
Vanhasta kanalasta rukattiin 
käsityöpuoti 
Lue lisää sivulta 11

2021

YRITTELIÄS AURANMAA
Yrittäjäpalkinto 
kruunasi

Tuisalle kulunut vuosi on ollut poikkeuksellisen hieno.

Lue lisää sivulta 5

Työkalenteri täynnä
Henri Joutsimies perusti saneerausyrityksensä 
todelliseen tarpeeseen.

Lue lisää sivulta 20

Terhi Källi haluaa 
olla helposti-
lähestyttävä

Sivu 16

Messut kokosi 
Auranmaan 
yrittäjiä yhteen 

Sivu 23

Terapeutin 
saa vaikka 
kotikäynnille

Sivu 12

”Kun jatkamme samaan malliin, saamme Auran näyttämään entistä 
houkuttelevampana paikkana asua.” Sivu 2

Kokemusta rikkaampana
Onnistunut TET-viikko palkitsee sekä yrittäjän että nuoren. Sivu 9

(Kuva: Sari Kares)

Auran  joulunavaus  26.11.2021Auran  joulunavaus  26.11.2021



Yritteliäs Auranmaa  20212

PÄÄKIRJOITUS

Kohti valoisampia aikoja

Yritteliäs Auranmaa
Julkaisija: Auran Yrittäjät ry
Puheenjohtaja - Marko Mäkilä

Jakelulevikki: 12 000 kpl

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, 
Salo 2020

Media ja ohjelmistot
TRIVAL

Kustantaja
Trival Oy - Media ja ohjelmistot
Vesikoskenkatu 13 (PL 42)
32200 Loimaa
p. 020 7411 600
www.trival.fi
info@trival.fi

Viime aikoina monet yrittäjistä 
ovat joutuneet koville ja osa jopa 
lopettamaan yritystoimintansa ja 
hakeutumaan uusille urille. On-
neksi yhteistyö ja yhteen hiileen 
puhaltaminen ovat auttaneet monia 
selviämään. Vihdoinkin alkaa näyt-
tää siltä, että ollaan menossa kohti 
valoisampia aikoja.

Kuluneena vuotena yhteistyön 
merkitys on korostunut ja on ollut 
mukava huomata, miten olemme 
tukeneet toinen toisiamme. 

Aurassakin on saatu aikaan 
monenmoista. Aurajoentie on 
tuonut uutta nostetta matkailuun. 
Kunnan, yrittäjien ja yhdistysten 
yhteisillä ponnisteluilla on saa-

tu aikaan muun muassa laululava, 
jonka avajaisia vietettiin kesällä. 

Auran iltatorilla oli kova ku-
hina kesällä. Junayhteyksillä sekä 
erilaisilla oheistapahtumilla saim-
me torille mukavasti väkeä koko 
kesän ajan. Lisäksi torilla järjes-
tettiin Syysmarkkinat sekä Suur-
toripäivä ja ympärivuotinen aamu-
päivätorikin houkutteli myyjiä ja 
ostajia. Auraamon kesäkauppa on 
vakiinnuttanut paikkansa keskus-
tassa, ja Elävän virran yhdistys on 
järjestänyt siellä useita tapahtumia 
ja kursseja pitkin vuotta. 

Tällä hetkellä suunnitellaan 
kovasti Auran markkinoita, jotka 
järjestetään lauantaina 12.3.2022 
kahden välivuoden jälkeen. 

Lokakuussa ensimmäistä ker-
taa järjestetty Kauppojen yö keräsi 
mukavasti ihmisiä mukana ollei-

siin kauppoihin. 
Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut 

melkoisen menestyksekäs, ja rajoi-
tuksista huolimatta useita tapahtu-
mia on pystytty järjestämään.

Myös Auran yrittäjäyhdistyk-
sen jäsenmäärä on ollut mukavassa 
kasvussa tänä vuonna, vaikka täällä 
toimii melkoisen paljon muitakin 
aktiivisia yhdistyksiä. Kaikkien 
toimintaan on löytynyt innokkaita. 

Yrittäjägaala järjestettiin Turun 
Logomossa ja siellä palkittiin ansi-
oituneita auralaisia. Vuoden aura-
lainen yritys -palkinnon sai Tuisa 

Oy, lisäksi Anna-Mari Alkio 
palkittiin Vuoden elinvoi-
man edistäjä -palkinnolla. 
Onnittelut molemmille!

Uskon, että kun jatkam-
me samaan malliin, saamme 
Auran näyttämään entistä 
houkuttelevampana paikka-
na asua. Positiivista virettä 
osoittaa myös vastikään rik-
ki mennyt 4 000 asukkaan 
rajapyykki.

Jatketaan siis yhdessä 
hyvää työtä ja nähdään Au-
ran joulunavauksessa!

Marko Mäkilä
Puheenjohtaja

Auran Yrittäjät ry
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Jakelu: Yritteliäs Auranmaa jaetaan 
osoitteettomana ryhmäjakeluna 
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n 

kautta kaikkiin kotitalouksiin Aurassa, 
Koski TL:ssä, Marttilassa, Mellilässä, 
Oripäässä, Pöytyällä, Yläneellä, 
Kyrössä ja Tortinmäessä.
 
Lisäksi jakelupistejakeluna Aurassa.
 

Jakelupäivä 22.11.2021
Yritteliäs Auranmaa 2021 -lehti on 
luettavissa sähköisenä, 
osoitteessa www.trival.fi

KEHITTÄMISJOHTAJAN KUULUMISIA

Haikein mutta kiitollisin mielin

Aloitin Auran, Kosken ja Martti-
lan kuntien elinkeinoasiantuntijan 
työssä joulukuussa 2018. Yrittäjä-
nä toimimisen jälkeen työ julkisel-
la sektorilla tuntui varsin erilaisel-
ta. Alusta asti oli kuitenkin selvää, 
että pidän työstäni aivan valtavasti. 

Olen siinä todellakin etuoikeute-
tussa asemassa, että saan tehdä työ-
tä, jota rakastan, joka palkitsee ja 
joka todellakin tuottaa iloa ja onnea 
niin omaan kuin ympärilläni olevi-
en ihmisten elämään esimerkiksi 
erilaisten tapahtumien kautta.

Kun vuosi nyt vaihtuu, siirryn 
kokonaan Auran kunnan palveluk-
seen ja uusi elinkeinoasiantuntija 
on aloittanut Koskella ja Marttilas-
sa. Olen erittäin kiitollinen näistä 
yhteisistä vuosista ja yhteistyöstä, 
jota tämä työ on mahdollistanut. 

Kunnan ja yritysten tekemä 
yhteistyö on äärimmäisen tärke-
ää. Kunta hyötyy elinvoimaisista 
yrityksistä ja kunnan tehtävä on 
edesauttaa yritysten toimintaedel-
lytyksiä sekä kehittymistä. Yrittä-
jät eivät tunne kuntarajoja, jolloin 
yhteistyön pitää pelata myös kun-
tien kesken. 

Toivon jatkossakin, että kunti-
en elinkeinopalvelut tulisivat teke-

mään laajalti ja kattavasti yhteis-
työtä ja että yrittäjyyden tukemista 
voitaisiin edistää yli kuntarajojen. 
Toivottavasti esimerkiksi Auran-
maan yrittäjämessut voitaisiin jat-
kossakin järjestää vuosittain eri 
Auranmaan kunnissa ja saisimme 
kuntien elinkeinoihmisinä kannus-
tettua yrittäjiä liikkeelle.

Haikein mutta kiitollisin mielin 
haluan vielä kiittää Marttilassa ja 
Koskella toimivia yrityksiä yhteis-
työstä ja tekemisen meiningistä, 
kiitos myös Carita, Jukka ja Henri. 

Hyvää ja rauhallista joulun 
odotusta kaikille Yritteliäs Auran-
maa -lehden lukijoille!

Elinkeino-Anski
 

Anna-Mari Alkio
elinkeinoasiantuntija

Kosken Tl ja Marttilan kunta
kehittämisjohtaja

Auran kunta

Kuva: Katri Haavisto Photography

Kohtaamiset antoivat mahdollisuu-
den auttaa yrityksiä mutta myös 
omalle henkilökohtaiselle kasvulle 
ja oppimiselle. 

Aikaisemmin itselle hieman 
vieraalta tuntuneet Koski Tl ja 
Marttila alkoivat niissä toimivien 

ihmisten kautta tuntua omilta. Kun-
tien erityispiirteet sekä vahvuudet 
tulivat tutuiksi. Sain työverkostoo-
ni valtavasti uusia ihmisiä ja osan 
yrittäjistä kanssa jopa ystävystyin.  

Minut palkittiin tämän vuoden 
Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa 
Elinvoiman edistäjä -palkinnolla. 
Olen edelleen aivan sanoinkuvaa-
mattoman otettu ja kiitollinen tästä 
huomionosoituksesta. Erityisen hie-
nolta ja tärkeältä tuntuu se, että sain 
tämän palkinnon juuri yrittäjiltä. 
Yrittäjätaustaisena on ollut helppoa 
jalkautua kentälle ja pyrkiä autta-
maan yrittäjyyden eri osa-alueilla. 

Palkinnosta kiitos kuuluu eri-
tyisesti Aurassa, Koskella Tl ja 
Marttilassa toimiville yrittäjille, 
joiden kanssa yhteistyö on ollut 
erittäin antoisaa ja palkitsevaa. 

Aurantie 331, Tarvasjoki

www.antiikkiajaton.fi

044 984 3167

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Meiltä löytyy vanhaa sekä uutta

info@antiikkiajaton.fi

Seppälänkatu 18
32200 Loimaa

Arkisin 11-19
Lauantaisin 9-16

Sunnuntaisin 9-16

Toimitamme 
kukkalähetykset

Toimitamme 
kukkalähetykset

kotiovelle saakkakotiovelle saakka

Tilaa lähetys
eKukka.fi-sivujen

kautta.

Tilaa lähetys
eKukka.fi-sivujen

kautta.

“Yhteen hiileen  
puhaltaminen on  
auttanut monia.”

“Kunnan ja yritysten yhteistyö 
on äärimmäisen tärkeää.”

www.modify.world
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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

Henri Joutsimies
Saneeraus Joutsimies
044 552 5528
henri@saneerausjoutsimies.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

Ari Toivonen
Auran Puutuote Oy
Kuovinkuja 13, 21380 AURA
puh. 050 303 6367
ari.toivonen@auranpuutuote.com

Tuhannet ledvalot häikäisevät Au-
rassa joulunavauksessa 26. mar-
raskuuta, kun paikalliset yrittäjät ja 
muut autoharrastajat tuunaavat omat 
ajoneuvonsa valoilla ilahduttaakseen 
joulunavaukseen osallistujia.

Ajoneuvojen jouluvalokul-
kueessa tullaan näkemään muun 
muassa traktoreita, pakettiautoja, 
saunapaljukärry, Scanian lastaus-
auto, vuoden 1982 Buick, Volvo 
p1800 sekä vuoden 1971 Mercury 
Cougar.

Kulkueen tarkoituksena on tuo-
da iloa ja valoa Auran joulunava-
ukseen.

Ajoneuvojen jouluvalokulkue 
valaisemassa ensimmäistä kertaa 
Auran joulunavausta

— On hienoa saada jotakin uut-
ta ja erilaista Auraan, joten tottakai 
halusimme olla mukana. Kuulema-
ni mukaan joulumuori on erittäin 
ylpeä tulevasta paraatikyydistä, 
kertoo kulkueeseen osallistuva 
Elina Hurme Auran Kiinteistö-
palvelusta.

Kulkue kulkee Auran keskus-
tassa, tekee siellä lenkin ja park-
keeraa lopuksi Auran monitoimi-
talo Auraamon pihalle. Kulkue 
lähtee liikkeelle noin kello 18.20. 

Kulkuetta kannattaa tulla ihai-
lemaan esimerkiksi Auraamon 
pihalle tai Yhdystien varteen. Jou-

luvaloilla tuunatut ajoneuvot ovat 
parkissa kello 20 asti Auraamon 
pihassa. Tule ihastelemaan ja ää-
nestämään suosikkiasi.

Kulkueen reitti:

Kulkue saapuu keskustaan Aura-
joentietä (tie 222), matkaa Auraa-
mon ohi Yhdystielle, kääntyy va-
semmalle Sillankorvantielle, josta 
vasemmalle Nikkarinkujalle ja 
tulee Mikonpolkun kautta jälleen 
Sillankorvantielle ja takaisin Au-
raamolle. Auraamo sijaitsee osoit-
teessa Turuntie 1, 21380 Aura.

Auralaisyritykset ovat innostuneet 
koristelemaan näyteikkunansa jou-
luisasti. Luvassa on toinen toistaan 
hienompia ikkunoita, joita kannat-
taa käydä ihailemassa joulunaikaan.

Kauneinta jouluikkunaa voi ää-
nestää 26.11. eli joulunavauksesta 
lähtien, ja äänestys päättyy 22.12. 

Kauneinta jouluikkunaa ja 
omaa suosikkiaan voi äänestää ver-
kossa ja Auraamon olohuoneessa. 
Äänestämällä voit myös osallistua 
joulupaketin arvontaan.

Lisätietoa äänestyksestä löy-
tyy äänestyspäivästä lähtien Auran 
kunnan verkkosivuilta sekä some-
kanavista.
 
Jouluikkuna-kilpailussa mukana 
olevat liikkeet:
1. Auraamon Kesäkauppa, Turun-

Äänestä Auran Äänestä Auran 
kauneinta jouluikkunaakauneinta jouluikkunaa

tie 1
2. Auraamon näyteikkuna (Auran 

Kotiseutuyhdistys,) Turuntie 1 
3. Auran Aarteet, Meijerikuja 1 
4. Hiushuone Walo, Turuntie 2 
5. Hiuskulma Loiste, Kauppakaa-

ri 1 
6. Kukka Fuksia, Turuntie 2
7. La Queen X, Turuntie 3
8. SunSali, Huuskantie 19
9. Tuisa Oy, Kuovinkuja 13
10.  4H:n Joulukauppa, Turuntie 3

 
Auran valoinen joulu on myös 
osa Lounais-Suomen jouluhaas-
tetta.
Etsi jouluhaasteen rasti vierail-
lessasi tapahtumassa ja osallistu 
palkintojen arvontaan. Tarkemmat 
ohjeet löydät osoitteesta jouluhaas-
te.hoods.fi

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.�

Pikkujouluihin
tunikat, puserot, housut

Novitan langoista
hyvä valikoima
Kauniit kotimaiset

käsintehdyt kyn�ilät
Tervetuloa!
SIRPAN

PUOTI
Kyrö  P. 02 486 2464

aikuiset 15,90€   lapset alle 10v 

Salontie 20, Marttila

Puh: 02-4846114

Grilliruuat ja 
annokset
Arkilounas
Pizza
Kahviotuotteet

pikkulammin@gmail.com
aikuiset 15,90€   lapset alle 10v 8€

www.trival.fi

Media ja ohjelmistot
TRIVAL

me autamme, ideoimme ja toteutamme
brändisi kehittämistä

Maksimoi näkyvyytesi

Kuvassa Auran kotiseutuyhdistyksen taidonnäyte viime vuodelta.
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Varsinais-Suomen Yrittäjägaalaa juhlittiin 
lokakuun lopulla Turun Logomossa. Viime 
vuonna gaala peruttiin koronan takia, mutta 
nyt varsinaissuomalaisen yrittäjäväen gaala 
toteutettiin kovinkin komeana.

Logomossa muistettiin pitkään yrittäjinä 
toimineita timanttiristeillä sekä jaettiin kulu-
neen vuoden kuntakohtaiset yrittäjäpalkinnot. 
Aurasta palkittiin Tuisa Oy:n toimitusjohtaja 
Tuija Toivonen ja Pöytyältä Eilamari Oy.

Maakunnallisen palkinnon voitti loimaa-
lainen Loimaan Kivi Oy.

Gaalassa muistettiin myös turkulaisen 
Smooth it Oy:n Irina Nurmea, joka valit-
tiin maakunnan vuoden nuoreksi yrittäjäksi. 
Vuoden yksinyrittäjän pestin sai turkulainen 
mentalisti Pete Poskiparta.

Erityismaininnan sai Auran kunnan ke-
hittämisjohtaja Anna-Mari Alkio. Hänelle 
luovutettiin elinvoiman edistäjä 2021 -pal-
kinto.

Tuisa ja Eilamari palkittiin
vuoden yrityksinä

TEKSTI JA KUVAT: Maria Suomi

— Yrittäjätaustaisena on ollut helppoa 
jalkautua kentälle ja lisätä sitä kautta yhteis-
työtä yrittäjien ja kuntien kesken.

Alkio on toiminut Auran lisäksi Kosken 
ja Marttilan elinkeinoasiantuntijana.

— Tunnen olevani etuoikeutettu, että saan 
tehdä työtä, jolla tiedän olevan merkitystä ja 
jota kohtaan tunnen suurta intohimoa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Hanna Munter kiitti Alkiota aktii-
visuudesta.

— Tekemisen meininki on noussut Elin-
keino-Anskin aikana aivan uudelle tasaolle. 
Yhteistyö yrittäjien ja alueen kuntien kanssa 

Pöytyän Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Lalli vas-
taanotti Eilamari Oy:lle myönnetyn palkinnon.

Tuija Toivonen nousi Logomon lavalle noutamaan palkintonsa. Ruusun ojensi Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen.

Pöydällinen pöytyäläisiä valmiina gaalan alkuun.

Anna-Mari Alkio (oik.) palkittiin vuoden 2021 
elinvoiman edistäjänä. Vierellä Maiju Joutsimies 
ja Heidi Ahlgren.

on luontevaa ja päivittäistä. Alkio on aktiivi-
nen ja vuorovaikutteinen yrittäjäyhdistyksen 
suuntaan eri yhteistyön muodoista ja yhdis-
tänyt myös alueen yrittäjäyhdistykset yhteis-
työhön, Munter sanoo.

”Epävarmuus  
on myrkkyä”

Gaala kokosi yhteen 700 yrittäjää ja heidän 
puolisoaan. Tervetuliaissanat lausui Varsi-
nais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki 
Hakkarainen. 

Hakkarainen harmitteli, miten korona-
pandemia on vaikuttanut varsinkin yrittäjiin. 
Kritiikkiä hän suitsi valtaapitäville.

— Pahinta on ollut, kun tulevaisuudesta 
ja sulkujen loppumisesta ei ole saatu varmaa 
tietoa. Epävarmuus on yrittäjille myrkkyä, 
hän totesi.

Hakkarainen muistutti tammikuun alue-
vaalien tärkeydestä ja kannusti yrittäjiä aset-
tumaan ehdolle.

— Kaikessa palvelutuotannossa, jossa 
on aidot markkinat, pitäisi lisätä yritysten 
osuutta.

Gaalan järjestää vuosittain Varsinais-
Suomen Yrittäjät Ry.

Aurajoentien matkailutiellä järjestetään 6. 
tammikuuta kello 16—19 Loppiaisvalo-
ajelu. Tänä aikana tien reunukset ja talo-
jen pihat täyttyvät lyhdyistä, jouluvaloista 
ja sään salliessa jäälyhdyistä. 
 Tapahtuman 
ideana on, 
että kaikki 
Aurajoentien 
matkai lut ien 
asukkaat ja 
toimijat voi-
vat ilahduttaa 
kulkijoita lait-
tamalla valoja 
tien varsille.

Loppiaisvaloajelu 
ihastuttaa joulun 
päätteeksi 

Avoimia työpaikkoja on nyt selvästi 
enemmän kuin vuosi sitten. Tilanne käy 
ilmi Varsinais-Suomen työ- ja elinkeino-
toimistosta tilastoista.

Esimerkiksi syyskuun lopulla avoimia 
työpaikkoja oli ilmoitettu TE-toimistoon 
7 100, mikä on lähes kaksinkertainen 
määrä vuodentakaiseen verrattuna.

