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Aurassa tapahtuu. Kaivureita on 
siellä ja työmiehiä täällä. Maan-
muokkauksia ja uusia tieliittymiä 
rakennetaan ja suunnitellaan. 
Liikkeiden muutto- ja loppuun-
myyntejä on ilmassa. 

Pienellä kunnalla ja sen yri-
tyksillä ei ole hätää, jos vaan 
paikallisia palveluita ja tuotteita 
ostetaan ja käytetään. Aurasta ja 
sen lähikunnista löytyy paljon 
erilaisia palveluita ja tuottajia.
On rautakauppoja, jäätelötehtai-
ta, elintarvikkeita, kosmetiikkaa 

sekä luontaistuotteita. Rakennus-
miehiä, pihojen kunnostajia, on 
somistajaa ja tuottajaa, harrastuk-
sia ja kuntoilua unohtamatta. Lista 
on loputon. 

Yrityksiä on kerätty yhteiseen 
nettihakemistoon: Auranmaan yri-
tys- ja palveluhakemistoon. Palve-
lua ylläpitävät Auran, Koski Tl:n 
ja Marttilan kunnat. Hakemistosta 
voi etsiä kuntien alueilla toimivia 
yrityksiä sekä niiden tarjoamia 
tuotteita ja palveluja. Elinkeino-
asiantuntija Anna-Mari Alkio on 

ollut aktiivinen rekisterin ylläpitäjä 
sekä samalla hän on vieraillut aktii-
visesti yrityksissä. 

Rekisteri on avannut omat sil-
mäni siitä, mitä kaikkea meillä 
täällä on. Pidetään yrittäjistämme 
kiinni, jotta palvelut säilyisivät 
myös jatkossa.

Auraamo, Auran olohuone, on 
ollut oivallinen kohtaamispaikka, 
jossa on saanut tutustua yrityksiin 
ja yhdistyksiin. Keväällä on vielä 
vapaita viikkoja, joten nyt kannat-
taa varata oma esittelyviikko.

Joulukuun aikana Au-
raamon pop up -tila on va-
rattuna Härkätien 4H-yhdis-
tyksen tonttukahvilalle sekä 
joulukaupalle. Joulukaupas-
ta saattaa löytää jotain kivaa 
ja paikallista annettavaksi 
— tai vain ihan omaksi ilok-
si. Itseään kun pitää myös 
muistaa.

Heidi Ahlgren
puheenjohtaja
Auran Yrittäjät ry

Härkätien 4H-yhdistyksen Anna-Sofia Holppi piti viimekin vuonna kahvilaa joulukaupan avajaisissa.

Auraamon
pihalla

Ilotulitus
Joulukauppa

klo
17.45

29.11.201929.11.2019

ja paljon muuta

Tervetuloa!

Joulukuusen valot syttyvät n. klo 18
Glögi- ja piparitarjoilu, Tiernatytöt esiintyvät

Joulukauppa palvelee klo 20 asti
Illan kruunaa upea koko perheen ilotulitus. 

Tapahtuman järjestävät Auran Yrittäjät sekä Auran kunta

Paikalla myös Joulupukki ja Joulumuori

 Ilotulituksen mahdollistavat Auran Yrittäjät ry, Auranmaan Osuuspankki, Auran kunta, K-Market Aurantori sekä joulupukki
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sihteeri
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Pertti Leppäkoski
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pertti.leppakoski@k-market.com

Auran kunta, Auran Yrittäjät sekä 
Härkätien 4H-yhdistys perustavat 
yhteistuumin joulukaupan mo-
nitoimitalo Auraamoon. Kauppa 
avataan joulunavausperjantaina 29. 
marraskuuta. 

—Myytävänä on ainakin vil-
lasukkia, keramiikkatuotteita, lei-
vonnaisia, paikallisten yrittäjien 
tuotteita, luettelee Härkätien 4H:n 
aktiivi Anna-Sofia Holppi.

Auran kunta tarjoaa Auraamon 

Auraamoon avataan 
joulukauppa

tilat veloituksetta käyttöön. 4H-
yhdistys ja Auran Yrittäjät hoitavat 
joulukaupan käytännönjärjestelyt 
sekä myyntivaraukset. 

Kuka tahansa voi tulla myy-
mään joulukauppaan tuotteitaan 
joko päiväksi tai vaikka koko au-
kioloajaksi. 

—Jos omia tuotteita ei ole itse 
mahdollista myydä, ne voi jättää 
4H-yhdistyksen myytäväksi, Holp-
pi lisää.

4H pitää joulukaupassa tonttu-
kahvilaa. 

—Tarjolla on joka päivä tuoret-
ta itseleivottua suolaista ja makeaa.

Joulukauppa on auki joulun-
avauksena kello 12—20 ja muuten 
tiistaista perjantaihin kello 12—19 
sekä viikonloppuisin kello 11—15. 
Maanantaisin kauppa on kiinni. 

Joulukauppa on viimeistä päivää 
auki sunnuntaina 22. joulukuuta.

Joulusesonki avataan Au-
rassa näyttävin menoin. 
Perjantaina 29. marraskuu-
ta monitoimitalo Auraamon 
ympäristössä järjestetään 
perinteiset joulunavajaiset.

—Joulunavauksesta on 
tullut tapahtuma, jota kun-
talaiset osaavat jo odottaa. 
Väkeä on ollut mukavasti 
liikkeellä ja olemme saaneet 
hyvää palautetta, kertoo Au-
ran yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Heidi Ahlgren.

Tänä vuonna joulunava-
us käynnistellään kello 17.45 
Auraamon pihalta. Siellä 
kuullaan Auran kunnan ke-
hittämisjohtaja Anna-Mari 
Alkion puhe.

Joulukuusen valot syty-
tetään kello 18. Paikalla on 
glögitarjoilu sekä Auran-
maan Painiseuran makka-

Ilotulitus kruunaa joulunavauksen
ramyynti, jonka tuotto käy-
tetään nuorisotyön hyväksi. 
SPR on jakamassa ilmapal-
loja.

Paikan päälle ehtinee 
myös joulun odotetuin vieras 
eli joulupukki muoreineen. 
Ilotulitus alkaa kello 19.

Joulunavauksen ajan Au-
raamossa on sisällä monen-
laista toimintaa, muun mu-
assa joulukauppa palvelee 
kello 20 asti. 

Joulunavauksen järjestä-
vät Auran Yrittäjät ja Auran 
kunta yhteistyökumppanei-
neen.

TERVETULOA!

14-15 joulukuuta

9–15la su10–15
Loimaan Heimolinnassa

 25. Wanhan ajan
Joulumarkkinat

JÄRJ. LOIMAAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY

Vapaa pääsy

Myynnissä leivonnaisia,
käsitöitä ym.

Arpajaiset

Yläkerran kahviossa 
nyt myös myynnissä riisipuuroa!

Kaunein joulukuusi
äänestys!

Tänä vuonna 
Auran joulunava-
uksessa nähdään 

ilotulitus. Se alkaa 
kello 19.

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

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

Tervetuloa!
Tervetuloa!

Talvella aikaan lumien
kasvit herää kesken unien.

Siinä on oltava taikaa,
että joulu on kukkien aikaa...

02 486 0950
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Auraamo, auralaisten olo-
huone. Näin lukee ulko-
ovessa. Porukkaa on paikalla 
heti aamupäivästä.

—Kivasti väki on löytä-
nyt tänne, mutta rohkeam-
min esimerkiksi yhdistykset 
saisivat käyttää Auraamon 
tiloja, kannustaa Auran kun-
nan kehittämisjohtaja Anna-
Mari Alkio.

Valintatalo lopetti Auras-
sa 2017 toimintansa, ja vii-
me vuonna kiinteistön osti 
kunta. Tiloja remontoitiin, 
väliseiniä pystytettiin. Nyt 
elokuusta alkaen tilat on ris-
titty monitoimitalo Auraa-
moksi.

—Nämä ovat valtavan 
kivat tilat ja monipuoliset 
— taipuvat moneen, Alkio 
toteaa.

Monen mahdollisuuden monitoimitalo
Entisestä Valintatalosta rukattiin auralaisten olohuone

Auraamo käsittää pop 
up -liiketilan, kokoustilan, 
kuntouttavan työtoiminnan 
työpisteet sekä niin sanotun 
teatteritilan, jonne kaavail-
laan puitteita nuorisoteatte-
rille. Auraamossa voi pitää 
koulutuksia, kokouksia, ta-
paamisia, harrastaa, Alkio 
luettelee. Ideoita on loput-
tomasti.

—Auran palokunnan ur-
heilijoiden järjestämä bingo 
aloittaa täällä tammikuussa. 
Bingoa on joka keskiviikko.

Aula eli niin sanottu olo-
huone on kaikkien kuntalais-
ten vapaassa käytössä.

—Olohuoneeseen voi 
tulla lukemaan lehtiä tai 
vaikka tekemään etätöitä.

Varsinais-Suomen yrittäjä-
gaala on vuosi vuodelta ko-
meampi. Puitteet, tarjoilut 
ja ohjelma olivat a-luokkaa, 
kun yrittäjät juhlivat 16. mar-
raskuuta Turun Logomossa.

—Gaala on tänä vuonna 
myyty loppuun, paikalla on 
yli 850 henkeä, hehkutti ta-
pahtumaa juontanut Varsinais-
Suomen Yrittäjien tapahtuma-
koordinaattori Miia Kaerala.

Gaalassa jaettiin kunta-
kohtaisia vuoden 2019 yrit-
täjäpalkintoja. 

—Palkinnot tulevat teille 
meiltä toisilta yrittäjiltä — 
vertaisilta. Vain toinen yrit-
täjä voi ymmärtää, miltä tun-
tuu pitkät työpäivät ja nope-
asti nukutut yöt ja ne riskit, 
joita yritystoiminnan eteen 
on otettu. Olette todellakin 
palkintonne ansainneet, to-
tesi Varsinais-Suomen Yrit-
täjien puheenjohtaja Jyrki 
Hakkarainen.

Aurasta tunnustus myön-
nettiin Mika Mäkilän Auran 
Kuljetuspalvelu Oy:lle ja 

Tunnustusta yrittäjältä yrittäjälle
Pöytyältä Auranmaan Hen-
kilöstöpalvelu Oy:lle.

Tarvasjokelaisautoilija 
Antti Pousar sai Suomen 
Yrittäjien timanttiristin 
50-vuotisesta urastaan.

Maakunnallinen vuoden 
yrittäjäpalkinto myönnet-
tiin naantalilaiselle Muu-
mimaailma Oy:lle.

Gaalassa onniteltiin myös 
keväällä valittua vuoden var-
sinaissuomalaista nuorta yrit-
täjää, turkulaisen LM Some-
co Oy:n Minna Valtaria.

Tarvitaan enemmän 
vapauksia

Varsinais-Suomen Yrittäjien 
puheenjohtaja Jyrki Hakka-
rainen kritisoi puheessaan 
Antti Rinteen (sd.) hallituk-
sen politiikkaa. 

—Tarvitaan reippaita 
kannusteita kasvuun, työl-
listämisen riskin kohtuullis-
tamista ja mahdollisuuksista 
sopia työpaikoilla nykyistä 

Kehittämisjoh-
taja Anna-Mari 

Alkio vastaa Au-
raamosta. Hänen 
kauttaan pystyy 
esimerkiksi va-

raamaan pop up 
-liiketilaa.

Hyvää joulua!

Alastaro, Oripää ja Yläne

Aurantie 331, Tarvasjoki

www.antiikkiajaton.fi

044 984 3167

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Tervetuloa
Joululahjaostoksille!

Meiltä löytyy vanhaa sekä uutta

info@antiikkiajaton.fi

Jalkojenhoitoa • Aromahoitoja

0400 914 549

KOTI- JA HOIVAKOTIKÄYNNIT
myös lähikuntiin

Turussa Aninkaistenkatu 16 A 16
www.aaltolinna.�

Lahjakortit

   www.auranpuutuote.com

OVET JA TASOT MYOS
VANHOIHIN RUNKOIHIN

 
Ari Toivonen

Suunnittelemme, valmistamme 
ja asennamme tarvitsemanne 
kiintokalusteet ammattitaidolla.

KEITTIÖ-
KALUSTEITA P. 050 303 6367

OVET JA TASOT MYOS 
VANHOIHIN RUNKOIHIN

Pikkujouluihin
tunikat, puserot, housut

Novitan langoista
hyvä valikoima
Kauniit kotimaiset

käsintehdyt kyn�ilät
Tervetuloa!
SIRPAN

PUOTI
Kyrö  P. 02 486 2464

enemmän. Tarvitaan enem-
män vapauksia tehdä Suo-
mesta kilpailukykyinen maa, 
Hakkarainen sanoo.

Yrittäjiä tulisi kuunnella 
päätöksenteossa enemmän — 
ja nimenomaan pieniä yrityk-
siä. Yli 93 prosenttia suoma-
laisista yrityksistä on alle 10 
henkilöä työllistäviä yrityksiä.

—Juuri näihin yrityk-
siin on syntynyt suurin osa 
tämän vuosituhannen uusis-
ta työpaikoista, ei suinkaan 
esimerkiksi suuryrityksiin.

Tuottamisvastuuta siirre-
tään Harkkaraisen mukaan 
yhä enenevissä määrin jul-
kisille toimijoille. Tästä kär-
sivät yksityisyrittäjät.

—Olemme maakunnas-
samme tänä vuonna jälleen 
joutuneet kamppailemaan 
jäte- ja lietekuljetusten sekä 
ensihoidon kuljetusten so-
sialisoinnin kanssa.

—Työ valmistelussa ole-
van jätelain sisältöön vai-
kuttamiseksi on käynnissä, 
Jyrki Hakkarainen jatkaa.

Mika Mäkilä sai kunnian noutaa kuntakohtaisen yrittäjäpalkinnon ensimmäisenä.

Auranmaan Henkilöstöpalvelun yrittäjät Antti Keskitalo (vas.) ja Janne Vainikkala 
(oik.) poseerasivat Pöytyän Yrittäjien varapuheenjohtaja Jarmo Lallin kanssa.

Tarvasjokelaiselle Antti Puosarille myönnettiin Suomen Yrittäjien timanttiristi. Autoi-
lijalla on takana 50 vuoden yrittäjätaival.

Joulukuusta tosi 
aktiivinen

Pop up -liiketilaa yritykset 
voivat varata viikoksi—
kahdeksi. Vuokraa ei peri-
tä, vaan kunta tarjoaa tilat. 
Myös Aurassa toimivat yh-
distykset voivat käyttää tilo-
ja veloituksetta.

—Täällä pääsee kokeile-
maan yrittämistä todella ma-
talalla kynnyksellä. Kunta 

auttaa markkinoinnissa, An-
na-Mari Alkio huomauttaa.

—Seuraavaksi tulossa 
on Wanha Kanala Loimaalta 
pitämään kahvilaa. Kunta-
rajojen ulkopuolelta nimen-
omaan toivotaankin yrityk-
siä pop up -tilaan.

—Näyttelytilaksikin se 

02 486 0686

Alikuja 3, 21380 Aura

050 351 5195

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

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

avoinna 24 h/vrk

Sieltä löydät myös luomuvilja-
tuotteiden verkkokaupan.

