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Auran Yrittäjät on Aurassa toimi-
vien yritysten ja yrittäjien etuja 
ajava yhdistys. Teemme tiivistä yh-
teistyötä Auran kunnan ja muiden 
yhdistysten kanssa, jotta voimme 
tarjota parhaat mahdolliset edelly-

tykset yrittäjyydelle Aurassa.
Jäsenmäärämme on kas-
vanut tasaiseen tahtiin, 
mutta edelleen toivom-
me lisää jäseniä, jotta 
voimme entistä aktiivi-
semmin tukea paikal-
lista yrittäjyyttä ja Au-
ran elinvoimaisuutta. 
Haluamme myös 
huomioida kaikki yri-
tykset tasapuolises-
ti, ja pääsääntöisesti 

tapahtumamme ovat 

avoimia myös muille kuin jäse-
nillemme. Mutta jäsenyydestä saa 
myös tuntuvia etuja, joten suositte-
len lämpimästi liittymään mukaan 
toimintaamme. 

Tänä vuonna yhdistyksemme 
on palkinnut kaksi yritystä. Auran-
maan Yrittäjägaalassa palkitsimme 
Jymy-Jäätelön esimerkillisyydestä 
brändinsä rakentamisessa, ja Var-
sinais-Suomen Yrittäjägaalassa 
vuoden yritykseksi valittiin Vairi-
ne Oy. Onnittelut vielä molemmille 
menestyksekkäästä yrittäjyydestä!

Viime vuoden otsikkoni Yritte-
liäs Auranmaa -lehdessä oli ”Kohti 
valoisampia aikoja” viitaten siihen, 
että koronakriisin osalta pahin oli-
si yrittäjien näkökulmasta takana-
päin. Näinhän se olikin, mutta en-

pä osannut aavistaa minkälaisten 
haasteiden kanssa joudutaan paini-
maan tänä vuonna, kun Ukrainan 
tilanne kärjistyi. 

Näiden kriisien keskellä yh-
teistyöllä ja yhteisöllisyydellä on 
ollut entistä suurempi merkitys. Ja 
se on mielestäni meidän vahvuu-
temme täällä Auranmaalla. Olem-
me näiden myötä ymmärtäneet 
sen merkityksen ja osanneet sitä 
hyödyntää parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Tästä osoituksena on 
lukuisat tapahtumat Auranmaalla, 
jotka eivät olisi toteutuneet ilman 
yhteisöllistä otetta tekemiseen. Ku-
luvan vuoden aikana on toteutettu 
muun muassa Auran Aurinkoviikot 
lukuisine tapahtumineen, Auran Il-
tatori, Auranmaan Yrittäjäviikko, 

joka huipentui Auranmaan 
Yrittäjägaalaan, Kauppojen 
Yö sekä nyt ajankohtaisena 
tapahtumana Auran Joulun-
avaus. Nämä kaikki tapahtu-
mat on mahdollistanut Auran-
maan kuntien, yhdistysten ja 
yritysten tiivis yhteistyö sekä 
ennen kaikkea tapahtumiin 
osallistuneet ihmiset. On ol-
lut hienoa nähdä, miten tämän 
yhteishengen voimin Auran-
maan elinvoimaisuus on nos-
tettu aivan uudelle tasolle! 

Jatketaan siis yhdessä hy-
vää työtä ja nähdään Auran 
Joulunavauksessa!

Marko Mäkilä
Puheenjohtaja
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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 21.11.2022
Yritteliäs Auranmaa 2022 -lehti on 
luettavissa sähköisenä, 
osoitteessa www.trival.fi

ELINVOIMAJOHTAJAN KUULUMISIA

Ajatuksia elinvoimasta, brändistä ja maineesta 
Meillä Aurassa on käynnissä mo-
nia hyviä juttuja, joista olisi muka-
va kirjoittaa. Olemme työstäneet 
elinvoimaohjelmaa, päivittäneet 
kuntastrategiaamme ja saaneet 
kunnassa lisää viestintäresurssia. 
Tulossa on jälleen mielettömän 
upea joulunavaus, joka toteutetaan 
yhdessä yrittäjien kanssa. 

Toisaalta maailmanpoliittinen 
tilanne pistää mielen vakavaksi ja 
luo tulevaisuuteen epävarmuuden 
tunnetta. Monet yrittäjät ovat jou-
tuneet vaikeuksiin kustannusten 
nousun sekä erityisesti energian 
hintojen vuoksi. Näistäkin asioista 
olisi tärkeää kirjoittaa, mutta pi-
täydyn nyt kuitenkin positiivisissa 
ja ennen kaikkea asioissa, joihin 
voimme itse vaikuttaa. 

Osallistuin muutama viikko sit-
ten elinvoimafoorumiin, joka kes-
kittyi tärkeään ja mielenkiintoiseen 
aiheeseen: miten kunnat ja alueella 
toimivat yritykset voisivat yhdessä 
rakentaa molempien tunnettavuutta 
lisäävää brändimielikuvaa markki-
noinnin keinoin? 

Kuntakenttä muuttuu, ja työ 
keskittyy jatkossa entistä enemmän 
viestin ja vetovoiman rakentami-
seen. Turun yliopiston Ulla Haka-
lan mukaan 1+1=3 on yhteistyön 

työ korostuukin aivan merkittäväl-
lä tavalla päivitetyssä kuntastrate-
giassamme. Kotiseuturakkaus taas 
luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta 
ja halua nähdä oma kotikunta po-
sitiivisessa valossa sekä osallistua 
kunnan yhteiseen kehittämiseen. 

Vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia on monia. Voit vaikuttaa oman 
kuntasi viihtyvyyteen tai elinvoi-
maisuuteen esimerkiksi vapaaeh-
toisuuden kautta. Voit toimia eri 
yhdistyksissä, järjestää toimintaa 
ja tapahtumia ja olla näin ollen 
aktiivinen kuntalainen. Yksittäisen 

kuntalaisen rooli on siis erittäin 
merkittävä kunnan elinvoimaisuu-
den rakentamisessa. 

Sosiaalinen media tuo keskus-
teluun mielenkiintoisen näkökul-
man. Oletko miettinyt joskus omaa 
toimintaasi somessa? Oletko peu-
kuttamassa kunnassa tapahtuvia 
hyviä juttuja vai nostamassa esille 
kaikki huonot asiat? Osallistutko 
somekeskusteluun rakentavasti vai 
miten sattuu? Maine syntyy hy-
vistä teoista, hyvästä viestinnästä 
ja hyvistä kokemuksista. Uskon 
myös, että kunnan maine muuttaa 
elinvoiman vetovoimaksi. Näin ol-
len meillä kaikilla on tärkeä rooli 
oman kunnan maineenluojina ja 
kehittäjinä. 

Mitä, jos ensi kerralla huomat-
taisiinkin kaikki ympärillä olevat 
hyvät ja positiiviset asiat niiden 
negatiivisten sijaan? Positiivisuus 
nimittäin ruokkii positiivisuutta. 
Jokainen meistä voi siis toimia 
oman kuntansa positiivisena brän-
dilähettiläänä! 

Hyvää joulun odotusta kaikille!

Anna-Mari Alkio
Kirjoittaja on yrittäjyyteen 

intohimoisesti suhtautuva Auran 
kunnan elinvoimajohtaja.

KATRI HAAVISTO PHOTOGRAPHY
tulos, mikäli kunnat ja yritykset 
tekisivät elinvoimaisuuden eteen 
yhdessä yhteistyötä. Tehokkainta 
markkinointiviestintää on tutkitusti 
ansaittu media, joka tarkoittaa siis 
sitä julkisuutta, joka on syntynyt 
kolmannen osapuolen avustuksella. 

Ansaittu media viittaa siihen 
huomioon, mitä yrityksesi saa sinun 
vaikutusvaltasi ulottumattomissa 
olevista kanavista esimerkiksi so-
mekirjoittelusta, suosittelusta ja niin 
edelleen. Ansaittu media on arvos-
tetuinta, uskottavinta ja halutuinta 
medianäkyvyyttä. Ansaittu me-
dianäkyvyys vaikuttaa positiivisesti 
siihen, millainen mielikuva organi-
saatiosta syntyy. Miten Sinä puhut 
omasta kotikunnastasi muille?

Osallistuin myös viime syksynä 
kuntamarkkinointia käsittelevään 
paneeliin keskustelijana, jonka ai-
heena oli ”kuka kuntaasi kehittää 
ja mikä on kuntalaisten rooli oman 
kunnan elinvoimaisuudessa?” Kes-
kustelussa keskityttiin myös kun-
nan imagoon ja maineeseen. Jotta 
aiheeseen pystyy kunnolla pureu-
tumaan, tulee ensin ehkä selventää, 
mitä se elinvoima onkaan. 

Kunnat ovat markkinoinnis-
saan hyvin geneerisiä, kaikissa on 
hyvä asua, elää ja yrittää. Jos asiaa 

tutkailee tietokirjoista, on elinvoi-
malle selkeämpi määrittely. Elin-
voimainen kunta on työtä, toimeen-
tuloa ja osaamista, viihtyisää asu-
mista ja sujuvaa arkea, elämyksiä 
ja iloa sekä hyvää saavutettavuutta. 
Elinvoiman sanotaan rakentuvan 
myös sosiaalisesta pääomasta, joka 
tarkoittaa sosiaalisia verkostoja, ja 
niissä syntyvää luottamusta ja vas-
tavuoroisuutta. 

Toisin sanoen sosiaalisen pää-
oman voisi sanoa toimivan liimana, 
joka määrittelee meidän kuuluvan 
johonkin, ja jonka kautta tunnem-
me merkityksellisyyden tunnetta 
sekä halua vaikuttaa omaan ym-
päristöömme eri yhdistysten tai 
verkostojen kautta. Merkitykselli-
syyden tunnetta olemme kokeneet 
esimerkiksi yrittäjien kanssa, kun 
olemme valmistelleet erityisesti 
lapsille mieleenpainuvaa joulukul-
kuetta joulunavaukseen. 

Itse ajattelen, että elinvoima 
syntyy erityisesti kunnassa elävis-
tä ja toimivista ihmisistä. Kunnalla 
taas on merkittävä ja tärkeä rooli 
tuoda yhteen ja verkottaa eri toi-
mijat toistensa kanssa. Kunta voi 
myös tarjota ja ylläpitää sosiaalisen 
pääoman saamista luomalla yhtei-
söllisyyttä ja osallisuutta. Yhteis-

Aurantie 331, Tarvasjoki

www.antiikkiajaton.fi

044 984 3167

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Meiltä löytyy vanhaa sekä uutta

info@antiikkiajaton.fi

1.11 - 22.12.2022
Mellilän kyläyhdistys ry / Mellilän Ostari
p. 044 748 1051    www.mellila.fi

Avoinna:
ti-pe 10-17
la 12-15

JOULUPUOTIJOULUPUOTI
Mellilän Kirppis Ostarin

pikkulammin@gmail.com
Puh: 02-484 6114
Salontie 20, Marttila

Hyvää joulunaikaa!

Grilliruuat ja annokset      Pizza
Arkilounas      Kahvio tuotteet

Hyvää joulunaikaa!
Pikkujouluihin
tunikat, puserot, housut

Novitan langoista
hyvä valikoima

Nanson yöasuja

Avoinna ma-pe 9-17
                   la 9-13

P. 02 486 2464 Kehityksentie 5, Kyrö

Tervetuloa!
SIRPAN

PUOTI

Loimaan Pesula on avannut pyykkien 
keräilypisteen! Haku tiistaisin ja perjantaisin.

e k o -  j a  l u o n t a i s t u o t t e e t
 

T U I S A N  J O U L U I N E N  S H O P  O N  A U K I !  
  

M A - T I  8 . 3 0 - 1 7
K E - T O  8 . 3 0 - 1 6  

P E  9 - 1 4
L A  1 0 - 1 3

Tuisa shop lomailee 23.12.-8.1.
Kuovinkuja 13, Aura      www.tuisa.fi

L A U A N T A I S I N
T A R J O L L A  
G L Ö G I Ä  J A
P I P A R E I T A !

3.12. 
10.12.
17.12.

Ilahduta läheistä joululahjalla
Esimerkiksi laadukas kosmetiikkalahja 

laajasta valkoimastamme.

AURAN APTEEKKI
P. 02 486 0024
Ma-pe 9:30-18:00
La 10:00-15:00 

TARVASJOEN APTEKKI
P. 02 484 7230
Ma-pe 9:00-17:00

www.auranapteekki.fi

Auran Kauppojen yö -tapah-
tuma keräsi perjantaina 28.10. 
yrityksiin pimenevässä illassa 
niin perhekuntia kuin yksittäisiä 
ihmisiäkin nauttimaan hyvän-
tuulisesta meiningistä. 

Väkeä tuntui olleen reippaas-
ti liikenteessä. Auran kunnan 
pisteelle Auraamoon palautui 
359 täytettyä leimapassia. Vii-
me vuonna leimapasseja palau-
tui 221. Toista kertaa järjestetty 
tapahtuma on selvästi koonnut 
yhteen ympäryskuntien asukkai-
ta, koska kävijöitä oli ollut niin 
Turusta, Piikkiöstä kuin vaikka 
Yläneeltä ja Loimaalta. 

Yhtenä muistona jäi mieleen 
Sisupuisto, joka oli kuin elä-
myskeidas keskellä kylää ja yl-
lätti ajankohtaisella tunnelmalla 
taustamusiikkeineen täysin.  

Palautekyselyyn vastannei-
den toimijoiden osalta tällaista 
yhteistä, kaikille saavutettavis-
sa olevaa ja avointa toimintaa 
selvästi tarvitaan näinä vaikeina 
aikoina. Toivomukset jatkolle 
ilmeni myös kävijöiden kanssa 
käydyissä keskusteluissa.

Merja
Projektiharjoittelija

Auran kunta

Kauppojen yö toi jälleen vilinää Auraan

Myös Auran apteekki oli mukana kauppojen yössä. Kuvassa Janina Mäkinen.

TEEMU TERÄNTÖ

AURAAMON KESÄKAUPPA 
VAHVASTI MUKANA 

AURAN JOULUNAVAUKSESSA!

AURAAMON KESÄKAUPPA 
VAHVASTI MUKANA 

AURAN JOULUNAVAUKSESSA!

Auraamossa myyntiesittelijöitä,
tuotemaistatusta, arpajaiset sekä

lapsille kasvomaalausta.

Joulutunnelmaan sinut saattaa
Åmppulan åmenainen, höyryävän kuuma

ja alkoholiton glühwein. 

Lämpimästi tervetuloa ostoksille!Lämpimästi tervetuloa ostoksille!
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Varsinais-Suomen yrittäjägaala järjestettiin 
lokakuussa Turun Logomossa. Gaalassa 
palkittiin Auranmaalta auralainen Vairine 
Oy, Koskelta Sähköasennus ja -suunnittelu 
P. Rautiainen Oy, marttilalainen Tmi Rapea 
Jyrki Ylenius ja pöytyäläinen B. R. Oiler Oy.

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto myön-
nettiin homesiivoukseen erikoistunelle rus-
kolaiselle Poistoa Oy:lle.

—Vain yrittäjä voi todella ymmärtää 
toista yrittäjää, totesi Varsinais-Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter 
puheessaan ja vetosi yrittämisen määrätie-
toisuuteen, iloihin ja murheisiin.

Hän valoi yrittäjistä ja heidän puolisois-
taan koostuvaan gaalayleisöön luottamusta.

—Myös yhteiskuntamme luottaa ja nojaa 
teihin yrittäjiin.

Ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomen 
yrittäjägaalassa myös kuntien edustajia oli 
jakamassa palkintoja. Kuntakohtaisia pal-
kintoja on perinteisesti olleet ojentamassa 

”Seuraavaksi tapahtuu energialoikka”

paikallisyhdistysten puheenjohtajat. Mun-
ter muistutti yrittäjien ja kuntien yhteistyön 
olevan tärkeää — molemmat tarvitsevat toi-
siaan.

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksen 
puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen kiitti 
yrittäjiä sitkeästä ja sinnikkäästä työstä, jota 
he ovat joutuneet tekemään ”näin historialli-
sina vuosina”. Hakkaraisen mielestä korona-
vuosien parasta antia on ollut digiloikka. 

—Arvioin, että seuraavaksi tapahtuu 
energialoikka. Siirrytään fossiilisten polt-
toaineiden käytöstä kestävään kehitykseen. 
Tästä syntyy uusia yrittämisen mahdolli-
suuksia, Hakkarainen totesi.

Gaalassa muistettiin myös Varsinais-
Suomen vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittua 
lietolaista Golden Shine Oy:n Ville Hellgre-
niä ja vuoden yksinyrittäjä -tittelin saanutta 
naantalilaista Kuppari-Hannaa eli Hanna 
Aro-Heinilää. Kaarinan kaupunginjohtaja 
Harri Virta palkittiin elinvoiman edistäjänä. 
Timanttiristejä jaettiin 40- ja 50-vuoden uran 
tehneille yrittäjille.

Varsinais-Suomen yrittäjägaala juhlitaan 
vuosittain. Sen järjestää Varsinais-Suomen 
Yrittäjät ry. Ideat kunkin kunnan yrityksen 
palkitsemista tekevät paikalliset yrittäjäyh-
distykset.

Kuntakohtaisten palkinnon saannin kri-
teereinä ovat muun muassa yrityksen talou-
dellinen menestys, tunnettavuus ja vaikutta-
vuus paikkakunnalla, yrittäjän persoona sekä 
kuuluminen yrittäjäyhdistykseen.

Oskari Wärri tuuletti isänsä yrityksen eli B. R. Oilerin saamaa palkintoa. Tunnustusta olivat jakamassa Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki (vas.) ja yrittäjäyh-
distyksen puheenjohtaja Reijo Hartikka.

Yhteistyöllä enemmän väliä kuin kuntarajoilla

—Ihan hyvin menee. Aina-
kin töitä on riittänyt toistai-
seksi, kertoo toimitusjohta-
ja Eero Turunen Oripään 
Elementti oy:stä. 

Päätuotantoaloiksi ovat 
terävöityneet maatalous- ja 
teollisuuskohteet. Usein 
yhtiö hoitaa ne betoniele-
menttien osalta alusta lop-
puun: suunnittelusta ele-
menttien valmistukseen ja 
asennukseen.

Viime vuosina on ollut 
rakentamisbuumi, mikä on 
näkynyt myös Oripäässä.

—Viimeiset pari vuotta 
asuntokohteet ovat meillä 
hiukan lisääntyneet, sillä 
niiden tekijöistä on ollut 
huutava pula. On tehty 
kerrostalotuotantoa raken-
nusliikkeille, silloin tällöin 
omakotitaloja.

Rakennusbuumi on 
tasoittumassa. Maailman 
tilanteen epävarmuus, 
energiakriisi ja materiaali-
en hintojen nousu näkyvät 
kulutuskäyttäytymisessä.

—Yleiseen taloustilan-
teeseen se [maailman tilan-
ne] vaikuttaa kyllä, mikä 
peilaantuu tänne meillekin 
jossain kohtaa.

—Tuleva talvi ja sitten 
kevät-kesä ovat vielä ky-
symysmerkki. Jos kohteet 
vähenevät, kilpailu kasvaa.

Toistaiseksi Venäjän 
Ukrainassa käyvä sota on 
vaikuttanut vähän. Vielä 
se ei näy Turusen mukaan 
esimerkiksi työkannoissa.

—Kun sota alkoi, joi-
denkin meillä käytettävien 
materiaalien hinnat nou-
sivat. Osa hinnoista nousi 
jyrkästi, osa pidemmällä 
aikavälillä, Turunen jatkaa.

Rakennusbuumi 
siivittänyt viime  
vuodet Oripään 
Elementtiä

—Moni hinnoista lähti 
kuitenkin jo aika nopeasti 
takaisin alaspäin. Hetken 
aikaa teräksen saanti oli 
hankalaa, mutta se on ta-
saantunut.

Oripään Elementti on 
1989 perustettu perheyri-
tys. Toinen sukupolvi eli 
Eero ja Valtteri-veli ovat 
luotsannut yhtiötä nyt kol-
misen vuotta. Edellinen 
sukupolvi on kuulemma 
malttanut pysyä eläkkeellä.

—Mutta ovat he kyllä 
hälytettävissä, jos jossain 
hommissa tarvitaan jeesiä.

Yhtiö työllistää suoraan 
15—17 henkiä sekä muu-
taman kohteissa työskente-
levän asennusmiehen. Toi-
minta-aluetta on pääasiassa 
maaseutu sadan kilometrin 
säteellä Oripäästä. Jonkin 
verran töitä on myös isom-
missa pitäjissä: Turun, 
Tampereen ja Helsingin 
seuduilla.

Vuonna 2019 investoi-
tiin tuotantohalliin, jonka 
toimitilat tuplattiin. Talvel-
la 2020—2021 rakennettiin 
viitisen sataa lisäneliötä 
uudelle raudoituslaitteis-
tolle, millä on nopeutettu 
tuotantoa.

—Tänä kesänä tehtiin 
uusi lämpökeskus. Ennen-
kin ollaan lämmitetty hak-
keella, mutta nyt uusittiin 
laitteet parempiin.

Mitä tulevan pitää, on 
Eero Turusen mukaan vie-
lä auki.