Kuluvana vuotena työvoiman kysyntä 
on ollut poikkeuksellisen vilkasta. Eniten 
paikkoja on ollut auki rakentamisessa. 
Myös teollisuudessa, tekniikan alalla, 
sote -sektorilla, myyntialalla, kuljetuksis-
sa sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja 
ollut yli puolet enemmän auki kuin viime 
vuonna.

Rakennusalalla 
eniten avoimia 
työpaikkoja

Työttömyys on yhä vähentynyt Varsinais-
Suomessa selviää ely-keskuksen syys-
kuun työllisyyskatsauksesta.

Työttömien määrä väheni syyskuus-
sa niin nuorten, miesten ja naisten kuin 
ikääntyneidenkin kesken. Varsinais-
Suomen kunnista pienin työttömyysaste 
on Oripäässä (4,7%) ja suurin Turussa 
(12,8%).

Yksi syy työllisyyden parantumiseen 
on lomautettujen palaaminen takaisin 
töihin. Lomautettujen määrä aleni maa-
kunnassamme 3 600 henkilöllä vuoden-
takaiseen.

Lomautettuna olevien määrä oli 
vuonna 2020 huhti-toukokuun vaihteessa 
2000-luvun huipuissaan niin Varsinais-
Suomessa kuin koko maassakin. 

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeino-
toimistossa oli syyskuun lopussa kaikki-
aan 21 400 työtöntä työnhakijaa. Määrä 
on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Työttömistä lähes 
60 prosenttia on miehiä.

Oripäässä pienin 
työttömyysaste

Yrittäjägaalaan osallistui 700 
varsinaissuomalaista yrittäjää 
ja heidän puolisoaan.
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Tuisan eko-konsepti kasvussa
Kun rahtifirma toimitti kotiovelle 25 000 kilon painoisen kontin tuotteita, tiesi 
Tuija Toivonen, että kirjanpitäjän työt tulisivat väistymään yrittäjyyden tieltä.

Tuisan kuluneeseen vuoteen on mahtunut muun muassa iso investointi ja uusia tuotteita. Kuvassa Kirsi Dahlbom (vas.), Kati Tuominen ja 
Tuija Toivonen. Kuva: Riina Niemi

Auralainen Pasi Kovanen 
on toiminut yrittäjänä vuo-
desta 2005 alkaen.

— Kun työt toisaalla 
loppuivat, lähdin myymään 
omaa osaamistani ja aloitin 
toiminimiyrittäjänä. Nyt 
olen ollut 16 vuotta pää-
sääntöisesti tienhoitoalalla 
sekä tehnyt metallitöitä, 
Kovanen kertoo.

Päivätöidensä ohessa 
mies on kahden viimeisen 
vuoden ajan tehnyt myös 
vuokraustoimintaa.

— Ostin pienkaivinko-
neen ja lähdin tarjoamaan 
sitä aluksi vuokralle Auran 
alueelle. Sitä mukaa lisäsin 
vuokrattavia tuotteita, joil-
le oli eniten kysyntää.

Aluksi tarkoituksena 
oli, että vuokraustoimin-
ta liittyisi kaivinkoneen 
oheen sopiviin laitteisiin, 
kuten esimerkiksi maatii-

vistäjään. Lisäksi kaivin-
koneen siirtoon tarvittiin 
vuokralle peräkärry.

— Jostain välähti ot-
taa palju mukaan yhdeksi 
vuokra-artikkeliksi. Sitten 
kuvioihin tuli toinenkin 
palju ja lopulta saunapalju. 
Samalla aloin tarjoamaan 
vuokraamisen lisäksi pal-
velua. Tuon paikan päälle 
niin paljun, kaivurin kuin 
peräkärryn ja opastan asi-
akasta niiden käytössä. 
Moni onkin pyytänyt vink-
kejä ja neuvontaa laitteiden 
käyttöön, Kovanen kertoo.

Koronapandemia niin 
ikään vauhditti miehen lii-
ketoimintaa.

— Moni käytti rahaa 

Pasi Kovanen  
vuokraa ihmisille 
elämyksiä ja työkoneita

pandemian aikana esimer-
kiksi takapihaansa, jonne 
saatettiin kaivaa uusia pen-
saita ja asentaa palju.

Kaivinkoneen, tiivis-
tyslaitteen, betonimyllyn 
ja raivaussahojen vuok-
raustarve kasvoi. Samoin 
kävi paljujen kanssa.

— Ihmiset ehkä pitivät 
enemmän pieniä juhlia ko-
tonaan ja niihin haluttiin 
luksusta. Paljun vuokraus 
on mukava ja helppo li-
sä juhliin. Palju haetaan 
perjantaina ja palautetaan 
sunnuntaina ja samalla 
saat vuokrattua itsellesi 
elämyksen, hän kuvailee.

Telttasauna lämpenee 
missä tahansa

Kovanen pyrkii vähitellen 
kasvattamaan vuokra-ar-
tikkeliensa tarjontaa.

— Seuraava uutuus 
vuokrattavien tuotteiden 
joukossa on kotimainen 
telttasauna. Se kulkee kas-
sissa ja pystytettynä tarjo-
aa saunomismahdollisuu-
den 5—6 hengelle. Kiuas 
kulkee pienessä kärryssä 
ja sitä voi myös kantaa. 
Telttasaunan voi vuokrata 
esimerkiksi talkoosaunak-
si ja sen voi ottaa mukaan 
avantouintitapahtumaan tai 
muulle retkelle.

Viime kesänä Kovanen 
hankki heinäkuussa sup-
lautoja, joita hän vuokrasi 
Auraamon kautta. 

Varauskalenterissa nä-
kyy pikkujouluvarauset. 
Samaan aikaan kesäseson-
gissa elänyt kaivinkone-
vuokraus alkaa hiljentyä 
talven tullen.

Ensi vuodelle miehellä 
on jo suunnitelmia.

— Ajatuksena olisi 
hankkia ensi kevään aika-
na henkilönostin yhdeksi 
vuokrattavaksi kohteeksi.

Pasi Kovanen kasvattaa vähitellen vuokraustarjontaansa. 
Kuva: Riina Niemi

Auralainen yritys Tuisa pal-
kittiin Varsinais-Suomen 
Yrittäjien Yrittäjägaalassa 
yrittäjäpalkinnolla. Toimi-
tusjohtaja Tuija Toivonen 
kertoo kuluneen vuoden ol-
leen Tuisalle poikkeukselli-
sen hieno ja palkinto itses-
sään kruunasi sen. 

— Vuoteen on mahtu-
nut suuri investointi ja uusia 
tuotteita, jotka olivat isoja 
asioita meille. Oli hienoa tul-
la huomioiduksi tällä tavalla, 
Toivonen kertoo.

Matka palkituksi pai-
kalliseksi yrittäjäksi Tuija 
Toivosen kohdalla starttasi 
urasta kirjanpitäjänä.

— Kirjanpitäjän työ on 
ollut minulle helppo pohja 
lähteä yrittäjäksi. Yrityselä-
mä oli sitä kautta monelta 
osin tuttua.

Kimmokkeena yrittäjyy-
teen toimi Toivosen ihastus 
Himalajan kristallisuolaan, 
joka on edelleen yksi Tuisan 
tärkeimpiä myyntituotteita.

— Kyseessä on mieletön 
luonnonvara, josta moni ei ai-
kanaan tiennyt. Mihin tahansa 
sitä laittoi, se auttoi ja paransi. 
Elettiin vuotta 2007 ja suola-
valaisimet olivat silloin uusi 
juttu. Aloitin ensin toimini-
mellä ja vuonna 2011 perustin 
osakeyhtiön, hän kertoo.

Ekologiset arvot 
keskiössä

Tuija Toivonen aloitti yri-
tystoimintansa klassisesti 
kotoa käsin. Eteisen lattian 

toimiessa varastona, alkoi 
hän luomaan tuotteilleen 
konseptia ja kiertämään ko-
deissa puhumassa suolasta. 
Ihmiset alkoivat kiinnostua 
ja kauppa käydä.

— Lopulta kirjanpitäjän 
työt alkoivat haittaamaan 
harrastusta. Ensin vähensin 
työtä, mutta sitten tarjoutui 
mahdollisuus maahantuoda 
Himalajan suolaa itse. Teen 
silloisen tavarantoimittajan 
kanssa yhteistyötä edelleen.

Suolan maahantuonti 
tarkoitti sitä, että Toivoselle 
toimitettaisiin kertaheitolla 
25 000 kiloa tavaraa. Tällöin 
Toivoselle realisoitui, että 
yrittäjyys olisi sivuuttamas-
sa palkkatyön.

— Lähdin muutamil-
la suolatuotteilla eteenpäin 
ja vähitellen mukaan tuli 
muita tuotteita. Esimerkiksi 
suolasaippua oli kiinnosta-
va ja iho-ongelmiin sopiva. 
Tiettyihin ongelmiin se oli 
kuitenkin liian vahva. Etsin 
tuotetta, joka sopisi herkem-
mälle iholle. 

Toivonen otti yhteyttä 
suomalaiseen laboratorioon 
ja yhteydenotto poiki ajan 
kuluessa Sade-kosmetiikka-
sarjan. Tänä päivänä sarjas-
sa on parikymmentä iho- ja 
hiustenhoitotuotetta. 

— Kultaisena lankana 
tuotteissani kulkee edelleen 
Himalajan kristallisuola, 
eko-pohjaiset raaka-aineet ja 
kotimaisuus. Viimeiset kak-
si vuotta olemme kehittäneet 
hiustuotesarjaa ja tarkoituk-

sena on lähteä viemään eko-
tuotesarjaa kampaamoihin, 
Toivonen kertoo.

— Viime vuoden loppu-
puolella meille tuli oma suo-
laterapialaite, aromadiffuu-
sori. Se purskuttaa höyryä 
ilmaan ja mukana voi käyt-
tää eteerisiä öljyjä tai suolaa. 
Etenkin flunssakautena sillä 
on selkeitä vaikutuksia ja se 
menee kaupaksi päivittäin 
verkkokaupasta, hän jatkaa.

Kaikissa tuotteissa tärke-
ää onkin luonnonmukaisuus, 
eettisyys ja ekologiset arvot. 

Ennätysliikevaihto koro-
nasta huolimatta

Tuija Toivonen kertoo 
yritystoiminnan laajentu-
neen. Nyt Tuisalla on 500 
jälleenmyyjää ympäri Suo-
mea. Liiketoiminnan kas-
vaessa muutto suurempiin 
tiloihin tuli myös ajankoh-
taiseksi.

— Toimimme aluksi ko-
tini kellarissa ja Marttilassa 
meillä oli varasto. Olimme 
siis levittäytyneet moneen 
paikkaan. Nyt toimimme 
Kuovinkujalla uudessa hal-
lissa ja olemme onnellisia 
siitä, että tulimme muuton 
myötä paikallisesti enem-
män esille.

Nyt Tuisan uusista tilois-
ta löytyvät erilliset pakkaa-
mo- ja toimistopuoli, varas-
totilaa sekä myymälä. Uutta 
työvoimaa palkattiin ja nyt 
henkilökuntaa on neljän hen-
gen verran. 

— Kasvua ja kehitystä 
on tapahtunut ja tänä vuon-

na todennäköisesti tulee vie-
lä tehtyä ennätyksiä. Viime 
vuonna koronasta huolimat-
ta teimme ennätysliikevaih-
don, Tuija Toivonen kertoo.

Aiemmin Tuisan verk-
kokaupan rooli oli pieni ja 
tukkukaupan osuus 90 pro-
senttia liikevaihdosta. Sit-
temmin on tapahtunut muu-
tos ja verkkokaupan rooli 
on kasvanut entisestään. 
Toivonen arvelee, että pian 
puolet myynnistä tapahtuu 
verkkokaupan välityksellä. 
Hittituotteena toimii kuiten-
kin edelleen sama tuote, jos-
ta Tuisan matka alkoi.

— Neljätoista vuotta 
sitten aloitin suolalampus-
ta, mutta siitä huolimatta 
koskaan emme ole myyneet 
niitä niin paljon kuin pari-
na viime vuotena. Ilmiö on 
mielenkiintoinen. Olemme 
varautuneet joulusesonkiin 
ja siihen, että myymme li-
säksi paljon aromadiffuu-
sereja, joiden uskon olevan 
yksi sesongin suuri myynti-
artikkeli.

Tie nykytilanteeseen on 
ollut Toivosen mukaan pitkä 
ja sisältänyt pitkiä päiviä ja 
kiertämistä ympäri Suomen 
niin messuilla, tapahtumissa 
kuin ihmisten kodeissa.

— Minulla on usein vah-
va intuitio asioista, joita läh-
den tekemään. Tarkastelen 
asioita asiakkaiden näkökul-
masta ja peilaan asioita hei-
dän kauttaan. Yksikään tuote 
ei minulle tule ellen itse usko 
siihen täysin. 

TEKSTI: Ina Virtanen TEKSTI: Ina Virtanen

”Tuon paikan päälle 
niin paljun, kaivurin 
kuin peräkärryn ja 
opastan asiakasta 
niiden käytössä.”
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Auralaisen ravintola Hulluponin 
yrittäjä Pauliina Vinellä on riittä-
nyt viime aikoina kiireitä. Ravin-
tola on nimittäin avannut uuden 
toimipisteen Turun keskustaan 
Hansakorttelin kolmannen kerrok-
sen ravintolamaailmaan.

— Aurassa markkinointi on 
helppoa, kun asukkaita on 4 000. 
Emme käytännössä pysty teke-
mään mitään ilman, että asukkaat 
tietävät. Turussa olemme vielä 

Hulluponi laajensi Turun keskustaan
että jossain vaiheessa ryhdyn yrit-
täjäksi. Kun Hulluponin paikalla 
olleen edellisen ravintolan konkurs-
sipesä tuli myyntiin, oli se minulle 
helppo päätös lähteä ostamaan. 

Kuluneeseen viiteen vuoteen 
on mahtunut myös vaikea ajanjak-
so, joka on kaikkia koetellut ko-
ronapandemia.

—  Se aiheutti omat haasteensa, 
mutta sen kanssa osattiin pelata ja 
pystyttiin perustamaan toinen ra-
vintola. Koronatuet olivat kiva pie-
ni lisä, jolla päästiin akuuttien pa-
hojen hetkien yli. Lisäksi teimme 
myös henkilöstöravintolasopimuk-
sia muutamien yrittäjien kanssa. 
Työntekijät pääsivät ruokatunnilla 
ravintolaan rauhassa istumaan. 
Kun sopimuksia oli muutaman, yl-
läpitivät ne hiljaisen ajan myynnin.

Kulunut viisi vuotta on ollut 
Vinelle opettavaista aikaa.

— Täällä pienellä paikkakun-
nalla on toisenlaista kuin Turussa. 
Ei sitä ensin tajunnutkaan, kuinka 
suuri kulttuuriero on. Kun on tot-
tunut pienen paikkakunnan asia-
kaskuntaan, jännitti mennä kohti 
suurempaa.

Turun ravintolan asiakaskuntaa 
on alettu vähitellen tavoittaa.

— Hevosenliha on siellä se jut-

Korona toi omat haasteensa, mutta siitä huolimatta Pauliina Vine päätti lähteä 
laajentamaan yritystään. Kuva: Riina Niemi

tu. Meillä saa valita, että ottaako 
esimerkiksi hampurilaiseensa nau-
dan tai hevosen lihaa. Aurassa se 
ei ole vastaava myyntivaltti kuten 
Turussa.

Vine kertoo ruoassa käytettävän 
kotimaisen hevosenlihan olevan 
hyvin rautapitoista, vähärasvaista 
eikä aivan niin vahvan makuista 
kuin riistalihan.

— Maukkaampaa se on mie-
lestäni kuin naudanliha. Hevosen 
teurastuksessa hevoselta otetaan 
rasva pois, jonka takia liha on ras-
vattomampaa. Naudassa kaikki 
rasva menee puolestaan jauhelihan 
mukaan.

Mainostusta Turussa ravintola 
on tehnyt hauskalla ihmisiä haus-
kuuttavalla kampanjalla.

— Olemme tehneet mainos-
kampanjoita ja käyneet mainos-
tekstein varustetulla loimella pue-
tun shetlanninponin kanssa käve-
lemässä Hansakorttelissa, Vine 
kertoo.

“Kun on tottunut pienen 
paikkakunnan  

asiakaskuntaan, jännitti 
mennä kohti suurempaa.”

Vielä hieman tuntematon seksuaaliterapia käsittelee tärkeitä asioita.

Anni Mäkäräinen kokee, että yrittäjäksi ryhtyminen vaati rohkeutta.

Anni Mäkäräinen on Aurassa 
työskentelevä seksuaaliterapeut-
ti, seksuaalineuvoja ja mind-
fulness-ohjaaja. Hän kiinnostui 
seksuaalineuvojan työstä toimi-
essaan aiemmin kätilönä.

— Koin, että äideille ja van-
hemmille pitäisi olla enemmän 
annettavaa seksuaalisuuteen liit-
tyvissä teemoissa synnytyksen 
jälkeen. Kätilökoulutuksessa asi-
aa käsiteltiin, mutta ei riittävästi. 
Aloin miettiä seksuaalineuvojan 
opintoja, jotka käydään ennen 
seksuaaliterapeutin opintoja, hän 
kertoo.

Mäkäräinen päätyi opiskele-
maan seksuaalineuvontaa, jonka 
lopulta koki niin mielenkiintoi-
sena, että halusi opiskella alaa 
lisää. 

Jatko-opinnoissaan hän saa-
vutti seksuaaliterapeutin päte-
vyyden. Yrittäjyyttä Mäkäräinen 
mietti pidemmän aikaa.

— Viime keväänä tein ensim-
mäisiä töitäni yrittäjänä. Seksu-
aaliterapeutin työn ohessa teen 
myös nuorille suunnattuja Kelan 
nuotti-valmennuksia. 

Yrityksensä hän perusti siis 
keskellä koronapandemiaa. 

— Yrittäjäksi lähteminen 
vaati rohkeutta jo pidemmän 
aikaa. Koronaa en siinä kohtaa 
ajatellut. Ajattelin, että jos en 
nyt kokeile yrittäjyyttä, saattaa 
se jäädä kokonaan tekemättä.

Vastaanottoaan Anni Mäkä-
räinen pitää Riihikoskella Meto-

din terapia- ja hyvinvointitalolla. 
Seksuaaliterapia on Mäkäräisen 
mukaan ehkä vielä hieman tun-

TEKSTI: Ina Virtanen
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täysin tuntematon toimija ja siellä 
tunnetuksi tekeminen on hitaam-
paa, Vine kertoo.

Hulluponi jatkaa Turussa tutul-
la linjalla.

— Ajatus ruokalistan laadin-
nassa on se, että se on kaikille 
sopivaa ja ravitsevaa ravintola-
ruokaa. Mahdollisuuksien mukaan 
kotimaista ja erikoisuutena hevo-
senliha. 

Vine painottaa, että kaikki ovat 

tervetulleita ravintolan asiakkaiksi.
— Me emme pelkää lapsia, 

vaan sanomme, että kyllä ääntä 
maailmaan mahtuu. Meillä lapset 
pääsevät opettelemaan ravintola-
käyttäytymistä ja vanhempien ei 
tarvi stressata käyntiä.

Hansakorttelin yläkerta tuntui 
sopivalta vaihtoehdolta ja Hullu-
poni otettiin positiivisesti vastaan.

— Ravintolamaailma on pää-
osin suuntautunut itämaiseen ruo-
kaan ja Hansakorttelin työntekijät 
sanoivat, että on kiva saada muuta-
kin kuin riisiä, hän nauraa.

Vine kertoo odottavansa Turun 
kauppatorin remontin valmistu-
mista.

