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Kulunut vuosi on ollut vaiherikas 
ja herättänyt tunteita. Koronapan-
demia on vaikuttanut kaikkeen. 
Yritysmaailmassa on käyty mo-
nia keskusteluja ja ajatuksia läpi 
vallitsevan tilanteen vuoksi. 

Olemme saaneet huomata, 
kuinka haavoittuva maailma ja 
yhteiskuntamme on. Yrittäjät 
tarvitsevat toisia yrittäjiä ja yh-
teistyökumppaneita — asiakkaita 
unohtamatta.

Kuluneet kevät ja kesä ovat 
saaneet aikaan uusia yhteistyöku-
vioita. On ponnisteltu yhdessä, jot-
ta selviydyttäisiin ja pystyttäisiin 
korvaamaan pois jääneitä myyjäi-
siä ja markkinoita. 

Panosta Paikalliseen -verk-
kokauppa tarjoaa monipuolisia 
tuotteita monelta eri alalta. Auraa-
mon Kesäkaupassa on esillä yli 30 
yrittäjän tuotteita laidasta laitaan. 
Meillä on omassa kylässä ja Au-

ranmaalla valtava määrä erilaisia 
kauppoja ja palveluntuottajia, yrit-
täjiä, jotka myyvät osaamistaan. 
Tukemalla paikallista autamme 
myös itseämme ja koko yhteiskun-
taa. Näin saadaan palvelut säily-
mään lähellämme.

Tämän vuoden Auran kunnan 
joulunavaus on koko päivän mit-
tainen. Olet tervetullut mukaan.

Pidetään itsestämme ja 
läheisistämme huolta, eikä 
unohdeta hymyillä vastaan-
tuleville.

Rauhallista joulun odotusta!

Heidi Ahlgren
varapuheenjohtaja
Auran Yrittäjät ry
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”Matkailutie tulee olemaan Auralle merkittävä”
Aurassa tapahtuu parhail-
laan monia hienoja asioita 
kunnan elinvoiman kannal-
ta. Työn alla on kuntoportai-
ta, laululava, nuorisoteatteri, 
Auranmaan matkailuinfo, 
yrittäjyyttä tukeva yhdistys 
Auraamoon ja vaikka mitä 
muuta. Auran iltatorit olivat 
menneenä kesänä varsinai-
nen menestys 
ja perjantaisin 
jär jes te t tävä 
aamupäiväto-
ri alkaa myös 
niittää mainet-
ta vähitellen. 

Kunnan tiedotusta tul-
laan ensi vuonna kehittä-
mään tiedotusnäytöillä sekä 
uutiskirjeillä. Alkuvuonna 
toteutetaan kunnan terve-
tulobody uusille syntyvil-
le auralaisille, ja kuntaan 
muuttaville suunnitellaan 
yhteistyössä yhdistys- ja 
yrityskentän kanssa tervetu-

lopakettia. Elinvoima 
syntyy ennen kaik-
kea yhteistyöstä ja 
sitä Aurassa halutaan 
tehdä!

Aura pärjäsi 
kesällä julkaistus-
sa kunnan yritys-
m y ö n t e i s y y t t ä 
mittaavassa kun-
tabarometrissa 
upeasti olemal-
la Varsinais-
Suomen nel-

jäs. Tulos on 
rohka i seva 
tieto siitä, 
että oikeita 
asioita on 
tehty. Vielä 
on kuitenkin 
kehitettävää. 
Y r i t y s t e n 
kanssa käy-
tävää vuoro-

puhelua voi aina parantaa ja 
siihen edelleen pyritään. 

Yrittäjien aktiivisuu-
desta Auranmaan alueella 
kertoo myös se, että järjes-
tämäämme tuotekehityksen 
erikoisammattitutkintoon il-
moittautui lähes 30 yrittäjää 
Auran, Kosken ja Marttilan 
kunnista. Miten loistava ta-
pa verkostoitua ja kehittää 
omaa liiketoimintaa yh-
teistyössä toisten yrittäjien 
kanssa!

Koronakriisin myötä 
kotimaan matkailu räjähti 
käsiin. Aurajoen matkailu-
tien esiselvityshanke startta-

si alkuvuodesta ennen kuin 
edes tiesimme, miten koko 
maailma tulisi muuttumaan 
pandemian myötä. Koko 
vuosi on tehty töitä, jotta sai-
simme meille oman matkai-
lutien yhteistyössä Oripään, 
Pöytyän ja Liedon kuntien 
kanssa. 

Suomeen siis perustetaan 
uusi matkailutie ensimmäis-
tä kertaa vuosikymmeneen, 
eikä se ole mikä tahansa tie! 
Aurajoentie kulkee koko 70 
kilometrin matkansa Turusta 
Oripäähän kansallismaise-
massamme, historiallisessa 
Aurajokilaaksossa. 

Matkailutie tulee ole-
maan Auran kunnalle mer-
kittävä juttu. Sen perusta-
misen päämääränä on ke-
hittää tien alueen kuntien 
matkailupalveluja, tehostaa 
matkailupalvelujen tuotan-
toa ja markkinointia sekä 
yritysten välistä yhteistyötä. 
Tavoitteena on esimerkiksi, 
että matkailijalle olisi tar-
jolla syötävää ja juotavaa 
eri tyyppisistä kahviloista, 
ravintoloista, maatiloilta, 
myymälöistä tai myyntiko-
juista joka puolella matkai-
lutietä. Matkailijalle olisi 
tarjolla myös monenlaisia 
majoitusvaihtoehtoja, kuten 
Bed & Breakfastia, teltta- ja 
caravan alueita, Airbnb:tä 
sekä myös elämyksellisiä 
vaihtoehtoja. 

Matkailutie mahdollistaa 
matkailuyrittäjille erilaisten 
elämyksellisten aktiviteet-

teihin perustuvien matkailu-
pakettien räätälöinnin alueen 
muiden yrittäjien kanssa. Oli 
suorastaan ilo seurata mat-
kailutien ideointi-illoissa 
esiin nostettuja ajatuksia lä-
himatkailun osalta. Upeinta 
koko jutussa oli, miten tie-
hanke innosti ja yhdisti kun-
talaisia.

Joulun alla on taas hyvä 
kiinnittää huomiota omiin 
kulutustottumuksiin ja miet-
tiä mikä merkitys on sillä, 
että ostaa joululahjansa lä-
heltä, pieneltä yrityksel-
tä tai lähituottajalta. Olen 
erityisen iloinen siitä, että 
meillä Aurassa järjestyy tä-
nä vuonna joulukaupat ko-
ronatilanteesta huolimatta ja 
kaikilla halukkailla on mah-
dollisuus saada omia tuot-
teitaan myyntiin ilman isoja 
joulumarkkinatapahtumia. 
Tässäkin on hieno esimerk-
ki yhteistyöstä: Auraamon 

Koko vuosi on  
tehty töitä, jotta 
saisimme meille 
oman matkailutien.

Kesäkauppa sekä Härkätien 
4H-yhdistyksen joulukauppa 
naapurissa tekevät hyvää yh-
teistyötä keskenään toisiaan 
markkinoiden.

Ihanaa joulun odotusta!
 

Anna-Mari Alkio
Auran kunnan 
kehittämisjohtaja
Kosken Tl ja 
Marttilan kuntien 
elinkeinoasiantuntija
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AURAN TAKSI OY
045-128 4499

TAKSIPALVELU KOIVU
0500-879 973

PEKKA A SAAVALAINEN
0400-470 997

ARTO POKKINEN OY
045-128 4499

Tapio Pajula
Oripää

TAKSI

www.oripää.fi

Tilausajoa pikkubusseilla Invatakseja

TILAA TAKSI NUMEROSTA050 558 2558
Rauhakylä Juha
050 - 523 8320

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

Siukosen Taksit Oy
040 - 558 9873

- KELA-kuljetus
- Pyörätuoli- ja paarikuljetus
- Kuntien taksikorttimatkat

Rutasen Taksit Ay

PÖYT YÄN
TAKSIT

0500 - 797 715 
(1+8 pyörätuolikuljetus)

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

TAKSI
Pekka A Saavalainen Tmi

Invavarustus
Taksi vapaa koulukuljetuksista

AURA - PÖYTYÄ
1 + 6, 1 + 8, invakuljetus, KELA-kuljetus, SOTE-kortti-kuljetus 

0400 470 997
pekkasaavalainen99@gmail.com
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Yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän
Auran Yrittäjät ry Hallitus 2021
auran@yrittajat.fi

Ari Toivonen
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puh. 050 303 6367
ari.toivonen@auranpuutuote.com

Pertti Leppäkoski
MP Aurantori Oy
Savirannakuja 2, 21380 AURA
puh. 0500 742 131
pertti.leppakoski@k-market.com

Kari Lehtilä
Piha-Aura Tmi
Kanervakuja 5, 21380 AURA
puh. 050 527 7986
kari@piha-aura.fi

Hannele Aittamäki
Tilipalvelu Hannele Aittamäki Tmi
Hongistontie 10, 21380 Aura
puh. 045 630 1160
hannele.aittamaki@elisanet.fi

puheenjohtaja
Marko Mäkelä
Vaskion Mauste Oy
Perkontie 135, 21380 Aura
puh. 040 583 1887
marko.makila@gmail.com

varapuheenjohtaja
Heidi Ahlgren
Auran Aarteet Tmi
Turuntie 2, 21380 AURA
puh. 040 755 6117
heidi@auranaarteet.fi

sihteeri
Miia Tapio
Hunajakeiju Oy
Hakerinmäentie 38, 21340 Tortinmäki
puh. 040 575 5552
miia.tapio@gmail.com

Auraamon Kesäkaupalle on perus-
tettu oma Elävän virran yhdistys 
ry. Lopullinen sinetti saadaan Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselta ensi 
vuoden alussa.

—Yhdistyksen pääpointtina on 
liittää pieniä yrityksiä yhteen, ker-
too Mase Designin yrittäjä Marika 
Seppä.

Yhdistykseen voi liittyä kuka 
tahansa yrittäjyydestä kiinnostu-
nut. Ei siis välttämättä tarvitse olla 
mukana Auraamon Kesäkaupan 
toiminnassa — eikä välttämättä 
tarvitse olla edes yrittäjä.

—Voi liittyä kannatusjäseneksi, 
jos haluaa tukea yrittäjyyttä, Seppä 
jatkaa.

Kesäkaupalle oma yhdistys
Tähtäimenä on kaikenlainen 

yrittäjyyden edistäminen. Yhdis-
tyksen kautta on tarkoitus järjestää 
koulutuksia ja kursseja, jotka olisi-
vat avoimia kaikille, mutta jäsenille 
edullisempia.

—Meillä on vallattoman villit 
suunnitelmat, Seppä naurahtaa ja 
ehdottaa esimerkiksi käsityöläisto-
ritapahtuman järjestämistä Auraan.

Yhdistyksen nimi, Elävän vir-
ran yhdistys, on saanut inspiraa-
tionsa Auran kunnan sloganista 
Elävän virran kunta.

—Teemme tiivistä yhteistyötä 
kunnan kanssa, joten siksi halusim-
me, että yhdistyksen nimessä on 
viittaus Auraan, Seppä perustelee.

Marika Seppä on ollut luomassa sekä Auraamon Kesäkauppaa että sen pohjalta 
perustettua yhdistystä. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Pari vuotta sitten Auran kunta os-
ti Valintatalolta tyhjäksi jääneen 
kiinteistön. Viime vuonna kiinteis-
töön perustettiin yrityksille suun-
nattu pop up -tila, ja nyt paikalla 
toimii jo vakituinen Auraamon 
Kesäkauppa.

Miten tässä näin kävi?
Mase Designin yrittäjä Marika 

Seppä henkäisee syvään ja aloittaa:
—Minä ja Hunajakeijun Miia 

Tapio toimme ystävänpäivän ai-
koihin tuotteitamme myyntiin Au-
raamoon. 

Mutta Auraamon yrityksille 
suunnattu pop up -tila oli suhteel-
lisen iso. Pienillä helmillä ja huna-
japurkkeilla ei myymälää pystynyt 
täyttämään.

—Siksi aloimme haalia muuta 
porukkaa mukaan myymään, pää-
asiassa kavereita, Seppä jatkaa.

Heräsi idea vakituisesta kau-
pasta, johon yrittäjät voisivat tuo-
da tuotteitaan myyntiin. Tehtäisiin 

Auraamon Kesäkauppa innosti 
yrittäjät yhteen

yhteistyötä: yksi kauppa, monta 
yrittäjää. Oiva myyntipaikka pie-
nillekin yrittäjille. 

Kunnan puolelta idealle antoi 
vihreää valoa kehittämisjohtaja 
Anna-Mari Alkio. Eikä aikaa-
kaan, kun tarpeeksi iso porukka oli 
kasassa.

—Kunta tarjosi meille kullan-
arvoisen tilan. Kaikki muu tapahtui 
melkein itsekseen.

—Kesällä myyjiä oli parhaim-
millaan yli 30, Seppä kertoo.

Yrittäjät tuovat itse tuotteensa 
myyntiin ja päivystävät kaupalla 
vuorotellen. Näin Kesäkauppaa 
saadaan pyöritettyä ilman, että se 
veisi liikaa työtunteja yksittäiseltä 
yrittäjältä.

—Periaatteessa kauppaan voi 
tulla mukaan kuka tahansa. Uusia 
yrittäjiä haetaan koko ajan.

Asiakkaan näkökulmasta Au-
raamon Kesäkauppa on mielen-
kiintoinen puoti. Tuotevalikoima 

on laaja, myynnissä on paljon 
paikallista, käsintehtyä ja uniikkia 
tavaraa.

Sepällä on ideoita, miten Au-
raamon Kesäkauppaa voisi kehit-
tää edelleen.

—Henkilökohtaisesti odotan 
kovasti, että Auran laululava au-
keaa. Haaveilen, että lavalle saa-
taisiin joskus stand up -esitysten 
sarja, jonka pääsylippuja Auraa-
mon Kesäkauppa voisi myydä, hän 
antaa esimerkin.

Auraamon Kesäkaupan piti 
aluksi olla nimensä mukaisesti vain 
kesäkauppa. Mitä nyt kun kesä tuli 
ja meni, mutta kauppa jäi? Muut-
tuuko kaupan nimi?

—Ei ainakaan toistaiseksi. 
Auraamon Kesäkauppana ihmiset 
siitä yhä puhuvat, Marika Seppä 
toteaa.

—Ja onhan se hilpeää, että jou-
lunakin Auraamon kauppaa kutsu-
taan kesäkaupaksi, hän naurahtaa.

Kesäkauppa jatkaa nimestään huolimatta toimintaa ympäri vuoden. (Kuvat: Riina-Kaisa Niemi)

Marika Seppä on ollut luomassa sekä Auraamon Kesäkauppaa että sen pohjalta perustettua yhdistystä. 
(Kuva: Riina-Kaisa Niemi)
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Koronapandemiasta johtuvia 
rajoituksia purettiin sopivas-
ti kesäksi. Kun kevät kär-
visteltiin kotosalla, kesällä 
ihmiset lähtivät sankoin jou-
koin liikkeelle. Tämä näkyi 
Auran iltatoreilla.

—Kesä oli ihan huippu! 
toteaa Auran Yrittäjät ry:n 
Arvo Laakso.

