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Pöytyäläinen yrittäjä 
Eija-Sinikka Rau-
tajuuri oli mukana 
muotitapahtumassa 
uudella Mieheltä nai-
selle -farkkumallistolla, 
joka herätti mukavasti 
kiinnostusta. Lem-
mikkieläintuotteista 
farkkupuolelle jatkanut 
Rautajuuri perusti eko-
logisuuteen satsaavan 
yrityksensä kaksi vuotta 
sitten, jolloin hän pää-
si mukaan Loimaan 
seutukunnan Yritys-
hautomoon. Rauta-
juuri kertoo saaneensa 
hankkeesta kiitettävästi 
tukea.

–Olen saanut alusta 
asti paljon tietoa ja 
apua paperirumban 
pyörittämisessä. Se on 
ollut myös rohkaisevaa, 
että aina on voinut ky-
syä neuvoja, kun siihen 
on tullut tarvetta. 

Rautajuuri antaa kol-
mivuotiselle hankkeelle 
kiitosta myös siitä, että 
on sen puitteissa ta-
vannut muita yrittäijä. 

–Vertaistuki on uu-
delle yrittäjälle erittäin 
tärkeää, hän korostaa.

Rautajuuri katsoo 
varsin luottavaisin 
mielin tulevaisuuteen, 
jossa hän näkee yhä 
tärkeämpänä osana se-
kä ekologisuuden että 
kierrätyksen.

PAPERIRUMBAA
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PÖYTYÄ/Riihikoski
Virpi Koskinen

Parikymmentä lähikuntien 
näytteilleasettajaa, teemana 
kauneus ja muoti ja lavalla 
malleja aina 2-vuotiaista vä-
hän varttuneempiin naisiin. 
Näillä eväillä pöytyäläiset 
naisleijonat eli LC Pöytyä/
Afrodite järjesti Kisariihes-
sä muotitapahtuman viime 
torstaina.

–Järjestelyt menivät hyvin, 
ja odotamme iltaan noin 
200-300 kävijää, kuten on ol-
lut aikaisemminkin meidän 
järjestämissä naistenpäivän 
tapahtumissa, summasi Ma-
rianne Raiko. 

Muotinäytöksen tarjon-
nassa huomioitiin kaiken-
ikäiset ja -kokoiset naiset, 
ja kattava muotikatsaus 
ylsi arjesta juhlaan. Lavalle 
asteltiin näyttävissä iltapu-
vuissa ja huimissa koroissa, 
mutta myös turvakengissä 
ja työvaatteissa. Työ- ja ul-
koiluvaateyritystä Oripääs-
sä pyörittävä Kirsi Isotalo 
luonnehti, että tämän päivän 
työvaatteissa huomioidaan 
hyvä istuvuus sekä tekniset 
materiaalit. 

Pehmoleluja ja matka-
muistoja valmistava pöyty-
äläinen Lintakalle Oy osal-
listui muotitapahtumaan 
uuden aluevaltauksen kera.

–Laajensimme asusteisiin, 
ja tarkoitus on avata verkko-
kauppa vielä tämän kevään 
aikana, linjasi yrittäjä Sanna 
Pitkänen, jonka osastolla oli 
esillä muun muassa aurin-
kolaseja.

Marttilalaisen Sini Ruo-
hosen runsaassa helmiko-
ruvalikoimassa pyörähteli 
myös kädentaitajan uusinta 
tuotantoa.  

–Helmiäislasihelmissä on 
magneettilukot, joilla koruja 
voidaan säätää eri pituisik-
si. Helmien lisäksi niissä on 
hopeoitu koru, Ruohonen 
tarkensi uusinta sydänkorua 
esitellessään.  

Muotinäytöksen kuopuk-
set, kolmevuotiaat Vili Vir-
tanen ja Malina Laihia, sekä 
nelivuotias Enni Väätäinen 
esittelivät rennolla tyylillä 
kyröläisen lastenvaateliik-
keen mallistoa.

–Heillä on muotinäytök-
sistä ja -kuvauksista jo pitkä 
kokemus, naurahti Kididean 
yrittäjä Marjo Laihia.

Esiintymislava oli puh-
jennut täyteen kukkaan 
pöytyäläisen floristin, Taina 
Ali-Raatikaisen taidokkaissa 
käsissä, ja aidot kukat somis-
tivat myös muutamia asuko-
konaisuuksia. 

–Kukkakoruja käytetään 
esimerkiksi kaasoilla häissä, 
Ali-Raatikainen kertoi gerbe-

ralla koristettua rannekorua 
näyttäessään. 

Lavalle toivat oman väri-
läiskänsä räväkät siskokset 
Impi ja Lempi, joiden muo-

tivermeisiin erilaisissa tapah-
tumissa hyppäävät Minna 
Suomi ja Marita Rikassaari. 
Muotinäytöksen juonsi Sari 
Tamminen.