—Suunnitelmia on, 
mutta täytyy haistella vä-
hän maailman tilannetta, 
mihin päin se on menossa.

Yhdessä olemme enemmän 
kuin osiemme summa. Se on 
yksi lempilausahduksistani. 
Ensikuulemalta se voi kuu-
lostaa juhlapuheita kuorrut-
tavalta sanahelinältä, mutta 
jos miettii lauseen viestiä ja 
mitä sillä oikeastaan halu-
taan sanoa, päästään mieles-
täni yhteistyön merkityksen 
syvimpään ytimeen. 

Kuluneen vuoden aikana 
olen perehtynyt työn kautta 
uusiin asioihin ja toimijoi-
hin. Olen tavannut yrittäjiä, 
yhdistystoimijoita ja monia 
muita sidosryhmien kump-
paneita. Koen, että tärkein ja 
antoisin osa työtä onkin ollut 
yhteistyöverkoston pohjara-
kenteiden luominen. 

Yhdessä tekeminen on it-
selleni luontainen ja mielei-
nen tapa toimia. Siksi olen-
kin erityisen iloinen siitä, 
miten hienoa yhteistyötä Au-
rassa ja Auranmaan alueella 
laajemminkin tehdään. Esi-
merkiksi Auranmaan yrittä-

jien ensimmäinen yhteinen 
yrittäjäristeily ja syyskuussa 
vietetyn yrittäjäviikon ohjel-
ma, huipennuksenaan yrittä-
jägaala, ovat onnistuneen 
yhteistyön tuloksia. Hedel-
miä, joista ovat päässeet 
nauttimaan sadat alueemme 
yrittäjät ja toimijat. 

Enkä malta olla mainitse-
matta Aurassa ensimmäistä 
kertaa kesäkuussa järjestet-
tyä Auran Aurinkoviikkoa. 
Miten hienosti yrittäjät, yh-
distykset ja ihan tavan kunta-
laiset lähtivät yhdessä ideoi-
maan ja toteuttamaan ohjel-
maviikkoa, jonka jokaiselle 
päivälle oli ohjelmaa koko 
yhteisön iloksi. On ollut 
hienoa päästä mukaan tähän 
hyvän tekemisen meininkiin. 

Yhteisten tapahtumien 
lisäksi voisimme tehdä ai-
empaa vahvempaa alueellis-
ta edunvalvontaa. Yhteistä 
edunvalvontaa voisimme 
toteuttaa esimerkiksi laa-
timalla yhteisiä lausuntoja 

ja kannanottoja tärkeisiin 
lainsäädäntö- tai muihin 
hankkeisiin liittyen, tuomal-
la Auranmaan aluetta ja sen 
palveluita esiin yhteismark-
kinoinnilla sekä profiloitu-
malla yhtenäisenä sektorira-
joja rikkovana toiminnallise-
na alueena.  

Tulevina vuosina yhteis-
kunta ja sitä kautta kuntien 
rooli tulee muuttumaan. Asi-
oita on tehtävä yhä enemmän 
yhteistyössä toisten kanssa. 
Me Aurassa aiomme pärjätä 

tekemällä hyvää, aktiivista 
yhteistyötä muiden kuntien 
ja eri toimijoiden kanssa. 
Maantieteellisillä ja hallin-
nollisilla rajoilla tulee ole-
maan yhä vähemmän mer-
kitystä. 

Kilpailussa elinvoiman 
vahvistamisessa voittaji-
na tulevat selviämään ne 
alueet, jotka tarjoavat laa-
dukkaimmat, parhaiten ky-
syntään vastaavat palvelut 
ketterästi ja nykyaikaisesti 
tuotettuna. Polkupyörää ei 
tarvitse keksiä joka niemes-
sä ja notkelmassa erikseen. 
Sitä paitsi tandemilla pää-
see etenemään nopeammin 
muutenkin. 

Taisi olla johtaja Turha-
puro, joka joskus totesi, että 
”kun jokaisella menee hyvin, 
niin kaikilla menee hyvin.” 
Aika hyvin sanottu! 

Terhi Källi 
Auran kunnanjohtaja

Joulun alla järjestetään inspiroivia ta-
pahtumia, valaistaan pimeyttä näyttävin 
valoin ja joulumarkkinat kutsuvat teke-
mään löytöjä rakkaimmille. Naapurus-
topalvelu Know Your Hoods ja seudun 
kunnat kutsuvat kaikki mukaan joulun 
metsästykseen 25.11.—18.12. järjestä-
mällä jouluhaasteen.
Jouluhaasteessa on mukana yli 10 kai-
kille avointa ja maksutonta tapahtumaa 
Lounais-Suomessa. Mukana on esimer-
kiksi Auran ajoneuvojen jouluvalokul-
kue ja Marttilan useat idylliset joulu-
myyjäiset.
Osallistuminen jouluhaasteeseen on 
yksinkertaista. Valitse mieleisesi joulu-
haasteen tapahtuma, ota siitä kuva tai vi-
deo ja julkaise se sosiaalisessa mediassa 
hashtagin #jouluhaaste2022 kanssa.
Mitä useammassa tapahtumassa käyt, 
sitä useamman arvan saat joulupukin 
lahja-arvontaan. Palkintoina on kolme 
50 euron lahjakortti omavalintaiseen 
palveluun sekä muutama yllätyspalkinto.
—Nyt on hieno mahdollisuus tutustua 
siihen, miten eri kunnissa vietetään jou-
lua. Kannattaa ehdottomasti lähteä kat-
somaan Auran näyttävää ajoneuvojen 
jouluvalokulkuetta 25.11. Seuraavana 
päivänä eli 26.11. tunnelmointi jatkuu 
Marttilan joulunavauksessa, jossa on 
muun muassa hevosajelua, puurotarjoi-
lu ja myyjäiset. Myös esimerkiksi Lie-
don joulusuunnistus ja Rauman Joule-
vangeeljum-musiikkinäytelmä saavat 
varmasti joulutunnelman kohoamaan, 
vinkkaa Know Your Hoodsin Susanna 
Lahtinen.
Tarkemmat ohjeet ja tapahtumat löytyvät 
osoitteesta jouluhaaste.hoods.fi.

Jouluhaaste 
tutustuttaa alueen 
tapahtumiin

Gaalassa palkittiin ja vaihdettiin yrittäjäkentän kuulumisia

Konjakkisinappi  
kruunaa juhlapöytäsi!

matinmainio.fi

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

  0400 470 997
pekkasaavalainen99@gmail.com

TAKSI
Saavalaisen Taksit OY AURA - PÖYTYÄ

1+4,  2 x 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 

KUVAT: MARIA SUOMI

Auranmaalta palkittiin
• Vairine Oy (Aura)

• Sähköasennus ja -suunnittelu  
P. Rautiainen Oy (Koski Tl)

• Tmi Rapea Jyrki Ylenius (Marttila)

• B. R. Oiler Oy (Pöytyä)

Yrittäjäpariskunta Katri ja Petri Rautiainen vas-
taanottivat Koski Tl:n kuntakohtaisen yrittäjäpal-
kinnon.

Marttilan kuntakohtaista palkintoa olivat jaka-
massa kunnanjohtaja Carita Maisila ja yrittä-
jäyhdistyksen hallituksen jäsen Jouni Nummila. 
Tunnustuksen sai Jyrki Ylenius (oik.), joka tekee 
toiminimensä kautta rakennustöitä, maatalouden 
lomituksia ja tuotantorakennusten painepesuja.

Täynnä tunnetta. Aurasta palkittiin Ismo Vairinen.

02 486 0686

Alikuja 3, 21380 Aura

050 351 5195

AURAN TAKSI OY
045-128 4499

TAKSIPALVELU KOIVU
0500-879 973

SAAVALAISEN TAKSIT
0400-470 997

ARTO POKKINEN OY
045-128 4499

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)

������������

TAKSILUOTETTAVAA 
PALVELUA LÄHIALUEELLASI
JARKKO AAKIO
ILPO LAUNONEN

0500 530 807
040 867 9053

1+6hlö/
INVA

1+6hlö

Myös
sopimus-ja KELA-ajot

www.loimaantaksi.�
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Jussi Kormano pyytää odotta-
maan. Ollaan Kivigrafian verstaal-
la Prunkilassa, ja yrittäjä on juuri 
vetänyt saappaat jalkaan.

—Sopiiko, jos pesen vielä tä-
män hautakiven, Kormano huikkaa.

Hän siirtää kiven ulos verstaas-
ta, nappaa painepesurin ja alkaa 
suihkuttaa. 

—Tähän on tulossa lisänimen 
kaiverrus ja vanhojen nimien maa-
laus.

Kormano on käsityöammatti-
lainen, joka on erikoistunut kiveen. 
Hän tekee paljon hautakiviin liitty-
viä kaiverruksia, mutta moni muu-
kin kiven monipuolinen käsittely 
luonnistuu alan taiteilijalta. 

Kivitaiteilija vaalii pitkiä perinteitä

—Ulkona työskennellessä on 
aina säävaraus. Suomessa kausi on 
aika lyhyt.

Hautakivi on kuivunut hetken. 
Jussi Kormano siirtää sen takaisin 
sisälle verstaaseen ja jatkaa kuivaa-
mista.

—Ilma on tähän aikaan vuodes-
ta kostea. Vaikka tämä on kiillotettu, 

Lukemattomien louhintojen mies 
palkittiin pitkästä yrittäjäurastaan

Hyvää vastapainoa muille töil-
le. Näin oripääläinen Johanna 
Pajula luonnehtii suhdettaan va-
lokuvaamiseen. Hän perusti ku-
vaamiseen keskittyvän yrityksen 
kuutisen vuotta sitten.

Terveysalan ammattilainen 
ei ole harkinnut kokonaan uran-
vaihtoa, muttei alkujaan edes toi-
minimen perustamista.

—Joskus elämä kuitenkin 
kuljettaa hyvin. Olen nauttinut 
kuvaamisesta paljon.

Hän kuvasi aiemminkin pal-
jon. Mutta kun oma esikoinen 
syntyi, harrastus nousi uusiin 
ulottuvuuksiin.

Syy yrityksen perustamiseen 
oli lopulta puskaradio.

—Alkoi tulla kyselyjä ystä-
viltä, voisinko kuvata heidänkin 
lapsiaan ja perhettään. Sitten sitä 
alkoivat kysyä tuttavat ja lopulta 
tuntemattomat.

Luulisi, että aikana, jolloin 
kaikilla on puhelimissaan kame-
rat, valokuvaajien tarve olisi vä-
hentynyt. Mutta ei, päin vastoin.

—Kännykkäkameran laatu 
on kuitenkin aivan eri. Yhtä lail-
la hyvälaatuista ja kauniisti kä-
siteltyä kuvaa arvostetaan kuin 
ennen.

Pajula oli lukioaikana vaih-
dossa Yhdysvalloissa ja muistaa 
ihailleensa siellä täkäläisiä valo-
kuvaustyylejä. Nyt hän on pan-
nut merkille, että vastaavanlaiset 
Jenkkien kuvaustrendit ovat alka-
neet rantautua Suomeen. Nykyään 
meilläkin halutaan esimerkiksi ku-
via raskausajasta, vastasyntyneestä 
ja perheestä. 

Tällä hetkellä Johanna Paju-
la on opintovapaalla. Hän työstää 
Tampereen yliopiston Public and 
Global Health -terveysalan mais-
teriopintoja. Koska vuorokauteen 
ei saa mahdutettua lisää tunteja, 
Pajula pyrkii pitämään kuvauska-
lenterin maltillisena.

—Tykkään antaa aikaa kuva-
ukselle. Teen aivan maksimissaan 
kaksi kuvausta peräkkäin.

Pajula tekee paljon niin sanot-
tuja lifestyle-kuvauksia. Ikuistaa 
perheitä, lapsia, pariskuntia, ottaa 
rippi- ja ylioppilaskuvia.

—En ota niin aseteltuja ja po-
seerattuja kuvia. Tunteet ovat kes-
kiössä. Haluan tallentaa liikettä ja 
yhteyden kuvattavien henkilöiden 
välillä.

—Nyt olen tehnyt yrityskuva-
uksia jonkun verran enempi kuin 
viime vuonna. Siitä olen tykännyt 

Yksi esimerkki on tänä syksy-
nä Jyväskylässä paljastettu Matti 
Nykäsen muistomerkki, johon 
Kormano teki mäkihyppylegendan 
kasvot kuvakaiverruksella. 

Hänen käsialaansa on myös tä-
nä vuonna Auranmaan yrittäjägaa-
lassa JPV-Engineeringille vaikut-
tavasta elinkeinoteosta myönnetty 
palkintotaideteos. Patsaassa on te-
räsrunkoinen puu, joka kasvaa läpi 
harmaan kiven.

Vaikka kivet ovat aina kiehto-
neet Kormanoa, hän kouluttautui 
alalle vasta aikuisiällä. Helsingissä 
hän työskenteli pitkään alan ”van-
hojen mestareiden” opissa.

Perheen perustamisen myötä tie 
vei kuitenkin puolison kotiseudulle 
Marttilaan ja johti oman yrityksen, 
Kivigrafian, perustamiseen. Loik-
ka palkkatöistä yrittäjyyteen on ol-
lut iso — varsinkin korona-aikaan.

—Perustin yrityksen 2020, ja 
se oli vaikeaa aikaa laittaa yritys 
pystyyn. Pankeista sanottiin tyy-
liin, ettei nyt kannata perustaa 
mitään.

Se, että toimii ruuhkavuosi-
na yksinyrittäjänä käsityöalalla, ei 

ole helppo yhtälö. Yrittäjän täytyy 
vastata puhelimeen, myydä ja mark-
kinoida, aikatauluttaa ja tehdä itse 
konkreettinen työ. Jossain välissä 
luovuuden tulisi antaa kukkia ja it-
seään pitäisi kehittää.

—Aluksi oli aika kaaottista, mut-
ta kyllä tästä selviää pikkuhiljaa.

Turkulaislähtöinen Kormano 
tekee yhä paljon töitä pääkaupun-
kiseudulla. Varsinais-Suomessa 
hän etsii paikkaansa. Koska hau-
takivet ovat raskaita siirtää, niiden 
työstö tehdään pääasiallisesti koh-
teessa eli hautausmaalla.

kovasti, hän jatkaa.
Useimmiten kuvaus tehdään ul-

kona, joten pääasiallinen kuvausse-
sonki on toukokuusta lokakuuhun. 
Luonto on hänen kuvissaan usein 
läsnä. Tänä syksynä inspiraationa 
oli upea ruska.

—Löysin Oripäästä aikoinaan 
täydellisen niityn, jossa oli kauniita 
lehtipuita. Otin siellä paljon kuvia. 
Mutta sitten siitä niitystä tehtiinkin 
pelto. En ole löytänyt vastaavan-
laista niin hienoa niittyä mistään, 
Pajula harmittelee.

Toinenkin toive Pajulalla on 
paikallisten kuvausmiljöiden suh-
teen: vesistöä saisi olla enemmän.

—Myllylähteellä olen käynyt 
kuvaamassa jonkin verran. 

Mutta yllättävän pienellä saa 
luotua hyvän taustan. Yksikin puu 
on voi riittää. Enemmän väliä on 
valolla. 

—Tunne, liike ja ilta-aurinko. 
Ne ovat minulle pyhä kolminai-
suus.

Mitä tulee valokuvaamiseen, 
tahti on tarkoitus pitää jatkossa ai-
ka lailla nykyisellään.

—Tulevaisuudessa haluan ke-
hittää oma taiteellista näkemystä ja 
tuoda sitä enemmän asiakkaiden-
kin kuviin, Johanna Pajula pohtii.

Tunne, liike ja ilta-aurinko

Vaikuttava elinkeinoteko -palkinto-
taideteos, joka myönnettiin Auran-
maan yrittäjägaalassa JPV-Enginee-
ringille, on Kormanon käsialaa.

Jussi Kormano kuivaa ja puhdistaa hautakiven huolellisesti ennen käsittelyä. 

kivi on silti huokosta ja imee koste-
utta. Jos kivi jää kosteaksi, maali ei 
pääse kunnolla kuivumaan. 

Kivitaide ei ole mikään uusi 
taidemuoto, Kormano muistuttaa. 

—Mutta kivitaide on jäänyt 
paljon pienen piirin hommaksi. Se 
on jännä, kun miettii, miten valta-
van pitkät perinteet sillä on.

JANNE KETOLA/SUMMIT MEDIA

Johanna Pajula on terveysalan ammattilainen, joka valokuvaa sivutyökseen.

KAIJA MARJANEN
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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 

 

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

Talvikaudella avoinna maanataisin klo 10.00 - 17.00
(muina aikoina soita tai laita viestiä)

Hunajaa, makuhunajaa,
mehiläisvahatuo�eita ja
mehiläiskosme�ikkaa. 
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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!

KALLEN MONIAPU
Kalle Hakala

Loventie 272,    21560   Ollila

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

Louhinta- ja maanrakennus-
töihin erikoistunut Vairine 
oy palkittiin Varsinais-Suo-
men yrittäjägaalassa Auran 
kuntakohtaisella yrittäjäpal-
kinnolla. 

—Olihan se kiva tulla 
huomioiduksi, yrittäjä Ismo 
Vairinen toteaa. 

—Yksi kriteereistä oli, 
että palkinto myönnetään 
pitkäjänteisestä työstä. Sen 
tunnustuksen otan kyllä kii-
tollisena vastaan.

Vairinen aloitti osa-ai-
kaisena yrittäjänä vuonna 

1978, ja siirtyi siitä kaksi 
vuotta myöhemmin täyspäi-
väiseksi. Kysyntää oli; alalle 
tarvittiin tekijöitä.

—Tehtiin alkuun lou-
hintaa, hiekkapuhallusta ja 
maalausta. Eli aika samoilla 
mentiin kuin nykyäänkin.

Louhinta-alalla on ollut 
parasta työn vaihtelevuus.

—Paikat vaihtelevat. 
Yhtä talon pohjaa ei tehdä 
montaa kuukautta.

Löytyy Vairisen uralta 
tosin isompiakin urakoita. 
Pisin aika, kolme vuotta, 

meni Porissa Tahkoluodon 
voimalaitoksen hiilikenttää 
rakentaessa.

—Alue oli 90 hehtaaria 
ja louhittavaa 1 300 000 ki-
loa. Meitä aliurakoitsijoita 
oli töissä nelisenkymmentä, 
Vairinen muistelee.

Pääasiallista työskente-
lyaluetta on Etelä-Suomi ja 
saaristo. Kuluneena kesä-
nä Vairinen kävi erityisesti 
Kustavissa ja Nauvossa, 
missä tehtiin paljon pora-
paaluja. 

—Helsingissä on ollut 
töitä ehkä eniten. Siellä olen 
varmasti ajallisesti kauimmin.

Vairinen on erikoistunut 
niin sanottuihin tutkimuspo-
rauksiin. Niitä tehdään eri-
tyisesti Uudellamaalla.

—Se on oma työlajinsa. 
Olen tehnyt niitä parikym-
mentä vuotta.

Vairisen kilpailuetu var-
sinkin lyhyillä urakoilla on 
oma kuorma-auto, jonka 
vaihtolavalla kaluston saa kä-

Tänä kesänä on tehty paljon porapaaluja. Kustaviin rakentui pohja 
saunamökille.

Auralaisen Ismo Vairisen yrittäjäura saa jatkua niin kauan, kun intoa ja terveyttä riittää. Kuvassa avolouhintaporavaunu.

Monenmoisia koneita. Etualalla oleva 50-vuotias kaivinkone on 
Vairisen entisöimä. Menopeli on lähtöjään loimaalaista tekoa. 

 ISMO VAIRINEN

tevästi liikutettua kohteeseen.
—Olen yhden lavettikul-

jetuksen hinnan halvempi, 
kun voin laskuttaa asiak-
kaalta vain meno-paluun. Ei 
siis tarvita erikseen hankkia 
kuljetusta. 

Toinen etu on syvä ym-
märrys koneisiin. Vairinen 
huoltaa ja korjaa itse laittei-
taan.

—Juuri nyt on töissä hil-
jaisempi hetki, mikä on hy-
vä. On aikaa hoitaa kalustoa.

Koneet kiinnostavat Is-
mo Vairista vapaa-ajallakin. 
Hän harrastaa vanhoja trak-
toreita: ostaa osia, kokoaa ja 
entisöi.

—Se ei ollut tämä, jolla 
70-luvulla aloitin työt, mut-
ta melko tarkka kopio siitä, 
Vairinen esittelee Järve-
nojan hallissaan olevaa en-
tisöimäänsä Fordson Super 
Majoria.

—Oli komeaa käydä tä-
män kanssa kesällä Auran 
ABC:llä.
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Kun muualla palvelut karkaavat nettiin, 
Koski Tl:ssä uidaan vastavirtaan. Katri ja 
Petri Rautiainen perustivat keväällä 2020 
Sähköliike Rautiaisen, sähkö- ja sisustusta-
varoihin erikoistuneen kivijalkamyymälän. 

Pariskunta oli kyllä pohtinut, että Säh-
köliike P&J Lehdolle tarvittaisiin jatkoa. 
Tarvittaisiin edes jokin varasto, jonka kaut-
ta toimittajaa paikallisille kodinkoneita ja 
muita sähkölaitteita. Mutta kun Rautiaiset 
kävivät katsomassa Härkätien varressa si-
jaitsevia vanhan apteekin tiloja, syntyi idea 
liikkeen perustamisesta.

