIMAAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY

Vapaa pääsy

Yläkerrassa kahvio.
Arpajaiset.

ja ajattomasta voi tulla an-
tiikkia.

Jasmavaara on koulu-
tukseltaan sisustusartesaani. 
Tarkoitus on jossain välissä 
myös ommella itse kaitalii-
noja ja muita sisustustekstii-
lejä myyntiin.

Antiikki Ajaton tuo omal-
ta osaltaan eloa Tarvasjoen 
ja Auran tuntumaan. Jaana 
Jasmavaara muistuttaa, että 
näillä seuduilla ei ole lahja-
tavaraliikkeitä. Mikäli täytyy 
ostaa vaikka ylioppilaslah-
ja, pitää lähteä Loimaalle, 
Myllyyn tai Turkuun asti. 
Pelkästään lähialueen asiak-
kailla antiikkiliikettä ei kui-
tenkaan saa pyörimään. Sen 
pariskunta tiedostaa. Mutta 
hyvä tarjonta saa antiikkivä-
en liikkeelle kauempaakin.

— Itse olemme tehneet 
reissuja ympäri Suomen ja 
käyneet ostoksilla eri paik-
kakunnilla, Ahti Luippa ker-

too.
Ideoita ja innovatiivi-

suutta ainakin löytyy. Tar-
koitus on perustaa liikkee-
seen pieni kahvio, kesällä 
terassi.

— Jalkapallokentällä 
voisi kesällä järjestää rom-
petorin ja vaikka muitakin 
tapahtumia, Jaana Jasma-
vaara tuumii.

Kyrössä asuvat Ahti Luippa ja Jaana Jasmavaara pe-
rustivat Tarvasjoelle Antiikki Ajattoman.

Antiikki Ajattomassa 
myydään sekä vanhaa 
että uutta tavaraa.
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Kulunut vuosi on ollut ”ihan 
hyvä”. Ainakaan Auran 
kunnanjohtajan korviin ei 
ole kuulunut paikallisesta 
elinkeinoelämästä huonoja 
uutisia. 

— Toisaalta mitään uut-
ta mullistavaakaan ei ole 
tapahtunut. Vaikuttaa olevan 
ihan positiivinen tilanne, 
Mika Joki tuumii.

Koko Varsinais-Suomen 
maakuntaa siivittää yhä hy-
vä taloudellinen tilanne. Esi-
merkiksi vahvat Turun telak-
ka ja Uudenkaupungin auto-
tehdas imevät työvoimaa ja 
työllistävät alihankkijoita. 
Tähän positiiviseen viree-
seen myös Aura on päässyt 

osaksi.
— Näkyvissä ei ole isoja 

peikkoja, jotka taittaisivat 
Turun kaupunkiseudun, jo-
hon mekin kuulumme, kas-
vua. Imu näyttäisi kestävän 
vielä ainakin useamman 
vuoden.

Enemmänkin Joen mu-
kaan tietyillä aloilla on työ-
voimapulaa. Aurassa työt-
tömien osuus työvoimasta 
oli syyskuun lopussa 5,3 
prosenttia, Varsinais-Suo-
messa 8,7 prosenttia ja koko 
maassa 8,8 prosenttia. Vuot-
ta aiemmin vastaavat luvut 
olivat koko maassa 10,5 pro-
senttia, Varsinais-Suomessa 
10,2 prosenttia ja Aurassa 6 

prosenttia. Työtto ̈myys on 
vähentynyt Varsinais-Suo-
messa kahdessa vuodessa 
kolmanneksella.

Sen suurempia yritysin-
vestointeja ei tänä vuonna 
Mika Joen tietääkseen ole 
tehty. Hän mainitsee kui-
tenkin JPV-Engineeringin 
toimitilojen vaihdon ja Au-
ranporttiin toimitiloja ura-
koivan Suomen Kateasen-
nuksen eli entisen A-Tiilika-
teasennuksen.

— Nyt Auranportista on 
myytynä kolme tonttia.

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Positiivinen vire jatkuu Aurassa

Kunnanjohtaja Mika Joen mukaan Aurassa satsataan erityisesti taajaman kehittämiseen.

Suomen Kateasennus urakoi Auranporttiin liikekiinteis-
töä, joiden tilat tulevat vuokrattaviksi.

Nettikauppa ja 
ostoskeskukset 

tuntuvat

Hankalampi tilanne lienee 
tällä hetkellä kivijalkaliik-
keillä. Mika Joki puhuu vä-
hittäis- ja erikoiskauppojen 
rakenteellisesta muutokses-
ta.

— Nettikauppa ja isot 
ostoskeskukset vievät asiak-
kaita, tämä näkyy meilläkin. 
Taajamassa on jonkin verran 
tyhjää toimitilaa. Aurasta 
Myllyyn on 30 kilometriä, 
hän vertaa.

Kunta suuntaakin vah-
vasti katseensa taajaman 
kehittämiseen. Asukkaiden 

viihtyvyyttä ja vetovoimaa 
on jo kohennettu rakenta-
malla liikuntapuolen vapaa-
ajanviettopaikkoja. 

— Toimivat yksityiset 
palvelut ovat myös tärkeitä 
taajaman kehittämisen kan-
nalta, Joki muistuttaa.

Parhaillaan suunnitellaan 
esimerkiksi, mitä pitkällä 
tähtäimellä tehdään enti-
selle Valintatalon kiinteis-
tölle. Kunta käytti keväällä 
etuosto-oikeuttaan ja hankki 
rakennuksen ja sitä ympäröi-

vän maa-alueen. Joulukuun 
ajan kiinteistö toimii pop up 
-henkisenä joulupuotina. 

Ensi vuonna Aurassa 
pohditaan myös kaavoitusta. 
Tarkoituksena on tarkentaa 
yleiskaavaa.
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”Vuosi 2022 realistinen aloitusajankohta”
AURAN JA LIEDON ASEMAN VÄLI NELIKAISTAISTETAAN

Teksti ja kuva: Maria Suomi

KOSKI150 OSTOKIRJA

KUNTOSALIKORTTI

VALOKUITU

ILMAINEN KUNTOSALIKORTTI 10 vuodeksi koko 
perheelle Kosken juuri uusittuun kuntosaliin!

KOSKI150 
JUHLAVUODEN 
TONTTIKAMPANJA

WWW.KOSKI.FI

1.1.2019-31.12.2019 Omakotitontit 1,70€/m2 
ja lisäksi Kosken Tl kunta tarjoaa omakotitontin 
ostajalle Koski150 Ostokirjan  ja kuntosalikortin!

OSTOKIRJA ON MAKSUVÄLINE ALUEEN YRITYKSIIN.
Ostokirjan arvo määräytyy tontin ostohinnan mu-
kaan: esim.  2.300m2 tontilla saat  3.760 euron 
arvoisen ostokirjan!

Kaikkiin kaava-alueen tontteihin on saatavilla 
valokuitu.

Aurassa on meneillään mielenkiintoisia 
liikennehankkeita. Valtatie yhdeksään on 
myönnetty suunnitteluraha, jolla kartoite-
taan Auran kantatie 41 risteyksen ja Liedon 
Aseman välin remontoimista. Tarkoituksena 
on muuttaa nykyinen leveäkaistatie nelikais-
tatieksi, jossa on keskikaiteet.

— Suunnittelu saadaan käynnistettyä hel-
mikuussa, arvioi Varsinais-Suomen ely-kes-
kuksen projektipäällikkö Timo Bäcklund. 
Kyseessä on EU-hanke. Suunnittelurahaa on 
varattu kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä tieosuudella on tavallista 
leveämmät kaistat, jotka mahdollistavat ohi-
tukset niin, että kolme autoa mahtuu ajamaan 
rinnan. Leveäkaistateistä on pyritty yleisesti 
luopumaan, sillä niiden on todettu olevan 
turvallisuusriskejä.

Nelikaistaistaminen olisi Auran kunnan-
johtaja Mika Joen mielestä ”oleellinen pa-
rannus”.

— Varsinkin talviaikaan meno on aika 
hurjaa. Pelisäännöt eivät ole kaikilla hallus-
sa.

Nelikaistaistamisen yhtydessä uusittai-
siin ja parannettaisiin tieosuuden siltoja ja 
liittymiä. Kantatien 41 ja maantien 12441 
tasoliittymät korvattaisiin eritasoliittymillä.

Hankkeen suunnittelu vie Bäcklundin 
mukaan vuoden verran. Sen jälkeen alkaa 
hallinnollinen käsittely.

—Paljon on kiinni myös siitä, miten kaa-

voitus Aurassa etenee.
Mikäli protokolla etenee suotuisasti ja ra-

hoitus liikenee, leveäkaistatietä aletaan ruka-
ta nelikaistaiseksi 2020-luvun alkupuolella.

—Vuosi 2022 voisi olla realistinen aloi-
tusajankohta, Bäcklund sanoo.

Ohituskaistoja lisää

Ysitie on Liikenneviraston mukaan vilkas 
mutta vanheneva päätie. Se on muuhun pää-
tieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaa-
rallisempi tiheine liittymineen ja puutteel-
lisine ohitusmahdollisuuksineen. Raskaan 
liikenteen määrä on suuri.

Liikenteen sujuvoittamiseksi Auran ja 
Loimaan välille suunnitellaan ohituskaisto-
ja. Niitä on alustavasti pohdittu Kuuskoski—
Jalkala, Kumila—Mellilä ja Koskenranta—
Rantalankulma väleille.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen 
käynnistetään ensi vuonna.

Toiveena paikallisjunaliikenne

Katseet suunnataan myös rautateihin. Kun-
nanjohtaja Mika Joki kertoo, että meneillään 
on maakunnallinen paikallisjunahanke, jolla 
tähdätään junaliikenteen asemapaikkojen li-
säämiseen. Auraa halkoo Turun ja Toijalan 
välinen rautatie, mutta kunnan rautatiease-
man henkilöliikenne lakkautettiin 1991 ja 

koko liikennepaikka 1999. 
Nyt rautatieyhteydelle olisi taas kysyn-

tää, erityisesti työmatkaliikenteen näkökul-
masta.

—Aika näyttää, pääsemmekö hankkee-
seen mukaan. Pitkän tähtäimen strategiaan 

Valtatie yhdeksän turvallisuutta olisi syytä parantaa. Runsasliikenteisellä tiellä on 
paljon liittymiä ja vähän ohituspaikkoja.

sopisi, että paikallisliikenne pysähtyisi Au-
rassa, Joki sanoo.

Viimeisimmän tiedon mukaan Turku—
Toijala-rata sisällytetään rautateiden runko-
verkkoon eli pääväyliin
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Pöytyä laittoi taloutensa kuntoon ja tähyää 
nyt entistä elinvoimaisemmaksi kunnaksi

Teksti: Johanna Lehtola, kuva: Pasi Määttälä

Pöytyällä myllättiin talous koko-
naisvaltaisesti vuoden 2017 alus-
sa ja samalla aloitettiin kunnan 
kehittämisohjelma, Tulevaisuus-
matkalla, jonka tuloksia alkaa jo 
nyt näkyä. Tavoitteena oli kehittää 
etenkin kunnan johtamistapoja ja 
organisaatiota uusiksi.

Näkyvimpiä tuloksia tästä 
on viime vuonna jopa lähes 1,9 
miljoonaa euroa ylijäämäiseksi 
yltänyt kunnan tilinpäätös ja 30 
miljoonan investoinnit yhtenäis-
kouluihin, juuri jouluksi valmis-
tuvaan kunnan keskuskeittiöön ja 
esimerkiksi uuteen omakotitalo-
alueen infraan. Useampi vuosi ali-
jäämäistä tiliä tehneelle kunnalle 
talouden myllääminen teki hyvää, 
kuten tilinpäätös osoittaa. Inves-
tointien uskotaan taas tuovan uutta 
elinvoimaa kuntaan.

—  Olemme tehneet hirveästi 
töitä talouden kanssa. Lähiesi-
miehet koulutettiin talouden seu-
rantaan ja olemme tehneet paljon 
selvityksiä ja nyt tiedämme kyllä 
kokonaistilanteen todella hyvin. 
Talouden kääntäminen onnistuu, 
kun lautakunnat ja toimialajohta-
jat ovat sitoutuneet siihen. Tämä 
oli meiltä yhteinen onnistuminen, 
sanoo kunnanjohtaja Anu Helin.

Helin muistuttaa, että parhail-

laan Pöytyän ensi vuoden talous-
arvio on valmistumassa ja helpo-
tuksen huokauksiin ei ole varaa. 
Jatkossakin taloudessa kannattaa 
olla tarkkana.

”Kehitys kannattaa aina”

Kunnanjohtaja Anu Helin näkee it-
sensä ennen kaikkea Tulevaisuus-
matkan kipparina. Paluulippua ei 
kunnalla ole entiseen. Kunnassa 
nähdään, että muutoksiin kannattaa 
varautua etukäteen ja valmistautua 

Kunnanjohtaja Anu Helin kertoo, että Tulevaisuusmatkaa on käyty 
jo kaksi vuotta ja paljon on saatu aikaan.

sen mitä voi, esimerkiksi hallituk-
sen ajamaan maakunta- ja sosiaali- 
ja terveysuudistukseen.

— Me uskomme, että kehitys ja 
aktiivisuus kannattaa aina. Tulevai-
suusmatka on hyvin konkreettista 
kehitystä. Pidän itsekin siitä, että 
ollaan käytännönläheisiä. Pääviesti 
on se, että yksittäinen kunta pys-
tyy vaikuttamaan paljon omaan tu-
levaisuuteensa omilla valinnoilla, 
teoilla ja toimillaan.

Lisäksi kunnassa käynnistyi 
vuoden 2017 kesällä työntekijöiden 

kehittämishanke, jolloin kunnan 
työntekijät pääsivät opiskelemaan 
tuotekehittäjän erikoisammattitut-
kintoa. Ensimmäiset valmistuvat 
ensi vuoden alussa. Anu Helin 
kertoo, että hankkeen taustalla on 
kuntatyön murros, jolloin henki-
löstön osaamista halutaan kehittää 
tulevaisuuden työelämätaidoilla.

— Saimme tänne kaksi koulu-
tusryhmää. Omasta organisaatiosta 
lähti opiskelemaan noin 50 henki-
löä ja sitten kutsuimme mukaan 
Kansanterveystyön kuntayhtymän 
henkilöstöä, Auran kunta tuli sitä 
kautta tähän mukaan ja tarjosim-
me myös paikkakunnan yrittäjille 
tähän mahdollisuutta ja muutama 
lähtikin mukaan.

— Tärkeimpänä on johdon ja 
päätöksentekijöiden signaali sii-
tä, että meidän organisaatiossa 
saa kehittää muun muassa omaa 
työtään ja toimialaa ja tätä kautta 
koko organisaatio kehittyy. Olem-
me avoimia kokeilukulttuurille. 
Johtoryhmämme ohjaa ja kulkee 
opiskelijoidemme rinnalla koko 
opiskelujen ajan, Helin lisää. 

Uusi elinvoimajohtaja 
aloittaa tammikuussa

Pöytyä nimitti uuden elinvoima-

johtajan nyt loppuvuonna ja työt 
hän aloittaa tammikuussa. Kun-
nanjohtaja Anu Helin kertoo, että 
uusi elinvoimajohtaja ottaa työn 
alle nimenomaan yrittäjyyden. 
Pöytyä irtaantui Auranmaan Yri-
tyspalveluista viime vuonna.

Kunnan yrittäjäyhdistykset 
halutaan jatkossa yhä enemmän 
mukaan suunnittelemaan ja kehit-
tämään kunnan elinkeinopoliittisia 
linjauksia.

— Uuden elinvoimajohtajan 
johdolla pääsemme seuraavak-
si oikeasti rakentamaan kuntaan 
elinkeinopalvelua kunnan omana 
toimintana. Nyt lähdetään siitä 
mitä yrittäjät tarvitsevat, ja näen 
tilanteen aika ihanteelliseksi.

Pöytyä sai nyt syksyllä valmiik-
si jo seuraavan suunnitelmansa tule-
ville vuosille. Sen pohjana on osit-
tain käytetty kuntalaisille tehdyn 
kyselyn vastauksia. Pöytyä katsoo 
jo vuoteen 2025 asti matkallaan. 
Uuden strategian nimeksi on pää-
tetty Tulevaisuuden kotipesä.

— Halusimme säilyttää jotain 
tästä Tulevaisuusmatkasta ja sitten 
tämä kotipesä viittaa siihen, että 
tänne voi yrittäjä tai perhe perus-
taa oman kotipesänsä ja sitten tämä 
kotipesä-sana viitaa vielä tähän pe-
säpalloon, Anu Helin valottaa.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.autokouluraita.fi

Raita 040 674 56 76, Laura 040 779 6690

Alkavat kurssit:
3.12.  B-kurssi (EAS): 
3.12.  AM120-kurssi (mopo, EAS)
5.12.  Riskientunnistamis-koulutus

Autokoulu

Raita OY

9.-16.3. 2019
 HIIHTOMATKA YLLÄKSELLE - 760 €

www.matkaheino.fi

044 0203 117/Pasi Heino
matkaheino@gmail.com

Bussi ajaa reittiä Koski Tl - Salo - Somero - Forssa - Tampere - Jyväskylä - Oulu - Ylläs

Kahden makuuhuoneen huoneisto saunalla 4 hengelle 700 €/hlö,
3 hengelle 760 €/hlö.