—Varsinkin lähtö oli 
huikea. Ensimmäisenä tori-
iltana paikalla oli todella 
paljon myyjiä ja asiakkaita.

Sääkin suosi. Torit jär-
jestettiin tiistai-iltaisin Au-
raamon pihalla.

—Salon kaupunki teki 
päätöksen, ettei se pidä tänä 
vuonna iltatoreja. Päätös tie-
tysti lisäsi meidän torin mah-

Kesän iltatoreista tuli perinne
dollisuuksia, Laakso lisää.

Auran torilla myytiin vi-
hanneksia, kukkia, kalaa, li-
haa, karkkia, kosmetiikkaa, 
leivonnaisia, kananmunia, 
myös kirpputorikauppa kävi. 
Muutaman kerran kuultiin 
elävää musiikkia.

—Torikahvilla kävi vä-
keä ympäri Auranmaata ko-
ko kesän ajan.

Auran iltatori järjestet-
tiin nyt toista kesää yrittä-
jäyhdistyksen, kunnan sekä 
Härkätien 4H-yhdistyksen 
voimin.

—Ensi vuotta odotel-
lessa. Kunnassa tehtiin jo 
päätös, että jatkoa tulee. Il-
tatoreista tuli siis perinne jo, 
Arvo Laakso iloitsee. Kohtaamispaikka. Iltatori vakiinnutti paikkansa Auran kesässä. (Kuva: Anna-Mari Alkio)

4H-joulukauppa — paikallisten tuotteiden myymälä
Härkätien 4H-yhdistys toi-
mii Aurassa, Koskella Tl, 
Liedon Tarvasjoella, Martti-
lassa ja Pöytyällä.

Useimmat tuntevat 4H-
toiminnan sen kerhotoimin-
nan kautta. Säännöllisesti 
kokoontuvia kerhoryhmiä 
onkin noin 20. Kerhotoi-
minnan lisäksi 4H-yhdis-
tyksen kautta nuoret voivat 
työllistyä tai he voivat ko-
keilla omaa bisnestään 4H-
yrittäjinä. 4H-yrittäjänuoria 
alueella on tällä hetkellä 12 
ja lisääkin kiinnostusta 4H-
yrittäjyyteen on ilmassa. 
4H-yrittäjät ovat käsitöiden 
tekijöitä, kahvilatoimintaa 
järjestäviä ja erilaisia työpal-
veluja tarjoavia 14—27-vuo-
tiaita nuoria.  

Joulukauppaa Härkätien 
4H-yhdistys lähti pohtimaan 
tarjotakseen nykyisille ja 

uusille 4H-yrittäjänuorille 
kauppapaikan omille tuot-
teille ja työllistääkseen 
kauppaan nuoria myynti- ja 
kahvilatyöntekijöiksi.

Tilat 4H-joulukauppaan 
järjestyivät Kalle Luodon 
omistamasta kiinteistöstä 
entisissä Tiliauran tiloissa 
Auraamon naapurissa Au-
rassa. Ilman aktiivisia 4H-
nuoria idea olisi jäänyt aja-
tuksen asteelle.

Kopin asiasta ottivat 
siis Valmista nuoren ideasta 
-hankkeen nuoret ja he ovat 
ideoineet kaupan nykyisen 
konseptin. Koska omia myy-
täviä tuotteita kauppaan tulisi 
kovin vähän ja yksipuolisesti, 
niin kauppapaikkaa päätet-
tiin tarjota myös muille kä-
sityöläisille, yhdistyksille ja 
pienimuotoista joulutavaraa 
ja elintarvikkeita myyville 

toimijoille. Myyntiin otetaan 
mukavia jouluisia artikke-
leita  vaikka vain yhdeksi 
myyntipäiväksi.

4H-yhdistyksen nuoret 
pitävät 4H-joulukaupassa 
kahvilaa sen aukioloaikana 
ja osaltaan huolehtivat omi-
en ja kaupassa olevien mui-
den kauppiaiden tuotteiden 
myynnistä. Myyntitulosta 
maksettavalla provikalla ja 
kahvilatuotolla maksetaan 
kahvilatyöntekijöiden ja myy-
jien työpalkkoja. Myyjiä ja 
4H-yhdistyksen vapaaehtoi-

sia tilassa on kerrallaan mak-
simissaan neljä, joten asioimi-
nen 4H-joulukaupassa täyttää 
korona-ajan rajoitukset. 

4H-joulukaupan tuote-
valikoimiin kuuluvat muun 
muassa piparitalot, joulukor-
tit, joulupaketteihin sopivat 
villaneuleet, joulukoristeet 
sisälle ja ulos, leivonnaiset 
sekä kepparit ja keppariva-
rusteet. 

Lisäksi 4H-joulukau-
passa toimii joululahjojen 
paketointipalvelu. 4H-jou-
lukaupassa maksuliikenne 
onnistuu käteisrahan lisäksi 
myös maksupäätteellä.

4H-joulukauppa on 
avoinna kaikkina muina päi-
vinä paitsi maanantaina ja 
aina 20.12.saakka.

Avajaisperjantaina 27.11. 
voi 4H-joulukaupassa poike-
ta avajaiskahvilla ja täyttää 
arvontalipukkeen jouluisen 
herkkukorin arvontaan. Ar-
vonta suoritetaan lauantaina 
28.11.

4H-joulukaupan nuoret 
päivittävät Facebookissa 
4H-joulukaupan toimintaa 
ahkerasti ja mainostavat 
samalla kaupasta saatavi-
en paikallisten toimijoiden 
tuotteita. 

Kaksi koko perheen jou-
luista kurssi-iltaa tilassa jär-
jestetään sen aukiolopäivinä: 

Joulunavauksessa aloittaa Härkätien 4H-yhdistyksen joulukauppa. 
(Kuvat: Tuovi Löytynoja)

ke 2.12. klo 18 Havukrans-
sit ja joulukortit -kurssi ja ti 
15.12. klo 18 Jouluvalo kir-
janlehdistä -kurssi. 

Kurssimateriaalit maksa-
vat 4H-jäsenille 5e ja muille 
10e. Kursseille otetaan max. 
10 askartelijaa. Kursseille 
tulee ennakkoon ilmoittau-

Aurantie 331, Tarvasjoki

www.antiikkiajaton.fi

044 984 3167

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Meiltä löytyy vanhaa sekä uutta

info@antiikkiajaton.fi

Lankakauppa landella

Rouva Pyry
- Langat & 

  käsityötarvikkeet
- Ohjeet & neuvot
- Valmiit käsityöt 

  & sisustustuotteet
- Käsityöillat & -kurssit

avoinna TI-KE 10-16
+ sopimuksen mukaan, 

kun sinulle
parhaiten sopii

pe 4.12. 
Joulupaja 
klo 10-20 

Rouva Pyry / Taina Ojala
Koskentie 476, 

32300 MELLILÄ
p. 040 6782400

Lankakauppa landella

Rouva Pyry
- Langat & 

  käsityötarvikkeet
- Ohjeet & neuvot
- Valmiit käsityöt 

  & sisustustuotteet
- Käsityöillat & -kurssit

avoinna TI-KE 10-16
+ sopimuksen mukaan, 

kun sinulle
parhaiten sopii

pe 4.12. 
Joulupaja 
klo 10-20 

Rouva Pyry / Taina Ojala
Koskentie 476, 

32300 MELLILÄ
p. 040 6782400

Joululounas 29.11.Joululounas 29.11.
klo 12-15

aikuiset 15,90€   lapset alle 10v 8€
klo 12-15

aikuiset 15,90€   lapset alle 10v 8€

pikkulammin@gmail.com      Puh: 02-4846114                     

Grilliruuat ja 
annokset,
arkilounas,
pizza,
kahviotuotteet

Salontie 20, Marttila

Grilliruuat ja 
annokset,
arkilounas,
pizza,
kahviotuotteet

pikkulammin@gmail.com      Puh: 02-4846114                     

tua Anna-Sofia Holpille 
puh. 041 318 2027.

Lisätietoja: 
Härkätien 4H-yhdistys
Tuovi Löytynoja puh. 050 
588 7693 tai Anna-Sofia 
Holppi puh. 041 318 2027
www.harkatie.4h.fi

ILMOITUS

4H-yhdistyksen 
nuoret pitävät 
4H-joulukaupassa 
kahvilaa sen 
aukioloaikana.

Seppälänkatu 18
32200 Loimaa

Arkisin 11-19
Lauantaisin 9-16

Sunnuntaisin 9-16

Toimitamme 
kukkalähetykset

myös perille saakka
Loimaan seudulla ja

tarvittaessa pitemmälle
Data Floran kautta

Soita ja kysy tarjousta! 
+358 27622669

Toimitamme 
kukkalähetykset

myös perille saakka
Loimaan seudulla ja

tarvittaessa pitemmälle
Data Floran kautta

Soita ja kysy tarjousta! 
+358 27622669
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Auraamon pihalla seisoo komea 
kärry. 3-akselinen, kokonaispituus 
melkein yhdeksän metriä. Täällä 
Peltsin Kala eli raisiolainen Ilpo 
Peltonen myy perjantaisin meren-
eläviä.

Tiskillä komeilee perattua 
muikkua, kuhaa, siikaa, silakkaa, 
lohta. Suurin osa pyydystetty 
Brändöstä.

Myyntikärryn sisältö vaihtelee 
tietysti sen mukaan, mitä kalastaja 
milloinkin saa saaliikseen, Pelto-
nen muistuttaa.

—Jos asiakas haluaa jotain eri-
koisempaa kalaa, kannattaa soittaa 
minulle suoraan, niin yritän hom-
mata. Otan vastaan tilauksia. 

—Auran ja Raision välillä toi-
mii kotiinkuljetus.

Lohta on aina. Sitä Peltonen sa-
vustaa paikan päällä. 

—Liiketoiminnasta 90 prosent-
tia tulee lohien savustamisesta.

Peltonen myi aikoinaan kalaa 

Kalakauppias asettui Auraamon kupeeseen
Kustavissa. Aurassa hänen kärryn-
sä on ollut tuttu näky reilun vuoden 
verran. Aura oli looginen valinta 
asettua myymään, koska Aurasta 
hän sai varastotilaa sekä kunnan 
vuokraaman paikan kärrylleen.

Vaikka Peltonen on myynyt ka-
laa kymmenisen vuotta, ei 72-vuo-
tiasta kyllästytä. 

Edes kalan syöminen ei kylläs-
tytä. Yksi Ilpo Peltosen suosikeista 
on silakka. Se on hänen mielestään 
turhan aliarvostettu kala.

—Olen kalan suhteen kaikki-
ruokainen. Eilen viimeksi paistoin 
muikkuja.

Peltsin Kalan Ilpo Peltonen 
vastaanottaa myös tilauksia.  

(Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Liiketoiminnasta 
90 prosenttia tulee lohien 
savustamisesta.

Hyvää joulua!

Alastaro, Orippää ja Yläne

Pikkujouluihin
tunikat, puserot, housut

Novitan langoista
hyvä valikoima
Kauniit kotimaiset

käsintehdyt kyn�ilät
Tervetuloa!
SIRPAN

PUOTI
Kyrö  P. 02 486 2464

Ihania lämpöisiä neuleita
naisille ja miehille

Ihania lämpöisiä neuleita
naisille ja miehille

Verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa: kauppa.bellomondo.fi

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

Ma-Pe:  10:00–17:00
La:         10:00–14:00

Lahjakortitpukinkonttiin

KALLEN MONIAPU
Kalle Hakala

Loventie 272,    21560   Ollila

pave.hakala@gmail.com
Puh. 044 204 7615,  050 528 8530 

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2021

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2021

& 

www.oripaa.fiwww.oripaa.fi

Tulepas joulupuotiinTulepas joulupuotiin

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

LEIKKAA TÄMÄ PUOTIIN MUKAAN
Saat puodissa tehdystä yli 20€ ostoksesta

maukkaan luomu myllytuotteen kaupanpäälle!
Tarjous voimassa jouluaattoon 2020 asti

JoulukukatJoulukukat
Puodista myösPuodista myös

Taas tarjolla paketoitavaksi niin paljon tunnelmaa ja 
salaisuutta.., tarpeellista.., ajatusta.., lahjakortteja..,

luomu-viljatuotteita...

25 v

Oletko
- alle 40 vuotias?
- kiinnostunut kehittämään itseäsi?
- halukas vaikuttamaan yhteiskunnallisesti?
- laajentamaan verkostoasi? 
- hankkimaan uusia ystäviä? 

Tule tutustumaan nuorkauppakamaritoimintaan! 

Kysy lisää:
Maiju Korkiakoski 
Valmistautuva puheenjohtaja 2021
maiju.korkiakoski@jci.fi / 044 0618644Costa Rica 450-500 g 

jauhetut kahvit
ei Reilu kauppa eikä maakahvit 
(Brazil, Colombia tai Guatemala)

Plussa-kortilla

2 pkt
00

yksittäin ja ilman 
Plussa-korttia 3,29/pkt.

Rajoitus 1 erä/talous. 
Voimassa 26.-29.11

ma-la 7-21 
su 9-21

p. 02-4866660
Savirannankuja 2, 21380 Aura

4

Muista tilata joulukinkku
K-Market Aurantorilta!

Kaipaatko uudistusta?
Pesemme imagosi

trival.fi 020 7411 600
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Yrittäjägaala peruuttiin tältä vuodelta
Kuntakohtaiset palkinnot Pöytyälle, Marttilaan ja Oripäähän

Varsinais-Suomen Yrittäjägaalaa 
ei juhlittu tänä vuonna koronara-
joitusten vuoksi. Pienimuotoinen 
palkitsemistilaisuus järjestettiin 
vain maakunnallisen palkinnon 
voittajalle sekä vuoden nuorelle 
yrittäjälle, kertoo Varsinais-Suo-
men Yrittäjien tapahtumakoordi-
naattori Niina Pekkala.

Varsinais-Suomen vuoden nuo-
reksi yrittäjäksi valittiin loimaalai-
nen Petri Vehviläinen Koneista-
mo Vehviläinen Oy:stä. Maakun-
nallinen palkinto meni Paraisille 
Saariston Kaivonporaus Oy:lle.

Vaikka perinteisesti Turun Lo-
gomossa järjestetty gaala peruun-
tui, kuntakohtaiset yrittäjäpalkin-
not nimettiin silti. Auranmaalta 
tunnustukset myönnettiin Mart-
tilan Auranmaan Teräspaalutta-
jat Oy:lle, Oripään Martin Tarha 
Oy:lle sekä Pöytyälle Pekka Ali-
Raatikainen Oy:lle.

Kuntakohtaisia palkintoja myön-
nettiin Varsinais-Suomessa tänä 
vuonna 22 kappaletta. Palkinnot luo-
vutettiin marraskuun aikana jokai-
selle yrittäjälle henkilökohtaisesti.

—On upeaa, että pääsimme tu-
tustumaan läheltä näihin hienoihin 
varsinaissuomalaisiin yrityksiin. 
Kaikki palkitut ovat todellakin 
palkintonsa ansainneet – haastava 
vuosi vain lisää yrittäjiltä yrittäjil-

Kuntakohtaiset yrittäjäpalkinnot on tavallisesti jaettu gaalassa. Tänä vuonna ne toimitettiin jokaiselle voittajalle henkilökohtaisesti. (Kuva: Varsinais-Suomen Yrittäjät)

Palkinnot ovat palkintoja, työtä 
täytyy tehdä edelleen, toteavat Au-
ranmaan Teräspaaluttajat Oy:n yrit-
täjät Toni Sillanpää ja Jani Prusi-
la. Mutta totta kai valinta vuoden 
marttilalaiseksi yritykseksi antaa 
uutta intoa puskea eteenpäin.