LEIKKAA TÄMÄ PUOTIIN MUKAAN
Saat puodissa tehdystä yli 20€ ostoksesta

maukkaan luomu myllytuotteen kaupanpäälle!
Tarjous voimassa jouluaattoon 2019 asti

JoulukukatJoulukukat
Puodista myösPuodista myös

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2020

Hyvää Joulua 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2020

& 

www.oripaa.fiwww.oripaa.fi
Oripään Joulunavaus Su 1.12. 
klo 16.00 Oripään OP:n pihalla

Jouluvalot syttyvät!

Oripään Joulunavaus Su 1.12. 
klo 16.00 Oripään OP:n pihalla

Jouluvalot syttyvät!

Rohkeammin esimerkiksi 
yhdistykset
saisivat käyttää Auraamon 
tiloja

AURALAISTEN OMA OLOHUONE

sopii. Keväällä Sar-
ka-museo pystyttää 
tänne ruisleipänäyt-
telyn.

Joulukuussa lii-
ketilaan ja olohuo-
neeseen levittäytyy 
joulukauppa. Silloin 
yritykset ja yhdistyk-
set saavat tulla myy-
mään tuotteitaan. Pai-
kallinen 4H-yhdistys 
pitää tiloissa joulu-
kahvilaa.

—Pyritään siihen, 
että joulukuu olisi Au-
raamossa tosi aktiivi-
nen, Alkio kuvailee.
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Tonttikauppa kaipaa lisäpotkua Kipinä yrittämiseen vain kasvaa

TAKSI
Pekka A Saavalainen Tmi

AURA - PÖYTYÄ
1 + 4,   1 + 8, invakuljetus
0400 470 997

pekkasaavalainen99@gmail.com

Tapio Pajula
Oripää

TAKSI

www.oripää.fi

Tilausajoa pikkubusseilla Invatakseja

TILAA TAKSI NUMEROSTA050 558 2558

Rauhakylä Juha
050 - 523 8320

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

Siukosen Taksit Oy
040 - 558 9873

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

Rutasen Taksit Ay

PÖYT YÄN
TAKSIT

0500 - 797 715 
(1+8 pyörätuolikuljetus)

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

PEKKA A SAAVALAINEN
0400-470 997

Y

TILAUSLIIKENNE 
HACKLIN OY

Puh  040 741 9736  Koski TI 

Mitä kuuluu Auraan, kun-
nanjohtaja Mika Joki?

— L ä h t ö k o h t a i s e s t i 
Auralla menee ihan muka-
vasti, mutta kuten kaikilla 
kunnilla, niin Aurallakin on 
verotulojen keräämiseen ja 
maksatukseen liittyen mer-
kittäviä taloudellisia haas-

teita. Ne toivottavasti oi-
kenevat ensi vuoden aikana. 
Toki kuntataloudessa riittää 
paineita kasvavien kustan-
nusten ja palvelutarpeiden 
myötä.

 

Mitä uutta kulunut vuosi 
toi Auraan?

—Kunnan toiminnan 
osalta ehkä näkyvin uudis-
tus on monitoimitalo Auraa-
mo, johon olemme koonneet 
kuntalaisille palveluja ja 
toimintatiloja. Kunta, kan-
salaisopisto ja yhdistykset 

ovat lisäämässä sinne koko 
ajan erilaisia toimintoja.

—Syksyn mittaan saam-
me kunnantalon viereen 
valmiiksi monitoimiken-
tän. Näillä näkymin Auran 
palokunnan urheilijoiden 
jalkapallohalli on saamas-
sa valtion hankerahoituk-
sen ja sen rakentaminen 
toivon mukaan käynnistyy 
ensi keväänä. Aurajoen 
rantaa on tavoitteena saada 
entistä enemmän virkistys-
käyttöön.

Käykö asuntokauppa hy-
vin?

—Asuntokauppa käy 
sangen tasaisesti. Vuokra-
asuntojen kysyntä on vil-
kasta ja näyttäisi siltä, että 
erityisesti vuokra-asunto-Auran kunnanjohtaja Mika Joki iloitsee, että viime aikoina paikalliset yritysuutiset 

ovat olleet pääasiassa positiivisia. 

puolella olisi tulevina vuo-
sina kehitettävää. 

—Tonttikauppa on edel-
leen hiljaista. Kunnan suu-
rimmat haasteet liittyvät 
hiljentyneeseen asuntora-
kentamiseen. Tällä hetkellä 
teemme kunnallistekniikkaa 
Säästökallion alueella ja 
uudelle asuinalueelle pitäi-
si päästä rakentamaan elo-
kuussa 2020.

 
Miten kaavoitus etenee?

 —Olemme parhaillaan 
tekemässä osayleiskaavaa 
keskustan, Aurajokivarren 
ja Valtatie 9 varteen. Kaa-
van pitäisi olla luonnosvai-
heessa ensi keväänä ja val-
miina vuoden 2021 alussa. 
Luonnosvaiheen jälkeen 
pääsemme tekemään ase-
makaavoitusta ja päivittä-
mään keskusta-alueen van-
hoja kaavoja.

—Valtatie 9 nelikaista-
tien suunnittelu Liedon Ase-
malta Auraan on käynnisty-
nyt ja saataneen valmiiksi 
ensi vuoden aikana. Toivon 
mukaan tien parantamiselle 

saataisiin nopeasti myös ra-
hoitusta, sillä sujuvat yhtey-
det ovat kunnan kehityksen 
kannalta tärkeitä.

Millä mielin uuteen vuo-
teen?

—Näkymät ovat edel-
leen varovaisen myönteiset, 
vaikka kuntatalouden yllä 
on tummia pilviä. Yleinen 
taloustilanne vaikuttaa hy-
vältä, uusia yrityksiä perus-
tetaan mukavasti ja työttö-
myys säilynee alhaisena. 

—Kaupallisten pal-
velujen taso Aurassa on 
edelleen paranemassa uu-
sien hankkeiden myötä. 
Keskustan tyhjät tilat ovat 
täyttyneet ja yleinen talou-
dellinen ja toiminnallinen 
vire vaikuttaa hyvältä. Yri-
tystoiminnan osalta uutiset 
ovat pääsääntöisesti olleet 
viime aikoina positiivisia. 
Pienen kunnan kannalta 
yritystoiminnan aktiivisuus 
ja uudet työpaikat ovat to-
della tärkeitä.
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Jokin siinä kiehtoo, veri vetää yrit-
täjäksi. Yrittäjyydessä on omat va-
pautensa ja haasteensa.

—Laitoin 9-vuotiaana y-tun-
nuksen pystyyn. Tein silloin klapi-
kauppaa, pieniä auttamishommia, 
pyörin maatiloilla, kuvailee aura-
lainen Eero Uusitalo.

Vaan eipä herra vieläkään ko-
vin vanha ole?

—Olen nyt 21-vuotias. Aikaa 
siis tehdä monta konkurssia, Uusi-
talo veistelee.

Tänään Uusitalon yrityksiä 
ovat osakeyhtiöt Rakennusliike 
Auralainen ja Poura. Molemmissa 
on mukana myös velipoika Jaakko 
Uusitalo.

Poura on metsäpalveluyritys, 
jonka toimintaan kuuluu muun 
muassa polttopuukauppaa ja kone-
urakointia.

—Mettäkonetta koitetaan pitää 
päällä joka päivä. Polttopuita kus-
kataan ympäri maakuntaa.

Rakennusliike Auralainen on 
kaksikosta tuoreempi, se perustet-
tiin tänä vuonna. Yritys tekee mo-
nenlaista rakennushommaa, kaiken-
laista kylpyhuoneremonteista uu-
disrakentamiseen sekä huoltohom-
mista korjaus- ja saneeraustöihin.

—Rakennusliike elää nyt omaa 
elämäänsä, sitä viedään vähitellen 
eteenpäin. Riippuu miten toiminta 
kannattaa.

Työtapaturma pysäytti

Heinäkuun alussa Eero Uusitalon 
täytyi panna pillit pussiin. Molem-
mat jalat hajosivat työtapaturmassa 
niin pahasti, että nuori mies joutui 
pyörätuoliin.

—Se helpotti, että yrityksissä 
on muitakin tekijöitä. Mutta kun 
toinen on poissa, tulee kuitenkin 
50 prosentin lovi.

3,5 kuukautta kestäneen saira-
uslomansa aikana Uusitalo mietti 
erityisesti lapsia ja nuoria, jotka 
joutuvat kulkemaan pyörätuolilla. 
Syntyi Kelaamalla hyvää -hyvänte-
keväisyystempaus, jossa Uusitalo 
kelasi pyörätuolillaan Aurasta Loh-
jalle. Neljässä päivässä kelauskilo-
metrejä kertyi noin 130. Lahjoituk-
set ohjattiin Hope ry:n kautta lasten 
ja nuorten liikunnan tukemiseen.

—Matka meni hyvin. Ajattelin 
ensin, että se olisi ollut pahempi. 
Niskat olivat reissun jälkeen monta 
päivää jumissa.

Auralainen Eero Uusitalo on koulutukseltaan maaseutuyrittäjä. Hän nousi syyskuussa otsikoihin 
hyväntekeväisyystempauksellaan.

Enää ei tarvita pyörätuolia. Uu-
sitalo pystyy kävelemään taas omin 
avuin, vaikka hidasta liikkuminen 
onkin. Juokseminen ja hyppiminen 

eivät onnistu. 
Töihin hän on kuitenkin jo pa-

lannut. Ei yrittäjä pysty kuulemma 
tämän pidempää olemaan pois työ-

maalta.
—Kipeetä on, mutta se hel-

pottaa ajan kanssa, Eero Uusitalo 
sanoo.

Aurassa suunnataan uuteen vuoteen varovaisen positiivisin mielin. Haasteita on, mutta  
yleinen taloustilanne kuitenkin hyvä, sanoo kunnanjohtaja Mika Joki.

Toki kuntataloudessa 
riittää paineita kasvavien 
kustannusten ja palvelu-
tarpeiden myötä.
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Katariina Torvinen saapui  
kehittämään Pöytyän elinvoimaisuutta

Kylätalkkarin ei tarvitse  
käydä kuntosalilla

Vajaa vuosi on kulunut siitä, kun 
Pöytyän kunta sai elinvoimajohta-
jakseen Katariina Torvisen. Työn 
alla on ollut iso paketti: elinvoima-
poliittinenohjelma. Sitä on työstet-
ty hartaasti.

—Yli 50 henkeä erilaisista 
sidosryhmistä on ollut mukana 
työpajoissa. On pyritty löytämään 
näkemyksiä siihen, miten pitää 
Pöytyä elinvoimaisena, Torvinen 
kiteyttää.

Lisäksi syys-lokakuun vaih-
teessa järjestettiin Kurkisalissa 
kaikille avoin elinvoimaisuusse-
minaari.

—Tarkoitus on, että saisin esi-
teltyä elivoimapoliittisenohjelman 
kunnanhallitukselle joulukuussa.

Pöytyä on vienyt Torniosta ko-
toisin olevan ja pitkään Laitilassa 
asuneen Torvisen mennessään.

—Täällä tehdään asioita vähän 
eri tavalla ja ollaan ylpeitä siitä, 
mitä tehdään. Se on sykähdyttävää. 

Mikä erityisesti näillä seuduin 
on yllättänyt?

—Olen ollut vaikuttunut teolli-
suuden yrityksistä! Vau. Täkäläiset 
ovat ihan maailmanluokan toimi-
joita, Torvinen kehuu. Hän on itse 
koulutukseltaan tuplainsinööri.

Pöytyän laadukas kulttuuritar-
jonta ja luonto puhuttelevat myös. 
Kurjenrahkassa Torvinen näkee 
ison potentiaalin yrityksille.

—Kurjenrahkalla on vuosittain 
100.000 kävijää. Se on iso määrä. 

Jos edes osa kävijäkunnasta jättäi-
si muutaman euron tälle seudulle, 
olisi se tosi hienoa, hän maalailee.

Yhdessä ollaan suurempi

Pöytyän elinvoimajohtajan pirtaan 
kuuluvat elinvoimapalveluiden 
tuottaminen, yritysneuvonta ja 
työllistämispalvelut — yleensäkin 
elinkeinoelämän kehittäminen siis.

—Kuluneen 10 kuukauden ai-
kana olen pyrkinyt luomaan ver-
kostoja täällä. Tarkoitus on jalkau-
tua yrityksiin, kysellä tarpeita ja 
tunteita sekä toimia viestinviejänä 
eri sidosryhmiin.

Katariina Torvinen peräänkuu-
luttaa yrittäjien yhteistyön merki-
tystä. Pöytyällä on noin 600 yri-
tystä, joista jopa 96 prosenttia on 
kooltaan pieniä, alle 10 hengen 
firmoja. Koko maassa vastaava 
prosentti on 93.

—Vahvemmalla yhteistyöl-
lä saisimme paremmin äänemme 
kuuluviin.

Ja mikseipä voitaisi vetää en-
tistä enemmän yhtä köyttä koko 
Auranmaan alueella.

—Yritykset eivät tunne kunta-
rajoja, Torvinen muistuttaa.

Markkinointia tarvitaan

Kun uutisotsikot ovat jo mananneet 

tulevaa laskukautta, jopa lamaa, 
Pöytyällä päällimmäinen huoli on 
jotain aivan muuta:

—Täällä moni isompi yritys 
kärsii työvoimapulasta, on koh-
taanto-ongelmaa. 

Lääkkeeksi Torvinen tarjoaa 
aktiivisuutta ja alueen kehittämistä. 
Yrityksiä, joita Pöytyällä toimii, on 
tehtävä tutuiksi. Täytyy olla aktii-
visesti yhteydessä eri toimijoihin, 
kuten oppilaitoksiin.

—Yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen kanssa on tärkeää käy-
dä vuoropuhelua.

Toiseksi kunnan täytyy olla niin 
houkutteleva, että perheet haluavat 
asettua Pöytyälle. Tähän suuntaan 
onneksi kunta kovasti satsaa. Tor-
vinen antaa esimerkeiksi Riihikos-
ken uuden yhtenäiskoulun, Elise-
vaaran uudistamisen sekä Yläneel-
le lähivuosina rakennettavan uuden 
päiväkodin.

Kehuja Torvinen antaa myös 
Kyrön upouudelle Laurilantien 
asuinalueelle.

—Pöytyällä harrastukset ja 
peruspalvelut ovat lähellä. Lapsi-
perheiden peruseläminen on täällä 
kustannuksellisesti ja ajallisesti 
sujuvaa.

Kaikki on siis periaatteessa 
kohdillaan, nyt vaan tulee tehdä 
kuntaa tutuksi: markkinoida ja 
imagollistaa.

—Brändityöryhmä on jo perus-
tettu, Katariina Torvinen lisää.Elinvoimajohtaja Katariina Torvisen työpiste sijaitsee Kyrössä.

e s

PUH. 02 4860 770
TURUNTIE 2, 21380 AURA

 WWW.AURANTILI.FI

Huuskantie 21, Aura

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

Juhlavuoden kunniaksi olemme
kutsuneet taloushallinnon

asiantuntijoita paikalle.
Olemme järjestäneet tarjoilun 

ja hyvän tunnelman.
Tervetuloa!

ja hyvän tunnelman.
Tervetuloa!

AUTOKORJAAMO AURA

KAIKKI PALVELUT MYÖS OSAMAKSULLA

Huuskantie 8, Aura
Puh.   0400 442622

9-17

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

 

ma-to
pe
la

9-16
suljettu

 Kysy lisää: 040-6745676

Ajokorttikoulutusta luokkiin 
AM120, AM121, B ja T

Riskientunnistamis- ja ajokieltokoulutus.
Teoriat joko perinteisesti luokka-opetuksena
Auran koululla tai virtuaalisesti. 