Onneksi syntyi: Asiakkaat ovat antaneet 
kiitosta, liikkeen ovi käynyt tiuhaan. Näillä 
seuduin on totuttu, että palvelua saa kas-
votusten. 

—Täällä kävi juuri tarvasjokelainen 
rouva, joka sanoi, ettei edes halua mennä 
isoon kodinkoneliikkeeseen. Me pienenä 
olemme lähestyttävämpi, Katri Rautiainen 
vertaa.

—Meillä käy asiakkaita noin 30 kilo-
metrin säteeltä, myös Marttilasta, Melliläs-
tä, Somerolta, Kuusjoelta.

Sähköliike Rautiainen on osa Sähkö-
asennus ja -suunnittelu P. Rautiainen oy:tä. 
Yhtiö palkittiin lokakuussa Varsinais-Suo-
men yrittäjägaalassa Koski Tl:n kuntakohtai-
sella yrittäjäpalkinnolla.

—Totta kai tunnustus tuntui mukavalta ja 
erityisesti siksi, että Koskella ei muutamaan 

Rautiaisilla piisaa intoa ja ideoita

vuoteen ole jaettu kuntakohtaista yrittäjäpal-
kintoa, Katri Rautiainen jatkaa.

Valikoimaa päivitetään  
tarpeen mukaan

Petri Rautiainen on jatkanut sähköasennus-
ten ja -suunnittelun parissa, ja myymälä on 

Verkostoituminen kannattaa. Niin ne 
kehuvat. Verkostot voivat olla avain yri-
tystoiminnan kehittämiselle ja vaikka yh-
teistyökuvioiden solmimiseen.

Pöytyäläinen Auranmaan Tilitiimin 
toimitusjohtaja Henri Valkeapää taitaa 
verkostoitumisen. Ainakin hänet palkit-
tiin Auranmaan yrittäjägaalassa aktiivi-
nen verkostoituja -tittelillä.

Valkeapää naurahtaa ja toppuuttelee.
—Olen ollut vain oma itseni. Se on 

kai se luontainen uteliaisuus. Ehkä siksi 
minut palkittiin.

Kun Valkeapää osallistuu vaikka yri-
tysvierailulle, hän tosiaan haluaa pereh-
tyä: hahmottaa mistä on kyse, millainen 
ala on ja tutustua ihmisiin. 

Verkostot ovat ehtineet karttua vuo-
sien varrella. Valkeapää on ollut mukana 
aktiivisesti muun muassa Nuorkauppaka-
marissa sekä muutamassa urheiluseuras-
sa ja yhdistyksessä. 

Oma verkostonsa tulee töiden kautta. 
Auranmaan Tilitiimillä on noin 450 asi-
akasta.

—Uskallan väittää, että verkostoitu-
misestani on ollut apua yrityksellekin. 
Verkostojen kautta ollaan saatu lisää 
asiakaskuntaa ja tehty yhteistyötä, hän 
kertoo.

”Se on se 
luontainen 
uteliaisuus”

Auranmaan Tilitiimi sai leveämmät hartiat

Auranmaan Tilitiimi oy:llä sujuu mukavas-
ti. Hiljattain auralaisyritykseen palkattiin 14. 
työntekijä.

—Tulin tähän 2016 mukaan ja sen jäl-
keen kasvua on ollut noin yksi työntekijä per 
vuosi. Näyttää, että tahti vain kiihtyy, hymyi-
lee toimitusjohtaja Henri Valkeapää.

Yksi uusimmista muutoksista liittyy 
omistuspohjaan. Se muuttui kesällä, kun 
Valkeapään lisäksi Auranmaan Tilitiimin 
osakkaiksi tulivat yrityksen työntekijät pöy-
tyäläinen Nelli Heiliö ja auralainen Henna 
Aalto.

—Vastaavasti Elisa Koho himmai-
lee. Hän jää keväällä eläkkeelle, Valkeapää 
kertoo.

Auranmaan Tilitiimin juuret juontavat 
Kohon 1997 perustamaan toiminimeen. Yri-
tyksen nimi ja muoto muutettiin nykyisel-

leen 2008, ja Valkeapää osti osan sitä 2018.
—Alkujaan ajattelin, että ostan yrityksen 

jossain vaiheessa kokonaan itselleni. Sitten 
tuli mieleen, että olisi kiva jakaa yrittäjän 
murheita. Aloin kysellä työntekijöiltä, olisi-
ko heillä kiinnostusta lähteä osakkaaksi.

Heiliön ei tarvinnut kauaakaan miettiä.
—Isoveljen kanssa vedimme aikoinaan 

isältä jäänyttä tilitoimistoa. Kun se myytiin 
pois, kipinä kuitenkin jäi. Ei tarvinnut pit-
kään miettiä, lähdenkö tähän osakkaaksi. 
Tässä on hyvät tyypit, joiden kanssa tehdä 
yhteistyötä.

Hyvän henkilöstön ja intohimoisen teke-
misen puolesta puhuu myös Aalto. Hän toi-
mii nyt yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Valkeapäälle yhtiökumppanuus on osa 
varautumista.

—On helpottava tieto, ettei yritys la-

maannu, jos itse jostain syystä olisin poissa. 
Prosessi on muidenkin tiedossa, eikä tarvitse 
olla yksin vastuussa kaikesta.

Maatalous erikoisalana

Auranmaan Tilitiimin palveluihin kuuluvat 
kirjanpito, palkanlaskenta sekä esimerkiksi 
neuvonta vero- ja yhtiöjärjestelyissä. 

—Nykyään minulla on myös kaupanvah-
vistajan oikeudet, Henri Valkeapää lisää.

Toimialoista Auranmaan Tilitiimi on eri-
koistunut erityisesti maatalouteen. 

—Maatalous on melkoisessa murrokses-
sa, ja perinteisiä maatalouksia muuttuu maa-
talousyhtymiksi ja osakeyhtiöiksi tilakoon 
kasvaessa. Näissä on tietysti omat kouke-
ronsa. Esimerkiksi veroilmoitukset jätetään 
helmikuussa. 

”Nämä pari vuotta 
ovat opettaneet, mitä 

meiltä haetaan. 
Valikoimaa muokataan 

sen mukaan, 
mitä asiakkaat 

tarvitsevat.”

Sähköliike toimii vanhan apteekin tiloissa.Petri Rautiainen tunnetaan sähköasennusyrityksestään. Pari vuotta sitten perustettiin sen oheen Sähköliike Rautiainen, jota Katri Rautiainen luotsaa.

Tänä vuonna Rautiaiset tekivät liikkeeseen laajennukseen ja ottivat myyntiin myös sisustustavaroita. 

0400 931 065

maatalouteen ja teollisuuteen

www.oripaanelementti.fi

BETONIELEMENTTEJÄ

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

P. 0500 120 190

KALLIOMURSKETTA KAIKKEEN RAKENTAMISEEN
-toimitettuna tai itse noutaen-

Soita Pasille! Pasi Kullanmäki0400492170

—Olen erittäin onnellinen, yritys on hyvissä käsissä, sanoo Auranmaan Tilitiimin perustaja Elisa Koho (edessä). Koho on luopunut yritysomistuksestaan, ja 
Tilitiimiä luotsaavat nyt Henri Valkeapää sekä uudet osakkaat Nelli Heiliö ja Henna Aalto.

—Turun ja Loimaan välillä ei ole hir-
veästi muita tilitoimistoja, jotka hoitaisivat 
maatalouksien asioita. Se vaatii oman toimi-
alatuntemuksensa ja omat ohjelmansa, itse-
kin maataloustaustainen Valkeapää jatkaa.

Kaiken kaikkiaan tilitoimistoala sähköis-
tyy. Mapit jäävät vähitellen unholaan.

—Mappikirjanpitoa on vielä valitetta-
van paljon, mutta nuorten uusien asiakkai-
den kanssa ei muusta kuin sähköisestä enää 
puhutakaan. Kun kerran on vaihtanut säh-
köiseen, ei enää halua palata mappien pyö-
rittelyyn.

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

Virttaanraitti 14, 32560 VIRTTAA

enemmän vaimon valtakuntaa. Tänä vuonna 
myymälän tiloihin tehtiin laajennus ja vali-
koimaan lisättiin sisustustuotteita.

—Mietimme, miten saataisiin houkutel-
tua meille asiakkaaksi enemmän nuorempaa 
naisväkeä. Keksittiin sisustustuotteet.

Nyt myynnissä on muun muassa Finnma-
rin ja Johanna Oraksen tuotteita. Tuoreita 

kukkiakin myydään, tarjolla on paikallisen 
Elina Lemmikin sitomia kimppuja.

Liikkeessä toimii myös Postin, Matka-
huollon ja Schenkerin lähetyspalvelupiste.

—Nämä pari vuotta ovat opettaneet, 
mitä meiltä haetaan. Valikoimaa muoka-
taan sen mukaan, mitä asiakkaat tarvitse-
vat.

Ideoita innokkailla yrittäjillä piisaa. 
Katri Rautiainen paljastaa, että nyt Säh-
köliikkeen käytössä olevaa tilaa mentiin 
alkujaan katsomaan ihan toisesta syystä.

—Lasten saamisen jälkeen olen innos-
tunut leipomisesta ja olin alkanut miettiä, 
josko siitä saisi ammatin.

Rautiaisilla on mökki Kuusamossa, ja 
he ovat leikitelleet ajatuksella perustaa 
sähköliikkeen ja -asennuspalvelun haara-
konttori Koillismaalle.

—Mutta vaikka halua ja intoa olisi, lap-
set pitävät maan tasalla. Kaikkeen ei vain 
ole aikaa. Lasten isovanhemmatkin ovat 
sanoneet meille, että koittakaa nyt vähän 
himmata, Rautiainen nauraa.

Mutta ei Katri Rautiainen ole vielä ko-
konaan leipomohaavettaankaan haudan-
nut. Ehkä vielä joskus. Edes kesäkahvila 
Sähköliikkeen pihalle.
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Tänä päivänä puhutaan pal-
jon työntekijöiden hyvin-
voinnista ja työssä jaksami-
sesta. Työterveyshuolto on 
isossa roolissa työntekijöi-
den työkyvyn hoitamises-
sa, ja lainsäädäntö pyrkii 
luomaan olosuhteet, joissa 
työntekijöiden on mahdol-
lisimman turvallista tehdä 
omaa työtään. 

Itse yrittäjä jää kuitenkin 
näissä keskusteluissa usein 
hieman taka-alalle. Hyvin 
harvoin törmää keskuste-
luun yrittäjän hyvinvoinnista 
tai hänen työkyvystään. On 
kuitenkin selvää, että yrit-
täjän hyvinvointi vaikuttaa 
koko yritykseen, oli sitten 
kyse yksinyrittäjästä tai yrit-
täjästä, joka työllistää itsen-
sä lisäksi myös muita. 

Heitänkin pallon sinulle, 
rakas yrittäjä, ja kysyn: Voit-
ko hyvin? Pidätkö itsestäsi 
huolta, ja kiinnitätkö huo-
miota omaan työkykyysi ja 
työssäjaksamiseesi? 

Meistä jokainen varmasti 
tietää, että hyvä työergono-
mia, säännöllinen ja moni-
puolinen ravinto, liikunta 
sekä riittävä laadukas uni 
vaikuttavat työssäjaksami-
seemme. En siis pitkästytä 
tutuilla ravitsemus- ja lii-

Yrittäjä, voitko hyvin?
kuntasuosituksilla, vaan ha-
luankin tällä kertaa herätellä 
sinua yrittäjä ajattelemaan 
itseäsi ja omaa hyvinvointia 
ja jaksamistasi. 

Heräätkö aamuisin vir-
keänä, koetko energiatasosi 
suhteellisen tasaisiksi pitkin 
päivää? Menetkö illalla nuk-
kumaan ilman suurempia 
huolia tai kolotuksia? Hie-
noa, jos vastaat kyllä. Jos 
taas vastasit ei, voisiko olla, 
että asiaan pystyisi jotenkin 
vaikuttamaan? 

Olen toiminut Auran 
kunnan liikuntaneuvojana 
kesäkuun alusta lähtien ja 
sydämenasiana on saada 

sellaiset ihmiset liikku-
maan, jotka eivät vielä liiku. 
Haluan saada ihmiset ajatte-
lemaan omaa hyvinvointi-
aan kokonaisuutena, johon 
pystyy ainakin joiltakin osin 

vaikuttamaan itse. 
Itselläni on yli 10 vuoden 

yrittäjätausta ja olen yrittä-
jän tytär, joten jonkinlainen 
kuva minulla on myös yrit-
täjän arjesta iloineen ja mur-
heineen. Olen itse löytänyt 
liikunnan vasta aikuisiällä, 
yli kolmekymppisenä ja saa-
nut sen kautta lisää terveyttä 
sekä energiaa ja ihan vaan 
onnistumisen tunteita ja 
luottamusta omaan kehoon 
sekä jaksamiseen. Ja onhan 
se mahtavaa, että lopulta sii-
tä tuli minulle ammatti! 

Auran kunta on nyt lop-
puvuoden ajan tarjonnut 
alueensa yrittäjille liikun-
tavuoroja SunSalilla. Olen 
ohjannut erilaisia jumppia 
kaksi kertaa kuussa nimen-
omaan yrittäjille ja tehnyt 
muutakin yhteistyötä kehit-
tämisjohtaja Anna-Mari Al-
kion kanssa yrittäjien hyvin-
voinnin tueksi. Esimerkiksi 
syyskuussa tarjosimme yrit-
täjille ilmaisen vuoron Sun-
Salilla kolmen tunnin ajan, 
ja olin paikalla opastamassa 
kuntosalitreenin maailmaan. 

Auralaisten on ollut 
mahdollista saada minulta 
maksutonta liikuntaneu-
vontaa, ruokavalio-ohjausta 
tai treeniohjelman salille. 

Lisäksi kerran viikossa on 
ollut kuntalaisille tarkoitettu 
avoin jumppa, jonne yrittäjät 
ovat toki tervetulleita. 

Aurassa on loistavat 
mahdollisuudet harras-
taa omatoimista liikuntaa. 
Kunnan alueelta löytyy 
luontopolkuja, meillä on 
frisbeegolf-rata, minigolfia, 
ulkokuntosali ja erilaisia lii-
kuntapuistoja. Kunnasta löy-
tyy yksityinen kuntokeskus, 
jossa on kuntosalin lisäksi 
monipuolisesti myös ryh-
mäliikuntatarjontaa. Seurat 
ja järjestöt järjestävät erilai-
sia ryhmiä ja kursseja eri-
ikäisille harrastajille. 

Kunnan liikuntaneu-
vojan toimenkuvan myötä 

on tullut myös monenlaista 
maksutonta liikuntamahdol-
lisuutta erilaisille kohderyh-
mille. Vaihtoehtoja liikkua 
siis löytyy.

Anna itsellesi mahdolli-
suus löytää uusi harrastus, 
joka tuo lisää toimintakykyä 
ja energiaa. Kokeile erilaisia 
tapoja liikkua avoimin mie-
lin ja etsi itsellesi sopivin 
tapa liikkua. Kaikki liike on 
plussaa, jo 10 minuutin kä-
velylenkki antaa kehollesi 
terveysvaikutteita. Aina ei 
tarvitse ehtiä liikkua tuntia 
kerrallaan, aina ei tarvitse 
hengästyä tai hikoilla. 

Työpäivää voi ehkä 
myös muokata sen mukaan, 
että sinne saa enemmän lii-

”Aurassa on 
loistavat 

mahdollisuudet 
harrastaa 

omatoimista 
liikuntaa.”

kettä. Etäpalaverit voisi eh-
kä hoitaa kävelylenkillä tai 
lounaalle voisi varata vartin 
venyttelyyn. Muista, että yri-
tyksesi voi juuri niin hyvin 
kuin miten sinä itse voit.

Yrittäjät työllistävät 
itsensä ja tarjoavat alueel-
lamme paljon työpaikkoja. 
On siis äärimmäisen tärke-
ää, että yhteiskunta mah-
dollistaa yrittäjille omasta 
hyvinvoinnista huolehtimi-
sen, mutta myös yrittäjän 
itse tulee panostaa omaan 
hyvinvointiinsa. 

Työuramme pidentyvät 
koko ajan. Itse voin vain 
haaveilla pääseväni joskus 
eläkkeelle ja jos sinne pää-
sen, toivon, että pystyn vielä 
silloin nauttimaan toiminta-
kykyisestä arjesta. Ja elämä 
on muutakin kuin työntekoa. 
Olisi siis mukavaa, että ener-
giaa löytyisi vielä työpäivän 
jälkeenkin! 

Voisinko auttaa sinua 
oman hyvinvointisi tukemi-
sessa? 

Janiika Toivoniemi
liikuntaneuvoja, Auran 

kunta
sosionomi AMK, 
personal trainer, 

työkykykoordinaattori

GALLUP

Myös yrittäjän tulee huolehtia hyvinvoinnistaan, muistuttaa Auran 
kunnan liikuntaneuvoja Janiika Toivoniemi.

ANNA-MARI ALKIO

Miksi kuulut yrittäjäyhdistykseen?

Miia Tapio, Aura
Hunajakeiju
—Verkostoitumisen ja etuuksien takia. Olen osallis-
tunut koulutuksiin ja pystynyt yhdistyksen kautta 
kysymään luottotietoja. Liityin yrittäjäyhdistykseen 
kymmenisen vuotta sitten, kun perustin ensimmäisen 
yritykseni. Aina kun olen ollut yrittäjänä, olen kuulunut 
yrittäjäyhdistykseen.

Mirka Laine-Pietilä, Marttila
Oprikka
—Ennen liittymistä en tiennyt, et-
tä portaita on kolme: valtakunnal-
linen, maakunnallinen ja paikalli-
nen. Jos liittyy yhteen, liittyy niihin 
kaikkiin. Meillä on Marttilassa vireä 
paikallisyhdistys, on tiettyjä vakio-
tapahtumia ja tehdään paljon kun-
nan kanssa yhteistyötä.

Harri Taskinen, Pöytyä
Rakennustyö Harri Taskinen
—Verkostoituminen on tärkeä 
syy kuulua yrittäjäyhdistykseen. 
Tosin tunnen täällä olevat yrittä-
jät jo entuudestaan pitkältä ajalta, 
joten sinänsä siitä ei ole ollut mi-
nulle hyötyä. Mutta toki yhdistyk-
sen kautta pystyy ylläpitämään 
suhteita ja mukava päästä rupat-
telemaan.

Merja Heiskanen, Aura
Auran Tassupuoti
—Olen aiemminkin kuulunut yrittäjäyhdistykseen, 
ja kun perustin Auran liikkeen ja Heidi Ahlgren oli 
silloin puheenjohtajana oli luonnollista liittyä Auran 
yhdistykseen. Yhdistyksestä saa kontakteja, ja sitä 
kautta järjestetään monenlaista yhteistä tekemistä.

Jussi Noki, Koski Tl
Koneurakointi Jussi Noki
—Ensinnäkin yhdistys ajaa yrittäjien etuja. Toinen 
syy on sosiaalinen verkostoituminen. Olen kuulu-
nut yrittäjäyhdistykseen vajaa 20 vuotta. Koskella 
on aktiivinen yhdistys, täällä tehdään monenlaista. 
Siitä on ollut hyötyä itselle mutta muillekin — koko 
kunnalle. 
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Joulu saapuu Joulu saapuu 
AuraanAuraan
Joulunavauksen ohjelmaJoulunavauksen ohjelma

Esiintymislavalla
• • Klo 17 joulunajan lauluhetki, Harri pappi ja Juha-Pekka kanttori Klo 17 joulunajan lauluhetki, Harri pappi ja Juha-Pekka kanttori 

Järj. Liedon seurakunta  Järj. Liedon seurakunta  

• • Klo 17.30 seuratyöntekijöiden palkitseminen  Klo 17.30 seuratyöntekijöiden palkitseminen  

• • Koko perheen tonttujumppa, kunnan liikuntaneuvoja Janiika Koko perheen tonttujumppa, kunnan liikuntaneuvoja Janiika 
Toivoniemi  Toivoniemi  

• • Klo 17.50 kunnanjohtaja Terhi Källin puhe Klo 17.50 kunnanjohtaja Terhi Källin puhe 

• • Klo 18 jouluvalot syttyvät ja mitä peitteen alta paljastuu? Klo 18 jouluvalot syttyvät ja mitä peitteen alta paljastuu? 

• • Koko perheen tonttujumppa Koko perheen tonttujumppa 

• • Klo 18.15 ensimmäinen ajoneuvojen jouluvalokulkue lähtee Klo 18.15 ensimmäinen ajoneuvojen jouluvalokulkue lähtee 
liikkeelle (HUOM! Kulkueita on kaksi: ensin tulevat pienet ajoneuvot ja liikkeelle (HUOM! Kulkueita on kaksi: ensin tulevat pienet ajoneuvot ja 

lopuksi isot ajoneuvot omana kulkueenaan.) lopuksi isot ajoneuvot omana kulkueenaan.) 