—Iso kiitos palkinnosta kuuluu 
meidän työntekijöillemme. Kylmä 
tosiasia on, että kahdestaan emme 
pystyisi tekemään kaikkea.

Aikaisemmin Sillanpää ja Pru-
sila olivat 1980-luvulla perustetus-
sa teräspaalutukseen erikoistunees-
sa firmassa palkkatöissä. Kun edel-
linen omistaja eläköityi, kaksikko 
osti yhtiön. Nyt yrityskaupasta on 
10 vuotta.

—Maailma on muuttunut. Kun 
aloitimme, asiakkaistamme 70—80 
prosenttia oli omakotirakentajia 
ja loput yrityksiä. Nyt tilanne on 
kääntynyt ihan toisin päin.

Tosin 10 vuodessa Auranmaan 
Teräspaaluttajat on mukavasti kas-
vanut. Kohteiden siis täytyykin olla 
entistä suurempia. 

Viimeisimpiä investointeja on 
laajennus betonipaalupuoleen.

—Nyt keskitytään, että saatai-

Suomen valloitus jatkuu betonipaaluilla

—Iso kiitos palkinnosta kuuluu meidän työntekijöillemme. Kylmä tosiasia on, että kahdestaan emme pystyisi tekemään 
kaikkea, toteavat Toni Sillanpää (vas.) ja Jani Prusila. (Kuva: Auranmaan Teräspaaluttajat)

siin betonipaalupuoli rullaamaan 
täysillä eteenpäin. Se on tällä het-

kellä meidän ykkösprioriteettim-
me.

Haastava vuosi vain lisää 
yrittäjiltä yrittäjille jaettavan 
palkinnon arvoa.

le jaettavan palkinnon arvoa, toteaa 
Varsinais-Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jyrki Hakkarainen.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja-
kaa yrittäjäpalkinnot paikallisyh-

distysten esitysten perusteella.
Pitkän linjan yrittäjien timant-

tiristejä ei jaettu tänä vuonna 
lainkaan.

—Totta kai tulevaisuudessa on 
tarkoitus myös kasvattaa Suomen-

asemaamme.
Auranmaan Teräspaaluttajien 

kalustoa voi nähdä jo nyt ympäri 
Suomen, koko maa on heidän re-
viiriään.

— Kittilässä oli kesän kaukaisin 
keikka. Itä-Suomessa olemme pal-
jon, Joensuussa, Siilijärvellä. Nyt 
Jyväskylässä, Sillanpää luettelee.

Yrityksen kirjoilla on 14 omaa 
työntekijää. Silloin tällöin kohteis-
sa tarvittaisiin LV-puolen taitajaa. 

—Marttilalaiset putkimiehet 
tuntuvat olevan kiireisiä. Olemme 
vähän suunnitelleet, jospa meille 
löytyisi vahvistukseksi joku hyvä 
LV-puolen kaveri.

Viime kuukaudet on riittänyt 
mukavasti hommaa. Tammikuu on 
yleensä rauhallisempi, se on hyvää 
aikaa huilata ja huoltaa kalustoa.

—Vielä ei olla ehditty juhlia 
yrittäjäpalkintoa. Jahka rauhoittuu, 
täytyy keksiä koko porukalle jotain 
pientä häppeninkiä, Toni Sillanpää 
lupaa.
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 —Töiden merkeissä juhlitaan. Kai 
sitä jossain vaiheessa voi makkarat 
paistaa nuotiolla, naurahtaa Kalle 
Ali-Raatikainen.

Pekka Ali-Raatikainen Oy:lle 
myönnettiin tänä vuonna Pöytyän 
kuntakohtainen yrittäjäpalkinto.

—Tuntuu tietysti mukavalta, 
että pienyritystäkin välillä muis-
tetaan. Tämä on myös jonkinlai-
nen osoitus menneiden polvien 
työstä.

Pekka Ali-Raatikainen perusti 
puunkorjuuyrityksen 1968, ja Kal-
le aloitti isänsä viitoittamalla tiellä 
kolmisenkymmentä vuotta sitten.

—Ei huomaakaan, miten aika 
on kulunut. Kai se eläkeikä jossain 
vaiheessa koittaa. Minulla on 13- ja 
15-vuotiaat pojat, he ovat olleet jo 
vähän mukana hommissa. Joskus 
he sitten päättävät, lähtevätkö jat-
kamaan yritystä.

Ali-Raatikainen tekee ura-
kointia Westas Groupille. Viime 
talvi ja kevät olivat metsäalan 
saralla hiljaiset. Kelit eivät suo-
sineet, oli lakkoilua, koronakin 
vaikutti hieman.

—Nyt kesälomien jälkeen hom-
ma on piristynyt. On positiivinen 
vire päällä, Ali-Raatikainen toteaa.

Yrittäjyydessä kiehtoo tietyn-
lainen vapaus. Välillä se ottaa, vä-
lillä antaa.

—Olin pikkumukulasta asti 
isän mukana hommissa, joten yrit-

Toiveissa kunnon talvi ja tasainen työllisyys

Oripään kuntakohtaisen yrittäjä-
palkinnon voitto toi mukavaa pi-
ristystä Martin Tarha Oy:n joulu-
valmistelujen keskelle.

—Olemme tunnustuksesta erit-
täin kiitollisia, tosi otettuja tästä 
kunniasta, kiittelee Janne Repo.

Tunnustus tuntuu erityisen 
hienolta näin erikoisen vuoden 
jälkeen. Repo viittaa koronapan-
demiaan.

—Alkukeväällä iski epätietoi-
suus siitä, mitä tulee tapahtumaan. 
On ollut haasteellinen vuosi kaikil-
le. Tullut niin paljon uusia asioita, 
joihin tottua.

Puutarha-alan perheyrityksen 
onni oli, että koronakeväänä mo-
ni innostui pihahommista. Kauppa 
on käynyt mukavasti pandemiasta 
huolimatta. 

Myös digitalisaatioon, muun 
muassa verkkokauppaan satsaa-
minen on kannattanut. Kun kyläi-
lemään ei ole päässyt tavalliseen 
tapaan, ihmiset ovat piristäneet toi-
siaan tilaamalla kukkalähetyksiä.

—Kotitoimitusten määrä on 
kasvanut. Olemme pystyneet vie-
mään tuotteet asiakkaille turvalli-
sesti koronasta huolimatta, Repo 
kertoo.

Martin Tarhassa on parhail-
laan tulossa joulutähtiä. Vähit-
täis- ja tukkuliikkeen yksi vuoden 
isoimpia sesonkeja on alkamassa. 
Tulevaisuuden suunnitelmat ovat 
selvät: tarjota tulevaisuudessakin 
saman katon alta monipuolista ja 
tasalaatuista valikoimaa.

”Haluamme rikkoa rajoja”
Laakereille ei jäädä lepäämään, 

vaan Revon mukaan joka vuosi 
kokeillaan jotain uutta. Tuotteilla 
pitää erottua.

—Haluamme myös rikkoa ra-
joja. Orvokki mielletään kevätku-
kaksi, mutta me kokeilimme sitä 
nyt syksyyn, Repo antaa esimerkin.

Ajassa täytyy pysyä kiinni.
—Viherkasvit ovat nyt trendik-

käitä, joten otimme niitä tuotan-
toon, Janne Repo jatkaa.

Nyt on joulusesongin aika. Joulutähtimeren keskellä Martin Tarhan yrittäjäpariskunta Janne Repo ja Petra Repo. 
(Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Kalle Ali-Raatikainen jatkoi isänsä perustamaa yritystä. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Ali-Raatikainen oli puunkorjuuhommis-
sa Koskella. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

täjyys oli luonteva jatkumo. Koneet 
ovat kiinnostaneet pienestä pitäen. 

Työt ovat periaatteessa pysy-
neet samoina. Koneellista puun-
korjuuta tehdään edelleen.

—Joka päivä on kuitenkin jo-
tain pientä erilaista. Ja tietysti olo-
suhteet, kohteet ja metsänomistajat 
vaihtuvat.

Tulevaisuudelta Kalle Ali-
Raatikainen toivoo ensisijaisesti 
tasaista työllisyyttä. Töitä saisi ol-
la, muttei liikaa. Toiveissa on myös 
jäinen ja luminen talvi.

—Näissä hommissa toivotaan 
kunnon talvea, jotta mettätiet jääty-
vät ja pääsisi kunnolla korjaamaan 
puita.

Marttilan 
Maisilasta vuoden 
nuori johtaja
Marttilan kunnanjohtaja Carita 
Maisila on valittu vuoden nuo-
reksi johtajaksi. 

Valinnan teki Suomen Nuor-
kauppakamarit.

Kilpailun ehdokkaat olivat 
suuren yleisön ehdottomia alle 
40-vuotiaita johtajia, joilla on 
kunnianhimoisia tavoitteita ja 
pyrkimys johtamisellaan muo-
vata tulevaisuutta.

Suomen Nuorkauppakamarit 
ry on järjestänyt vuoden nuori 
johtaja -kilpailua vuosittain vuo-
desta 2007.

Auran Yrittäjät sai 
uuden kipparin
Auran Yrittäjät ry on valinnut 
uuden puheenjohtajan. Uutena 
puheenjohtajana aloittaa ensi 
vuoden alusta Marko Mäkilä.

Mäkilä tunnetaan Vaskion 
Mauste Oy:n eli Matin Mainion 
toisena yrittäjänä.

Nykyinen puheenjohtaja Au-
ran Aarteiden Heidi Ahlgren jat-
kaa varapuheenjohtajana.

Hakkarainen 
Yrittäjien vara-
puheenjohtajaksi
Jyrki Hakkarainen edustaa 
Varsinais-Suomea Suomen Yrit-
täjien hallituksessa. Hänet valit-
tiin lokakuussa uuden hallituksen 
varapuheenjohtajaksi.

Hakkarainen kuuluu Kiikalan-
Suomusjärven-Kiskon Yrittäjiin ja 
toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien 
hallituksen puheenjohtajana.

Lähes joka 
neljännes 
lomauttanut
Suomalaisyrityksistä 22 prosenttia 
on joutunut koronan takia lomaut-
tamaan työntekijöitään. Lomau-
tuksia on eniten 5–9 työntekijän 
yrityksissä sekä teollisuudessa.

Tulokset selviävät Suomen 
Yrittäjien tilaamasta ja Kantar 
TNS Oy:n toteuttamasta yrittäjä-
gallupista.

Kyselyyn vastanneista yrittäjis-
tä 83 prosenttia arvioi, että yrityk-
sen työntekijämäärä pysyy syksyllä 
ennallaan. Neljä prosenttia uskoo 
palkkaavansa lisää henkilöstöä.

Irtisanomisista kertoo nyt 
isompi osuus kuin koko kriisin 
aikana, kahdeksan prosenttia. 
Eniten ovat joutuneet irtisano-
maan yli 10 työntekijän yrityk-
set, useimmiten teollisuudessa. 

Yrittäjägallup toteutettiin 
loka-marraskuun vaihteessa.
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”On muututtava maailman mukana”
Koski Tl Yrittäjien puheenjohtaja:

Aktiivinen yhdistys. Sitä Koski Tl 
Yrittäjät tosiaankin on. 

Yrittäjäyhdistys on ollut jär-
jestämässä laskiaisriehaa, Kosken 
Kohausta, joulunavausta. Jäsenis-
tön kanssa on käyty kursseilla sekä 
opintomatkoilla ulkomaita myöten.

Mutta katseet täytyisi suunnata 
vielä vahvemmin tulevaan, kokee 
puheenjohtaja Harri Toivonen. 

—Maailma on muuttunut, mei-
dänkin on muututtava.

—Yhdistykselle tarvitaan uu-
si toimintasuunnitelma. Ei voida 
tyytyä vanhaan, tarvitaan oikeasti 
jotain uutta.

Yhdeksi uudeksi aluevaltauk-
seksi Toivonen mainitsee videot. 
Lyhyet tiiviit videot ovat tätä päi-
vää. Niitä ihmiset kännyköistään 
katsovat, Toivonen muistuttaa.

—Miksei jäsenistökirjekin voi-
taisi tehdä videona. Sähköpostit ja 
kirjeet kun menevät niin helposti 
suoraan roskiin.

Joulunavaus saadaan 
järjestettyä

Koronapandemia vaikutti pahas-
ti yrittäjäyhdistyksen toiminta-
vuoteen. Tapahtumia, kuten urhei-
lutalon Yrittäjämessut ja Kohaus, 
jouduttiin peruuttamaan.

—Tästä vuodesta on jäänyt vä-
hän tyhjä olo, Harri Toivonen har-
mittelee.

Hyväntekeväisyyttä on kui-
tenkin tehty. Esimerkiksi tuttuun 
tapaan lahjoitettu takkapuita sota-
veteraaneille ja omaishoitajille.

Yrittäjäyhdistyksessä on alku-
vuodesta asti pohdittu, miten toria 

saataisiin vilkastettua. Syntyi idea 
myyntikojuista.

—Kunta rahoittaa ja me yhdis-
tyksenä valmistamme kojut, Toivo-
nen kertoo.

Kaikki kolme kojua pitäisi olla 
valmiina Kosken joulunavauksena 
eli 27.11. Aivan perinteistä tapah-
tumaa ei ole koronarajoitusten ta-
kia luvassa.

—Joulunavaus järjestetään kel-
lo 17—19. Torille tuodaan kuusi, 
jonka lapset voivat koristella teke-
millään koristeilla.

—On Korvatunturin postilaa-
tikko, johon voi laittaa postia pu-
kille. Lapsia varten tehdään 200 
jouluista pussia, jotka jaetaan to-
rikojuista.

Harri Toivonen on ollut jo pit-
kään tuttu kasvo Koski Tl Yrittä-
jissä. Mistä kuljetusliikeyrittäjä 
löytää intoa touhuta yhdistyksessä?

Toivonen kokee, että parasta on 
verkostoituminen. Yrittäjäyhdistys 
on yhteisö, jollaista ei muualta saa.

Mutta eräs toinenkin asia mo-
tivoi:

—Haluan, että omalla paikka-
kunnalla, missä asun ja elän, olisi 
kaikkien kiva olla.

Koski Tl Yrittäjien puheenjohtaja Harri Toivonen haluaa, että Koskella olisi kaik-
kien hyvä olla. Se motivoi tekemään vapaaehtoistatyötä yhdistyksessä. 
(Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Yrittäjäyhdistys näkyy Koskella monel-
la tapaa. Viime vuoden jouluval-
misteluissa olivat mukana muun muas-
sa Jussi Noki (vas.), Harri Toivonen ja 
Heikki Rantanen. (Kuva: Tanja Leino)

Tammikuussa 2019 yrittäjäyhdistys-
väkeä matkasi Puolaan. Varsovassa 

leivottiin ravintolan kellarissa oma 
lounas. (Kuva: Tanja Leino)

”Yrittäjäyhdistys on 
yhteisö, jollaista ei 
muualta saa.”