Hotellimajoitus 2hh aamiaisella Äkäshotellissa, 
buffet-ruokailu päivittäin, vapaa pääsy hotellin ravintolaan

ohjelmailtoina, sekä bussikuljetukset.

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

1994 m²
1863 m²
1629 m²
1571 m²

7900 euroa
7400 euroa
6500 euroa
6200 euroa

Syreeni
Jalava
Paatsama
Angervo

Tekninen johtaja Tarmo Rantanen ja vastaava työnjoh-
taja Mats Siven, taustalla juuri rakenteilla oleva Riihi-

kosken yhtenäiskoulu

Pöytyällä menossa miljoonainvestoinnit 
Teksti: Johanna Lehtola, kuva: Saana Koivisto

Pöytyällä on menossa val-
tavat, noin 30 miljoonan 
euron investoinnit, joista 
näkyvimpänä tällä hetkellä 
loppuvuodesta valmistuva 
uusi keskuskeittiö ja Riihi-
kosken Yhtenäiskoulu, jon-
ka rakentaminen on parhail-
laan käynnissä. Seuraavaksi 
kunnassa on tavoitteena 
rakentaa myös Elisevaaran 
yhtenäiskoulu ja lukio vuo-
den 2021 syksyyn mennessä. 

Pöytyän tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen kertoo, 
että tavoitteena on saada 
Riihikosken yhtenäiskoulu 
valmiiksi ensi syksynä. 

— Marraskuun alussa 
valtuusto teki vielä päätök-
sen Riihikosken yhtenäis-
koulun vanhan osan sanee-
rauksesta. Siellä tehdään 
iso remontti, osittain sisäil-
maongelmien takia. Eli se 
remontti tehdään rinnakkain 
uuden koulurakennuksen 
kanssa, kertoo Rantanen. 

Pienestä investoinnis-
ta ei ole kyse. Pöytyällä on 
laskettu, että pelkästään 
Riihikosken yhtenäiskoulun 
uudisosan rakentaminen ja 

vanhan osan saneeraus mak-
saa yhteensä reilu yhdeksän 
miljoonaa euroa. Koulun 
kalustaminen hoituu arvion 
mukaan hieman alle miljoo-
nalla eurolla.

Uusi keskuskeittiö val-
mistuu kuitenkin ennen Rii-
hikosken yhtenäiskoulua. 
Investointi on maksanut noin 
kaksi miljoonaa euroa. 

— Harjakaiset pidettiin 
marraskuun alussa. Jouluna 
on tarkoitus tarjota kunta-
laisille joulupuurot keskus-
keittiöstä. Keskuskeittiö on 
lisäksi suunniteltu tulevai-
suutta silmällä pitäen, eli 
se voi hoitaa tarvittaessa 
kaikkien koulujen ruuat, ja 
pienin laajennuksin myös 
muidenkin yksiköiden ruuat, 
valottaa Rantanen. 

Elisevaaran 
yhtenäiskoulun ja 

lukion rakentaminen 
iso investointi

Vuoden päästä 30 miljoo-
nan euron investoinneista 
on käytetty vajaa puolet. 
Suurimman investoinnin, 

Elisevaaran yhtenäiskoulun 
ja lukion suunnittelu on jo 
käynnissä. Pöytyän tekni-
nen johtaja kertoo, että kun-
nanvaltuustossa on laskettu 
kokonaisuuden hinnaksi 
noin 14 miljoona euroa ja 
kalustohankinnat päälle, jol-
loin yhteissumma on noin 15 
miljoonaa euroa. 

— Elisevaaran koulusta 
ja lukiosta tulee iso ja pel-
kästään sen rakentamiseen 
menee lähes kaksi vuotta, 
laskee Rantanen. 

— Ja siellä tulee olemaan 
valtavat purkutyöt edessä, 
lisää työpäällikkö Teemu 
Ala-Kleme.

Yhtenäiskoulujen ja kes-
kuskeittiön lisäksi Pöytyä 
suunnittelee teknisen johta-
jan mukaan Yläneelle mah-
dollisesti uutta päiväkotia 
1,5–2,5 miljoonan euron in-
vestoinnilla, mutta toteutus 
ja sen myötä myös päätös 
asiasta on vielä auki. Näiden 
päälle tulee vielä Pöytyän 
Laurilantien omakotitalo-
alueen kunnallistekniikan 
rakentaminen ja muut kun-
nan peruskorjaukset. 

Kaikki nämä investoinnit 
on tarkoitus toteuttaa seuraa-
vien kolmen vuoden aikana. 

— Kyllä töitä saa tehdä 
ja kiihtyvällä tahdilla, tiivis-
tää työpäällikkö Teemu Ala-
Kleme tuntemukset valtavan 
urakan edessä. 

Uudenlaisia 
oppimisympäristöjä 

luvassa

Pöytyän sivistysjohtaja Ma-
rianne Mäkelä on kunnan 
yhtenäiskouluista innois-
saan. Ensi vuonna valmistu-
vasta Riihikosken koulusta 
tulee moderni oppimisympä-
ristö ja samaa suunnitellaan 
Elisevaaran yhtenäiskoulun 
ja lukion rakentamisessa. 
Sivistysjohtaja on itse raken-
tamista koskevissa kokouk-
sissa mukana. 

— Olemme luomassa 
Pöytyälle yhtenäiskoulura-
kennetta, joka mahdollis-
taa opetuksen ja erityisen 
tuen järjestämisen uudenlai-
sessa oppimisympäristössä. 
Mahdollisuudet ovat lisäksi 
todella hyvät yhtenäisen op-
pimispolun rakentamiseen, 
kun opettajat tuntevat oppi-
laat ensimmäiseltä luokalta 
yhdeksänteen luokkaan asti, 
pohtii Marianne Mäkelä. 

Koulut rakennetaan niin, 
että esimerkiksi perinteisiä 
luokkahuoneita ei välttämät-
tä kaikkialla ole. Tilat ovat 
muunneltavissa ja monikäyt-
töisiä.

Sivistystoimessa on val-
mistauduttu Riihikosken 
yhtenäiskouluprojektiin jo 
neljä vuotta kouluverkko-
selvityksen pohjalta. Hal-
linnollisesti yhtenäiskoulut 
ovat jo aloittaneet työnsä 
tänä syksynä.

— Oppilaille yhtenäis-
koulu merkitsee modernia 
opetustapaa ja tiloja. Yhte-
näiskoulujen määrä on li-
sääntynyt valtakunnallises-
ti. Yhtenäisenkouluraken-
teen myötä tavoitteena Pöy-
tyällä on yhdenvertaisen pe-
rusopetuksen tarjoaminen 
kaikille, Mäkelä sanoo.

Riihikosken yhtenäis-
koulun, Elisevaaran yhte-
näiskoulun, sekä Yläneen 
yhtenäiskoulun yhteenlas-
kettu oppilasmäärä on arvi-
olta 990 oppilaan tienoilla. 
Elisevaaran yhtenäiskoulun 
yhteydessä toimii myös lu-
kio. Riihikosken yhtenäis-
koulussa käyvät ensi syk-
systä lähtien koulunsa myös 
oripääläiset yläkoululaiset, 
jolloin oppilasmäärä nou-
see 1030 oppilaan tienoille. 
Oripääläiset siirtyvät Riihi-
kosken yhtenäiskoulun oppi-
laiksi vaiheittain.

Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä pitää investointeja yhtenäiskouluihin ja lukioon 
merkittävinä. 

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.
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Ruokakaupat houkuttelevat 
asiakkaita kauempaakin

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

www.kankareenpaalutus.f i

T E R Ä S PA A L U T U K S I A

050 5273 614 
myynti@kankareenpaalutus.fi

Oivat kulkuyhteydet ja hyvä tar-
jonta. Auran ruokakauppoihin saa-
vutaan asioimaan laajalta alueelta. 

— Asiakkaita käy tosi paljon 
muualtakin kuin Aurasta. Esimer-
kiksi Pöytyältä ja Tarvasjoelta. 
Marttilasta käy uskollisia asiakkai-
ta, luettelee K-market Aurantorin 
kauppias Pertti Leppäkoski.

Vastaavaa on huomannut S-
marketin marketpäällikkö Sanna 
Suomela. Aura sijaitsee sopivasti 
valtatie yhdeksän, kantatie 41:n ja 
seututie 224:n solmukohdassa. 

Auran ruokakauppatarjonnassa 
on pienessä ajassa muuttunut pal-
jon. Valintatalon toiminta päättyi 
huhtikuussa 2017, S-market avasi 
vuotta myöhemmin. Sale palvelee 
ABC:n yhteydessä, vuonna 2000 
perustettu K-market taajamassa. 

— Kolme ruokakauppaa on iso 
määrä Auran kokoisessa kunnassa, 
Leppäkoski pohtii ja jatkaa:

—Tämän hetken myynnin ta-
somme on K-Marketiksi hyvä ja 
olemme yhä Länsi-Suomen alueen 
noin 200 K-Marketista 10 suurim-
man joukossa. Keskiostos on suuri, 
se on meidän vahvuutemme.

S-market on toiminut Aurassa 
nyt reilu puoli vuotta. 760 neliön 
myymäläpinta-ala työllistää 14 
henkeä. Suomela kertoo, että uu-
dessa marketkiinteistössä on sat-

sattu energiaystävällisyyteen.
— Pikakassat ovat uusi juttu 

täällä maalla, niiden kautta voi 
tehdä ostokset nopeasti, hän lisää.

Hintatasoa ja valikoimaa

Oheispalvelut ovat jakaantuneet 
niin, että S-marketin yhteydessä 
on apteekki, K-marketin yhteydes-
sä Alko.

Sanna Suomela sanoo S-mar-
ketin vahvuuden olevan edullinen 
hintataso.

— Myymälä on lähellä ja tänne 
on helppo tulla. Ostokset kerryttä-
vät bonusta.

Pertti Leppäkoski nostaa Au-
rantorin valtiksi valikoiman. 
Myynnissä on yli 7 000 artikkelia. 
Kaupasta on tehty asiakkaiden nä-
köinen, sillä valikoimaa on kehitet-
ty toiveiden mukaan.

— Käytämme lähituottajia. 
Meillä on valikoimassa yli 50 lä-
hitoimittajaa. 

Aurantoriin tehtiin remontti 
viimeksi viisi vuotta sitten. Laa-
jennusta ei ainakaan tällä haavaa 
ole suunnitteilla.

— Katsotaan tätä kilpailutilan-
netta vuoden verran. Jonkinlainen 
remontti saatetaan tehdä, Leppä-
koski sanoo.

— Uusi S-market vaikuttaa totta kai myyntiin, 
sanoo K-market Aurantorin kauppias Pertti Lep-
päkoski. — Mutta yllätyksiä ei ole tullut. S-market 
on ottanut myyntiä sen verran kuin etukäteen 
ajattelinkin.

— Meidät on otettu hyvin vastaan. Kaupalle on selkeästi ollut tilausta, iloitsee 
Auran S-marketin kyröläinen marketpäällikkö Sanna Suomela. S-marketilla järjes-
tetään joulunavaus 1.12. Tarjolla on silloin riisipuuroa ja paikalla ovat joulupukki 
ja –muori.

Auralainen Rauni Laine (oik.) asioi mielellään paikallisessa K-marketissa. 
— Tämä on tuttu, monipuolinen ja kotoisa, henkilökunta on ystävällistä, hän luet-
telee. Taaempana Eila Sintonen, kassan takana Sanna Anttila.

— Täällä tulee käytyä monta kertaa viikossa. 
Olen ollut tyytyväinen uuteen kauppaan. Tämä on 
monipuolinen, sanoo auralainen Marianne Vuori. 
Kauppaseurana 8-kuukautinen Lasse Vilppu.
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KAIVUU URAKOINTI
Kari Koskinen

0500 126 861
Koski TI.

www.specma.fi

Vakuutusyhtiöiden työt, maalaukset,
ruostekorjaukset myös traktorit ja mopoautot

Avaamme uuden toimipisteen
keväällä 2019 Kosken keskustaan. 

Palvelut laajenevat: Autohuollot, korjaukset, rengasmyynti ym. 

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 huoltoVarusteet ja tarvikkeet

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ
TERVETULOA KAUPOILLE!

RAIVAUSSAHA 555 FXT 

1170,-

RAIVAUSSAHA 545 FXT AT 

990,-

185,-

MOOTTORISAHA 545

545,-

275,-
UUTUUS!

 KAHDELLA AKULLA! 

RAIVAUSSAHA FS 460 C-EM 

890,-

RAIVAUSSAHA FS 260 C-E

690,-

MOOTTORISAHA MS 261 C-M
690,-

HSA56
AKKUPENSASLEIKKURI

299,-

ASPEN PIENKONEBENSA

5L16,-

Kaupan päälle Technical  Metsurinkypärä!
ARVO 135 €

Kaupan päälle Technical  Metsurinkypärä!
ARVO 135 €

Yritteliäs Auranmaa täytti viime 
vuonna pyöreitä. Auran Yrittäjien 
tilaamaa sekä Mainos- ja mediatalo 
Trivalin toimittamaa lehteä on jul-
kaistu vuodesta 2007.

Katsaus vanhoihin 2007 ja 2008 
ilmestyneisiin lehtiin osoittaa, että 
kymmenessä vuodessa ehtii tapah-
tua valtavasti.

Ensimmäisten aviisien aikaan 
Auran yrittäjäyhdistystä luotsasi 
Arto Savikangas. 2007 ilmesty-
neen lehden pääkirjoituksessa hän 
korosti nuorten yrittäjäkasvatuksen 
tärkeyttä. Seuraavana vuonna juh-
littiin 30-vuotiasta yrittäjäyhdistys-
tä, mutta alkavan myrskyn elkeet 
oli pantu merkille.

— Olemme menossa kohti 
taantumaa, mikä tietää yrityksille 
uusia haasteita. Pitää toivoa, ettei 
taantumasta tulisi syvä eikä pitkä. 
Valtiovallalta voisi toivoa myös 
aktiivista ja elvyttävää kasvupoli-
tiikkaa, Savikangas kirjoitti pääkir-
joituksessaan.

Kun tällä hetkellä taloudella 
voi kehua menevän mukavasti, 
kymmenen vuotta sitten oli toisin. 
Suunta oli kohti taantumaa. Esi-
merkiksi Kyrön sahan myynti- ja 
toimituspäällikkö Hannu Kuis-
manen kertoi silloin, että koko 
metsäalaa leimaa epävarmuus ja 
ennustettavuuden vaikeus. 

Suhdannekäänteitä oli havaitta-
vissa myös rakennusalalla. 

— Aika näyttää sitten, miten 
meille hommia riittää. Nyt on ai-
nakin ollut hyvä vuosi (2008), 
kommentoi kyröläisen Teräsraken-

Teksti: Maria Suomi

Vuosikymmenessä ehtii tapahtua paljon
ne Toivonen Oy:n toimitusjohtaja 
Esko Toivonen.

Keskustelu pienten kivijalka-
liikkeiden kohtalosta puhutti jo 
kymmenen vuotta sitten.

— Kai täällä kukkia halutaan 
ja tarvitaan jatkossakin, pohti au-
ralaisen Kukka-Fuksian perustaja 
ja silloinen yrittäjä Leena Hakala.

Paras-hankkeesta soteen

Vuonna 2007 Auran vuoden yrit-
täjänä palkittiin parturi-kampaa-
moyrittäjä Jaana Murto-Ranne 
ja vuonna 2008 R-kioski-yrittäjä 
Anita Jussilainen. Timanttiristi 
ojennettiin Jorma Kalliolle, joka 
oli toiminut kuorma-autoilijana 30 
vuotta.

Kunnassa riitti isoja uudis-
tuksia. Oli Auran yhtenäiskoulun 
rakentamista. Masku Koti muutti 
uusiin tiloihin, naiset perustivat 
Auraan oman Lions-järjestönsä. 
Kuntoilu oli nousemassa super-
buumiinsa, mistä kielivät jutut 
SunSalista, Virttaankankaasta ja 
KuntoileVillestä.

Valtakunnan politiikassa ei pu-
huttu sote- ja maakuntauudistuk-
sesta, vaan Paras-hankkeesta eli 
kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sesta. Ajatuksia saatiin Auran vas-
tavalitulta kunnanjohtajalta:

— Kaikki yritykset ovat kun-
nalle tärkeitä. Kunnan pitää monin 
tavoin tukea yrittämistä ja vähentää 
yrittämisen esteitä, koska tällaises-
sa järjestelyssä molemmat osapuo-
let hyötyvät. 

sanoi Jari Kesäniemi.
Kesäniemi työskenteli Aurassa 

vuoteen 2011, jonka jälkeen hänet 
valittiin Koski Tl:n johtoon. Nyky-
ään hän vaikuttaa Forssan kaupun-
ginjohtajana.