• • Klo 19—20 joulupukki ja joulumuori tavattavissa esiintymislavan Klo 19—20 joulupukki ja joulumuori tavattavissa esiintymislavan 
läheisyydessä. läheisyydessä. Tule tervehtimään pukkia ja muoria sekä kuvauttamaan Tule tervehtimään pukkia ja muoria sekä kuvauttamaan 
itsesi heidän kanssaan. Valokuvauspaikan on somistanut Liedon SRK/ itsesi heidän kanssaan. Valokuvauspaikan on somistanut Liedon SRK/ 

Auran vapaaehtoisetAuran vapaaehtoiset

• • Klo 19.15 Lauluryhmä Just for Fun esiintyy  Klo 19.15 Lauluryhmä Just for Fun esiintyy  

”Just for Fun on kuuden naisen lauluryhmä Auranmaalta ja Turusta. Alunperin ”Just for Fun on kuuden naisen lauluryhmä Auranmaalta ja Turusta. Alunperin 
Sanna Ajakaisen luotsaama, vuonna 2013 alkunsa saanut ryhmä tykkää tehdä Sanna Ajakaisen luotsaama, vuonna 2013 alkunsa saanut ryhmä tykkää tehdä 
tutuista biiseistä omannäköisiään versioita. Just for Funille tärkeintä on yhdessä tutuista biiseistä omannäköisiään versioita. Just for Funille tärkeintä on yhdessä 

tekeminen, oppiminen, uuden luominen ja että yhdessä tekemisen ilo välittyy myös tekeminen, oppiminen, uuden luominen ja että yhdessä tekemisen ilo välittyy myös 
kuulijoille! Luvassa niin jouluisia kuin valoisiakin kappaleita joulunavaukseen kuulijoille! Luvassa niin jouluisia kuin valoisiakin kappaleita joulunavaukseen 

osallistujien iloksi.” osallistujien iloksi.” 

• • Klo 20 tilaisuus päättyy Klo 20 tilaisuus päättyy 

Joulunavauksessa klo 17-20

Auraamon pihalla tapahtuu
• • Avotulet ja makkaraa Avotulet ja makkaraa 

Yrittäjät tarjoavat lapsille makkarat, joita lapset saavat itse grillata avotulella Yrittäjät tarjoavat lapsille makkarat, joita lapset saavat itse grillata avotulella 
aikuisen seurassa. Nouda lapsen makkara toripysäkiltä. Makkarat lapsille aikuisen seurassa. Nouda lapsen makkara toripysäkiltä. Makkarat lapsille 

mahdollistavat Auran Kiinteistöpalvelu, Auran Kuljetuspalvelu, Pohjolan Polttopuu, mahdollistavat Auran Kiinteistöpalvelu, Auran Kuljetuspalvelu, Pohjolan Polttopuu, 
Koneurakointi Kinnari sekä K-Market Aurantori.  Koneurakointi Kinnari sekä K-Market Aurantori.  

• • Jouluvalokulkueen ajoneuvot ihailtavana Jouluvalokulkueen ajoneuvot ihailtavana 

Jouluvalokulkueen ajoneuvot ihailtavana ja kuvattavana Auraamon pihalla heti Jouluvalokulkueen ajoneuvot ihailtavana ja kuvattavana Auraamon pihalla heti 
kulkueen saavuttua klo 20 asti. Tule jututtamaan tapahtuman mahdollistaneita kulkueen saavuttua klo 20 asti. Tule jututtamaan tapahtuman mahdollistaneita 
yrittäjiä ja muita toimijoita. Tunnistat heidät vilkkuvasta sydämestä. Muista myös yrittäjiä ja muita toimijoita. Tunnistat heidät vilkkuvasta sydämestä. Muista myös 

äänestää suosikkiasi jouluvalokulkueen ajoneuvoista. Äänestäneiden kesken äänestää suosikkiasi jouluvalokulkueen ajoneuvoista. Äänestäneiden kesken 
arvotaan jouluisia palkintoja! Voit äänestää suosikkiasi linkistä tai täyttämällä arvotaan jouluisia palkintoja! Voit äänestää suosikkiasi linkistä tai täyttämällä 

äänestyskuponki Auraamossa. Äänestyslinkki avautuu 25.11.äänestyskuponki Auraamossa. Äänestyslinkki avautuu 25.11.

• • Makkaraa myynnissä 
Auranmaan Painiseura grillaa ja myy makkaraa klo 17–20 

• • Muurinpohjalettuja myynnissä Muurinpohjalettuja myynnissä 
Auran Eräkurjet paistavat muurinpohjalettuja klo 17–20 Auran Eräkurjet paistavat muurinpohjalettuja klo 17–20 

• • Glögiä ja piparia tarjolla Glögiä ja piparia tarjolla 
Auran Yrittäjät tarjoaa glögiä ja piparia toripysäkiltä klo 17.30 alkaen Auran Yrittäjät tarjoaa glögiä ja piparia toripysäkiltä klo 17.30 alkaen 

• • Lapsille ilmapalloja Lapsille ilmapalloja 
SPR Auran osasto jakaa lapsille ilmapalloja 17 alkaen  SPR Auran osasto jakaa lapsille ilmapalloja 17 alkaen  

• • Lions Club Aura/Sisu Auraamon torilla vakiokatoksellaan Lions Club Aura/Sisu Auraamon torilla vakiokatoksellaan 

Haluamme tuottaa jouluiloa monille yksinäisille ja avun tarpeessa oleville Haluamme tuottaa jouluiloa monille yksinäisille ja avun tarpeessa oleville 
auralaisille.  Olethan mukana ilon tuottamisessa.  Se onnistuu helposti niin, että auralaisille.  Olethan mukana ilon tuottamisessa.  Se onnistuu helposti niin, että 

poikkeat ostoksille joulutorilla katokseemme. poikkeat ostoksille joulutorilla katokseemme. 
Myynnissä alkoholitonta kuohuvaa Omena-juhlajuomaa, joulukortteja ja villasukkia Myynnissä alkoholitonta kuohuvaa Omena-juhlajuomaa, joulukortteja ja villasukkia 

ehkä jotain muutakin jouluista. ehkä jotain muutakin jouluista.   

Auraamossa tapahtuu
• • Auraamon Kesäkauppa palvelee Auraamon Kesäkauppa palvelee 

Arpajaiset, maistatuksia ja tuote-esittelyitä Arpajaiset, maistatuksia ja tuote-esittelyitä 
Auraamon olohuoneessa pientuottajia myymässä ja esittelemässä tuotteitaan Auraamon olohuoneessa pientuottajia myymässä ja esittelemässä tuotteitaan 

Lapsille kasvomaalausta Lapsille kasvomaalausta 
Kesäkaupalla saatavana uutuus: Höyryävän lämmin, Åmppulan åmenainen Kesäkaupalla saatavana uutuus: Höyryävän lämmin, Åmppulan åmenainen 

glühwein!(alkoholiton). glühwein!(alkoholiton). 

• • Auran työpajan avoimet ovet Auran työpajan avoimet ovet 

Auran työpaja myy valmistamiaan tuotteita Auraamon olohuoneessa klo 17-20 Auran työpaja myy valmistamiaan tuotteita Auraamon olohuoneessa klo 17-20 
Tule tutustumaan myös työpajan tiloihin!  Tule tutustumaan myös työpajan tiloihin!  

• • Auraamon näyteikkunassa lapsille nähtävää Auraamon näyteikkunassa lapsille nähtävää 

Tule ihastelemaan lasten kanssa Auraamon näyteikkunan joulumetsää. Tule ihastelemaan lasten kanssa Auraamon näyteikkunan joulumetsää. 
Somistuksesta vastaavat Elli, Roosa ja Sara.  Somistuksesta vastaavat Elli, Roosa ja Sara.  

Esiintymislavan mahdollisti Esiintymislavan mahdollisti 
Auran Kuljetuspalvelu OyAuran Kuljetuspalvelu Oy

Eläkeliiton Auran yhdistyksen laulajat kiertävät klo 16 Eläkeliiton Auran yhdistyksen laulajat kiertävät klo 16 
alkaen lyhtykiertueella toivottamassa hyvää joulunodotusta. alkaen lyhtykiertueella toivottamassa hyvää joulunodotusta. 

Lyhtykulkue kiertää seuraavassa järjestyksessä: Uunilintu, Lyhtykulkue kiertää seuraavassa järjestyksessä: Uunilintu, 
Sisukoti, Meijerikujan kerrostalon piha, Hoivakodin piha, Sisukoti, Meijerikujan kerrostalon piha, Hoivakodin piha, 

Hoivakoti Esperin piha. Laulajat tarjoavat kuulijoille myös Hoivakoti Esperin piha. Laulajat tarjoavat kuulijoille myös 
karkkia. Mukaan saavat tulla muutkin lyhtyjen kanssa karkkia. Mukaan saavat tulla muutkin lyhtyjen kanssa 

laulamaan. laulamaan. 

Joulunavausta vietetään perjantaina 25. 
marraskuuta kello 17—20 Aurassa. Tällöin 
ympäri keskustaa on tiedossa monenlaista 
toimintaa.

Yksi odotetuimpia ohjelmanumeroita 
lienee ajoneuvojen jouluvalokulkue. Kul-
kue järjestettiin viime vuonna ensimmäistä 
kertaa paitsi Aurassa myös tiettävästi koko 
Suomesssa, ja se aiheutti valtavasti ihastusta.

—Ja viime vuonna vasta harjoiteltiin, 
naurahtaa Auran Kiinteistöpalvelusta tuttu 
ja kulkueessa mukana ollut Elina Hurme.

Ajoneuvojen jouluvalokulkueeseen osal-
listuvat esimerkiksi traktorit ja autot, jotka 
on tuunattu ledvaloin ja muine joulusomis-
teineen. Viime vuonna mukana oli kymme-
niä paikallisia yrittäjiä ja autoharrastajia.

—Mukana on paljon vapaaehtoisia ja ai-
heesta innostuneita. Olen todella iloinen, että 
niin moni lähtee tänäkin vuonna mukaan.

Hurme itse matkasi viime vuoden va-
lokulkueen traktorin peräkärryn kyydissä. 
Hän muistelee, miten tunnelmallinen näky 
oli, kun pimeässä hohtivat tuhannet valot ja 
ihmiset seurasivat tien varsilla ajoneuvolet-
kan etenemistä.

—Valokulkue on niin ihana ja upea, että 

Ajoneuvojen valokulkue tuo  
taas joulutunnelmaa Auraan

tänäkin vuonna. Seurakunta koristelevat pai-
kan, missä lapset voivat käydä joulupukkia ja 
-muoria tervehtimässä.

—Muori lähetti terveisiä. Porot ovat jo 

Huhujen mukaan joulumuori ja joulupukki osallistuvat tänäkin vuonna Auran jouluvalokulkueeseen.

VILLE PASONEN
sitä kannattaa tulla kauempaakin katsomaan. 
Kulkue on tänä vuonna isompi, hienoja jut-
tuja tulossa, Hurme jatkaa.

Kulkupelit lähtevät liikkeelle kahdessa 
osassa, ja saapuvat heti kello 18 jälkeen Au-
rajoentietä keskustaan. 

Kulkuetta voi seurata esimerkiksi mo-
nitoimitalo Auraamon pihalta tai Yhdystien 
varrelta. Paikallisia katsojia toivotaan saapu-
van paikan päälle kävellen.

Paljastus 
 tiedossa

Joulunavauksen ajan Auraamon kauppa on 
auki ja pihalle tulee pieni joulutori. Lapsille 
järjestetään muun muassa avotuligrillausta.

Paikalliset kivijalkaliikkeet ovat tavallis-
ta pidempään auki ja järjestävät omia tem-
pauksiaan.

Auraamon pihan torilla olevaan joulukuu-
seen sytytetään valot kello 18.

—Sen jälkeen torilla tehdään paljastus, 
mutten kerro, millainen. Se täytyy tulla ko-
kemaan paikan päälle, Hurme vinkkaa.

Varmaa kuitenkin on, että joulupukki ja 
joulumuori saapuvat Auran joulunavaukseen 

kuulemma lähteneet matkaan, Elina Hurme 
hymyilee.

Auran joulunavauksen järjestää Auran 
Yrittäjät ry ja Auran kunta.
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S-market Aura  
palvelee aina 24 h,  

myös kaikkina  
pyhäpäivinä.

Tervetuloa ostoksille  
silloin kun sinulle sopii! 

 Kauppakaari 1, Aura 

heidiauranaarteet@gmail.com

Jouluiset kankaat ja nauhat askarteluun
Kierrätys löytöjä kotiin ja lahjaksi

Joulutauolla
22.12.2022-

2.1.2023

JouluvalokulkueJouluvalokulkue  
Aurassa järjestetään toistamiseen ainutlaatuinen ajoneuvojen jouluvalokulkue. Aurassa järjestetään toistamiseen ainutlaatuinen ajoneuvojen jouluvalokulkue. 

Sarjoja on kaksi. Sarjoja on kaksi. Kulkueen tarkoituksena on tuoda iloa ja valoa Auran Kulkueen tarkoituksena on tuoda iloa ja valoa Auran 
joulunavaukseen, ja sitä voi ihastella vaikka Auraamon pihalla tai Yhdystien joulunavaukseen, ja sitä voi ihastella vaikka Auraamon pihalla tai Yhdystien 

varressa. Kulkue lähtee liikkeelle noin klo 18.15, tekee lenkin Auran keskustassa varressa. Kulkue lähtee liikkeelle noin klo 18.15, tekee lenkin Auran keskustassa 
ja päätyy Auraamon pihalle, jossa ajoneuvot ovat parkissa klo 20 asti. Tule ja päätyy Auraamon pihalle, jossa ajoneuvot ovat parkissa klo 20 asti. Tule 

ihastelemaan ja äänestämään suosikkiasi! ihastelemaan ja äänestämään suosikkiasi! 

Kulkueen reitti: Kulkue saapuu keskustaan Aurajoentietä (tie 222), matkaa Kulkueen reitti: Kulkue saapuu keskustaan Aurajoentietä (tie 222), matkaa 
Yhdystielle, kääntyy vasemmalle Sillankorvantielle, josta vasemmalle Mikonpolulle Yhdystielle, kääntyy vasemmalle Sillankorvantielle, josta vasemmalle Mikonpolulle 
ja Nikkarinkujan kautta jälleen Sillankorvantielle ja takaisin Auraamolle. Auraamo ja Nikkarinkujan kautta jälleen Sillankorvantielle ja takaisin Auraamolle. Auraamo 

sijaitsee osoitteessa Turuntie 1, 21380 Aura.sijaitsee osoitteessa Turuntie 1, 21380 Aura.
  

ENSIMMÄINEN LÄHTÖ: Pienet ajoneuvot ENSIMMÄINEN LÄHTÖ: Pienet ajoneuvot 

• • T:mi Pasi Kovanen T:mi Pasi Kovanen 

Jouluinen saunapaljukärry (Pakettiauto ja saunapaljukärry) Jouluinen saunapaljukärry (Pakettiauto ja saunapaljukärry) 
Tmi Pasi Kovanen toivottaa kaikille rauhallista joulunaikaa. Tmi Pasi Kovanen toivottaa kaikille rauhallista joulunaikaa. 

• • Ahonen Tomi & Jokinen Teija Ahonen Tomi & Jokinen Teija 

Joulutimantti (Mercury Cougar -71 cabriolet) Joulutimantti (Mercury Cougar -71 cabriolet) 
Joulutimantti toivottaa hohtavaa joulunaikaa kaikille! Joulutimantti toivottaa hohtavaa joulunaikaa kaikille! 

• • Naapurustopalvelu Know Your Hoods Naapurustopalvelu Know Your Hoods 

Hoods Merry Mobile (Mercedes-Benz CLA) Hoods Merry Mobile (Mercedes-Benz CLA) 
Hoods Merry Mobile toivottaa jokaiseen naapurustoon iloista joulumieltä Know Your Hoods Merry Mobile toivottaa jokaiseen naapurustoon iloista joulumieltä Know Your 

Hoodsin puolesta! Hoodsin puolesta! 

• • Auran Kuljetuspalvelu Oy Auran Kuljetuspalvelu Oy 

Kuurakiituri (CFMOTO 1000 mönkijä) Kuurakiituri (CFMOTO 1000 mönkijä) 
Kuurakiituri toivottaa rauhaisaa joulun odotusta kaikille Kuurakiituri toivottaa rauhaisaa joulun odotusta kaikille 

• • Milla Haapa-aho Milla Haapa-aho 

Holiday Carisma (Mitsubishi Carisma –00) Holiday Carisma (Mitsubishi Carisma –00) 
Lämpimät jouluterveiset! T. Loimaan täydennysjoukko! Lämpimät jouluterveiset! T. Loimaan täydennysjoukko! 

• • EKL Kavander Oy/ Vellu Kavander EKL Kavander Oy/ Vellu Kavander 

Santa Lucia (Mercedes Benz Vito, 2008) Santa Lucia (Mercedes Benz Vito, 2008) 
Mercedes Benz ”Santa Lucia” Vito toivottaa valoisat ja tunnelmalliset joulun Mercedes Benz ”Santa Lucia” Vito toivottaa valoisat ja tunnelmalliset joulun 
toivotukset kaikille EKL Kavander Oy:n puolesta. Rauhallista joulunodotusta! toivotukset kaikille EKL Kavander Oy:n puolesta. Rauhallista joulunodotusta! 

• • Anastasia Lähdesmäki Anastasia Lähdesmäki 

Möhkö (Buick le sabre –82) Möhkö (Buick le sabre –82) 
Lumi taivaalta leijui, poskelle suli, samasta pilvestä enkeli tuli olalles istui, korvaas Lumi taivaalta leijui, poskelle suli, samasta pilvestä enkeli tuli olalles istui, korvaas 

kuiskas: hyvää joulunodotusta! kuiskas: hyvää joulunodotusta! 

• • Jetsuko Oy/ Hinauspalvelu P. Mörsky Jetsuko Oy/ Hinauspalvelu P. Mörsky 

Pukin vara Petteri (Daf Lf 2009) Pukin vara Petteri (Daf Lf 2009) 
Pukin Vara Petteri Toivottaa Rauhaisaa Joulua! Pukin Vara Petteri Toivottaa Rauhaisaa Joulua! 

• • Auran Vasemmisto Auran Vasemmisto 

Pyöräilijät vasemmalta (polkupyörät) Pyöräilijät vasemmalta (polkupyörät) 
Pyöräilijät vasemmalta toivottavat iloista joulumieltä ja mukavaa yhdessäoloa. Pyöräilijät vasemmalta toivottavat iloista joulumieltä ja mukavaa yhdessäoloa. 

Välitetään toisistamme ja huomioidaan kaikki tiellä liikkujat. Välitetään toisistamme ja huomioidaan kaikki tiellä liikkujat. 

TOINEN LÄHTÖ: Isot ajoneuvot TOINEN LÄHTÖ: Isot ajoneuvot 

• • Auran Kiinteistöpalvelu Auran Kiinteistöpalvelu 

Joulureki (porot ja reki) Joulureki (porot ja reki) 
Joulureestä pukki ja muori sanoo kaikille: muistakaa olla kilttejä.... Joulureestä pukki ja muori sanoo kaikille: muistakaa olla kilttejä.... 

• • Auran Kuljetuspalvelu Oy Auran Kuljetuspalvelu Oy 

Kaanian joulumaailma (Scania r580 kuorma-auto) Kaanian joulumaailma (Scania r580 kuorma-auto) 
Kaanian joulumaailma toivottaa mukavaa joulunaikaa Kaanian joulumaailma toivottaa mukavaa joulunaikaa 

• • Poura Oy (Pohjolan Polttopuu) Poura Oy (Pohjolan Polttopuu) 

Nisu-Petteri Valoisa (Työkone, kumipyörät ja ratti) Nisu-Petteri Valoisa (Työkone, kumipyörät ja ratti) 
Antoisaa ja riemullista joulunodotusta, toivottaa koko Poura Oy:n henkilökunta Nisu-Antoisaa ja riemullista joulunodotusta, toivottaa koko Poura Oy:n henkilökunta Nisu-

Petterin johdolla! Petterin johdolla! 

• • MTY Heikola MTY Heikola 

JouluValtra (Valtra A114, 2019) JouluValtra (Valtra A114, 2019) 
MTY Heikola toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulunaikaa! MTY Heikola toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulunaikaa! 

• • Koneurakointi Kinnari Koneurakointi Kinnari 

Taikametsä (New Holland) Taikametsä (New Holland) 
Iloista joulua toivottaa Koneurakointi Kinnari Tuomas ja Tommi Iloista joulua toivottaa Koneurakointi Kinnari Tuomas ja Tommi 

• • Valtasen Liikenne / Petri Valtanen Valtasen Liikenne / Petri Valtanen 

Iloinen joulu linjuri (Scania 110 Aura kori vm-70) Iloinen joulu linjuri (Scania 110 Aura kori vm-70) 
Iloinen joulu linjuri toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Iloinen joulu linjuri toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. 

• • Juhani Virtanen Juhani Virtanen 

Christmas Viking (Volvo fh16, 2014) Christmas Viking (Volvo fh16, 2014) 
Joulu Viking Laukaasta toivottaa valoisaa joulunaikaa kaikille! Joulu Viking Laukaasta toivottaa valoisaa joulunaikaa kaikille! 