TILAUSLIIKENNE 
HACKLIN OY

Puh  040 741 9736  Koski TI 

AUTOKORJAAMO AURA

KAIKKI PALVELUT MYÖS OSAMAKSULLA

Huuskantie 8, Aura
Puh.   0400 442622

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

 

Ovh.877,-

0400 884 570       www.mototapsa.fi

MOTOTAPSA ma-pe
la

9-17
9-15RIIHIKOSKI

Jouhiniityntie 29
(Kantatien varrella,
vastapäätä Sankarintietä)

Husqvarna ja Stihl huoltoVarusteet ja tarvikkeet

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ
TERVETULOA        KAUPOILLE!

RAIVAUSSAHA 545 FXT AT

MOOTTORISAHA 440MOOTTORISAHA MS 231

Akku AP 300S + laturi AL 300

Nyt 820,-
Ovh.949,-

Nyt 360,-
Ovh.449,-

YHDEN KÄDEN SAHA  T 435
1 kpl

2 kpl

Nyt 399,-
Ovh.479,-

Nyt 469,-
Ovh.569,-

AKKUSAHA MSA 220 C-B

Nyt 699,-

MOOTTORISAHA MS 251

Nyt 330,-
Ovh.449,-

PIENKONE
BENSAT

ASPEN 2, 5L ASPEN 4, 5L

Aina tarjouksessa

2 kpl

15,- 14,-

matkaheino@gmail.com 044 0203 177  / Pasi Heino
www.matkaheino.fi

Hämeentie 2, 31500 Koski TL

Ma – Pe:  06.00-17.00
La:  09.00-15.00
Su:  10.00-15.00

Kahvila
(02) 4841 625

Huolto
(02) 4841 690

LOUNAS
     Herkullista kotiruokaa
     arkisin klo 11-14
KAHVILA 
     Meillä leivotaan, tuoreet leivonnaiset joka päivä.
     Täyte- ja voileipäkakut tilauksesta.
        Myös pizzaa ja grilliannoksia.

HUOLTAMO
     Huolto-ja korjaamopalvelut
     Vikakoodien purku
     Renkaat, öljyt, tarvikkeet
     Nestekaasut, Lämmitysöljyt
     Auton pikapesu

LOUNAS
     Herkullista kotiruokaa
     arkisin klo 11-14
KAHVILA 
     Meillä leivotaan, tuoreet leivonnaiset joka päivä.
     Täyte- ja voileipäkakut tilauksesta.
        Myös pizzaa ja grilliannoksia.

HUOLTAMO
     Huolto-ja korjaamopalvelut
     Vikakoodien purku
     Renkaat, öljyt, tarvikkeet
     Nestekaasut, Lämmitysöljyt
     Auton pikapesu
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Konjakkisinapin suosio yllätti
Matin Mainio kasvattaa valikoimaansa

Kaunis pakkaus ja ensiluokkainen 
maku. Niitä Vaskion Mauste Oy:n 
yrittäjät Minna Hirvelä ja Marko 
Mäkilä tavoittelivat, kun ryhtyivät 
kehittämään konjakilla tuunattua 
sinappia.

Lopputulos onnistui: syntyi 
Matin Mainio konjakkisinappi. 
Viime vuonna joulumarkkinoille 
saatu uutuus löysi heti kuluttaja-
kuntansa.

—Emme edes ehtineet mark-
kinoida konjakkisinappiamme. Se 
myi itse itseään, Hirvelä kuvailee.

Suosio jopa yllätti.
—Jotkut kauppiaat eivät olleet 

osanneet varautua menekkiin. Tuli 
palautetta, että jostain kaupoista 
konjakkisinappimme oli jo aatoksi 
loppunut. Kaikki halukkaat eivät 
ehtineet saada sitä joulupöytäänsä, 
Mäkilä jatkaa.

Matin Mainion repertuaariin 
kuuluvat valkosipulilla ja chilillä 
maustetut sinapit. Kun Mäkilää ja 
Hirvelää pyydettiin kehittämään 
joulusesonkiin sopiva konjakkisi-
nappi, kuulosti idea aluksi liian ta-
vanomaiselta, tylsältä. Onhan noita 
jo, he tuumivat.

—Kun aloimme tutkia tarkem-
min, yllätyimme, että kauppojen 
valikoimissa ei sittenkään ollut 
juurikaan konjakkisinappeja. Nii-
den tarjonta oli heikko.

Viime joulusta otettiin opiksi. 
Tänä vuonna auralaisella sinap-
pitehtaalla on oltu hyvissä ajoin 
liikkeellä. Yrittäjäpariskunnan su-
kulaisia on pestattu lisäkäsiksi se-
sonkituotteen valmistukseen.

—Konjakkisinappi vaatii pal-
jon käsityötä. Sen valmistaminen 
vie enemmän aikaa kuin muiden 
sinappiemme, Mäkilä selventää.

—Käytämme siinä aitoa kon-
jakkia, ei uutetta.

Joulunavauksessa 
maistellaan uutta

Tuotekehitys ei ole jäämässä tähän. 
Minna Hirvelällä ja Marko Mäkiläl-
lä on useampi idea takataskussaan. 

Jos konjakkisinappi on joulun-
sesonkituote, nyt kehitteillä olevat 
tuotteet liittyvät vahvemmin ke-
sään, he kertovat.

Auran joulunavauksessa 27.11. 
pääsee testaamaan kahta uutuutta: 
Matin Mainio -retkimakkaraa sekä 
Matin Mainio -ketsuppia.

—Matin Mainio ja Auran Kun-
toilijat grillaavat makkaraa joulun-
avauksessa Auraamon edessä, Mä-
kilä ja Hirvelä vinkkaavat.

Konjakkisinappi 
saatiin markkinoille 

viime jouluna. 
(Kuva: Sander Vill)

Uusien tuotteiden kehittely antaa energiaa perusarkeen, kertovat Matin Mainio sinapeista tutut yrittäjät Marko Mäkilä ja Minna Hirvelä. (Kuva: Sander Vill)

Nyt uudet
ikkunat
ja ovet
kotiisi!
Kysy tarjousta!

Tuomo Järvenpää
Puh: 0400 765 521
(Oripää)

Edustajat:
Janne Lempinen
Puh: 040 5848 913
(Aura, Pöytyä, Koski, Marּמila,
Lieto)

Suomen Tiimi-Ikkuna Oy
tiimi-ikkuna.fi

Muista hyödyntää
kotitalousvähennys.

Nyt uudet
ikkunat
ja ovet
kotiisi!
Kysy tarjousta!

Joustava rahoitus

Ikkunanmyyntiä vuosien kokemuksella 

02 486 0686

Alikuja 3, 21380 Aura

050 351 5195

������������

•Kaikki kevyen kaluston (max 3500kg) katsastuspalvelut

www.auranmaankatsastus.fi

Rekolantie 8, Riihikoski
Puh. (02) 436 5400

Palvelemme ma-pe 9.00-17.00

AURANMAAN KATSASTUS OY

+ päästömittaukset 25€ Voimassa 28.2.2021 asti

HENKILÖ- TAI
PAKETTIAUTON
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS39€39€
TÄLLÄ KUPONGILLATÄLLÄ KUPONGILLA
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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!

Kirjanpitäjä
Sari Ruusiala
0400 940 154 

Isännöits i jä
Päivi Virtanen
050 585 6775 

I s ä n n ö i t s i j ä
Raija Hiekkamäki
0 4 4  3 3 5  2 0 5 4 

Huuskant ie  11 ,  2 1380 Aura     ma-to  9-16 ,  pe  9-15     e tunimi . sukunimi@ti l i va l io t . f i

Hongistontie 10, 21380 Aura
Puh. 045-6301160  |  hannele.aittamaki@elisanet.�

e s

PUH. 02 4860 770
TURUNTIE 2, 21380 AURA

 WWW.AURANTILI.FI

Auran Yrittäjät ry ja Auran 
kunta järjestävät joulunava-
uksen perjantaina 27.11. Tie-
dossa on muun maussa toria, 
herkuttelua, ostoksia sekä 
Joulupukin ja Joulumuorin 
kiertoajelu.

—Itse odotan jouluvalo-
jen syttymistä. Kuusenvalot 
ja katujouluvalot luovat juuri 
sitä joulun tunnelmaa Auran 
keskustaan, sanoo Auran 
kunnan kehittämisjohtaja 

Joulunavausta tiedossa aamusta iltaan
Anna-Mari Alkio.

Koronatilanne on huomi-
oitu joulunavausjärjestelyis-
sä. Ensinnäkin tapahtuma on 
venytetty kokopäiväiseksi.

—Näin pyritään hajaut-
tamaan ihmisten paikalle 
tulo eri aikoihin, Alkio pe-
rustelee.

Auraamon pihassa on 
joulunavauspäivänä perin-
teinen aamupäivätori, joka 
jatkuu kello 19 asti. Peltsin 

Kala tarjoilee kalasoppaa 
200 ensimmäiselle kello 9 
alkaen.

Lippukunta Auran Erän-
kävijät myyvät partiolaisten 
joulukalentereita.

Jouluvalot ja kuusenva-
lot syttyvät kello 17. Samaan 
aikaan Joulupukki ja Joulu-
muori lähtevät liikkeelle 
hevoskärryllä. He jakavat 
lapsille makeisia.

—Joulupukki ja Joulu-

muori kiertävät Auran kes-
kustaa ja liikkeiden pihassa. 
Kiertoajelu ajetaan kahteen 
kertaan, joten reitillä ei 
vaaranneta turvaetäisyyden 
noudattamista.

Auraamon Kesäkauppa 
ja sen kakkukahvila Flaura 
palvelevat joulunavaukses-
sa kello 19 asti. Auraamon 
naapurissa avautuu Härkä-
tien 4H-yhdistyksen joulu-
kauppa.

Matin Mainio ja Auran 
Kuntoilijat grillaavat mak-
karaa Auraamon edessä. 
Makkaraa on tarjolla kello 
15—19 ja sen tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä kun-
toilijoiden hyväksi.

Joulunavauspäivänä mo-
ni kivijalkaliike järjestää 
erityisohjelmaa ja venyttää 
aukioloaikojaan.

Esimerkiksi Auran Aar-
teiden näyteikkunassa pää-

see ihastelemaan tonttutaloa.
—Joulunavauspäivänä 

kävijöiden kesken arvotaan 
jouluinen tuotepaketti, lisää 
Auran Aarteiden yrittäjä 
Heidi Ahlgren.

Koronatilanteen takia tä-
nä vuonna ei järjestetä Yrit-
täjien perinteistä glögitarjoi-
lua eikä sisätapahtumaa.

Liityin itse Auranmaan 
Nuorkauppakamariin tam-
mikuun alussa. Naapurini 
houkutteli minut mukaan, 
koska oli juuri itsekin liit-
tynyt mukaan toimintaan. 
Minulla ei juurikaan ollut 
ennakkoon mitään käsitystä 
koko touhusta, mutta asiat ja 
hommat selkiytyivät melko 
nopeasti vuoden kuluessa. 
Vaikka kyseessä on Koronan 
vuoksi ollut melko erilainen 
vuosi myös Nuorkauppaka-
marin toiminnassa, niin se 
on silti ollut kehittävä, moni-
puolinen ja vauhdikas vuosi.

Tämän vuoden aikana 
olen ottanut osaa useampaan 
projektiin, koulutukseen ja 
tapahtumaan ja osallistunut 
kokouksiin. Tämän ensim-

Harrastuksena Nuorkauppakamaritoiminta
mäisen, koejäsenvuoden ai-
kana, parhaiten mieleeni on 
jäänyt meidän koejäsenten 
yhdessä järjestämä kesäta-
pahtuma Kamarifest, sekä 
vielä työn alla oleva A-alu-
een vaalikokous, joka meil-
lä, Auranmaan Nuorkauppa-
kamarilla on ylpeys järjestää 
syksyllä 2021 uudessa Hotel 
Kakolassa, Turussa. Suu-
ri kokous vaatii pieneltä, 
mutta sitäkin pippurisem-
malta kamariltamme suuren 
ponnistuksen ja yhteistyön. 
Olemme kuitenkin hienosti 
jo päässeet alkuun ja hy-
vällä porukalla on mukava 
tehdä yhteisen asian eteen 
töitä. Nuorkauppamari ei 
kuitenkaan ole pelkkää reh-
kimistä ja kouluttautumista. 

Toimintaamme kuuluu myös 
erilaisia juhlia. Aina pienistä 
oman kamarin kekkereistä, 
suuriin illallisgaaloihin, jois-
sa on väkeä myös monista 
muista kamareista.

Silti kaiken tekemisen, 
projektien ja tempausten 
ohella kamaritoiminnassa 
ehdottomasti parasta ovat ih-
miset! Meillä kaikilla on eri-
laisia työuria, ammatteja ja 
asemia, mutta se mikä meitä 
yhdistää on hyvä asenne, in-
to ja halu kehittyä ja oppia, 
sekä tahto vaikuttaa asioihin. 
Olen itse löytänyt todella 
mukavia uusia tuttavuuksia 
ja samanhenkisiä ihmisiä. 
Nuorkauppakamaritoiminta 
ulottuu myös oman kama-
rin ulkopuolelle. Tapaamme 

muita nuorkauppakamari-
laisia aluekokouksissa, kan-
sallisissa kokouksissa, kou-
lutuksissa ja mahdollisissa 
muissa yhteisissä tapahtu-
missa. Lähialueiden kama-
rit myös tekevät yhteistyötä 
jonkin verran keskenään.

Minut valittiin nyt syk-
syllä kamarimme vaaliko-
kouksessa valmistautuvan 
puheenjohtajan (DP) virkaan 
vuodelle 2021. Ja samalla 
siis kuulun nyt Auranmaan 
Nuorkauppakamarin halli-
tukseen. Tämä valinta oli 
itselleni hieno juttu ja ylpey-
den aihe. Vuosi 2022 olisi 
tarkoitus olla minun puheen-
johtajavuoteni. Siihen asti 
harjoitellaan, hankitaan lisää 
kokemusta ja häärätään kai-

kenlaista mukavaa kamari-
toiminnassa. Valmistautuvan 
puheenjohtajan yksi tehtävä 
on myös huolehtia uusista 
kamarin koejäsenistä. Toi-
vonkin kovasti, että meille 
saataisiin lisää innokkaita 
koejäseniä mukaan! Nuor-
kauppakamaritoiminnassa 
on mahdollisuus kehittyä ja 
edetä virkoihin myös alue- 
ja kansallisella tasolla. Mei-
dänkin kamari on hienosti 
edustettuna molemmissa 
edellä mainituissa.

Minulle sanottiin alussa, 
että nuorkauppakamaritoi-
minta oikeastaan antaa juuri 
sen verran, kuin itse sille an-
nat. Kaikkeen ei tarvitse, ei-
kä ehdikään osallistua, mutta 
mitä enemmän osallistut, si-

tä enemmän myös saat. Tä-
mä on ollut kyllä ihan totta. 
Minulle tämä vuosi on ollut 
heittäytymistä, oppimista, 
uusia tuttavuuksia ja rohke-
utta. Nälkä kasvaa syödessä, 
joten odotan innolla jo tule-
via kamarivuosiani.

Mitä nuorkauppamari-
toiminta voisi antaa sinulle? 
Liity mukaan ja ota selvää.

Maiju Korkiakoski
Auranmaan Nuorkauppa-
kamari
valmistautuva puheenjoh-
taja 2021

PUH. 020 745 9500  -  WWW.RHI.FI

PIDÄMME KIRJAA JA SINUN PUOLTASI.