— Se valmistuu vuoden pääs-
tä. Jos olisimme odottaneet liikaa, 
olisi vuokrasopimusta voinut olla 
vaikeampi saada.

Viisi opettavaista vuotta

Tammikuussa tulee kuluneeksi viisi 
vuotta Hulluponin avajaisista. En-
nen oman ravintolan perustamista 
Pauliina Vine työskenteli Turun 
Caribia kylpylähotellin ravintola-
maailman ravintolapäällikkönä.

— Kun on yrittäjätaustaisesta 
perheestä, oli jotenkin aina ajatus, 

että ideaalitilanteessa seksuaali-
neuvojia ja -terapeutteja olisi riit-
tävästi tarjolla, ja terveydenhuollon 
palveluista ohjattaisiin asiakkaita 
heidän luokseen. 

— Mielestäni meitä pitäisi olla 
vähintään joka kunnassa julkisessa 
terveydenhuollossa. Seksuaalisuus 
on iso osa ihmisen hyvinvointia. 
Jos verrataan muihin terapiapalve-
luihin, ei seksuaaliterapia ole aivan 
niin yleinen ja siihen liittyy myös 
kokemukseni mukaan aika paljon 
väärääkin tietoa.

Mäkäräinen selventää, että ky-
se on seksuaaliterapiasta, ei seksi-
terapiasta, joka on eri asia. 

— Seksuaalisuus on osa ihmi-
syyttä, persoonaa, olemista ja elä-
mää. Se on henkilökohtainen asia, 
johon liittyy usein kysymyksiä, 
hämmennystä ja jopa syyllisyyden 
tunteita. Kun liikutaan niin haavoit-
tuvalla alueella, on tärkeää, että on 
ihmisiä, jotka ovat opiskelleet niitä 
asioita ja voivat tukea ja auttaa.

Yksin tai  
kumppanin kanssa

Seksuaaliterapeutin luona voi käy-
dä yksin tai kumppanin kanssa.

— Kumppanin kanssa keskus-
telun aiheena on usein seksuaali-
nen haluttomuus tai halujen koh-
taamattomuus. 

Myös seksuaaliseen väkival-
taan ja hyväksikäyttöön liittyvät 
teemat nousevat esiin keskuste-
luissa. 

— Nuorten kanssa käydään 
läpi itsetuntoon ja oman kehon 
hyväksymiseen liittyviä asioita. 
Riitänkö minä, olenko tarpeeksi 
hyvä, kaunis ja fiksu. Kysymyk-
set liittyvät omaan identiteettiin. 

Mindfulness-ohjaajan työ 
keskittyy puolestaan asiakkaan 
arjessa jaksamiseen.

— Käydään läpi perusasioi-
ta, kuten miten olla läsnä ja oppia 
ottamaan kukin hetki vastaan sel-
laisena kuin se tulee. Lempeys ja 
itsemyötätunto ovat isoja teemo-
ja. Miten suhtautua hyväksyvällä 
ja lempeällä asenteella itseensä ja 
muihin.

Tutkimuskenttänä mindful-
ness on vielä nuori. 

— Suomessa se on vielä 
vähemmän tunnettu kuin sek-
suaaliterapia. Ihmisiä kuitenkin 
kiinnostaa yhä enemmän oma 
hyvinvointi. Uupumusta ja väsy-
mystä on paljon. Ajattelen, että 
mitä enemmän tutkittuun tietoon 
perustuvia vaihtoehtoja on, sitä 
enemmän ihmiset löytävät itsel-
leen sopivan keinon hoitaa hy-
vinvointiaan. 

tematon terapiamuoto ihmisille, 
vaikka seksuaalineuvojia Suomes-
sa onkin jo mukavasti. Hän kokee, 

”Lempeys ja  
itsemyötätunto 

ovat isoja 
teemoja.”

“Riitänkö minä, olenko tarpeeksi hyvä, kaunis ja fiksu?”
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Puhelin soi — taas. Eila Al-
ho vastaa. Äsken kysyttiin, 
voisiko Alho valmistaa glu-
teenittomia luumutorttuja. 
Nyt luurin toisessa päässä 
tiedustellaan gluteenitonta 
voileipäkakkua.

— Monenlaista ihmiset 
kyselevät, Alho vahvistaa.

Mutta sitä juuri halu-
taankin. Yläneläisten Alhon 
ja Mari Haaviston Eilama-
ri Oy -yrityksen ideana on 
valmistaa leivonnaisia, jotka 
sopivat ihan jokaiselle. Pää-
paino on ruokaleivissä.

— Välillä innostutaan 
vähän liikaa ja sitten huo-
mataan, että taas valikoima 
on paisunut, Alho naurahtaa.

Eilamarin lämpimäisissä 

Jotta jokainen saisi leipää
TEKSTI JA KUVAT: Maria Suomi

ei ole vehnää tai kauraa, ei 
soijaa eikä maitoa. Ainakaan 
ulkonäön perusteella moista 
ei uskoisi, mutta näin kuu-
lemma on. Hapanleipätai-
kinaan sekoitetaan tattaria, 
riisiä ja maissia, mausteeksi 
pellavaa ja kuminaa.

— Nykyään kauraa käy-
tetään vaikka missä. Sekään 
ei sovi kaikille keliaakikoil-
le, Alho muistuttaa.

Päämäärätietoinen työ on 
pantu merkille. Eilamari va-
littiin tämän vuoden pöytyä-
läisyritykseksi. Alho on tie-
tysti otettu tunnustuksesta.

— Koen, että tämä pal-
kinto on tunnustus meille 
kaikille Yläneen keskustan 
yrittäjille. 

— Yhdessä täällä on hi-
koiltu ja kannettuja euroja 
kauppaan. Yläne on hyvä 
kylä yrittää.

Idea kehittyi 
kotiäitivuosina

Eila Alho ja Mari Haavisto 
tutustuivat opiskeluaikana. 
Alho pänttäsi kasvatustietei-
tä, Haavisto biokemiaa. 

2000-luvun alussa aka-
teemiset kotiäidit muuttivat 
perheineen Yläneelle. Mo-
lemmilla oli halu tehdä ruo-
ka itse, jotta todella tiedettäi-
siin, mitä syödään.

Huomaamattaan kaksik-
ko valoi kotiäitivuosinaan 
tulevan yrityksensä peruski-
ven: testaili reseptiikkaa ja 
tutki ravintotietoutta.

— Koska aivan kodin lä-
heltä ei löytynyt oman alan 
töitä, päätimme perustaa 
yrityksen. Se sopi elämänti-
lanteeseen. Ei tarvinnut ajaa 
pitkää työmatkaa ja pystyim-
me tekemään osa-aika työtä 
perheiden ehdoilla.

Eilamarissa on rikottu 
oletus, että yrittäjyys ja per-
he-elämä eivät sovi yhteen. 
Sumplimista se toki vaatii 
ja toisinaan yötöitä, mutta 
homma on saatu toimimaan.

— Alusta asti meidän 
pääajatuksena on ollut, että 
mikään yrityselämän tavoite 
ei saa rikkoa perheitä.

Nykyään aviomiehetkin 
kuuluvat Eilamarin vahvuu-
teen. Yritys työllistää kaikki-
aan kahdeksan täyspäiväistä 
työntekijää ja muutamia osa-
aikaisia.

Pienen mahdollista 
erikoistua

Kun Eilamari perustettiin 
2011, gluteenittoman leivon-
naisten tarjonta oli Suomes-
sa vähäisempää. Kysyntää 
kyllä oli.

Myöhemmin kilpailu on 
koventunut. Nyt myös isot 
perinteiset leivontatalot ovat 
satsanneet gluteenittomaan 
puoleen.

— Pienen on mahdollista 
erikoistua paremmin, Alho 
mainitsee yrityksensä vah-

”Mikään 
yrityselämän 
tavoite ei saa 

rikkoa perheitä.”

Yläneellä leivotaan leipiä, jotka ovat sekä gluteenittomia, soijattomia että maidottomia. — Haluamme palvella ihmistä, joka ei välttämättä saisi leipää mistään muualta, sanoo Eila Alho.

Toukokuussa Eilamarin myymälä siirrettiin uusiin tiloihin.

Leipomossa tuoksuu piparit 
ja joululimppu.

Yläneeltä lähtee lei-
vonnaisia ympäri Suomea. 
Satakuntaan viedään tava-
raa tiistaisin ja perjantaisin, 
Turkuun maanantaisin, kes-
kiviikkoisin ja perjantaisin. 
Suurimpia asiakkaita ovat 
päivittäistavarakaupat.

Tulevaisuuteen katsotaan 
positiivisin mielin.

— Tavoitellaan mal-
tillista mahdollisuuksien 
mukaista kasvua, Eila Alho 
kuvailee.

vuudeksi.
Kuluneena keväänä Eila-

marissa on laajennettu. Nyt 
leipomoa on Haverintien 
molemmin puolin.

Uusissa tiloissa on 
myymälä sekä valmistetaan 
jauhoseokset, vanhoissa 
leivotaan. 

— Fyysiset seinät olivat 
kasvumme rajoite. Ennen 
leipominen oli mahdollista 
vain neljänä päivänä vii-
kossa.

Loppuvuoden sesonki 
aloitettiin lokakuun lopulla. 

Avattu uusi  
katsastusasema  

Koskelle!

Palvelemme:  
Koskella ma-pe klo 9-16.15
               rekisteröintipalvelut ke klo 9-12
Liedossa ma-pe klo 8.00-17.00

Tervetuloa paikallisille konttoreille!

Kosken Katsastuspalvelu
Koskentie 372, Koski Tl
02720010
www.koskenkatsastuspalvelu.fi

Liedon Katsastuspalvelu
Tuulissuontie 34, Lieto
024364300
www.wp-katsastus.fi
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Jymy-jäätelön matka alkoi vuonna 2014, 
kun luomujäätelöä alettiin valmistaa ensim-
mäisenä Suomessa Suomisen Maito Oy:ssa.  
Jäätelötehtaan vuosien matka kuluttajien os-
toskoreihin on ollut mielenkiintoinen. Nyt 
sen hedelminä kauppojen hyllyiltä löytyy 
luomujäätelön ohessa niin vegaanisia, vähä-
kalorisia kuin hiilinegatiivisia jäätelöitä.

Auralaisen jäätelötehtaan perustaja ja 
yrittäjä Olli Suominen muistelee matkaa 
seitsemän vuoden takaa, kun yritys valmisti 
ensimmäisen myyntikuntoisen jäätelönsä.

— Silloin olin vielä nuori ja opiskelin. 
Sivussa suoritin opinnot kunnialla maaliin 
ja nyt toimin yrittäjänä täysipainoisesti, Suo-
minen kertoo.

Ollin lisäksi yrittäjinä ovat hänen veljen-
sä Samuli Suominen, Horst Neumann sekä 
Jyrki Sukula.

— Mielestämme meillä on hieno yritys-
tarina. Siihen kuuluvat raaka-aineiden alku-
perä, vastuullisuus ja maku. Vastuullisuus on 
meille ollut yhtä tärkeä alusta asti ja olemme 
huomanneet ajan mittaa, että se tulee yhä tär-
keämmäksi, Suominen summaa.

Tunnettuuden ja mielikuvan aikaansaa-
minen kuluttajissa on kuitenkin hänen mu-
kaansa hidasta.

— Isoilla kilpailijoilla on valtavat bud-
jetit. Meidän kohdalla kova työ kuitenkin 
kantaa hedelmää.

 Kohti Euroopan  
markkinoita

 Herkullisen jäätelön lisäksi Suomisen Maito 
Oy:n arvopohjalla ovat puhtaus ja hiilijalan-
jälki.

— Luomujäätelölle tehty pakkausuu-
distus oli myös iso ponnistus. Näkyvyyttä 
kaupassa pyritään puolestaan parantamaan. 
Se voidaan saavuttaa asettamalla myynti ja 
markkinointi keskiöön.

Pieni jäätelötehdas vakuuttaa maulla ja laadulla

Tärkeänä asiana Suominen mainitseekin 
nimenomaan kotimaan myynnin ja markki-
noinnin kuluttajien lisäksi.

— Suomessa arvostetaan kotimaisia 
tuotteita. Se on ykkösprioriteettimme.

Toisaalta Jymy on alkanut valloittaa 
myös Euroopan markkinoita. Syynä siihen 
on Jymyn perustajajäsenen Horst Neuman-
nin suhde Saksaan. Kaksoiskansalaiselta 
löytyy taskustaan Saksan passi, ja hän on 
kaksikielisenä raivannut tietä maan markki-
noille.

— Jo kolmatta vuotta Saksa on meille 
merkittävä myyntikanava. Sinne suuntaan 
on tehty paljon työtä ja kauppaa on saatu 
aikaiseksi.

Suomisen mukaan Saksa on noussut esiin 
kiinnostavana kohteena maan suuren luomu-
markkinan ansiosta.

— Suomessa luomumarkkina on kasva-
nut koko toimintamme ajan, mutta Saksas-
sa se on tuplaantunut ja on EU:n suurin. Ja 
viime vuonna se kasvoi kaksinumeroisilla 
luvuilla, joten potentiaali on huima.

 Oma kioski  
suunnitelmissa

 Kuluttajat ovat nykypäivänä yhä tietoisem-
pia valinnoistaan. Jymy-jäätelö vastaa siihen 
jo lähtökohtaisesti maidontuotannostaan al-
kaen, sillä Suomisen Maidon hiilijalanjälki 
on muita alhaisempi. Uutuutena tehtiin hii-
linegatiivinen jäätelö.

— Kisa alalla on kova, kun mukana on 
suuryhtiöitä ja pienemmät kotimaiset yrityk-
set. Kotimaisia yrittäjävetoisia ei kuitenkaan 
ole käytännössä muita kuin me, Olli Suomi-
nen kertoo.

Pakkaus on myös tärkeä mainospinta.
— Kun jäätelöt ovat kaupassa, on kiin-

nostavaa, miten ihmisten ostopäätös tapah-
tuu. Koskaan ei voi olla tarpeeksi viisas, 

Auran tehtaalla työn touhussa Janne Mäenpää (vas.), Senni Korpioksa ja Olli Suominen. Kuva: Riina Niemi

mutta tuotteen ulkonäkö ja nimi ovat tärkeät.
Suosituin Jymy-jäätelö on Suomisen mu-

kaan Jymy-pistaasi.

— Se on vegaaninen härkäpapupohjai-
nen tuote, joka on maultaan uniikki. Vegaa-
nituotteet ovat nostaneet suosiotaan ja niille 
on saatu hyvin tilaa kaupoista. Sitä kautta 
maku on tullut Suomessa suosituksi ja sa-
malla myös Saksassa.

 Alusta tähän päivään saakka vaniljan 
makuinen jäätelö on kuitenkin myydyin.

— Se on tavallisen oloinen, mutta erilai-
nen kuin muilla. Valmistuksessa käytössäm-
me ovat aidot vaniljatangot, jotka raapute-
taan käsin.

Myös cookie dough –maku syntyy käsi-
työn tuotoksena.

— Jäätelön taikinapalaset tehdään itse 
gluteenittomana ja luomuna. Voi ruskiste-
taan itse, eikä taikina siis ole tehdastekoista.

Olli Suominen kertoo, että jäätelöitä on 
tullut maisteltua itse jopa pelottavan paljon.

— On mukava osa hommaa, että niitä 
joutuu maistelemaan. Mikään maku ei ole 
itsellä pysynyt suosikkina, vaan ne vaihtele-
vat vuodenajan mukaan. 

Tulevaisuuden suunnitelmissa Jymy-jää-
telöille toivotaan omaa jäätelökioskia.

— Paikka paikalliselle kioskille voisi 
löytyä Aurasta tai Turusta. Samalla kioski 
toisi meille lisää tunnettuutta, kunhan sopiva 
paikka löydetään.

Erilaisia jäätelömakuja kehitetään jatkuvasti.. Kuva: Riina Niemi

“Vastuullisuus on 
meille ollut yhtä 

tärkeä alusta asti.”

TEKSTI: Ina Virtanen
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Auran, Koski Tl:n ja Marttilan alueen yrit-
täjille pidettiin syksyllä 2020 yrittäjien aa-
mukahvitilaisuuksissa infoa tulevasta tuo-
tekehityksen erikoisammattitutkinnosta. 
Koulutukseen ilmoittautui lopulta lähes 30 
auranmaalaista yrittäjää, joita kaikkia yhdisti 
halu oppia ja kehittää omaa liiketoimintaan-
sa.  Koulutus koostui kerran kuukaudessa 
olevista koulutuspäivistä, jotka toteutettiin 
verkon yli. Koulutuksissa käsiteltiin mm. 
toimintaympäristön strategisia valintoja, 
asiakaslähtöistä ajattelua, tuotekehitystä, 
digiajan asiakasta, palvelumuotoilua sekä 
taloutta. Jokaisella opiskelijalla oli myös 
oma mentori, jota sai itse ehdottaa tai se 
voitiin hakea myös koulutuksen toteuttaneen 
Rastor-Instituutin kautta. Koulutus koostui 
monimuotoisista koulutuspäivistä sekä kou-
lutuksen aikana tehtävästä kehityshankkees-
ta. Kehittämishanke toimii myös näyttötut-
kinnossa näyttöaineistona, josta virallinen 
tutkinto muodostuu.

Koulutus oli mahdollista suorittaa op-
pisopimuksella, jolloin se on osallistujalle 
ilmainen. Seuraavassa kerrotaan muutaman 
koulutukseen osallistuneen yrittäjän koke-
muksia ja ajatuksia koulutuksesta.

Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnosta  
valmistui auranmaalaisia yrittäjiä

— Koulutuksesta oli tuoreelle yrittäjäl-
le paljon hyötyä. Siinä keskityttiin asioihin, 
jotka yrittäjän normaaleissa arjen kiireissä 
tuppaavat unohtumaan. Ajatuksia ja ideoi-
ta syntyi koulutuksen aikana paljon ja niitä 
hyödynnettiin saman tien somessa, asia-
kaspalvelutilanteissa, kuin myös ”kentällä” 
asennuksia tehdessä. Oman koulutukseni 
ohjasin enemmän yritykseni brändin raken-
tamiseen, joka mielestäni onnistui odotettua 
paremmin ja kasvatti kysyntää työrintamal-
la koulun edetessä. Suosittelen jokaiselle 
yrittäjälle tämän koulutuksen käymistä. 
Kouluttajien opetus oli selkeää ja helposti 
ymmärrettävää, niin että maallikkokin sen 
tajusi, kertoo Saneeraus Joutsimiehen yrit-
täjä Henri Joutsimies.

Koulutuksen hyödyistä kertoo myös Sil-
ver River Seikkailukeskuksen yrittäjä Jouni 
Nummila seuraavaa: 

— Oli pakko raivata kalenterista tilaa 
tuotekehitysprojektille, jolle asetettiin sel-
keät päämäärät ja tavoitteet. Tietoinen kehi-
tystyö parantaa palveluja, tuo uusia asiakkai-
ta ja näin tehostaa kannattavuutta. Meidän 
tapauksessa uusia asiakkaita on jo nyt saatu 
etenkin suosituille mönkkärisafareille ja us-

koisin, että tulevaisuudessa vielä enemmän 
muillekin alueille.  Uskon kyllä, että itse 
kehittyminen jää yhä enemmän jatkuvaksi 
toiminta-ajatukseksi yrityksellemme. Näin 
asiakkaidenkin on mukava tulla aina uudel-
leen Silver Riveriin.

Entä mitä vastaa yrittäjä, kun kysytään, 
suositteletko toiselle yrittäjälle osallistumis-
ta vastaavaan koulutukseen? Juuri Turkuun 
laajentaneen Hullu Poni ravintolan ravinto-
loitsija Pauliina Vine vastaa:

— Ehdottomasti! Me yrittäjät teemme 
usein asioita ”selkärangasta” ja pysymme 
”omissa poteroissa”, tämän koulutuksen 
kautta kuulee muiden keksinnöistä ja saa sitä 
kautta tuuletettua omaa ullakkoaan.