• • Malmin koneasema Malmin koneasema 

JOULUNTÄHTI (JCB 8330 + lavetti) JOULUNTÄHTI (JCB 8330 + lavetti) 
Malmin koneasema kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta. Malmin koneasema kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta. 

Toivotamme kaikille rauhallista ja hyvää joulua! Toivotamme kaikille rauhallista ja hyvää joulua! 

Härkätien 4H-yhdistys on 
nuorten järjestö ja sen yh-
tenä päätehtävänä on tukea 
nuoria yrittäjyyden ja työl-
listymisen polulla. Se on 
syy, miksi aikanaan omaa 
4H-kauppaa harkittiin. Idea-
na oli tarjota myyntifoorumi 
nuorten 4H-yrittäjien tuot-
teille ja palveluille. 

Nuoria 4H-yrittäjiä toi-
mii tällä hetkellä yhteensä 
27 Härkätien 4H-yhdistyk-
sen alueella Aurassa, Kos-
kella, Liedon Tarvasjoella, 
Marttilassa ja Pöytyällä. 
Heistä uusia tänä vuonna 
toimintansa aloittaneita on 
yhdeksän. Ja uusia yritysvi-
ritelmiä on ilmassa. 

Nuorten liiketoimintai-
deat eivät kuitenkaan kaikil-
la kohdennu käsityöläisyy-
teen tai leivontaan, joukossa 
on paljon erilaisia työpalve-
luja tarjoavia nuoria. Kaup-
paan siis jäi tilaa myös mui-
den, pientä yritystoimintaa 
tai käsityöläisyyttä harjoit-
tavien, tuotteille.

Nuoria voitiin toki työl-
listää kiireavuksi joulukaup-
paan, järjestelemään hyllyjä 
ja pitämään liike siistinä. 
Siispä kauppapaikka tarjo-
si mielekästä työtä nuorille 
asiakaspalvelutehtäviin ja 
muihin liikkeen työtehtäviin. 

Tänä vuonna on astuttu 

4H-joulukauppa jatkuu ja kehittyy
askel eteenpäin. Liiketila on 
vuokrattu 4H-yhdistyksen 
käyttöön kuukauden ajaksi, 
ja siihen jää mukavasti tilaa 
myös ilta- tai viikonlopputa-
pahtumille. 

Tilassa kokoontuu TIP-
TAP-tonttukerho marras-
joulukuun maanantai-ilta-
päivisin, maanantaina 28.11. 
järjestetään Kurpitsakisan 
palkintojenjakogaala. Haitat 
Haltuun -hankkeen tapah-
tumina järjestetään pop up 
-kirppistapahtuma ja kier-
rätysneuvontaa lauantaina 
3.12., teemailta Kokataan 
herkkuja hävikkiruoasta 
7.12. sekä Vaatteiden pika-
korjauspaja 14.12. Tilaan 
nousee 4H-Cafe maanantai-
na 12.12., jolloin yläkoulu-
laisia toivotaan paikalle tu-
tustumaan 4H-yhdistyksen 
työllistämistapoihin ja 4H-
yrittäjyyteen.

Tapahtumiin työlliste-
tään nuoria ja 4H-yrittä-
jänuoria. 

Härkätien 4H-yhdistys 
on järjestänyt joulukaupan 
Aurassa jo useampana vuo-
tena. Parin viimeisen vuoden 
aikana on aina hiukan suu-
rempi joukko käsityöläisiä 
ja pienyrittäjiä toimittanut 
myytäväksi lahjatavaraa ja 
jouluisia syötäviä. Tilan tar-
ve on siis kasvanut. Kauppa 

onkin asettunut Auraan Tu-
runtie 3:seen Kalle Luodon 
omistamaan kiinteistöön – 
niin myös tänäkin vuonna. 
Myyntitilaa tarjotaan siis 
myös muiden kuin 4H-yh-
distyksen jäsenten ja nuorten 
kauppapaikaksi. 

Joululahjaksi sopivat kä-
sityöt, joulukoristeet, kortit 
ja leivonnaiset ovat terve-
tulleita. Kaupan periaate on, 
että tuotteiden esille laiton ja 
myyntityön tekevät 4H-yh-
distyksen nuoret työntekijät. 
Tuotteen kauppaan myyntiin 
tuova henkilö maksaa pienen 
paikkamaksun ja provision 
kokonaismyynnistään. 

4H-joulukaupassa on 
aina myös pannu kuumana. 
Talkooperiaatteella hoidet-
tavan kahvilan tuotoilla voi-
daan sitten työllistää nuoria. 

Kauppapaikasta kiinnos-
tuneet voivat olla yhteydessä 
Anna-Sofia Holppiin (041 
318 2027) ja varata hyllyti-
laa tuotteilleen.

4H-joulukaupan avajais-
tapahtuma järjestetään per-
jantaina 25.11. kello 12—20. 
Jatkossa kauppa on avoinna 
kaikkina muina päivinä pait-
si maanantaisin jouluviikolle 
21.12. saakka.

Lisätietoja aiheesta saa 
myös Tuovi Löytynojalta 
(050 588 7693).

Huuskantie

Yhdystie
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4H:n Joulukauppa, 
Turuntie 3

4H:n toivottu joulukauppa avautuu jälleen. 
Palvelemme joulunavauksessa  klo 12-20. 
Avajaistarjouksena kahvi ja pulla vain 1€, 
ohjelmassa myös arpajaiset. Tervetuloa!

Åmppula, 
Turuntie 1 

Auraamon Kesäkaupalla klo 17.00 
alkaen Åmppulan Omena-ja 
Omena-Inkivääri mehujen maistatusta 
ja glögien ja Juhlajuoman yms. 
juomien esittelyä. 

R-kioski Aura, 
Turuntie 2 

Runsas maistatuspöytä. Tarjouksina 
mm. pieni kahvi 1,50€, Fazerin 250g 
suklaalevyt 3kpl 10€, 
Konvehtirasiat 2kpl 10€ 

Paakari Puusti, 
Sillankorvantie 2 

Hyviä tarjouksia, tule herkullisille
ostoksille! 

Auran Tassupuoti, 
Meijerikuja 1 

Paljon hyviä tarjouksia, näytteitä ja 
kaupanpäällisiä! Kennelliiton 
Kaverikoirat ovat rapsuteltavina 
klo 17-18.

S-market Aura, 
Kauppakaari 2 

Glögitarjoilu tähtitorttujen kera 17-20.  
Joulunavaus tarjouksia koko päivän. 

Auran Aarteet, 
Meijerikuja 1 

Liike avoinna klo 19 asti. Tule katsomaan 
ajoneuvokulkuetta ja poikkea samalla
tekemään kierrätys löytöjä kotiin ja lahjaksi 

Ravintola Hullu Poni, 
Turuntie 1 

Puuron ja glögin myynti pop up 
pisteellä klo 15-20 

Peltsin Kala, 
Auraamon tori Turuntie 1 

Peltsin Kala avoinna 17-20. Nappaa mukaan 
juuri savustettua kalaa kotiin, Peltsin 
kalatahnaa tuliaisiksi naapurille tai herkuttele 
lämpimällä savustetulla kalalla paikan päällä. 
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Syyskuussa järjestetty yrittä-
jäviikko päätettiin komeaan 
juhlahumuun. Auranmaan 
yrittäjägaala vietettiin Au-
ran nuortentalossa vajaa 150 
osallistujan voimin.

—Auranmaalla ei ole ai-
emmin järjestetty omaa yrit-
täjägaalaa. Tämä oli ensim-
mäinen kertaa, sanoo Auran 
kunnan kehittämisjohtaja 
Anna-Mari Alkio. 

Idea gaalasta syntyi ke-
väällä Auranmaan kuntien 
järjestämällä yrittäjäristei-
lyllä. Haluttiin luoda rento 
tapahtuma, jolla juhlittaisiin 
sekä auranmaalaista yrittä-
jyyttä että yhteistyötä.

Tässä onnistuttiin. Ta-
pahtuma sujui Alkion mu-
kaan mallikkaasti ja palaute 
oli positiivista.

—Pääasia oli, että saim-
me yrittäjät liikkeelle. Se on 
kaiken A ja O.

Gaalaohjelmaan kuului 
puheita, ruokailua, musiikkia 

Auranmaa sai oman yrittäjägaalan

”JPV-Engineering voitti 
merkittävät urakat pääkau-
punkiseudulla.” ”Vaikuttava 
elinvoimateko -kunniakirja 
JPV-Engineeringille.” ”JPV-
Engineering osti Terimasteel 
oy:n osakekannan.”

Isoja otsikoita — ja 
kaikki nämä puolen vuoden 
sisään. Meneekö auralaisella 
asennuskonepajalla nyt eri-
tyisen lujaa, toimitusjohtaja 
Petri Väisänen?

—Noo, Väisänen sanoo 
vaatimattomasti.

—Ei tässä mitään ih-
meellistä. Rauhassa vaan 
eteenpäin.

Hieman vaatimaton Väi-
sänen tosiaan on. Otetaan 
esimerkki: Helsinki-Van-
taan lentokentän yhteyteen 
rakennetaan tällä hetkellä 
Suomen suurinta hotelliko-
konaisuutta. JPV-Enginee-
ring on hankkeessa mukana, 
valmistaa siihen teräsraken-
teet ja hoitaa niiden asennuk-
set. Valtava projekti siis.

—Meidän valttimme on, 
että olemme sellainen pieni-
suuri yhtiö. Voimme siis 
tehdä isojakin kohteita mut-
ta siinä sivussa pieniä myös, 
Väisänen kuvailee.

—Viikottain tulee ajeltua 
Helsinkiin työmaille. Pää-
kaupunkiseudulla on meidän 
pääasialliset markkinamme.

Suomen teräsrakenne-
markkinoista JPV-Enginee-
ring osuus on Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston mukaan 
5—10 prosenttia. Kun las-
ketaan alihankkijat mukaan, 
työntekijöitä on reilu sata 
henkeä. Konsernin liikevaih-
to noin 20 miljoonaan euroa.

Toimitusjohtaja arvioi, 

Kaksikymppinen asennuskonepaja 
porskuttaa näyttävästi eteenpäin

että tänä vuoden aikana yh-
tiö tulee valmistamaan kaik-
kineen nelisen miljoonaa 
kiloa terästä. 

—Ennätysmäärä oli, kun 
rakensimme kauppakeskus 
Lippulaivaa. Silloin valmis-
timme terästä noin kahdek-
san miljoonaa kiloa.

Tähänastisia tähtihetkiä 
on ollut eittämättä myös 
Helsingin Olympiastadionin 
rukkaus. JPV-Engineering 
vastasi muun muassa sta-
dionin katosten teräsraken-
teiden valmistamisesta ja 
asentamisesta, ja lopputulos 
palkittiin Vuoden Teräsra-
kenne 2019 -tunnustuksella.

Kotipaikka pysyy 
Aurassa

JPV-Engineering ei missään 
nimessä ole vielä valmis. 
Kasvulle olisi tilaa. Yksi 
luonteva siirto laajentaa oli 
auralaisen teräsrakenteiden 
hitsaamiseen ja maalaami-
seen erikoistuneen Terimas-
teel oy:n osto.

—Olimme tehneet Te-
rimasteelin kanssa pitkään 
yhteistyötä. Kun siellä alet-
tiin eläköityä, oli luontaista 
miettiä jatkoa yhdessä, Väi-
sänen sanoo.

Varmaa kuulemma on, 
että yritys säilyy siellä, mis-

sä syntyikin eli Aurassa. 
Yhtiön osakkaat ovat Väisä-
sen lisäksi Juha Vahtera ja 
Marko Virta. 

—Olemme kaikki kolme 
tuttuja lapsuudesta asti. Sa-
moissa kouluissa ja työpai-
koissa oltu.

Joulukuun 5. päivä tulee 

kuluneeksi 20 vuotta siitä, 
kun JPV-Engineering kirjat-
tiin yritysrekisteriin. Alku-
ajoista on muuttunut paljon: 
urakat ovat suurentuneet, 
tilat kasvaneet, koulutustar-
peet laajentuneet ja doku-
mentointi lisääntynyt.

Totta kai maailmanpo-
litiikka on vaikuttanut yri-
tyksen toimintaan. Venäjä 
pommitti maantasalle Ukrai-
nan Mariupolissa sijaitsevan 
Azovstalin terästehtaan, joka 
toimitti lähes puolet Euroo-
pan teräksestä. Nyt sodan 
mutta aiemmin myös korona-
pandemian myötä teräksen 
materiaalihinta on noussut.

—Sen takia meillä on 
pari työmaata mennyt mii-
nuksen puolelle. Mutta kaik-
kineen ollaan ihmeen hyvin 
selvitty.

Ja ainakin lähitulevai-
suus näyttää jatkuvan mu-
kavasti.

—Meillä on hyvä tilaus-
kanta ensi vuoden puolelle-
kin, Petri Väisänen lisää.

ja tanssia. Illan päätti esiinty-
misellään Meiju Suvas. 

Myös tunnustuksia jaet-
tiin. Auran Yrittäjät palkitsi 
Jymyn eli Suomisen Mai-
to Oy:n, Oripään Yrittäjät 
Oripään Elementti Oy:n 
ja Pöytyän Yrittäjät Jar-
mo Lalli Oy:n. Auranmaan 
Nuorkauppakamari palkitsi 
vaikuttavasta elinvoimate-
osta JPV-Engineering Oy:n, 
aktiivisena verkostoitujana 
Auranmaan Tilitiimi Oy:n 
Henri Valkeapään sekä 
Katariina Kilpeläisen si-
sukkaana Ommel ja Ilon yk-
sinyrittäjänä.

Näillä näkymin gaala 
järjestetään uudestaan ensi 
vuonna. 

—Kuulemma on käyty 
keskusteluja, että gaala voi-
taisiin järjestää ensi vuonna 
Kisariihessä, Alkio vinkkaa.

Gaalaa järjestämässä oli-
vat Auran lisäksi Pöytyän, 
Oripään, Marttilan ja Koski 
Tl:n kunnat sekä yrittäjäyh-
distykset, Auranmaan Nuor-
kauppakamari ja muun mu-
assa OP Vakka-Auranmaa.

KUVAT: JANNE KETOLA/SUMMIT MEDIA

Kippis yrittäjyydelle! Auranmaan ihka ensimmäisessä yrittäjägaalassa oli teemana 1920-luku. Skoolaa-
massa muun muassa Minna Hirvelä.

Juontajina toimivat Auranmaan Nuorkauppakamarista Tanja Halmi-
nen sekä Janne Vainikkala.

Yrittäjägaala 
oli Auran-
maan yhteinen 
ponnistus.

Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies puhui 
juhlayleisölle.

Illan lopuksi gaalayleisöä tans-
sitti Meiju Suvas. 

Auran Yrittäjät palkitsi Jymyn eli Suomisen Maito Oy:n. Marko Mäki-
lä onnitteli Eero Uusitaloa.

”Kuulemma on 
käyty keskusteluja, että

 gaala voitaisiin järjestää 
ensi vuonna 

Kisariihessä.”

Paikallistuntemus on kiin-
teistövälittäjän ehdoton valt-
tikortti. Kun tuntee seudun, 
sen asuinympäristön ja pal-
velut sekä tietää paikallisen 
markkinan, välittäminen on 
eittämättä luotettavampaa.

—Lisäksi paikallista 
välittäjää kiinnostaa aidosti 
oman alueensa markkinointi 
ja myynti, lisää Maiju Jout-
simies.

Kesällä Aura sai uuden 
kiinteistövälitystoimiston, 
kun auralainen Joutsimies 
ja kaarinalainen Mia Kore-
lin panivat hynttyyt yhteen. 
Syntyi Silta LKV. 

—Olemme molemmat 
olleet useita vuosia töissä 
isommissa kiinteistöväli-
tystoimistoissa. Kahteen 
kertaan olemme aiemmin 
olleet työkavereita, lopuksi 
samassa yrityksessä myyn-
tipäällikköinä.

Paikallisuus valttia kiinteistövälityksessäkin
Kollegoita he ovat toki 

edelleen, mutta nyt yhteises-
sä yrityksessä.

—Oli asioita, joita olisi 
halunnut tehdä itse paremmin. 
Siitä jalostui ajatus omasta 
yrityksestä. Yllättävän nope-
asti saatiin homma käyntiin.

Silta LKV on molempien 
ensimmäinen yritys.

—Yrittäjyys tuntuu ki-
valta, siihen kuuluu oman-
lainen vapaus. On vastuussa 
itselleen, itse pomotat itseäsi. 
Työ sinänsä ei ole muuttunut 
paljoa, kiinteistövälittäjän 
työ on muutenkin itseohjau-
tuvaa, Joutsimies vertaa.

Loppujen lopuksi oman 
osakeyhtiön perustaminen 
jännitti aika vähän, ainakin 
Joutsimiestä.

—Olen asenteeltani eh-
kä vähän outo, sellainen ei 
huolta huomisesta -tyyppi-
nen, joka uskoo positiivises-

ti, että elämä kantaa. 
—Olemme Mian kanssa 

hyvä vastapari. Mia on mei-
dän aivot, budjettien ja ex-
celien pyörittäjä. Minä olen 
se höpöttäjä ja verkostoituja. 
Olemme kuin jin ja jang, hyvä 
combo, Joutsimies naurahtaa.

Silta LVK haluaa olla 
välitysliikkeenä raikas, mo-
derni, luotettava ja vahvasti 
asiakaspalveluun panostava. 
Palvelupalettiin kuuluu ko-
tien myyntiä, ostotoimeksi-
antoja, arviolausuntoja, kon-
sultointiakin.

Vuosien kokemus alalta 
on hyödyksi, jo olemassa 
olevilla verkostoilla on pääs-
syt hyvin liikkeelle.

—Auranmaa on minun 
vahvuuteni, olen myynyt jo 
vuosien ajan täältä kohteita. 
Olen monelle tuttu entuudes-
taan.

Kiinteistövälitysala on 

suhdanneherkkä. Viime 
vuonna asuntokauppa kävi 
poikkeuksellisen hyvin, tä-
nä syksynä on ollut hieman 
rauhallisempaa. Tällä het-
kellä vaikuttavat esimerkiksi 
korot, energian hinta ja muu-
tenkin maailmantilanne.

—Mutta koti on aina koti, 
Maiju Joutsimies muistuttaa.

—Perheissä tapahtuu 
muutoksia aina. Kiinteis-
tövälittäjät ovat mukana 
ihmisten isoissa elämänti-
lanteissa: kun joku kuolee, 
eroaa, syntyy lisää lapsia.

Jossain vaiheessa tule-
vaisuudessa Silta LKV ha-
luaa kasvaa. Mutta pikku 
hiljaa ja maltillisesti mark-
kinatrendien mukaan, Jout-
simies alleviivaa.

—Jos joskus rekryämme 
välittäjiä lisää, silloin olisi 
tarvetta pienelle liiketilalle 
Turusta. 

Vastaperustetun Silta LKV:n yrittäjät ovat auralainen Maiju Joutsi-
mies ja kaarinalainen Mia Korelin. 

LAHJA WALTER

Teräspilareita hotelliin. JPV-Engineering toimitusjohtaja Petri Väisänen arvioi, että tänä vuonna yhtiö 
valmistaa kaikkineen neljä miljoonaa kiloa terästä.

Täyden palvelun
autokorjaamo
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Alastaron Autopalvelu

HINAUS-
PALVELU 24/7

Loimijoentie 99, Alastaro | P. 0500 822 386
Hämeentie 2, 31500 Koski TL

Ma – Pe:  06.00-18.00
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

FS 460 C-M-KW
Raivaussaha

Nyt 999,-
Ovh.1.250,-

MS 231 Moottorisaha

Nyt 399,-
Ovh.495,-

0400 884 570       www.mototapsa.�

MOTOTAPSA ma-pe
la

9-17
10-15

RIIHIKOSKI Jouhiniityntie 29
(Kantatien varrella, vastapäätä Sankarintietä)

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ
TERVETULOA        KAUPOILLE!

Metsurivarusteet-20%
Metsurivarusteet-20%MOTO TAPSA 20V

Nyt juhlavuoden kunniaksi liikkeessä 
alennettuun 20% hintaan muitakin tuotteita.

Husqvarna Rider 214 TC 
Comfort Edition
Päältäajettava 
ruohonleikkuri

Nyt 3.839,-
Ovh.4.799,-

Husqvarna Rider 214 C
Päältäajettava ruohonleikkuri

Nyt 3.759,-Ovh.4.699,-

Koneita
rajoitetusti!

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

Palveluvalikoimassamme mm.
psykologipalvelut, psykoterapia,

toimintaterapia, fysioterapia ja hieronta.

Metodin terapia- ja
hyvinvointitalo Oy

”Ennätysmäärä oli, kun 
rakensimme kauppakeskus 

Lippulaivaa. Silloin valmistimme 
terästä noin 8 miljoonaa kiloa.”

 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
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—Harkintavero oli 
70—80-lukujen vääryys, 
se oli täysin mielivaltaista. 
Sillä saatiin pieniä yrityksiä 
konkurssiin. Harkintavero 
lopulta poistettiin, mikä on 
yksi yrittäjäjärjestön onnis-
tumisia. 

Vaikuttamista ja vapaa-
aikaa

Hannu Mäkisen ja Armas 
Pirisen lisäksi Auran Yrittä-
jien perustaja-aktiiveja oli-
vat Kalevi Ali-Keskikylä ja 
Rauni Jokinen.