Ajot pimeänajoa lukuunottamatta oikealla
autolla. 

040 18 44 255

Nyt uudet
ikkunat
ja ovet
kotiisi!
Kysy tarjousta!

Tuomo Järvenpää
Puh: 0400 765 521
(Oripää)

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

Suomen Tiimi-Ikkuna Oy
tiimi-ikkuna.fi

Muista hyödyntää
kotitalousvähennys.

Nyt uudet
ikkunat
ja ovet
kotiisi!
Kysy tarjousta!

Joustava rahoitus

Ikkunanmyyntiä vuosien kokemuksella 

Pikkupakkanen ei haittaa, 
antaa talven tulla vain. Här-
kätien kylätalkkari Elias 
Mäkelä on siistimässä Kos-
ki Tl:n keskustassa kuusiai-
taa.

—Nyt odotellaan, että 
tulee lunta. Sitten aamuyöllä 
aurataan ja iltapäivällä teh-
dään metsä- tai remontointi-
hommia.

Marttilasta kotoisin 
oleva, nykyään koskelai-
nen Mäkelä aloitti yrittäjä-
nä 2016. Marttilassa toimi 
tuolloin pienimuotoisesti 
kylätalkkari, joka oli lopet-
tamassa toimintaansa. Vii-
kon verran Mäkelä mietti ja 
päätti sitten ottaa yrityksen 
kontolleen.

Kaupan yhteydessä hän 
peri pienen asiakaskunnan, 
jota sitten on lähtenyt laajen-
tamaan. Toiminta-alueena 
on koko Varsinais-Suomi.

Elias Mäkelä saatteli asiakkaansa kuusiaitaa talviteloille.

Elias Mäkelä aloitti Härkätien kylätalkkarina kolmisen 
vuotta sitten.

—Asiakkaitani ovat ta-
loyhtiöt, maatilat, omakoti-
taloasujat ja mökkiläiset.

Hommia saa tehdä niin 
paljon kuin ehtii. Kun väki 
vanhenee, mutta kotihoitoa 
suositaan, on kylätalkkari 
monelle ehdoton apu piha- 
ja remonttitöissä.

—Nykyään myös nuo-
remmat ovat valmiita mak-
samaan esimerkiksi nurmi-
konleikkuusta, jotta töistä 
tullessaan pääsevät nautti-
maan pihastaan.

Tänä vuonna Mäkelä 
palkkasi kokoaikaisen työn-
tekijän. Tarvittaessa lisä-
käsiä antaa myös yrityksen 
entinen vetäjä.

Toki kasvu on aina tähtäi-
messä, mutta sen kummem-
pia tulevaisuuden suunnitel-
mia Mäkelällä ei yrityksen 
suhteen ole. Homma toimii 
nyt hyvin.

OK-LVI SerVIce
Vanhankirkontie, Loimaa
Puh. 040 411 2909
oklviservice@gmail.com

LVI-ASeNNUKSeT
Käyttövesiremontit
Viemäröinnit
Huoltotyöt
Lämmitysjärjestelmät
Maalämpöjärjestelmät

Ilmainen kartoituskäynti!

ILmALämpöpUmpUT ASeNNeTTUNA

—Toivottavasti se jatkuu 
tällaisena. 

—Mutta lomailua täytyi-
si tulevaisuudessa lisätä. Nyt 
on ollut sen verran kiirettä, 
ettei ole vapaita ehtinyt pi-
tämään.

Vapaa-aikaa nuori mies 
käyttäisi oman omakotita-
lonsa hoitamiseen sekä kih-

latun kanssa reissaamiseen. 
Kylätalkkarin työ on sen 

verran fyysistä, että ainakaan 
kuntoilulle ei tarvitse raivata 
aikaa. Tikissä pysyy, vaikkei 
kuntosalilla kävisikään.

—Kun koko päivän pai-
naa 15-kiloisen sahan kans-
sa, on illalla ihan loppu, Eli-
as Mäkelä naurahtaa.

PUH. 020 745 9500  -  WWW.RHI.FI

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

AURANMAAN  
PUHALLUSVILLA

Ismo Rantala 
Puh. 0400 531 010

kotisi lisäeristäminen hoituu
tehokkaasti ja paloturvallisesti.

ISOVERin ekologisella
Puhallusvillalla

Ota yhteyttä!

www.isover.fi

Ekologinen 
puhallusvilla

Liha
-

 paj
a

lihapaja.fi

KUUMAA UUNIMAKKARAA! 

Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme!
Lauantaisin uunimakkaraa ja muita herkkuja Yläneen torilta.

info@lihapaja.fi, p. 050-470 6444, Kiviniementie 21, 21900 Yläne

Lihapajan toriautosta  keskiviikkoisin Kyrön ja
torstaisin   Säkylän torilta!
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Yrityskummi sparraa, ohjaa ja tukee Hydoring kaipaa lisää työvoimaa

KUOKKAVIERAS.COMKUOKKAVIERAS.COM

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

• Maanrakennus
• Kunnossapito
• Louhinnat 
• Kuljetukset

KUN TAHDOT 
PANKILTA 
PALVELUA, 

ET KOHTELUA.

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

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

Me hoidamme pankkiasiasi 
Loimaalla torin varressa. Tervetuloa!

Hämeentie 2, 31500 Koski TL

Ma – Pe:  06.00-19.00
La:  08.00-16.00
Su:  09.00-16.00

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

Miksikäs ei, pohti Tuija Karabu-
lut, kun lähti mukaan yrityskum-
mitoimintaan.

—Yrittäjänä sitä jää niin hel-
posti omaan kuplaansa, siksi ver-
taistuki ja uudet näkökulmat ovat 
hyväksi.

Auralaisilla mikro- ja pienyri-
tyksillä on mahdollisuus hakea 
itselleen yrityskummi. Suomen 
Yrityskummit ry on kokeneista 
yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-
elämän asiantuntijoista koostuva 
valtakunnallinen henkilöverkosto.

—Emme ole kummini Daniel 
Meriläisen kanssa nähneet vasta 
kuin muutaman kerran eli aika al-
kutekijöissä ollaan. Olemme kui-
tenkin miettineet jo tavoitteita yri-
tykseeni liittyen, Karabulut kertoo.

Karabulutin yritys on 12 vuotta 
toiminnassa ollut eko- ja luontais-
tuotteita myyvä Tuisa. Tuisa kä-
sittää tukku- sekä verkkokaupan. 
Tuotteita myydään myös messuilla 
ja Aurassa Turuntien varressa si-
jaitsevassa liikkeessä.

—Tällä alalla kysyntä kasvaa, 
koko ajan tulee uusia jälleenmyy-
jiä. Näkymät ovat hyvät, mutta 
jatkuvasti täytyy pitää tuntosarvet 

pystyssä. Täytyy pystyä reagoi-
maan nopeasti.

Yrityskummilta Karabulut kai-

Tuisan Tuija Karabulut on hankkinut itselleen yrityskummin. Hän kokee kummin tarjoaman vertaistuen 
tärkeäksi. —Yrittäjänä sitä jää niin helposti omaan kuplaansa.

paa vinkkejä verkostoitumiseen.
—Toistaiseksi on mietitty 

isompia linjoja, ei olla vielä lähdet-

Avoimia työpaikkoja on 
useampi. Tarvetta olisi 
ainakin suunnittelijoille, 
sylinteriasentajalle, teolli-
suusmaalarille, CNC-ko-
neistajalle sekä tuotannon-
suunnittelijalle.

—Työvoiman saatavuus 
on meillä tällä hetkellä on-
gelma, toteaa Hydoring 
Oy:n toimitusjohtaja Teppo 
Rantanen.

Töitä siis olisi, mutta te-
kijöitä ei tarpeeksi. Yhtiön 
palkkalistoilla on lähes 120 
henkeä, ja osa työskentelee 
tehtaassa toiminimen kautta. 
Silti porukasta on pulaa.

—Varsinais-Suomi on 
nyt haasteellinen paikka 
saada työvoimaa, koska 
täällä on niin monta yritystä, 
joilla menee lujaa, Rantanen 
arvioi.

Varsinais-Suomen tek-
nisen alan osaajapulaan 
saatiin kesällä pitkän vään-
nön jälkeen ratkaisu, kun 
Turun yliopistolle myön-
nettiin lupa tekniikan kou-
lutusalan laajentamiselle. 
Mutta vielä tältä haavaa se 
ei lämmitä, Rantanen muis-
tuttaa. Menee vuosia ennen 
kuin Turusta valmistuvat 
ensimmäiset kone- ja ma-
teriaalitekniikan diplomi-
insinöörit.

Hydoring on Auranmaan 
suurimpia työllistäjiä. Reilu 
30 vuotta toimineessa kyrö-

läisessä Raikon perheyrityk-
sessä valmistetaan hydrau-
lisylintereitä ja -koneikkoja 
sekä venttiiliryhmiä.

—Pääosa tuotteistam-
me myydään kotimaahan. 
Asiakkaitamme ovat teol-
lisuuden koneenrakentajat 
ja liikkuvan kaluston val-
mistajat.

Selvästi suurin osa Hy-
doringin kädenjäljestä kui-
tenkin päätyy ulkomaille, 
sillä sen suurimmat asiak-
kaat ovat vientiyrityksiä.

—Meillä on tuotteillem-
me asennus- ja huoltotoimin-

taa. Huoltoautomme liikkuu 
ympäri maata ja sen lisäksi 
autamme asiakkaitamme 
myös ulkomailla ympäri 
maailman, Rantanen kertoo.

Vientiä tarkoitus lisätä

Turkulainen Teppo Rantanen 
aloitti Hydoringin toimitus-
johtajana syyskuussa. Uusi 
kasvo hän ei silti Sampan 
teollisuusalueella ole.

—Olin Hydoringissa 
vuosina 2004—2012 myyn-
tipäällikkönä.

Hydoringin liikevaihdosta yli puolet tulee sylintereistä. Tehtaan vahvuus on se, että sylintereitä voidaan valmistaa monenlaisia, asiakkaan tarpeen mukaan.

Teppo Rantanen on luotsannut Hydoring Oy:tä syyskuusta lähtien. Aiemmin hän 
toimi kyröläisyrityksessä myyntipäällikkönä.

ty hiuksia halkomaan. Katsotaan, 
mihin homma kehittyy, Karabulut 
kuvailee.

Keskustelu- ja sparrausapua 
voi tarvita esimerkiksi, jos yrityk-
sen liiketoimintaan haetaan kasvua 
tai jos suunnitteilla on uudenlainen 
toimintamalli, kansainvälistymi-
nen tai uusia markkinointikeinoja. 
Yrityskummi voi tukea omistajan-
vaihdos- tai ongelmatilanteessa.

Yrittäjäkummitapaamiset on 
pidetty Varsinais-Suomen Yrittä-
jien tiloissa. Tuija Karabulut on 
tavannut kummiaan noin kerran 
kuukaudessa.

—Ei haittaisi, vaikka tapaisim-
me useamminkin, mutta nyt on ol-
lut kiirettä, sesonkiaika.

Yrityskummi toimii vapaa-
ehtoispohjalta, ja palvelun au-
ralaisyrittäjille kustantaa Auran 
kunta.

Mikäli kummitoiminta kiin-
nostaa, yrittäjä voi olla yhteydessä 
oman alueensa aluekummiin tai 
aluekoordinaattoriin. Yhteystiedot 
löytyvät yrityskummit.fi-sivustolta.

Tuloa totta kai helpotti 
se, että talo oli tuttu entuu-
destaan. Mutta seitsemän ja 
puolen vuoden aikana, jol-
loin hän vaikutti toisaalla, 
on ehtinyt tapahtua monen-
laista: tilat ovat laajentuneet 
ja konekantaa uudistettu.

Seuraava muutos on ai-
van nurkan takana. Koneik-
kotehdas siirretään uudem-

piin tiloihin, samaan hal-
liin sylinterinvalmistuksen 
kanssa.

—Viimeisen 10 vuoden 
aikana Hydoring on inves-
toinut 10 miljoonaa euroa, 
Rantanen summaa.

Hydoring on Suomessa 
alallaan iso toimija. Sen valt-
ti on monipuolisuus. Kyrö-
läistehtaassa on mahdollista 
valmistaa sylinterejä lähes 
joka tarpeeseen.

—Toki meiltä löytyy 
myös vakiosarjat, mutta 
useasti sylinterit tehdään 
asiakkaan laitteen tai koneen 
mukaan.

—Sylintereiden lisäksi 
pystymme toimittamaan asi-
akkaalle koko hydrauliikan, 
Rantanen lisää.

Tilauskanta näyttää hy-
vältä. Pitkälle ensi vuoteen 
on jo tiedossa projekteja. 
Rantasella on tulevaisuudel-
le selvät suunnitelmat.

—Haemme maltillista 
kasvua. Kehitetään toimin-
taa ja yritetään turvata se.

Tällä hetkellä omaa ul-
komaanvientiä on alle 10 
prosenttia liikevaihdosta.

—Vientiä on tarkoitus 
pyrkiä tulevaisuudessa li-
säämään, Teppo Rantanen 
kertoo.

Mutta ensin tarvitaan sitä 
työvoimaa lisää. Se on to do 
-listalla päällimmäisenä.

Sopii kaikille ikään, kuntotasoon 
tai liikuntarajoitteisiin katsomatta, 

tervetuloa kokeilemaan!
Ratavaraukset:

www.loimaankeilahalli.fi
Kartanonmäenkatu 2 B, Loimaa

Puh. (02) 721 8988

KEILAUS • BILJARDI • TERASSI
• SAUNA- JA KOKOUSTILAT

keilailuun

Mahdollista  ensi vuoden kaadot

Anna lahjaksi

VESIVAHINGON 
SATTUESSA SOITA:

0400 932 453
Hoidamme kartoituksen ja

raportoinnin vakuutusyhtiöösi
nopeasti ja luotettavasti.

0400 932 453
jarmo@kosteuskartoitus.fi

LOIMAAN
RAKENNEKUIVAUS OY

Kosteuskartoitus.fi

Yrityskummi toimii vapaaehtois-
pohjalta.

Koneikkotehdas siirre-
tään uudempiin tiloihin.

ORIPÄÄN
FYSIOTERAPIA

Fysioterapian asiantuntijat Oripäässä

www.kantaloimaanfysioterapia.�           kantaloimaanfysioterapia@gmail.com
 Yläneentie 1 Lii 3, Oripää           Puh. 050 345 6880
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”Työ on minun personaltrainerini”

  Koski Tl p. 0500 741139T:MI VEKSIN KONE

POLKUPYÖRÄTPENSASLEIKKURIT  
& LEHTIPUHAL- 
                TIMET

HUOLLOT, KORjAUKSET, PIENET HITSAUSTYÖT jA TERIEN TEROITUKSET. 

                MOOTTORI-  
jA RAIvAUSSAHAT 

KÄYTETYT RAIVURIT 
VAIHDOSSA

Laila Siltasaarella on pal-
jon sanottavaa yrittäjyydes-
tä: Luottamus on ansaittava. 
Oikoteitä ei ole, vaan ainoa 
väylä on paiskia paljon töitä. 
Työ on asetettava etusijalle.