Sami Salminen

0500-783 443

www.oripaansahko.fi orisahko@elisanet.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

Liikekirjanpito
Palkanlaskenta
Maatalouskirjanpito

Kirkkotie 2, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 420 

Monipuoliset sähköiset
taloushallinnon palvelut
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Auran Yrittäjät ry ja Auran kunta järjestävät 
joulunavauksen perjantaina 27.11. 

Tiedossa on muun maussa toria, herkuttelua, ostoksia sekä Joulupukin ja Joulumuorin kiertoajelu.

Koronatilanne on huomioitu joulunavausjärjestelyissä. Tapahtuma on venytetty kokopäiväiseksi.
Näin ihmisten paikalle tulo pyritään hajauttamaan eri aikoihin.

Auraamon pihassa joulunavauspäivänä perinteinen aamupäivätori, joka jatkuu kello 19 asti

     Peltsin Kala tarjoilee kalasoppaa 200 ensimmäiselle kello 9 alkaen.

     Matin Mainio ja Auran Kuntoilijat grillaavat makkaraa Auraamon edessä. 
     Makkaraa on tarjolla kello 15—19 ja sen tuotto käytetään 
     lyhentämättömänä kuntoilijoiden hyväksi.

     Auraamon Kesäkauppa ja sen kakkukahvila Flaura palvelevat 
     joulunavauksessa kello 19 asti. 

     Lippukunta Auran Eränkävijät myyvät partiolaisten joulukalentereita.

     Auraamon naapurissa Härkätien 4H-yhdistyksen joulukauppa.

     Jouluvalot ja kuusenvalot syttyvät kello 17

     Joulupukki ja Joulumuori lähtevät liikkeelle hevoskärryllä. 
     He jakavat lapsille makeisia.

     

     Joulunavauspäivänä moni kivijalkaliike järjestää 
erityisohjelmaa ja venyttää aukioloaikojaan.

Auran Aarteiden näyteikkunassa pääsee ihastelemaan tonttutaloa.
Joulunavauspäivänä kävijöiden kesken arvotaan jouluinen tuotepaketti

Jouluiset tuotepaketit myynnissä Boksishopissa, Auraamon Kesäkaupassa
ja Kyrön K-Marketissa

Paakari Puustilla runsaasti herkullisia joulunavauspäivän tarjouksia

Koronatilanteen takia tänä vuonna
ei järjestetä Yrittäjien perinteistä 

glögitarjoilua eikä sisätapahtumaa.

Joulu saapuu 
Auraan

KAUPPA AVOINNA
27.11 .-20.12.

Turuntie 3, 21380 Aura

4H

JOULU-

KAUPPA

Härkätien 4h-yhdistys järjestää jo tutuksi
tulleen joulukaupan Auraan!

Myös kahvila ja paketointipalvelu palvelee
kaupan aukioloina.

AVOINNA:

TI-PE 12-18

LA-SU 11-15

MAANANTAI SULJETTU

YHTEYSTIEDOT

ANNA-SOFIA HOLPPI 041 318 2027
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ajukikkioPPostitoimisto

nvirasto

Mikonpolku

4,5 km

Tuulentie

Kunna
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kirkonkylä

Sillankorvantie

TU
RKU

Seurakuntatalo

Tervey

Kirjasto

Yhtenäiskoulu
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ELÄVÄN VIRRAN KUNTA

14.
15.

16.

17.
18.

20.

10.

1.
2.

3.

4.

6.
7.

8.

9.

13.

1. Auran Palvituote
2. AD Autohuolto
3. Osuuspankki 
4. Tilivaliot Oy
5. Rakennustyöt Pulkkinen 
6. S-market
7. Auran Apteekki
8. Matin Mainio
9. Auran Keidas
10. SunSali
11. Tokmanni
12. Tilitiimi Oy
13. Paakari Puusti
14. K-Market
15. ATK
16. Rototilt 
17. Parturi-kampaamo Nemo
18. Mase Design
19. Auraamon joulukauppa
20. Aninkainen.� 
kiinteistövälitys
Auran Aarteet
Auran Tassupuoti
21. Kukka Fuksia
22. La Queen X 

KUOKKAVIERAS.COM

5.

12.

11.

19.

21.

02 486 0950

22.

Meiltä löydät 
verenpainemittarit, 

monenlaisia lahjapakkauksia 
ihonhoitoon sekä 
arkea että juhlaa 

helpottavia apuvälineitä.

Hanki apteekista
hyödylliset joululahjat 

pukinkonttiin!  

Auran apteekki
puh. 02 486 00 24

Tarvasjoen apteekki
puh. 02 484 72 30

www.auranapteekki.�

Turuntie 3 B 4-5, 21380 Aura
040 775 8989
Avoinna Ma 10-17, Ti - Pe 9-17
(muina aikoina sopimuksen mukaan)

Parturi-Kampaamo 
Nemo

Parturi-Kampaamo 

Nemo
Hyvää Joulunaikaa!

Uutuus – konjakkisinappi 
juhlavassa lasipurkissa.

matinmainio.fi�������������������
����������������������
������

�������������������
����������������������
������

Tervetuloa tekemään jouluisia
    kirpputori-  ja kangas löytöjä!
Tervetuloa tekemään jouluisia
    kirpputori-  ja kangas löytöjä!

Talutushihnojen erikoisliike
www.keulakuono.�

HEIJASTAVAT ULKOKORUT

www.masedesign.� 

045 153 2173
jaana@loimitikki.�

www.puoti.loimitikki.�

Mimmi Fashion

popupmimmifashion

hunajakeiju

hunajakeijuoy

minttumaarian

minttu_maarian

ommeljailo.�

katariinakilpelainen

tminahkis

nahkistmi

matinmainio

matinmainio

designmase

masedesign

loimitikki

loimitikki

keulakuononkauppa

keulakuononkauppa

kengityspalveluau

Auraamon Kesäkaupan

Joulukauppa
Ma-To klo 12-18 Pe klo 9-18    La & Su klo 11-15

Auraamon Kesäkaupan

Joulukauppa
Ma-To klo 12-18 Pe klo 9-18    La & Su klo 11-15

Keskiviikosta 25.11
joulutuotteet saatavilla!

Keskiviikosta 25.11
joulutuotteet saatavilla!

Sillankorvantie 2, 21380 Aura
ma-pe 6-17, la 9-14 p.0440788450

Muistathan itsenäisyyspäivän käsinleivotut 
 herkut meiltä.

mm. Artesaani joululimppu,
joulutorttu, taatelikakku,

tähtipulla.
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1. Auran Palvituote
2. AD Autohuolto
3. Osuuspankki 
4. Tilivaliot Oy
5. Rakennustyöt Pulkkinen 
6. S-market
7. Auran Apteekki
8. Matin Mainio
9. Auran Keidas
10. SunSali
11. Tokmanni
12. Tilitiimi Oy
13. Paakari Puusti
14. K-Market
15. ATK
16. Rototilt 
17. Parturi-kampaamo Nemo
18. Mase Design
19. Auraamon joulukauppa
20. Aninkainen.� 
kiinteistövälitys
Auran Aarteet
Auran Tassupuoti
21. Kukka Fuksia
22. La Queen X 

KUOKKAVIERAS.COM

5.

12.

11.

19.

21.

02 486 0950

22.

Turuntie 3, Aura
045 208 8806
Ajanvaraukset:

webpage.timma.fi/
laqueenx

02 486 0950

Turuntie 2,
Aura

Joulupukki ja Joulumuori 
liikkuvat tänä vuonna 

joulunavauksessa hevosrattailla. 

He aloittavat kiertoajelun 
kello 17 Auran Keitaalta.

Kierros suuntaa Auraamon torilta 
K-marketin P-alueelle, 

Auran Aarteiden P-alueelta 
Tokmannin P-alueelle ja lopuksi 

S-marketin P-alueelle.

Kiertoajelu ajetaan kahteen kertaan. 
Toinen kierros alkaa Keitaalta kello 18.



Yritteliäs Auranmaa  202014

Kuntoportaat valmistuvat vielä tänä vuonna
Sisupuisto etenee talkoovoimin

Osuuspankin konttorin takana, ai-
van joentörmän kupeessa kohoaa 
jo portaita. Hannele Tanner-Pent-
tilä on tyytyväinen. Loppusuoralla 
ollaan, portaat saadaan valmiiksi 
vielä tänä vuonna.

—Aurassa ei ole ollut kunto-
portaita aiemmin, Tanner-Penttilä 
kertoo.

Kun portaat valmistuvat, voi 
askelmia käyttää treenaamiseen. 
Mutta toinenkin virka niillä on: por-
taiden yhteyteen rakennetaan esiin-
tymislava ja katsomo. Jos siis aika-
taulu pitää, elokuussa portaita pitkin 
pääsee nousemaan katsomoon.

—Esiintymislavan ja katsomon 
rakentaminen alkaa ensi keväänä 
heti säiden salliessa.

Portaista, katsomosta ja esiin-
tymislavasta koostuva niin sanottu 
Sisupuisto on Lions Club Aura/
Sisun voimannäyte. Alun rahoitus-
ongelmista on selvitty ja projekti 
lähtenyt etenemään suotuisasti.

Sisupuisto on kahden hankkeen 
kokonaisuus. Hankerahaa siihen 
ovat myöntäneet Euroopan unio-
ni sekä Arne Ritari -säätiö. Lions 
Club Aura/Sisun tehtävänä on hoi-
taa loput rahoituksesta sekä paperi- 
että käytännön työt.

—Työskentelemme talkoo-
voimin, rahaa ei siis käytetä palk-
koihin, leijonayhdistyksen rahas-
tonhoitaja ja Sisupuisto-hanketta 
vetävä Tanner-Penttilä alleviivaa.

Yhteiseksi  
iloksi

Lions-järjestön tunnus kuuluu We 
serve (Me palvelemme). LC Aura/
Sisun väelle heräsi ajatus kunto-
portaista joen kupeeseen. Luotai-
siin auralaisille paikka ulkoilla ja 
kuntoilla sekä samalla elävöitettäi-
siin keskustaa ja jokirantaa.

—Tarkoitus oli tehdä ensin vain 
kuntoportaat. Mutta kun näimme 
maaston, mietimme, että hyvänen ai-
ka, tännehän saisi hienon ulkotapah-
tumapaikan. Sellaistakaan Aurassa ei 
ole, Tanner-Penttilä muistuttaa.

Sisupuisto on tarkoitettu kaik-

kien auralaisten käyttöön. 
—Yhteiseksi iloksi.
Lava tulee sopimaan parhaiten 

kesäkäyttöön. Hannele Tanner-
Penttilä heittää ideoita.

—Lavalla voisi esiintyä eri 
musiikkikokoonpanoja: orkesterit, 
kuorot tai vaikka kansalaisopiston 
aktiiviset runonlausujat. Seurakun-
ta voi järjestää siellä vaikka virsi-
lauluiltoja.

—Ja voisivathan yksityisetkin 
varata lavaa vaikka kesäjuhliensa 
viettopaikaksi.

Mielikuvitus on vain rajana.

Maanrakennus M. Mäkinen Oy tekee maansiirtotyöt talkoilla.  Koneen puikoissa Markku Mäkinen, suurena apuna on ollut Seppo Sollo. (Kuva: Hannele Tanner-Penttilä)

Tähän se Sisupuisto nousee. Kuvassa LC Aura/Sisun Hannele Tanner-Penttilä (vas.) ja Pasi Kullanmäki sekä maansiirtotyöt 
tehnyt Markku Mäkinen ja työmaan vastaava mestari Ismo Litva. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

Varsinais-Suomen Yrittäjien 
hallitukseen haetaan jäseniä. 
Haku on auki 30.11. asti.

Hallitukseen kuuluvat vuo-
sikokouksen valitsemat puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat se-

Varsinais-Suomen Yrittäjien  
hallituksen jäsenhaku auki

kä neljästä kuuteen muuta jäsen-
tä. Vuosittain puolet hallituksen 
muista jäsenistä on erovuorossa 
ja nyt voi hakea erovuoroisten 
tilalle.

Kaksivuotinen hallituskausi 

alkaa vuosikokouksesta 10.12. 
ja jatkuu vuoden 2022 vuosiko-
koukseen.

Varsinais-Suomen Yrittäjien 
hallituksen jäsenten tulee olla 
jäsenyritysten edustajia.

Turun varaosamyymälä Orikedonkatu 12, 050 339 3151

P. 050 514 1169/huolto, 050 373 3788/varaosat
Lopotintie, 32210 Loimaa | www.konehuoltohannuonnela.fi

69€

79€
65€

65€
79€
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Lähituotteista kootaan taas lahjapaketteja
Auralaisessa rautakauppa Bok-
sishopissa on alkanut jouluseson-
gin pakkausurakka. Sellofaani-
pussit ovat ojennuksessa, teipit ja 
nauhat tuotu käsien ulottuville.

—Kyllä jouluun mennessä on 
varmasti saanut muutaman rusetin 
vääntää, naurahtaa Jenni Karlsson.

Karlsson keksi idean jouluisis-
ta tuotepaketeista. Paketeista, jotka 
sisältäisivät pienten lähiyritysten 
tuotteita ja olisivat mukava joulu-
muistaminen. 

Boksishopissa ryhdyttiin tuu-
masta toimeen ja viime jouluna 
tuotepaketteja koottiin ensimmäi-
sen kerran. Ne olivat menestys.

—Tuotepaketteja myytiin vii-
me vuonna rapeat 650. Todella 
paljon. Ei osattu ajatella, että niitä 
menisi niin paljon, Karlsson sanoo.

Paketteja ostivat yksittäiset ku-
luttajat sekä annettiin paljon yritys-
lahjoina.

—Paketeista tuli paljon kiitos-
ta joulun jälkeen. Pääkaupunki-
seudulta asti oltiin yhteydessä ja 
kiiteltiin, että tosi mahtava, vähän 
erilainen lahja.

Koska kokemus oli niin roh-
kaiseva, Karlsson päätti ryhtyä 
samaan ruljanssiin tänäkin vuonna. 

—Syksyllä alettiin suunnitella 
paketteja. Saimme uusia toimittajia 
mukaan, hän kertoo.

Kaava on sama: Tuotepaketteja 
on kolmea eri kokoa ja hintaluok-
kaa. Kaksi pienempää pakettia si-
sältävät elintarvikkeita ja suurim-
massa on lisäksi myös paikallista 
kädentaitoa.

—Kun kaikilla on jo kaikkea, syötävät lahjat, jotka ovat vielä lähialueilta, ovat kiva joulumuistaminen, sanoo Jenni Karlsson. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi).

Ilma-vesilämpöpumppu.

Kylmiin
olosuhteisiin.

  Tehokkaasti lämpöenergiaa pienellä virrankulutuksella.
  Paras järjestelmä, jossa lämmitysvettä ei viedä ulos.
  Joustava järjestelmä, jonka voi kytkeä nykyisen rinnalle 

 ja laajentaa myöhemmin.
  Valmistettu Japanissa; korkealaatuiset komponentit 

 ja materiaalit vaikuttavat kokonaissäästöihin ja 
 virrankulutukseen.
  Useita eri varaajavaihtoehtoja.
  Helppokäyttöisin ilma-vesi-

 lämpöpumppujärjestelmä.