Liikenne ja sen sujuvuus kiin-
nostaa vuosi vuoden jälkeen. 
Kymmenen vuotta sitten julkais-
tussa Kaikki tiet voivat tuoda Au-
ranmaalle -jutussa hehkutettiin 
Auranmaan sijaintia muun muassa 
näillä sanoin:

— Auranmaan sijainti voisi 
tuskin elinkeinoelämän kannalta 
olla parempi – Auranmaa asettuu 
Turun ja Tampereen välille, ja sen 
läpi kulkee yksi Suomen logistisis-
ta pääväylistä, valtatie 9.

Valtatie on edelleen uomissaan. 
Nyt reilut 10 vuotta myöhemmin 
on ilo huomata, että tiestöä kehi-
tetään. Näillä näkymin valtatie 
nelikaistaistetaan Auran ja Liedon 
Aseman väliltä, Auran ja Loimaan 
välille on suunnitteilla ohituspaik-
koja.

Auran yrittäjäyhdistyksen yk-
si näyttävimmistä esiintuloista on 
edelleen joulunavaus. Kymme-
nen vuotta sitten kolmekymppistä 
yhdistystä juhlittiin ilotulituksen 
siivittämänä. Tänä vuonna joulun-
avaus laajenee ja monipuolistuu. 
Tapahtuma järjestetään entises-
sä Valintatalon, nykyisin kunnan 
omistamassa kiinteistössä. Kiin-
teistössä toimii 20.12. asti pop up 
-henkinen Joulupuoti, jossa pai-
kalliset yritykset ja käsityötaiturit 
myyvät tuotteitaan.

Kymmenen vuotta sitten Yritteliäs Auranmaan kansi näytti tältä. 
Juttujen aiheina olivat esimerkiksi 50-vuotias Matin Mainio sinap-
pi, kotimaisuuteen uskova A-Tiilikate sekä häkkikanaloiden kielto.

— Aurassa aloitetaan yleiskaa-
van laadinta ja teollisuustonttien 
hankinta. Kunnassa laaditaan yh-

teinen elinkeinopoliittinen strate-
gia sekä markkinoidaan kuntaa ja 
tehdään sitä tunnetuksi yrittäjille, 
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KOSKEN 
AUTOKATSASTUS 
            AVATTU

         Kosken 
   Liikenneasemalle            
  Koskentie 372

Tervetuloa katsastukseen 
ja pullakahville!

p. 044 244 5658

Ma-Pe klo 9.00-17.00
Katsastamme myös kuorma-autot

www.koskenautokatsastus.fi

Kevyen kaluston
katsastusasema Pöytyällä

Rekolantie 8
21870 Riihikoski

02-4365400

www.auranmaankatsastus.fi

Ilmastonmuutosta on turha kieltää. 
Se kun näkyy arjessa vuosi vuodel-
ta enemmän. Syksyt ovat lämpi-
mämpiä kuin ennen, lunta ei sada 
ja kesä alkaa kummalliseen aikaan. 

— Se vaikuttaa siihen, mihin 
kannattaa panostaa. Ei lumitöihin 

Ilmastonmuutos näkyy kiinteistöhuoltoalalla
Teksti ja kuva: Maria Suomi

Kuka: Sami Nenonen
Yritys: Auran Kiinteistöpalvelu 
Ky Sami Nenonen
Missä: Aura
Perustettu: 1998

ainakaan. Hiekoittaminen on tup-
laantunut, luonnehtii Auran Kiin-
teistöpalvelu Ky:n yrittäjä Sami 
Nenonen.

Istuskelemme Auran ABC-
myymälässä. Tämä on yksi Au-
ran Kiinteistöpalveluiden asiak-

Elina Hurmeen ja Sami Nenosen työ on hoidettu hyvin, jos kenelläkään ei ole valittamista esimerkiksi 
epäsiisteydestä. Harva tulee ajatelleeksi, että tankkauspisteen mittarikentät pestään viikoittain.

kaista. Kiinteistöpalvelu huoltaa 
pääsääntöisesti auralaisia liikekes-
kuksia, yrityksiä ja rivitaloja.

— Alihankintaverkosto on hy-
vä. Käytän heitä talvella ja kesällä, 
Nenonen kertoo.

Kiinteistöhuoltoalalla eletään 

säiden ja vuodenaikojen mukaan. 
Kesällä töitä on enemmän, sillä 
nurmikot kasvavat ja ulkona viih-
tyvät ihmiset roskaavat. Myös vii-
konpäivät ovat erilaisia.

— Ikinä ei tiedä, mitä viikon-
loppuna on tapahtunut, joten maa-
nantaiksi ei kannata sopia mitään.

Parasta joustavuus

Seuraan lyöttäytyy Elina Hurme. 
Hän jakaa Sami Nenosen kanssa 
sekä työn että kodin.

— Olen ollut tässä melkein 15 
vuotta. Siinähän se menee. Kum-
mallakin on omat juttunsa, Hurme 
naurahtaa.

Kiinteistöpalvelussa aamut al-
kavat aikaisin. On siivousta, kor-
jaamista, silloin tällöin pienimuo-
toista rakentamistakin. Tarvittaessa 
liput nostetaan salkoon ja istutuk-
sia hoidetaan. Toisinaan Nenonen 
tekee isännöitsijän hommiakin, 

kuten tilaa urakoitsijoita.
— Nykyään täytyisi olla käy-

tettävissä heti. Ei riitä, jos sanoo, 
että ehdin huomenna paikalle.

Auran Kiinteistöpalvelu Ky 
Sami Nenonen on perustettu 1998. 
Yritys on toiminut siis komeat 20 
vuotta. Sen suuremmin pyöreitä 
vuosia ei tosin juhlittu.

— Ei edes ruokia tarjottu, Hur-
me sivaltaa.

Nenonen päätyi yrittäjäksi 
sattuman kautta. Kytön veljekset 
päättivät luopua kiinteistöpalvelu-
yrityksestään ja kysyivät työnteki-
jältään Nenoselta, kiinnostaisiko 
tätä jatkaa. Oli valmiita asiakkaita 
ja tutut kuviot.  

— Yrittäjyyden kruunu on 
joustavuus, Nenonen toteaa.

— Ei sitä muuten jaksaisi il-
man lomia, Hurme jatkaa.

Oripääntie 316, Loimaa 

www.laaninkuljetus.      puh. 0201 224 254

Nouda tai pyydä 

kuljetustarjous!

Kalliomurskeet teille,
pihoille ja rakentamiseen! 

Kuormausmies paikalla:
arkisin klo 9.30 – 15.30

AURAN KALLIOALUE
Pyydä kuljetustarjous!

VARKAANMÄEN KALLIOALUE

www.citikkahuolto.fi

MONIPUOLINEN
AUTOHUOLTO

Mopojen varaosat ja tarvikkeet 
 

Tällä kupongilla -20% ostoksistasi 
Voimassa 1.6.2019 asti 

-20%
Leikkaa talteen 

Kauppalankatu 9-11 
32200 Loimaa 

0504617500 
myynti@kasaparts.fi 

AURANMAAN  
PUHALLUSVILLA

Ismo Rantala 
Puh. 0400 531 010

kotisi lisäeristäminen hoituu
tehokkaasti ja paloturvallisesti.

ISOVERin ekologisella
Puhallusvillalla

Ota yhteyttä!

www.isover.fi

Ekologinen 
puhallusvilla
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Lähtölaukauksen jouluval-
misteluille antaa tänäkin 
vuonna Auran perinteinen 
joulunavaus. Tapahtuma 
järjestetään perjantaina 30. 
marraskuuta Auran Yrittäjät 
ry:n voimin.

Tällä kertaa joulunava-
uksen tapahtumapaikkana 
on entisen Valintatalon ja 
Osuuspankin kiinteistöjen 
tienoo. Jouluvalot sytytetään 
kello 18, sitä ennen kuullaan 
kunnanjohtaja Mika Joen 
tervehdys.

Nähtävää ja koettavaa on 
ulkona, mutta myös sisällä 
Valintatalon-kiinteistössä. 
Eli vaikka sää ei olisi suo-
tuisa, se ei pääse joulutun-
nelmaa latistamaan.

— Luvassa on perinteis-
tä ohjelmaa. On joulupukki, 
muori ja tontut, kaverikoi-
rat, lapsikuoro, glögitarjoi-
lua, luettelee Auran Aarteet 
-kirpputorin yrittäjä Heidi 
Ahlgren.

Teksti ja kuva: Maria Suomi

Joulunavausta seuraa Joulupuoti

Aurassa virittäydytään joulutunnelmaan tänä vuonna 
Valintatalon entisissä tiloissa. Joulunavausta ovat ak-
tiivisesti olleet järjestämässä Arvo Laakso (vas.), Kirsi 
Dahlbom, Anneli Malinen, Leena-Maija Pärssinen, Heidi 
Ahlgren ja Merja Toivonen.

Joulunavauksen yh-
teydessä tarjoutuu mahdol-
lisuus vierailla Asunto Oy 
Auran Jokihovissa. Keskus-
taan Turuntien varteen vuo-
denvaihteessa valmistuvaan 
kerrostaloon pääsee tutustu-
maan kello 17—17.45.

— Joulunavauksessa 
on nähtävillä alakerran yk-
si huoneisto, kertoo esit-
telyä vetävä Tiliauran ja 
Tilivalioiden toimitusjohtaja 
Arto Savikangas. 

Kun joulunaika on saatu 
avatuksi, toiminta entisessä 
Valintatalon kiinteistössä 
jatkuu. Kunnan omista-
massa tilassa palvelee 20. 
joulukuuta saakka Auran 
Joulupuoti, jossa paikalliset 
yrittäjät ja käsityötaiturit 
myyvät tuotteitaan.

Pop up -tyyppinen Joulu-
puoti on avoinna arkisin kel-
lo 12—19 ja viikonloppuisin 
10—14. Joulunavauspäivänä 
puoti palvelee kello 12—20.

PUH. 020 745 9500  -  WWW.RHI.FI

e s

PUH. 02 4860 770
TURUNTIE 2, 21380 AURA

 WWW.AURANTILI.FI

Joulunavauspäivänä 
30.11. liikkeissä tapahtuu:

AURAN AARTEISSA kaikki kankaat ja nauhat -20%. 
Avoinna klo 10-20.

KUKKA FUKSIA tarjoilee kiinanruusuteetä. Avoinna 
klo 09-20.

BOUTIQUE ILENNASSA Perfect Home tuotetarjouksia. 
Laukut -20%, erä koruja -50%. Avoinna klo 11-20.
 
AURANMAAN OSUUSPANKIN konttoreissa Glögi- 
ja piparitarjoilu. (Normaalit aukioloajat).

AURAN PALVITUOTE arpoo asiakkaidensa kesken 
kolme viitisen kilon luutonta harmaasuolattua
kinkkurullaa. Arvontaan voi osallistua Palvituotteen 
myymälässä klo 9-18.

MASKUN KOTI järjestää tuotekorin arvonnan, johon 
voi osallistua liikkeessä klo 10-20.

BOKSISHOPISSA avautuu joulukalenteri. Tarjouksia ja 
arvontaa joka päivälle koko joulukuun ajan.

As Oy AURAN JOKIHOVISSA valmiin huoneiston 
asuntoesittely klo 17.00-17.45. os Turuntie 6, Aura.
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Paikalliset yrittäjät ja käsityötaiturit 
myyvät tuotteitaan



Yritteliäs Auranmaa  201814

Kauppakaari

Huuskantie

Kuuskoskentie

U
rp

on
tie

Yhdystie

Savirannankuja

Turuntie

Ta
rv

as
jo

en
ti

eAurajoki

Riihikoskentie

TAM
PERE9

E63
9

Kirjasto

Yhtenäiskoulu

O
ikokuja

Auran Jokihovi

Sillankorvantie

TU
RKU

Seurakuntatalo

Terveysasema

Auran 
kirkonkylä

4,5 km

Tuulentie

Kunnanvirasto

Mikonpolku

ajukikkioP

Postitoimisto

E63

Meijerikuja

Asuntoesittely

Custom Ink
040-5211 118

Auran
Joulunavaus

Sillankorvantie

ajuknirakki
N

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aura_tiekartta_korj.pdf   1   19.11.2018   17:34:45

 ma-la 7-21 
su 10-21tok.fi

AURA Kauppakaari 1

199 kpl
Valio
Aura sinihomejuusto 
170 g (11,71/kg)

2 kpl/talous

159 ps
Töysäläinen
Piparkakakut
400 g (3,98/kg)

TO–SU
29.11.-2.12.

TO–SU
29.11.-2.12.

Joulunavaus la 1.12.
 Joulupukki ja muori 

paikalla lauantaina klo 11-14.

 Riisipuuroa
lauantaina klo 10 alkaen niin kauan kuin riittää.

Turuntie 1, 21380 Aura

Turuntie 3, Aura    p. 045-1393034

Hoitolasta löydät
lahjaideoita pukinkonttiin

Kauneushuone
Janiika

Ripsien
kestotaivutus 58 €Muista

läheistäsi lahjakortilla!

www.janiika.com

Jouluisia kankaita ja nauhoja

Käsitöitä ja lähialueen tuotteita

Kynttilät ja lyhdyt joulukuun ajan -50%

 Tervetuloa tekemään löytöjä
kotiin ja lahjaksi!

Turuntie 2, Aura. heidi@auranaarteet.fi
040-4872 879 www.auranaarteet.fi

Avoinna ti-pe 10-18, la-su 10-14

Kirpparipaikka 25€/vko

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

Parturi-Kampaamo 
Nemo

Parturi-Kampaamo 

Nemo
Hyvää Joulunaikaa!
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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.�

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!

AUTOKORJAAMO AURA

KAIKKI PALVELUT MYÖS OSAMAKSULLA

Huuskantie 8, Aura
Puh.   0400 442622

9-17

• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot
• Öljynvaihdot
• Rengasmyynti
+ muut alan työt

LASINPESUNESTE 5l 
JOULUNAVAUSHINTAAN 

VAIN 4€

ma-to
pe
la

9-16
suljettu

Boutique Ilenna

Joulunavajaisissa
paljon ihania tuotteita

Pe 11.00-17.00
Ti & To 11.00-18.00

Ma & Ke kiinni

Turuntie 2, AURA

Koruja, laukkuja, huivejaKoruja, laukkuja, huiveja

Glögitarjoilu

Lauk
ut
-20% Erä k

oruja
-50%
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Teksti: Johanna Lehtola

Auranmaan Aluetietoverkko 
20 vuotta kehityksen kelkassa 
mukana 
IT-YHTIÖ LUNASTAA OLEMASSAOLONSA PAIKALLISUUDELLA
Internet on mullistanut jokapäiväi-
sen elämämme viimeisten kahden-
kymmenen vuoden aikana. Nyky-
ään internet on joka puolella, jopa 
ostoskärryt voivat olla älykärryjä. 
Tämän muutoksen keskipisteessä 
on ollut vuonna 1998 perustettu 
Auranmaan Aluetietoverkko Oy. 
Yhtiö tuottaa tietoverkkopalve-
luja, sekä sähköposti ja intranet-
palveluja yrityksille, yhteisöille ja 
kunnille. 

— Tämän alan yritykseksi 
meillä on pitkä historia. Täytyy 
olla iloinen, että olemme saaneet 
palvella Auranmaan asiakkaista 
näinkin kauan, 20-vuotiasta yhtiötä 
luotsaava toimitusjohtaja ja yrittäjä 
Esa Heinonen kiittelee vaatimat-
tomasti. 

Kahdenkymmenen vuoden aika-
na työ on muuttunut teknisessä mie-
lessä paljon, pohtii Esa Heinonen. 

— Siihen aikaan, kun yhtiö pe-
rustettiin, niin näitä tietoverkkoja 
vasta alettiin rakentaa ja sähköpos-
tien ja verkkosivujen käyttämisen 
lähtökohtakin oli varsin erilainen. 
Ei kaikkialla edes ollut internetiin 
pääsyä. 

— Siinä mielessä palvelumme 
ovat arkipäiväistyneet. Sähköposti 
on yhä voimissaan, vaikka rinnalle 
on tullut muita viestintävälineitä. 
Sähköpostissa merkitsevät yhä 
eniten luotettavuus, turvallisuus ja 
toimivuus. Ne ovat edelleen kes-
keisiä asioita viestinnässä. Ja näin 
kahdenkymmenen vuoden työllä 

voisin ajatella, että se luotettavuus 
on ansaittu, kun edelleen saadaan 
palvella samoja asiakkaita, päättää 
Heinonen. 