Päivi Koskelin-Luhtala toimii Kaune-
ushoitola Harmonicin yrittäjänä ja hänen 
mielestään yksinyrittäjänä koulutukseen 
osallistumisesta sai potkua omaan tekemi-
seen. Lisäksi ryhmässä keskustelu toi erilai-
sia näkökantoja myös omaan tekemiseen.  

—Koulutuksesta sai hienosti työkaluja 
millä tavalla kannattaa lähteä kehittämään 
omaa yritystä. Omat pyörät pyörivät ja muu-
toksia on tiedossa Harmoniciin, Koskelin-
Luhtala.

 

Silver River -mönkijäsafari

Päivi Koskelin-Luhtala

TET-VIIKKO POIKI 
KESÄTYÖN
”TET eli työelämään tutustuminen on mo-
nille ensimmäinen kosketus työelämään.

Tämän takia se jännittää monia, kuten 
itseäni se jännitti todella paljon, mutta sel-
visin siitä ja kokemukset ja muistot harjoit-
telustani ovat kullanarvoisia.

Olin aloittanut harjoittelupaikan hake-
misen viimeisillä mahdollisilla päivillä ja 
tämän takia jouduin soittamaan lukuisiin 
eri yritykseen, jotta saisin paikan. Soittami-
nen oli jo itsessään jännittävää, mutta vielä 
jännittävämpää oli mennä myöhemmin pai-
kan päälle tekemään sopimusta.

Onneksi kaikki meni hyvin ja viikko 
oli todella antoisa. Työtehtäviin perehdy-
tys sujui vaivatta ja viikko kului nopeasti. 
Tylsiä hetkiä ei ollut paljoa, mutta jos työt 
loppuivat menin omatoimisesti pyytämään 
lisää enkä ruvennut selaamaan somea. 

Parasta TET-harjoittelussa oli se, että 
sain kesätyöpaikan sen kautta.

Lopuksi haluaisin antaa vinkkejä tule-
ville TET-harjoittelijoille: Edustatte työ-
paikallanne itsenne lisäksi kouluanne, ky-
sykää aina rohkeasti apua työtehtävissä ja 
muistakaa käyttäytyä hyvin.”

Valtteri Pulkkinen

Kokemusta tulevaisuuden työntekijöille

Valtteri Pulkkinen (vas.) tutustui työelämään Matin Mainion sinappitehtaalla. Hän kuvailee kokemusta kullanarvoiseksi. Oikealla Marko Mäkilä. 
Kuva: Riina Niemi

TET on peruskoulun työelämään tutustu-
misjakso, joka auttaa oppilaita mahdollisesti 
löytämään oman tulevaisuuden ammattinsa. 
Seuraava TET-jakso Aurassa on viikolla 11-
12. TET-harjoittelijan voi ottaa avuksi ar-
kiseen aherrukseen, tai vaihtoehtoisesti voi 
miettiä jonkin projektiluonteisen hankkeen, 
johon ei tahdo itsellä olla aikaa tai osaamista. 
Esimerkkeinä erilaiset käännöstyöt, some-
markkinointi, näyteikkunan somistaminen 
tai muu vastaava. Tärkeintä on miettiä etu-
käteen työtehtävät harjoittelujaksolle, tällöin 
voit ennakkoon kertoa tarpeesi ja löytää so-
pivan osaajan.

Käytännössä harjoittelijan ”palkkaami-
nen” se on hyvinkin simppeliä, vastaatte 

vaan kyllä hakijan kysyessä harjoittelupaik-
kaa, täytätte lomakkeen, mietitte harjoitte-
lujakson ajaksi mielekästä tekemistä ja va-
raudutte opastamaan harjoittelijaa riittävästi. 
Ja jakson päätyttyä annatte arvionne, miten 
oppilas mielestänne suoriutui tehtävistään. 
Ei muuta! Harjoittelusta ei makseta palkkaa 
eikä tarvitse miettiä vakuutuksia tai muita 
työnantajavelvoitteita.

Meillä Matin Mainio -sinappitehtaalla 
oli ensimmäinen harjoittelija viime syksy-
nä. Mekin alkuun hieman epäröimme että 
voimmeko tarjota mielekästä tekemistä ja 
riittävää ohjausta viikoksi, varsinkin kun 
pahin joulusesonki oli päällä ja töitä tehtiin 
kovalla tahdilla. Päätöksemme osoittautui 

kuitenkin oikeaksi, koska meidän harjoitte-
lijamme oli hyvin oma-aloitteinen, innokas, 
eikä kaihtanut tylsempiäkään työtehtäviä. 
Sovimme harjoittelujaksosta melko viime 
tingassa emmekä ehtineet miettiä mitään 
erityistä projektia harjoittelujaksolle, vaan 
otimme hänet mukaan arkiseen aherrukseen. 
Pyrimme ottamaan hänet mukaan kaikkiin 
eri työvaiheisiin, mutta pääasiassa työteh-
tävät olivat pullotuslinjastolla työskentelyä.

Yllätyimme positiivisesti, miten nopeasti 
hän oppi rutiinit ja tunnisti pullotuslinjalla 
ongelmatilanteet ennen kuin edes ehdimme 
niiden ratkaisuun opastaa. Hän oli kiinnos-
tunut yrityksemme toiminnasta kokonaisval-
taisesti ja mielellämme kerroimme hänelle 

yrittäjyydestä niin hyvässä kuin pahassakin.
Haluankin kannustaa kaikkia yrityksiä 

rohkeasti tukemaan nuoria uravalinnoissaan 
ottamalla heidät TET-harjoittelujaksolle. 
Parhaimmassa tapauksessa saatte hänestä 
tulevaisuudessa kiireapulaisen, kesätyönte-
kijän — tai jopa kokoaikaisen työntekijän tai 
yrityksenne jatkajan.

Marko Mäkilä
Puheenjohtaja, Auran Yrittäjät

Yrittäjä, Vaskion Mauste Oy

TEKSTI: Anna-Mari Alkio
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Jo toinen hyvin erilainen 
joulu siintelee jo horison-
tissa. Tällä kertaa osin eri 
syistä kuin viimeksi. 

Viime jouluna hyl-
lyissä oli tavaraa, mutta 
nyt ennustetaan, että osa 
tuotteista loppuu koko-
naan hyllyistä. Poikkeuk-
sellinen kulutus, maailman 
laajuinen elvytys, Suezin 
konttitulppa, alas ajettu 
tuotanto, komponenttipu-
la,  raaka-ainepula, hallit-
sematon kustannusnousu 
ja nykymuotoisen JOT-
kuljetusketjujen katkeami-
nen. Kaikki asioita, joihin 
suomalaisetkin yrittäjät 
ovat törmänneet, osa rajus-

saa silläkään. 
Kaiken tämän huomioi-

den voin sanoa, että en ka-
dehdi yrittäjien asemaa juuri 
nyt. 

Aurassa katsomme kui-
tenkin hyvin positiivisesti 
tulevaisuuteen ja olemme 
myös tehneet panostuksia 
juuri yrittäjä- ja yrityskent-
tää varten. Saamme vuoden 
vaihteessa merkittävän lisä-
panoksen yrityspuolelle, kun 
kehittämisjohtajan työpanos 
kohdistuu täysipäiväisesti 
Auran alueelle. Myös uu-
si kunnanjohtajamme on 
ilmaissut vahvan halunsa 
yritysyhteistyön kehittämi-
seen. Yhteistyöhän on se, 

joka on ensiarvoisen tärkeää 
varsinkin aloittavien tai uut-
ta sijoituspaikkaa hakevien 
yrittäjien tai yritysten kans-
sa. Aktiivinen pitää olla ja 
huomioida myös kaikki ne 
yritykset ja yrittäjät, jotka jo 
toimivat täällä. Näihin halu-
amme panostaa nyt ja tule-
vaisuudessa. 

Auran logistinen sijainti 
on poikkeuksellisen hyvä. 
Tämä tarkoittaa hyviä lii-
kenneyhteyksiä, jotka pa-
rantuvat entisestään 9-tien 
tulevan nelikaistaistamisen 
myötä. Maakunnan keskus 
on entistä nopeammin ja tur-
vallisemmin saavutettavissa. 
9-tien kehitys mahdollistaa 

myös Auran kunnalle pitkäs-
tä aikaa uuden teollisuusalu-
een tekemisen ja vieläpä hy-
vin yrityslähtöisesti. Toivon 
mukaan  rahoitus löytyisi 
9-tien suunnitelmien mukai-
seen kehittämiseen välille 
Lieto as – Aura jo vuonna 
2024. Myös Aurajoentien 
matkailutie on poikinut jo 
muutamia mielenkiintoisia 
projekteja Auraan. 

Tehtävässäni olen saanut 
huomata, miten hieno yritys-
kenttä meillä on. Aktiivinen, 
yhteistyötä tekevä, toisiaan 
tukeva ja kannustava, hyvin 
avoin ja innostava. Uusiin 
asioihin lähdetään innolla 
mukaan kuten näimme esi-

merkiksi Kauppojen yö-
tapahtumassa. Nämä tapah-
tumat poikivat näkyvyyttä 
ja tuovat hienosti esille sitä 
laajaa yrityskenttää, joka 
kunnassamme on. Näky-
vyyttä on myös kunta lisää-
mässä ja markkinoinnin pa-
nostukset ovat ensi vuonna 
hyvin erilaiset kuin tähän 
asti. Tekemisen meininki, 
sitä Aurassa on nyt monel-
lakin osa-alueella. 

Hyvää loppusyksyä ja 
joulunodotusta kaikille! 
 

Tomi Kauhanen 
kunnanhallituksen 

puheenjohtaja (kok.) 
Aura 

tikin. Työvoimapula, tähän-
kin valitettavan moni yrittäjä 
törmää nykyään, myös täällä 
Aurassa. Työpaikkoja olisi, 
jos vain ammattitaitoisia te-
kijöitä saisi jostakin. Rahalla 
on ennen saanut, mutta nyt ei 

Pertti Leppäkoski on moni-
en tuntema K-kauppias Au-
rasta. Hän pyöritti paikallis-
ta kauppaa vaimonsa kanssa 
20 vuoden ajan, mutta viime 
vuoden syyskuun lopussa 
koitti aika uudelle.

— Kauppaa ei oltu alun 
perin lopettamassa, mutta 
eteen osui hyvä tilaisuus, 
johon sitten tartuttiin. Puo-
li vuotta koronan keskellä 
mietimme maailman menoa 
ja sitä, miten yritystä voisi 
jatkaa. Miettimisen jälkeen 
totesin, että olen 58-vuo-
tiaana vielä liian nuori ja 
hyväkuntoinen jäämään pai-
kalleni. Haluan tehdä töitä ja 
saada haasteita, Leppäkoski 
kertoo.

Kaupan kiinteistön ja 
liiketoiminnan myymisen 
jälkeen piti kehittää uutta 
yritystoimintaa.

— Osakeyhtiö, jossa vai-
moni kanssa kauppaa harjoi-
timme, on edelleen meillä. 
MP Aurantori Oy:n liiketilat 
muuttuivat 1100 neliömet-
rin tiloista vaatimattomaan 
varastorakennukseen, mut-
ta liiketoiminta jatkuu yhä, 
Leppäkoski nauraa.

Yritys aloitti pienimuo-
toisen konevuokraustoimin-
nan. Sen merkittävin ensim-
mäinen ostos oli henkilönos-
timen hankinta.

Kauppias siirtyi monialayrittäjäksi
Pertti Leppäkoski kertoo 

olevansa maatilalta lähtöi-
sin. Kokemusta alalle löytyy 
siis jo miehen nuoruudesta.

— Valmistuin 80-luvul-
la maatalouskoneteknikoksi 
Vehmaan koululta. Käsityö-
taito on säilynyt edelleen ja 
parhaimmillani olen mootto-
risaha kädessä. Kaikki fyy-
sinen ja ulkona tehty työ on 
mieluisaa. Ennen yrittäjän 
uraa minulla oli 15 vuoden 
kokemus maatalouskone-
kaupasta. Konekauppa ja 
-tekniikka on siis edelleen 
hyppysissä.

Suunnitelmissa 
kasvattaa kalustoa

Työkoneita vuokraavan yri-
tyksen toiminta on lähtenyt 
käyntiin mukavasti. Liike-
toimintaan kuuluu monen-
laisia työtehtäviä aina met-
sänhoidosta nostimen kanssa 
tehtäviin projekteihin.

— Nostimen vuokraami-
sen sijasta asiakas voi tilata 
sen miehitettynä. Itse menen 
nostimen koriin helpois-
sa ja vähemmän vaativissa 
kohteissa, mutta nostimen 
voi tilata miehitettynä siten, 
että kauttani tulee maalari, 

peltiseppä tai muu alan am-
mattilainen. Itse teen pieni-
muotoisia tilauksia ja otan 
vastaan erilaisia työtehtäviä 
rännien putsaamisesta maa-
laamiseen ja puun kaatoon.

Nostinvuokrauksen sa-
ralla lämmin heinäkuu vesit-
ti jonkin verran vuokraustoi-
mintaa, mutta syksyn tullen 
varauskalenteri alkoi täyttyä. 
Marraskuussa töitä on riittä-
nyt edelleen.

— Suomen talvista ei tie-
dä ja talveen varautuminen 
onkin alalla hankalaa, sillä 
sitä ei välttämättä tule lain-
kaan. Leutona talvena raken-
tamista ja pihan kunnostusta 
voi siis tehdä läpi vuoden.

Leppäkoski uumoilee, 

Pertti Leppäkosken mielestä yrittäjän ei pidä keskittyä liikaa tiettyyn toimialaan, vaan rohkeasti kokeilla uutta.  Kuva: Riina Niemi

että pian on aika hankkia li-
sää työkoneita.

— Tulevaisuudessa har-
kitsen pienkuormaajan ja 
auton perässä vedettävän 
klapikoneen hankintaa, sil-
lä molempia ovat asiakkaat 
toivoneet. Niiden hankinnat 
siirtyvät todennäköisesti en-
si vuoteen, sillä kysyntäpiik-
ki ajoittuu kevääseen.

Pitkä kokemus yrittäjänä 
antaa malttia myös uuden 
yrityksen kanssa toimiessa.

— Kaupan perustaminen 
lähti aikanaan nollasta. Me-
ni kahdeksan vuotta, että se 
saatiin vietyä hyvälle tasolle. 
Asiat eivät tapahdu yhtäkkiä, 
vaan vaativat vuosien pon-
nisteluja, että tiettyyn tasoon 

päästään, Leppäkoski toteaa.
Yrittäjän ei pidä keskit-

tyä Leppäkosken mukaan lii-
kaa tiettyyn toimialaan, vaan 
rohkeasti kokeilla erilaisia 
tehtäviä. Jos ammattitaitoa 
ja laitteita löytyy, kannattaa 
tilanne hyödyntää.

— Yrityksen vuokraus-
toiminnasta huolimatta, yri-
tyksen toimenkuvaan kuuluu 
yhä ostaminen ja myyminen. 
Myös metsänoiho on yksi te-
kemämme toimiala, Leppä-
koski kertoo.

Yrityskenttään panostetaan jatkossakin

“Asiat eivät tapahdu 
yhtäkkiä, vaan vaativat 
vuosien ponnisteluja.”
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Salla Grönlund perusti yrityksen keskelle ruuhkavuosia.

Kanala sai uuden
elämän puotina

TEKSTI JA KUVAT: Maria Suomi

Onpa tunnelmallista. Salla Grön-
lund avaa portin Kyläheikkilän 
tilan umpipihaan. Räsymatot ko-
ristavat ulkorappusia, jotka nou-
semme ylös sisälle.

— Tämä on vanha kanalara-
kennus, Grönlund esittelee.

— En tiedä tarkalleen, miten 
vanha tämä on, mutta pääraken-
nuksen tapetin alta on löytynyt 
sanomalehtiä vuodelta 1877.

Vuodesta 2018 yläneläistila on 
kuulunut Grönlundille ja tämän 
perheelle. Kanalallekin on annettu 
uusi elämä. Pienen kunnostuksen 
jälkeen siinä toimii nyt puoti Hah-
tuvainen.

Puodissa Grönlund myy piir-
roksiaan, joita on printattu posti-
kortteihin ja kangaskasseihin. Ku-
vat on värittänyt Ilona Kauramaa.

— Myynnissä on myös hieman 
muidenkin kavereideni käsitöitä, 
hän lisää.

Grönlund on tuore yrittäjä. 
Kuvituksia on tarkoitus tehdä li-
sää. Mutta: lisäksi hän on kahden 
pikkulapsen äiti sekä opiskelee 
itselleen ammattia kalevalaisesta 
jäsenkorjauksesta.

— Töhertelen siis silloin, kun 
ehdin, Grönlund naurahtaa.

”Valetaiteilija” luo 
monenlaista

Salla Grönlund on aina pitänyt piir-
tämisestä. Yritysidean alkusysäys 
oli kuitenkin laulu. 

Kun 2-vuotiaana Piisku pyysi 
äitiään laulamaan kissasta kertovan 
unilaulun, ei Grönlund osannut sel-
laista. Ei auttanut kuin tehdä laulu 
itse, säveltää ja sanoittaa.

Myöhemmin Grönlund tarttui 
tussiin ja kuvitti sävellyksensä. 
Hahtuvaisen ensimmäinen printti-
kuva Kissankehrä oli luotu.

— Aloin miettiä, haluaisikohan 
joku ostaa piirroksiani.

— En ole lukion lisäksi opis-
kellut kuvataidetta millään lailla. 
Olen siis täysin valetaiteilija, Grön-
lund veistelee.

Kuvitukset ovat täynnä taidok-
kaita yksityiskohtia. Suomalainen 
luonto ja eläimet inspiroivat. 

— Ötökätkin inspiroivat. Su-
keltajakuoriainen on niin nätti!

Grönlund sekoittaa mielellään 
perinteistä ja uutta.

— Esimerkiksi joulukorttieni 
värit ovat ihan muuta kuin joulu-
korteissa on tavallisesti totuttu. 

Jos vaan olisi enemmän aikaa 
luoda, Grönlundin kynästä syn-
tyisi piirrosten ja musiikin lisäksi 

Kissankehrä-kuva perustuu lauluun, 
jonka Grönlund on tehnyt esikoiselleen 
unilauluksi.

Yläneellä pidetään yhtä. Salla Grönlundin mielestä kyseinen sanonta pitää paikkansa. 
— Paikallisilta yrittäjiltä on saanut valtavasti tukea, hän kiittelee. Vierellä Riena-koira.

Historian ensimmäinen Auran 
Kauppojen yö järjestettiin 29.10. 
halloweenin aikaan. Tempaukseen 
osallistui 16 liikettä. 

Tapahtumasta luotiin kartta, 
johon kaikki osallistuneet liikkeet 
saivat omat tarjouksensa ja tapah-
tumansa esille. Eri kohderyhmien 
tarpeita mietittiin luomalla erilaisia 
Kauppojen yön reittiehdotuksia kä-
vijöille. 

Tapahtuman tarkoituksena oli 
esitellä Auran monipuolista ja katta-
vaa palvelutarjontaa sekä kiinnittää 
huomiota paikallisten palveluiden 
käyttämiseen. Oman kunnan elin-
voimaisuuteen voi helposti meistä 
jokainen vaikuttaa tukemalla pai-
kallisia yrittäjiä, käyttämällä heidän 

Kauppojen yö sai 
ihmiset liikkeelle

palveluitaan ja ostamalla tuotteet 
kunnan kivijalkaliikkeistä.

 Kävijöitä tapahtumaan saatiin 
Auranmaan kuntien lisäksi myös 
Turusta, Salosta, Taivassalosta, Rus-
kolta, Säkylästä ja jopa Mikkelistä ja 
Äänekoskelta. 