Naiset ja naperot lavalla
Muotitapah-
tuma naisten-
päivän 
kunniaksi

Muotinäytöksen yksi hehkuvimmista asukokonaisuuksista, aina näyttäviä ken-
kiä myöten.

-Mie-
heltä 
naiselle 
-mallisto 
on uusin-
ta tuo-
tantoani, 
esittelee 
Eija-
Sinikka 
Rauta-
juuri 
hametta, 
jota ko-
ristaa 
kravatti.

Nelivuo-
tias Enni 
Vää-
täinen 
iloitteli 
lavalla 
sateen-
varjon 
kera.

TARVASJOKI
Virpi Koskinen

Tarvasjoen seurakunnan 
jumalanpalvelus kuullaan 
suorassa radiolähetyksessä 
tulevana sunnuntaina eli 16. 
maaliskuuta. Seurakunnan 
historian ensimmäisen suo-
ran radio-
lähetyksen 
toteutta-
minen on 
edellyttä-
nyt sekä 
kirkko-
herra Outi 
Niiniaholta 
että vt. kanttori Minna Mä-
kiseltä useita harjoituksia 
sekuntikellon kanssa. Lähe-
tys kestää tasan 58 minuut-
tia, josta saarnan osuus on 
kahdeksan minuuttia. 

–Suoran radiolähetyksen 
tekeminen on todellista se-
kuntipeliä. Esimerkiksi kol-
men sekunnin hiljaisuus on 
radiossa aivan liian pitkä, 
joten saarnastuoliin on siir-
ryttävä virren aikana, Outi-
pappi luonnehtii.

Mäkinen on tehnyt radio-
lähetystä varten paljon taus-
tatyötä. Hän on muun mu-
assa kellottanut sekunnin 
tarkkuudella kaikki,  mitä 
messun aikana tapahtuu. 
Koska Ylen kirkonkellojen 
arkistossa ei ole Tarvasjoen 
kellojen soittoa, se äänite-
tään etukäteen lauantaina.

–Joten kenenkään ei 
kannata ihmetellä, mik-
si kirkonkellot soivat niin 

erikoiseen aikaan, Mäkinen 
hymähtää.  

Suorassa lähetyksessä 
kuullaan kahta tekstin-
lukijaa, ja esirukousta on 
lukemassa myös lapsia. 
Messussa on mukana myös 
lauluryhmä sekä saksofo-
nisti, ja kanttorina toimii 
oopperalaulaja Nicholas 
Söderlund. Myös kirkko-
kansalla on lähetyksen on-
nistumisessa tärkeä rooli. 

-Jotta virret ja muut yh-
teiset osat kuuluisivat hy-
vin lähetyksessä, odotamme 
kirkkoon ainakin kahtasa-
taa seurakuntalaista,Outi-
pappi vinkkaa. 

Tarvas-
joen seu-
rakunnan 
sunnuntai-
jumalanpal-
veluksissa 
käy keski-
määrin 68 
seurakun-

talaista. Tulevana sunnun-
taina Outi-papin saarnaa 
kuuntelee noin 183 000 
henkilöä. Tuleva lähetys on 
vaikuttanut myös saarnan 
kirjoittamiseen. 

–Sanoja on täytynyt miet-
tiä tarkemmin, ja olen myös 
lukenut saarnaa ääneen. 
Myönnettävä on, että hie-
man jännittää. Täytyy vaan 
toivoa, että kaikki menee 
hyvin, Outi-pappi hymyi-
lee ja kertoo, että seuraava 
suora radiolähetys tehdään 
marraskuussa. Tarvasjoen 
kirkossa pidetyn jumalan-
paveluksen voi kuunnella 
jälkikäteen Yle Areenan net-
tisivuilta. 

Tarvasjoen seurakunnan 
jumalanpalveluksen suora 
radiolähetys sunnuntaina 
16.3. kello 10 Radio YLE 
Ykkösellä taajuudella 89,8

Jumalanpalvelus 
suorana radioon

Moni sytyttää kynttilän kuunnellessaan jumalan-
palvelusta radiosta, Outi Niiniaho tietää.

Kirkkoon 
toivotaan 
runsaasti 
väkeä

Myönnet-
tävä on, 
että hie-

man jännittää.man jänn””
AURA
Marika Koliseva

Viime viikon torstaina Aurassa 
vietettiin Nuorisokahvila Ca-
fescon seitsemänvuotissynttä-
reitä. Illan ohjelmana oli suo-
situn hip hop -artisti Elastisen 
keikka. Lähes satapäinen yleisö 
sai kokea monelle ikimuistoisen 
illan. Sympaattinen Elastinen 
valloitti yleisön puolelleen heti 
astuessaan takahuoneesta est-
radille. 
-Kuin olisi jonkun olohuonee-
seen tullut keikalle, Elastinen 
kehui kodikasta tunnelmaa jo 
ensimmäisten kappaleiden vä-
lissä. 
Yleisö tanssi ja lauloi mukana 
nauttien illasta täysin sydämin. 
-Makeeta, kun näkee, että 
kaikki ovat samalta kylältä ja 
kavereita. Ei ujosteltu vaan 
rohkeasti lähdettiin heti tans-
simaan. Isoissa paikoissa on 
isompi kynnys, Elastinen heh-
kutti keikan jälkeen. 