Kilpailuvahvuutena 
paikallisuus

Internetistä Auranmaan Aluetieto-
verkko Oy saa leipänsä. Kun inter-
net on tullut kaikkien ulottuville ja 
täten koko maailma on yhden klik-
kauksen päässä, on alalla kilpailu-
kin erilaista kuin parikymmentä-
vuotta sitten. 

— Palvelujentarjoajien luku-
määrä on kasvanut huikeasti. Tie-
toverkko-palveluhan voi ostaa mis-
tä päin maailmaa tahansa ja miten 
halvalla tahansa, Heinonen kuvailee 
kilpailua.

Heinonen kertoo, että Auran-
maan Aluetietoverkon vahvuudek-
si onkin muodostunut läheisyys 
toimintaympäristön voimakkaassa 
muutoksessa. 

— Sen läheisyyden merkitys on 
korostunut ja se näkyy toiminnas-
samme. Ihmiset tietävät kuka vas-
taa palvelusta ja sen toimivuudesta. 
Jos on kysyttävää, niin vastaamme 
puhelimeen. Olemme oikeasti fyy-
sisesti lähellä asiakasta. Me sei-
somme palvelumme ja sanojemme 
takana, jos emme niin tekisi, niin 
yrityksen toiminnalla olisi kovin 
lyhyet jäljet, hän painottaa.

Lisäksi vuosien kokemus alalta 
on osoittautunut omaksi vahvuu-

deksi. Nykyään yhtiö palvelee noin 
puoltasataa yritystä pääasiassa Var-
sinais-Suomesta Marttilan ja Koski 
Tl:n kuntien lisäksi.

— Vuosien vieriessä olem-
me osoittaneet olevamme vakaa 
toimija ja luottamuksen arvoisia. 
Olemme 20 vuotta pystyneet toi-
mimaan alalla ja se antaa meille 
uskottavuutta myös tulevaisuuteen, 
Heinonen uskoo.

Ajan muutoksessa mukana

It-yrityksenä kehityksessä on 
oltava jatkuvasti mukana. Hei-
nonen kertoo, että Auranmaan 
Aluetietoverkko pyrkii jatkuvasti 
olemaan ajan hermolla alaa koske-
vissa asioissa. 

— Pitää asemoida itsensä sii-
hen kenttään, että tietää mikä on 
se oman olemassaolon oikeutus. 
Se edellyttää alan seuraamista ja 
omien palveluiden jatkuvaa kehit-
tämistä. Tietää, mitä ihmiset odot-
tavat palvelulta ja mitä se palvelu 
vaatii meiltä. Odotuksiin pitää pys-
tyä vastaamaan. 

Juhlavuotta on vietetty varsin 
perinteisesti töitä tehden. 

— Emme ole järjestäneet vie-
lä mitään erikoista. Ehkäpä näin 
20 vuoden kunniaksi vielä jotain 
juhlimme talvella, Esa Heinonen 
hymyilee. 

— Sen verran juhlaa on ilmas-
sa, että verkkosivumme uudistuvat 
vuoden loppuun mennessä! 

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

Leppämäentie 346.
KALLIOMURSKEET MARTTILASTA

Toimitettuna tai noudettuna
0400 492 170 Pasi Kullanmäki

www.siutilanpkkivi.fi

SIUT LANI

pkullanmaki@gmail.com

PK KIVI OY

Harri Sivula
Puh. 045 1233863

•  Savuhormien putkitukset
•  Ilmanvaihtokanavien puhdistus
•  Kanavavirtauksien mittaus ja säätö

 

Lvi-alan työt

 

Lämmitysjärjestelmien myynti ja asennus 

www.hmp-service.fi

Neuvonta ja opastus kuuluvat ilmaisiin palveluihimme 
ja nuohoojamme vastaavat mielellään energiansäästöön, 

puhtaampaan palamiseen ja raikkaampaan sisäilmaan 

•
•

   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

PUUNKORJUUTA - ERIKOISKULJETUSTA -
HAKEPUUN OSTOA

0400-8238000400-823800

Tiesitkö? Voit saada 
oman koski.fi tai 
marttila.fi -päätteisen 
sähköpostiosoitteen

Esa Heinonen kesäisissä tunnelmissa Härkätien historiaan liitty-
vän teoksen edessä Marttilassa. Härkätie on ollut oman aikansa 
(tiedonkin) valtatie kun tämän päivän valokuituverkko ja interne-
tin palvelut edustavat uusia tiedon valtateitä. — Me Aumanetissä 
pyrimme tukemaan oman alueemme kehitystä tuomalla nämä 
uudet palvelut paikallisten yritysten ja ihmisten arkikäyttöön, 
kertoo Heinonen. 

Auranmaan Aluetietoverkko 
Oy on alusta asti saanut hoitaa 
Marttilan ja Koski Tl:n kuntien 
sähköposti- intra- ja kalenteri-
sovelluspalvelut. Tämän kautta 
kuntalaisille on avautunut myös 
mahdollisuus hieman erikoisem-
paan sähköpostipäätteeseen, josta 
moni ei varmaan tiedä, kertoo Esa 
Heinonen. 

— Se on sellainen erikoisuus, 
joka liittyy meihin ja kuntiin. Al-
kuvuosina kunnat antoivat oman 
verkko-osoitteensa myös kunta-
laisten käytettäväksi. Tämä on tie-
tääkseni hyvin harvinaista. Eli jos 
asut Koski TL:ssä tai Marttilassa, 

niin sinulla on mahdollisuus saa-
da koski.fi tai marttila.fi-päättei-
nen sähköpostiosoite käyttöön. 

Sähköpostipalvelu maksaa 
Heinosen mukaan 3,76 euroa 
kuukaudessa. Heinonen kehuu 
aikoinaan tehtyä linjausta fiksuksi 
paikallisuuden osoitukseksi. 

— Olemme tottuneet, että täl-
lainen on yleensä kunnan työn-
tekijöiden sähköpostipääte. ie-
leMstämme tämä on edelleenkin, 
ja ehkä erityisestikin juuri tänään, 
persoonallinen ja paikallistunnet-
takin vahvistava käytäntö näinä 
bulkkiosoitteiden aikakautena!
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Liikekirjanpito
Palkanlaskenta
Maatalouskirjanpito

Kirkkotie 2, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 420 

Monipuoliset sähköiset
taloushallinnon palvelut

TILAUSLIIKENNE 
HACKLIN OY

Puh  040 741 9736  Koski TI 

Varsinais-Suomen kunta-
kohtaiset yrittäjäpalkinnot 
jaettiin tänä vuonna Naan-
talin kylpylässä 17. marras-
kuuta. Palkintoja myönnet-
tiin kaikkiaan 29, pitkästä 
urasta muistettiin neljää 
yrittäjää timanttiristein.

Varsinais-Suomen Yrit-
täjien hallituksen puheen-
johtaja Jyrki Hakkarainen 
muistutti aikamme muutok-
sista: digitalisaatiosta, robo-
tisaatiosta, väestön ikäänty-
misestä, syntyvyyden las-
kusta, maalta kaupunkeihin 
muutosta.

— Muuttuva maailma 
on haaste, mutta näen, että 
yrittäjälle se on mahdolli-

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Vuoden yrittäjiä juhlittiin Naantalissa
JUHLASSA PALKITTIIN MM.
Aura: 
Auran Kiinteistöpalvelu Ky, yrittäjä Sami Nenonen
Lieto: 
Liedon Tili- ja kiinteistöpalvelu Oy, yrittäjä Tapio Hänninen
Marttila: 
Invataksipalvelu Turku Oy, yrittäjä Rosita Kallio
Pöytyä: 
Huoltoasema Pajula & Salmi Oy, toimitusjohtaja Kimmo 
Pajula
Yläne: 
Maanrakennus Hannu Vuori Oy, yrittäjä Hannu Vuori

Vasemmalla ylhäällä:
Jännitystä ilmassa. Auran kuntakohtaisen yrittäjä-
palkinnon saanut Sami Nenonen (toinen oik.) odot-
tamassa palkitsemisvuoroaan. Nenosta vastapäätä 
hänen puolisonsa Elina Hurme, etualalla Auran 
Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Leino sekä puoliso 
Outi Leino.

Vasemmalla keskellä:
Hannu Vuori tuuletti komeasti.

Vasemmalla alhaalla:
Varsinais-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja 
Taija Kavalto ja puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen 
luovuttivat Pöytyän palkinnon Kimmo Pajulalle.

Oikealla:
Tapio Hänninen aloitti työt Liedon Tili- ja kiinteis-
töpalvelussa 30 vuotta sitten. 

suus. Yrittäjät ovat luovia ja 
ahkeria.

Hakkaraisen mukaan ”il-
man yrittäjiä ei ole mitään”. 
Yritykset maksavat veroja, 
joilla hyvinvointipalvelut 
kustannetaan sekä palkkaa-
vat työntekijät.

— Kunnan elinvoimai-
suus on kiinni siitä, miten 
yrittäjät pärjäävät, Hakka-
rainen jatkoi.

Varsinais-Suomen vuo-
den nuori yrittäjä valittiin jo 
keväällä. Spelttiin erikoistu-
neen Birkkalan tilan yrittäjä 
Simo Larmo menestyi myös 
valtakunnallisessa Vuoden 
nuori yrittäjä -kilpailussa.

—Valtakunnallisessa ki-

sassa tuli toinen sija, mutta 
pääpalkinto saatiin silloin 
Turun synnytyslaitokselta: 
tyttö tuli. Hän on tänään 
mukana täällä palkitsemis-
tilaisuudessa, Larmo kertoi.

Palkitsemisjuhlassa Lar-
molle kuntakohtaisen yrittä-
jäpalkinnon myönsivät Kii-
kalan-Suomusjärven-Kiskon 
Yrittäjät.

Vuoden maakunnallisen 
yrittäjäpalkinnon sai Esko-
matic Oy, joka on turkulai-
nen 1976 perustettu alihan-
kintakoneistuksiin erikois-
tunut yritys. Palkinto jaettiin 
lokakuussa valtakunnallisten 
Yrittäjäpäivien yhteydessä 
Turun Messukeskuksessa. 

Kuntakohtaisista vuoden 
yrittäjäpalkinnoista päättää 
Varsinais-Suomen Yrittäjät 
ry:n hallituksen nimeämä 
palkintotoimikunta. Palkin-
totoimikunta tekee päätök-
sensä paikallisyhdistysten 
esitysten perusteella. Palkin-
non saamisen kriteerejä ovat 
esimerkiksi taloudellinen 
menestys, yrityksen tunnet-
tavuus ja vaikuttavuus paik-
kakunnalla, yrittäjän persoo-
na sekä yrittäjäyhdistyksen 
jäsenyys.

Rosita Kallio tunnetaan monipuolisista taksipalveluistaan.

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
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Yläneen Yrittäjien puheenjohta-
jaksi valittiin tänä vuonna Esa 
Mäkilä. Mies on tuttu yrittäjäyh-
distykselle, koska on toiminut 
myös aikaisemmin yhdistyksen 
puheenjohtajana. Yhdistystyö veti 
jälleen puoleensa. 

— Ehkä tämä on se vastapaino 
sitten perheyrityksen pyörittämi-
selle. Verkostoituminen ja ihmis-
ten tapaaminen on tässä parasta, 
Mäkilä pohtii.

Mäkilä kertoo, että yhdistys on 
toistaiseksi elänyt hiljaiseloa, kos-
ka yrittäjät paiskivat töitä. 

— Talous lähti rullaamaan Suo-
messa, niin huomaa, että yrittäjät on 
nyt työn touhussa. Yrittäjää on vai-
kea saada sorvin äärestä liikkeelle. 
Sitä ei kannata väkisin vääntämäl-
lä tehdä, vaan annetaan yrittäjälle 
myös tilaa. Tilanteet voivat tulevai-
suudessa muuttua ja yhdistykseen 

voi olla tunkua jonain päivänä. 
Aaltoliikettä suhdanteiden mukaan, 
kuvailee arkea Esa Mäkilä. 

Yrityskummiutta  
toivotaan lisää

Yrittäjäyhdistys odottaa kuitenkin 
kovasti ensi vuotta. Pöytyän kun-
taan on valittu uusi elinvoimajoh-
taja, jonka on tarkoitus tavata mo-
lemmat kunnan yrittäjäyhdistykset. 
Yläneen Yrittäjillä on tällä hetkellä 
noin 45 jäsenyritystä, joten aivan 
pienestä joukosta ei ole kysymys.

— Täällä Yläneellä toivotaan 
ainakin enemmän yrityskummi-
toimintaa kunnan arkeen, paljastaa 
Mäkilä.

Yrityskummiuden idea tulee 
siinä, että vanhat, pitkään toimineet 
yrittäjät ottavat ikään kuin siipien-
sä suojaan uusia, nuoria yrittäjiä 

Mäkilän Sahalla on pitkä historia. Yläneen 
Heinijoelle Mäkilän Saha perustettiin perä-
ti jo vuonna 1908. Paikalla on kuitenkin sa-
hattu 1700-luvun puolivälistä lähtien. Nyt 
110-vuotta myöhemmin yritystä pyörittä-
vät yhä Mäkilät, neljännessä sukupolvessa. 

— Yrityksen 110-vuotisjuhlaa on vie-
tetty töitä tehdessä. Tässä on nyt koko 
Suomi saatu parempaan lentoon ja se nä-
kyy myös meillä. Vauhti on taas aika kovaa 
täällä, kuvailee Esa Mäkilä Mäkilän Sahan 
arkea. 

Saha valmistaa sahatavaraa pääasiassa 
teollisuuteen, kuten pakkausteollisuuteen 
ja infrarakentamiseen, Turun, Tampereen 
ja Helsingin alueilla. Mäkilän Saha myy 
vain kotimaahan, joista asiakkaat vievät 
kuitenkin sitä myös maailmallekin. Mäki-
län Sahan tuotteita voi nähdä esimerkiksi 
Helsingissä Linnanmäen kuuluisan puusta 
tehdyn vuoristoradan rakenteissa tai Lah-
den suurmäessä. 

— Linnanmäen puuvuoristorataan joh-

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

Yläneen Yrittäjät paiskivat nyt 
töitä, kun talous vetää 
ENSI VUONNA SUUNNITELLAAN JO PÖYTYÄN KANSSA 
ELINVOIMATEKIJÖITÄ

Teksti: Johanna Lehtola

Teksti: Johanna Lehtola, kuva:Riina-Kaisa Niemi

Mäkilän Sahalla paiskitaan töitä jo neljännessä sukupolvessa

ja tukevat näitä yrittäjyydessä. Li-
säksi Mäkilän mukaan yrittäjäyh-
distykset haluavat mielellään olla 
mukana Pöytyän elinvoimatekijöi-
den kehittämistyössä.

— Yrittäjien näkemyksiä halu-
taan kuulla ja me mielellään kerro-
taan, hän naurahtaa. 

Pöytyällä on yhä kaksi erillistä 
yrittäjäyhdistystä. Yläneen Yrittä-
jät ovat halunneet pysyä itsenäise-
nä yhdistyksenä erityisesti paikal-
lisidentiteetin takia. 

— Koetaan se niin, että pal-
vellaan kuntaa paremmin omana 
yhdistyksenä. Yhteisöllisyys on 
Yläneellä voimakasta. Helposti 
käy niin isossa porukassa, että on 
vaikea hahmottaa toisella laidal-
la tarpeita. Se ei tietenkään sulje 
yhteistyötä, jota molemmat yhdis-
tykset tekevät mielellään, Mäkilä 
painottaa. 

tavan käytävän pystypuut ovat meiltä. Lah-
den suurmäen alastulorinteen uudisosaan 
on meiltä viety kaksi kuormaa puuta. Nämä 
ovat ehkä ne kaikkien suomalaisten tunte-
mat paikat, Mäkilä paljastaa.

Mäkilän Saha työllistää tällä hetkellä 
Mäkilän veljekset, Esan ja Antin, Esan vai-
mon konttorityössä ja kaksi muuta työnte-
kijää. Esa Mäkilä kertoo, että sukupolven-
vaihdos tapahtui vajaa 20 vuotta sitten. 

Kiire on yrittäjäsielulle mieluisaa

Tekninen kehitys on ollut perinteisellä sa-
ha-alalla nopeaa.

— Sitä voi kuvata näin, että siinä 
1940-luvulla tarvittiin 21 ihmistä käynnis-
tämään saha. Nyt tarvitsemme vain yhden. 

Mäkilä näkee teknisessä kehityksessä 
mukana olemisen yrityksen elinehdoksi. 

— Toiminta on alalla tehostunut jat-
kuvasti. Ja jos siinä ei onnistu, niin se voi 
olla sahateollisuudessa kohtalokasta. Näin 

Yläneen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja ja Mäkilän perheyrityksen omistaja Esa 
Mäkilä.

novida.fi

Mietitkö alan vaihtoa?  
Oletko vailla opiskelupaikkaa?