Tempauksessa oli mahdollista 
kerätä leimoja mukana olevista liik-
keistä ja tämän jälkeen pääsi nouta-
maan palkinnon Auran kunnan pis-
teeltä Auraamosta.

Auran kunta sai tapahtuman 
myötä myös uusia tilaajia kunnan 
uutiskirjeelle ja kentältä tulleen pa-
lautteen mukaan kauppojen kassat 
olivat myös mukavasti kilisseet. Ta-
pahtumalle povataan jatkoa, olethan 
mukana myös ensi kerralla.

TEKSTI JA KUVAT: Anna-Mari Alkio

Aurassa koettiin jälleen kuhinaa 
kesätiistaisin, kun jo edellisenä 
vuonna aloitetut Auraamon ilta-
torit toivat iloisia ihmisiä yhteen.

Tori mahdollisti mukavan 
kohtaamispaikan ulkona korona-
turvallisesti ja tarjosi monipuoli-
sia ostosmahdollisuuksia. Torilla 
oli myynnissä mm. mansikoita, 
savulohta, uutta perunaa ja lakua 
kirpputorimyyjiä unohtamatta. 

Kesän kohokohtia olivat esi-
merkiksi Elävän virran yhdistyk-
sen järjestämät tapahtumat, joista 
Turun sirkus ja KARI-bändin 
esiintyminen toivat paikalle pal-
jon väkeä. 

Koimme kesällä myös histori-
aa, sillä juna pysähtyi Aurassa yli 
30 vuoden jälkeen tuoden meille 
kylään turkulaisia vieraita. Tämä 
nostalginen junamatka oli täyteen 
buukattu ja onnistui yli odotusten, 
joten markkinavetoinen junamatka 
järjestettiin vielä uudelleen heinä-
kuussa. Toivottavasti juna saadaan 

Auran iltatori vakiinnutti paikkansa 
osana Auranmaan tapahtumia

pysähtymään Aurassa jatkossakin.
Auran iltatori on varsinainen 

yhteistyön näyte. Mukana toria 
mahdollistamassa ja kehittämässä 
olivat Auran kunta, Auran Yrittä-
jät, Elävän virran yhdistys, Auraa-
mon Kesäkauppa, Härkätien 4H-
yhdistys, Peltsin Kala sekä monet 
muut torin vakiotoimijat.

TEKSTI JA KUVAT: Anna-Mari Alkio

muutakin.
— Minulla ja Ilonalla on te-

keillä lastenkirja. Se on vielä vai-
heessa. Tyylilaji on fantasiaa, hän 

paljastaa.
Innolla jäämme odottamaan, 

mitä kaikkea puoti Hahtuvainen 
vielä joskus tulee käsittämään.

Junantuomia. Juna toi syksyllä vierailijoita täden vaunullisen Turusta Auran 
iltatorille. Torilla nähtiin myös sirkus.
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Mielenrauha Hanna Malmi 
on Aurassa toimiva terapia-
palveluyritys. Hanna Mal-
mi on asunut Aurassa nyt 
kahdeksan vuotta. Terapia-
palveluyrityksen hän perusti 
tämän vuoden alussa.

— Työskentelen toimi-
nimellä terapiapalveluita 
tuottaen. Tämän lisäksi teen 
edelleen sosiaalipuolen töitä 
nuorten sekä nuorten aikuis-
ten parissa, Malmi kertoo.

Mielenrauha Hanna 
Malmin toimipiste sijaitsee 
Auran kirkon tuntumassa. 
Fyysisten tapaamisten ohes-
sa hän tarjoaa niin etävas-
taanottoa kuin kotikäyntejä.

— Kotikäynnit ovat ol-
leet suosittuja. Monet ih-
miset ovat kiireisiä eivätkä 
välttämättä viitsisi lähteä 
töiden jälkeen ajelemaan ta-
paamiseen varsinkin, jos he 
eivät asu Aurassa. Voin men-
nä ihmisten koteihin ja näin 
myös he saavat olla omassa 
tutussa ympäristössään. 

Terapeutin voi siis tava-
ta aluksi parin kotikäynnin 
merkeissä ja sen jälkeen ta-
vata esimerkiksi etävastaan-
otolla halutessaan. Joustavat 
toimintamuodot ovat olleet 
asiakkaiden mieleen.

Terapeutti voi lähteä asi-
akkaan kanssa vaikka käve-
lylle.

— Minulla on sellainen 
ideologia, etten tarjoa aivan 
perinteistä terapiaa, jossa 

Terapiaa vaikka kävelylenkin lomassa

istutaan vastaanotolla, vaan 
hieman rikotaan rajoja, Mal-
mi kertoo.

Korona lisäsi  
terapian tarvetta

Hanna Malmi tarjoaa kog-
nitiivista lyhytterapiaa, joka 
keskittyy erityisesti tähän 
hetkeen.

— Se on elämän laadun 
parantamista tässä hetkessä. 

Toki pidemmälle mentäessä 
voi paljastua menneisyyden 
asioita tai tunnelukkoja, jon-
ne sitten päädytään.

Malmin mukaan hänen 
palvelunsa sopivat kaiken 
ikäisille.

— Hyviä esimerkkejä 
terapiassa käsiteltävistä ai-
heista ovat tunne-elämän kä-
sittely, ahdistus sekä elämän 
kriisit ylipäätään. Joskus voi 
olla sellainen tilanne, että 

haluaa tulla muutaman ker-
ran juttelemaan jostain asi-
asta ja se voi jo pelkästään 
riittää. Muita käsiteltäviä 
asioita ovat esimerkiksi uu-
pumuksen hoito ja äkilliset 
kriisit.

Malmi perusti toimini-
men rohkeasti keskellä ko-
ronapandemiaa.

— Opinnot olivat siinä 
vaiheessa, että pystyin aloit-
tamaan. Tilausta palvelulle 
oli, ja luulen, että sitä tulee 
vielä jatkossakin olemaan. 

Lyhytterapeutin vas-
taanotolle saapumisesta ei 
toistaiseksi saa Kelan tukea, 
vaan sitä annetaan psykote-
rapeutin vastaanotolla käy-
misestä. Kuitenkin Kelan 
kautta terapiaan hakeutuvien 
kohdalla on Malmin mukaan 
edessä pitkä jonotusaika.

— Siitä syystä luokse-
ni on helppo tulla matalal-
la kynnyksellä ja teen töitä 
myös iltaisin ja viikonlop-
puisin.

Malmi on kohdannut ar-
kityössään nuorten parissa 
korona-ajan tuomat vaiku-

tukset mielenterveyden sa-
ralla.

— Etenkin yksinäisyyttä 
on paljon. Pitkään aikaan ei 
päästy kouluun, kun oltiin 
kotona. Ei myöskään koh-
dattu muita ihmisiä. Saattoi 
tulla pelkoa tulevaisuudes-
ta ja siitä, mitä tämä kaik-
ki vielä tuo tullessaan, hän 
kertoo.

Viime vuosina mielen-
terveyden tärkeys on nostet-

Terapiasta haetaan apua esimerkiksi tunne-elämään sekä kriisitilan-
teisiin, kertoo Hanna Malmi.

OP Vakka-Auranmaa on 
kohta puolivuotias, vahva, 
vakavarainen, nykyaikainen 
ja monipuolisen osaamisen 
siivittämä osuuspankki. OP 
Auranmaa ja OP Mynämäki-
Nousiainen yhdistivät voi-
mansa ja uusi pankki aloitti 
toimintansa 1.5.2021. 

— Uuden pankkimme 
liikkeellelähtö on sujunut 
hyvässä ja rakentavassa 
yhteistyön hengessä. Vi-
sionamme on olla vahva 
ja alueellinen tulevaisuu-
den osuuspankki, jolla on 
vankat juuret maaseudulla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
kehitämme yritys – ja muita 
palveluitamme muuttuvien 
asiakastarpeiden mukaisesti 
– juuriamme ja perinteitäm-
me kuitenkaan unohtamatta. 
Koronapandemian alkaessa 
hellittää talouden näkymissä 
on pitkästä aikaa havaittavis-
sa varovaista optimismia, ja 
haluammekin olla yhdessä 
asiakkaidemme kanssa ra-
kentamassa valoisaa tulevai-

suutta elinympäristöömme, 
kertoo OP Vakka-Auran-
maan toimitusjohtaja Lasse 
Vehviläinen.

OP Vakka-Auranmaa 
nousi yhdistymisen myötä 
OP Ryhmän 21 suurimman 
osuuspankin joukkoon. Pal-
velukyvyn kohentamisen 
ohella leveämmät hartiat 
vahvistivat entisestään pan-
kin taloudellista asemaa ja 
riskinkantokykyä. 

— Pystymme keskittä-
mään toimintojamme entistä 
tehokkaammin ja investoi-
maan laajemmin palveluky-
kymme kehittämiseen niin 
yritys- kuin henkilöasia-
kaspalveluidemme osalta. 
Toisaalta vahvan vakava-
raisuutemme ja paranevan 
tehokkuutemme ansiosta 
pystymme rahoittamaan yri-
tysasiakkaidemme suurim-
matkin investointihankkeet 
kilpailukykyisesti. Auran-
maalla on hienoja yrityksiä 
ja yrittäjiä, joiden liiketoi-
minnan kasvua haluamme 

olla tukemassa.  
 — Kaikki asiantuntijam-

me ovat olleet innolla mu-
kana edistämässä yhteisten 
linjojen luomista ja sujuvaa 
yhteistyötä, iloitsee yritys-
palveluiden asiakkuuspääl-
likkö Heidi Kulmala. 

Valoisaa tulevaisuutta rakennetaan  
yhdessä asiakkaiden kanssa

OP Vakka-Auranmaa 
on toimialueensa johtava 
finanssialan yritys – osaava 
ja kehittyvä täyden palvelun 
pankki.

Yrityspalveluiden asi-
antuntijat ovat tällä hetkel-
lä sijoittuneet Mynämäen, 

Kuvassa Sami Mäkelä (vas.), Mika Piha, Pieta Karjalainen, Heidi Kulmala ja Carolina Myllylä.
Kuva: Riina Niemi

Nousiaisten ja Auran kontto-
reihin mutta saapuvat enem-
män kuin mielellään myös 
asiakkaan tiloihin keskuste-
lemaan. 

— Uuden pankin myötä 
tavoitteenamme on panostaa 
erityisesti tavoitettavuuteen 

ja palveluidemme kehittä-
miseen, toteaa Kulmala. 

— Palvelemme asiakkai-
ta mobiilissa, verkossa, pu-
helimitse ja kasvokkain. Sil-
ti silloin tällöin kuulemme 
palautteena asiakkailtamme, 
etteivät tavoita meitä. Tämän 
vuoksi kaikilla yritysasian-
tuntijoillamme on nyt myös 
matkapuhelinnumerot, joi-
hin asiakkaat voivat myös 
ottaa yhteyttä. Jos asiantunti-
jallamme on juuri neuvottelu 
meneillään, kannattaa jättää 
soittopyyntö, jotta voimme 
soittaa sinulle takaisin.  

Kutsu meidät kylään, 
kannustaa Kulmala ja lisää, 
että yrityskäynnistä saa mo-
nesti enemmän irti, sekä asi-
akas että pankin asiantuntija. 

Katso kaikki 
OP Vakka-Auranmaan 

yrityspalveluiden 
asiantuntijoiden 

yhteystiedot tämän lehden 
takasivulta.

TEKSTI: Ina Virtanen, KUVAT: Hanna Malmi

“Mielenterveys  
on yhtä  

tärkeää kuin  
fyysinen  

hyvinvointi.”

tu esiin monessa suhteessa 
aiempaa enemmän. Malmi 
haluaakin yrittäjänä levittää 
tietoisuutta aiheesta ja tuoda 
sitä näkyville entisestään.

— Mielenterveys on yhtä 
tärkeää kuin fyysinen hyvin-
vointi. Terapiassa käymises-
sä ei toivon mukaan enää ole 
häpeän leimaa, vaikka osalle 
siihen voikin yhä olla aika 
korkea kynnys. Jo muutamia 
kertoja voi oikeasti auttaa.

Terapiakäynnin ei tarvitse olla istumista vastaanotolla. Mielenrau-
haa voidaan hakea vaikka metsälenkin ohessa.

ILMOITUS
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Joulu saapuu Joulu saapuu 
AuraanAuraan

S-market Aura  
palvelee aina 24 h,  

myös kaikkina  
pyhäpäivinä.

Tervetuloa ostoksille  
silloin kun sinulle sopii! 

 Kauppakaari 1, Aura 

Joulunavauksen ohjelmaJoulunavauksen ohjelma
Auraamossa ja Aurassa tapahtuu Auran joulunavauksessa Auraamossa ja Aurassa tapahtuu Auran joulunavauksessa 

klo 15.00-20.00klo 15.00-20.00

• • Seurakunnan adventtimyyjäiset Auraamon sisätiloissa  Seurakunnan adventtimyyjäiset Auraamon sisätiloissa  
klo 15.00 alkaenklo 15.00 alkaen

• • Auraamon torilla torimyyjiäAuraamon torilla torimyyjiä

• • Auran Yrittäjät tarjoilevat glögiä ja pipareita Auraamon pihalla  Auran Yrittäjät tarjoilevat glögiä ja pipareita Auraamon pihalla  
klo 17.30 alkaenklo 17.30 alkaen

• • LC Aura/Sisu Auraamon torilla myymässä omenajuhlajuomaa ja LC Aura/Sisu Auraamon torilla myymässä omenajuhlajuomaa ja 
kertomassa Sisupuiston kuulumisiakertomassa Sisupuiston kuulumisia

• • SPR jakaa lapsille ilmapalloja Auraamossa klo 17.30-19.00SPR jakaa lapsille ilmapalloja Auraamossa klo 17.30-19.00

• • Auranmaan Koiraystävät ry mukana joulunavauksessa klo 18.00-Auranmaan Koiraystävät ry mukana joulunavauksessa klo 18.00-
20.00, tule kuulemaan toiminnastamme sekä rapsuttelemaan koiria20.00, tule kuulemaan toiminnastamme sekä rapsuttelemaan koiria

• • Cafescolla nuorten järjestämä joulukahvila ja jouluaskartelua Cafescolla nuorten järjestämä joulukahvila ja jouluaskartelua 
kaikenikäisille klo 18.00-20.00kaikenikäisille klo 18.00-20.00

Ohjelma Auraamon piha-alueellaOhjelma Auraamon piha-alueella
• • klo 17.30 palkitsemiset: Ansioituneet auralaiset vuosilta 2019 ja klo 17.30 palkitsemiset: Ansioituneet auralaiset vuosilta 2019 ja 

2020 sekä vuoden 2020 seuratyöntekijä2020 sekä vuoden 2020 seuratyöntekijä

• • klo 17.45 uuden kunnanjohtajan Terhi Källin tervehdys ja puheklo 17.45 uuden kunnanjohtajan Terhi Källin tervehdys ja puhe

• • klo 18.00 jouluvalot syttyvätklo 18.00 jouluvalot syttyvät

• • klo 18.05 Auran Eläkeliiton laulukuoro esittää joululaulujaklo 18.05 Auran Eläkeliiton laulukuoro esittää joululauluja

klo 18.20 Ajoneuvojen jouluvalokulkue liikenteessä. klo 18.20 Ajoneuvojen jouluvalokulkue liikenteessä. 
Tule esimerkiksi Auraamon pihalle tai yhdystien varteen katsomaan Tule esimerkiksi Auraamon pihalle tai yhdystien varteen katsomaan 

valoisaa kulkuetta. valoisaa kulkuetta. 
Kulkue lähtee matkaan Auraamon ohi yhdystielle, kartan reitistä löydät Kulkue lähtee matkaan Auraamon ohi yhdystielle, kartan reitistä löydät 

seuraavalta aukeamalta. seuraavalta aukeamalta. 
Jouluvaloilla tuunatut ajoneuvot ovat parkissa klo 20.00 asti Auraamon Jouluvaloilla tuunatut ajoneuvot ovat parkissa klo 20.00 asti Auraamon 

pihassa. Tule ihastelemaan ja äänestämään suosikkiasi. pihassa. Tule ihastelemaan ja äänestämään suosikkiasi. 

• • klo 18.30 Joulupukki ja joulumuori saapuvat jouluvalokulkueen klo 18.30 Joulupukki ja joulumuori saapuvat jouluvalokulkueen 
mukana Auraamon pihalle tervehtimään lapsia. Joulupukki ja joulumuori mukana Auraamon pihalle tervehtimään lapsia. Joulupukki ja joulumuori 

paikalla klo 19.30 asti. paikalla klo 19.30 asti. 

Tuotteet läheltä ja kauempaa
oman kylän kaupastasi,

joka päivä!

ma-la 7-22
su 9-22

Muista tilata joulukinkku
K-Market Aurantorilta!
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Joulunavauksessa 26.11. mukana 
olevat liikkeet avoinna klo 20 

asti ellei erikseen mainita. 
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joulutuotteet saatavilla!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.

Turuntie 3, Aura
045 208 8806
Ajanvaraukset:

webpage.timma.fi/
laqueenx
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Keltaisella merkitty
Lyhtykulkueen reitti sekä 
pysäkit.
Sinisellä merkitty
Jouluvalokulkueen reitti.
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Hiuskulma Loiste
juhlii 2-vuotissyntymäpäivää pe 26.11.

perjantaina olemme
20.00 asti auki

Joulunavauspäivänä
paljastamme

jouluikkunamme, 
meillä myös glögiä 

tarjolla!
 Kauppakaari 1, Aura
 p. 050 5185055
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Joulunavauksessa 26.11. mukana 
olevat liikkeet avoinna klo 20 

asti ellei erikseen mainita. 
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Päivien Kimallus tuo joulutervehdyksen laulaen

Laulukuoro Päivien Kimallus on liikkeellä joulunavauksessa. Kuoro muodostaa lyhtykulkueen, joka lähtee kello 16.30 
vanhustentalon kerhohuoneen pihalta. Joulutervehdykset lauletaan Mikonpolun Esperin, Auran hoivakodin, Sisukodin ja 
Uunilinnun pihoilla. Päivien Kimalluksen reitti on merkattu karttaan keltaisella.



Yritteliäs Auranmaa  202116

Marttilan kunnanjohtaja Ca-
rita Maisila kertoo kunnan 
yritysmyönteisyyden olevan 
hyvällä tolalla.

— Kunnan kaikessa 
päätöksenteossa pyritään 
huomioimaan yritysten tar-
peet. Meillä on välitöntä 
yhteistyötä yritysten kans-
sa ja olemme puhelinsoiton 
päässä tavoitettavissa ihan 
päivittäin.

Maisilan mukaan Mart-
tilassa on erityisesti pieneh-
köjä yrityksiä, mutta myös 
muutamia hieman isompia. 
Kunnalla itsellään ei ole 
varsinaisia yrittäjyyden tuki-
muotoja, mutta toimitiloihin, 
kulkuyhteyksiin ja tontteihin 
on panostettu.

— Lupakäytännöt ja toi-
minnan kehittäminen eivät 
ainakaan jää kiinni kunnan 
roolista. Meillä rakennus-

Marttilassa suunnitellaan yrittäjien omaa tilaa

Marttilan kunnan omistama liiketila on tarkoitus kunnostaan yritys-
ten ja yhdistysten käyttöön. Kuva Härkähumuista.

yrityspalvelujen yhteistyöt-
aho on vaihtunut useampaa 
kertaan. 

