
TALOUS LAINA  Moni kysyy minulta vinkkejä
vaurastumiseen. Heille minulla on vain yksi 
neuvo. Osta tai perusta yritys, laita se kun-

toon, kasvata sitä ja myy kymmenen vuoden 
päästä. Yrityskauppojen ammattilainen Kari 

Juurakko Helsingin Sanomissa 

LAINA Korkosuojaa voi ajatella vakuutuksena, 
joka voi tuoda mielenrauhaa. Erityisesti ensim-
mäinen asuntolaina voi tuntua suurelta taa-
kalta. On myös psykologiaa, että miten turval-
linen olo pitää olla, että pystyy elämään lainan 
kanssa. Pääekonomisti Heidi Schauman Ylellä
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Viikinkisauna sai
laatutakuun

■■ Urpolan Kartanon saunamaailma on yhtä sertifikaattia rikkaampi

Humppila/Venäjä
Anni Hinkkanen

Savipikarit kolisivat ja puolukkamehu virtasi, 
kun juhla-, sauna- ja matkailupalveluja tar-
joavan Urpolan Kartanon yrittäjäpariskunta 
Leena ja Mikko Kylämarkula juhlistivat uutta 
Aidon suomalaisen saunaelämyksen Unique 
-laatusertifikaattiaan. Se myönnettiin kartanon 
Viikinkisauna-kokonaisuudelle, joka koostuu 
kuudesta erilaisesta saunasta.

– Tuntuuhan tämä huippuhyvältä saada tun-
nustusta pitkäaikaisesta työstä. Otamme sau-
nottamisen tosissaan, mutta rennolla otteella, 
Leena Kylämarkula sanoi ja lisäsi, että parin 
pitää olla itsestään ylpeä.

Sertifikaatin myönsi suomalaiseen sauna-
kulttuuriin keskittynyt Sauna from Finland ry. 
Unique-kategorian laatusertifikaatti luovute-
taan erikoisille ja ainutlaatuisille saunakoko-
naisuuksille.

– Tärkeää on esimerkiksi se, miten moniais-
tisesti saunaelämys vaikuttaa. Voin sanoa, että 
tämä se on moniaistista, Sauna from Finland 
ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Krook 
totesi Viikinkisaunasta.

Krook kertoi, että Viikinkisaunalle myönnetty 
laatusertifikaatti on 38. koskaan myönnetty 
kappale. Luovutuksia on tehty kuusi vuotta ja 
neljässä kategoriassa.

Laatusertifikaatti myönnetään vain, jos sau-
nakokonaisuus täyttää yhdistyksen laatimat 
kriteerit. Kriteerien täyttymistä arvioi yhdis-
tyksen virallinen sauna-auditoija.

– Auditointiprosessin aikana oli hyvä saada 
palautetta ulkopuolelta. Palautteen pohjalta li-
säsimme tiloihimme esimerkiksi pieniä puisia 

säilytyslokeroita silmälaseille ja muille pienille 
tavaroille, Kylämarkulat mainitsivat.

LAATUSERTIFIKAATTI on yrittäjien mukaan 
ennen kaikkea lupaus asiakkaalle. Se takaa, että 
saunamaailmassa huolehditaan puhtaudesta ja 
turvallisuudesta sekä ollaan valmiita ohjeista-
maan vierailijaa vaikka kädestä pitäen.

Sertifikaatti tulee uusia kahden vuoden vä-
lein. Kylämarkulat toteavat yksissä tuumin, että 
tavoitteena on paitsi ylläpitää laatua myös ke-
hittää saunamaailmaa yhä edelleen.

– Aina on kehitettävää eikä koskaan tule val-
mista. Uusia ideoita syntyy jatkuvasti ja paljon 
voi vielä tehdä.

Pandemia-aikana matkailubisnes on jääh-
tynyt. Avainasiakkaita, kuten suurten yritysten 
tuomia ryhmiä, on pudonnut pois. Toisaalta 
aikaa on jäänyt palveluiden ja tilojen kehittä-
miseen.

– Loppukesään olemme uskaltaneet jo suun-
nitella esimerkiksi bändiä soittamaan sauna-
maailmaan, Kylämarkulat raottavat.

TULEVAISUUDESSA yrittäjät haluavat täh-
dätä entistä kansainvälisemmäksi matkailu-
kohteeksi. He painottavat, että suomalaisesta 
saunasta on tullut matkailutuote.

– Ostettavien saunapalveluiden alkuaikoina 
ihmiset olivat vähintäänkin ennakkoluuloisia, 
sillä olihan useimmilla sauna kotona, he ker-
tovat.