—Asiakas ei tule uudes-
taan, jos ei saa kunnon pal-
velua.

Tämä rouva tietää mistä 
puhuu. Siltasaari on toiminut 
yrittäjänä komeat 50 vuotta.

Ura alkoi lokakuus-
sa 1969 Somerolla, jonne 
hän perusti parturi-kam-
paamon. Perheessä aloitti 
31 vuotta sitten toinenkin 
yrittäjä, kun aviomies avasi 
Koski Tl:ään hautauspalve-
luliikkeen.

—Mieheni sairastui va-
kavasti ja menehtyi 2000. 
Silloin otin hautaus- ja kuk-
kapalvelusta vetovastuun.

—Päivisin tein hautaus- 
ja kukkahommia ja iltaisin 
leikkasin hiuksia. Aloitin 
aamut 8—9:ltä ja lopetin 
iltakymmeneltä, Siltasaari 
kuvailee.

Vaikka parturikeikat Sil-
tasaari lopetti neljä vuotta 
sitten, päivät venyvät siltikin 
toisinaan 12-tuntisiksi.

—Paperityötä on niin 
paljon. Iltaisin ja viikonlop-
puisin hoidan tilauksia ja 
tekstauksia.

Kukista tullut  
entistä arkisempia

Paljon on muuttunut 50 
vuodessa. Muutos näkyy ja 
tuntuu Kosken hautaus- ja 
kukkapalvelu Siltasaaren 
arjessa.

—Ei tämä ole nykyään 
mitään ruusuilla tanssimista, 
Laila Siltasaari sanailee.

—Minun pelastukseni on 
ollut laaja asiakaspiiri.

Ensinnäkin: kun ennen 
vainaja saateltiin viimeisel-
le matkalleen koko kylän 
voimin, nykyään hautajaiset 
käsittävät 20—30 hengen 
kahvittelut.

Toiseksi: kukat ovat me-
nettäneet arvokkuutensa.

—Nykyään kaikenlaiset 
marketit ja rautakaupat ovat 
täynnä kukkia, joita myy-
dään puoli-ilmaiseksi. Mar-
ketit voivat myydä niin hal-
valla, koska niiden ei tarvitse 
elää kukkamyynnillä.

Kukka- ja hautauspalveluyrittäjä Laila Siltasaari (vas.) 
nauttii, kun pääsee työssään tekemään käsillään ja 
käyttämään luovuutta. Hän auttoi Lilja Uusitaloa kukka-
kimpun valinnassa.

—50 vuotta on mennyt yhdessä hujauksessa, en ole huomannutkaan! naurahtaa Laila Siltasaari.

Ei malta jäädä 
eläkkeelle

Neljä vuotta sitten Laila 
Siltasaari joutui lonkka-
leikkaukseen. Kivut olivat 
kovat.

—Silloin mietin ensim-
mäistä kertaa eläkkeelle 
jäämistä. No, kahden kuu-
kauden päästä leikkauksesta 
olin kuitenkin taas töissä.

Ikävuosien puolesta 
eläkkeelle jääminen olisi ol-
lut jo ajankohtaista. Mutta ei 

Siltasaari malta, hän nauttii 
työstään.

—Työ on minun perso-
naltrainerini, se pitää virees-
sä. Tässä saan olla ihmisten 
kanssa tekemisissä.

Kukkakimppua ostamaan 
tullut koskelainen Lilja Uu-
sitalo ei ainakaan innostu 
Siltasaaren eläkepuheista.

—Et kai sinä lopetta-
maan ala? Ethän?

On nimittäin ihanaa, että 
maailmassa on edes jotain 
pysyvää.

Muiden epäilykset eivät lannista 
— päinvastoin. Koettelemuksetkin 
vain tsemppaavat.

—Kunnianhimoa löytyy, sanoo 
auralainen Markus Venesranta, 31.

Venesranta on koulutukseltaan 
ensihoitaja ja palomies. Töissä hän 
huomasi, että Pelastuslaitokselta 
pyydettiin jatkuvasti turvallisuus-
koulutuksia. Mutta kysynnän ja 
tarjonnan laki ei täsmännyt: Pelas-
tuslaitoksella ei ollut aikaa pitää 
koulutuksia niin paljon kuin tar-
vetta olisi ollut.

—Ajattelin, että minä voisin 
alkaa järjestää koulutuksia. 

Kilatiaa viedään kunnianhimoisesti eteenpäin

Siitä homma lähti. Nyt hänen 
Kilatia-yrityksensä työllistää 40 
henkeä. Toimipaikkoja on viisi ym-
päri Suomea ja asiakkaina tuhansia 
henkilöitä työllistäviä valtakunnal-
lisia ketjuyrityksiä.

Kilatia järjestää esimerkiksi 
paloturvallisuus-, hätäensiapu- ja 
uhkatilannekoulutuksia sekä tekee 
turvallisuussuunnitelmia ja eva-
kuointiharjoituksia. Sillä on myös 
maahantuontia. Yritys myy defib-
rilaattoreita, sammutuspeitteitä, 
ensiaputarvikkeita.

—Myymme sammuttimia ja sa-
malla meiltä voi ostaa niiden huol-

Paloturvallisuuskoulutuksessa harjoiteltiin käsisammuttimen käyttöä. (Kuva: Kilatia Oy)

Turvallisuuskou-
lutuksia järjestä-
välle yritykselle oli 
selkeä tarve. Niinpä 
Markus Venesranta 
lopetti palomie-
hen työt ja perusti 
Kilatian.

lon. Koko paketin siis, Venesranta 
kertoo.

Kilpailijoihin nähden Kilati-
alla on muutama selkeä valtti. Se 
oli aloitusaikanaan ainoa turval-
lisuuskoulutusyritys, joka toimii 
valtakunnallisesti. Isot asiakkaat 
ovat arvostaneet, kun saavat yh-
den katon alta kaikki turvallisuus-
palvelut kaikkiin ketjunsa toimi-
pisteisiin.

Toinen selvä valtti on henkilö-
kunta. Alaisiaan Venesranta kehuu 
vuolaasti.

—Meillä työskentelee ainoas-
taan ammattihenkilöstöä eli kou-

lutettuja ensihoitajia, palomiehiä 
ja poliiseja. Ammattilaisuus on 
ehdotonta, jotta saadaan pidettyä 
laatu korkealla.

Suuria suunnitelmia 
tulevaan

Eipä ole vapaa-ajan ongelmia. 
Kotona Markus Venesrannalla on 
kaksi pientä lasta, vaimo Maria 
Ala-Luopa työskentelee Kilatiassa 
johdon assistenttina.

Yrityksen tulevaisuuden näky-
mät ovat hyvät.

JOULUKAUPASSA MUKANA

LEIVONNAISIA

VILLASUKKIA/ KÄSITÖITÄ

PIPARKAKKUTALOJA

PUUTÖITÄ

HUNAJAKEIJU OY
LÄHIPUOTI HUMPPILA

KAUNEUSHUONE JANIIKA
AURATASSU (AURAPET)

YRTTIPAJA 
TUISA

VENNEX
LC-SISU

MASE DESING
WANHA KANALA

KERAMIIKKA- JA TAIDEHUONE THE MUKI
PERFECT HOME (ANNELI MALINEN)

(22.11. mennessä ilmoittautuneet)

ENT.VALINTATALON TILOISSA

—Välillä sitä luulee olevansa 
ihan väsymätön, ei muka huomaa 
väsymisen piirteitä itsestään. Olen 
yrityksestä niin aidosti innoissani.

Ensi vuonna aukeaa toimipiste 
Helsinkiin. Lisätilalle olisi tarvetta, 
joten pohdinnoissa on hallin raken-
taminen joko Auraan tai Turkuun. 
Varovasti on jo myös haisteltu ul-
komaanmarkkinoita.

Muutamia ostotarjouksia Ve-
nesranta on yrityksestään saa-
nut. Ne hän on torpannut. 

—Ainakaan näillä näkymin en 
ole Kilatiaa myymässä. Suunnitel-
missa on kasvaa yhä lisää.

Ensiapukou-
lutuksessa 
harjoiteltiin 

defibrillaattorin 
eli sydäniskurin 
käyttöä. (Kuva: 

Kilatia Oy)

Joulunavauspäivänä 29.11. 
auralaisissa liikkeissä

tapahtuu!
AURAN PALVITUOTE, HUUSKANTIE 5

Asiakkaiden kesken arvotaan kolme 5 kg luutonta
harmaasuolattua kinkkurullaa. Arvontaan voi 
osallistua Palvituotteen myymälässä klo 9-18.

 
AURANMAAN OSUUSPANKIN AURAN KONTTORI, 

TURUNTIE 2
Glögi- ja piparitarjoilu klo 9.30 - 12.30

 
BOKSISHOP, RISKINTIE 3

Joulukuussa arvan ostaneiden kesken arvontaa,
pääpalkintona puukiuas. Kilpailu alkaa jo 29.11.

 
LEIPOMO PAAKARI PUUSTI, SILLANKORVANTIE 2

Pullakahvi -tarjoilu

S-MARKET AURA, KAUPPAKAARI 1
Joulutorttu- ja glögitarjoilu klo 17 - 19

Rauno Kivine
p. 045 6502 171

MEGATHERM
pellettipolttimet ja

serti�oitua pellettiä.

MEGATHERM
pellettipolttimet ja

serti�oitua pellettiä.
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Kauppakaari

Huuskantie

Kuuskoskentie
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eAurajoki

Riihikoskentie

TAM
PERE9

E63
9

Kirjasto

Yhtenäiskoulu
O

ikokuja

Auran Jokihovi

Sillankorvantie

TU
RKU

Seurakuntatalo

Terveysasema

Auran 
kirkonkylä

4,5 km

Tuulentie

Kunnanvirasto

Mikonpolku

ajukikkioPPostitoimisto

E63

Meijerikuja

Asuntoesittely

Custom Ink
040-5211 118

Sillankorvantie

ajuknirakki
N

Hautauspalvelu
Tähtinen Oy

KUOKKAVIERAS.COMKUOKKAVIERAS.COM
• Maanrakennus
• Kunnossapito
• Louhinnat 
• Kuljetukset

02 486 0686

Alikuja 3, 21380 Aura

050 351 5195

tok.fi

AURA Kauppakaari 1,
palvelemme: 
ma–la 7–21, su 9–21

159 ps

Töysäläinen
Piparkakakut 400 g (3,98/kg)

JOULUNAVAUS PE 29.11.
 Joulutorttu ja glögitarjoilu pe klo 17–19.

TO–SU 28.11.–1.12.

Hunajat

Makuhunajat

Mehiläisvaha-
tuotteet

040 575 5552
miia@hunajakeiju.fi

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!

Turuntie 1, 21380 Aura

JANNE TULKKI 7.12.2019MEIJU SUVAS 30.11.2019
Liput ovelta 8€ K-18

Auran Aarteet muuttaa uusiin tiloihin
Meijerikuja 1  vuodenvaihteessa  

Liike avoinna 20.12.2019 asti
Turuntie 2, Aura 
040 487 2879   heidi@auranaarteet.fi

Kankaat ja

ompelutarvikkeet

  -30%
Liike avoinna 20.12.2019 asti
Turuntie 2, Aura 
040 487 2879   heidi@auranaarteet.fi

Uutuus – konjakkisinappi 
juhlavassa lasipurkissa.

matinmainio.fi

Meiltä löydät 
verenpainemittarit, 

monenlaisia lahjapakkauksia 
ihonhoitoon sekä 
arkea että juhlaa 

helpottavia apuvälineitä.

Hanki apteekista
hyödylliset joululahjat 

pukinkonttiin!  

Auran apteekki
puh. 02 486 00 24

Tarvasjoen apteekki
puh. 02 484 72 30

www.auranapteekki.�

JOULUKAUPASSA MUKANA

LEIVONNAISIA

VILLASUKKIA/ KÄSITÖITÄ

PIPARKAKKUTALOJA

PUUTÖITÄ

HUNAJAKEIJU OY
LÄHIPUOTI HUMPPILA

KAUNEUSHUONE JANIIKA
AURATASSU (AURAPET)

YRTTIPAJA 
TUISA

VENNEX
LC-SISU

MASE DESING
WANHA KANALA

KERAMIIKKA- JA TAIDEHUONE THE MUKI
PERFECT HOME (ANNELI MALINEN)

(22.11. mennessä ilmoittautuneet)

ENT.VALINTATALON TILOISSA
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Vielä vuosi sitten auralais-lietolai-
set maatalousyrittäjäveljekset Jan-
ne ja Pasi Heikola eivät tienneet, 
mitä ensi kesänä olisi edessä. 

—Se oli nopea päähänpisto, 
Janne Heikola kuvailee.

Viime talvena se kuitenkin aloi-
tettiin — kanalan remontoiminen 
häkkikanalasta luomukanalaksi. 
Koneita ja tiloja uusittiin, umpi-
naiseen rakennukseen puhkaistiin 
ikkunat. Ulos pystytettiin laitumet, 
ja peltoja alettiin vaihtaa luomu-
tuotantoon.

Puoli vuotta sitten Heikolan ti-

”Markkinoiden mukaan mennään”

Luomukanat pääsevät kesäkaudella ulkoilemaan. 

lalle tuotiin 50-vuotisen kananmu-
natuotantohistoriansa ensimmäiset 
luomukanat. 

—Nyt kun ennakkoluuloista on 
päästy, voi todeta, ettei ollut huono 
ratkaisu.

Pasi-veli on samaa mieltä. 
Luomuun siirtyminen oli oikea 
ratkaisu, vaikkakin eläinten määrä 
väheni ja työt lisääntyivät. Kanoja 
on nyt 8.500, virikehäkeissä niitä 
oli 15.000.

Vielä vuonna 2011 Heikolat 
investoivat uusiin virikehäkkei-
hin. Mutta asenteet muuttuivat 

Kanalassa työt alkavat joka päivä kello seitsemän. Yrittäjäveljekset 
Janne Heikola (oik.) ja Pasi Heikola ovat tyytyväisiä, että vaihtoivat 
virikehäkkituotannon luomukanalaan. Vasemmalla Pasin poika 
Juho Heikola.

nopeasti: Kuluttajat vaativat nyt 
mahdollisimman eettistä eläintuo-
tantoa. Lidl on jo luopunut virike-
häkkikanojen munien myynnistä, 
K-ruokakapat luopuvat 2025. 

—Sen mukaan mennään, mitä 
markkinat haluavat, Pasi Heikola 
toteaa.

—Ei parane jäädä paikoilleen, 

Janne Heikola lisää.
Tällä hetkellä luomukanat ovat 

sisällä kanalassa, mutta kesäkaute-
na niillä on mahdollisuus ulkoilla. 
Pihalaitumella pääsee toteuttamaan 
lajille tyypillistä käyttäytymistä: 
syömään ruohoa, etsimään matoja 
ja ottamaan hiekkakylpyjä.

Mutta mukavasti kanoilla on 

tekemistä sisälläkin, Pasi Heikola 
muistuttaa. Siivekkäät pääsevät 
kuopsuttamaan purua, nukku-
maan orrella ja jopa pelailemaan 
sählypallolla. Kanala on valoisa 
ja avara.