— Pari viime vuotta yri-
tyspalvelut järjestettiin Au-
ran kunnan isännöimä, mut-
ta Aura irtisanoi yhteistyön 
tulevasta vuodenvaihteesta 
alkaen. Nyt rekrytoimme 

tilaa. 
— Kyseessä on kunnan 

omistama liiketila, joka on 
tarkoitus kunnostaa yhdessä 
yrittäjäyhdistyksen kanssa 
kokoontumistilaksi. Siel-
lä yhdistykset ja yritykset 

Kunnanjohtaja Carita Maisilan 
mukaan kaikessa Marttilan kun-
nan päätöksenteossa pyritään 
huomioimaan yritysten tarpeet.

voisivat pitää kokouksia ja 
etäpalavereja. Liiketilan toi-
sessa päässä on oma sisään-
käynti, jossa olisi pop up 
-tila yritysten käytössä. 

Maisila harmittelee pää-
töstä lopettaa Marttilasta 
Auranmaan Osuuspankin 
konttori.

— Paikallinen pankki on 
perinteisesti ollut tärkeä osa 
maalaiskuntien palveluko-
konaisuutta ja lähipalvelua 
on arvostettu. Valitettavasti 
tämän alueen Osuuspankki 
on nyt valinnut toisenlaisen 
toimintastrategian. Pank-
kiasian suhteen on tehty 
paljon työtä ja nyt näyttää 
hyvältä sen suhteen, et-
tä pankkipalveluita olisi 
Marttilassa saatavilla myös 
jatkossa toisen pankin toi-
mesta, kunnanjohtaja Mai-
sila toteaa.

Terhi Källi aloittaa Auran 
kunnanjohtajana joulukuun 
alussa. Hän saapui tehtävään 
suostumusmenettelyllä. Hän 
on taustaltaan hallintotietei-
den maisteri ja työskennellyt 
Ruoveden hallintojohtajana 
helmikuusta 2021 alkaen. 
Källi on aiemmin ollut myös 

Auran uusi kunnanjohtaja uskoo 
yhteistyöhön ja kehittymiseen

Urjalan hallinto- ja talous-
johtaja sekä Humppilan hal-
lintojohtaja.

— Hain puolitoista 
vuotta sitten auki tullutta 
kunnanjohtajan virkaa Ur-
jalassa. 33 hakijan joukosta 
päädyin toiseksi. Siitä jäi 
niin sanotusti nälkä. Kun 
tätä mahdollisuutta Aurassa 
sittemmin tarjottiin, mietin 
asiaa yön yli, keskustelin 
siitä perheeni kanssa ja lo-
pulta lähdin kisaan mukaan, 
Källi kertoo.

Viran ollessa aiemmin 
haussa, ei Källi tällöin ha-
kenut paikkaa. Syynä oli se, 
että hän on aiemmin vaikut-
tanut lähinnä Pirkanmaalla 
ja Kanta-Hämeessä. 

— Sitä, etten tunne tääl-
tä ketään, pidettiin kuitenkin 
jossain määrin etuna. Näin 
luodaan verkostoja alusta 
alkaen. Samalla ajankohta 

oli hyvä elämässäni. Halu-
sin löytää talon ja asettua 
pysyvämmin aloilleni. Nyt 
tässä hetkessä koenkin, että 
haluamani päämäärä saavu-
tetaan.

Edessä olikin muutto Au-
raan. Källillä on kaksi koulu-
ikäistä tytärtä, jotka alkoivat 
välittömästi miettiä uusia 
harrastuksia ja kavereita uu-
delta paikkakunnalta. Edes-
sä onkin koko perheelle iso 
muutos.

Yhteistyötä ja uusia 
toimintatapoja

Terhi Källin juuret ovat Sa-
takunnassa.

— Synnyin Kankaan-
päässä ja olen kasvanut ja 
käynyt koulut Porissa. Kir-
joitin ylioppilaaksi vuonna 
1999 ja olin vuoden Poris-
sa ammattikorkeakoulussa, 
josta pääsin Tampereen yli-

opistoon toisella yrittämällä. 
Vuodesta 2000 alkaen olen 
siis ollut tamperelainen ja 
samalla koko Pirkanmaa on 
tullut tutuksi.

Eri työtehtävät ovat 
vieneet Källiä ympäri maa-
kuntaa ja auton mittariin on 
kertynyt kilometrejä. Nyt 
kriteerinä Aurassa oli löy-
tää koti pyöräilyetäisyydellä 
työpaikasta.

— Ja mitä vapaa-aikaa 
minulle jää, on salsa liikun-
nallinen harrastukseni. Toi-
vottavasti täältäkin löytyy 
vastaavaa harrastettavaa. 
Olen myös kova lukutoukka 
ja viherkasvien hoitaja, hän 
kertoo.

Vaikka Källi ei vielä tun-
ne kovin hyvin Auraa, aikoo 
hän soveltaa aiempia toimin-
tatapojaan kunnanjohtajan 
tehtävässä.

— Olen laaja yhteistyön 

tekijä. Teen paljon poikki-
hallinnollista ja sektorit ylit-
tävää yhteistyötä, jossa yh-
distetään voimat ja työsken-
nellään tehokkaasti. Minulle 
on tärkeää kehittämismyön-
teisyys. Kunnissa resurssit 
tiukkenevat ja pienemmällä 
rahalla pitää saada enemmän 
aikaan. Pitää siis keksiä uu-
sia tapoja hoitaa asiat ja pal-
vella kuntalaisia.

Hyvinvointialueuudistus 
tulee vaikuttamaan kuntiin. 

— Ollaan uuden edessä 
ja on edettävä kuntalaisten 
hyvinvointi edellä palvelut 
turvaten. Tuotti ne kuka ja 
miten tahansa. Palveluiden 
on oltava helposti saavutet-
tavissa.

Avoimuus ja yhteistyö-
myönteisyys ovat myös Käl-
lin valttikortteja.

— Haluan olla kuntalai-
sille helposti lähestyttävä. 

Tulen mielelläni kutsuttuna 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Yhteistyö yrittäjien kans-
sa on tuttua.

— Olen ollut vetämässä 
yrittäjien oppisopimuskou-
lutuksia. Toimin yrityspal-
velun projektipäällikkönä 
Sastamalassa työperäiseen 
maahanmuuttoon liittyen, 
kun 2010-luvun taitteessa oli 
työvoimapulaa. Jonkin ver-
ran Humppilassa ja Urjalas-
sa yrittäjien kanssa tuli myös 
tehtyä yhteistyötä erilaisten 
yhteisten tapahtumien mer-
keissä.

Ensivaikutelman perus-
teella Källi kokee Auran 
yritteliäänä alueena.

— On vireää ja aktiivis-
ta toimintaa ja toki kuntana 
se halutaan mahdollistaa. Ja 
tarjota yrityksille hyvät toi-
minta- ja kasvuedellytykset, 
hän lisää.

Terhi Källi kertoo valttikorteik-
seen avoimuuden ja yhteistyö-
kyvyn. Kuva: Irina Valokuvaamo 
Luova

maatalouteen ja teollisuuteen
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LUOTETTAVAA PALVELUA VUODESTA 1981

lupa-asioiden käsittelyajat 
ovat hyvin lyhyet, kunhan 
asiakirjat ovat kunnossa. 
Myös näissä apua on saata-
villa. 

— Yritystonttien myyn-
tiprosessia on niin ikään tä-
nä vuonna sujuvoitettu loh-
komalla ja hinnoittelemalla 
tontit valmiiksi. Meillä 
teollisuusalueen tontit ovat 
hyvin edullisia ja siksi tont-
teja myydään nimenomaan 
kaavanmukaiseen tarkoituk-
seen. Ei esimerkiksi varasto-
tiloiksi. 

Kunta kohtaa yrittäjiä 
säännöllisesti aamukahvien 
merkeissä. Tapaamisissa on 
etukäteen sovittuja aiheita, 
mutta myös vapaamuotoista 
keskustelua. 

Haastavana Maisila 
näkee sen, että viimeisen 
kymmenen vuoden kuluessa 

yhdessä Kosken kunnan 
kanssa yhteistä työntekijää. 
Yhteistyötä on hyvä tehdä 
muiden kuntien kanssa ja 
toivon, että tämä yhteistyö 
saadaan toimimaan pitkä-
jänteisesti. 

Viime aikoina kunnassa 
on ideoitu yrittäjien yhteistä 

TEKSTI: Ina Virtanen

TEKSTI: Ina Virtanen



Yritteliäs Auranmaa  2021
17

Mika Joki valittiin Pöy-
tyän kunnanjohtajaksi ke-
väällä. Ennen tätä hän on 
monille tuttu Auran kun-
nanjohtajana.

— Aloittelin Pöytyän 
kunnanjohtajana elokuun 
puolivälissä. Työ on käyn-
nistynyt mukavasti. Kunta 
oli jo suhteellisen tuttu, sillä 
olen ollut aiemmin töissä ai-
van naapurissa sekä toiminut 
myös Pöytyän kehitysjohta-
jana, Joki kertoo.

Kymmenen työvuotta 
Aurassa näyttäytyy sen en-
tiselle kunnanjohtajalle ke-
hityksen vuosikymmenenä.

— Kunnan talous tasa-
painottui ja palvelurakenne 
parani. Vähän asioita myös 
muutettiin. Siirryttiin esi-
merkiksi aiempaa enemmän 
ostopalveluihin. 

Kunnan kaupalliset pal-
velut kohentuivat Joen mu-
kaan merkittävästi. 

— Saatiin uusi S-market, 
K-kauppa laajeni ja Tokman-
ni avasi liikkeen. 

— Lisäksi yksityisen 
palvelusektorin puolella ta-
pahtui. Tehostettuihin asu-
mispalveluihin panostettiin 
ja julkinen liikenne Turun 
suuntaan saatiin myös hyväl-
le tasolle Elyn kanssa rullaa-
maan, hän jatkaa.

Pöytyä ja Aura ovat kun-
nanjohtajan mukaan tehneet 
paljon yhteistyötä, vaikka 
elinkeinoyhteistyö katkesi 
2010-luvun aikana.

— Edelleen isompana 
asiana on yhteinen kuntayh-
tymä, joka hoitaa perus-

“Kuntien välinen yhteistyö  
kokee uuden renessanssin”

Pöytyän vahva yrityskulttuuri innostaa Mika Jokea. Joki siirtyi kunnanjohtajaksi Aurasta Pöytyälle.

terveyshuollon. Pienempiä 
yhteistyökohteita kuntien 
välillä ovat esimerkiksi yh-
teiset kirjastotoimenjohtaja 
sekä etsivässä nuorisotyössä 
oleva viranhaltija. Vapaa-
ehtoista yhteistyötä kuntien 
välillä on puolestaan nuo-
riso- ja kulttuuritoimessa. 
Nyt vireille ollaan saamassa 
kaavoitusyhteistyötä vuoden 
2022 alusta. 

Väestörakenne tuo 
haastetta

Pöytyällä uutta kunnan-
johtajaa innosti vahva yrit-
täjyyden kulttuuri.

— Yrityspuoli kaikki-
nensa on täällä vahva ja 
monipuolinen. Ei olla yhden 
ison yrityksen tai toimialan 
varassa, vaan löytyy paljon 
pieniä sekä muutamia isom-
pia toimijoita. Yrityssekori 
on ollut Pöytyän kunnan 
vahvuus pitkään ja samalla 
työpaikkoja on syntynyt.

Lähi tulevaisuudessa 
kuntakentällä häämöttää 
sote-uudistus, josta ei ole 
vielä aivan selviä pelimerk-
kejä kuntapäättäjilläkään. 
Mika Joki näkee soten ai-
kaansaaman menojen kasvu-
paineen kovana ja se on tuo-
nut tullessaan epävarmuutta 
pienten kuntien talouteen. 
Hyvää kuitenkin on, että 
kuntien talouden suunnittelu 
jatkossa yksinkertaistuu.

— Uhkakuviakin on. 
Häviävätkö palvelut maa-
seudulta, ja kuinka kaukaa 
niitä joudutaan jatkossa ha-

kemaan? Teemme parhaam-
me, että niitä olisi jatkossa-
kin tarjolla. Tietysti aivan 
kaikki palvelut eivät voi 
keskittyä samalle alueelle. 

Vielä ei kuitenkaan tie-
detä, miten palveluverkosto 
muodostuu jatkossa. 

— Sitten pitää myös 
muistaa, että soten myötä 
kuntien toimintamenoista 
poistuu yli puolet ja kunnat 
asetetaan ikään kuin uuteen 
tilanteeseen. Veikkaan, että 
kuntien välinen yhteistyö 

kokee taas renessanssinsa, 
Joki ennustaa.

Hän kertoo kuntien 
yhteistyön vähentyneen 
2000-luvun alkupuolella.

— Se on luonnollista 
muutosta, kun ajatusmallit 
ja tilanteet muuttuvat. Veik-
kaan kyllä, että soten lähtö 
hyvinvointialueelle tuo yh-
teistyölle tarvetta uudestaan. 
Ja kun te-palvelujen uudistus 
vuonna 2024 siirtyy kunnil-
le, pakottaa se kunnat te-
palveluyhteistyöhön. 

Lisäksi positiivista nos-
tetta kuntaan toi Pöytyän 
naisten nousu Superpesik-
seen.

— Uskon, että se on 
positiivinen buusti Pöytyäl-
le ja miksei koko alueelle. 
Kyseessä on ensimmäinen 
joukkue Pöytyältä, joka pe-
laa pääsarjatasolla. Tämä tuo 
kuntaan uudenlaista näky-
vyyttä ja kunta ilman muuta 
tukee joukkuetta matkalla 
menestykseen.

Tulevaisuuden haasteena 

kunnissa on Mika Joen mu-
kaan väestörakenne.

— Toivon mukaan väes-
töä saataisiin lisättyä. Uskon, 
että hyvällä työllä elämisen 
ja yrittämisen edellytykset 
ovat olemassa. Nyt näyttää 
siltä, että tämä vuosi onkin 
Aurassa ja Pöytyällä pienes-
sä positiivisessa nousussa 
väestönkasvun suhteen. Jos 
taajamassa on työpaikkoja ja 
yritystoimintaa, elävöittää se 
aluetta ja edesauttaa eteen-
päin menoa.

Täyden palvelun
autokorjaamo
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Alastaron Autopalvelu

HINAUS-
PALVELU 24/7

Loimijoentie 99, Alastaro | P. 0500 822 386

Virttaanraitti 14, 32560 VIRTTAA

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

0400 931 065

TEKSTI: Ina Virtanen
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Varsinais-Suomen maalais-
maisemaa halkoo vuoden 
2021 alussa viralliseksi 
matkailutieksi julistettu 
Aurajoentien matkailutie. 
Vanha keskiaikainen tielin-
ja, johon Aurajoentie perus-
tuu, kulkee Turun vanhalta 
suurtorilta Aurajoen län-
sirantaa mukaillen Liedon 

Aseman, Auran keskustan 
ja Pöytyän Riihikosken 
kautta Oripäähän. Tämä Au-
rajoen länsirantaa kulkeva 
vanha ja historiallinen tie 
on tunnettu Museoviraston 
rekistereissä Varkaantienä. 
Tie kuuluu Museoviraston 
luokkaan valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt, sillä sen 
varrella on runsaasti vanhaa 
perinteistä rakennuskantaa 
ja pihapiirejä upeassa var-
sinais-suomalaisessa maise-
massa. Tietä ovat aikanaan 

Aurajoentien kehittäminen 
matkailutieksi vasta aluillaan

kulkeneet mm. Turun piispat 
tarkistamassa sisämaassa si-
jaitsevia tiluksiaan. Aura-
jokilaakso on myös nimetty 
yhdeksi Suomen kansallis-
maisemaksi. 70 kilometriä 
kansallismaisemaa tarjoaa 
paikalliselle asukkaalle ja 
matkailijalle koskien pau-
hua, viljavia peltoja sekä 
mielenkiintoisia museoita 
ja nähtävyyksiä. Yöpymis-
paikat, kahvilat ja ravintolat 
täydentävät tien palvelut ko-
konaisuudeksi.

Aurajoentien matkailutie 
tuo uudella tavalla matkailun 
osaksi Auranmaan kuntia. 
Matkailutie lisää matkai-
luelinkeinon kehittämisen 
lisäksi Auranmaan elinvoi-
maisuutta kokonaisuudes-
saan ja houkuttelee alueelle 
uusia kävijöitä. Matkailu-
tietä kehitetään parhaillaan 
Aurajoentie herää eloon –
hankkeen puitteissa. Ennen 
virallisen matkailutiestatuk-
sen saamista, asiaa edistet-
tiin Aurajoentien esiselvitys 
–hankkeella. 

Hankkeiden omarahoi-
tuksesta ovat vastanneet tien 
varren kunnat: Lieto, Aura, 

Pöytyä ja Oripää. Kuntien si-
toutumisella on ollut merkit-
tävä rooli tien edistämisessä. 
Niin ikään tien menestymi-
sen kannalta yhteistyö tien 
varren yritysten, yhdistys-
ten, asukkaiden ja kuntien 
kanssa on välttämätöntä. Jo 
heti matkailutien ensimmäi-
senä kesänä 2021 oli ilmassa 
me-henkeä ja ylpeyttä mei-
dän matkailutiestä. Sadat 
talkootyötunnit ja tien var-
rella järjestetyt tapahtumat 
ovat merkittäviä panostuksia 
yhteisen matkailutien nosta-
miseksi koko kansan tietoi-
suuteen. 

Syksyllä 2021 matkailu-
tie sai ensimmäisen palkin-
tonsa. Suomen Nuorkauppa-
kamarit ry palkitsi Aurajoen-
tien voitolla vuoden 2021 
Tuottava idea -kilpailun A-
alueen yhteiskuntasarjassa. 
Tuomaristo kehui voittajaa 
seuraavasti: ”Kotimaanmat-
kailun kasvaessa kaivataan 
uusia valmiita konsepteja 
matkakohteiksi. Matkailutie 
yhdistää alueen nähtävyydet 
ja yritykset. Tällä on var-
masti positiivisia vaikutuk-
sia koko talousalueelle.” 

Myöhemmin syksyllä tie 
sai saman kilpailun kansal-
lisessa sarjassa kunniamai-
ninnan. 

Keväällä  
asennetaan kyltit

Matkailutien varrelta löytyy 
erilaisia aktiviteetteja niin 
kulttuurinnälkäisille, liikun-
nasta pitäville kuin hyvää 
ruokaa arvostaville. Se so-
veltuu erinomaisesti pyörä-
retkeilyyn, omalla autolla 
kulkemiseen tai ryhmämat-
kailuun linja-autolla. Mat-
kailutietä tullaankin kehit-
tämään kestävän matkailun 
periaatteiden mukaisesti 

TEKSTI: Susanna Ansio

Valaisevat yöpilvet Vintalassa. Kuva: Anssi Uusitalo

luonto-, kulttuuri-, ja lähi-
matkailukohteeksi. 

Kehittäminen matkai-
lutieksi on vasta aluillaan. 
Kevään 2022 aikana val-

mistuva matkailutieviitoitus 
täydentää tien yhteneväi-
seksi. Tien varrelle tullaan 
asentamaan 42 kappaletta 
tienvarsikylttejä. Lisäksi 

sijoitetaan tiestä kertovia 
opastauluja tien molempiin 
päihin Turkuun Maarian kir-
kolle sekä Oripään keskus-
taan. Kevään 2022 valmis-
tuu selvitys pyörämatkailun 
kehittämisestä. Samassa 
suunnitellaan tien varteen 
levähdys- ja uimapaikkoja 
sekä luontopolkua. 

Tulevana kesänä tullaan 
jälleen järjestämään tapah-
tumia tien varrella. Vielä 
ennen kesää on tarkoitus 
järjestää loppiaisvaloajelu, 
jolloin tienvarsi valaistaan 
(jää)lyhdyin ja jouluvaloin. 
Kuka tahansa voi olla mu-
kana luomassa tapahtumaa 
asettamalla valoja pihapii-
rinsä sekä tien varrelle.