—Harmi ettei ensimmäi-
siä alkuperäisiä pöytäkirjoja 
ole löytynyt mistään, Mäki-
nen toteaa.

Hän kuitenkin muistaa, 
että Auran Yrittäjät liitettiin 
pian perustamisensa jäl-
keen piiriyhdistykseen eli 
Varsinais-Suomen Yrittä-
jiin. Myös yhteistyö kunnan 
kanssa käynnisteltiin nope-
asti.

—Kunnan kanssa luisti 
hommat hyvin. Saimme vä-

Pöytyä on ollut hyvä paikka yrittää. —Mikäs tässä on yrittäessä, kun ihmiset ovat mukavia ja hen-
kilökunta ammattitaitoista, Jarmo Lalli lisää. —Toivotaan, että myös luottamushenkilöt ymmärtävät 
työpaikkojen luomisen tärkeyden.

Jos jotain oleellista hajoaa, 
apu tarvitaan heti. Hätä ei 
odota. On tilanteita, joissa 
varaosa täytyy saada heti.

Siksi rautakauppa ei 
voi olla pelkän netin varas-
sa, perustelee Jarmo Lalli. 
Verkkokaupasta kun ei saa 
tuotteita mukaan heti.

—Ja esimerkiksi maalit 
ovat sellaisia, jotka täytyy 
nähdä paikan päällä. Näytöltä 
ei hahmota sävyjä niin tarkasti.

Pöytyäläinen Lalli on 
IKH-myymälä Jarmo Lalli 
Oy:n yrittäjä. Vaikka maa-
ilman tuulet ovat riepotel-
leet viime vuodet erityisen 
myrskyisästi, Kumilassa on 
sujunut suht tasaisesti. On 
puhuttu logistiikkahäiriöistä 
ja raaka-ainepulasta, mutta 
ne eivät ole Lallin mukaan 
kovastikaan hänen rauta-
kauppaansa vaikuttaneet. 

Maailman epävakaus nä-
kyy ehkä eniten kuluttajien 
ostokäyttäytymisessä. Ener-
giasta saattaa olla puutetta 
talvella, ja siihen varaudutaan.

—Kuluttajien tarpeet 
ovat muuttuneet. Nyt varau-
dutaan tulevaan. Ostetaan 
aggregaatteja ja tarvikkeita 
polttopuiden tekemiseen.

—Mutta oli mikä oli, 
työmies tarvitsee saappaan-
sa, jos ne hajoavat. Ilman 
niitä ei voi töitä tehdä, Lalli 
vertaa.

On valoisaa ja siistiä. 
Rautakaupassa on paljon 

Aggregaatit käyvät kaupaksi 
— kotitaloudet varautuvat energiapulaan

tavaraa, mutta maallikon 
silmin kokonaisuus näyttää 
hallitulta. Jokaisella mutte-
rilla on paikkansa.

Myymälä sai nelisen 
vuotta sitten laajennusosan.

—Nyt neliöitä on kuuti-
sen sataa.

Lallin yrittäjäura alkoi 
1996. Hän perusti ensin toi-
minimen, neljä vuotta myö-
hemmin osakeyhtiön. 

—Nykyiseen verrattuna 
toiminta oli silloin hyvin 
pienimuotoista. Sellaista au-
totallin kulmasta myyntiä. 

—Mutta paikka on yhä 
sama. Myymälä on raken-
nettu monessa vaiheessa, 
hän lisää.

IKH-ketjuun Jarmo Lal-
li Oy on kuulunut vuodesta 
2005.

—Ketju näkyy lähinnä 
markkinoinnissa ja tuon-
tihankinnoissa. Olemme 
IKH:ssa kaikki itsenäisiä 
kauppiaita ja vastaamme os-
toista itse.

Asiakaskuntaan kuuluvat 
sekä kuluttajat että yritykset, 
pääasiassa Auranmaalta ja 

Loimaan seudulta.
—Iso osa on yritysmyyn-

tiä, aika paljon on myös agri-
puolen asiakkaita.

Sen tarkemmin Lalli ei 
konkretisoi, mitä lähitulevai-
suus tuo tullessaan. Ainakin 
tarkoitus on pysyä visusti 
kiinni ajassa ja päivittää va-
likoimaa.

—Kuuntelemme herkäl-
lä korvalla, mitä tarpeita asi-
akkailla on.

Pöytyän Yrittäjät palkit-
si Jarmo Lalli Oy:n Auran-
maan Yrittäjägaalassa. 

Kaikkia munia ei kannata 
laittaa samaan koriin. Tä-
tä periaatetta pöytyäläinen 
Pentti Wärri on soveltanut 
yrittäjäurallaan.

Hän kasvattaa siipikar-
jaa ja tekee koneurakointia. 
On peltoa ja metsää. Viime 
vuonna alkoi Kolkkisissa 
kiviainesmurskaukset.

—Nytkin aamulla olin 
montuilla tekemässä kuor-
maa. Vaihtelevasti sitä me-
nee, välillä isompia kuor-
mia, Wärri kuvailee.

—Teemme metsäteiden 
perusparannuksia, joten 
murskaukset tukevat sitä 
työtä. Nyt saa mursketta 
omasta takaa.

Lokakuussa Wärrin yri-
tys B. R. Oiler oy palkittiin 
Varsinais-Suomen yrittäjä-
gaalassa vuoden pöytyäläis-
yrityksenä. Yhtiön juuret 
ulottuvat vuoteen 1990, jol-
loin Wärri osti kaivinkoneen 
ja rakensi hallin broilerien 
kasvatusta varten.

—Mutta oikeastaan aloi-
tin yritysurani jo 10-vuotiaa-
na. Silloin valmistin tinako-
ruja, Wärri muistelee.

Käsistään taitava isoisä 
oli neuvonut, että kun puu-
hun kovertaa sopivan kuvan 
ja kaataa päälle tinaa, syntyy 
koru. Wärri teki työtä käs-
kettyä. Valmiita riipuksia 
pojankloppi lähti myymään 
sinne, missä oli kuullut ole-
van rahaa: pankkiin.

—Menin myymään ko-
rujani pankkitoimihenkilöil-
le ja eiväthän he voineet olla 
ostamatta.

Yrittäjäura on pohjannut 
uutteruuteen. Vuonna 1995 
Wärri osti myös telakaivin-
koneen ja myöhemmin met-
säkoneen. Teki muun yritys-
toiminnan ohessa ojituksia, 
metsäpohjien muokkauksia 
ja metsäteiden perusparan-
nuksia.

Monenmoisen yrittäjyyden mies
Pentti Wärrin yhtiö B. R. Oiler valittiin vuoden pöytyäläisyritykseksi

Lähes ympärivuorokau-
tinen töiden paiskiminen sai 
loppua 1999.

—Myin metsäkoneen 
pois, kun poika syntyi. Sitten 
ostin kaivurin, ja olen osta-
nut niitä pikku hiljaa lisää. 

Tällä hetkellä kaivureita 
on viisi. Niillä tehdään esi-
merkiksi Metsä Groupin ja 
Auranmaan metsänhoitoyh-
distyksen maanmuokkaus-
urakoita.

—Käydään aika erilaisil-
la työmailla, tehdään pohjia 
maakellareista kerrostaloi-
hin, Wärri lisää.

Sukupolvenvaihdosta 
mietitty

Tällä hetkellä Kyöstilän 
tilalla on hiljaista. Ei kuu-
lu lintujen piipitystä eikä 

ilmastoinnin tai ruokkijan 
hurinaa. 

—Halli tyhjennettiin 
eilen. Nyt odotetaan uusia 
lintuja.

Wärri kasvattaa broi-
lereita kahdessa hallissa. 
Neliöitä niissä on yhteensä 

tuksen tulevaisuuteen kui-
tenkin löytyy. Täytyyhän ih-
misten syödä, Wärri toteaa. 

Muutamia siipikarjatiloja 
on siirtynyt luomuun, mutta 
Kyöstilässä siihen ei aina-
kaan vielä olla siirtymässä.

—Luomun menekki on 
vielä niin pientä. Ja luomus-
sa tulevat tautipaineet. 

Luomukarjan on päästä-
vä ulkoilemaan ja riskinä on, 
että villilinnut tartuttaisivat 
untuvikot. 

Wärrin palkkalistoilla 
on oman väen lisäksi kolme 
työntekijää, jotka tekevät pää-

asiassa kaivinkonehommia.
—Puoliso auttaa viikon-

loppuisin kanalatöissä ja te-
kee taloushallintohommat.

Jollain aikavälillä Pentti 
Wärri haluaa jäädä eläkkeel-
le. Sukupolvenvaihdosta on 
jo mietitty Oskari-pojan 
kanssa.

Yrittäjän elämässä esi-
merkiksi mökkeilylle ja ve-
neilylle on jäänyt aivan liian 
vähän aikaa. Tähän olisi mu-
kava saada muutos.

—Viime kesänä kävin 
vain kolmesti veneilemässä, 
Wärri toteaa. 

Seppo Kauppinen pesemässä Wärrin kanalahallia. Linnut vaihtuvat 
kuudesti vuodessa.

Kiviainesmurskaukset ovat pöytyäläisen Pentti Wärrin yritystaipa-
leen uusin raide.

5.000, eläimiä mahtuu noin 
100.000. 

Siipikarjan kasvatuksen 
alalla sujuu kohtalaisesti. 

—Viime talvi meni tap-
piolla. Nyt tilanne on vähän 

korjaantunut.
—Mutta eipä tässä tiedä, 

mihin maailma menee. Se on 
varmasti joka alalla sama: 
odottavainen tilanne.

Uskoa broilerin kasva-

Wärri on kasvattanut broilereita 32 vuotta.

”Mutta oikeastaan aloitin 
yritysurani jo 10-vuotiaana. 
Silloin valmistin tinakoruja.”

 Muistoja riittää. Tämän päi-
vän kuulijalle ne tosin ovat 
enemmänkin tarinoita — 
niin uskomattomilta moni 
Hannu Mäkisen kertoma 
kuulostaa.

86-vuotias Mäkinen tun-
netaan Aurassa monitoimi-
miehenä, joka on vuosikym-
menten aikana ehtinyt olla 
monessa mukana yrittäjänä, 
päättäjänä, vapaaehtoisena 
ja yhdistysaktiivina.

Yksi merkkipaaluista 
on Auran Yrittäjät ry. Sitä 
Tarvasjoelta lähtöisin oleva 
Mäkinen oli aikoinaan pe-
rustamassa.

Yrittäjäyhdistykset syntyivät tositarpeeseen
melko alhaalla. Työnantajia 
pidettiin rosvoina. Poliittiset 
vastakkainasettelut olivat 
silloin kovempia.

Yhdistykset olivat siis 
väylä pitää puolia. Joukko-
voiman nostatuksella pystyt-
tiin kritisoimaan epäreiluiksi 
koettuja velvotteita, kuten 
erilaisia maksuja ja veroja.

—Melkein kaikki au-
ralaiset yrittäjät liittyivät 
yhdistykseen jäseniksi — 
poliittisista kannoista huoli-
matta. 

Mäkisen oma yrityshis-
toria juontaa vuoteen 1962. 
Silloin hän aloitteli Lietsuol-

Hannu Mäkinen on ollut mones-
sa mukana. Tässä tunnustukset 
pitkistä urista kunnallispolitii-
kassa (oik.) sekä veteraani- ja 
yrittäjätoiminnassa.Hannu Mäkinen oli aikoinaan perustamassa Auran Yrittäjät ry:tä. Kuvassa myös vaimo Sylvi Mäkinen.

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 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin
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 
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. (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.

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

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

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 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin
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 
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. (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.

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

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

Ota yhteyttä, tehdään teidän 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

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 
näköiset pikkujoulut!

(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin
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 
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. (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.

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

näköiset pikkujoulut!
(02) 721 8988

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 Loimaa
info@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi

Loimaan Keilahallin

PIKKUJOULUT
PERINTEINEN- JA HOHTOKEILAUS SAUNA KOKOUSTILAT BAARI BILJARDI

KOKOUS- ja
SAUNATILAT

Ota yhteyttä, tehdään 

teidän näköiset juhlat!

Onnittelut
LL
105v !

hän sanavaltaa esimerkiksi 
kaavoitukseen.

Etujen ajamisen lisäk-
si paikallisyhdistykseen on 
alusta asti kuulunut ren-
nompi puolensa. Erilaisia 
tilaisuuksia, tapahtumia ja 
yritysvierailuja on järjestetty 
ensimetreiltä lähtien.

Mäkinen itse toimi aktii-
visesti myös sekä Varsinais-
Suomen että Suomen Yrittä-
jissä. 

—80-luvun puolivälissä 
olin mukana sorvaamassa 
työvoimalakia. 

Sen ajan ongelmat kuu-
lostavat tänäkin päivänä tu-
tuilta.

—Silloin oli yhtä aikaa 
sekä työvoimapulaa että 
työttömyyttä. Paikoin oli 
hankalaa saada koulutettua 
työvoimaa.

—Vielä 80-luvulla oli 
paljon julkiseen puoleen 
liittyvää korruptiota, Mäki-
nen päivittelee. Myöhemmin 
asetettiin hankintalaki.

Hannu Mäkisen yrittäjä-
ura on ollut pitkä ja vaiheri-
kas. Erityisen lämmöllä hän 
muistelee Raisio-yhtiötä, 
jolle ehti tehdä alihankintaa 
37 vuotta.

—Olin aikoinaan pys-
tyttämässä Raisioon kolmea 
makaronitehdasta. Ne olivat 
silloin Euroopan suurimmat.

Viimeisimmän urakan 
hän teki kuutisen vuotta sit-
ten 80-vuotiaana.

—Purin Köyliön vanhan 
myllyn. On minulla yritys 
vieläkin olemassa, Mäkinen 
naurahtaa.

—Virallisesti yhdistys 
perustettiin 6. kesäkuuta 
1978. Armas Pirinen oli 
ensimmäinen puheenjoh-
taja, minä toinen vuosina 
1980—1991.

Ei ole sattumaa, että yrit-
täjät järjestyivät juuri 70-lu-
vun loppupuolella. Vastaa-
vanlaisia paikallisyhdis-
tyksiä nousi samaan aikaan 
ympäri Suomen.

—Yritysmaailma on sil-
loin määrätyissä vaikeuksis-
sa. Heräsi ajatus, että näin ei 
voi jatkua. Yrittäjien täytyy 
tehdä jotain.

—Yrittäjien arvostus oli 

la konepajatoimintaansa.
—Ensimmäiset hitsaus-

koneet olivat omatekemiä, 
romuista koottuja. Siitä se 
lähti vähitellen, Auran Ko-
nepaja oy:n perustaja kertoo. 

Mäkinen koki omakoh-
taisesti valtiovallan painos-
tuksen 1979. Verottajalle oli 
tehty nimetön ilmianto, jon-
ka mukaan konepaja myy ohi 
kirjanpidon. Vaikka ilmianto 
todistettiin aiheettomaksi, 
kahnaus jatkui. Mikäli Mäki-
nen ei olisi valittanut eteen-
päin ja voittanut vääntöä, 
yritys olisi todennäköisesti 
kaatunut harkintaveroon.

Tuotteet läheltä ja kauempaa
oman kylän kaupastasi,

joka päivä!

ma-la 7-22
su 9-22 Savirannankuja 2, 21380 Aura

p. 050 371 2789

Muista tilata joulukinkku
K-Market Aurantorilta!
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Positiivinen ja rohkea. Kuuntelee 
ja kyselee asiakkaiden toiveita. On 
aktiivinen.

Muun muassa näillä perusteilla 
kyröläinen Katariina Kilpeläinen 
palkittiin Auranmaan yrittäjägaa-
lassa sisukkaana yksinyrittäjänä. 
Tunnustuksen jakoi Auranmaan 
nuorkauppakamari.

—Olihan se ihana yllätys. Kun 
gaalan jälkeen menin kotiin nukku-
maan, en saanut unta. Niin pyörällä 
olin päästäni, Kilpeläinen kuvailee 
tuntojaan.

Kilpeläinen tunnetaan Ommel 
ja Ilon yrittäjänä. Hän tarjoaa si-
sustusompelupalveluja, tekee tila-
uksesta esimerkiksi pöytäliinoja ja 
verhoja, myy kankaita, ompelutar-
vikkeita ja lahjatavaraa. Tarvitta-
essa hän tekee kotikäyntejä: mittaa 
ja suunnittelee, mitä kuhunkin koh-
teeseen sopii.

—Olen tottunut kierrättämään. 
Voin tehdä vaikka perintöverhoista 
jotain uutta, Kilpeläinen vinkkaa.

Vajaa kuusi vuotta Ommel ja 
Ilo toimi Kyrössä, ja nyt helmi-
kuusta asti se on ollut Yläneen 
keskustassa.

—Yläneeltä löytyi sopiva lii-
ketila. On tarpeeksi neliöitä ja va-
loisaa. Ei tarvitse olla yksin tai pii-
lossa, kun olen tässä rautakaupan 
yhteydessä.

Mennyt kesä sujui uudessa pai-
kassa Kilpeläisen mukaan hyvin. 
Asiakkaina kävi paljon mökkiläi-
siä. Nyt Kilpeläinen toivoo, että 

Sisustusammattilainen rohkaisee
luottamaan omaan makuun

paikallisetkin löytävät hänen pal-
velunsa.

—Hiljaisia hetkiä ja päiviä on 
ollut. Mielenkiinnolla katsotaan, 
kuinka pärjään syksyn ja talven. 
Päivä kerrallaan mennään.

Ala vaihtui 

Katariina Kilpeläinen ehti työs-
kennellä toistakymmentä vuotta 
varhaiskasvatuksessa. Vähitellen 
heräsi ajatus alan vaihtamisesta. 

—Kaikki kävi nopeasti. Hain 
opiskelemaan Loimaalle ja sain 
paikan. Pääsin opiskelemaan si-
sustusalan artesaaniksi.

—Olen aina tykännyt käsitöis-
tä ja askartelusta. Tein nuorempana 
vaatteita ja esimerkiksi ommellut 
verhoja. Askartelua sain tehdä pal-
jon edellisessä työssäni.

Aluksi Kilpeläinen yritti yhdis-
tää molemmat työt: lastenhoidon ja 
käsityöt. Lopulta oli kuitenkin hel-
pompi jäädä kokonaan yrittäjäksi. 

—Minulla ei ole yrittäjäperhe-
taustaa. Yrittäjäksi ryhtyminen oli 
oikeastaan ainoa vaihtoehto, ellen 
olisi mennyt töihin alan tehtaaseen 
tai kangaskauppaan.

Keväällä ja kesällä suomalai-
set sisustavat vaaleilla sävyillä, 
syksyllä värikirjo tummenee. Kun 
joulu lähenee, kodit punastuvat.

Katariina Kilpeläinen ei kuiten-
kaan usko trendeihin. Muoteja tu-
lee ja menee, joten omaan makuun 
kannattaa luottaa.

—Olen sanonut asiakkaillekin, 
että sisustakaa niin kuin itsestä 
parhaalta tuntuu. Jos vaikka vih-
reä olisi muotiväri, ei silti tarvitse 
hankkia vihreitä verhoja, jos siitä ei 
itse pidä, hän vertaa. 

Hae Novidaan Loimaalle 
jatkuvassa haussa!

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, kampaaja tai parturi
Ilta-monimuotokoulutus alkaa 
27.2.2023. Kysy lisää:  
anne.koskinen@novida.fi  
puh. 040 900 1556

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,  
lähihoitaja & opinnot hoiva-avustajaksi
Seuraava koulutus lähihoitajaksi tai 
hoiva-avustajaksi alkaa 9.1.2023. Voit 
opiskella päivä- tai oppisopimus-
ryhmässä. Kysy lisää:  
heidi.haapaniemi-kahala 
@novida.fi, puh. 044 090 1269

Sähköalan perustutkinto,  
sähköasentaja 
Ilta-monimuotokoulutus alkaa 
16.1.2023 klo 16.30. Lähiopetusta 
järjestetään arki-iltaisin klo 16.30-21.00. 
Kysy lisää: kari.valtanen@novida.fi 
tai puh. 040 900 1295
...................................................................
Voit hakea jatkuvassa haussa myös:
* ajoneuvoasentajaksi
* kokiksi, tarjoilijaksi
* maaseutuyrittäjäksi
* merkonomiksi
* tutkintokoulutukseen valmentavaan   
   koulutukseen (TUVA)

Hae nyt 
jatkuvassa 

haussa:
novida.fi

vai laitetaanko

Pantiinko
HALVALLA

ja
KERRALLA

KUNNOLLA?

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

Rakennamme 
rautaisella 

ammattitaidolla!

auranmaanpuhallusvilla.fi

ismo.puhallusvilla@gmail.com
Ismo Rantala 

Puh. 0400 531 010 

Lämpimät eristykset 

puhallusvillalla

Olemme avanneet 
uuden keräilypisteen!

SIRPAN PUOTI Kehityksentie 5, Kyrö

VESIVAHINGON 
SATTUESSA SOITA

Hoidamme kartoituksen ja
raportoinnin vakuutusyhtiöösi

nopeasti ja luotettavasti.

0400 932 453
jarmo@kosteuskartoitus.fi

LOIMAAN
RAKENNEKUIVAUS OY

Kosteuskartoitus.fi

!