—Kanat tuntuvat olevan tyy-
tyväisiä elämäänsä. Tyytymätön 
kana ei muni, Janne Heikola toteaa.

www.kankareenpaalutus.f i

T E R Ä S PA A L U T U K S I A

050 5273 614 
myynti@kankareenpaalutus.fi

Jouluiset tuotepaketit ovat 
hyvä esimerkki auran-
maalaisesta yhteistyöstä. 
Samaan pakettiin on kää-
ritty hunajaa, sinappia, 
hamppusnacksejä, ohra-
hiutaleita ja lammassäi-
lykettä — kaikki lähituot-
teita.

Lähituottajien joulu-
tuotepaketit ideoi Bok-
sishopin Jenni Karlsson. 
Rautakauppa on mielel-
lään korostanut paikallis-
ten yritysten yhteistyötä ja 
järjestänyt muun muassa 
lähituottajapäiviä.

—Syntyi idea, että 
miksei valjastettaisi lähi-
osaamista yhdeksi pake-
tiksi, Karlsson kuvailee.

Idea poiki joulu-
markkinoille kolme eri 
kokoista ja -hintaista tuo-
tepakettia. Paketteja on 
myynnissä esimerkiksi 
Boksishopissa, ja yri-
tykset voivat tilata niitä 
vaikka työntekijöilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen.

—Tuotepaketti sopii 
hyvin joulukukan korvaa-
jaksi, Karlsson vinkkaa.

Paketti täynnä  
paikallista osaamista

Paikalliset ”joulukorit” koostuvat lähituotteista. Paketteja on 
kolmea eri kokoa ja -hintaluokkaa.

Se soi taas. Mika Mäkilä nappaa 
puhelimen pöydältä.

—Mika, hän vastaa ja lupaa pu-
helun lopuksi, että homma hoituu.

Sitten Mäkelä soittaa työnteki-
jälleen ja neuvoo, missä seuraava 
kuljetuskeikka on.

Mika Mäkilä luotsaa Auran 
Kuljetuspalvelu Oy:tä. Isänsä ja-
lanjäljissä jatkava Mäkilä aloitti 
kuljetusalan yrittäjänä 2012. Neli-
sen vuotta sitten vaihtui toiminimi 
osakeyhtiöksi.

Reservistä löytyy niin paketti-
autoja, raskasta kalustoa kuin trak-
toreitakin. Tavarat kulkevat, lumet 
saa luotua, risut kuljetettua, piha- 
ja maansiirtotyötkin onnistuvat — 
muun muassa.

—Aura—Turku-väli on tullut 
tutuksi. Eniten asiakkaita on ehkä 
Aura-Pöytyä-entinen Karinainen-

Aina puhelimen päässä

Auran Kuljetuspalvelu Oy:n tukipiste sijaitsee Tarvasjoentien var-
ressa. Mika Mäkilä on suunnitellut investoivansa tontille halliraken-
nuksen.

alueella, hän summaa.
Välillä kuljetukset ovat lyhy-

empiä, toisinaan taas pidempiä.
—Viime viikolla kävin Suo-

mussalmella, Mäkilä antaa esimer-
kin.

Hommaa auralaisyrityksellä 
riittää. Kuljetusalalla ei ole seson-
keja, vaan tavaran täytyy liikkua 
ympäri vuoden.

Puhelin soi taas. Mäkilä vastaa 
siihen heti.

Ihmiset ovat tottuneet, että ny-
kyään palvelua saa nopeasti. Se 
tietää yrittäjältä tarkkaa aikatau-
luttamista.

—Hyvät työntekijät mahdollis-
tavat paljon. Joustavuuteen tämä 
homma perustuu. 

Soiva puhelin on yrittäjän elin-
ehto,  mutta toisaalta se aiheuttaa 
stressiä. Mäkilä työskentelee seit-

semänä päivänä viikossa, toisinaan 
öisinkin.

—Olen hiukan ajatellut vähen-
tää hommia. Minulla ei ole oikeas-
taan ollenkaan aikaa itselleni. 

Töiltä vapautuvan ajan Mäkilä 
käyttäisi liikuntaan: kävelylenk-
keihin metsässä. Sitä vaatisi myös 
reistaileva selkä.

—On rentouttavaa, kun saa kul-
kea luonnossa.

Hieman rennommin Mika 
Mäkilä pääsi ottamaan 16. mar-
raskuuta. Silloin Varsinais-Suo-
men yrittäjägaalassa Mäkilä ja 
tämän Kuljetuspalvelu palkittiin 
Auran vuoden yrityksenä. Tuntui 
hienolta astella Logomon lavalle.

—Oli se mukava tunnustus — 
joka tuli ihan puskista. En yhtään 
osannut odottaa.

Pöytyällä Heikinsuon koululla 
tuoksuu hyvältä. Koulun keittiössä 
häärää pieniä käsipareja, alakou-
luikäiset 4H-kerholaiset ovat kok-
kouspuuhissa.

—Tällä hetkellä meillä on 
kerhoryhmiä 23. On kokkaus- ja 
hevoskerhoja sekä kerhoja, joissa 
esimerkiksi askarrellaan, pelaillaan 
ja tehdään ruokaa, luettelee Tuovi 
Löytynoja, Härkätien 4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja.

Härkätien 4H:lla on toimintaa 
Marttilassa, Koski Tl:ssä, Auras-
sa, osassa Pöytyää ja Tarvasjoella. 

4H aktivoi Auranmaan lapsia ja nuoria

Yhdistyksen vankkaa ydintä on 
toiminta lasten ja nuorten paris-
sa. Kerhojen lisäksi järjestetään 
leirejä, retkiä, koulutuksia.

—Olen ollut 4H:ssa mukana 30 
vuotta. Perustyö ei ole oikeastaan 
muuttunut, ja arvot ovat edelleen 
samat, Löytynoja vertaa.

4H:n ideologiaan kuuluu 
13—28-vuotiaiden työllistäminen 
ja yrittäjäkasvatus. Yhdistys luo 
puitteet, jotta nuoret saavat ensi-
kosketuksensa työelämään.

—Myymme nuorten työpanosta 
yrityksiin, kotitalouksiin ja eri yh-

teisöihin. Muutama nuoristamme 
on esimerkiksi opiskelujen ohella 
siivoamassa, Löytynoja kertoo.

Tiedossa reissaamista  
ja luontoa

Härkätien 4H-yhdistystä rahoit-
tavat alueen kunnat sekä Suomen 
4H-liiton kautta maa- ja metsäta-
lousministeriö.

—Muuten toimintamme rahoi-
tetaan toimintamaksuilla ja muul-
la omalla varanhankinnallamme, 

Tuovi Löytynoja kertoo.
Yksi keino on erilaiset hank-

keet. Niillä myös monipuolistetaan 
yhdistyksen toimintaa.

—Tänä vuonna alkoi Valmista 
nuoren ideasta -hanke, joka jatkuu 
vielä ensi vuonna. Olemme siinä 
mukana Loimaan 4H-yhdistyksen 
kanssa.

Valmista nuoren ideasta -hank-
keen tarkoitus on saada nuoret ak-
tivoitumaan ja tuottamaan itselleen 
sekä muille mielekästä toimintaa.

—Toinen on digi- ja medianä-
kyvyyshanke, jonka ideana on teh-

dä 4H-toimintaa näkyvämmäksi 
sekä vahvistaa digiosaamista.

Ensi vuodelle on suunnitteilla 
luonto- ja metsäpainotteinen kerho 
sekä kansainvälisyystoimintaa. 

—Koottaisiin ryhmä, jonka 
kanssa käytäisiin ulkomailla ja vas-
taavasti sitten ulkomailta tultaisiin 
vierailemaan meille, Löytynoja 
ehdottaa.

Aurassa Härkätien 4H-yhdistys 
piti kesällä kahvilaa iltatorilla, ja 
joulunavauksesta 22. joulukuuta 
asti se ylläpitää Auraamon joulu-
kauppaa ja tonttukahvilaa.

10-vuotiaat 4H-kerholaiset Matilda Toivo-
nen (vas.), Milena Varjonen, Maria Arvola 
ja Else Järvinen valmistivat herkkuja 
Heikinsuon koululla. Härkätien 4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Tuovi Löytynoja 
seurasi kokkaushommia.

Heikolat muuttivat häkkikanalansa luomutuotantoon.
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Kiitosta pitkän linjan yrityksille Mäkimattilat laajensivat lounaspaikan Yläneelle
Auran Yrittäjät ry ja Auran kunta ovat yhdessä muistaneet 
tänä vuonna pitkään toimineita yrityksiä. Kukittamassa 
on käyty 50 vuotta toiminnassa ollut Auran Kodinpiste 
sekä 40-vuotias Auran Palvituote.

Kunta ja yrittäjäyhdistys kokevat, että on tärkeää 
muistaa pitkän linjan yrittäjiä ja kiittää heitä työstään.

Auran Kodinpisteen Vaito Aalto on toimi-nut yrittäjänä jo 50 vuotta.

Auran Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Arvo 

Laakso ja Auran kunnan kehittämisjohtaja 

Anna-Mari Alkio onnittelivat 40 vuotta toiminut-

ta Auran Palvituotetta. Tiskin takana toimitus-

johtaja Timo Karonen.

Auran, Koski Tl:n ja Marttilan yri-
tykset löytyvät yhden nettisivun al-
ta. Alkuvuodesta käyttöön otettiin 
Auranmaan yritys- ja palveluhake-
misto.

—Jos täytyy päästä esimerkiksi 
lounaalle, nyt näkee kätevästi yh-
den sivuston kautta, mitä kaikkia 
ruokapaikkoja Aurassa, Marttilassa 
ja Koski Tl:ssä on, kuvailee Auran 
kehittämisjohtaja, elinkeinoasian-
tuntija Anna-Mari Alkio.

Nettihakemisto tehtiin, jotta 
paikalliset yritykset pääsevät pa-
remmin esille. Asiakkaat löytävät 
kätevästi tarvitsemansa palvelut ja 
yrittäjät yhteistyökumppaneita.

—On ollut mahtavaa huomata, 

Netissä kattava  
yrityshakemisto

Kello näyttää vasta aamukahdek-
saa, mutta auralaiseen Boksishop-
rautakauppaan on kerääntynyt jo 
paljon väkeä. Pulla tuoksuu. Alka-
massa on yrittäjien aamukahvit.

—Kaikki eivät välttämättä tun-
ne toisiaan, joten esittäydytään. 
Jokainen voisi kertoa yrityksensä 
kuulumisia, aloittaa Auran kehittä-
misjohtaja Anna-Mari Alkio.

Alkio vetää yrittäjien ja Auran 
kunnan yhteiset aamukahvit joka 
kuun viimeinen perjantai. Kahvit 
juodaan joka kerta eri paikassa, 
yleensä yrityksissä, joihin päästään 
tutustumaan.

Vastaavanlaista toimintaa Al-
kio järjestää myös Marttilassa ja 
Koski Tl:ssä. Marttilan yrittäjävä-
ki kokoontuu joka kuun viimeinen 
torstai ja Koski Tl:n joka kuun en-
simmäinen perjantai.

Aamukahvit ovat yrittäjille erin-
omainen tapa verkostoitua paikalli-
siin eri alojen osaajiin.

—Aamukahvit ovat hyvä paik-
ka tutustua eri yrityksiin, päästä 
esille ja tutustua toisiin.

Onpa toiminta jo kantanut 
konkreettista hedelmääkin. Yrityk-
set ovat löytäneet toisistaan bisnes-
kumppaneita.

Yrittäjien aamukahvit vakiintuivat

Auran yrittäjäväki kokoontui lokakuun aamukahvitapaamiseen Boksishopiin. Marko Mäkilä kertoi Vaskion Mausteen uutuudesta, konjak-
kisinapista.

Ennen tässä toimi Toribaari. 
Jossain vaiheessa pitseria, 
viimeisimpänä lounaspaikka. 

—Ainakin ne, muiste-
levat Mäkimattilan juhla-
palvelun yrittäjäpariskunta 
Jenni ja Ville Mäkimattila.

Yläneen keskustassa, 
Haverin- ja Kuntolantien 
kulmassa, sijaitsee Mäki-
mattiloiden uusin alueval-
taus: maaliskuussa avattu 
kahvila-lounasravintola 
Juhliks.

Aikaisemmin yläneläis-
pariskunta on pitänyt lou-
nasravintolaa pelkästään 
Aurassa.

—Yläneen ravintola on 
lähtenyt hyvin odotusten 
mukaan käyntiin. Vähän 
vielä Auran kustannuksella 
mennään, Ville Mäkimattila 
kuvailee.

Kaksi lounasravintolaa 
tukee mukavasti toisiaan. 
Kun kesä on Yläneellä turis-
tien ja mökkiläisten sesonki-
aikaa, Aurassa on hiljaisem-
paa. Syksyllä Aura vilkastuu 
selvästi.

—On ollut yllättävää 
huomata, miten erilaisia 
paikkoja Aura ja Yläne 
ovat. Tuntuu, että niissä 
menee erilainen ruokakin 

kaupaksi.
Ruoka-alan yrittäjät ke-

huvat, miten näiltä seuduil-
ta saa hyvin raaka-aineita. 
Lähituotteita hyödynnetään 
mielellään. Juhliksin lounas-
pöytään päätyy muun muas-
sa täkäläistä lihaa, leipää, 
kalaa ja vihanneksia.

—Yhteistyöverkko toi-
mii hyvin, he toteavat.

Mäkimattilat uskovat 
laadukkaaseen perusruo-
kaan: kunnon lihoihin ja oi-
keaan kermaan.

—Niitä meidän asiakas-
kuntammekin haluaa.

”Hallittua kaaosta”

Pelkällä lounastoiminnalla 
ei eläisi. Pitopalvelu on edel-
leen Mäkimattiloiden yritys-
toiminnan pääartikkeli.

—Pitopalvelutyöt ja-
kaantuvat nykyään useam-
malle päivällä — hyvä niin, 
Jenni Mäkimattila toteaa. 

—Esimerkiksi lakkiaisia 
juhlitaan nykyään useampa-
na päivänä vuodessa, samoin 
rippijuhlia.

Ville Mäkimattila on 
koulutukseltaan muusik-
ko. Mies on muun muassa 

Ville ja Jenni Mäkimattilalla on Juhliks-lounasravintolat Aurassa ja Yläneellä. Yritystoiminnan pääartikkeli on yhä 
kuitenkin pitopalvelu.

Koski TL, puh. 02 484 1077 / 0500 593 006
MA-PE  9-18   LA  9-16

Koski TL, puh. 02 484 1077 / 0500 593 006
MA-PE  9-18   LA  9-16

seilannut Itämerta viihdyt-
tämässä ristelyväkeä. Ensi 
vuonna tarkoitus on kuiten-
kin entistä enemmän pysyä 
kuivalla maalla ja keskittyä 
pitopalveluun. Viikkojen 

työputket aalloilla saavat 
vähitellen jäädä.

—Tykkään näistä ruoka-
hommista tosi paljon. Kyllä 
sitä maailmalla on saanut 
olla jo tarpeeksi. Aikansa 

50-luvun remontoitu puuta-
lo on idyllinen. Verannalla 
on kukkia, lyhdyissä palaa 
kynttilöitä. On kaunista ja 
lämmintä.

Näin on tarkoituskin. 
Henni Syrjänen haluaa, että 
asiakas tuntee itsensä erityi-
sen tervetulleeksi. 

—Tänne ei tulla suorit-
tamaan, vaan nauttimaan 
omaan tahtiin.