Aurajoentie syntyi ai-
kaan, jolloin kotimaan mat-
kailulla on merkittävä roo-
li. Työ matkailutien ja sen 
ympäristön virkistämiseksi 
jatkuu nykyisen hankkeen 
puitteissa vuoden 2022 lop-
puun asti. Nykyinen hanke 
keskittyy markkinoimaan 
matkailutietä sekä luomaan 
alueelle uusia palveluita ja 
matkakohteita.

 
Susanna Ansio

Projektikoordinaattori
Aurajoentie herää  

eloon -hanke
Auran kunta

Riippusilta Aurajoen yli Liedossa. Kuva: Leila Liikanen 

Kuuskosken vanha puusilta. Kuva: Tanja Auer

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

0400 470 997
pekkasaavalainen99@gmail.com

TAKSI
Saavalaisen Taksit OY

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

Invavarustus
Taksi vapaa koulukuljetuksista

saavalaisentaksit.fi

Tapio Pajula
Oripää

TAKSI

www.oripää.fi

Tilausajoa pikkubusseilla Invatakseja

TILAA TAKSI NUMEROSTA050 558 2558

TILAUSLIIKENNE 
HACKLIN OY

Puh  040 741 9736  Koski TI 

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)

AURAN TAKSI OY
045-128 4499

TAKSIPALVELU KOIVU
0500-879 973

SAAVALAISEN TAKSIT
0400-470 997

ARTO POKKINEN OY
045-128 4499

“Ilmassa oli  
me-henkeä ja  

ylpeyttä meidän  
matkailutiestä.”
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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 

 

•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 28.2.2022 asti

HENKILÖ- TAI
PAKETTIAUTON
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

TÄLLÄ KUPONGILLATÄLLÄ KUPONGILLA

mahd.

SKARPIMPANA KUIN KOSKAAN.

POIKKITIE 10, LOIMAA 044 256 5133.FI

AUTOKORJAAMO AURA

KAIKKI PALVELUT MYÖS OSAMAKSULLA

Huuskantie 8, Aura
Puh.   0400 442622

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

 

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 2021 asti

JoulukukatJoulukukat
Puodista myösPuodista myös

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

luomu-viljatuotteita...

Joulukuun sunnuntait 
avoinna 10-14.00 

Jouluviikolla ma-to
pidennetysti avoinna 

8-18.00 

 24.12. - 26.12.

MA 8-18, TI-PE 8-17, LA 10-14
p. 040 7228 242 / Vuotavantie 16, Oripää

Tervetuloa Jouluostoksille!

meiltä parhaat lahjat 

Valikoimastamme löytyy mm. 
HellyHansen- ja Blåkläder työvaa�eet,
Jalaksen kengät, Fiskars, Finlayson tuo�eet, 
Lyhdyt, Jouluvalot sekä paljon muuta.
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Henri Joutsimiehen yritys Sa-
neeraus Joutsimies elää kiireistä 
aikaa kodin remonttien parissa. 
Taivassalosta kotoisin oleva ja 
nykyisin Aurassa asuva yrittäjä 
perusti yrityksensä viime vuoden 
maaliskuussa.

— Pienestä asti olen haaveillut 
yrittäjyydestä. Vaikka asiassa tuli 
vitkuteltua, asetin itselleni takara-
jaksi perustaa oman yrityksen sii-
hen mennessä, kun olen täyttänyt 
30 vuotta. Maaliskuun 24. päivänä 
minulla oli synttärit ja yritystoi-
minta alkoi puolestaan kuun en-
simmäinen päivä. Loppuraja tuli 
siis vastaan, mutta ehdin ajoissa, 
Henri Joutsimies nauraa.

Hän kertoo vaimonsa Maiju 
Joutsimiehen tuella ja kannustuk-
sella olleen iso osa yrittäjyyteen 
ryhtymisessä. Kaiken kaikkiaan 
yrittäjyys on osoittautunut miehel-
le sopivaksi.

 — Olen tykännyt toimia yrittä-
jänä. Omat työpäivät saa suunnitel-
la itse ja työssä on oma vapaus. To-
ki se tuo tullessaan paljon erilaisia 
asioita, mutta kaikki on järjestynyt 
hyvin.

 Saneeraus Joutsimies aloitti 
toimintansa remonttifirmana.

— Puolta vuotta en ehtinyt teh-
dä niitä hommia, kun uudisraken-
nuspuoli tuli kuvioon mukaan. Nyt 
teemme sekä uudisrakentamista 
että remontointia. Uudisrakenta-
minen tehdään aliurakointina, re-
montointi itse. 

Maaliskuussa vuonna 2020 juu-
ri yrityksen perustamisen jälkeen 
alkoi maailmanlaajuinen korona-
pandemia nostaa päätään.

— Aluksi korona säikäytti. 
Olin ehtinyt viikon olla yrittäjänä. 
Ajattelin, että koko homma kaatuu 
heti alkuun tähän. Maski naamassa 
aloimme myydä asiakaskohteita, 
mutta samalla tapahtui puskaradio-
efekti. Kun teki hommat kerralla 
kuntoon, alkoi sana kiiriä, Joutsi-

“Pienestä asti olen 
haaveillut yrittäjyydestä”

mies kertoo.
Viimeinen vuosi onkin mie-

hen mukaan ollut varsinaista 
pyöritystä.

— Sellaista, ettei kaikkea työtä 
ehdi tekemään, mitä tarjolle tulisi. 
Kokoajan olen yrittänyt rekrytä li-
sää väkeä.

 Rakennusliikkeillä  
riittää kysyntää

Viime kesän aikana kaupaksi meni-
vät etenkin terassit. 

— Lisäksi minulla on pidempi 
tausta laatoittajana 15 vuoden ajal-
ta, joten se on näkynyt myös kyl-
pyhuoneremonttien kysynnässä. 
Niiden ohessa on ollut runsaasti 
sisäremontteja eli pintojen laittoa.

Vaikka yrityksellä on kiire, 
ovat asiakkaat olleet myötämielisiä 
mahdollisille jonoille.

— Asiakkaat ovat valmiita 
odottamaan vuodenkin verran, että 
saavat meidät tekemään remontin. 
Laatua siis arvostetaan.

Laadun vaaliminen näkyy myös 
asiakkaiden materiaalivalinnoissa.

— Enää ei mennä halvimmal-
la laminaatilla tai laatalla. Myös 
laattojen koot ovat suurentuneet. 
Esimerkiksi kylpyhuoneissa suo-
sitaan suuria 60 x 60 sentin laat-
toja. Lattiamateriaaleissa nähdään 
muun muassa kalanruotovinyyliä. 
Makuuhuoneissa ja vessoissa puo-
lestaan sormipaneeliseiniä.

Saneeraus Joutsimies työllistää 
kaksi vakituista työntekijää. Hen-
ri Joutsimies itse tekee varsinaisia 
töitä, joiden lisäksi hän myy työ-
keikkoja iltaisin ja viikonloppuisin. 
Toinen vakituinen työntekijä toimii 
yrityksen asentajana. Aliurakoitsi-
joina Saneeraus Joutsimiehellä on 
kolme yrittäjää, joille se välittää 
töitä.

— Aliurakoitsijoiden pitää olla 
luotettavia. Alalla on työvoima-

Henri Joutsimies perusti saneerausyrityksen ja töitä on riittänyt mukavasti. Remonttipuolella kalenteri on buukattu jo pitkäl-
le ensi kesään. Kuva: Riina Niemi

pulaa ja kaikki tekijät ovat töissä. 
Rekry meille on käytännössä auki 
eikä lopu ennen kuin kysyntä lop-
puu. Käytännössä ovi on siis avoin-
na ainakin vuoden verran, jos vain 
sopiva tekijä löytyy.

Yrityksen kalenteri on uudisra-
kentamisen osalta täynnä kahdeksi 
vuodeksi eteenpäin ja remonttipuo-
lella kalenteria on varattu pitkälle 
ensi kesään.

— Toki väliin voidaan tarpeen 
tullen saada mahtumaan pieniä 
keikkoja, Joutsimies kertoo.

Henri Joutsimiehen mukaan 
asiakkaiden olisi nyt hyvä ymmär-
tää, missä mittakaavassa kaikkien 
rakennusliikkeiden työkalenteri on 
täyttynyt.

— Kollegoiden kanssa olemme 
puhuneet asiasta, ja muillakin on 
kesään asti ajat varattuina. Puoleen 
vuoteen emme siis ole ollenkaan 
edes markkinoineet yritystämme, 
sillä kaikki kulkee suoraan kysyn-
nän kautta. Viikossa voi tulla jopa 
viisi uutta remonttipyyntöä, joten 
tahti on kova.

Oman ajan hallinta onkin yrit-
täjän elämässä keskiössä, jotta työ 
ja vapaa-aika löytäisivät tasapai-
non. Hiljattain käydyn koulutuksen 
myötä Joutsimiehen taskusta löy-
tyy lokakuun aikana saatu tuoteke-
hitystyön erikoisammattitutkinto.

 — Marraskuussa aloitin johta-
misen ja yritysjohtamisen erikois-
ammattitutkinnon koulutuksen. 
Siellä harjoitellaan ajanhallintaa, 
jotta vapaa-aikaakin jäisi viikkoi-
hin, hän kertoo.

 Tulevaisuudessa Saneeraus 
Joutsimies siis tekee kovasti töi-
tä tilauslistansa mukaan. Lisäksi 
vuoden vaihteessa yritys muuttaa 
yhtiömuotoaan.

— Aloitin aluksi toiminimel-
lä. Yritystoiminta lähti kuitenkin 
niin kovalle laukalle, että yhtiö-
muoto muuttuu seuraavaksi osa-
keyhtiöksi.

Aloitin Pro ysitien toiminnanjoh-
tajana elokuussa ja pääsin heti 
tarttumaan toimeen, koska saimme 
kuntiin lausuntopyynnön valtion 
väyläverkon investointiohjelmasta. 
Tämä siis tarkoitti sitä, että Väylä-
virasto oli tehnyt jo alustavat tie-
suunnitelmat vuosille 2022—2029 
mutta pyysi kuitenkin tähän liittyen 
lausuntoja luonnoksesta. Vuosien 
2022—2029 investointiohjelma 
on Väyläviraston tietoon perustu-
va ehdotus rata-, maantie- ja vesi-
väylähankkeiden toteuttamisesta 
ja niiden vaikutuksista. Investoin-
tiohjelmassa linjataan lähivuosien 
tärkeimmät liikenneinfrahankkeet 
ja niiden mahdollinen toteutta-
misjärjestys. Investointiohjelmaa 
hyödynnetään muun muassa val-
tion talousarvioesityksen valmis-
telussa. Ohjelma sisältää isoja 
peruskorjaushankkeita ja hanke-
kokonaisuuksia, pienempiä pa-
rantamishankkeita sekä EU-tuella 
tai yhdessä kaupunkiseutujen tai 
elinkeinoelämän kanssa rahoitet-
tavia hankkeita. Hankeyhtiöiden 
kautta rahoitettavat hankkeet, jo 
päätetyt kehittämishankkeet sekä 
osa perusväylänpidon toimenpi-
teistä eivät sisälly investointiohjel-
maan. Lausuntokierroksella saatu 
palautekokonaisuus luvattiin lau-
suntopyynnön mukaan huomioida 
valtion väyläverkon investointioh-
jelman viimeistelyssä ja seuraavan 
investointiohjelman valmistelussa.

Luonnos oli suuri pettymys. 
Varsinais-Suomessa valtatieltä 9 
puuttuvat liikenneturvallisuuden 
kannalta välttämättömät parannus-
toimenpiteet. Valtatie 9:n yhteysvä-
li Turku–Tampere on keskimäärin 
muuta päätieverkkoa vaarallisem-
pi. Yhteysvälillä sattuu vuosittain 
25 henkilövahinko-onnettomuutta 
ja 4 ihmisen kuolema. Tästä ikävä-
nä esimerkkinä Aurassa tapahtu-
nut kuolonkolari 17.8.21. Ysitien 
turvallisuuden kokonaisvaltainen 
edistäminen on näin ollen erittäin 
tärkeää ja perusteltua. Lisäksi tänä 
vuonna uutisoitiin, että leveäkais-
tatien (Lieto as - Aura,  n 8 km)  
nelikaistamisen yksityiskohtainen 
suunnitelma on tullut valmiiksi. 
Leveäkaistatien yksityiskohtai-
nen tiesuunnitelma on vanhen-
tunut jo kertaalleen kuusi vuot-
ta sitten. Nyt kun suunnitelma 
on uudelleen valmis, tämä hanke 
ei ole kuitenkaan mukana inves-
tointiohjelmassa. Ehtiikö suun-
nitelma vanhentua toistamiseen? 
Miten voi olla mahdollista, että 
kalliita suunnittelurahoja voidaan 
käyttää ilman, että suunnitelmat 
vietäisiin lopulta käytäntöön?

Vastaavia leveäkaistateitä ei 
Suomessa enää ole ja siinä ei osa-
ta ajaa tien edellyttämällä tavalla. 
Kolareita tieosuudella on keski-
määräistä enemmän ja vakavan 
onnettomuuden toteutuminen on 
enää ajan kysymys. Lisäksi VT 9 

Toimivat tie- ja  
raideliikenneratkaisut 
kuntien elinvoiman
tukijalkoina

on laajempaa TEN-T verkkoa  ja 
Turun ja Tampereen kehitysväy-
lää ja yhteys on sisämaahan ja 
Tukholmaankin. Leveäkaistatielle 
liittyy juuri Aurassa myös Kantatie 
41 liikenne ja liikenne on siksi nyt 
moottoritietasoista. Väylävirasto 
on osoittanut suunnittelumäärära-
han 9 – tien  koko Lieto as – Loi-
maa välin kehittämisen suunnit-
teluun. Kolmen ohituskaistaparin 
suunnitelmat Aura – Loimaa ovat 
meneillään ja valmistumassa en-
si vuonna. Lisäksi Väyläviraston 
suunnittelumääräraha on olemassa 
myös Auran keskustan Yhdystien 
kohdan liikennejärjestelyjen suun-
nitteluun. Nämä tarvittaisiin myös 
mukaan investointiohjelmaan. Au-
ran kunta sekä Pro Ysitie nostivat 
lausunnoissaan esille, että inves-
tointiohjelmaan tulee ehdottomasti 
lisätä Liedon aseman ja Auran vä-
lisen leveäkaistatien nelikaistaista-
misen rakentamisrahoitus.

Pro Ysitie pyrkii vaikutta-
maan ja edistämään maamme tär-
keimmän sisämaan väylän ja sitä 
myötäilevän rautatien kehittämis-
tä yhdessä toimien Turusta Toh-
majärvelle. Myös Auran kunnan 
näkökulmasta tie- ja raideliiken-
neratkaisuilla tulee olemaan suuri 
merkitys koko kunnan kehittymi-
sen kannalta. Kukapa meistä ei 
olisi tuskaillut Yhdystieltä Ysitiel-
le Turun suuntaan lähdettäessä tai 
Kuovin risteyksessä. Lisäksi pai-
kallisjunaliikenteelle on nyt tarve 
ja yleistä tilausta. Juna pysähtyi 
kesällä Aurassa yli 30 vuoden jäl-
keen ja ajatus markkinavetoisesta 
yhteydestä Auran iltatorille myös 
konkretisoitui. Paikallisjunaliiken-
ne vaatii kuntien yhteistyötä, kun 
yhteisenä tavoitteena on saada lisää 
asukkaita ja osaajia sijoittumaan 
seudullemme sekä näin ollen mah-
dollistaa ja tarjota paremmat sekä 
ekologisemmat liikkumismahdol-
lisuudet.

 
Anna-Mari Alkio

Pro Ysitie ry
toiminnanjohtaja

Anna-Mari Alkio. Kuva: Katri Haavisto 
Photography 

TEKSTI: Ina Virtanen 



Yritteliäs Auranmaa  2021
21

Ovh.1339,-

0400 884 570       www.mototapsa.fi

MOTOTAPSA ma-pe
la

9-17
9-15RIIHIKOSKI

Jouhiniityntie 29
(Kantatien varrella,
vastapäätä Sankarintietä)

Husqvarna ja Stihl huoltoVaraosat ja tarvikkeet

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ
TERVETULOA        KAUPOILLE!

MOOTTORISAHA 545 G mark II

AKKUSAHA 540i XPMOOTTORISAHA MS 231

Nyt 740,-
Ovh.829,-

Nyt 1075,-
Ovh.1267,-

RAIVAUSSAHA 535i FR

Nyt 399,-
Ovh.485,-

Nyt 1020,-
Ovh.1235,-

RAIVAUSSAHA FS 490 C-EM KW

Nyt 1138,-

RAIVAUSSAHA FS 460 C-EM KW

Nyt 570,-
Ovh.679,-

PIENKONE
BENSAT

ASPEN 2, 5L ASPEN 4, 5L       Aina
tarjouksessa16,- 15,-

i MOW
VARASTOSSA OLEVAT
ROBOTTI-
RUOHONLEIKKURIT 

sis. ruohoterä,
siimapää, raivausterä
ilman akkua ja laturia

MOOTTORISAHA 550 XPG mark II

Nyt 850,-
Ovh.979,-

-20 %

sis. BLi 300 akku + laturi

( vain mallit 545 G tai 550 XPG )
(OVH 69,90)
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auranmaanpuhallusvilla.fi

ismo.puhallusvilla@gmail.com
Ismo Rantala 

Puh. 0400 531 010 

Lämpimät eristykset 

puhallusvillalla

Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

KALLEN MONIAPU
Kalle Hakala

Loventie 272,    21560   Ollila

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

VESIVAHINGON 
SATTUESSA SOITA

Hoidamme kartoituksen ja
raportoinnin vakuutusyhtiöösi

nopeasti ja luotettavasti.

0400 932 453
jarmo@kosteuskartoitus.fi

LOIMAAN
RAKENNEKUIVAUS OY

Kosteuskartoitus.fi

!

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

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

Järkevät lämpöpumppuratkaisut ja LVI-työt ammattitaidolla

Maalämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput

Ilmalämpöpumput

Lisätietoja: 

PIENTALON 
OMISTAJAT
HUOMIO!

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

Voit nyt hakea 4000 euron
valtionavustusta

lämmitysremonttikuluihin
kun korvaat öljylämmitys-

järjestelmän maa- tai
ilma-vesilämpöpumpulla

Sami Salminen

0500-783 443

www.oripaansahko.fi orisahko@elisanet.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

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

KALLIOMURSKETTA Teille ja Pihoille
KAIKKEEN RAKENTAMISEEN

0400 492 170 
Pasi Kullanmäki
pkullanmaki@gmail.com

SOITA PASILLE

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 

www.veljeksetsalonen.�
Matti Salonen 0500 741 050

noudettuna tai
toimitettuna
noudettuna tai
toimitettuna

VELJEKSET SALONEN OY

KIVIAINEKSET
KUMILASTA
KIVIAINEKSET
KUMILASTA

VW, SEAT,
SKODA, AUDI,

HUOLLOT
Purkuautoja varastossa 
n.200kpl
Hinauspalvelu
Purkuautojen ilmainen haku
Purkuautojen virallinen 
vastaanottopiste

benecars.com

BENECARS KY
nettiauto.com/benecars

LOIMAA P. 0400 516 660

02 486 0686

Alikuja 3, 21380 Aura

050 351 5195
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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

Auralainen yrittäjä Tiina Haapa-
nen kiinnostui lupiineista ollessaan 
perheensä kanssa opintovapaalla 
Espanjassa. Runsaat ravintoarvot 
sisältävä kasvi vakuutti naisen 
sen tarjoamista mahdollisuuksista 
kasviproteiinina. Taustatekijänä 
aiheesta kiinnostumiseen oli Haa-
pasen ateriapalveluyritys Puolikon 
Palvelut Oy, joka perustettiin vuon-
na 2011.

