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Paikalliset, kotimaiset  
leivonnaiset juhlapöytään! 

Kahvi +  
TähTipulla Tai 
jouluTorTTu2€

Tarjous  
voimassa  
23.12. asti

Joulupukki vierailee  
perjantaina 22.12. klo 14-17  
Auran myymälässä, tervetuloa!

4500 korun 
kokemuksella
MARTTILA
Asko Virtanen

Joululahjaideoita kaipaavien 
kannattaa viimeistään sun-
nuntaina suunnata Martti-
laan, sillä silloin pankin kiin-
teistössä sijaitseva Sini Ruo-
hosen pop up -liike on tällä 
erää viimeistä päivää auki.

–Viime vuonna kokeilin ja 
palaute oli hyvää, joten pää-
tin myös tänä vuonna käyt-
tää viikon verran lomapäiviä 
pop up -liikkeen avaami-
seen, kertoo vuodesta 2010 
sivutoimisena yrittäjänä toi-
minut Ruohonen. 

Ruohosen tekemien koru- 
ja koriste-esineiden lisäksi 
myynnissä on muun muassa 
yläneläisen Maija Peltosen 
kynttilöitä, marttilalaisen 
Nahkiksen nahkatuotteita 
ja mansikkapaikka Martti-
lan tuotteita. Valikoima on 
syntynyt Ruohosen omien 
kontaktien pohjalta. 

Sini Ruohonen kertoo 
seitsemän yrittäjyysvuoden 
aikana tehneensä 4500 ko-
rua ja muuta tuotetta. Kaikki 
syntyvät yksilöllisenä käsi-
työnä. Visuaalisuus on vah-
vasti läsnä niin Ruohosen 
työssä kuin yritystoimin-

nassa, sillä varsinaisena 
päivätyönään hän toimii il-
moitusvalmistajana Turun 
Sanomien organisaatiossa. 

Korujen aika koittaa 
päivä- ja kotitöiden jälkeen, 
kun 2,5-vuotias Eino on 
saatu nukkumaan.

–Tai joskus aikaisemmin-

kin, sillä Eino on kova aut-
tamaan. Korujen tekeminen 
on itselleni henkireikä. Sitä 
paitsi olen tottunut aina te-
kemään jotakin, Ruohonen 
naurahtaa. 

Vaikka suurin osa tuot-
teista on koruja ja koriste-
esineitä, myös miehet ovat 
löytäneet tiensä liikkeeseen.

–Virta on ollut aika tasai-
nen, noin 30 henkeä päi-
vässä, Ruohonen kertoo. 

2,5-vuotias Eino on 
kova auttamaan.

Hanne Kankare sekä Leena ja Reino Lindqvist kiinnostui-
vat Sini Ruohosen tekemistä soodataikinakoristeista.
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LOPUT  
JOULUTUOTTEET

-35%

M A K S A  O S TO K S E S I  1 0  E R Ä S S Ä  -  KO R KO  0 % 
Maksuaikakampanjan korko 0% ja tilihoitopalkkio 5 e. Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 e toisesta vuodesta alken. Todellinen  
vuosikorko 1500 e luottosaldolle on 26,28 % (5/2016), kun nimelliskorko on 13,065 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Helsinki.

...MAILEg,  
gREEN gATE, 

bROSTE,  
HAPPY LIgHTS....
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la 16.12. klo 10–16 

su 17.12.  klo 12–16