SANEERAUKSET, UUDISRAKENNUKSET,
HUONEISTOREMONTIT

Kilpeläinen kannustaa luottamaan 
muodin sijaan omaan makuun.

Katariina Kilpeläinen muutti alkuvuodesta Ommel ja Ilo -sisustusliikkeensä Kyröstä Yläneelle.

Mökkiläiset työllistivät kesällä, nyt Kilpeläinen toivoo, että paikalliset löytävät 
hänen palvelunsa.

”Yrittäjäksi ryhtyminen 
oli oikeastaan 

ainoa vaihtoehto.”

Panosta Paikalliseen -messut 
ovat Auranmaan nuorkaup-
pakamarin toteuttama koko 
päivän kestävä tapahtuma. 
Messut järjestetään 1. jou-
lukuuta Pöytyän Kisariihes-
sä yhteistyössä Auranmaan 
kuntien, yrittäjien, yhteis-
työkumppanien, yhdistysten 
ja koulujen kanssa. 

Päivän aikana luomme 
mahdollisuuden muun mu-
assa alueemme nuorten tu-
tustua paikallisiin työnanta-
jiin sekä yrittäjien kouluttau-
tua ja verkostoitua. Asukkaat 
pääsevät näkemään, miten 
paljon erilaisia toimijoilta 
kotikulmilta löytyy.

Panosta paikalliseen -messut 
edistävät Auranmaan 
elinvoimaisuutta

Yrittäjille messuilla luo-
daan puitteet uusien yhteis-
työsuhteiden luomiseen sekä 
itsensä kehittämiseen.

JCI eli nuorkauppaka-
marin toiminnan ytimessä 
on projektit, joilla saadaan 
kestävää muutosta paikalli-
seen yhteisöön. 

—Auranmaan nuorkaup-
pakamari haluaa olla muka-
na kehittämässä positiivista 
aktiivisuutta Auranmaan 
alueella sekä parantaa pai-
kallisten yritysten kilpailu-
kykyä ja näkyvyyttä. 

N u o r k a u p p a k a m a r i 
on avoin harrastus kaikil-
le 18—40-vuotiaille, jot-
ka haluavat olla mukana 
rakentamassa positiivista 
yhteiskuntaa kehittämällä 
nuorten aikuisten johtajuut-
ta ja yrittäjyyttä, sekä haluaa 
mahdollisuuden oppia uusia 
työelämätaitoja ja vaikuttaa 
elinympäristöönsä.

Messuihin paikan päälle 
saapuvat Auran, Riihikosken 
ja Pöytyän (Elisenvaaran) 
koulujen yhdeksäsluokka-
laiset eli noin 200 oppilasta. 

—Auranmaan nuor-
kauppakamari haluaa olla 
osana kantamassa kortensa 
kekoon tukemalla nuorten 
hyvinvointia motivaation 
kautta ja tähän tapahtumaan 
osallistuminen toivottavasti 
auttaa nuoria innostumaan 
ja uskaltamaan. Haluamme, 
että useampi nuori uskoo 
itseensä. Siinä meillä aikui-
silla on iso rooli, Auranmaan 
nuorkauppakamarin tiedot-
teessa todetaan.

Paikalliset työnantajat 
kannustavat ja opastavat 
tulevaisuuden tekijöitä sekä 
auttavat nuoria pääsemään 
kiinni matalammalla kyn-
nyksellä työelämään ja saa-
maan tähän hyvän ensikos-
ketuksen.

Tuomo Järvenpää
Puh: 0400 765 521
(Oripää, Loimaa)

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

Suomen Tiimi-Ikkuna Oy
tiimi-ikkuna.fi

Muista hyödyntää
kotitalousvähennys.

Joustava rahoitus

Ikkunanmyyntiä vuosien kokemuksella 

Kysy tarjousta!

Pienennä
sähkölaskuasi!
Tilaa
energiaikkunat

Pienennä
sähkölaskuasi!
Tilaa
energiaikkunat

modify.fi

• Yrityskehittäminen ja rahoitus
• Ohjelmistokehittäminen
• Media- ja markkinointipalvelut
• Verkkosivuratkaisut

www.oripaa.�www.oripaa.�

Hyvää Joulua
&

Onnellista
Uutta Vuotta 2023

Hyvää Joulua
&

Onnellista
Uutta Vuotta 2023

Pehtoorinkuja 1
32200 Loimaa

lauantaisin ja muina
aikoina sopimuksen

mukaan

010 5045 122

Avoinna: 
ma-pe 

8.30 – 16.30

Maatalouskoneiden
varaosat ja huolto.

VAHVAA OSAAMISTA
VUODESTA 2001

LOIMIHUOLTO.FI
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Aurasalissa järjestettiin yrittäjävii-
kon kunniaksi elinvoimailta. Illan 
aikana kuultiin näkemyksiä siitä, 
miten Aura kuntana ja yrittäjyys 
sopivat yhteen.

Yrittäjille esiteltiin kunnan 
elinkeinoelämän suuntaviivoja: 
kunnanjohtaja Terhi Källi kä-
sitteli kuntastrategialuonnosta 
ja kehittämisjohtaja Anna-Mari 
Alkio ideaa uuden elinvoimaoh-
jelman luomisesta. 

Elinvoimaohjelman laatimi-
sessa on tarkoitus kuulla yrittäji-
en näkemyksiä, Alkio kertoi. 

—Kunnianhimoisena ajatuk-
sena on, että elinvoimaohjelma 
saadaan tämän vuoden aikana 
pakettiin. Se on syksyn tavoite.

Elinvoimaillan vierailevana 
puhujana kuultiin Varsinais-Suo-
men Yrittäjien toimitusjohtaja 
Hanna Munteria. Munter muis-
tutti ajankohtaisista asioista, jot-
ka huolettavat yrittäjiä.

—Meneillään on haastavat 
ajat ja vielä haastavammat tu-
lossa. Pandemiaa ei ole vielä 
kokonaan selätetty, ja maailman 
tilanne tuo mukanaan uusia uhka-
kuvia, Munter totesi ja mainitsi 
komponenttipulan, inflaation, ky-
synnän laskun ja energian hinnan 
nousun.

Aurassa on kuitenkin osattu 
tehdä paljon oikein. Tästä kielii al-
kuvuodesta tehty Yrittäjä-järjestön 

Yrittäjiltä kiitosta Auran 
yrityspalveluille ja päätöksenteolle Yksi laite muutti paljon: oli 

jätettävä päivätyö, hankit-
tava isompi paja ja pantava 
yritys pystyyn. 

—Tämä on kolmiakse-
linen työstökeskus, esittele-
vät Tapio Syrjälä ja Viljami 
Salonen.

—Etsittiin tällaista pit-
kään. Vanha se on, vuosimal-
li 1997, mutta vähänkäytetty 
ja toimii hyvin.

Salonen ja Syrjälä ovat 
yhdessä Hog House Kni-
ves oy. He tekevät työkseen 
veitsiä, ja työstökeskuksen 
myötä työ sujuu tehokkaam-
min.

—Ennen tehtiin kaikki 
yksittäin käsityönä. Nyt ko-
ne auttaa, Syrjälä lisää.

Kääntöveitsien tekemi-
nen ei ole Suomessa yleistä. 
Hog House Knivesin veit-
set ovatkin luksustuottei-
ta, uniikkia käsityötä, jota 
myydään alan harrastajien 
piireissä. 

—Asiakkaamme ovat 
tarkkoja. Valmiissa veitsessä 
ei saa olla lainkaan naarmuja 
tai sormenjälkiä. 

—Yksi myyntivalteis-
tamme on, että asiakas voi 
tilata meiltä veitsen halu-
amillaan materiaaleilla, vä-
reillä ja viimeistelyllä, eli 
tavallaan siis mittatilaus-
työnä, mutta malliin ei voi 
vaikuttaa.

Yhdestä veitsestä puli-
tetaan noin 800 euroa, eri-
koisemmalla värityksellä tai 
kuvioinnilla yli tonnin.

—Myymme pääasiassa 
Jenkkeihin, missä meillä on 
neljä jälleenmyyjää. Suo-
messa jälleenmyyjiä on yksi, 
Saksassa myös.

Syrjälä on suorittanut 
puukkoseppämestarin eri-
koisammattitutkinnon. Ta-
rina teräesineiden valmis-
tuksesta alkoi kuitenkin jo 
vuosia ennen tutkintoa.

—Puukkoseppämestarin 
tutkinto on näyttötutkinto, 
johon piti olla alan koke-
musta jo entuudestaan sekä 
vaatimustason työnjälki.

Syrjälä latasi vähitellen 

Aurassa valmistetaan luksusveitsiä Yhdysvaltoihin
töistään kuvia nettiin, ja niis-
tä alkoi tulla kyselyitä.

—Harrastuksesta tuli 
ammatti. Pienestä ura lähti.

Salonen on ammatiltaan 
metalliartesaani ja kultasep-
pä. Hän on ollut käsityöalal-
la kymmenisen vuotta.

—Innostukseni alkoi 
puukoista heti opiskelujen 
alussa. Tutkin erilaisia tek-
niikoita ja eksoottisempia 
materiaaleja, koska haluisin 
veitsiin jotain erikoista. Tä-
mä johti kuitenkin siihen, et-
tä aloin tehdä myös koruja, 
ja koska halusin oppia lisää, 
lähdin opiskelemaan kulta-
sepäksi. Nyt niitä taitoja ja 
tekniikoita voi hyödyntää 
veitsenteossa.

Toisensa pöytyäläinen 
Viljami Salonen ja tarvasjo-
kelainen Tapio Syrjälä löy-
sivät sattumalta. Yhteinen 
kaveri vinkkasi, että heillä 
voisi olla yhteistä. Ja olihan 
sitä, kaksikko ryhtyi viritte-
lemään yhteistyötä.

Työstökeskuksen oston 
myötä oli mahdollista perus-
taa yhteinen yritys, joka elät-
tää heidät molemmat. Sopiva 
paikka pajalle löytyi Auran 
Portinkaaresta. He muuttivat 
tiloihin syyskuussa.

—Aikaisemmat tilamme 
olivat vanhassa sikalassa, 
mistä firman nimikin tulee. 

Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

Nikkarinkuja 8, Aura
044 552 1979

Maa- ja metsätalouden
sekä yritysten kirjanpitopalvelut

Toimistopalvelu Kisamäki
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

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

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

Tarvitsevatko 
pihapuusi 
kaatajaa?

Metsurityöt 
Oksanen

p. 050 536 36 44
pete.oksa@gmail.com

metsurioksanen.fi

• pihapuiden  
kaadot

• metsän  
hoitotyöt

Sami Salminen

0500-783 443

www.oripaansahko.fi orisahko@elisanet.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

Rakennuspalvelut kotitalouksille,
kunnille ja yrityksille.

Täyden palvelun rakennusliike

044 5600042

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter kertoi kuulumisia. 

Aurasaliin kokoontui yrittäjiä, kunnan virkahenkilöstöä ja päättäjiä keskustele-
maan, millainen paikka Aura on yrittää.

Nyt tuotannossa oleva veitsimalli on Syrjälän kehittämä. —Tapion 
muotoilu on tunnistettavaa. Se on linjakasta, herkkää, eleganttia, 
Salonen kuvailee yhtiökumppaninsa kädenjälkeä. 

Viljami Salonen (edessä) ja Tapio Syrjälä valmistavat luksusveitsiä. Heidän pääasiallisia asiakkaitaan ovat yhdysvaltalaiset veitsiharrastajat.

Työstökeskus mahdollisti Hog House Knivesin perustamisen. Aikaisemmin Tapio Syrjälä teki kaiken 
pelkästään käsityönä.

teettämä kuntabarometri. Baromet-
rissä yrittäjät pääsivät vastaamaan, 
miten kokevat omat mahdollisuu-

tensa toimia kotikunnassaan.
—Varsinais-Suomi oli kunta-

barometrin mukaan Suomen kol-

manneksi yrittäjämyönteisin maa-
kunta, ja yksi syy tähän on Auran 
kaltaiset kunnat, jossa on tehty iso 
nousua, Munter lisäsi.

Nousu tarkoittaa, että yrittäjät 
ovat Aurassa selkeästi nyt tyyty-
väisempiä kuin kaksi vuotta sit-
ten, kun barometri viimeksi teh-
tiin. Kyselyn mukaan auralaiset 
yrittäjät ovat Varsinais-Suomen 
kunnista kolmanneksi tyytyväi-
sempiä. Edelle menevät vain Lieto 
ja Marttila.

—Aurassa yrittäjiltä saatiin 
suhteutettuna kunnan kokoon eni-
ten vastauksia, Terhi Källi kehui.

Valtakunnallisestikin katsot-

tuna Aurassa ollaan tyytyväisiä. 
Kun verrataan koko Suomen pie-
niä, alle 10 000 ihmisen asukkaan 
kuntia, niissä Aura sijoittuu kym-
menenneksi.  

Kuntabarometrissä yrittäjät 
antoivat erityisesti kiitosta Auran 
yrityspalveluille sekä yrityslähtöi-
selle päätöksenteolle. Kunnan roo-
li yrittäjien arjessa koettiin kaikki-
neen parantuneen aikaisemmasta.

Kaikkeen kunta ei pysty yrit-
täjien saralla vaikuttamaan mutta 
moneen kuitenkin. 

—Kunta voi varmistaa, että on 
tiloja perustaa yrityksiä ja tontti-
tarjontaa, Munter muistutti. 

Sikala oli kylmä ja pimeä 
mutta edullinen paikka, ja 
sen takia uskallettiin tähän 
hommaan lähteä, miehet ku-
vailevat.

Tavoitteena on, että jos-
kus työstökeskuksia on kaksi.

—Nettikonetta selaillaan 
siis edelleen.

Toinenkin tavoite on: 
uusi veitsimalli. Salonen 
avaa tietokoneen ja esitte-
lee käsialaansa. Hog House 
Knivesin toisen veitsimallin 
prototyyppi on jo pitkällä.

—Tahtotila on, että tänä 
vuonna saadaan toinenkin 
malli tuotantoon, hän jatkaa.

PALVELEVAT 
KATSASTUSASEMAT 

KOSKELLA ja LIEDOSSA 
Palvelemme: 
KOSKELLA ma–pe klo 9.00–16.15 

rekisteröintipalvelut ke klo 9–12 

LIEDOSSA ma–pe klo 8.00–17.00 
Tervetuloa paikallisille konttoreille! 

 Kosken Katsastuspalvelu   Liedon Katsastuspalvelu 
Koskentie 372, Koski Tl Tuulissuontie 34, Lieto 
02 720 010 02 436 4300 
www.koskenkatsastuspalvelu.fi www.wp-katsastus.fi 

RAUDANLUJA TAITO
TAKAA LAADUN

Ahjotie 6, 32300 Mellilä
0400 535 360

Huuskantie 21, Aura
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Marttilan menestys yritys-
myönteisenä kuntana jat-
kuu. Keväällä julkaistun 
kuntabarametrin mukaan 
Marttila on Suomen yrit-
täjämyönteisin alle 10.000 
asukkaan kunta.

Tulos lämmittää totta 
kai Marttilan kunnanjohta-
ja Carita Maisilan mieltä.

—Yrittäjät kokevat, 
että me kunnassa olemme 
heidän kanssaan samalla 
puolella. Puolin ja toisin 
vallitsee luottamus, avoin 
vuorovaikutus.

Maisila korostaa, että 
Marttilassa yrittäjiä kohdel-
laan tasavertaisesti — yri-
tyksen koosta huolimatta. 

—Kaikki yritykset ovat 
meille tärkeitä.

Kun kunnassa tehdään 
päätöksiä, mietitään, miten 
ne vaikuttavat yrittäjiin. On 
huomioitu, että toimitiloja 

”Kaikki yritykset ovat meille tärkeitä”
Marttila nousi kuntabarometrissä hopealta kirkkaimmalle mitalille.

on tarpeeksi, tontteja tarjol-
la, kunnallistekniikka ja lii-
kenneyhteydet toimivat.

—Mitään virallista tau-
lukkomallia yrittäjävaiku-
tuksista meillä ei ole käytös-
sä, mutta yrittäjät huomioi-
daan pykäliä valmistellessa. 
Se on ikään kuin sisäänra-
kennettuna ajattelua martti-
lalaisessa päätöksenteossa, 
Maisila kuvailee.

Kunta on ollut organisoi-
massa yrittäjien verkostoitu-
mistapahtumia ja järjestänyt 
koulutuksia.

—Nyt olemme mukana 
Pöytyän kunnan vetämässä 
Töihin maalle -hankkeessa, 
jossa pyrimme tuomaan Au-
ranmaata esille hyvänä paik-
kana tulla töihin. Yhdessä 
muiden Auranmaan kuntien 
kanssa kannamme huolta 
siitä, että joidenkin yritysten 
on hankala saada osaavaa 

työvoimaa.
Koko kymmenisen vuo-

den ajan, kun Maisila on ol-
lut kunnanjohtajana, Martti-
lan elinkeinopalveluissa on 
ollut muutoksia. Niiden va-
kiinnuttamisessa olisi hänen 
mukaansa petrattavaa.

—Se minua vähän har-
mittaa, Maisila myöntää.

—Toivon, että saisimme 
nyt elinkeinopalveluiden ti-
lanteen vakiinnutettua osak-
si kunnan ydintoimintaa.

Maisilan kipparointivuo-
sina Marttilassa on tapahtu-
nut iso ilmapiirin muutos. 

—Muistan, kun tehtiin 
aiempaa kuntastrategiaa, että 
keskusteltiin positiivisuuden 
edistämisestä. Että huomat-
taisiin, mitä kaikkea hyvää 
Marttilassa on ja puhuttaisiin 
itse itsestämme hyvää.

Asenteen parantamiseksi 
on tehty tietoisesti töitä ja se 

on kannattanut.
—Keskinäinen kilpailu 

voi kehittää, ja kilpailua on 
toki edelleenkin. Mutta sen 
lisäksi tehdään hedelmällistä 
yhteistyötä. Kun minä yrittä-
jänä jeesaan sinua, toisessa 
vaiheessa sinä voi jeesata 
minua. Tässä on tapahtunut 
huikea muutos.

Iso rooli on Carita Mai-
silan mukaan ollut kunnan 
rakennus- ja kiinteistöpääl-
likkö Jarkko Vihtosella.

—Jarkko on ollut kes-
kusteleva ja luonut yrittäjil-
le kohtaamisen paikkoja, toi-
minut vähän välittäjänäkin. 
Saattanut yhteen yrityksiä ja 
vapaita toimitiloja.

Yrittäjien kuntabaro-
metri -kysely tehdään kah-
den vuoden välein. Siinä 
yrittäjät pääsevät antamaan 
mielipiteensä kotikuntansa 
toimivuudesta. Marttilassa kunta ja paikalliset yrittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä.

Peruskoulun oppikirjoissa 
puhutaan aika vähän yrittä-
jyydestä. Toki aihetta sivu-
taan, mutta sen tarkempaa 
yrittäjyysopetusta ei ole.

—Jos yrittäjyyttä halu-
taan koulussa nostaa, täytyy 
se tehdä muiden kuin oppi-
kirjojen kautta, vahvistaa 
Auran yhtenäiskoulun opin-
to-ohjaaja Maija Hämäläi-
nen.

Yhtenäiskoulussa on 
aina ollut jonkin verran 
yrittäjyyskasvatusta, ja esi-
merkiksi nuorten yrittäjyys-
mahdollisuuksia on käynyt 
esittelemässä Härkätien 4H-
yhdistys.   Viime vuosina 
toiminta on kuitenkin ollut 
pitkälti katkolla pandemian 
takia. 

Nyt olisi hyvä aika käyn-
nistää yrittäjäyhteistyötä 
taas, sanoo Auran yhtenäis-
koulun yrittäjyysasiois-
ta vastaava opettaja Riku 
Manni.

—Vuosien varrella on 
ollut yrittäjyyteen liittyviä 
hankkeita. Olisi kuitenkin 
hyvä saada luotua pidemmän 
aikajänteen toimintaa.

Tänä syksynä Aurassa 
järjestettiin yrittäjäviikko, 
ja se näkyi myös yhtenäis-
koulussa. Oli yrittäjiä ker-
tomassa toiminnastaan sekä 
kunnan kehittämisjohtaja 
Anna-Mari Alkio ja Au-
ran Yrittäjien puheenjohtaja 
Marko Mäkilä pitämässä 
aamunavauksen. 

Oiva väylä koulun ja 
yrittäjien yhteistyölle on tet- 

Yhteistyökuvioita viritellään 
taas koronavuosien jälkeen

eli työhöntutustumisviikko. 
Aurassa se suoritetaan kah-
deksannella ja yhdeksännel-
lä luokalla.

—Vielä viime vuonna oli 
ongelmia saada tet-paikkaa. 
Sanottiin, ettei koronan takia 
voi ottaa tettiläistä, 9.-luok-
kalainen Martta Peltoniemi 
kertoo.

Hämäläisen mukaan jos-
sain vaiheessa on pyöritelty 
tet-tori-ajatusta. Työnantajat 
voivat siinä itse ilmoittaa, 
mikäli heillä on tarvetta har-
joittelijalle.