Testatusti* energiatehokas ilma-
vesilämpöpumppu kotitalouksien 
tilan ja veden lämmitykseen. 

Lue lisää: www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab, 
Ruosilantie 14 E, 00390 Helsinki

TESTIMENESTYJÄ
* TM Rakennusmaailma 2/2015

MADE IN 
JAPAN

Jälleenmyyjä:

Sepäntie 8  TARVASJOKI.   P. 045-678 0926  
Meiltä myös osamaksulla!

info@tjj-tekniikka.com 
www.tjj-tekniikka.com

KYLMIIN OLOSUHTEISIIN !

TJJ - tekniikka PALKITTU TOSHIBA 
ILMA-VESI ”ILVES” JÄRJESTELMIEN
JÄLLEENMYYJÄNÄ SUOMESSA 
2013 JA NYT MYÖS 2014 !

Viileästi
kesähelteillä!

Kotona paras.
Ratkaisevasti parempi

ilmalämpöpumppu.

Toshiba Premium
aidosti pohjoisiin oloihin suunniteltu 

huippu-uutuus nyt Suomessa!

alkaen 
50,-/kk

asennettuna

 OTA YHTEYTTÄ niin jutellaan lisää  p. 045 678 0926
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Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

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

Pakkauksia myydään tänä vuon-
na ainakin Boksishopissa, Auraamon 
Kesäkaupassa ja Kyrön K-marketissa. 
Tilauksia pystyy tekemään esimerkiksi 
Boksishopin nettisivujen kautta.

Tuotepaketit ovat Jenni Karlssonil-

le sydämenasia — monestakin syystä.
—Nyt kun tapahtumia ei juurikaan 

järjestetä, toivotaan, että tuotepaketti 
olisi yhdenlainen pelastus pienille yri-
tyksille. Että he saisivat lisättyä myyntiä 
tähän joulunaikaan.

• Maatalouskoneiden korjaukset
• Asfalttilavojen eristykset
• Hydrauliikkalaitteiden korjaus/huolto/myynti
• Hydrauliikkasylinterien tiivisteet/korjaukset
• Hydrauliikka - letkut - liittimet - teräsputket
• Kippisylinterien korjaukset
•  Metallirakenteiden  

hitsaus/koneistus
• Laakerit ja laakeriyksiköt

Isokuovintie 24  Vuorenmaan palvelupiste Mika Pettersson
31500 Koski Tl  puh 02-4841 409 0440 848 080

www.protecmatic.fi

OTA YHTEYTTÄ JA 
KERRO TARPEESI!

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN

020 527 50024 h
www.specma.fi
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31500 Koski Tl  puh 02-4841 409 0440 848 080

www.protecmatic.fi

OTA YHTEYTTÄ JA 
KERRO TARPEESI!

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN

020 527 50024 h
www.specma.fi 24/7

HYDRAULIIKKA-
HUOLTOAUTO

Puh.
044 231 4495

• Asennus/myynti System 
  Edström ajoneuvokalusteet

LUOTETTAVAA PALVELUA VUODESTA 1981

Digimarkkinointi

Printtimarkkinointi

Mainosmateriaalit

Video- ja valokuvaus

Internetsivut 
ja -palvelut

Ulko- ja 
sisämainokset

Ilme ja sisältö

trival.fi

020 7411 600

info@trival.fi
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Marttilasta isolle kirkolle
Kyheröisen kananmunat myydään pääasiassa Helsingin ravintoloihin ja kauppoihin

Kiireistä on ollut, töitä painettu aamusta 
iltaan. Maatalousyhtymä Kyheröisen Ka-
nalassa ei ole viime aikoina ollut vapaa-ajan 
ongelmia.

—Seuraavat kaksi kuukautta ovat ehkä 
vähän rauhallisempia, kertoo Teijo Kyhe-
röinen kuulumisia.

Teijo Kyheröinen otti sukutilansa hal-
tuun 2012. Kahdeksassa vuodessa on muut-
tunut paljon. Laitteita, toimintaa ja tiloja on 
muutettu.

Tarkoitus on siirtyä vähitellen vapaan- ja 
ulkokananmunan tuotantoon. 

—Joskus virikehäkit tullaan vaihtamaan 
pois, mutta vielä en näe sitä järkevänä. Meil-
le tehtiin uusi virikekanala 10 vuotta sitten. 
Sillä on käyttöikää hyvin vielä toiset 10 
vuotta.

Luomumunia ei marttilalaistilalla tuote-
ta, sillä niiden kysyntä on Kyheröisen mu-
kaan yhä pientä — varsinkin ravintola-alalla.

—Markkinoiden mukaan tätä kehitetään.
Koronapandemia on vaikeuttanut ka-

nanmunatuotantoon ja kanankasvatukseen 
erikoistuneen yrityksen arkea monella taval-
la. Tilan liikevaihdosta 80 prosenttia tulee 
ravintolapuolelta. Keväällä ravintolat pan-
tiin koronan takia pääosin kiinni.

—Jaamme itse kaikki tuotteemme. Kul-
jettajia varten on tehty monia turvatoimia, 
Kyheröinen jatkaa.

Kaikki tehdään  
pitkälti itse

Kyheröisen Kanala näkyy aktiivisesti sosi-
aalisessa mediassa. Facebook ja Instagram 
ovat ainakin hyvin hallussa.

—Olemme todenneet somemarkkinoin-
nin tehoavan erityisesti kananuorikoiden 
markkinoinnissa.

Mutta onpa Kyheröisen munat tuttuja 

televisiostakin.
—Tutun kautta kuultiin, että meidän 

munia näkyi Big Brotherissa. Se oli hauska 
huomio.

Kyheröisen tilan munia näkee muuten-
kin paljon pääkaupunkiseudulla. Vientiä on 
selkeästi enemmän esimerkiksi Helsingin ja 
Tampereen kauppoihin ja ravintoloihin kuin 
Turkuun.

—Turun suunta on meille pienempi. Jos 
jakolenkkejä on 10 erilaista, niistä viisi teh-
dään Helsinkiin ja vain yksi Turkuun, kol-
mannen polven kanalayrittäjä vertaa.

Varsinais-Suomessa on rutkasti ka-
nalayrittäjiä, ehkä siksi marttilalaistilan 
myynti on päätynyt painottumaan muualle 
Suomeen. 

—Meillä on ollut oma kananmunanpak-
kaamo iät ja ajat. Suomessa ei montaa pak-
kaamoa ole, me olemme pienimpiä. Yritäm-
me sinnitellä isojen valtavirrassa.

Kyheröisen ideologiaan kuuluu omavarai-
suus. Mahdollisimman moni asia pyritään te-
kemään omin voimin. Munat markkinoidaan 
itse, kuljetus hoidetaan itse, kanat kasvatetaan 
itse, tila lämmitetään omilla olkipaaleilla.

—Rehu tehdään omista pelloista. Tänä 
vuonna meille valmistui oma rehustamo, 
Teijo Kyheröinen kertoo.

Koronapandemia muutti myös Kyheröisen tilan arkea, kertoo isäntä Teijo Kyheröinen. 
(Kuva: Tiia Jalonen)

Suurin osa Kyheröisen tilan kananmunista myy-
dään ravintoloihin. (Kuva: Tiia Jalonen)

Ulkokanalaan investoitiin pari vuotta sitten. (Kuva: Tiia Jalonen)

KUOKKAVIERAS.COMKUOKKAVIERAS.COM

0500 827 185
kuokkavieras@gmail.com
0500 827 185
kuokkavieras@gmail.com

• Maanrakennus
• Kunnossapito
• Louhinnat 
• Kuljetukset

Leppämäentie 346.
KALLIOMURSKEET MARTTILASTA

Toimitettuna tai noudettuna
0400 492 170 Pasi Kullanmäki

www.siutilanpkkivi.fi

SIUT LANI

pkullanmaki@gmail.com

PK KIVI OYTäyden palvelun
autokorjaamo
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Alastaron Autopalvelu

HINAUS-
PALVELU 24/7

Loimijoentie 99, Alastaro | P. 0500 822 386
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Yhteisen ajan puolesta
Uusi auralaisyritys kannustaa perheitä tarinoiden maailmaan

Arvokkainta on aika, ja mikä 
onkaan parempaa aikaa kuin 
perheen kesken vietetty.

—Haluamme tukea las-
ten ja vanhempien yhteistä 
aikaa, kuvailee auralaisen 
Puuhapuu Oy:n yrittäjä-
toimitusjohtaja Mari Elo-
ranta.

Puuhapuu myy Satu-
seikkailua. Satuseikkailu 
tarkoittaa kotiin tilattavaa 
pakettia, joka sisältää ta-
rinakirjan, pientä rekvi-
siittaa ja ohjeet aikuiselle. 
Ideana on yhdistää satua ja 
leikkiä. Kun tarina etenee, 
lapsi pääsee ratkomaan eri-
laisia tehtäviä.

—Aikuiset kyllä halu-
avat touhuta lasten kanssa, 
mutta välillä voi olla han-
kala keksiä, mitä tekisi. 
Me haluamme auttaa siinä. 
Saada lapset pois ruudun 
äärestä.

Puuhapuu aloitti toimin-
tansa maaliskuussa. Yritys 
oli juuri ja juuri saatu rekis-
teriin, kun langetettiin koro-
narajoitukset. 

—Emme kärsineet koro-
narajoituksista kuten moni 
muu yritys. Me kun myym-
me kotona tehtävää tuotetta, 
Eloranta vertaa.

Ajoitus oli oikeastaan 
aika hyvä. Kun kansalaisia 
suositeltiin jäämään kotiin, 

harrastukset pantiin säppiin 
ja tapahtumat peruttiin, mo-
nessa perheessä kaivattiin 
uusia virikkeitä neljän sei-

Eloranta on opiskellut 
kansainvälistä kauppaa ja 
vaatetusalaa. Pitkään hän 
työskenteli vakuutusalalla, 
josta sai ensikosketuksen 
yrittäjyyteen.

—Yrittäjänä on työtä tosi 
paljon. Pitäisi tehdä uutta ja 
myydä vanhaa. Monta hom-
maa samaan aikaan. 

—Mutta ehdottomasti se 
on hauskaa! On mahdollis-
ta suunnitella aikatauluja ja 
tehdä töitä kotona, Eloranta 
jatkaa.

Ainakin työsarka on 
monipuolista: tarinoiden 
kirjoittamista, tehtävien 
keksimistä, nettisivujen 

Mari Eloranta innostui Puuhapuu Oy:n ideasta niin paljon, että 
toimii nykyisin sen toimitusjohtajana. (Kuva: Puuhapuu)

Satuseikkailussa lapset ovat tarinan sankareita ja aikuiset tarinan 
kertojia. (Kuva: Puuhapuu)

nän sisälle.
—Mutta markkinoin-

timielessä korona vaikutti 
pahasti meihinkin. Olemme 

pystyneet markkinoimaan 
vain netissä.

Monipuolista  
hommaa

Puuhapuun keksi alkujaan 
helsinkiläinen Mikko Ma-
jakero. Ajanpuutteen vuok-
si hän ei pystynyt jäämään 
yritykseen kokoaikaisesti 
mukaan, vaan etsi sille ulko-
puolista vetäjää.

Mari Eloranta innostui.
—Yrityksen idea oli 

mielenkiintoinen. Näin sii-
nä paljon erilaisia mahdol-
lisuuksia laajentaa ja tehdä. 
Ei osannut mennä ohikaan, 
idea tuntui heti niin omalta.

päivitystä, uutiskirjeiden 
kirjoittamista, yritysyhteis-
töiden pohtimista.

—Olen oppinut valtavas-
ti uutta nettisivujen tekemi-
sestä lähtien.

Eloranta kehuu porukkaa, 
joka Puuhapuussa työskente-
lee. Mikko Majakero vastaa 
kehitysprojekteista ja mai-
nonnasta, jokioislainen Anni 
Virtanen taitaa erityisesti so-
men ja visuaalisuuden.

—Meillä yhtiökumppa-
neilla on kaikilla eri alojen 
osaamista. Täydennämme 
hyvin toisiamme, Eloranta 
sanoo.

Ideoita  
tulevaisuuteen

Satuseikkailu on tarkoitettu 
pääasiassa 3—6-vuotiaille. 
Lähitulevaisuudessa on tar-
koitus kehittää myös isom-
mille lapsille suunnattu Sa-
tuseikkailu.

—Ensimmäiset suunni-
telmat siitä on tehty jo, Mari 
Eloranta kertoo.

—Tulevaisuuden haavei-
ta olisi tehdä Satuseikkailua 
myös eri kielillä. Kokeilla, 
löytyisikö englannin- ja ruot-
sinkielisille kiinnostusta.

Mutta aivan ensimmäi-
seksi hoidetaan pois alta 
joulusesonki. 

Awux Auranmaa 
Auranmaan Auto Oy 

030 636 4440 
 

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

Falck Pöytyä/Loimaa 
Auto-Laakso 

0400 531 810 
www.auto-laakso.fi  
fb.com/auto-laakso 

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

ottopiste 
• Autopeltikorjaamo 
• Automaalaamo 
• Lasien vaihdot 
• Vakuutusyhtiöiden        

vahinkotarkastukset 
• Pyörien suuntaukset 
• Ilmastointihuollot 
• Vikadiagnostiikka 

Vahingon sattuessa kaikki palvelut saman katon alta! 

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

Virttaanraitti 14, 32560 VIRTTAA
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Yhteistyöllä tehoa, voimaa ja hyvää mieltä
Muutaman kuukauden odottelun 
jälkeen maanantaina 26.10. saa-
tiin päätökseen yhteistyöprojekti, 
joka sai alkunsa syksyllä 2019 
hetken tilanteesta ja lausahdukses-
ta. Päätöstilaisuus siirtyi keväällä 
koronarajoitusten takia. Kesätauko 
toiminnassa siirsi asiaa edelleen, 
mutta toisaalta tiedettiin, että asi-
an loppuun saattamisella ei ollut 
vielä erityistä kiirettäkään, koska 
lahjoituskohteet eivät olleet vielä 
valmistuneet.

Mistä oli kyse?

Kaikki sai alkunsa yksittäisestä 
lauseesta, kun ryhmä eri ikäisiä, nä-
köisiä, kokoisia ja taustaisia naisia 
kiipesi hiki päässä rappuja keskellä 
metsää porrastreeneissä: meidän pi-
täisi varmaan tehdä kalenteri!

Tyttökalenteri, jossa juuri kal-
taisemme tavalliset daamit tree-
naavat hyvällä fiiliksellä. Haluam-
me levittää liikkumisen ja treenaa-
misen ilosanomaa ihan jokaiselle. 
Sinä olet kaunis, ihan omana itse-
näsi ja eritoten hikisenä ja treenistä 
uupuneena.

Ajatus lähti lentoon ja konkre-
tisoitui. Mehän tehdään se kalen-
teri! Vähän pilke silmäkulmassa ja 

lahjoittaa hyvään tarkoitukseen. 
Kalenterin toteuttamisen mahdol-
listivat yritykset omine ilmoituk-
sineen kalenterissa. Pääsponsori 
PinkkiHeidi vaatetti voimanaiset 
kuvauksiin upeilla treenivaatteilla.