Ota uusi suunta - Hae opiskelemaan Novidaan

Lisätietoa koulutuksista antaa  
Lähihoitajakoulutus
Lieto:  Kaija Mustikkamaa, kaija.mustikkamaa@novida.fi, puh. 044 090 1332 
Loimaa: Timo Kulmala, timo.kulmala@novida.fi, puh. 044 090 1223 
Datanomikoulutus 
Sami Pyöttiälä, sami.pyottiala@novida.fi, puh. 044 784 7298
Logistiikan koulutus 
Ari Ojala, ari.ojala@novida.fi, puh. 044 090 1313 
Tekstiili- ja muotiala
Kirsi Lähde, kirsi.lahde@novida.fi, puh. 044 090 1262 
Merkonomikoulutus 
Timo Kulmala, timo.kulmala@novida.fi, puh. 044 090 1223

Jatkuva haku Opintopolun kautta 7.12.2018 mennessä.  
Linkin hakulomakkeeseen löydät osoitteesta www.novida.fi -> jatkuva haku. 

Opiskele lähihoitajaksi  
sairaanhoidon ja  huolenpidon 
osaamisalassa 7.1.2019 alkaen.

Hanki ohjelmointitaito opiskelemalla 
ohjelmistotuotannon datanomiksi 
peliohjelmoinnin parissa 7.1.2019 alkaen. 
Opetusta toteutetaan yhteistyössä 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa 
tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmien 
vaatimusten mukaisesti.

Opiskele kuorma-auton- tai  
yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.  
Logistiikan perustutkinto ilta-monimuoto- 
koulutuksena 21.1.2019 alkaen.

Liedon toimipaikka
Opiskele lähihoitajaksi  
ilta-monimuotokoulutuksena 
(2 iltaa/vko) 7.1.2019 alkaen.

Opiskele designtekstiilien valmistajaksi 
tai mittattilausompelijaksi tai 
sisustustekstiilien valmistajaksi 
päiväkoulutuksena 7.1.2019 alkaen. 

Loimaan toimipaikka

Opiskele liiketalouden moniosaajaksi, 
merkonomiksi päiväkoulutuksena  
7.1.2019 alkaen.

digiaikana pystymme itse olemaan tuotan-
toprosesseissa mukana ja se on tuonut li-
sämahdollisuuksia työhön, vaikka kiire on 
kasvanut. Isoäitini tapasi sanoa, että meillä 
täällä Mäkilän mäellä on niin kiire, ettei 
ehdi edes kuolla, naurahtaa yrittäjä. 

— Toisaalta, kun on saanut hommat rul-
laamaan, niin mielellään sitä juoksee. Tämä 
työ ja yrittäminen täytyy lähteä ihan omasta 
tahdosta. Se ei saa olla pakkopullaa. Omat 
voimavarat toki pitää yrittäjänä tiedostaa ja 
mitoittaa oikein. 
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— Toivottavasti nuoret jak-
savat jatkaa tätä touhua, to-
tesi Hannu Mäkinen, Auran 
Yrittäjien yksi perustajista ja 
entinen puheenjohtaja. 

Tänä vuonna tuli kulu-
neeksi 40 vuotta siitä, kun 
auralaiset yrittäjät järjestäy-
tyivät yhdistykseksi. Juhlan 
kunniksi jäsenistö suuntasi 
Itämerelle. Piknikristeilyllä 
kilisteltiin kuohuvat, syö-
tiin hyvin, verkostoiduttiin, 
muisteltiin menneitä ja suun-
niteltiin tulevaa.

Auran Yrittäjien halli-
tuksen jäsen Pertti Leppä-
koski muistutti, että yhdis-
tyksen perustamispäivä 6. 
kesäkuuta on ollut läpi his-
torian muutenkin merkittävä 
ajankohta. Samalla päivä-
määrällä — tosin eri vuosi-
na — Kustaa Vaasan val-
takausi alkoi, Normandiassa 
noustiin maihin ja perunat on 
tavattu kylvää maahan.

— Ja minä pääsin silloin 
armeijasta, hän nauratti muita. 

Yhdistystä 1988—1990 
luotsannut Hannu Mäkinen 
kertoi alkuvaiheista. Yhdis-
tys perustettiin todellisen 
tarpeeseen: työvoimakustan-
nukset nousivat ja ilmapiiri 
oli Mäkisen mukaan yritys-
vastainen. Tarvittiin joukko-
voimaa, jotta yrittäjien ääni 
saatiin kuuluviin.

— Armas Pirisen kans-
sa pohdimme, että peruste-
taan Auraan myös oma yh-
distys. Laitoimme lehteen 
ilmoituksen ja paikalle tuli 
16 yrittäjää.

Ensimmäisessä koko-
uksessa Mäkinen toimi pu-
heenjohtajana. Kokouksessa 
valittiin yhdistyksen sihtee-
riksi Veli-Matti Onnela ja 
puheenjohtajaksi Pirinen. 
Ensimmäiset toimintavuodet 
tiesivät kehitystyötä ja jäsen-
hankintaa.

Auran Yrittäjien ny-
kyinen puheenjohtaja Ilk-
ka Leino muistutti, että 
yrityselämä on muuttunut 
valtavasti yhdistyksen pe-
rustamisvuosista. Vielä 
80-luvulla urakoita saatiin 
kabinettipelillä. Mäkinen 
kertoikin korruption ja lah-
jonnan olleen yleistä.

30 vuotta sitten ei ollut 
tavatonta, että työmaalla 
haisi viina. Työturvallisuus 
oli lähes olematonta.

— Nykyään hallitsevat 
eettiset näkemykset, Leino 
muistuttaa.

Joukkovoimaa 
tarvitaan edelleen

Auran Yrittäjät oli aikoinaan 
todella aktiivinen yhdistys. 

— Järjestö toimi pirun 
hyvin. Retkiä tehtiin pal-

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

”Toivottavasti nuoret jatkavat”
40-VUOTIAS AURAN YRITTÄJÄT JUHLI LAINEILLA

jon, kertoi yhdistyksen yksi 
perustajajäsen Kalevi Ali-
Keskikylä. 

Tänä päivänä suurin 
haaste on aktivoida yrittäjiä 
mukaan yhdistystoimintaan. 
Arki on hektistä ja vapaa-
ajasta muutenkin pulaa. Au-
ran Yrittäjät on supistunut 
noin 70 jäseneen.

— Sadan jäsenen määrä 
pitäisi helpostikin olla rik-
ki, kun mietitään, paljonko 
Aurassa on yrittäjiä, Leino 
totesi.

Hallituksen jäsen Heidi 
Ahlgren ehdotti panosta-
mista sosiaaliseen mediaan.

— Somen kautta voitaisiin 
saada porukkaa liikkeelle.

Pertti Leppäkoski tuu-
mi jäsenmaksu-uudistusta. 
Yrittäjäyhdistykseen kuu-
lumisesta maksetaan tällä 
hetkellä työntekijämäärän 
perusteella. 

— Maksu saattaa olla 
jollekin yrittäjälle kynnys 
liittyä yhdistykseen.

Mutta selvää on, että 
yrittäjien aktiivista edunval-
vontaa ja joukkovoimaa tar-

Hannu Mäkinen kertoi yrittäjäyh-
distyksen perustamisesta ja silloin 
vallinneesta ilmapiiristä.

SE-Talviturva
Talvella kiinteä hinta, muulloin SPOT-sähköä

SE-Talviturva on uusi sähkönmyyntituotteemme. 
Se varmistaa sähköllesi talviajaksi ennalta kerrotun, 
vakaan hinnan. Muina aikoina maksat pörssihintaan 
perustuvaa, tunneittain vaihtelevaa SPOT-hintaa.

sähkönmyynti 02 764 3200, sallila.fi, Loimijoentie 65, Alastaro

40-vuotiasta Auran yrittäjäyhdistystä juhlittiin piknikristeilyn merkeissä. Itämerellä 
seilattiin 28. lokakuuta.

Sauli Nuolemo palkittiin pitkästä hallitustyöstä hopeisella ansiomerkillä. Auran 
Osuuspankin entinen johtaja on vaikuttanut Auran Yrittäjien hallituksessa komeat 25 
vuotta. Yhdistyksen sihteeri Anneli Malinen asetti ansiomerkin rinnuksille. 

vitaan yhä tänäänkin. Valta-
kunnan politiikassa on viime 
aikoina väännetty pienten 
yritysten irtisanomissuojan 
uudistamista. Ammattiyh-
distysliike on vastustanut 
uudistusta järjestämällä lak-
koja.

— AY-liike on nyt hyö-
kännyt hallitus-
ta ja osaltaan 
yrittäjiä vastaan. 

— Meidän 
täytyisi laittaa 
draivi päälle, 
jotta saadaan 
y h d i s t y s 
vanhan ajan 
kukoistukseen, 
Leino jatkoi.

Yrittäjäyh-
distystä tarvi-
taan myös kou-
luttamaan ja 
t iedottamaan. 
Jatkuvasti tu-
lee uudistuksia, 
joista jokai-
sesta yrittäjän 
on mahdotonta 
pysyä kärryillä. 
Leino ottaa esi-

merkiksi GDPR:n eli EU:n 
tietosuoja-asetuksen. Ensi 
vuoden alusta käyttöön tulee 
tulorekisteri.

— Suomen Yrittäjät ja 
Varsinais-Suomen Yrittäjät 
järjestävät näitä koulutuk-
sia. Näihin jäsenet pääsevät 
osallistumaan.

Vesikoskenkatu 7, 32200 LOIMAA
Puh. 044 030 6004
www.bellomondo.fi

Avoinna:
Arkisin klo. 9.30-17.30
Lauantaina klo. 9.00 - 14.00

Tervetuloa!
Tervetuloa!
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• Uudis- ja saneeraus-
 rakentaminen

• Julkisivu- ja 
 vesikattotyöt

• Huoneistoremontit

• Sertifi oidut 
 märkätilatyöt

• Kosteusmittaukset

• Kuivauspalvelu

• Otsonointi-hajunpoisto

• Lämpökuvaukset

www.klkcontrol.fi 
050 4066 281

klkcontrol@gmail.com

LUOTETTAVAA TEHOKKUUTTA:

www.raleka.fi 
050 4066 281

 
Kosteuskoordinointipalvelut  
rakentajille ja rakennuttajille

UUTTA!

Vesikoskenkatu 13, Loimaa
Tervetuloa herkuttelemaan!

À la carte

Lounas arkisin 10.30-14
Lounaslista: www.lanko.fi

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

Teksti: Atte Uusinoka, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Markkinointityöryhmä tekee 
kunnasta paremman paikan 

Markkinointityöryhmä koossa: Matti Kulmanen, Mari Kujanpää, Tiina Siivonen ja 
Timo Rouhiainen. Kuvasta puuttuu työryhmän jäsen Marko Suisto.

Oripään markkinointityö-
ryhmän puheenjohtaja Mat-
ti Kulmanen on tyytyväinen 
pohtiessaan vuotta 2018. 
Hänen mukaansa vuosi on 
ollut työryhmän alkuvuo-
desta asetettujen tavoitteiden 
mukainen. Päätavoitteena 
oli tehdä kunnasta parempi 
paikka asua. 

Vuosi lähti Kulmasen 
mukaan käyntiin siivoustal-
koilla, joihin paikalliset yrit-
täjät ja yhdistykset tulivat 
hyvällä asenteella mukaan. 
Tämän jälkeen Oripäähän 
on rakennettu kuntorappu-
set, jossa kävijöitä on ollut 
todella paljon myös ulko-
paikkakunnilta. 

— Pienillä asioilla saa-
daan tehtyä kylää eläväi-
semmän näköiseksi. Olen 
myös tyytyväinen nuorison 
osallistumisesta erilaisiin 
tempauksiin. Hyvällä il-
meellä ovat olleet mukana, 
Kulmanen pohdiskelee.

Tavoitteen markkinoin-
tityöryhmälle oli myös pa-
rantaa Oripään vetovoimaa.  
Kulmasen mukaan kylän 
asukkaista huokuu hyvää 
fiilistä ja heiltä on tullut 
hyvää palautetta toimivista 
palveluista. 

— Haluamme lähettää 
ulospäin signaalia, että me 
emme tavoittele kuuta tai-
vaalta. Pyrimme tekemään 
pienellä budjetillamme 
mahdollisimman paljon eri-
laisia tempauksia ja talkoi-
ta yhteistyössä paikallisten 
yritysten, yhdistysten sekä 
asukkaiden kanssa, Kulma-
nen kertoo.

Uuden kaupan rakenta-

minen avaa paljon ideoita 
markkinointityöryhmälle. 
Kulmasen mukaan olisi 
mahtavaa, jos uuden kaupan 
piha-alueelle saataisiin he-
rätettyä henkiin perinteinen 
kesätori. 

— Tavoitteena on akti-
voida lähiseudun tuottajia 
tuomaan lähiruokaa kunta-
laisten ruokapöytään, Kul-
manen ideoi.

Markkinointityöryhmän 
jäsen Tiina Siivonen ker-
too, että ensimmäisen ker-
ran Oripäässä perustettiin 
työryhmä pohtimaan kunnan 
markkinointia vuonna 2015 
kunnanhallituksen aloittees-
ta. Tällöin työryhmä toimi 
hetken, mutta hiljalleen 
toiminta hiipui pois. Ajatus 
markkinointityöryhmän uu-
desta aktivoinnista syntyi 
vuoden 2017 syksyllä.

Markkinointityöryhmän 

toimintaa uudelleen synnyt-
täessä työryhmä sai idean, 
josta tuli sille työryhmän 
kattava pääteema. 

— Tehdään paikkakun-
nasta hyvä paikka elää meil-
le nykyisille asukkaille, jon-
ka takia hyvä sanoma leviää 
myös ulkopaikkakuntalaisil-
le, Siivonen kiteyttää. 

Hyvä paikka asua 

Oripää täyttää vuonna 2019 
150 vuotta. Kulmasen mu-
kaan markkinointityöryhmä 
aikoo juhlavuoden kunniaksi 
tehdä erilaisia tapahtumia.  

— Ensi vuoden heinä-
kuussa järjestettävän maata-
lousnäyttely OKRAn suun-
nittelu aloitetaan jo hyvissä 
ajoin. Ei tässä voi muuten 
kuin todella positiivisin mie-
lin edetä kohti vuotta 2019, 
Kulmanen naurahtaa. 

Siivosen mukaan Ori-
pään parhaimpia puolia 
ovat yrittäjän näkökulmasta 
kunnan mutkaton tapa tehdä 
uusia päätöksiä. Äitinä hän-
tä miellyttää eniten kunnan 
pieni koko. Oripää on turval-
linen pieni kunta, josta löy-
tyy hieno liikuntahalli, kaik-
ki tuntevat toistensa lapset 
ja koulukin sijaitsee lähellä 
kunnan keskusta.

Vaikka markkinointityö-
ryhmän tavoitteena on paran-
taa kuntaa kuntalaisten näkö-
kulmasta, mutta mitä muuta 
Siivonen kertoisi Oripäästä 
ulkopaikkakuntalaisille? 

— Tässä meidän ympä-
rillä paljon pieniä kuntia on 
liitetty toisiinsa, mutta Ori-
pää aikoo pysyä itsenäisenä 
sisukkaasti. Tämä asenne 
luo tiettyä me-henkeä ja po-
sitiivista ilmapiiriä, Siivonen 
kiteyttää. 

PARASTA PAIKALLISTA HOIVAA JA 
HUOLENPITOA LÄHELLÄ SINUA!

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

HOIVA- JA TURVAPUHELINPALVELUA

Tarjoamme turvapuhelinpalvelua 
Kosken, Loimaan ja Ypäjän alueilla.

Turvapuhelin on apuväline, 
joka tuo turvaa arkeen.

Muista läheistäsi joululahjalla,
jonka ansiosta apu on aina lähellä!

Ota yhteyttä: p. 050 454 3024
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Mitä se käytännössä tarkoittaa, saat selville  
ottamalla yhteyttä puh.  045 856 7185/Niklas 

MARKKINOIDEN
TEHOKKAIN
MAALÄMPÖPUMPPU

LVI-Optimus Oy  
Voimakatu 1,  
32200 LOIMAA  
Puh.  045 856 7185/Niklas  

www.lvi-optimus.fi             www.stiebel-eltron.fi              www.energiapakkaus.fi

HUOM! HUOM!  HUOM! HUOM! HUOM! 

Ota yhteyttä:

Suurimman säästön 
saat vain OIKEIN mitoi-
tetulla lämpöpumpulla

Marttilan Yrittäjät ovat tänä vuonna juhlis-
taneet 40-vuotista historiaansa. Marttilan 
Yrittäjät perustettiin aikoinaan vuonna 1978 
elokuussa. Luonnollista siis on, että yrittäjät 
juhlivat yhdistyksen syntymäpäivä lämpi-
mässä elokuun illassa. 

— Juhlat pidettiin Marttilan Nuoriso-
seurantalolla ja paikalle oli kutsuttu kaikki 
jäsenemme. Ohjelmassa oli muun muassa 
musiikkia, hyvää ruokaa ja mukavaa yhdes-
säoloa. Juhlissa esiintyi myös mentalisti ja 
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohta-
ja Hanna Munter piti juhlapuheen, kertoo 
Marttilan Yrittäjien puheenjohtaja Anna-
Maija Virtanen.