— Perheeseemme syntyi kak-
soset vuonna 2010. Päätimme, että 
hoitaisin heitä kotona mahdolli-
simman pitkään. Vuoden verran 
jaksoin olla pelkästään kotona, 
kunnes aloin kaipaamaan sen lisäk-
si aikuista tekemistä. Soitin ystäviä 
läpi ja ehdotin, että perustaisimme 
jonkin yrityksen, Haapanen kertoo.

Eri vaiheiden jälkeen loppu-
tuloksena syntyi ateriapalveluja 
tarjoava yritys, joka perustettiin 
yhdessä Haapasen miehen ja ys-
täväpariskunnan kanssa. Nyt ate-
riapalvelu on ollut toiminnassa jo 
kymmenen vuotta ja Haapanen on 
toiminut sen taustavaikuttajana ja 
osakkaana.

Sittemmin lupiineihin keskit-
tyvä uusi yritys Greener Me Oy 
sai ensiponnistuksensa Espanjasta 
Suomeen tehdyn puhelinsoiton ai-
kana.

— Soitin yrityskumppanilleni 
Jaana Rantaselle ja kyselin, oli-
siko hän kiinnostunut lupiineista. 
Jaana näytti vihreää valoa idealle 
ja sillä tiellä ollaan, Tiina Haapa-
nen sanoo.

Lupiinirouhetta ja -massaa tar-
joava start up -yritys lähti rohkeasti 
kohti tuntematonta.

— Meillä oli kaikki mahdolli-
suudet onnistua mutta myös epäon-
nistua. Oli hienoa hypätä ihan uu-
delle alalle. Olen iltaisin Google-
kääntäjän avulla tutustunut viljan 
maailmanmarkkinoihin ja selvitel-
lyt, miten siemeniä tuodaan Suo-
meen. Tekeminen on ollut todella 
mielenkiintoista, Haapanen nauraa.

Suurtalouskeittiöt 
kohderyhmänä

Greener Me Oy:n asiakaskunta 
on suuntautunut alkuvaiheessa 
suurtalouskeittiöihin. Se on Haa-
paselle ja Rantaselle tutumpi asia-

Lupiini tekee tietään ruokapöytään

kassegmentti jo ateriapalvelunkin 
puitteissa. Kuluttajapuolelle meno 
tässä vaiheessa vaatisi hänen mu-
kaansa jo paljon laajempaa rahoi-
tuspohjaa.

— Kyseessä on käyttövalmis 
kasviproteiini. Ideana on, että lu-
piinimassalla voi korvata esimer-
kiksi puolet jauhelihasta. Heti ei 
siis tarvitse hypätä kasvissyöjäksi, 
vaan korvata vaikka lihapullataiki-
nasta puolet massalla. Lupiinin ra-
vintoarvot ovat hurjan hyvät eikä 
ilmastoakaan voi unohtaa.

Luopumatta mistään saa siis 
paljon hyötyä.

— Toki lupiinituotetta voi myös 
käyttää soijarouheen tapaan. Olen 
itse sekasyöjä ja ihastunut ajatuk-
sesta, että kotona ruokaa laittaessa 
lähes kaikkeen voi lisätä kyseistä 
tuotetta, Haapanen selvittää.

Lupiini siis taipuu moneen. Se 
toimii niin proteiinin lähteenä, ra-
vintolisänä kuin ravinnon jatkeena.

— Tuotteista saa edullisen ja 
luonnollisen kuitu- ja proteiinili-
sän ravintoon. Suomalaisilla on 
jo muutenkin kuiduista kova pu-
la, etenkin ikääntyvien puolella. 
Onhan maassa myös ketogeenistä 
ruokavalioa noudattavia ihmisiä, 
jotka välttelevät hiilihydraattia, 
usein juuri kuidun saannin kustan-
nuksella, Haapanen kertoo.

Lupiineissa  
on eroja

Lupiineja on yli 400 eri lajiketta. 
Suomessa esimerkiksi sinilupiinia 
tehdään jauhoksi. Mielipide lupii-
nimassan mausta kuitenkin vaih-
telee.

— Testasimme useita eri sie-
meniä. Sinilupiinissa on meidän 
mielestämme voimakas ominais-
maku, joten sitä emme käytä tässä 
muodossa. Yleisesti ottaen käyttä-
mässämme siemenessä on joiden-

kin mielestä makeaherneen maku. 
Joku taas sanoo, että maussa on 
pientä kitkeryyttä. Käyttövalmis 
tuote sen sijaan on ruoan joukossa 
lähes mauton.

Haapasen mukaan moni ei vält-
tämättä edes huomaa, että lupiinia 
on käytetty, ellei asiasta kerrota 
etukäteen.

— Massan voi upottaa smoothi-
een tai kasvissosekeittoon. Lisätä 
tuotetta ruoan joukkoon vaikka 100 
grammaa ja samalla saa päivän kui-
dut, hän selvittää.

Greener Me:n käyttämät sie-
menet tulevat EU:n alueelta. Yri-
tyksen käyttämä lajike ei kasva 
Suomessa, mutta Haapasen kon-
sultoimat viljelijät ovat uskoneet 
kasvulla olevan mahdollisuuksia, 
mikäli tuotteelle löytyisi sopiva 
markkinarako.

Ehdoton haaste alalla on ihmis-
ten tiedon lisääminen.

— Lupiini on ollut pinnalla 
haittalajina viime aikoina. Tien-
varsilupiini onkin myrkyllistä ja 
kyseessä on täysin eri lajike kuin 
mitä me käytämme.

Pieni konkreettinen  
askel

Kasviproteiinit ovat lisänneet ih-
misten tietoisuutta alasta jo jonkin 
aikaa. Haapanen näkee tärkeänä, 
että viesti tavoittaisi kuluttaja-
kunnan. Isojen toimijoiden kanssa 
työskennellessä muutosprosessit 
ovat hitaita.

— Olemme kuitenkin saaneet 
signaalia, että halua etenemiseen 
löytyy. Reseptiikat pitää tehdä ja 
käytännön asioita on vielä edessä 
paljon. Suurtalouksille on tärkeää, 
että kustannukset pysyvät alhaal-
la. Esimerkiksi kouluruoka ei saa 
maksaa paljon, mutta sen on oltava 
myös ravitsevaa, Haapanen sanoo.

Hän toivoo, että ensi vuoden ai-
kana jokin pää suurtalouspuolelta 
aukeaisi.

— Siitä eteenpäin olisi sitten 
kuluttajamarkkinoiden vuoro.

Haapanen näkee lupiinin yh-
tenä tulevaisuuden vaihtoehtona 
ruokapöydässä.

— Ennen pula-aikana lisättiin 
pettua leipään ja nykyään yltäkyl-
läisyyden aikana voisi lisätä lupii-
nia jauhelihaan. Tämä on konkreet-
tinen ja pieni askel, jonka jokainen 
voi arjessaan tehdä, Haapanen 
päättää.

Jaana Rantanen Turun yliopistolla esittäytymässä.

Lupiininversoja.

Keltaiset pullat LUPI-massaa ja ruskeat 
puolet naudan jauhelihaa sekä puolet 
LUPI-massaa.

Lupirouhe.

TEKSTI: Ina Virtanen, KUVAT: Lupi
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Auranmaan Nuorkauppa-
kamari järjesti yhteistyössä 
Auranmaan kuntien kanssa 
ensimmäiset Yrittäjä -mes-
sut Aurassa 11. marraskuuta.

Auranmaan Nuorkaup-
pakamarin visiona on, että 
Auranmaan alue saa jäse-
nistämme käyttöönsä moti-
voituneita yhteiskunnan ja 
yhteisöjen kehittäjiä.

Auranmaan Nuorkaup-
pakamari halusi olla autta-
massa edistämään Auran-
maan elinvoimaisuutta jär-
jestämällä Yrittäjä -messut, 
jossa alueemme yrittäjillä 
olisi mahdollisuus verkos-
toitua, saada uusia ideoita ja 
samalla päivittää yrityksensä 
arkipäiväisetkin asiansa.

Messuilla oli mukana 
noin 20 näytteilleasettajaa, 
kokoustilassa nuorkaup-
pakamarilaiset järjestivät 
non-stop somekoulutusta ja 
Auraamon erillisessä teatte-
ritilassa oli lyhyitä puheen-

Auranmaan sai omat 
yrittäjämessunsa 

tyksiä saatavien hallinnan 
kanssa. Palveluihin kuuluvat 
myös laskurahoitus, perintä, 
maksuvalvonta, sekä kirjan-
pitopalvelut.

Emilia Lehtilä tuli mes-
suille, koska halusi tuoda 
KTI Laskutus Oy:n palvelut 
helposti saataville Auran-
maan yrityksille ja verkos-
toitumaan alueen yrittäjien 
kanssa.

Hänellä oli erittäin hy-
viä keskusteluja yrittäjien 
kanssa aiheesta, sai useita 
asiakaskontakteja ja hänen 
mielestään oli erittäin mu-
kavaa nähdä yrittäjiä omilta 
kotikonnuilta. 

Auranmaan Nuorkaup-
pakamari sai kiitosta hyvin 
järjestetystä tapahtumasta ja 
KTI laskutus Oy tulisi eh-
dottomasti myös seuraaville 
messuille.

Messuilla kuului vilkas 
puheensorina ja liikkeellä oli 
runsaasti iloisia ja innokkai-
ta yrittäjiä.

Auranmaan Nuorkaup-
pakamari haluaa kiittää mes-
sukävijöitä ja näytteilleaset-
tajia, oli ilo toteuttaa tämä 
kanssanne ja toivottavasti 
näemme pian uudelleen.

Auranmaan  
Nuorkauppakamari

TEKSTI: Tanja Halminen

Kuvassa nuorkauppakamarilaiset Janne Vainikkala (vas.), Tanja Halminen, Anna-Mari Alkio, Maiju 
Joutsimies, Mari Rintala, Satu Rintala, Emilia Lehtilä ja Henri Valkeapää.

vuoroja yrittäjille olennaisis-
ta aiheista.

Messuvierailla oli mah-
dollisuus kuulla erittäin mie-
lenkiintoisia puheenvuoroja 
seuraavista aiheista:

Näin markkinoit somes-
sa– Tiina Hämäläinen, elin-
voimajohtaja, Pöytyän kunta 

Henkilöstövuokraukses-
ta ja ulkomaisen työvoiman 
maahan asettumispalveluis-
ta– Janne Vainikkala, Eco-
nia Henkilöstöpalvelut

Yritystarina Tuisa Oy– 
yrittäjä Tuija Toivonen ker-
toi Auran vuoden yrityksen 
tarinan ja 

Palkkatuesta ja työko-
keilusta– Tero Mäenpää, 
asiantuntija TE-palvelut.

Messuvieraiden ja näyt-
teilleasettajan ajatuksia ta-
pahtumasta:

Sini Ojala sai tietää 
messuista sosiaalisen medi-
an kautta ja koska hänellä 
on ajatuksena perustaa Kos-

kelle karaokebaari, verkos-
toituminen alueen yrittäjien 
kanssa kiinnosti erityisesti 
ja oikeastaan kaikki mah-
dollinen yritystoimintaan 
liittyen. Sini sai aloitteleva-
na yrittäjänä messuilta uusia 
tuttavuuksia ja apua moneen 
asiaan. Häntä auttoivat mm. 
OP Vakka-Auranmaa, Au-
ranmaan Aluetietoverkko ja 
Auranmaan Tilitiimi. 

Sinin mielestä mielen-
kiintoisinta messuissa oli 
kaikki ja hän tulisi mielel-
lään uudestaan, mikäli mes-
suja järjestettäisiin jatkossa-
kin. Ja samaa mieltä oli Ki-
vigrafia Oy:n yrittäjä Jussi 
Kormano.

Jussin ammattitaitoon 
kuuluu kaikenlaiset kivi-
työt, esimerkiksi hautakivet 
ja kivikaiverrukset. Hän 
halusi tulla messuille ver-
kostoitumaan ja erityisesti 
häntä kiinnosti Auranmaan 
Nuorkauppakamarin järjes-
tämä somepaja, jossa ka-
marilaiset Mari Rintala ja 
Maiju Joutsimies opastivat 
yrittäjiä sosiaalisen median 
kanssa.

Näytteilleasettajana toi-
mineena KTI Laskutus Oy:n 
tavoitteenaan on auttaa yri-Iloinen puheensorina täytti Auraamon tilan. Emilia Lehtilä

Tällä kupongilla -10% kaikista
normaalihintaisista 

tuotteista 23.12.2021 asti

Meijerikuja 1, Aura
aurantassupuoti.fi

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2022

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2022

& 

www.oripaa.fiwww.oripaa.fi

Ennakkoliput 
Loimaan Keilahallilta ja 

ennakkolippu.com/kuissi

 Bello Mondon
lahjaideoita naisille

laadukkaat & ajattomat
neuleet ja paidat

Lämpöiset neuleet ja neulemekot

Oloasut

Yöasut sekä paljon muuta kivaa!

Vesikoskenkatu 7, LOIMAA
Puh. 044 030 6004
Ma-Pe:  10:00–17:00
La:         10:00–14:00

Miehille

P.s. Meiltä voi myös tilata verkosta
ja aina ilmainen toimitus

www.bellomondo.fi

Lahjakortti on myös 
aina mukava saada 

Paikallinen
kuntokeskus

palveluksessasi

sunsali.fi

Syö.
Nuku.
Kuntoile.
Voi hyvin :)
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Hae Novidaan Lietoon ja 
Loimaalle jatkuvassa haussa!

KOULUTUSTA LOIMAALLA

Kone- ja metallialan perustutkinto,  
koneistaja, levyseppähitsaaja
Opetusta järjestetään ma-pe 
klo 8.15-16.00. Kysy lisää: iiro.aaltonen
@novida.fi, puh. 044 090 1287

Hius- ja kauneudenhoitoalan  
perustutkinto, kosmetologi
Ilta-monimuotokoulutusta järjestetään 
keskiviikkoisin klo 8.15-16.00 ja torstaisin 
klo 16.00-20.30. Kysy lisää: katja.kan-
gasvieri@novida.fi, puh. 040 900 1341

Sosiaali- ja tervevysalan perustutkinto,  
lähihoitaja
Seuraava iltakoulutus alkaa 7.12.2021. 
Opetusta maanantai- ja tiistai-iltaisin 
klo 16.15-21.00. Seuraava päiväkou-
lutus alkaa Loimaalla (Turuntie 31) 
3.1.2022. Opetusta ma-pe klo 8.15-
16.00. Kysy lisää: heidi.haapaniemi-
kahala@novida.fi, puh. 044 090 1269

Voit hakea jatkuvassa haussa myös:
* ajoneuvoasentajaksi
* kampaajaksi, parturiksi
* maaseutuyrittäjäksi
* putkiasentajaksi
* ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavaan koulutukseen (VALMA)

KOULUTUSTA LIEDOSSA

Sähköalan ammattitutkinto tai 
erikoisammattitutkinto 
Koulutus alkaa 5.2.2022. Lähiopetusta 
järjestetään lauantaisin klo 8.30-16.00 
sekä verkko-opintoja yhtenä arki-iltana 
viikossa. Kysy lisää: mika.erkkila 
@novida.fi tai puh. 040 620 2289

Logistiikan perustutkinto,  
kuorma-autonkuljettaja,  
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Koulutus alkaa 28.2.2022, muodostuen 
etä- ja lähiopetuksesta sekä työpaikal-
la tapahtuvasta oppimisesta.
Kysy lisää: aleksi.lehikoinen@novida.fi, 
puh. 044 705 6589

Liiketoiminnan perustutkinto,  
merkonomi 
Tammikuussa alkavat palkanlaskenta 
ja kirjanpito. Lähiopetusta järjestetään 
tiistai-iltaisin klo 16.30-21.00 ja osittain 
verkossa. Kysy lisää: paula.kairinen
@novida.fi, puh. 044  090 1324..............................................................

................................................................. .................................................................

Hae nyt jatkuvassa haussa:
www.novida.fi

Liikekirjanpito
Palkanlaskenta
Maatalouskirjanpito

Kirkkotie 2, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 420 

Monipuoliset sähköiset
taloushallinnon palvelut

www.marttilantilitoimisto.�

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

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

Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

BÄNDI?
TRUBADUURI?

JOTAIN MUUTA?

Meiltä saa apua myös
pikkujouluohjelman

järjestämiseen.

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
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KOKOUS- ja
SAUNATILAT

Ota yhteyttä, tehdään 

teidän näköiset juhlat!

Onnittelut
LL
105v !

Työvoimaa

maatalouteen

www.agrikumppanit.fi

Laiteasennukset

Puhdistustyöt

Lomitukset

Siiloasennukset

Kotieläintyöt

Myynti 

040 838 2046
juuso.hulmi@agrikumppanit.fi

Juuso Hulmi 

Siilo- ja kuivaamoasennukset

Martti Tytykoski
050 342 6621

martti.tytykoski@agrikumppanit.fi

Lomituspäällikkö

Sisko Ojala
050 411 8845

sisko.ojala@agrikumppanit.fi

Konjakkisinappi  
kruunaa juhlapöytäsi!

matinmainio.fi

Turuntie 7, LOIMAA
Puh. 02-769 2200

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

www.loimaanlukko.fi

Avainpalvelu
Lukitus- ja 

Turvallisuustuotteet
Kaihdinpalvelu

Sammutinhuolto

Avainpalvelu
Lukitus- ja 

Turvallisuustuotteet
Kaihdinpalvelu

Sammutinhuolto
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www.trival.fi

Media ja ohjelmistot
TRIVAL
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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. 

 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-Su 8-20. 
info@poytyanhautaus.fi • www.poytyanhautaus.fi

e s

PUH. 02 4860 770
TURUNTIE 2, 21380 AURA

 WWW.AURANTILI.FI

PUH. 020 745 9500  -  WWW.RHI.FI

PIDÄMME KIRJAA JA SINUN PUOLTASI.

Huuskantie 21, Aura

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

Turuntie 614, RIIHIKOSKI
www.metodintalo.fi
Puh: 041-3138505 
info@metodintalo.fi

Monipuoliset sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut ja hyvinvointipalvelut

Metodin terapia- ja
hyvinvointitalo Oy

Varaa aikasi
0401561091

mielenrauhahanna@gmail.com
Lue lisää mielenrauha.net

Mielenrauha
Mielen hyvinvointia ja 

lyhytterapiaa, niin yksilö- 
kuin pariterapiana.

Keskustelutukea joustavasti, 
sinun tarpeidesi mukaan, 

vastaanotolla, etäyhteydellä 
taikka kotikäyntinä. 

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!
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Lisätietoja: Carita Maisila p. 044 744 9110 | carita.maisila@marttila.fi

MIKÄ TEKEE TONTEISTA 
AINUTLAATUISIA?

ALUEELTA LÖYTYY..

Ihastuttavia koti- ja teollisuustontteja myynnissä

Kaikki 
tontit...

.fi

... loistavat etätyömahdollisuudet, 
valokuitu lähes koko kunnassa!

.. upea kuntoilureitti ja 
frisbeegolfrata. 

Teollisuustontit sijaitsevat 
10-tien varressa hyvien 

yhteyksien päässä.  

... ovat erittäin 
edullisia.

Tervaskannon alueen kotitontit 
ovat rauhallisia, metsäisiä, sekä 

kauniita tontteja palveluiden 
läheisyydessä.

Ilolla 
Marttilaan!

LUPAPROSESSIT OVAT SUJUVIA JA NOPEITA.

MARTTILASSA

N. ½ tuntia 
Turkuun, 

1 ½ Helsinkiin ja 
Tampereelle!

Varaa omasi nyt!

Pukinkonttiin
Pöytyältä!

Tue paikallista –
osta joululahjat läheltä. 

Hyvää joulua!
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Joulun parhaat tarjoukset !
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Huuskantie 12 Aura. 
P. 050 407 8372
Avoinna: 
ma-pe 10-18, la 10-14