Syrjänen perusti vuoden 
alussa Koskela Customin. 
Yritys tarjoaa luovia mu-
siikkipainotteisia harrastus-
tunteja. Tunnit järjestetään 

Tuottaja-yrittäjä piiskaa lämpimästi
Syrjäsen kotona Auran Kir-
konkulmalla.

Taiteenmaisteriksi val-
mistunut Syrjänen työsken-
telee lisäksi luovan alan 
tuottajana. Koskela Custo-
min ydinosaamiseen kuuluu 
kaikenlaisten kulttuuri- ja 
taideprojektien organisointi 
sekä rahoitusasiat.

—Teen pääosin projek-
tinhallintaa. Jeesaan hank-

Auralaisen tuottaja-yrittäjä Henni Syrjäsen työhuone on 
pieni studio, josta löytyy valtavasti erilaisia soittimia ja 
muita musiikintekovälineitä.

kutakin.
Kaiken kaikkiaan Mäki-

mattiloiden yrittäjäarki on 
ollut kiireistä. Kuulemma 
”hallittua kaaosta”.

—Mutta kotona ruuan te-

kevät meidän 15- ja 16-vuo-
tiaat pojat, Jenni Mäkimatti-
la nauraa.

—Kunpa vaan siivoai-
sivat jälkensä myös, Ville 
Mäkimattila virnistää.

keet pyörimään ja autan 
saamaan niistä euroja. Ym-
märrän sekä raha- että taide-
näkökulman.

Syrjänen kaivaa laatikos-
ta flayerin, jossa esitellään 
stand up -koomikko Mika 
Eirtovaaran kiertuetta. Hän 
on toiminut tänä syksynä 
Eirtovaaran tuottajana ja 
managerina.

—Olen sellainen, että 
piiskaan, mutta lämpimästi, 
Syrjänen naurahtaa.

Henni Syrjänen työsken-
teli pitkään Turun Linnateat-
terissa. Hänen leipäpuutaan 

oli viimeisinä vuosina toi-
mitusjohtajan pesti Linnate-
atterin silloisen taiteellisen 
johtajan Kalle Lambergin 
aisaparina. 

Yksi iso syy yrittäjyy-
teen siirtymisessä oli elä-
mäntilanne.

—Päätin, että alan tehdä 
töitä perheen ehdoilla. Se on 
yrittäjänä helpompaa, kun ei 
ole joka päivä aina tiettyyn 
aikaan sidottuna johonkin, 
kahden pienen pojan äiti 
toteaa.

miten valtavasti eri alojen osaa-
mista Auranmaalta löytyy, Alkio 
toteaa.

Hakemiston kustantavat Koski 
Tl:n, Marttilan ja Auran kunnat, 
mutta yrittäjien tulee itse päivittää 
sinne tietonsa. 

—Päivitys on tehty helpoksi, 
sillä päivityspyyntö tulee kaksi 
kertaa vuodessa automaattisesti 
yrittäjän sähköpostiin. Linkin kaut-
ta tiedot saa muokattua ajantasalle.

Mikäli omaa yritystä ei luette-
losta löydy, rekisteröitymään pääsee 
sivuston Yhteystiedot-palkin alta.

Auranmaan yritys- ja palvelu-
hakemisto on osoitteessa auran-
maanyritykset.fi.

Jani
  Salmen  ja

SÄHKÖ-
ASENNUKSIA

Jani Salmenoja
Puh. 0500 729 262

UUDIS- JA
SANEERAUSKOHTEET

- SUUNNITTELU
- ASENNUKSET
- TARVIKKEET
- JÄTEVESI-

PUMPPAAMON
HUOLTO

Vakuutusyhtiöiden työt, maalaukset,
ruostekorjaukset myös traktorit ja mopoautot

Palvelut laajenevat:
Autohuollot, korjaukset, rengasmyynti ym. 

—Varsinkin aloittaville yrityk-
sille aamukahvit ovat hyvä väylä 

saada jalkaa oven väliin, Alkio 
muistuttaa.

Tänne ei tulla suoritta-
maan, vaan nauttimaan

KALLEN MONIAPU
Kalle Hakala

Loventie 272,    21560   Ollila

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

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

Kirkkotie 2, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 420 

Monipuoliset sähköiset
taloushallinnon palvelut

Isännöintiala tarvitsee tekijöitä

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

KÄTEVÄST
HUOLTOON

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

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöös

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

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

Tykkää 
meistä

TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN AUTOKAUPPA

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

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

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

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöösi!

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

Tykkää 
meistä

KKAIDEN AUTOKAUPPA

L
i

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

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

mittaukset ja pesut. aina-auto
huollon ajaksi käyttöös !

FJI-257; Volkswagen PASSAT 
Comfortline 2.0 TDI 81kw 
BlueMotion; -09; 265 tkm; 
harmaa vaalea; 4.1/4.9/6.3; 
128g/km; Ilmast., ABS, 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, CD, MMI, Webasto, 
4900; 

EOK-540; Volvo V40 D2 
Business (MY17.1); -17; 23 
tkm; SININEN; 2.9/3.2/3.7; 
82.g/km; Alv-väh.kelp, 
1-om., Vähän ajettu, 
H-kirja, P-tutka, Xenon, 
Webasto, Ilmast., Aluv., 
2xrenk, Cruise, Met.väri, 
MMI, ; 23400;

JJR-683; Volkswagen 
CADDY MAXI Highline 2,0 
TDI 103 BlueM Technology; 
-15; 142 tkm; Sininen; 
5.1/5.7/6.8; 149g/km; 
H-kirja, Xenon, Ilmast., ESP, 
Vetok., Aluv., 2xrenk, Cruise, 
CD, Bluetooth, MMI, 
Webasto, ; 22400; 

JIL-889; Volkswagen GOLF 
Variant Comfortline 1,4 TSI 
90kw DSG; -11; 178 tkm; 
HARMAA; 5.1/6.0/7.7; 
139g/km; Autom. vaiht., 
Ilmast., ESP, Vetok., Aluv., 
2xrenk, Cruise, Met.väri, CD, 
MMI, Bluetooth, ; 9800;

ILS-262; Skoda RAPID 
Spaceback 1,2 TSI 105 
Ambition (MY15); -14; 
104 tkm; PUNAINEN; 
4.2/5.0/6.3; 116g/km; 
H-kirja, P-tutka, Xenon, 
Ilmast., ABS, Aluv., 
2xrenk, Cruise, ; 9800;

LMR-419; SsangYong 
TIVOLI G16 2WD QUARTZ; 
-16; 44 tkm; sininen ; 
5.5/6.6/8.6; 154g/km; 
Ilmast., ESP, Hillhold, 
2xrenk, Cruise, Met.väri, ; 
11800; 

XMZ-259; Opel INSIGNIA 
5-ov Sport 1,6 CDTI 100 A 
(MY16.C); -16; 63 tkm; 
VALKOINEN; 4.1/5.0/6.5; 
129g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, P-tutka, Ilmast., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, ; 
16900; 

MLV-645; Renault TRAFIC 
2,0 dCi 90 L1H1 5m3 
(MY14.A); -14; 76 tkm; 
VALKOINEN; 5.9/6.9/8.6; 
180g/km; Alv-väh.kelp, 
H-kirja, Ilmast., Vetok., 
2xrenk, Bluetooth, MMI, 
Webasto, ; 13900;

ZLE-836; Mercedes-Benz 
C 200 d T A Premium 
Business (MY16); -16; 163 
tkm; musta; 3.8/4.4/5.3; 
114g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Ilmast., ESP, 
Hillhold, Hiukkassuod., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, CD, ; 
24800;

JKG-926; Mercedes-Benz 
E 220 d A Pro; -17; 367 
tkm; valkoinen ; 
3.6/3.9/4.3; 102g/km; 
Autom. vaiht., 
Alv-väh.kelp, H-kirja, 
Nahkaverh., Xenon, 
Ilmast., ESP, Aluv., Cruise, 
P-tutka, MMI, ; 23800;

SXZ-709; Ford  TRANSIT 
Korkea 350L 2,2TDCi 155 
Trend N1 Van RWD 3,9 
*Sis.alv; -13; 224 tkm; 
harmaa; ; 234g/km; 
Alv-väh.kelp, H-kirja, 
Webasto, Ilmast., ESP, 
Vetok., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, CD, ; 12800;

RPM-766; Honda INSIGHT 
1,3 Elegance Business 5d 
A; -11; 67 tkm; turkoosi ; 
4.5/4.6/4.7; 105g/km; 
Autom. vaiht., Vähän 
ajettu, H-kirja, Ilmast., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, MMI, ABS, ; 
10900;

SYT-296; Mercedes-Benz 
SPRINTER 211CDI-3,0/37K 
keskipitkä A2 A (MY17.2); 
-17; 81 tkm; valkoinen; 
7.3/7.7/8.3; 219g/km; 
Autom. vaiht., 
Alv-väh.kelp, 1-om., 
H-kirja, Ilmast., ESP, Vetok., 
2xrenk, Cruise, MMI, ; 
29800;

IMJ-254; BMW 320 D A 
TwinPower Turbo F31 
Touring xDRIVE; -12; 142 
tkm; musta ; 4.1/4.7/5.7; 
140g/km; 4x4, H-kirja, 
Navi, Lasikatto, Ilmast., 
Hiukkassuod., Aluv., 
Cruise, ; 15900;

EPY-980; BMW X5 3.0d 5d 
A; -07; 191 tkm; Beige; 
7.2/8.7/11.3; 231g/km; 
Autom. vaiht., 
Nahkaverh., Xenon, 
Kattol., Ilmast., 4x4, 
Hiukkassuod., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, MMI, ; 17400;

NKG-999; Audi A3 SB Bsn 
Sport 2,0 TDI 135 Q S tro 
(MY16); -15; 132 tkm; 
musta ; 4.4/4.9/5.8; 
127g/km; 4x4, Autom. 
vaiht., H-kirja, Navi, 
Xenon, Ilmast., ESP, 
Sport-ist., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, MMI, Bluetooth, 
Vetok., ; 21900;

BSP-927; Audi A4 Avant 
Busin 2,0 TDI cleanD 110 
A (MY15); -15; 176 tkm; 
MUSTA; 4.3/4.7/5.4; 
124g/km; 1-om., H-kirja, 
Ilmast., ESP, Aluv., 2xrenk, 
Cruise, CD, MMI, Xenon, 
Sadetunn., Bluetooth, ; 
17900;

KPO-346; Fiat GRANDE 
PUNTO Air 1,2 8v 69hv 
S&S 3d; -11; 26 tkm; 
PUNAINEN; 4.4/5.2/6.7; 
123g/km; 1-om., H-kirja, 
Ilmast., TC, 2xrenk, MMI, ; 
6900;

GLS-188; Volvo XC60 D4 
AWD Business Summum A 
(MY16.1); -16; 87 tkm; 
musta ; 5.1/5.7/6.7; 
149g/km; 4x4, Autom. 
vaiht., Alv-väh.kelp, 
H-kirja, P-tutka, Xenon, 
Webasto, Ilmast., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, CD, 
MMI, ; 35800; 

tai
puhelimitse

020 799 5616 

Varaa aika
netissä 

WWW.AKR.FI

Tilat ovat käyneet ahtaiksi. Parhail-
laan on meneillään remontti, jossa 
asiakasvessat muutetaan työhuo-
neeksi.

—Näissä tiloissa toimi aiem-
min yksityinen lääkäriasema, siksi 
vessoja on niin paljon. Me taas em-
me tarvitse kolmea vessaa, perus-
telee Milka Rautio-Siitonen.

Mutta lisätyöhuoneelle RH-
Isännöinnissä ja Auran Tili ja 
Kiinteistössä on tarvetta. Yrittäjät 
Rautio-Siitonen ja Osmo Huhtala 
ovat juuri palkanneet uuden työn-
tekijän.

—Isännöintityötä on niin pal-
jon, että luovuimme kiinteistönvä-
lityksestä ajanpuutteen vuoksi. Oli 
pakko priorisoida, Huhtala sanoo.

Isännöintialan yrittäjien keski-
ikä on suhteellisen korkea. Elä-
köitymiset tietävät siis lisää töitä 
nuoremmalle polvelle. 

Viimeisin yrityskauppa tehtiin 
pari kuukautta sitten, kun Huhtala ja 
Rautio-Siitonen ostivat Mellilän Tili 
ja Isännöinti Oy:n isännöinnin liike-
toiminnan. Kauppa toi uusia kohtei-
ta erityisesti Loimaan suunnalta.

—Suunnitteilla on laajentaa 
juuri isännöintipuolta. Kun asia-
kaskunta kasvaa, tarvitaan lisää 
tekijöitä, jotta pystymme palvele-
maan kunnolla.

Hyvä palvelu, sitä Huhtala ja 
Rautio-Siitonen korostavat. Läh-
tökohta on, että isännöinti näkyy 
taloyhtiöissä konkreettisesti. He 
eivät siis vain istu Auran tai Ky-
rön toimistoillaan, vaan vieraile-
vat asiakkaiden luona.

—Henkilökuntamme on am-
mattitaitoista. Moni isännöintia-
lalla toimii ilman koulutuspohjaa, 
mutta me pidämme koulutusta tär-
keänä, Rautio-Siitonen alleviivaa.

Ilmeisen tyytyväisiä asiakkaat 
ovatkin olleet. Rautio-Siitonen 
esittelee vuosi sitten RH-Isännöin-
nistä tehdyn asiakastyytyväisyys-
kyselyn tuloksia.

—Saimme todella hyvät arvos-
telut. Yllätti oikein itsemmekin, 
miten positiivista palaute oli.

Kyselyssä toivottiin kuitenkin 
sähköisyyden lisäämistä. Uudet 
säädökset sähköistävät yleensä-
kin tilitoimisto- ja isännöintialaa 
pala palalta. Esimerkiksi vanhojen 
asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää 
tietonsa sähköiseen osakehuoneis-
torekisteriin vuoden 2022 loppuun 
mennessä. 

—Yritämme tarjota sitä, mitä 
kukin haluaa. Asiakkaissamme on 
paljon vanhempaa väkeä, joka ei 
välttämättä käytä sähköpostia tai 
edes tietokonetta. Heille toimitam-

Vaatimukset kasvavat jatkuvasti, joten RH-Isännöinnin sekä Auran Tili ja Kiinteistön yrittäjillä Milka 
Rautio-Siitosella ja Osmo Huhtalalla riittää aina uutta opiskeltavaa.

me paperit kirjepostilla.
—Ja jos posti ei kulje, viem-

me vastikelaskut asiakkaille itse, 
Rautio-Siitonen lisää.

Auran Tili ja Kiinteistön sekä 
RH-Isännöinnin toimialuetta on 

koko Varsinais-Suomi ja osa Sa-
takuntaa. Milka Rautio-Siitonen ja 
Osmo Huhtala ovat molemmat ky-
röläisiä. Vaikka yrityksen toimitila 
saisi olla suurempi, ainakin näillä 
näppäimin toimisto säilyy Aurassa 

OP:n talossa.
—Aura sijaintina on hyvä. 

Täältä pääsee hyvin lähtemään eri 
paikkoihin: Turkuun, Loimaalle, 
Härkätien suuntaan, Satakuntaan, 
Huhtala luettelee.

Yrityspalvelut keskitettiin Auran konttoriin
Auranmaan Osuuspankki on re-
montoinut Auran konttorin tilo-
ja. Lisää neliöitä tarvittiin, koska 
pankki keskitti yrityspalvelunsa 
yhteen osoitteeseen.