Juhlissa myös nimitettiin yhdistykseen 
toinen kunniajäsen, perustajajäsen Pentti 
Ylitalo. Virtanen kehuu Ylitalon olevan yhä 
aktiivisesti mukana oman yrityksensä arjes-
sa, jota nykyään vetää Pentti Ylitalon poika. 
Nykyään yrittäjäyhdistykseen kuuluu 71 
jäsenyritystä. Virtanen kuvailee juhlia ren-
noksi tapahtumaksi, jossa ei pukukoodeja ja 
pönötyksiä näkynyt. 

— Eikä katsottu kelloa! hän nauraa. 

Teksti: Johanna Lehtola, kuvat: Hannu Kerko

Marttilan juhlavuoden päättää joulunavaus
Mainostorni-hanke päätökseen

Marttilan kunnan alueella on ollut pitkään 
vireillä Mainostorni-hanke, jossa tarkoituk-
sena on 10-tien varrella olevaan torniin saada 
paikallisten yrittäjien mainokset. Marttilan 
Yrittäjien puheenjohtaja Anna-Maija Virta-
nen kertoo, että hanke on loppusuoralla. 

— Mainostornilla on valtava merkitys 
paikallisille yrittäjille. Siitä on puhuttu pal-
jon ja pitkään, töitä on tehty vielä pidem-
pään ja suunniteltu ja pähkäilty sen päälle. 
Nyt vihdoin se valmistuu, ja saamme tämän 
vuoden loppuun mennessä mainostorniin 
mainokset valmiiksi.

Hanketta on viety eteenpäin yhdessä pai-
kallisen Arikal Oy:n kanssa. Valmistuttuaan 
sen ylläpito siirtyy yrittäjäyhdistyksen vas-
tuulle. 

— Toki siinä yritysten näkyvyyden li-
säksi tulee näkyvyyttä myös kunnalle, Anna-
Maija Virtanen sanoo. 

Joulunavaus lähestyy!

Ensi elokuussa Marttilan Yrittäjät järjestää 
muiden yhdistysten ja kunnan kanssa yhteis-
työssä perinteiset Härkähumu-tapahtumat 

Mentalisti Tommi Lahti ja Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter ja Marttilan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Anna-Maija Virtanen.

Matti Vahalahti, Marttilan Yrittäjien perustajajäsen Pentti Ylitalo ja puheenjohtaja 
Anna-Maija Virtanen. 

Marttilassa ja silloin yrittäjäyhdistys aikoo 
juhlia juhlavuottaan kaikkien kuntalaisten 
kanssa. 

— Näin saamme aktiivisten yrittäjien 
voimavarat yhteen muiden kanssa. Yhteistyö 
on muutenkin yrittäjäyhdistykselle tärkeää, 
viimeksi yhteistyötä tehtiin seurakunnan 
kanssa ja me yrittäjät jaoimme seurakunnan 
tapahtumassa kaikille hattaroita, Virtanen 
sanoo. 

Virtanen toteaa, että yrittäjäyhdistykselle 
on tärkeää näkyä. 

— Tapahtumat ovat vain osa yhdistyk-
sen näkyvyyttä, mutta toki puheenjohtajana 
näen, että ne ovat tärkeitä ja niihin kannat-

taa osallistua. Itsekin osallistun aina mah-
dollisuuksien mukaan toisiin tapahtumiin, 
koska on merkityksellistä osallistua. Iso osa 
kunnan asukkaistakin on yrittäjiä ja yrittäjät 
tuovat elinvoimaa Marttilaan. 

Ennen Härkähumun juhlallisuuksia 
yrittäjäyhdistys avaa kuitenkin Joulun ajan 
Marttilassa 1. joulukuuta, eli tällä viikolla. 

— Joulunavaus ja joulumyyjäiset järjes-
tetään Auranmaan Osuuspankin piha-alueel-
la. Paikallinen Lions club on mukana järjes-
tämässä tapahtumaa ja tarjoaa joulupuurot. 
Me Yrittäjät taas jaamme glögiä, Anna-Mai-
ja Virtanen kuvailee tulevaa tapahtumaa. 
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/toimisto@leko.fi
Liput: Aikuiset 15€, lapset 7-15v 5€ ja lapset alle 7v ilmaiseksi

Lipunmyynti ovelta alkaa 2 tuntia ennen konserttia

Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

Lihatehtaan harjoittelijasta yrityksen omistajaksi
Teksti ja kuva: Atte Uusinoka

Mari Rintala kutsuu itseään ennemmin yrittäjäksi kuin toimitusjohtajaksi. 

KUN TAHDOT 
PANKILTA 
PALVELUA, 

ET KOHTELUA.

Kauppalankatu 9–11, 32200 LOIMAA
p. 010 430 900* | saastopankki.fi/liedonsp

*) Puhelu 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. soitettaessa kotimaan 
lanka- ja matkaliittymistä.

Me hoidamme pankkiasiasi 
Loimaalla torin varressa. Tervetuloa!

Mari Rintala on yrittäjä, jolla on 
selkeä tulevaisuuden visio. Hän 
haluaa parantaa kotimaisen lam-
paan ja karitsan lihan saatavuutta 
suomalaisilla markkinoilla. Hä-
nen vanhemmillaan on ollut yli 
30 vuoden ajan luomulammastila, 
jossa he ovat tehneet lampaanlihan 
suoramyyntiä. 

— Päätarkoitus, miksi tä-
hän lähdettiin mukaan on se, et-
tä vanhemmilla on lammastila. 
Tarkoituksenamme on kasvattaa 
lampaanlihan ja karitsan myynti-
määriä. Tämän tavoitteen toteut-
tamiseksi lihaa pitää itse leikata ja 
osittain jalostaa eteenpäin, jotta sitä 
voidaan myydä eteenpäin esimer-
kiksi ravintoloille, Rintala pohtii. 

Rintala on toimitusjohtaja-
na Rintalan Lihapata oy:ssä, jota 
markkinoidaan nimellä Lihapaja. 
Hän mieluiten kutsuu itseään yrit-
täjäksi, sillä työ pitää hänen mu-
kaansa niin paljon kaikkea muuta-
kin kuin pelkkää toimitusjohtajan 
tehtäviä.  

— Kyllä tässä pääsee kädet 
likaamaan ihan kunnolla, Rintala 
tokaisee ja naurahtaa. 

Rintala osti elokuun alkupuo-
lella nykyisen toimipisteensä kon-
kurssipesältä. Samalla hän osti tuo-
teoikeudet ja reseptiikan Yläneen 
perinnelihalta. Perinnetuotteet py-

syvät tarjonnassa, vaikka lammas 
onkin Lihapajan ykköstuote possu-
makkaraa unohtamatta. 

— Nyt syyskaudella leikkaam-
me vain karitsaa, koska sitä on tar-
jolla niin paljon. Kesällä sitten kun 
on rauhallisempaa, niin kehittelem-
me jotain muuta, Rintala pohtii.

Yrittäjäksi entuudestaan 
tutussa liiketilassa 

Rintala työskentelee parhaillaan 
samoissa tiloissa, joihin hän tuli 
harjoitteluun suorittaessaan elintar-
vikealan perustutkintoa lihajalos-
teiden valmistajaksi. Tuon jälkeen 
hän kävi nykyisen työpisteen enti-
sillä omistajalla tekemässä keikka-
töitä. Eli hänen matkansa samassa 
rakennuksessa on sisältänyt niin 
harjoittelijan kuin omistajankin 
roolit. 

— Tuttu paikka ja koneet aut-
toivat todella paljon ostopäätöstä 
tehdessä. Jos en olisi tiennyt miten 
täällä toimintaan ja miten koneet 
toimivat, voisi olla tilanne hieman 
erilainen, Rintala naurahtaa. 

Lampaanlihan kulutus Suo-
messa on hyvin sesonkiluonteista. 
Lammas yhdistetäänkin helposti 
pääsiäiseen ja jouluun. Rintalan 
mukaan kotimaiselle karitsalle on 
jo paljon kysyntää, mutta se kohtaa 

tarjonnan huonosti. 
— Tämä johtuu siitä, että lam-

paanlihan myynti ei ole keskus-
liikkeen kautta ohjattua, eikä iso 
teollisuus ole kiinnostunut lam-
paanlihasta. Tavallisten kuluttajien 
on hankala ostaa sitä, Rintala poh-

diskelee. 
Rintalan mukaan osa talouksis-

ta korvaa perinteisen joulukinkun 
lampaalla. Mutta mikä olisi helppo, 
arkinen  lammasruoka, johon no-
viisinkin olisi helppo tarttua? 

— Jauheliha on aina helppo. 

Myös lampaan potkasta ja niska-
kiekosta tulee hyvää pataan. Lihat 
pataan, pata uuniin moneksi tun-
niksi, nestettä, suolaa ja mausteita 
ja se on siinä, Rintala kiteyttää. 
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VESIVAHINGON 
SATTUESSA SOITA:

0400 932 453
Hoidamme kartoituksen ja

raportoinnin vakuutusyhtiöösi
nopeasti ja luotettavasti.

0400 932 453
jarmo@kosteuskartoitus.fi

LOIMAAN
RAKENNEKUIVAUS OY

Kosteuskartoitus.fi

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

Kaikki kotisi 
ja yrityksesi

tietoliikenne-
palvelut

www.lounea.fi 

Meillä myös
silmälääkäripalvelut.

Tällä kupongilla
silmälasilinsseistä -30%

Tervetuloa
silmälasiostoksille

Optikko Kirkassilmään
Loimaalle ja Forssaan!

     

Tällä

kupongilla

silm
älasilin

sseistä

-30%

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

www.kirkassilma.fi

Kuponki  voimassa
26.11.-14.12.2018

ostaessasi myös kehykset. 
Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

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

Lakitoimiston uusi vuosi alkaa uudessa liiketilassa
Teksti: Atte Uusinoka, kuva: Lakia Oy

Ketkä: Pauliina Koski ja Marika Myllykangas 
Yritys: Lakia Oy 
Missä: Aura/Turku/Hamina 
Perustettu: 2017

Viime vuoden lokakuussa Auraan 
avattiin uusi lakitoimisto, kun La-
kia Oy:n Marika Myllykangas ja 
Pauliina Koski ostivat Aurassa 
vaikuttaneen asianajotoimisto Ka-
ri Tuomolan liiketoiminnan. Kos-
ki työskenteli Tuomalan alaisena 
vuodesta 2014 asti, kun Tuomola 
toimi Aurassa noin kymmenen 
vuoden ajan. 

Ensimmäisen puolentoista vuo-
den ajan lakitoimisto on toiminut 
Turuntien kiinteistössä, mutta La-
kia Oy on juuri muuttanut uusiin 
tiloihin Huuskantielle. 

— Uusi liiketila on meille hie-
man parempi, ja uskomme saa-
vamme siinä hieman enemmän nä-
kyvyyttä. OP:n talo palveli meitä 
hyvin, Koski kiteyttää. 

Kosken mukaan Lakia Oy:n 
puolitoistavuotinen taival Aurassa 
on sujunut mukavasti.  

— Meillä on tällä hetkellä pal-
jon asiakkaita Auranmaalta. Täältä 
on tullut enemmän asiakkaita, kun 
aluksi ajattelimmekaan. Käym-

me täällä keskimäärin pari kertaa 
viikossa, Koski kertoo. 

Myllykankaan ja Kosken loka-
kuussa 2017 perustamalla Lakialla 
on toimipisteet Turussa, Aurassa 
ja Haminassa. Kosken mukaan toi-
minnan laajentaminen Auraan pe-
rustui Tuomolan vinkkiin toimin-
nan tarpeesta myös Aurassa. 

— Koko yritys on lähtenyt liik-
keelle meidän keskinäisestä poh-
dinnasta, että olisipa kivaa joskus 
omistaa yhteinen toimisto. Tämä 
ajatus sitten realisoitui nopeammin 
mitä alun perin ajateltiin, Mylly-
kangas kertoo. 

Ystävyksistä yrittäjiksi

Koski ja Myllykangas ovat tutus-
tuneet toisiinsa opiskeluaikoina ja 
ovat nykyään hyviä ystäviä. Ennen 
Lakian perustamista jotkut varoit-
telivat heitä yrityksen perustami-
sesta ystävän kanssa, mutta tämä 
ei ollut kummallekaan ongelma.  

— Itse en laittaisi yritystä pys-

tyyn tuntemattoman kanssa. Me 
puhumme koko ajan kaikesta ja 
uskon tämän avoimuuden olevan 
avain siihen, että meillä yrityksessä 
kaikki toimii, Myllykangas pohtii. 

— Kyllä yrityskumppaniin on 
kyettävä luottamaan, mutta samalla 
jos jotain tulee niin siitä kannattaa 
vaan puhua. Tämä on tavallaan vä-
hän kuin parisuhde, Koski toteaa ja 
ystävykset naurahtavat.

Koski ja Myllykangas odotte-
levat vuotta 2019 tyynen rauhalli-
sesti. Uuden vuoden mullistuksia ei 
ole tiedossa, vaan he pyrkivät jat-
kamaan samalla, hyvin toimivalla 
malillaan. 

Tavoitteenamme on pyrkiä kas-
vattamaan toimintaa ja saamaan 
lisää toimeksiantoja, ei mitään se 
mullistavampaa, Koski naurahtaa. 

Lakia Oy:n 
nuoret yrit-
täjät Marika 
Myllykangas 
ja Pauliina 
Koski kat-
sovat luotta-
vaisin mielin 
tulevaisuu-
teen.
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Asiakkaan kotona ja ambu-
lanssissa tapahtuneet nor-
maalit synnytykset. Ne ovat 
olleet ensihoitajan uran hie-
noimpia hetkiä.

— Ikävimpiä ovat ne, 
kun lapsi on loukkaantunut 
vakavasti tai menehtynyt. 
Vuosien varrella olen op-
pinut, etten vie töitä kotiin, 
sanoo Ensihoito Ysikymppi 
Oy:n pöytyäläinen toimitus-
johtaja Teuvo Arvola.

Ollaan Aurassa, Pikku-
Lahdontien yritysalueella. 
Täällä päivystää Auranmaan 
Ambulanssi, yksi Ysikym-
pin yksiköistä. Ambulans-
sit seisovat nyt paikoillaan, 
mutta ne ovat välittömässä 
lähtövalmiudessa joka päivä 
vuorokauden ympäri.

— Meillä on sopimus 
sairaanhoitopiirin kanssa. 
Tuotamme tämän alueen 
väestölle ensihoitopalvelua, 
Arvola täsmentää.

Auran yksikössä työnte-
kijöitä on yhdeksän, Arvola 
mukaan lukien. Ajoja on 
vuosittain reilu 1 500. Ensi-
hoito jos joku on ala, jossa 
työpäivät ovat erilaisia.

— Kun aamulla tulee töi-
hin, ei koskaan tiedä, mitä on 
tulossa.

Sattumalta yrittäjäksi

Teuvo Arvola ei tiennyt, mi-
tä opiskelisi peruskoulun jäl-
keen. Kun velipoika meneh-
tyi 16-vuotiaana, alavalinta 
kirkastui. Hän haki sairaan-
hoitajakouluun.

Töitä löytyi Yläneen 
SPR:n ylläpitämästä ambu-
lanssista. Työ oli mielekästä, 
ja alue tuli nopeasti tutuksi. 
Kun ensihoidon pätevyys-
vaatimukset kiristyivät, SPR 
luopui ambulanssitoimin-
nasta. Arvola otti haasteen 
vastaan ja osti kaluston.

— Ei minulla ollut kos-
kaan ajatusta, että alkaisin 
yrittäjäksi. Mutta näin siinä 
kävi, Arvola naurahtaa.

Ysikymppi käsittää laa-
jan alueen: Auran, Pöytyän, 
Loimaan, Oripään, Martti-
lan, Kosken sekä Tarvasjoen 
ja osan muuta Lietoa. Ase-
mapaikat ovat Auran lisäksi 
Loimaalla, Liedossa ja Mart-
tilassa.

Pari vuotta sitten yritys 
laajensi Turkuun, jossa se 
vastaa ”valvontaa ja hoitoa 
vaativien siirtopotilaiden 
kuljettamisesta”. 

— Turussa työntekijöitä 
on 20 ja ambulansseja kuusi. 
Kuljetusmatkat voivat olla 
pitkiäkin, esimerkiksi Poriin 
tai Vaasaan.

Kun toiminta laajenee, 
on ollut tärkeää uskaltaa ja-
kaa vastuuta. Se auttaa omaa 
työtaakkaa, mutta myös kan-
nustaa ja sitouttaa alaisia.

—Hallinnollisia töitä 
joutuu tekemään väkisinkin. 
Mutta haluan pitää tuntuman 
ensihoitotyöhön. On parasta, 
kun saan auttaa ihmisiä, Ar-
vola sanoo.