Cafescon tapahtuma oli 
suunnattu alaikäisille. Nuorin 
yleisön joukossa olikin 4-vuo-
tias auralainen Heikki Haveri-
nen. Nuori mies räppäsi eturi-
vissä idolinsa musiikin tahtiin 
täydellä tunteella. Keikan jäl-
keen miehenalku totesi lyhyesti 
ja ytimekkäästi: ”Siistii.” Myös 
Elastinen huomasi pienen fa-
ninsa eturivissä ja nimitti hä-
net leikkisästi, Auran iso H:ksi, 
kaupunginjohtaja Heikiksi. 

Keikan jälkeen oli yhteisku-
van ja nimikirjoitusten aika 
kaikille halukkaille. Liikuttava 
kohtaaminen pienen Heikki-
fanin kanssa päätyi myös muu-
sikon omiin Instagram -kuva-
päivityksiin. 

Muusikkona Elastinen kan-
taa vastuunsa ja muuntelee il-

lan ohjelmaa yleisön mukaan 
biisijärjestyksillä sekä puheilla 
kappaleiden välissä. Alaikäisten 
keikat ovat lähtökohtana aivan 
eri tilanne ja miehellä onkin 
ohjelmistossaan kaksi selvästi 
erilaista settiä. Toinen aikuisten 
ja toinen alaikäisten keikoille ja 
korville suunnattua. 

–Suurimpia bailausbiisejä 
ei esitetä alaikäisille. Sallituilla 
keikoilla ne vaan jäävät jo ihan 
luonnostaan pois. Ei mielestä-
ni kappaleissani ole sellaista, 
joita pitäisi sensuroida. Samal-
la tavalla sitä siistii puheitaan 
mennessä äidin ja isän luokse. 
Silloin puhuu eri tavalla kuin 

kaveriporukassa, Elastinen 
pohti.

Cafescossa Elastinen haus-
kutti muun muassa kertomalla, 
että matka Helsingistä Auraan 
vaati eksymistä niin paljon kuin 
näin lyhyellä välillä voi eksyä. 
Miesten matka oli puheiden 
mukaan taittunut välillä myös 

lähes mönkijäpolkuja pitkin. 
Aura ei ollut pääkaupunkilai-
sen silmin kuitenkaan syrjä- 
tai tuppukylä ja mies kertoi 
tulevansa mielellään toistekin 
keikalle, jos vain kutsu käy. 

Tilaisuuden järjesti Auran 
kunnan vapaa-aikatoimi ja 
nuorten vaikuttajaryhmä nuo-
ristyöntekjä Tero Vinterbäckin 
johdolla. Nuoret itse ideoivat 
tapahtuman, kysyivät tarjo-
uksia artisteilta ja äänestivät 
esiintyjän. 

Myös käytännönjärjestelyissä 
vaikuttajaryhmä oli mukana jo 
edellisenä iltana. 

–Ilta oli tykätty ja nuoret jää-
vät innolla odottamaan ensi 
vuotta. Ensimmäinen Hanna 
Pakarisen keikka Cafescon 
synttäreillä oli niin onnistunut, 
että halusimme jatkaa. Tästä on 
tullut jo osa perinnettä, Auran 
kunnan nuorisotyöntekijä Tero 
Vinterbäck kertoo. 

–Kaikinpuolin ilta meni hy-
vin. Missään vaiheessa iltaa ei 
tullut mitään silmiini tai korvii-
ni, mihin olisi tarvinnut puut-
tua. Nuoret osasivat käyttäytyä 
ja ottaa silti ilon irti, hän jatkaa. 
Vinterbäck kehuu Cafescon toi-
mivan hyvin tämän kaltaisten 
tapahtumien järjestämisessä. 
Säännöt, kuten nollatoleranssi 
alkoholin suhteen ovat selvät 
jokaiselle.

Elastinen villitsi Cafescossa

Anna soida 
ja muut tu-
tut kappa-
leet villitsi-
vät yleisöä.

Torstai-llan nuorin juhlija oli  Heikki Haverinen, 4. Äitin-
sä kanssa liikkeellä ollut ”Iso-H” tanssi ja lauloi idolinsa 
mukana eturivissä.

Sympaattinen Elastinen nosti tunnelman kattoon Ca-
fescossa