—Sijainti vaikutti, kun mietit-
tiin, mihin yrityspalvelut sijoite-
taan. Auran konttori on hallinto-
konttorimme, perustelee OP Au-
ranmaan toimitusjohtaja Tuomo 
Jokinen.

Auran, Marttilan, Paattisten, 
Pöytyän ja Tarvasjoen osuuspan-
kit fuusioituivat reilu vuosi sitten 
yhdeksi yhteiseksi Auranmaan 
Osuuspankiksi.

Koska yrityspalvelut olivat 
hajallaan monessa eri konttorissa, 
katsottiin järkeväksi keskittää ne. 
Yrityspalvelupäällikkö Heidi Kul-
mala on ollut tyytyväinen ratkai-
suun. Yhden katon alla on toimittu 
nyt elokuusta lähtien.

—Nyt kun ollaan samoissa 
tiloissa, me (yrityspalveluiden 
työntekijät) pystymme helposti 
keskustelemaan ja tsemppaamaan 
toisiamme.

Myös yrittäjät ovat kuulemma 
olleet tyytyväisiä. On kätevää, kun 
pankin koko yritysosaamisen saa 
nyt samasta paikasta.

—Toki, jos joku haluaa asioi-
da jossain muussa konttorissa, lii-
kumme tarvittaessa kyllä, Kulmala 
lisää.

Auranmaan Osuuspankki omis-
taa kiinteistön, jossa Auran kontto-
ri toimii. Kun pankkia alettiin laa-
jentaa, muutama niin sanotun ict-
keskuksen tiloissa vuokralla ollut 
yritys muutti muualle.

Pankin käyttöön saatiin lisä-
neliöitä noin 200. Yrityspuolen 
lisäksi uusiin tiloihin remontoi-
tiin kokoushuone, henkilöstöti-
loja sekä työhuoneita hallinnon 
käyttöön.

Parhaillaan rakenteilla on käy-
tävä, joka yhdistää uudet tilat van-
hoihin. Toistaiseksi yrityspuolelle 
ei pääse kulkemaan pankkisalin 
kautta. Jokinen arvioi, että yhdys-
käytävä on valmis ensi vuoden 
alussa.

—Sali on ehkä sellainen, jota 
aletaan Auran konttorissa remon-
toida seuraavaksi. Se ei ole tällä 
hetkellä tarpeeksi toimiva.

Yhdistyminen tehosti

Kaiken kaikkiaan Auranmaan 
Osuuspankille kuuluu hyvää. Fuu-
sioitunut rahalaitos on löytänyt vä-
hitellen uomansa.

—On ollut haastavaa, kun viisi 
pankkia on etsinyt yhtä uutta toi-
mintatapaa. Mutta yhdistymisellä 
haettiin tehokkuutta, ja se on kyl-
lä alkanut näkyä meidän luvuissa, 
toimitusjohtaja Tuomo Jokinen 
kuvailee.

Yrittäjille on joulukuun alku-
puolella tiedossa avoimet ovet. Sil-
loin yrittäjät kutsutaan tutustumaan 
pankin uusiin tiloihin.

—Toki yrittäjät ovat tänne ai-
na tervetulleita – muutenkin kuin 
avointen ovien päivänä, yrityspal-
velupäällikkö Heidi Kulmala lisää.

Auranmaan Osuuspankki on remontoinut Auran konttoriin lisäneli-
öitä. Toimitusjohtaja Tuomo Jokinen ja yrityspalvelupäällikkö Heidi 
Kulmala ovat tyytyväisiä uudistuksiin. 

Kaikki muistavat viime vuoden ke-
sän. Oli kuumaa ja kuivaa. 

Auringonpalvojat nauttivat — 
mutta maanviljelijät eivät. Sato jäi 
kuivuuden takia ennätyspieneksi.

—Kun kunnon satoa ei tullut ja 
tukirahatkin olivat vähissä, vaikut-
taa se tietysti meihin. Isännät eivät 
ole investoineet uusiin laitteisiin, 
sanoo Mepu Oy:n toimitusjohtaja 
Janne Käkönen.

—Onneksi ensi vuosi näyttää 
valoisammalta. Tänä vuonna puin-
tikausi oli pitkä.

Mutta ei Mepussa tumput suo-
rina olla seisty. Koska tilauskirja 
on täyttynyt verkkaisemmin, on 
tänä vuonna keskitytty tuotekehi-
tykseen. Maatalousalan yrityksen 
uutuuksia ovat muun muassa kar-
tiopohjasiilo ja kuivurin pölyn hal-
lintaan tarkoitettu Taifun-laite.

Mepussa satsattu tuotekehitykseen
—Pölytön kuivuri vaikuttaa sel-

västi paloturvallisuuteen. Vuonna 
2017 Suomessa oli 48 kuivuripaloa.

Janne Käkönen osti Mepun 
kolmisen vuotta sitten. Hän kuuli, 
että yritys on tulossa myyntiin ja 
kiinnostui.

Ala oli entuudestaan tuttu, sillä 
somerolaismies pyörittää myös Ars-
kametalli Oy:tä. Arska on Käkösten 
perheyritys, jossa Janne toimii nyt 
kolmannen polven yrittäjänä.

—Kun ostin Mepun, ostin kilpai-
lijan. Olisi ollut surullista, jos Mepu 
ei olisi löytänyt ostajaa. Sen kone-
kanta, infra ja brändi ovat kunnossa.

Joka toinen päivä Käkönen 
työskentelee Somerolla, joka toi-
nen päivä Yläneellä.

—Nyt on tärkeää, että pidetään 
Mepussa rattaat pyörimässä ja pis-
tetään yhtiö kuntoon. Olen pyrki-

nyt tuomaan maalaisjärkeä tänne, 
Käkönen kuvailee. 

Tukipolitiikalla iso vaikutus

Tähän aikaan vuodesta Mepun väki 
kiertää näyttelyitä ympäri maailmaa.

—Aika tarkkaan puolet myyn-
nistämme tehdään kotimaahan ja 
puolet ulkomaille.

Mepun liikevaihto oli viime 
vuonna 11,2 miljoonaa euroa. 

Yläneläinen Marko Laine on viihtynyt Mepulla jo parikymmentä vuotta. Yhtiön palkkalistoilla on reilu 
50 työntekijää.

Taifun on suunniteltu parantamaan kuivurien paloturvallisuutta ja 
pölyttömyyttä. Etualalla oikealla Einari-pölykontti, johon on helppo 
liittää esipuhdistajalta tuleva roskaputki.

Summasta 90 prosenttia tulee vil-
jankäsittelylaitteista ja 10 prosent-
tia lämmittimistä.

Jonkin verran Käkönen on seu-
raillut Iso-Britannian brexit-jupak-
kaa. Ero EU:sta ei suoranaisesti 
vaikuttaisi Mepuun, koska kauppaa 
saarivaltioon ei tehdä.

—Mutta välillisesti erolla voi 
olla isojakin vaikutuksia, Käkönen 
painottaa.

Jos yksi iso jäsenvaltio lähtee, 
on maksumiehiä vähemmän. Ero 

todennäköisesti laskisi unionin 
maataloustukia.

—Tukirahapolitiikka sanelee 
pitkälti meidän toimintaamme. 
Epätietoisuus maailman menosta 
himmaa investointeja. 

Mutta vähän Mepussa on jo tä-
hyilty kauemmas, Atlantin toiselle 
puolelle.

—Tarkoitus on lähteä hieman 
USA:n markkinoita haastamaan. 
Isot pelaajat ovat siellä, Janne Kä-
könen toteaa.
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Auran Aarteet muuttaa suurempiin tiloihin Monipuolinen yrittäjä vaikuttaa 
nyt MarttilassaPientä stressiä pukkaa. Kirp-

putoriyrityksen muuttami-
nen toisiin liiketiloihin ei ole 
mikään yhden illan projekti.

—Toivon, että uudessa 
paikassa saataisiin pidettyä 
avajaiset viimeistään tammi-
kuun puolivälissä, sanoo Au-
ran Aarteiden yrittäjä Heidi 
Ahlgren.

Uusi paikka löytyi Mei-
jerinkujalta, entisistä Salen 
tiloista. Isompi liiketila on ol-
lut haaveena jo jonkin aikaa.

—Nyt päästään väljem-
piin neliöihin. Esimerkiksi 
huonekalut ja valaisimet saa 
paljon paremmin esille. 

Kun aikoinaan Aurassa oli 
kolmekin kirpputoria, nyt Au-
ran Aarteet on ainoa. Se näkyy 
kasvavissa asiakasmäärissä.

—Kesällä täällä tuntuu 
käyvän aivan eri asiakkaat. 
On kesämökkiläisiä ja ohi-
kulkumatkalla olevia. Paikal-
liset tulevat ostoksille sitten 
taas elokuussa, kun koulut 
alkavat, Ahlgren ynnää.

Auran Aarteiden lisäksi 
liiketilaan muuttaa ABC:ltä 
lemmikkitarvikeliike Aura Pet.

Ei pelkästään kirpputori

Heidi Ahlgren alkoi kirp-
putoriyrittäjäksi oikeastaan 

lasten takia. Raisiosta ko-
toisin oleva Ahlgren muutti 
Auraan 2006 ja jälkikasvun 
myötä toivoi, että työpaikka 
olisi lähellä ja joustava.

—Pohdin myös, että oli-
si mukavaa, jos Aurassa oli-
si joku paikka, mihin mennä 
kuluttamaan aikaa. Sellai-
nen, johon voisi mennä vaik-
ka lastenvaunujen kanssa.

Auran Aarteet avattiin 
toukokuussa 2013. Yritys 
on pääasiassa kirpputori, 
mutta sen ohesta löytyy pie-
ni kahvio. Jotain uuttakin 
on myynnissä: ompelutar-
vikkeita, kankaita, hieman 
lahjatavaroita ja paikallisia 
tuotteita. 

Auran Aarteet tarjoaa 
myös Vetopeli Oy:n traileri-
vuokrausta sekä ompelupal-
velua.

—En ole vaatturi, mutta 
olen ommellut pienestä pitä-
en. Teen lyhennyksiä, verho-
jen ompelua, saumojen kor-
jausta, vetoketjujen vaihtoa, 
Ahlgren luettelee.

Lisää auranmaalaista 
yhteistyötä

Heidi Ahlgren on toiminut 
vuoden verran Auran Yrittä-
jät ry:n puheenjohtajana.

Nykyään Heidi Ahlgren keskittyy Auran Aarteiden pyörittämiseen. Aiemmin hänellä oli kirpputori myös Maskussa. 
Yrittäjäuransa Ahlgren aloitti Turun Länsikeskuksesta, jossa hänellä oli kaverinsa kanssa kynttilä- ja lahjatavara-
liike Puttipaja.

Aluksi se harmitti, totta kai. 
Auranmaan OP kertoi laajen-
tavansa Auran konttoriaan 
niin, että osa vuokralaisista 
joutuisi lähtemään. Anneli 
Malisen täytyisi siirtää kir-
janpito- ja tilinpäätöspalve-
luyrityksensä sekä Boutique 
Ilennansa muualle.

Sopivaa liiketilaa ei enää 
Aurassa ollut, joten etsintää 
oli laajennettava. Lopulta 
tärppäsi. Oiva liiketila löytyi 
Marttilan sydämestä, Kirk-
kotien varresta.

—Täältä en enää lähtisi 
mihinkään, nykyään Martti-
lassa asuva nainen hymyilee.

Malinen harmittelee sot-
kua. Joulusesonki painaa 
päälle, joten pahvilaatikoita 
on kaikkialla. Vaikka Mali-
sen päätyötä on kirjanpito, 
hänellä on kolmena päivänä 
viikossa auki oleva sisustus- 
ja lahjatavaraliike Boutique 
Ilenna.

—Osa näistä tavaroista 
on lähdössä Auraan, Auraa-
mon joulukauppaan myyn-
tiin, yrittäjä osoittelee laati-
koita.

Ilennan hyllyillä komei-
lee muun muassa kyntti-
länjalkoja, tyynyjä, koruja, 
kosmetiikkaa, lankoja, pai-
kallisia puutöitäkin.

—Ilenna on kuin harras-
tus. Se piristää mieltäni.

Ilennan kautta marttila-
laiset pääsevät nyt myös os-
tamaan tuoreita kukkia.

—Siltasaari Koskelta toi-
mittaa kimppuja joka torstai.

Sen suurempia tulevai-
suuden suunnitelmia Mali-
sella ei ole. Varsinkaan nyt, 
kun kevään muuton jälkeen 
palikat alkavat loksahdella 
paikoilleen.

Mutta ideoita yrittäjällä 
kyllä piisaa. Malinen järjes-

Anneli Malisen kirjanpitoyritys sekä sisustus- ja lahjatavaraliike Boutique Ilenna 
elävöittävät nyt Marttilan keskustaa. Aurasta oli muutettava, koska sopivaa liiketilaa 
ei enää löytynyt.

tää Perfect Home -sisustus-
kutsuja ja pohtii, mikseipä 
kutsuja voitaisi järjestää 
myös Ilennassa. Käsityöpii-
rikin on ollut suunnitteilla.

—Kokoonnuttaisiin Ilen-
naan tekemään käsitöitä, saa-
maan vinkkejä toisiltamme ja 
juttelemaan.

Niin, onhan yksi juttu 
vielä. Malisella on parhail-
laan vetämässä Aluehallin-
tovirastossa hakemus Alkon 

noutopisteen saamiseksi. 
Mikäli hakemus hyväksy-
tään, marttilalaiset voivat 
tilata Alkon tuotteita verkko-
kaupasta ja noutaa ne Bou-
tique Ilennasta.

—Anski (elinkeinoasian-
tuntija Anna-Mari Alkio) 
vinkkasi, että noutopisteel-
le voisi olla kysyntää. Kyl-
lä minulla täällä lukollisia 
kaappeja piisaa, Anneli Ma-
linen naurahtaa.

—Puheenjohtajuus on 
avannut silmiä, Aurassahan 
on vaikka kuinka paljon eri-
laisia yrittäjiä!

Ahlgren kokee, että 
yritysten kesken on hyvä 
meininki. Kuukausittain jär-

jestettävät yrittäjien aamu-
kahvit keräävät mukavasti 
porukkaa. Yhteistyö toimii, 
ja kaveria ollaan valmiita 
auttamaan.

Ison kiitoksen saa Auran 
kehittämisjohtaja Anna-

Mari Alkio.
—Toivotaan, että yhteis-

työ kunnan kanssa pysyy yh-
tä aktiivisena kuin se on nyt.

Sen sijaan yhteistyötä 
voisi olla enemmän auran-
maalaisten yrittäjäyhdis-

tysten kesken. Yrittäjät kun 
joka tapauksessa liikkuvat 
ja tekevät kauppaa kuntara-
jojen yli.

—Miksei voisi olla yksi 
iso Auranmaan Yrittäjät ja 
sen alla pienet paikallisyh-
distykset, Ahlgren ehdottaa.

Aura sai 
kultakimpaleen
Kun tarmoa riittää, nopealla-
kin aikataululla saa valtavas-
ti aikaan. Tämän on osoitta-
nut Anna-Mari Alkio, joka 
aloitti viime joulukuussa 
Auran kunnan kehittämis-
johtajana. 