Kolmen vuoden 
sopimus

Ensin Teuvo Arvola työs-
kenteli kunnalle, nyt ensi-

hoidosta vastaavat sairaan-
hoitopiirit. Isossa yksikössä 
on hyvät ja huonot puolensa. 
Toiminta on kasvottomam-
paa, mutta sopimukset ja 
ohjeet ovat selkeät.

— Sairaanhoitopiirille 
siirtymisen myötä ambu-
lansseille tuli välitön lähtö-
valmius. Se on kansalaisten 
kannalta tietysti hyvä asia.

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Ensihoitoyrittäjänä pätkätöissä

Teuvo Arvola on Ensihoito Ysikymppi Oy:n toimitusjohtaja. — Laadukkailla työ-
välineillä ei tekisi mitään, jos niitä ei olisi käyttämässä hyvä ja luotettava porukka, 
Arvola kehuu alaisiaan. Ysikympissä on mukana myös Arvolan Helena-vaimo. Tämä 
työskentelee ensihoidossa ja hoitaa yrityksen laskutukset.

Ambulanssi on kuin pikkuinen poli. Kuvassa ”lapsipak-
ki”, jossa tarvikkeet on lajiteltu eri painokilojen mu-
kaan. Kunkin kokoiselle lapsipotilaalle löytyy sopivat 
välineet.

Turun elokuun 2017 
puukotusten jälkeen am-
bulanssien ohjaamoihin 
laitettiin ”c-kitit”. Pakki 
palvelee tilanteita, joissa 
on erityisen kova kiire 
pelastaa henkiä.

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Klo  9 - 17
Klo 10 - 18
Klo 9 - 17
Klo 9 - 13

Ma-Pe  
To          
Pe         
La            

AVOINNA:

Muistetaan lähimmäisiä 
lämpimin ajatuksin 
ja halauksin...
Muistetaan lähimmäisiä 
lämpimin ajatuksin 
ja halauksin...

www.laura-maria4.webnode.fi

Heimolinnankatu 14 
Loimaa p. 0400-726 606
Heimolinnankatu 14 

Loimaa p. 0400-726 606

Lahjakortit ovat
mieluisia

Juhlavaatetta
Miesten vaatteet 30 %

Koot 36-52
Löytörekissä 10-20 €
tuotteita

Paljon tunikoita

Masai, Modelia, 
Grizas, Pont Neuf, 
Promise, Brandtex, 
ParkLane jne

Huiveja 

joulu lähestyy      ja
Pikkujoulukausi kuumimmillaan 

Kananmunien 
suoramyynti

Pakkaamotunnus FI200

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

Kananmunien 
suoramyynti

Ikäväksi puoleksi voi-
daan laskea työn jatkuvuus. 
Toimeksiantosopimus on 
vain kolmivuotinen.

— Olemme siis koko 
ajan pätkätöissä, Arvola har-
mittelee.

Seuraava kilpailutus 
on 2020. Sitä ennen on to-
sin monta muuttujaa, kuten 
sote-uudistus. Ensihoito on 

jäänyt sotesta keskusteltaes-
sa taka-alalle.

—Ehdotukseen on kir-
jattu monituottajamalli. Sai-
raanhoitopiiri voi siis tuottaa 
ensihoidon itse, ostaa sen 
palveluna tai toteuttaa yh-
teistyössä Pelastuslaitoksen 
kanssa.

Epävarmuuden keskellä 
ei auta muu, kun tehdä työt 
hyvin, kouluttautua ja kehit-
tää kalustoa. 

— Toivotaan tietysti, että 
saamme uuden ainakin parin 
vuoden mittaisen sopimuk-
sen. Meillä olisi mahdollises-
ti resursseja tarjota kuljetuk-
sia laajemmallekin alueelle, 
Teuvo Arvola vinkkaa.
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Näillä paikoin on sijainnut kolmi-
senkymmentä vuotta rautakauppa. 
Ollaan Aurassa Riskintiellä, Kuo-
vin teollisuusalueella.

Kaikki on siististi paikoillaan. 
Polttimot ovat järjestyksessä, eri-
laiset ruuvit lajiteltuina, työtakit 
telineissään.

—Boksishop on aivan uuden-
laisen konseptin mukainen rauta-
kauppa. Myymälä on remontoitu, 
kassat uusittu, valikoimaa laajen-
nettu. Kaikki on tehty uusiksi, sa-
noo kauppias Juho Uusitalo.

”Oman kylän poika” asui kym-
menisen vuotta muualla, kun hänet 
pyydettiin kotikuntansa rautakaup-
paan, Tukkuparttiin, töihin. Mikä 
jottei, Uusitalo kertoo pohtineensa 
tuolloin.

—Rakennennusala on aina 
kiinnostanut, ja entisessä elämässä 

olen tehnyt paljon töitä ihmisten 
kanssa.

Tukkupartin jälkeen oli aika ke-
hitellä jotain muuta. Entinen kaup-
pias Risto Kivilahti ideoi uutta 
konseptia ja Uusitalo oli kehitys-
työssä mukana. Rautakauppa-ala 
on valtavan kilpailtu, joten millään 
perinteisellä mallilla ei kannattanut 
uutta putiikkia perustaa.

—Ideana on ollut karsia kaik-
ki ylimääräinen hienostelu pois eli 
tehdä matalan kulurakenteen kon-
septi. 

Hallinnolliset työt on pienen-
netty minimiin ja papereiden pyöri-
tystä ulkoistettu, Uusitalo kuvailee.

Boksishopilla on kolme kovaa 
teesiä, jotka kauppias nostaa kilpai-
luvalteiksi: paikallisuus, palvelu ja 
laadukkaat tuotteet.

—Risto vie Boksishopin kon-
septia eteenpäin. Toivotaan, että 
ensi vuonna ketjun liikkeitä olisi 
muuallakin Suomessa.

Tapahtumia rautakaupassa

Boksishopissa halutaan osoittaa, 
että rautakauppa taipuu moneksi. 
Uusitalo ei pelkää kokeilla uutta.

— Myymälään remontoitiin 
leveä keskikäytävä, jotta täällä 
pystytään järjestämään erilaisia ta-
pahtumia. 

Ruuvien ja välikkeiden uu-
menissa voidaan järjestää tempa-
uksia tavarantoimittajien tai vaik-
ka paikallisten yritysten kanssa. 
Huhtikuun näyttävien avajaisten 
jälkeen Boksishopissa on järjes-
tetty muun muassa kesäpäivä lap-

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Turha hienostelu pois
UUTTA AURALAISTA RAUTAKAUPPAKONSEPTIA VIEDÄÄN MAAILMALLE

Rautakauppa Boksishopin virallisia avajaisia vietettiin huhtikuussa. Myyntitiskin takana Juho Uusitalo 
ja Jenni Karlsson askareissaan.

siperheille sekä marrasmarkkinat.
—Tavoitteena on tehdä Bok-

sishopista tietynlainen kohtaamis-
paikka. Siinä on kivasti onnistuttu.

Kuukauden päästä tiedossa 
on rakettikauppaa. Vuoteen 2019 
Boksishopissa lähdetään tuntosar-

Miksei jatkojohto voisi olla 
pinkki? Boksishopin valikoimaa 
rukataan asiakkaiden tarpeiden 
mukaan.

vet höröllä.
—Tuotesekmenttiä halutaan 

vielä lisätä. Laajennamme vali-
koimaa sitä mukaan, mitä Aurassa 
halutaan ja tarvitaan, Juho Uusitalo 
sanoo. 

Lamminkatu 36, 32200 Loimaa  |  P. 020 799 5600  |  www.akr.fi
Palvelemme: ma 8.30 –18, ti–pe 8.30 –17, la 10 –14

KÄTEVÄST
HUOLTOON

Meiltä ammattitaidolla kaikkien 
merkkien huollot, korjaukset, 
katsastuspalvelut, päästö-

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöös

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI
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Tykkää 
meistä

TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN AUTOKAUPPA
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BUV-694; Volkswagen 
TRANSPORTER umpipa 
pitkä 2,0 TDI 103 4Motion 
(VM12); -12; 89 tkm;  
Valkoinen; 6.9/8.1/10.2; 
219g/km; 4x4, Alv-väh.kelp, 
H-kirja, Ilmast., ESP, Vetok., 
Cruise, MP3, Liukuovi oik., 
Lohkol., Bluetooth, ; 23800

GLN-994; Volvo V40 D2 
Kinetic A (MY15.1); -15; 79 
tkm; harmaa; 3.6/3.9/4.4; 
102g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Aut.ilm., Aluv., 
Cruise, Met.väri, MMI, ; 
19800

FLO-716; Renault TWINGO 
SCe 70 S&S Soleil; -15; 18 
tkm; RUSKEA(BEIGE); 
3.7/4.2/5.0; 95.g/km; 1-om., 
Vähän ajettu, Kangaskatto, 
Ilmast., ABS, Hillhold, 
Cruise, Met.väri, ; 9900

ZMC-179; Toyota YARIS 1,5 
Hybrid Life 5ov (MY14.B); 
-14; 116 tkm; Hope; 
3.3/3.3/3.1; 79.g/km; H-kirja, 
P-tutka, Ilmast., Hillhold, 
2xrenk, Met.väri, ; 12800

ZMC-195; Opel COMBO 
Tour L2H1 Enjoy 1,6 CDTI 
88 (XIAE)(17.A); -17; 14 
tkm; ruskea(beige) ; 
4.5/4.9/5.6; 144g/km; 
H-kirja, Ilmast., TC, Aluv., 
2xrenk, Met.väri, Liukuovi 
oik., MP3, ABS, MMI, ; 
19900

SEZ-524; Peugeot 407 SW 
Executive 2.0 HDi 136 
FAP A; -09; 264 tkm; 
MUSTA; 5.6/7.2/10.1; 
192g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Lasikatto, Ilmast., 
TC, Aluv., Cruise, CD, 
MMI, ; 3400

AX-205; Mercedes-Benz E 
200 d T A Premium Pro; -17; 
106 tkm; RUSKEA(BEIGE); 
3.9/4.2/4.5; 109g/km; 
Autom. vaiht., Alv-väh.kelp, 
H-kirja, ESP, Ilmast., 
Ilmajousitus, Hiukkassuod., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, ; 42900

ZMC-181; Mercedes-Benz 
VITO 110CDI -3,05/32K 
normaali A1; -11; 87 tkm; 
valkoinen; 6.5/7.5/9.1; 
206g/km; Alv-väh.kelp, 
H-kirja, Ilmast., ESP, 
Vetok., Aluv., 2xrenk, CD, 
MMI, ; 16800

SLL-784; Mercedes-Benz 
A 180 CDI BE; -13; 53 tkm; 
punainen ; 3.4/3.8/4.6; 
102g/km; H-kirja, Navi, 
Ilmast., Puoliaut.ilm., ESP, 
Hillhold, Hiukkassuod., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, CD, ; 
19800

VXU-236; Mercedes-Benz 
C 200 4Matic T A 
Premium Business; -15; 
52 tkm; HARMAA; 
5.5/6.2/7.4; 143g/km; 
4x4, Autom. vaiht., 1-om., 
Navi, P-tutka, Ilmast., ESP, 
Aluv., Cruise, CD, Lohkol., 
Hillhold, ; 39800

EOM-890; Hyundai I30 1,6 
CRDi 100 7DCT Comfort; 
-17; 52 tkm; hopea ; 
3.9/4.1/4.4; 109g/km; 
Autom. vaiht., 1-om., 
Huippusiisti, H-kirja, Navi, 
P-tutka, Xenon, Ilmast., 
Hillhold, Aluv., Cruise, 
Met.väri, Lohkol., 
Bluetooth, MMI, ; 20800

SLV-774; Kia RIO 1,2 ISG 
LX 5D EcoDynamics; -16; 
3 tkm; HOPEA; 
4.1/4.7/5.9; 109g/km; 
1-om., Vähän ajettu, 
H-kirja, Ilmast., Hillhold, 
2xrenk, Met.väri, ABS, ; 
13800

JIN-363; Mercedes-Benz 
CITAN 109CDI K keskipitkä 
A2 (MY17.2); -17; 16 tkm; 
MUSTA; 4.2/4.3/4.7; 
112g/km; Alv-väh.kelp, 
H-kirja, Ilmast., ESP, 
2xrenk, Cruise, Bluetooth, 
Liukuovi oik., ABS, MMI, ; 
20800

GKJ-972; Citroen JUMPY 
HDi 163 12 L2H1; -12; 
140 tkm; VALKOINEN; 
6.1/6.8/8.0; 179g/km; 
H-kirja, Ilmast., ESP, 
Vetok., 2xrenk, Cruise, 
CD, Liukuovi oik., MMI, 
Lohkol., ABS, ; 12400

JKI-753; Ford FIESTA 1,0 
EcoBoost 100 Start/Stop 
ST-line; -17; 18 tkm; 
harmaa ; 3.7/4.3/5.3; 
99.g/km; 1-om., H-kirja, 
Ilmast., TC, Aluv., 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, MP3, 
ABS, MMI, ; 16800

ZMC-184; BMW 320 D 
xDrive E90 Sedan; -09; 
165 tkm; sininen ; 
4.6/5.4/6.7; 143g/km; 
4x4, H-kirja, Xenon, 
Ilmast., Aluv., Cruise, CD, 
Sadetunn., Sport-ist., ; 
13800

VVC-662; Citroen C5 THP 
156 Dynamique Business 
Tourer A; -10; 106 tkm; 
harmaa ; 5.8/7.7/11.1; 
179g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, P-tutka, Kattol., 
Ilmast., ESP, Aluv., 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, MP3, 
Lohkol., MMI, ; 12800

ZMC-187; Ford MONDEO 
2,0 145 Flexifuel Wagon; 
-10; 157 tkm; valkoinen; 
6.0/8.0/11.3; 184g/km; 
H-kirja, Ilmast., Aluv., 
2xrenk, Cruise, CD, 
Lohkol., ; 11800
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Kesällä 2018 voimaan as-
tunut taksilain uudistus on 
näkynyt invataksiyrittäjä 
Rosita Kallion työpäivissä. 

— Ennen uudistusta mi-
nulla oli työntekijöitä, mutta 
uudistuksen pakottamana oli 
pakko alkaa pyörittää hom-
maa yksin. Olisin mielelläni 
pitänyt kuljettajani.

Ennen lain uudistusta 
Kalliolla oli ajossa invataksi 
ja invavarusteltu minibussi. 
Koska minibussilla ei saa 
ajaa Kela-kyytejä, Kallio 
ajaa tällä hetkellä pelkästään 
invataksia. 

Kallio kertoo, että tak-
silain uudistus on näkynyt 
epävarmuutena varsinkin 
asiakkaiden keskuudessa.

— Alussa sai olla jatku-
vasti selittelemässä, että hin-
ta on ihan normaali, mikään 
ei ole muuttunut ja työtä 
tehdään kuten ennenkin. 
Moni myös kyseli minulta, 
että enhän ole lopettamassa 
ja pystynhän vielä ajamaan 
heitä.

Rosita Kallio ajoi am-
mattiajoluvan vuonna 1998. 
Oman invataksipalvelun 
hän perusti vuonna 2004. 

Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistus tuntuu taas jun-
naavan paikoillaan. Auran 
kunnanjohtaja Mika Joki 
kuvailee tämänhetkistä tilan-
netta odottavaksi. Kun uu-
distuksesta ei ole vieläkään 
varmuutta, sote-yritykset 
eivät välttämättä ryhdy sen 
suuremmin investoimaan.

— Soten saralla on nyt 
rauhallista. Odotellaan sitä 
viimeistä päätöstä, että uu-
distus menisi eduskuntaan.

Sosiaalipuolen yrityk-
set ovat Joen mukaan ol-
leet kiinnostuneita Aurasta. 
2010-luvulla kuntaan on pe-
rustettu muun muassa hoi-
vakoteja ja tuetun asumisen 
yksiköitä.

— Terveyspuolella on 
ollut hiljaisempaa. Ehkä 
taajaman koko saattaa mie-
tityttää.

Aura tuottaa terveys-
palvelunsa kuntayhtymässä 
Pöytyän kanssa. Järjestely 
on Joen mukaan ”mietinnän 
alla”.

— Jos maakuntauudistus 
tulee tai ei tule, joka tapauk-
sessa terveyspalveluille oli-
si tehtävä jotain uudistusta, 
hän toteaa.

Aura on 
yrittäjämyönteinen

Yksi Aurassa 2010-luvulla 
perustettu sosiaalialan yritys 
on Pienryhmäkoti Aura. Se 
tarjoaa ympärivuorokautista 
hoitoa seitsemälle lapselle. 

Pienryhmäkodin toimi-
tusjohtaja Merja Haavisto-
Ruusu sanoo, että oli hyvä 
ratkaisu perustaa yritys juuri 
Auraan.