Tarvittiin vielä yksi 
yhteistyökumppani

Yhteistyökumppaniksi kysyt-
tiin Lions Club Aura/Sisua, joka 
rekisteröitynä yhdistyksenä voi 
luontevasti hoitaa kaikki projektin 
rahaliikenteeseen kuuluvat asiat. 
Järjestäytymättömällä harrastaja-
ryhmällä SunVoimaNaisilla ei ollut 
niiden asioiden hoitoon virallista 
toimitakanavaa.  

Lionstoiminnan piiristä vali-
koitui myös sopiva lahjoituskoh-
de, TYKS-lastensairaala, jonka 
suunnittelussa on otettu huomioon 
myös lapsipotilaiden perheet.

Leijonahuoneet- 
lapsipotilaiden perheille

TYKS Majakka-sairaalan lasten ja 
nuorten sairauksien hoitoon suun-
niteltu osasto, ”TYKS Lasten-
sairaala” valmistuu vuoden 2021 
aikana. Leijona-huoneet (4 kpl) 
ovat pitkäaikaissairaiden lasten 
vanhemmille rakennettavat huo-
neet uuden sairaalan tiloihin lähel-
lä hoito-osastoa, joissa vanhemmat 
voivat asua pitkäaikaisten hoitojen 
ajan.  Mahdollisuus vanhempi-
en läsnäoloon on merkittävä apu 
perheen selviämiseen sitä kohdan-
neesta vaikeasta vammautumisesta 
tai vakavasta sairaudesta.  

Vanhempain huoneiden kalus-

yhteydessä hoitohenkilökuntaan.  
Koska huoneet varustetaan sairaa-
laympäristöön, niiden tulee täyttää 
materiaalien suhteen monia sellai-
sia ominaisuuksia, jotka soveltu-
vat erityisympäristöön ja käyttöön.  
Sairaala tekee hankinnat tarkoituk-
seen lahjoitetuin varoin.

Tämä saatiin  
aikaan

SunVoimaNaiset-kalenterin tuotto 
oli kokonaisuudessaan 2650,80 €, 
josta Leijonahuoneille lahjoitettiin 
2300 €.  LC Aura/Sisun käynnissä 
oleva Sisupuisto-hanke sai tuotosta 
350,80 € lahjoituksen. Sisupuisto-
hankkeella edistetään liikunnallista 
ja henkistä hyvinvointia tarjoamal-
la kaikille avoin paikka kuntopor-
rasharjoitteluun ja yhteisöllisyyttä 
lisääviin tapahtumiin.  Diabeteksen 
ehkäisy on yksi lionstoiminnan 
painopistealueista. Liikunta on 
erinomaista ennaltaehkäisyä sai-
rauden torjumiseksi.

Päätöstilaisuudessa todettiin, 
että yhteistyöprojekti ei taida jäädä 
viimeiseksi, koska yhteistyö sujui 
hyvin ja liikunnan lisääminen on 
yhteinen tavoitteemme.

Minna Truhponen, 
SunVoimaNaiset, ryhmän ohjaaja

Hannele Tanner-Penttilä, 
LC Aura/Sisu, rahastonhoitaja

”Haluamme levittää liikkumisen ja treenaamisen ilosanomaa ihan jokaiselle!” (Kuva: Marika Suuronen)

Pääsponsori PinkkiHeidin vaatteissa treeni sujuu tyylikkäästi. (Kuva: Marika 
Suuronen).

just sillä hullunhurtilla huumorilla, 
mikä treeneissämme ja ryhmän 
viesteissä kukkii. Niin syntyi Au-
ran SunSalilla kokoontuvan reip-
paan SunVoimaNaiset-ryhmän tyt-
tökalenteri, jonka tuotto päätettiin 

tuksen ja muun varustelun rahoi-
tuslupaus on otettu Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirissä (sairaalan 
rakennuttaja) kiitollisuudella vas-
taan, koska julkiset määrärahat 
kohdentuvat pääasiassa suoraan 
potilaiden hoidon sujuvuuteen ja 
laitteistoon. Leijona-huoneet tar-
joavat perheille kodinomaisen ym-
päristön levätä ja kerätä voimaa, 
olla lapsensa tukena ja jatkuvassa 

ILMOITUS

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
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Kesäkodit kiinnostivat ja ihastuttivat
Haaveiletko irtiotosta ja muutosta maalle? 
Muuta kuukaudeksi Pöytyälle ja kokeile!

Näillä sanoin Pöytyän kunta etsi osal-
listujia Kesäkoti-tempaukseensa. Tempauk-
sessa pääsi kokeilemaan kuukaudeksi, miltä 
tuntuu asua Pöytyällä.

—Suurin osa kesävieraistamme saapui 
suurista kaupungeista. Noin 2/3 heistä oli 
Uudeltamaalta, kuvailee tempausta vetänyt 
kunnan hallintosihteeri Jussi Heinonen.

Kesävieraita asettui Pöytyälle heinä-, 
elo- ja syyskuun aikana kaikkiaan 58. Heidät 
asutettiin ympäri kuntaa, pääasiassa kunnan 
omistamiin asuntoihin.

—Majoituksen suhteen meinasi tulla hä-
tä, kun osallistujia olikin niin paljon. Saim-
me onneksi asuntoja käyttöön paikallisilta 
yrittäjiltä.

Heinonen kiittelee, että niin moni yritys 
lähti mukaan toteuttamaan tempausta. Myös 
kunnan työllistämistoimella oli tärkeä rooli 
esimerkiksi asuntojen kalustamisen kanssa.

Uskomaton  
hiljaisuus

Moni Kesäkoti-tempaukseen osallistuneista 
ei tiennyt Pöytyästä mitään etukäteen — tai 
yleensäkään maaseudulla asumisesta.

—Joidenkin oli kuulemma vaikea saada 
unen päästä kiinni, kun oli niin hiljaista, ei 

mitään taustamelua, Heinonen kertoo.
Pääsääntöisesti asukkaat mielsivät kuu-

kauden maaseutuasumisen mukavaksi koke-
mukseksi.

—Moni yllättyi, että Pöytyältä löytyy hy-
vin palveluita, vaikka välimatkat ovat pitkät.

Erilaista  
markkinointia

Kesäkoti oli uudenlainen, ensimmäistä ker-
taa järjestetty markkinointikampanja. 

—Idea lähti kunnanjohtajalta, Heinonen 
kertoo.

Esikuvana sillä oli Metsähallituksen suo-
situt Paimenviikot.

—Alettiin brändityöryhmässä pohtia, 
mikä on meidän valttimme. Maaseutuasu-
minen, tietenkin. Siitä idea sitten lähti.

Mitä tempauksesta lopulta jäi käteen? 
—Arvokkainta oli positiivinen näky-

vyys, Heinonen kokee.
Vaikka kesäasukkaat eivät kuukauden 

kokeilun jälkeen Pöytyälle muuttaisikaan, 
teki tempaus kuntaa ja paikallisia yrityksiä 
tutuiksi. Puskaradiota ei kannata vähätellä.

—Kampanja oli hyvin positiivinen kai-
kilta osin, ja se saatiin toteutettua loppupe-
leissä pienellä rahallisesti panoksella. 

Heinonen olisi innokas toteuttamaan 
tempauksen myös ensi kesänä. Virallista 
päätöstä jatkosta ei ole vielä tehty.

—Haluamme tietysti ensin kuulla päät-
täjien mielipiteen jatkosta, Jussi Heinonen 
lisää.

www.tyonantajat.fi

Pöytyän kunnan hallintosihteeri Jussi Heinonen toteuttaisi Kesäkoti-kampanjan uudestaankin. 
(Kuva: Riina-Kaisa Niemi).

AURALAISTEN OMA OLOHUONE

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

   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

maatalouteen ja teollisuuteen

www.oripaanelementti.fi

BETONIELEMENTTEJÄ

Oripään Elementti Oy
Huovintie 32, (Norsitie 43) 32500 Oripää

P. 0500 120 190

”Arvokkainta oli positiivinen näkyvyys.”
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Keväällä uutisoitiin, että 
hoitoalalla on pula kasvo-
maskeista. Se sai Heidi 
Ahlgrenin mietteliääksi. 
Ahlgren pyörittää kirpputori 
Auran Aarteita, jonka yhtey-
dessä hänellä on ompelimo.

—Kun näin tekstiilialan 
yrittäjien myyvän maskeja, 
rohkaistuin itsekin tekemään 
ensimmäiset kokeilut. 

Sarjatuotantoa varten oli 
huomioitava monta asiaa: 
Piti perehtyä erilaisiin kas-
vomaskiohjeisiin. Oli testat-
tava kankaita ja kuminauho-
ja sekä kokeiltava, miten ne 
kestävät korkealämpöisen 
pesun.

—Lopulta päädyin yh-
teen malliin ja tein siitä 
kolme eri kokoa, Ahlgren 
kertoo.

Parhaillaan on menossa 
koronapandemian toinen 
aalto. Tällä kertaa valtio-
valta on suositellut kasvo-
maskien käyttöä muun mu-
assa julkisessa liikenteessä, 
yleisissä tilaisuuksissa ja 
kaupoissa. Maskeille on siis 
selvä kysyntä.

—En osannut ennakoida 
etukäteen tätä toista aaltoa, 

Auran Aarteissa vastattiin maskipulaan
joten kysyin apua Katarii-
na Kilpeläiseltä, Ommel 
ja Ilon yrittäjältä. Onneksi 
hän on auttanut minua om-
pelemaan maskeja, kun oma 
ompeluaikatauluni on ollut 
buukattu täyteen.

Ahlgren myy maskeja 
liikkeessään, mutta on teh-
nyt niitä myös tilauksesta 
yrityksille.

— Toivotaan, että maski-
en käyttö pitää ihmiset liik-
keellä — uskalletaan käydä 
kaupoissa, teattereissa, elo-
kuvissa ja paikallisissa liik-
keissä. Me yrittäjät emme 
välttämättä selviä toisesta 
hiljaisesta ajanjaksosta.

Vaikka koronassa on 
kyse vakavasta asiasta, voi 
maskeilla silti Ahlgrenin 
mielestä hieman leikitellä. 
Hän on käyttänyt tekemis-
sään suojissa jos jonkinlaisia 
kuoseja.

—Aina ei tarvitse olla 
sitä tuttua mustaa. Maskin 
voi pukea oman fiiliksen ja 
vaatetuksen mukaan.

—Olisi kiva tehdä jou-
luaiheinen maski, jossa olisi 
vähän kimalletta, hän keksii. Kun viime keväänä uutisoitiin kasvomaskipulasta, Heidi Ahlgren ryhtyi tuumasta toimeen. Hän valmistaa maskeja kirpputoriyrityksensä 

yhteydessä olevassa ompelimossa. (Kuva: Riina-Kaisa Niemi)

SERTIFIOITUA PREMIUM
6mm PELLETTIÄ VAIKKA

SUORAAN KOTIIN
TOIMITETTUNA

Lavallinen 1050kg alk.

290€
sis. alv:n

TILAA PIKKUJOULUT
Ota yhteyttä, tehdään teidän 

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988
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Katamme pikkujoulupöydän-maittavilla herkuilla ja  
baarimme tarjoilee monipuoliuset juhlajuomat.

näköiset pikkujoulut!

PIKKUJOULUT
Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Loimaan Keilahallin
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen. (02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Voit varata yhden keilaradan, tai vaikka koko hallin yksityis-
tilaisuudeksi noin 100 henkilölle. Viihtyisät sauna- ja kokous-
tilamme sopivat juhlatilaksi  n.  25 hengen seurueelle. 
Katamme pikkujoulupöydän-maittavilla herkuilla ja  
baarimme tarjoilee monipuoliuset juhlajuomat.

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

PIKKUJOULUT
Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Loimaan Keilahallin
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen. (02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Voit varata yhden keilaradan, tai vaikka koko hallin yksityis-
tilaisuudeksi noin 100 henkilölle. Viihtyisät sauna- ja kokous-
tilamme sopivat juhlatilaksi  n.  25 hengen seurueelle. 
Katamme pikkujoulupöydän-maittavilla herkuilla ja  
baarimme tarjoilee monipuoliuset juhlajuomat.

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

KOKOUS- ja
SAUNATILAT

Ota yhteyttä, tehdään 

teidän näköiset juhlat!

Paikallinen
kuntokeskus

palveluksessasi

sunsali.fi

Syö.
Nuku.
Kuntoile.
Voi hyvin :)
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”Elinvoima lähtee onnellisista asukkaista”
Tiina Hämäläinen valitsee aina 
eri reitin ajaessaan kotoaan Säky-
lästä Kyröön.

—Joka kerta yllätyn positiivi-
sesti, kun huomaan, mitä kaikkea 
Pöytyältä löytyy. On kai kovin 
suomalaista, että naapurin asioista 
ei paljon tiedetä, Hämäläinen nau-
rahtaa.

—En esimerkiksi tiennyt, mi-
ten paljon eri kokoisia hienoja 
yrityksiä Pöytyällä on. Paljon eri 
alojen vahvoja tekijöitä.

Hämäläinen haluaa tietää tar-
kemmin. Hän aloitti marraskuun 
alussa Pöytyän kunnan uutena elin-
voimajohtajana. 

Ensitöiksi tulee tutustua pai-
kallisiin yrityksiin ja yhdistyk-
siin, kuulla heidän murheitaan ja 
toiveitaan.

—Tuote täytyy tuntea ennen 
kuin sitä voi myydä, Hämäläinen 
muistuttaa.

Elinvoimajohtajan vastuuseen 
kuuluu elinkeinoneuvontaa, yritys-
yhteistyötä, matkailun kehittämistä 
ja työllistämispalvelun kipparointia.

Hämäläinen peräänkuuluttaa 
työssään avoimuutta. 

—Hyvä viestintä on kaiken a 
ja o. Postituslistat kaivetaan esiin, 
jotta tieto saadaan kulkemaan, hän 
lupaa.

—En ole luonteeltani mikään 

toimistossa istuja, vaan tykkään 
olla siellä missä tapahtuu, ihmis-
ten parissa.

Taustalla  
yrittäjyyttä

Maaseutu, sen rauhallisuus ja tur-
vallisuus. Ne ovat ehdottomasti 
Pöytyän valtteja.

—Vaikka työskentelisi Turus-
sa, pystyy illaksi ajamaan tänne 
rauhan ja turvallisuuden keskelle.

Säkylässä asuva ja Lieksasta 
kotoisin oleva Hämäläinen puhuu 
yleensäkin maaseudun puolesta.

—Asuin Turussa pitkään, opis-
kelin siellä. En kaipaa yhtään kau-
punkiin. Rakastan aina vain enem-
män maaseutua — varsinkin näin 
pienten lasten vanhempana.

Hämäläinen on koulutukseltaan 
kulttuurituottaja. Kokemusta löy-
tyy muun muassa tapahtumatuotan-
nosta, kuntapuolelta Kokemäeltä, 
ja viimeisimpänä hän työskenteli 
mainostoimistossa asiakkuuspääl-
likkönä.

Uusi elinvoimajohtaja Tiina Hämäläinen haluaa, että esimerkiksi yrittäjät uskalta-
vat kertoa hänelle murheitaan. —En tee tätä työtä itseäni vaan pöytyäläisiä varten.

—Työn ohella aloitan opiske-
lemaan yritysneuvojan erikoisam-
mattitutkintoa.

—Itselläni on pitkä kokemus 
yrittäjyydestä. Koen, että siitäkin 
on paljon hyötyä elinvoimajohta-
jan työssä.