Alkio on potkaissut mo-
nitoimitila Auraamon käyn-
tiin, vakiinnuttanut yrittä-
jien aamukahvitoiminnan, 
ideoinut yrittäjäyhteistyö-
kuvioita ja kesätoritoimin-
taa — muun muassa. Alkio 
toimii elinkeinoasiantuntija-
na Auran lisäksi Marttilassa 
ja Koski Tl:ssä. Hän mark-
kinoi, jalkautuu, somettaa, 
tukee, kuuntelee ja kyselee.

—Vihdoin jotakuta kiin-
nostaa, mitä yrittäjälle kuu-
luu. Tähän asti kuntaa on 
kiinnostanut tasan sen ver-
ran, että verot tulee tilitettyä, 
kokee pitkän uran tehnyt au-
ralaisyrittäjä.

Alkio on otettu avosylin 
vastaan. Yrittäjät kehuvat 
häntä innokkaaksi, innostu-
neeksi ja innostavaksi. Al-

KOMMENTTI

kio koetaan aurinkoiseksi, 
avoimeksi ja positiiviseksi 
tosiosaajaksi, jolle voi aina 
soittaa.

—Anski on rakentaja 
— hän rakentaa siltoja. Hän 
näkee kaikki, ketään ei jätetä 
ulkopuolelle.

Positiivinen pöhinä on 
enemmän kuin tervetullutta. 
Juuri tällaista energiaa Au-
ran ja koko Auranmaan elin-
keinoelämään tarvittiinkin.

Maria Suomi
toimittaja
Yritteliäs Auranmaa

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 HINAUSPALVELU
PIKKU REMONTIT, HUOLLOT

PESUPALVELUT, RENGASMYYNTI
Takojantie 5, Mellilä HUOLLOT / AJANVARAUS: 050 3065 505

HINAUSPÄIVYSTYS: 040 4166 112 
sauli.rautiainen@gmail.com

Digimarkkinointi

Mainosmateriaalit

Video- ja valokuvaus

Internetsivut ja -palvelut

Printtimarkkinointi

Ilme ja sisältö

Ulko- ja sisämainokset

Loimaa-Lempäälä
044 700 9000/ 044 700 9065

info@trival.fi

KOSKEN
AUTOKATSASTUS

         Kosken
   Liikenneasemalle          

 Koskentie 372

Tervetuloa katsastukseen 
ja pullakahville!

p. 044 244 5658

Ma-Pe klo 9.00-16.00
tai sopimuksen mukaan

Katsastamme myös kuorma-autot

0400 884 570       www.mototapsa.fi

MOTOTAPSA ma-ke
to
pe
la

9-17
9-18
9-17

10-15RIIHIKOSKI
Jouhiniityntie 29

(Kantatien varrella,
vastapäätä Sankarintietä)

Husqvarna ja Stihl huoltoVarusteet ja tarvikkeet

LAADUKKAAT  KONEET ERIKOISLIIKKEESTÄ
TERVETULOA KAUPOILLE!

RAIVAUSSAHA 555 FXT 

Nyt 999,-
Ovh.1199,-

RAIVAUSSAHA 545 FX

MOOTTORISAHA 550 XPG

RAIVAUSSAHA FS 460 C-EM 

960,-

RAIVAUSSAHA FS 260 C-E

690,-

MOOTTORISAHA MS 261 C-M VW
lämpökahvallinen

860,-
MOTO MIX PIENKONEBENSA

5L16,-

Nyt 799,-
Ovh.929,-

Nyt 830,-
Ovh.959,-

MOOTTORISAHA 550 XPG Mark II

Nyt 880,-
Ovh.999,-

vain 1 kpl

vain 1 kpl

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

Turvaa  
kylmän keskelle

sallila.fi

SE-Talviturva
SE-Talviturva on tuote, jossa sähkön 
hinta on kiinteä talviaikana. Muina 
kuukausina hinta määräytyy Nord 
Pool Spot-sähköpörssin tuntihinnan 
mukaan.

Puh 02 764 31, Loimijoentie 65, Alastaro

Leppämäentie 346.
KALLIOMURSKEET MARTTILASTA

Toimitettuna tai noudettuna
0400 492 170 Pasi Kullanmäki

www.siutilanpkkivi.fi

SIUT LANI

pkullanmaki@gmail.com

PK KIVI OY

TYÖTURVALLI-
SUUSKORTTI-
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Ilma-vesilämpöpumppu.

Kylmiin
olosuhteisiin.

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

 ja laajentaa myöhemmin.
  Valmistettu Japanissa; korkealaatuiset komponentit 

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

 lämpöpumppujärjestelmä.

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

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

TESTIMENESTYJÄ
* TM Rakennusmaailma 2/2015

MADE IN 
JAPAN

Jälleenmyyjä:

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

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

KYLMIIN OLOSUHTEISIIN !

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

Viileästi
kesähelteillä!

Kotona paras.
Ratkaisevasti parempi

ilmalämpöpumppu.

Toshiba Premium
aidosti pohjoisiin oloihin suunniteltu 

huippu-uutuus nyt Suomessa!

alkaen 
50,-/kk

asennettuna

 OTA YHTEYTTÄ niin jutellaan lisää  p. 045 678 0926
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OTA YHTEYTTÄ niin jutellaan lisää
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Lämpöpumppuasennus 
vaatii aina luvat, 
asennusliikkeesi  

tiedot voi tarkistaa 
Tukes.fi tai 
soittamalla.
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Puutyöliike Lintuahot Ky

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

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

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

Iltatori vakiintui kesätiistaihin
Kahvittelua, musiikkiesityk-
siä, kirppismyyntiä, hyviä 
ostoksia, tuttujen tapaamis-
ta. Kesätiistaisin järjestetyllä 
iltatorilla oli selkeästi paik-
kansa Aurassa. 

—Tarkoitus on jatkaa to-
ritoimintaa taas ensi kesänä, 
kertoo Auran Yrittäjät ry:n 
varapuheenjohtaja Arvo 
Laakso. 

Iltatori järjestettiin nyt 
K-Market Aurantorin pihal-
la, mutta ensi kesänä se saa-

Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio jakoi 
ämpäreitä kesän ensimmäisellä torilla. (Kuva: Sauli 
Nuolemo)

Iltatorit järjestettiin K-marketin pihalla tiistai-iltaisin. (Kuva: Arvo Laakso)

Irma Kallio osti mansikoita. (Kuva: Arvo Laakso)

Ella Virtasen poneilla pääsi ratsastamaan. 
(Kuva: Anna-Sofia Holppi)

www.matkaheino.fi

044 0203 177/Pasi Heino
matkaheino@gmail.com

8.12. ”RASKASTA JOULUA” TAMPERE TALOSSA 80 €

Bussin ajoreitti: 
Koski 12.10 – Someron tori 12.40 – Forssan Autokeidas 13.10 – 
Humppila – Tampere 14.20

16.-21.2. HIIHTO JA LASKETTELUMATKA RUKALLE
550 €/hlö 2hh.  Yhden hengen huone 820 €
Kun kahden aikuisen kanssa samassa huoneessa lisävuoteessa 
majoittuu 1-2 lasta 3-12 v on hinta 100 €/lapsi. ILM. 22.12. 
MENNESSÄ!

7.-14.3.2020 HIIHTOMATKA YLLÄKSELLE 810 €
Yhden hengen huoneessa 1100 €. Varattavissa muutama 2 
makuuhuoneen huoneisto omalla saunalla. Hinta 825 €/hlö, kun 
huoneistossa 3 henkeä. Hinta 755 €/hlö, kun huoneistossa 4 
henkeä, huoneisto kahdelle 1230 €/hlö.
Matkan hintaan sisältyy majoitus valitussa huonevaihtoehdossa 
aamiaisella ja noutopöytäruokailulla x 7, vapaa pääsy Äkäshotellin 
viihderavintolaan, sekä bussikuljetukset.  ILM. 6.1. MENNESSÄ!
Hiihto- ja laskettelumatkoissa bussin ajoreitti on
Koski Tl – Salo – Somero – Forssa – Tampere..

Sis. Liippu + kuljetus. 

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

hitsaus/koneistus
• Laakerit ja laakeriyksiköt

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

www.protecmatic.fi

OTA YHTEYTTÄ JA 
KERRO TARPEESI!

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN

020 527 50024 h
www.specma.fi
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www.terrasoltrading.org
turkka.leminen@terrasoltrading.orgpuh. 040 091 9560 

TUNTEELLA SÄÄSTÖÄ SINULLE / YRITYKSELLESI, NÄIN LUONTOKIN KIITTÄÄ!
KIITOS ETTÄ LUIT TÄMÄN!

Mikäli heräsi kysymyksiä niin kysy rohkeasti, me palvelemme!

Hei!  

Sami Salminen

0500-783 443

www.oripaansahko.fi orisahko@elisanet.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

Riskintie 3, 21380 AURA 
aura@boksishop.fi

040 774 1880
boksishop.fi

Avoinna: ma-pe 8-17.30, la 9-14

Boksishopin joulukalenterissa tarjouksia ja
arvontaa joka päivä koko joulukuun ajan.

tetaan pystyttää Auraamon 
kupeeseen. 

—Paikasta ei ole vielä 
varmuutta, Laakso jatkaa.

Iltatoria järjestivät yrittä-
jäyhdistyksen lisäksi Auran 
kunta sekä Härkätien 4H-
yhdistys. 4H:laiset vastasi-
vat kahvimyynnistä.

Avajaisia vietettiin 4. 
kesäkuuta ja tämän vuoden 
viimeinen torikerta oli 27. 
elokuuta.

Kunnossapito
Sähkösuunnittelu Sähköasennus Huolto

Automatisointi Tarvikkeet

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

Sähköasennukset 
kokemuksella vuodesta 1953

Sähköasennukset 
kokemuksella vuodesta 1953

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

Turun varaosamyymälä Orikedonkatu 12, 050 339 3151

P. 050 514 1169/huolto, 050 373 3788/varaosat
• www.konehuoltohannuonnela.fi

PUINTIAIKANA HUOLTO-
JA VARAOSAPÄIVYSTYS

VARAOSAPÄIVYSTYS

050 514 1169

Konehuolto Hannu Onnela Oy

RAV240, Valmet LED-ajovalo 
1850 lm/2450 lm. Sopivuus 
6000-8000 sarjan hi-tech, 
mezzo, 
mega ja 
05 sarja. 

69 €

RTV404, 
Massey 
Ferguson 
40 W/4000 lm, 
upotettava

79 € 

RTV405, Valmet 
40 W/3400 lm, 
sivukiinnitys

65 € 

RTV505
50 W/4800 lm 
tehokas 
yleismalli

79 € 

RTV410, 
Case/Ford 
New Holland 
40 W/4000 lm

65 € 

TYÖVALOJA

Turun varaosamyymälä Orikedonkatu 12, 050 339 3151

Adblue 10 L 
10 €
Tynnyri 

150 €
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Virttaanraitti 14, 32560 VIRTTAA

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

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

Monipuolista 
vesiliikuntaa!

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

Myös ulkoallas

kunto- ja 
voimailusalit  

Kananmunien 
suoramyynti
Myymme kananmunia suoraan kanalalta 
kahdessa osoitteessa: 

Kojonkulmantie 183, Alastaro
Saarenmaantie 95, Orisuo

Kananmunien 
suoramyynti

Vesikoskenkatu 13, Loimaa

32 €/hlö
Pöytävaraukset:
anniina.marjamaki@lanko.fi 
tai www.lanko.fi

Tervetuloa
 herku�elemaan!

KLO 18 KLO 18
PE 29.11. LA 30.11.
BUFFETBUFFET

Awux Auranmaa 
Auranmaan Auto Oy 

040 701 0071 
 

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

Auto-Laakso 
0400 531 810 

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

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

ottopiste • Autopeltikorjaamo 
• Automaalaamo 
• Lasien vaihdot 
• Vakuutusyhtiöiden        

vahinkotarkastukset 
• Pyörien suuntaukset 
• Ilmastointihuollot 
• Vikadiagnostiikka 

Vahingon sattuessa kaikki palvelut saman katon alta! 

Hoitoala kaipaa osaavia tekijöitä
Oletko sinä pohtinut alanvaihtoa tai 
osaamisesi päivittämistä?

Hae opiskelemaan  
lähihoitajaksi Lietoon tai  
Loimaalle, Novidaan. Nyt  
sinun on mahdollista myös  
päivittää omaa osaamistasi  
uusien tutkinnon perusteiden  
mukaisiksi tai tulla tekemään  
kokonaan uusi osaamisala. 
 
Työllistymismahdollisuudet hoitoalalle 
ovat erinomaiset. 

Lisätietoja:  
koulutuspäällikkö Timo Kulmala
timo.kulmala@novida.fi,  
puh. 044 090 1223
opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio
kaisa.kastio-moisio@novida.fi,  
puh. 044 090 1225

Sisustaminen on ihanaa
... ammattina
... harrastuksena
... lisäkoulutuksena

Tule opiskelemaan Novidaan
sisustamista ja sisustustekstiilien
valmistamista.

Ota yhteyttä niin räätälöimme
sinulle yksilöllistä koulutusta
toiveesi mukaan.

Lisätietoja:
minna.kantola@novida.fi
puh. 044 090 1265
--------------------------------------------------------

Hae jatkuvassa haussa tai ole 
yhteydessä meihin!
www.novida.fi -> jatkuva haku

Huuskantie 12 Aura. 
P. 050 407 8372 
Avoinna:  
ma-pe 10-18, la 10-14

Perinteinen Palveleva huonekalukauppa Aurassa! 

Golf  
nojatuoli
- väri ruskea 

169 ,-
(280,-) 

ERÄ vain

Marta Moduuli sohva
- sohva mittojen mukaan

korotettu 
senior tuoli
-  koivua 

divaanit alkaen 399,-

EmmE hyväksy AsiAkkAidEn kohtEluA, mE PAlvElEmmE!

 FinnmaRi lahjatavaRat mEiltÄ

eden 1 jenkkisänky 
-  160x200 kotimainen
-  sis. petarin ja jalat 

onni nostava recliner

599 ,-
(1000,-) 

vain

129 ,-
(220,-) 

vain

599 ,-
(900,-) 

vain

Viljan ajot,
apulantakuljetukset,

lietteen siirrot

Matti 040 535 4661

Loimaan Kone ja Kuljetus OyLoimaan Kone ja Kuljetus Oy

Mika 050 582 5336

Matti 040 535 4661

Mika 050 582 5336

Muista kotitalous-

palvelusetelit!www.pihaportti.fi Turuntie 61, 32200 LOIMAA

Lue lisää lasi- 
valikoimastamme
ja tutustu myös 
muihin palveluihimme:

puh. 044-7442 310 

MYÖS PÄIVYSTYS 
LASIRIKOISSA

044-7442 300
Pyydä tarjous!

- turvallisesti  
  ja nopeasti
- vaikeistakin 
  paikoista
- myös muiden 
  puiden kaato
- tarvittaessa 
  nostin apuna
- oksien ja  
  roskien  
  siivous

Puh. 044-7442 300

Kaikenlaiset lasit ja lasitustyöt sekä 
terassien ja parvekkeiden lasitukset.

vähennys javähennys ja

AVAA PORTTI HYVÄÄN PALVELUUN!AVAA PORTTI HYVÄÄN PALVELUUN!

UR

AURALAISTEN OMA OLOHUONE



ELÄVÄN VIRRAN KUNTA