— Aura on yrittäjämyön-
teinen paikkakunta ja meidät 
on otettu hyvin vastaan sekä 
kunnan että täällä asuvien ih-
misten puolesta, hän kiittelee.

Haavisto-Ruusun mu-
kaan lasten on hyvä elää ja 
kasvaa pienessä ja kehit-
tyvässä kunnassa. Aurasta 
löytyy mukavasti palveluita. 
Matkat peruskoulun jälkei-
siin ammatillisiin kouluihin 
sekä lukioihin ovat kohtuul-
liset.

— Olemme olleet tyyty-
väisiä Auran yhtenäiskoulun 
kanssa tehtyyn yhteistyöhön, 
terveyskeskuksen palvelui-
hin sekä kouluterveyden-
huoltoon, hän listaa.

Esperillä on Aurassa 
kaksi yksikköä. Mikonpolku 
käsittää vanhusten tehostet-
tua palveluasumista, ja Uu-

Invataksia ajaessa tärkeintä on luottamus
Teksti: Jenny Mäkinen, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Osa hänen asiakkaistaan on 
sellaisia, jotka ovat olleet 
mukana matkassa yrityksen 
perustamisesta asti ja vielä 
tänäkin päivänä Kallio kus-
kaa heitä. Kallion ja asiak-
kaiden välille on kehittynyt 
vankka luottamussuhde vuo-
sien mittaan.

— Mitä enemmän ih-
minen tarvitsee apua, sitä 
tärkeämpää on olla sellai-
nen ihminen, johon pystyy 
luottamaan. Asiakkaan on 
helpompi olla, kun tiedän, 
mitä hän tarvitsee.

Kimmokkeen ammattiin 
Kallio sai silloiselta poi-
kaystävältään, joka omisti 
invatakseja Turussa. Kallio 
ajoi taksikortin, jotta pystyi 
auttamaan poikaystävänsä 
yrityksessä.

— Kannustuksesta tämä 
tavallaan alkoi. Kun pääsin 
tutustumaan asiakkaisiin 
paremmin, huomasin, että 
tämä on sellaista työtä josta 
todella pidän ja ihmiset ovat 
sellaisia, joiden kanssa halu-
an työskennellä.

Kallion mukaan monista 
asiakkaista on vuosien saa-
tossa tullut hänen ystäviään.

— En ole heille enää 
pelkkä kuljettaja.

Invataksiyrittäjän päivä 
alkaa joko aamuviideltä tai 
myöhemmin. Päivä rytmit-
tyy vakiokyytien mukaan.

— Kyyditsen joka päivä 
paljon erilaisia ihmisiä. Mi-
kään päivä ei tässä ammatis-
sa ole samanlainen.

Kallion mukaan työpäivä 
alkaa yleensä kyydeillä päi-
vätoimintaan, kuten kouluun 
tai kerhoon. Tämän jälkeen 
ajetaan kuntoutus- ja lääkä-
rikäyntejä.

— Voi tulla minkälaisia 
kyytejä vaan. Joskus kaup-
pareissuilla myös avustan 
asiakasta eli menen hänen 
mukaansa ostoksille.

Kallio ajaa nykyään pää-
asiassa pelkästään päivä-
vuoroja, sillä hänen asiakas-
kuntansa koostuu ihmisistä, 
jotka tarvitsevat kyytejä päi-
väsaikaan.

— En voi tässä yksin ol-
lessani ajaa yövuoroja, sillä 
joskus pitää nukkuakin. Ai-
koinaan lähdin alun perin 
ajamaan invataksia, ja se on 
se, mikä on minun sydäntäni 
lähellä. Siihen minun am-

Kuka: Omistaja Rosita Kallio
Yritys: Invataksipalvelu Turku Oy
Missä: Turku ja Marttila
Perustettu: 2004 

Teksti ja kuva: Maria Suomi

Aura kiinnostaa sosiaalialan yrityksiä
nilintu tarjoaa kehitysvam-
maisille asumispalveluja 
sekä päivä- ja työtoimintaa. 
Esperin aluepäällikkö Kim-
mo Nurmi kuvailee yhteis-

mattitaitoni on keskittynyt.
Tulevaisuus näyttää Kal-

liolle ihan positiiviselta.
— Tällä hetkellä näyt-

tää siltä, että pystyn ja tu-
len invataksiyrittäjänä töitä 

Esperi osti Mikonpolun hoivakodin viime vuonna. Hoitoapulainen Pia Lyra lakkasi auralaisen Terttu Päivärinnan, 
89, kynsiä.

Tänä vuonna Marttilan 
kuntakohtaisen yrittäjä-
palkinnon pokkasi Rosita 
Kallio

jatkamaan. Mutta kun muut 
päättävät puolestamme, 
mitään pitkiä tulevaisuu-
den suunnitelmia on vähän 
haastavaa tehdä. Mielestäni 
taksilain uudistuksen myötä 

tuli enemmän sääntöjä, kuin 
ennen uudistusta oli. Tun-
tuu, että mitä enemmän alaa 
kilpailutetaan, sen vaikeam-
maksi työ käy.

työn Auran kunnan kanssa 
olleen sujuvaa.

Uunilinnun yksikkö 
avattiin 2014. Sitä ennen 
yhtiö teki kuntaselvityksen, 

josta ilmeni, että Auralla ja  
sen ympäristökunnilla on 
selkeä tarve kehitysvam-
maisten palveluille.

— Tällä hetkellä kysyn-

tää olisi lisäpaikoillekin, 
Nurmi lisää.
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Jussi Uusitalolla on takanaan kii-
reiset kaksi kuukautta. Hän aloit-
ti K-Market Oripään kauppiaana 
7.10. ja viikko sen jälkeen myös 
K-Market Alastaron ja K-Market 
Yläneen kauppiaana. Vaikka juok-
sevia asioita on ollut paljon ja säh-
köposteihin vastaaminen sekä pu-
helinsoitot ovat vieneet suurimman 
osan työajasta näin alussa, Uusitalo 
nauttii uudesta työstään.

— Kauppiaaksi ryhtyminen 
on ollut mielessäni vuosikausia. 
Vanhempani toimivat aikoinaan 
ruokakauppiaina, minkä takia jo 
pienestä pitäen olen auttanut heitä 
ja tehnyt erilaisia töitä kaupan alal-
la. Vanhempieni ansiosta olen aina 
tuntenut vetoa alan töihin, Uusitalo 
kertoo.

Uusitalo on työskennellyt 
useissa K-ryhmän kaupoissa ja 
suorittanut K-ryhmän kauppias-
valmennuksen sekä esimiesval-
mennuksen. Ennen kauppiasuran-
sa aloittamista, Uusitalo toimi K-
Supermarket Mynämäen liha- ja 
kalaosaston vastaavana. 

Uusi työ on tuonut haasteita 
erityisesti ajan hallinnassa. Uusi-
talo naurahtaakin, että monesti on 
tilanteita, jolloin kaikissa kolmes-
sa kaupassa pitäisi olla samaan 
aikaan.

— Vielä minulle ei ole muo-
dostunut vakituisia päiviä, jolloin 
olisin esimerkiksi Oripäässä tai 
Yläneellä, mutta käyn kaikissa 
kaupoissa joka viikko. Työpäivä-
ni ovat hyvin vaihtelevia. Saatan 
aloittaa kotona tietokonehommilla 
suunnittelemalla kauppojen toi-
mintaa sekä tuotevalikoimia ja il-
tapäivällä mennä kaupalle tai sitten 

toisinpäin.
Kolmen K-Marketin kauppi-

aana osa Uusitalon ajasta menee 
myös autossa istumiseen Oripään, 
Yläneen ja Alastaron välillä. Uu-
sitalo asuu Raisiossa yhdessä 
avopuolisonsa ja kolmen lapsensa 
kanssa.

— Puolisoni Sari tulee mukaan 
kauppojen toimintaan loppuvuo-
desta, Uusitalo sanoo.

Tavoitteena kolme 
omannäköistä kauppaa

Tulevien kuukausien aikana Jus-
si Uusitalon tavoitteena on käydä 
läpi K-Market Oripään, Alastaron 
ja Yläneen tuotevalikoimat, jotta 
jokaiseen kauppaan saadaan sinne 
sopivat tuotteet. 

—  Vaikka kaikki kolme kaup-
paa ovat pieniä maaseudulla sijait-
sevia liikkeitä, niiden kilpailuti-

lanteet ovat hyvin erilaisia. Lisäksi 
tuotevalikoimia kehitetään hyvin 
paljon asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti. Esimerkiksi Oripäässä 
monet asiakkaista toivovat kaup-
paan enemmän käyttötavaroita, 
Uusitalo toteaa. 

K-Market Oripäässä tehdään 
hyllyuudistus keväällä, jotta kaup-
paan saadaan enemmän tilaa.

— Minulle on tärkeintä, että 
kaupan palvelut ja tuotteet suunni-
tellaan asiakkaiden toiveiden poh-
jalta, Uusitalo painottaa.

Muuttoliike kaupunkeihin 
tuo haasteita maaseutukauppojen 
kehitykseen. Uusitalo mainitsee 
haasteena myös ruoanlaiton muut-
tumisen, sillä yhä useammin ruoka-
kaupoilta vaaditaan tuotteita, jotka 
voi valmistaa helposti ja nopeasti.

— Kaupan pitää osata vastata 
näihin haasteisiin ja kehittyä asiak-
kaiden tottumusten mukaan. 

Huoltoasema Pajula & Salmella on 
meneillään yksi vuoden kiireisim-
mistä ajankohdista. Talvirenkaiden 
vaihto asiakkaiden autoihin täyttää 
toimitusjohtaja Kimmo Pajulan 
työpäivät. 

— Vaikka kalenteri saattaisi 
näyttää tyhjältä, se täyttyy hyvin 
nopeasti päivän kuluessa, Pajula 
kertoo. 

Huoltoasema Pajula & Salmi 
on, kuten Pajula itse kutsuu sitä, 
”pieni perinteinen huoltoasema”, 
joka tarjoaa laajan valikoiman pal-
veluita polttoaineen myynnistä au-
ton pesuun ja kahvilaan. 

Monet paikallisista asiakkaista 
tuovat autonsa Pajula & Salmel-
le kulutusosien kuten lamppujen, 
jarrupalojen ja -levyjen sekä mui-
den osien vaihtoon. Huoltoasema 
myös myy ja paikkaa renkaita. Pa-
jula vastaa autojen huollosta, min-
kä lisäksi kahvila työllistää kaksi 
henkilöä.

— Suurin osa asiakkaistamme 

on Kyröstä tai sen lähialueilta. 
Heidän ansiostaan huoltoasemam-
me on pysynyt toiminnassa kaikki 
nämä vuodet, Pajula kiittelee.

Kylmäasemat merkittävä 
haaste maaseutukunnan 

huoltoasemalle

Kimmo Pajulalla on takana jo 28 
vuotta huoltoaseman toiminnassa. 
Nykyinen yritys, jonka toimitus-
johtajana hän toimii, perustettiin 
heinäkuussa 1994. 

— Se oli osittain sattuman 
kauppaa, miten päädyin alalle. 
Lama oli pahimmillaan 90-luvun 
alussa ja työpaikkoja vain vähän, 
Pajula muistelee.

Huoltamoala on muuttunut 
huomattavasti viime vuosikym-
menien aikana ja Pajulan mukaan 
polttoainekaupan alhainen kate 
ja kylmäasemat ovat erityisesti 
lisänneet haasteita maaseutukun-
nalla sijaitsevan huoltoaseman 

Maanrakennushommissa päivä al-
kaa aamuseitsemältä. 

— Kaivamme kaapeliojia, 
jonne laskemme kaapelit, jonka 
jälkeen hiekoitamme ojan, kertoo 
Hannu Vuori Maanrakennus Han-
nu Vuori Oy:stä.

Kahville työporukka menee 
puolikymmenen aikaan ja loppu-
päivä kaivetaan lisää ojia ja laske-
taan lisää kaapeleita.

Yritys perustettiin vuonna 
2002. Omistaja Vuori on tehnyt 
maanrakennustöitä jo vuodesta 
1985 lähtien.

— Teemme maanrakennusalan 
töitä, eli pääasiassa kaapelointia ja 
rakennusten pohjia. Aikaisemmin 
olimme myös aliurakoitsijoina 
VR:llä.

Yritys työllistää Vuoren lisäksi 
neljä muuta työntekijää. Heillä on 
ollut käynnissä iso projekti Rau-
malla kesästä lähtien.

— Olemme Raumalla El-
tel Networksin aliurakoitsijoina. 
Teemme kaapelointitöitä Rauman 
Energialle, asennamme DNA:lle 
valokuitukaapeleita ja sen lisäksi 

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Kauppa asiakkaiden ehdoilla Maanrakennusalalla 
tekijöitä löytyy 
laidasta laitaan

asennamme Rauman kaupungille 
valaistusta.

Raumalla maasto on Vuoren 
mukaan hankala maanrakennus-
töille. Kokonaismäärältään maata 
kaivetaan neljän kilometrin pi-
tuudelta. Vuoren mukaan pienellä 
porukalla töitä tehtäessä urakka on 
haasteellinen.

— Tämä on ristitty vähän kuin 
kivenpyörittäjän kyläksi. Täällä on 
paljon kivikkoista maastoa.

Vuori näkee maanrakennusalan 
Suomessa jonkin verran haastavana.

— Tekijöitä vaikuttaa olevan 
laidasta laitaan. Jotkut yritykset 
tekevät töitä halvalla ja se näkyy 
sitten työn laadussa. Me käymme 
joskus korjaamassa niitä jälkiä, 
kunnon laatua ei halvalla saa.

Maanrakennusalan tulevaisuus 
näyttää Vuoren mielestä Suomessa 
kuitenkin positiiviselta.

— Minun pitäisi parin vuoden 
päästä jäädä eläkkeelle, että silleen 
positiivista, mies naurahtaa.

— Aikaa siihen tosin vielä on, 
mutta olen ajatellut, jos tässä alkai-
si pikkuhiljaa ”himmaamaan”.

Jussi Uusitalo kertoo, että joulun lähestyminen on lisännyt kiireitä 
kaupoissa. 

Yritys: Maanrakennus Hannu Vuori Oy
Kuka: Omistaja Hannu Vuori
Missä: Pöytyän Yläne
Perustettu: 2002

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Teksti: Paula Pihlava, kuva: Riina-Kaisa Niemi

Polttoaineen alhainen kate 
pakottaa monipuolistumaan

toimintaan. 
— Polttoaineen kate on niin al-

hainen nykyään, että emme pysty 
kilpailemaan suuria ketjuja kuten 
S-ryhmän ABC-asemia tai yleisesti 
kylmäasemia vastaan. Monet tank-
kaavat kylmäasemilla samalla, kun 
käyvät kaupassa, Pajula kertoo.

Huoltoasema myy vähemmän 
oheistuotteita kuin ennen ja kah-
vila onkin keskittynyt tarjoamaan 
pullaa ja sämpylöitä.

— Muutoksiin on ollut pak-
ko vastata ja olemme pyrkineet 
monipuolistamaan huoltoaseman 
palveluita. Omalla työllä olemme 
pystyneet vastaamaan kilpailuun 
vuosien aikana. Kyrön alueella on 
neljä polttoaineen tankkauspistettä, 
joten olen erittäin kiitollinen siitä, 
että meillekin on vielä riittänyt asi-
akkaita, Pajula tiivistää. 

Huoltoasema Pajula & Salmi on käynyt läpi useita palvelumuu-
toksia vuosien aikana. Kimmo Pajula sai Pöytyän kuntakohtaisen 
yrittäjäpalkinnon.

Kuka: Toimitusjohtaja Kimmo Pajula
Yritys: Huoltoasema Pajula & Salmi Oy, osa St1-ketjua
Sijainti: Kyrö
Perustettu: Heinäkuussa 1994

Kuntakohtaisen yrittäjäpalkinnon Yläneeltä sai Hannu Vuori. 
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Auran Jokihovissa nautit uuden kodin mukavuuksista  
erinomaisella sijainnilla. Kauniin maisemat Aurajoen  
rantaan, aivan palvelujen läheisyydessä.

oma sauna.

kulkuyhteydet? Aurassa tämä on mahdollista! 
Kiinnostaako oma rauha, palveluiden läheisyys ja hyvät 

Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota toimiviin 
asuntopohjiin ja ajattoman kauniisiin pinta materiaaleihin. 
Jokaisessa kodissa keittiö ja olohuone muodostavat 
yhtenäisen avaran tilan, josta on kulku lasitetulle 
parvekkeelle. Asuntojen sisätilojen pinta materiaaleina on 
ajattomat laminaattilattiat, valkoiseksi maalatut seinät sekä 
tyylikkäät tehostetapetit. Pesuhuoneet on laatoitettu 
nykyaikaisin laattavalinnoin ja kaikissa asunnoissa on 

Esittelemme valmista huoneistoa 
joulunavaus perjantaina 30.11. 

klo 17.00-17.45 
osoitteessa Turuntie 6, Aura.
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