Hyvät  
puolet esille

Hämäläinen kehuu edeltäjänsä 
Katariina Torvisen teettämää 
elinvoimapoliittista ohjelmaa. Sen 
pohjalta on hyvä jatkaa.

—Pöytyällä on tehty paljon 
hyvää, mutta paljon on vielä tehtä-
vää — kuten joka kunnassa. Yritän 
löytää ne kohdat, jotka tarvitsevat 
parannusta ja suuntaan niihin.

Tärkeää on myös nähdä, mitä 
kaikkea hyvää Pöytyällä jo on.

—Peruselämä on täällä edullis-
ta ja turvallista. Hyviä puolia täy-
tyisi saada markkinoitua enemmän. 

Elinvoima lähtee onnellisista ja 
tyytyväisistä asukkaista, Tiina Hä-
mäläinen korostaa. 

—Jos palvelut eivät ole kun-
nossa, ei kukaan muuta sellaiseen 
kuntaan tai kerro kaverille eteen-
päin, että miten kivaa on asua. Jo-
kaisella on oma roolinsa. 

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• KAARINA • SALO • SOMERO • LOIMAA • LOHJA

VERKKOKAUPPA 
AVOINNA 24/7.fi

Rekisteröity 
kahdelle.   

60
km/h  SPORTSMAN 570 EPS

VIHREÄ -20  
TRAKTORIMÖNKIJÄ

- Polaris 2500 lps vinssi
- ohjaustehostin
- moninkertainen
   testivoittaja

 8.990€
 + toimituskulut.

LOPPUERÄ

LAATUA AMMATTITAIDOLLA

VINSSI
KAUPAN PÄÄLLE

sh. 399,- 

349 €

LUMILINGOT SAAPUNEET 2+2 VUODEN 
TAKUU

LAADUKKAAT METSURINVARUSTEET JOKA LÄHTÖÖN

STIHL MS 194 CE
Kevyt moottorisaha puutöihin kotipihalla 
ja puutarhassa sekä pienempien puiden 
kaatamiseen. 
4,07 kg, 1,4/1,9 kW/hv, 31,8 cm³
Terälevyn pituus 30cm

HUIPPUKEVYT

MOOTTORISAHA

STIHL FS 460 RAIVAUSSAHA sh. 1099,- 

899 €
UUSILLA AMMATTI-

VALJAILLA 

Haastaviin olosuhteisiin vahva raivaussaha. 4-piste tärinänvaimennus, 
ErgoStart, monitoimikahva, kaksoiskahva, kahvan pikasäätö, 
2-MIX moottori, M-Tronic. Sis. ADVANCE X-TREEm metsurin 
valjaat ja HP -sahaterän.  45,6 cm³ 2,2/3 kW/hv  8,4kg

Varustettu vakiona M-Tronic 
elektronisella moottorinohjaus-
järjestelmällä, yhdistelmäkatkaisin, 
ilmansuodatinjärjestelmä pitkällä 
huoltovälillä, HD2-suodatin, 
purusuojan kiinteä mutteri.

STIHL
MS 261 AMMATTISAHA

Ammattisaha kaikkeen 
metsätyöhön. 

50,2 cm³
3/4,1 kW/hv

4,9 kg

sh. 799,- 

699 €
Kevyt moottorisaha puutöihin 
kotipihalla ja puutarhassa 
sekä pienempien puiden 
kaatamiseen.
4,07 kg 1,4/1,9 kW/hv, 31,8 cm3

Terälevyn pituus 30 cm

349 €
sh.399,-

STHIL MS 194 CE

HUIPPUKEVYT 

MOOTTORISAHA STHIL 
MS 261 AMMATTISAHA

Ammattisaha kaikkeen 
metsätyöhön

50,2 cm3

3/4,1 kW/hv, 4,9 kg

899 €
UUSILLA AMMATTI-

VALJAILLA

sh.799,-

sh.1099,-

699 €
Varustettu vakiona M-Tronic 
elektronisella moottorinohjaus- 
järjestelmällä, yhdistelmäkatkaisin, 
ilmansuodatinjärjestelmä pitkällä 
huoltovälillä, HD2-suodatin,  
purusuojan kiinteä mutteri.

Haastaviin olosuhteisiin vahva raivaussaha. 4-piste tärinän- 
vaimennus, Ergo Start, monitoimikahva, kaksoiskahva, kahvan 
pikasäätö, 2-MX moottori, M-Tronic. Sis. ADVANCE X-Treem 
metsurin valjaat ja HP -sahaterän. 45,6 cm3, 2,2/3 kW/hv 8,4 kg

STHIL FS 460 RAIVAUSSAHA

ILTA-MONIMUOTOKOULUTUS

Aikaisempi koulutus ja ammattitaito 
huomioidaan. Koulutukset ovat 

maksuttomia. Hakijoille järjestetään 
valintakoe.

Lisätietoja koulutuksista 
timo.kulmala@novida.fi, 044 090 1223
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
sanna.ramo@novida.fi, 040 900 1586

Lisätietoja oppisopimuksesta
oppisopimus@novida.fi, 044 790 3111

Linkki hakulomakkeeseen
novida.fi/ajankohtaista/jatkuvahaku

Koulutus muodostuu lähi- ja etäope-
tuksesta ja itsenäisestä opiskelusta sekä 
työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. 

Lähiopetusta järjestetään ma ja ti 
-iltaisin klo 16.30-21.00. Koulutus soveltuu 
myös oppisopimuskoulutukseksi.

Koulutus alkaa 15.3.2021 ja kestää noin 
kolme vuotta. Hakeutuminen 15.2. 
mennessä.

---------------------------------------------------------

Sosiaali- ja terveysala kaipaa osaavia työntekijöitä ja 
työllistymismahdollisuudet alalle ovat erinomaiset.

Hae opiskelemaan LÄHIHOITAJAKSI Loimaalle
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuksella voi suorittaa koko 
tutkinnon tai tutkinnon osan. Koulutus 
on mahdollista suorittaa kokonaan tai 
osittain oppisopimuksella. Oppisopimus-
koulutuksen edellytyksenä on soveltuva 
työpaikka. 

Oppisopimuskoulutus alkaa 15.12.2020.

PÄIVÄKOULUTUS
Koulutus muodostuu lähiopetuksesta 
sekä työpaikalla tapahtuvasta koulu-
tuksesta. Päiväkoulutus on mahdollista 
muuttaa oppisopimuskoulutukseksi.

Koulutus alkaa 4.1.2021 ja kestää noin 
kahdesta kolmeen vuotta.

Hae opiskelemaan lähihoitajan 
OSAAMISALAOPINTOJA 
- Sairaanhoito ja huolenpito 
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Osaamisalaopinnoilla on mahdollista 
päivittää oma osaaminen uusien tut-
kinnonperusteiden mukaiseksi tai tehdä 
kokonaan uusi osaamisala. Koulutus 
toteutetaan Loimaalla oppisopimus-
koulutuksena.

Opintoihin voivat hakeutua lähihoita-
jatutkinnon tai pakollisten tutkinnon 
osien suorittaneet. Teoriakoulutus alkaa 
01/2021 ja kestää noin 12 kk. Oppiso-
pimuskoulutuksen edellytyksenä on 
osaamisalaan soveltuva työpaikka. 

”Pöytyällä on tehty paljon hyvää, 
mutta paljon on vielä tehtävää 
— kuten joka kunnassa.”

Pöytyän uusi elinvoimajohtaja:
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0400 931 065

Viljan ajot,
apulantakuljetukset,

lietteen siirrot

Matti 040 535 4661

Loimaan Kone ja Kuljetus OyLoimaan Kone ja Kuljetus Oy

Mika 050 582 5336

Matti 040 535 4661

Mika 050 582 5336

VESIVAHINGON 
SATTUESSA SOITA

Hoidamme kartoituksen ja
raportoinnin vakuutusyhtiöösi

nopeasti ja luotettavasti.

0400 932 453
jarmo@kosteuskartoitus.fi

LOIMAAN
RAKENNEKUIVAUS OY

Kosteuskartoitus.fi

!

•Painotuotteet
•Kyltit ja opasteet
•Ikkunakalvot

•Tarrat
•Teippaukset
• Banderollit

Kaikki painotuotteet
CO2 -hyvitettynä!

www.makerspoint.fi
kauppa.makerspoint.fi

isoille
ja pienille

sallila.fi

Energiaa 

Käytätpä sähköä paljon tai vähän, meiltä 
löydät itsellesi sopivan sähkösopimuksen.

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

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

Tykkää 
meistä

TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN AUTOKAUPPA

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

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

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

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöösi!

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

Tykkää 
meistä

KKAIDEN AUTOKAUPPA

L
i

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

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

mittaukset ja pesut. aina-auto
huollon ajaksi käyttöös !

YKL135
Volvo XC90 D5 AWD 
Inscription
171 000 km | 2015 
44 900 €

MNP594
Adria Matrix M 
670SL Matrix M 
670SL Matkailuauto 
(SA) 3ov 1997cm3
43 000 km | 2018 
54 900 €

JKK925
VOLVO S90 D3 
Business A
25 000 km | 2017 
34 400 €

CLT586
Volvo S90 T5 Business 
Inscription Automaat-
ti
21 000 km | 2018 
42 900 €

MSY570
SKODA Citigo 1,0 
60 Ambition 5-ov.
92 000 km | 2015 
7 400 €

YXB203
Suzuki Vitara 1,4 
BOOSTERJET 2WD 
GL+ 6AT LIMITED 
HETI AJOON!
1 000 km | 2020 
 24 500 €

CJG708
Opel Corsa 3-ov 
Enjoy 1,4 ecoFLEX 
S/S 66kW ECT5
1 000 km | 2015 
13 900 €

COZ553
Opel Corsa 5-ov 
Comfort 75
2020 | 15 900 €
UUSI AUTO HETI 
AJOON, Huoltokir-
ja, Vähän ajettu

UMG126
Land Rover Range 
Rover Evoque 2,2 
SD4 Pure Aut
232 000 km | 2012 
19 800 €

HLG206
Mercedes-Benz 190 
E 1,8 Automaatti 4d
154 000 km | 1990 
4 900 €

CIC610
Ford Focus 1,6 105 
hv Titanium M5 
5-ovinen
99 000 km | 2011 
10 800 €

IKE997
Honda Civic 5D 1,4i 
Comfort
86 000 km | 2011 
9 800 €

YKL138
Mercedes-Benz ML 
350 CDI 4Matic 
Business AMG 
STYLE
112 000 km | 2011 
29 800 €

EMY351
Citroen C-Zero Full 
Electric
47 000 km | 2012 
6 900 €

FKH202
Citroen C3 City 60
55 000 km | 2011 
6 800 €

VZI152,
OPEL VIVARO 
Combi L2H1 1,6 
CDTI BiTurbo 107 
(MY17.A)
52 000 km | 2017 
37 000 €

LZP487
Audi Q5 2,0 TDI 
(DPF) quattro S 
tronic Business
173 000 km | 2011 
17 800 €

YIK133
Ford C-Max 2,0 
TDCi 140 hv 
Titanium M6 
5-ovinen
129 000 km | 2013 
10 800 €

RRB755 Volkswagen 
Tiguan Sport & Style 
2,0 TDI 103 kW (140 
hv) BlueMotion 
Technology 
4MOTION DSG-aut
107 000 km | 2013 
20 800 €

tai
puhelimitse

020 799 5616 

Varaa aika
netissä 

WWW.AKR.FI
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Työvoimaa

maatalouteen

Laiteasennukset

Puhdistustyöt

Lomitukset

Myynti 

040 838 2046
juuso.hulmi@agrikumppanit.fi

Juuso Hulmi 

Siiloasennukset

Tuholaistorjunta

Kotieläintyöt

www.agrikumppanit.fi

auranmaanpuhallusvilla.fi

ismo.puhallusvilla@gmail.com
Ismo Rantala 

Puh. 0400 531 010 

Lämpimät eristykset 

puhallusvillalla

       Puh. 050 352 4493
Toimisto avoinna maanantaisin 9–12, torstaisin 9–12.
                   Turuntie 631 B, Riihikoski (OP:n talossa)

Tapaamiset muina aikoina sopimuksen mukaan.
Palvelemme puhelimitse Ma-Pe 8-20. 
info@poytyanhautaus.fi • www.poytyanhautaus.fi

Huom! Uusi osoite 
1.6.2020 alkaen!

Kananmunien 
suoramyynti
Myymme kananmunia suoraan kanalalta 
kahdessa osoitteessa: 

Kojonkulmantie 183, Alastaro
Saarenmaantie 95, Orisuo

Kananmunien 
suoramyynti

KUN TAHDOT 
PANKILTA 
PALVELUA, 
ET KOHTELUA
Löydät meidät
Loimaalta
torin laidalta. 

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

*) Puhelu 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. 

Aarretalon alkavia koulutuksia Loimaalla 2021 
Nuori tai aikuinen! 

Lähde täyttämään omaa taidon aarrearkkuasi 
ja tule opiskelemaan

Taideteollisuusalan perustutkinto 
ARTESAANI

Artesaani, vaatetusala
Artesaani, tekstiiliala
Artesaani, sisustusala

Artesaani, kädentaitojen ohjaaja
https://www.novida.fi/haluan-oppimaan/opis-
kele-ammatti/taideteollisuusalan-perustutkinto-       
artesaani/

Hae opintopolusta. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Lisätietoja
Minna Kantola puh. 044 090 1265,  
minna.kantola@novida.fi

  Koski Tl p. 0500 741139T:MI VEKSIN KONE

POLKUPYÖRÄTPENSASLEIKKURIT  
& LEHTIPUHAL- 
                TIMET

HUOLLOT, KORjAUKSET, PIENET HITSAUSTYÖT jA TERIEN TEROITUKSET. 

                MOOTTORI-  
jA RAIvAUSSAHAT 

KÄYTETYT RAIVURIT 
VAIHDOSSA

Voimakatu 1, Loimaa , 0400 482 796,  info@lvi-optimus.fi 

Pientalon omistajat huomio!

Aikaa myyvät  
kaikki – harva  
ammattitaitoa.

Kodin lämmitys kuntoon 
LVI-Optimuksen avulla!

Pyydä 
tarjous!

0400 482 796 
jari@lvi-optimus.�

www.lvi-optimus.�

Laadukas, hyvin suunniteltu työ sekä alan parhaat  
tuotteet - meiltä saat enemmmän samalla rahalla!

Järkevät lämpöpumppuratkaisut ja LVI-työt ammattitaidolla

Maalämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput

Ilmalämpöpumput
Voit nyt hakea 4 000 euron 

valtionavustusta 
lämmitysremonttikuluihin 
kun korvaat öljylämmitys- 

järjestelmän maa- tai 
 ilma-vesilämpöpumpulla.

 www.ely-keskus.�
Lisätietoja: 

PIENTALON 
OMISTAJAT 

HUOMIO!

Suoritamme myös  käyttövesi-,  
lämpöjohto- ja lattialämmitys- 
remontit. Pyydä tarjous!

www.veljeksetsalonen.�
Matti Salonen 0500 741 050

noudettuna tai
toimitettuna
noudettuna tai
toimitettuna

VELJEKSET SALONEN OY

KIVIAINEKSET
KUMILASTA
KIVIAINEKSET
KUMILASTA



Tutustu myös