—Toivotaan, että yrit-
täjät hoksaavat tettiläisten 
mahdollisuudet. Tet on lois-
tava reitti rekrytoida vaikka 

kesätöihin, Manni lisää.
Yhtenäiskoulussa viri-

tellään myös paluuta Yri-
tyskylä-vierailuille. Mikäli 
päättäjät näyttävät vihre-
ää valoa, auralaiset 6.- ja 
9.-luokkalaiset alkavat taas 
osallistua kerran lukuvuo-
dessa Turussa konkreetti-
sesti sijaitsevan Yrityskylän 
toimintaan. Yrityskylä on 
oppimiskokonaisuus, jossa 
tutustutaan työelämään, ta-
louteen ja yleensäkin yhteis-
kuntaan.

Jotta Yrityskylästä saa 
kaiken hyödyn irti, sille tu-
lee antaa aikaa. 

—Yrityskylä on enem-
män kuin yksi vierailupäivä. 

Siihen liittyy aiheita, joita 
käydään läpi ennakkoon ja 
sitten vierailun jälkeen, Hä-
mäläinen lisää.

Rehtori Taija Marttila 
ja apulaisrehtori Auli Ot-
telin muistuttavat, että yrit-
täjyyskasvatus on kirjattu 
tuoreisiin Auran perusope-
tuksen tavoitteisiin. 

Mannin mukaan on loo-
gista, että auralaiskoulussa 
painotetaan yrittäjyyttä.

—Auranmaalla yrittä-
jyyttä tuntuu olevan paljon. 
Kun kysyy oppilailta, kenen 
perheessä on yrittäjä, aika 
monta kättä nousee pystyyn.

Seuraavaksi aiheeseen 
perehdytään 1. joulukuuta, 
kun yhtenäiskoululta suun-
nataan Kisariiheen.

—Pöytyällä järjestetään 
Auranmaan Panosta paikal-
liseen -messut. Meiltä läh-
tee sinne yhdeksäsluokka-
laiset, Ottelin kertoo.

Kaikkineen yritysvierai-
lut kiinnostaisivat. Tutustu-
miskäyntien järjestäminen 
vaatii henkilökunnalta suun-
nittelua ja aikatauluttamista, 
mutta ne jäävät Hämäläisen 
mukaan oppilaiden mieleen 
positiivisena kokemuksena.

—Aurassa on paljon eri-
laisia yrityksiä. Kyllä niihin 
olisi kiva päästä tutustu-
maan, komppaa yhdeksäs-
luokkalainen Vilhelmiina 
Mäkinen.

Yhdeksäsluokkalaiset Amanda Kotiranta (vas.), Martta Peltoniemi, Anna Kiskonen ja Vilhelmiina Mäki-
nen tutustuisivat mielellään kotikuntansa yrityksiin. Kuvassa myös opinto-ohjaaja Maija Hämäläinen ja 
koulun yrittäjyysasioista vastaava opettaja Riku Manni.

Jos ryhtyisit 
yrittäjäksi, 
millaisen 
yrityksen 
perustaisit?
Amanda Kotiranta
—Jotain tanssiin liittyvää, 
sillä olen harrastanut sitä 
monta vuotta. Tällä het-
kellä harrastan jazzia ja 
nykytanssia. Olisi haus-
ka tanssia teatterissa tai 
jossain musikaalissa tai 
vaikka kisata.

Martta Peltoniemi
—Olen joskus miettinyt, 
että olisi kiva perustaa 
kirjakauppa, jonka yhtey-
dessä olisi kahvila. Mutta 
se ei kuitenkaan ole ura-
valintanani mitenkään 
ykkösenä. 

Anna Kiskonen
—Kauneusala kiinnostaa. 
Haluaisin joskus työllis-
tää itseni sillä alalla. Esi-
merkiksi kynsiteknikko 
olisi sellainen työ, jota 
voisin tehdä.

Vilhelmiina Mäkinen
—Olen eläinrakas ihmi-
nen, joten yritys voisi olla 
jotain eläimiin liittyvää. 
Voisin perustaa eläinsai-
raalan tai -hoitolan. Olen 
harrastanut keppareita ja 
miettinyt joskus, että  te-
kisin ja myisin niitä.Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Auli Ottelin (vas.) ja rehtori Taija 

Marttila kertovat, että yrittäjyyskasvatukseen on tarkoitus satsata.

KYSYIMME 
YSEILTÄ:

Auralainen Pasi Kullanmäki on 
täynnä ideoita. Ideoiden innoittaja 
on omena, sitä Kullanmäki pyrkii 
jalostamaan. On mehuja, limona-
deja, juhlajuomaa, nyt jouluseson-
kia varten omat glöginsä. Kullan-
mäki tarttuu pulloon ja näyttää: 
omenainen glögi tuunattuna jou-
luisin maustein.

Pullossa lukee Åmppula, se on 
Kullanmäen Sanna-vaimon viime 
vuonna perustama yritys.

—Meillä on kolme omenatar-
haa: Aurassa, Piikkiössä ja volyy-
mitarha Satavassa (Turussa).

Omenat ovat kuulemma suku-
rasite. Satavan 800-puinen tarha on 
Pasi Kullanmäen vanhempien.

—Auran tarhassa on vajaa sata 
puuta taimivaiheessa. Vartan puut 
itse, silloin saa mitä haluaa. Perus-
vartena käytän antonovkaa.

—Antonovka on kestävä laji-

Kaikki lähtee omenasta
lanmäki teki halloween-etikettisiä 
juomia, nyt on joulutuotteiden aika.

—Meille on tullut paljon ky-
selyjä lahja- ja monipakkauksista. 
Nyt niitä on. Ajatuksena on, että 
pakkauksen voisi viedä kylään 
mentäessä vaikka joulukukan kor-
vikkeena.

Seuraavia jalostusprojekteja 
ovat jouluinen omenahillo sekä 
yhteistyö Hunajakeijun kanssa. 

—Uutta kehitellään koko ajan, 
hän sanoo.

Niin sanottuna pöytälaatikko-
harrastuksena Kullanmäellä on 
suklaa. Siitä hän taikoo kotikeit-
tiössään erilaisia hahmoja. Oppi 
suklaan käsittelyyn tuli aikanaan 
Leafiltä.

Kenties joskus syntyy tuote, 
jossa yhdistyvät omena ja suklaa?

—Ne voisi kyllä hyvinkin yh-
distää, Pasi Kullanmäki innostuu.

—Voisi tehdä vaikka täytesuk-
laata. Niitä olenkin tehnyt aikoi-
naan miljoonia kiloja.

Pasi Kullanmäki tekee myös 
suklaahahmoja. Oppinsa  

suklaan käsittelyyn hän sai  
aikanaan Leafilta.

Åmppulan juomia myydään Auraamon kesäkaupassa. Pasi Kullanmäki esittelemässä tuotteita.

Yleisön pyynnöstä jouluksi kehitettiin 
lahjapakkauksia.

ke, mutta haittapuolena on runsas 
vuosikasvu. Sitä saa leikata paljon, 
jotta omenat pystyy poimimaan il-
man rappusia.

Omenasta olisi moneksi, Kul-
lanmäki toteaa. Monen muun maa-
taloustuotteen ohella se on turhan 
ala-arvostettu. 

—Ensinnäkin lajiketietoisuutta 
pitäisi nostaa. Monesti kun kau-
passa myydään omenaa, tiedoissa 
lukee vain ”omena”. Ei esimerkiksi 
lajiketta tai edes viljelijää.

Åmppulan päälajike on lobo, 
jota Kullanmäki kehuu raikkaaksi 
ja sokeripitoisuudeltaan hyväksi.

Jalostuksen kannalta oleellista 
on, että omena ei olisi pelkästään 
sesonkituote. Åmppulan hanapak-
kauksiin ei ole lisätty sokeria, 
vettä eikä säilöntäaineita, mutta 
pastöroimalla se säilyy pitkään. 
Åmppulan omenat mehustetaan 
paraislaisella Bornemannsilla.

Åmppulan tuotteita on myyty 
markkinoilla ja Auraamon kesä-
kaupassa. Kauppojen yöhön Kul-

Loimaalaiset media-alan Trival Oy 
ja eMesys Ky sekä yrityskehittämi-
seen erikoistunut Modify Consul-
ting Oy yhdistivät voimansa Mo-
dify Groupiksi.

—Asiakkaamme saavat jatkos-
sa monipuolisia kehitys- ja media-
palveluita yhdeltä kumppanilta. 
Yhdistymisen taustalla on omistaji-
en halu luoda markkinoille asiakas-
lähtöinen ja laadukas mediapartne-
ri, kuvailee yhtiön toimitusjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja Ville 
Manner.

Trival tunnetaan verkkosivu-
ratkaisujen ja ohjelmistojen tuot-
tajana, eMesys videotuotannon ja 
markkinoinnin erikoisosaajana. 
Modify Consulting toimii valta-

kunnallisesti yrityskehittämisen 
parissa.

Nyt luotu Modify Group koos-
tuu yhdeksän osaajan tiimistä. Yh-
tiön omistajina toimivat kolmen 
yhtiön omistajat ja tutut kasvot.

Modify Group yhdistää median ja yrityskehittämisen ammattilaiset

Jenni Lähteenmäki (vas.), Jussi Mäkelä, Ville Manner ja Leena-Maija Pärssinen kippistelivät uuden Modify Group -yhtiön 
kunniaksi. Kolme loimaalaisyritystä yhdisti voimansa.

—Tavoitteemme on tyytyväi-
set asiakkaat, lisäarvon luominen 
palveluilla ja halu auttaa liiketoi-
mintojen kehittämisessä ja kas-
vussa, Manner jatkaa. Manner on 
erikoistunut strategiseen liiketoi-
mintojen ja myynnin kehittämi-
seen, ohjelmistoliiketoimintaan 
sekä toimii ELY-keskuksen yri-
tysten kehittämispalveluiden asi-
antuntijana.

Modify Groupin luovana joh-
tajana aloitti eMesys Ky:n perus-
taja Jussi Mäkelä, jolla on yli 
20 vuoden kokemus viestinnästä, 
video- ja TV-tuotannoista sekä ta-
pahtumien striimauksista. Mäkelä 
taitaa digitaalisten viestintämuo-
tojen suunnittelun ja toteutuksen.

Markkinointi- ja myyntijohta-
jana toimii Jenni Lähteenmäki. 
Hänellä on yli 10 vuoden mark-
kinointi- ja viestintäkokemus 
muun muassa teleoperaattoreiden 
mainonnasta. Lähteenmäki hal-
litsee strategisen markkinoinnin 
suunnitteluun sekä perinteisen ja 
digitaalisen mainonnan toteutuk-
sen. Hän vastaa Modify Groupilla 
verkkosivuratkaisujen liiketoi-
minnasta.

Leena-Maija Pärssinen tun-
netaan Trival Oy:n perustajana. 

Hän työskentelee tiimin mentori-
na ja auttaa parin vuosikymmenen 
kokemuksella eri tehtävissä tarvit-
taessa.

Modify Group on toiminut 
Loimaalla sijaitsevassa Vesikoski-
talossa marraskuun alusta alkaen. 
Uusiin tiloihin on tulossa asiak-

”Modify Group on toiminut 
Loimaalla sijaitsevassa 

Vesikoskitalossa marraskuun 
alusta alkaen.”

kaiden ja mediatiloja tarvitsevien 
vuokrattavaksi mm. kuvausstudio, 
ääni- ja editointistudiot, sisällön-
tuotannon studio ja kokoustila.
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Sari Kares kannustaa heit-
täytymään. Niin marttila-
laisyrittäjä itse teki syys-
kuussa, kun pakkasi autoon 
päivittäiskamppeensa, koi-
ransa ja lähti ajamaan kohti 
Gibraltaria.

Ajo oli osa hyvänteke-
väisyyttä. Kares toimi siinä 
huoltojoukkona turkulai-
selle Roni Alholle, joka on 
tunnettu koulukiusaamista 
vastustavista tempauksis-
taan. Esimerkiksi vuonna 
2018 Alho ajoi mopolla Sa-
losta Nuorgamiin. Tällä ker-
taa matka ulottui Euroopan 
eteläkärkeen Gibraltarille 
ja menopelinä oli Pappa-
Tunturi.

—Kun Roni kysyi, läh-
tisinkö hänen mukaansa, 
mietin kaksi päivää. Soitin 
siskolle ja parille kaverille 
ja kysyin heiltä, olenko ihan 
hullu jos lähden. Sitten ajat-
telin, että totta kai lähden. Jo 
matkan aihe eli koulukiusaa-
misen vastustaminen oli niin 
tärkeä.

Työt tien päällä
Marttilalaisyrittäjä reissasi Euroopan halki protestiksi kiusaamiselle

—Kun mahdollisuus tulee, käytä se, Sari Kares kannustaa. Kares oli mukana hyväntekeväisyystem-
pauksessa, jossa ajettiin Euroopan halki Gibraltarille. —Samalla tuli todistetuksi, että töitä pystyy 
tekemään hyvin etänä, yrittäjä naurahtaa.

RONI ALHO
Reissu Euroopan halki 

kesti kaikkineen neljä viik-
koa ja kuusi päivää. Kilo-
metrejä trippimittariin kertyi 
11 066. Ja siinä kaiken ohes-
sa Design Sari Kares -yrittä-
jä sai myös hoidettua työnsä.

—Läppäri oli tietysti 
reissussa mukana. Sain siinä 
reissun aikana esimerkik-
si yhden lehden taitettua, 
markkinoinnin ja median 
ammattilainen naurahtaa.

Kares teki töitä iltaisin 
hotelleissa ja odottaessaan 
hitaammin Pappa-Tunturilla 
kulkevan Alhon saapumista.

—Minulla oli invertte-
ri mukana, eli tarvittaessa 
pystyin laittamaan auton 
parkkiin ja alkaa tehdä töitä 
vaikka heti. 

Sähköpostiinsa Kares 
jätti vastaajan, jossa kertoi 
tekevänsä töitä, vaikka onkin 
tien päällä. Hän kertoi reis-
sunsa syyn ja määränpään ja 
pyysi asiakkailtaan ymmär-
rystä, jos ei aivan välittö-
mästi vastaisi sähköpostiin.

—Asiakkaat olivat to-
della ymmärtäväisiä. Kiit-
telivät, että olen liikkeellä 
hyvän asian puolesta.

Matka Gibraltarille ehti 
sisältää monenlaisia kom-
melluksia. Esimerkiksi 
Hollannin ja Belgian rajalla 
Pappa-Tunturi hajosi.

—Totta kai välillä tuntui, 
onko tässä mitään järkeä. Et-
tä olisiko vaan pitänyt heittää 
hanskat tiskiin. 

Luovuttaminen ei kui-
tenkaan missään vaiheessa 
tuntunut todelliselta vaihto-
ehdolta.

—Ronia kiusattiin kou-
luaikoina tosi pahasti. Oppi, 
mitä kiusaamisesta on saa-
nut, on se, että vaikeuksien 
kautta mennään voittoon. 
Niin oli tässä reissussakin. 
Sekuntiakaan ei vaihtaisi 
pois, Sari Kares toteaa.
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Mitä neuvoja antaisit tämänhetkisessä taloustilanteessa?

Jenny Lähtinen
asiakkuusasiantuntija, päivittäispalvelut

—On tärkeää varmistaa, että on varautu-
nut nouseviin kuluihin ja yllättäviin menoi-
hin monella eri tavalla. Korttien luotto- ja 
käyttörajat on hyvä olla kohdillaan, jos jotain 
ennalta arvaamatonta sattuu. Jatkuva sään-
nöllinen säästäminen on tärkeää ja sen voi 
koska tahansa aloittaa pienilläkin summilla. 
Esimerkiksi rahastosäästäminenkin voi olla 
matalariskistä ja sen aloittaminen on help-
poa. Kerron myös mielelläni asiakkailleni eri 
tilivaihtoehdoista, jotta he pääsevät hyöty-
mään nousevista koroista.

Mikä on suosikkipuuhasi jouluna?
—Rauhoittuminen joulun tunnelmaan 

perheen kesken.

Maailmalla ja taloudessa myllertää. Mitä asiakkaan kannattaa nyt ottaa huomioon? Kysyimme OP Vakka-Auranmaan asiantuntijoilta 
heidän vinkkinsä talouden raha-asioiden hoitoon.

Reija Suojanen
luottopäällikkö, henkilöasiakasrahoitus

—On tärkeää tarkastella oman talouden 
tulojaan ja menojaan sekä erityisesti lähitu-
levaisuuden näkymiä tilanteen mahdollisesta 
muutoksesta. Suurimpia vaikutuksia aiheut-
taa usein koronnousun vaikutus lainan mak-
suerään tai energian hintaan tulevat korotuk-
set. On hyvä varmistaa jo etukäteen arviota 
euromääräisestä muutoksesta kuukausittai-
siin lainanhoitomenoihin. Jos tilanne näyttää 
haastavalta, on hyvä pohtia, voisiko jostain 
omasta menosta mahdollisesti luopua tai 
voisiko tulevia haastavia kuukausia varten 
siirtää rahaa sivuun. Jatkuva säästäminen on 

kaikissa elämäntilanteissa kannattavaa. On 
myös hyvä selvittää laskuttajalta mahdol-
lisuutta laskujen pilkkomiseen useampien 
kuukausien ajalle. Olemme asiakkaidemme 
tukena talouden haastavissa tilanteissa, ja 
keskustelemme mielellämme näistä asioista 
heidän kanssaan.

Mikä on suosikkipuuhasi jouluna?
—Joulun aikana parasta on perheen 

kanssa jouluisten elokuvien katselu kyntti-
län valossa.

Mervi Tokoi
asiakkuusneuvoja, varallisuudenhoito

—Maailmalla tapahtuu aina ,ja tämän-
hetkisestä tilanteesta ei kannata ollenkaan 
hermostua. Hätiköinnin sijaan suosittelen 
pitäytymään alkuperäisessä sijoitussuunni-
telmassa. Kurssilaskut kuuluvat tavanomai-
seen pörssin liikehdintään ja niitä tarvitaan 
yhtä paljon kuin nousuja. Korostaisin vielä, 
että säännöllinen säästäminen on todella tär-
keää eikä ole koskaan väärää hetkeä aloittaa 
säästämistä.

Mikä on suosikkipuuhasi jouluna?
—Joululaulujen kuuntelu ja pipareiden 

leipominen.

Jutta Mäntsälä
asiakkuusneuvoja, yrityspalvelut

—Suosittelen tarkistamaan, että yrittäjän 
palvelut ovat ajan tasalla. Oli sitten kyseessä 
kortit, tilit tai säästämisen ratkaisut, on hyvä 
varmistaa, että palvelut ovat oman yrityksen 
tarpeisiin sopivat. On hyvä perehtyä erilaisiin 
tapoihin varautua kulujen kasvulta. Hyviä ta-
poja varautua ovat esimerkiksi korkosuojauk-
set ja säästäminen. Autamme asiakkaitamme 
valitsemaan heille parhaiten sopivat ratkaisut.

Mikä on suosikkipuuhasi jouluna?
—Perheen kanssa vietetty aika joulusau-

noineen ja herkkuineen.
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lahjakortin itsellesi jne.

KAMPANJA VOIMASSA JOULUUN ASTI

HENKILÖKOHTAISTA JA 
OSAAVAA PALVELUA 

LOIMAAN TORIN LAIDALLA

Tunnemme perin pohjin tämän seudun ja
sen mahdollisuudet. Meille paikallisten 

ihmisten talous ja hyvinvointi on tärkeä asia.
Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että saat 

meiltä parasta, henkilökohtaista palvelua 
nyt ja tulevaisuudessa kaikissa talouden 

asioissa, koskevatpa ne asuntolainaa, 
säästämistä, sijoittamista, varainhoitoa, 

perheen lakiasioita tai päivittäisiä 
pankkipalveluita.

Kauppalankatu 9-11, Loimaa 

P E  2 . 1 2 . 2 0 2 2  K L O  1 8 - 2 0
K Y R Ö N  T O R I L L A

T E R V E T U L O A !

Joulunavaus
P Ö Y T Y Ä N  K U N N A N  

K O K O  P E R H E E L L E

E S I I N T Y M Ä S S Ä

T U O  K I R J E E S I
J O U L U P U K I L L E !  
P U K K I  T O R I L L A

K O K O
T A P A H T U M A N

A J A N
Rauhallista joulua toivottaen, 



 niiskytälly nämäle uduaraV
 

  aimottamattodo naassellut adout iov ämälE
  nediin iskennO .äisimyäkniotsav aj -ätöym

 .nioniek ninom autuarav iov atlarav
 

  taas ,aavelut tiokanne aj telettinnuus nuK
 .aahuarneleim söym ,iselleduolat aavrut istiap

 
 avrutneduolat/fi.po

 
 

Tervetuloa 
yrittäjämyönteiseen* 

Auraan!
Kuljemme rinnallasi koko 
yrityksesi elinkaaren ajan.

Yhdessä olemme enemmän!
* Lähde: Kuntabarometri 2022 V-S Auran kunta Suomen 3. ja 

omassa kokoluokassaan valtakunnan 10.  Kuntabarometri -kyselyllä 
kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä 

sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti 
ja kuntakohtaisesti.   https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/

kuntabarometri-2022/

www.omakotiauraan.fi
www.aura.fi 
#elävänvirrankuntaELÄVÄN VIRRAN KUNTA