Mikon viesti epäilijöille on ollut aina selvä:
– Jos joku on kyseenalaistanut palvelui-

demme kysynnän, olen vastannut, että kyllä-
hän sitä käydään ravintolassakin syömässä, 
vaikka keittiö löytyy kotoakin. Yhtä hyvin sitä 
saunoo kodin ulkopuolella.

Saunamaailmaa on rakennettu jo noin 20 
vuotta Humppilan Venäjän kylässä. Tällä het-
kellä siihen kuuluvat aito savusauna, pellet-
tisauna, puumajasauna, maisemasauna, lai-
vasauna ja kipakkalöylyinen selkäsauna.

Lisäksi saunamaailmasta löytyy kaksi kylpy-
tynnyriä, lampi ja viikinkisuihku.

Työllisyys 
parani koko 
seutu-
kunnassa
Loimaan seutu
Katriina Reijonen

Työttömien työnhakijoiden määrä 
laski huhtikuussa Loimaan seutu-
kunnassa. Seutukunnan työttömyys-
aste oli kuun lopussa 8,6 prosenttia, 
mikä on muuhun maahan verrattuna 
vähän.

Seutukunnan keskuksessa Loi-
maalla työttömien osuus oli hivenen 
korkeampi kuin naapurikunnissa. 
Loimaan työttömyysprosentiksi mi-
tattiin huhtikuun lopussa 9,4 ja Ori-
pään 6,0.

Maalis-huhtikuussa 27 loimaa-
laista työtöntä poistui työ- ja elinkei-
notoimiston listoilta. Vuoden takai-
seen verrattuna työttömien määrä 
laski 294:llä eli 32 prosentilla.

Työttömiä työnhakijoita oli Loi-
maalla kaikkiaan 633, joista lo-
mautettuja 77 ja pitkäaikaistyöttö-
miä 210.

Oripäässä vastaavat luvut olivat 35 
työtöntä, viisi lomautettua ja 11 pit-
käaikaistyötöntä.

Varsinais-Suomen työttömyysaste 
oli huhtikuun lopussa 11,1 prosenttia 
eli 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän 
kuin vuotta aiemmin.

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elin-
keinotoimiston mukaan lähes kai-
kissa kunnissa nuorten työttömien 
määrä oli pienempi kuin vuotta aiem-
min. Näin myös Loimaalla, jossa nuo-
ria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 74.

Oripäässä lähes kaikki alle 25-vuo-
tiaat työnhakijat ovat löytäneet töitä. 
Työttömien määrä on niin pieni, et-
tei lukua ilmoiteta työllisyyskatsauk-
sessa.

Ypäjällä työttömyysaste oli Hä-
meen työ- ja elinkeinotoimiston 
mukaan 9,0 prosenttia. Humppilan 
työttömyysaste oli hieman korke-
ampi, 11,1.

TYÖVOIMAN KYSYNTÄ on Varsi-
nais-Suomen te-toimiston mukaan 
ollut poikkeuksellisen vilkasta koko 
alkuvuoden. Lähes kaikilla aloilla 
osaajia haetaan enemmän kuin viime 
vuosina.

Eniten paikkoja on ollut auki ra-
kennus- ja sote-aloilla. Myös teolli-
suudessa on ollut enemmän paikkoja 
auki kuin vuosi sitten.

Loimaalla avoimia työpaikkoja oli 
kuun lopussa 157 ja Oripäässä kah-
deksan.

Varsinais-Suomessa oli huhtikuun 
lopussa 25 340 työtöntä työnhakijaa. 
Työttömien määrä väheni 950:llä 
maaliskuusta ja vuoden takaiseen 
verrattuna 12 000 henkilöllä.

Eniten laskua tapahtui lomautettu-
jen määrässä, sillä 11 100 lomautet-
tua palasi töihin.

Työttömien ja lomautettujen 
määrä kääntyy yleensä toukokuussa 
kasvuun. Varsinais-Suomen te-toi-
mistosta arvellaan, että näin käy tä-
näkin vuonna.

Perinteisten onnittelukahvien sijaan Yrttivillitys osk:n Marja Kuusisto, Sauna from Finlandin markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori Satu 
Ilomäki, Sauna from Finlandin puheenjohtaja Pekka Krook, tanssinopettaja Johanna Stenlund ja maajussi-leipuri Heikki Penttilä juhlistivat 
laatusertifikaattia maisemasaunassa. 

ANNI HINKKANEN

Urpolan kartanon yrittäjäpariskunta Leena ja 
Mikko Kylämarkula ovat ylpeitä saunojen pa-
rissa tekemästään työstä.


