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Hyvää mieltä ja tiukkaa treeniä
PERHEYRITYS # Eura Sportcenterissä puhaltavat nyt uudet tuulet. Tutun

Yrityselämää

lajikirjon lisäksi perheyrityksessä halutaan jatkossa panostaa entistä
monipuolisempiin palveluihin sekä hyvän mielen luomiseen.
|

Eura Iida Vatja

Perheyrittäminen on yhteistyötä. Toimitusjohtaja Maria Miettisen (edessä) tukena ovatkin muun muassa sisko Miia Välinummi (vas.), serkukset
Riia Miettinen ja Milja Välinummi sekä äiti Hanna Granlund. Lisäksi
takaoikealla sulkaan iskee pitkäaikainen hallimestari Mika Nokelainen.

””

Koko perheen
voimin

Perheyrityksessä tärkeää taustatyötä tehdään totta kai koko
perheen, eli myös Marian äidin
ja sisarusten voimin. Täyspäiväisesti heistä yrityksessä työskentelee kuitenkin vain sen toimitusjohtaja, Maria. Hän naurahtaakin heidän perheensä
olevan ennen kaikkea apuna
hallin arjesta vuosia vastanneelle hallimestarille.
– Olimme kolmisen vuotta
totutelleet yrittämiseen, kunnes sitten keväällä ryhdyttiin

Teollisuusmaata
kaupaksi
Säkylä

> Säkylän kunta myy teollisuusmaata. Kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana 1 870 neli-

Olemme
pyrkineet
viemään
Sportcenteriä
enemmän
hyvän mielen
keskuksen
suuntaan.

Mistä kyse?

> Eura Sportcenterissä on takana työntäyteinen kesä. Isossa
salissa sulkapallo- ja tenniskentät ovat vaihtaneet päikseen
paikkaa, ja sulkapalloilijoita ja
pickleball-harrastajia hellitään
nyt vanhan monitoimimaton
tilalle vaihdetulla tasaisella ja
kimmoisammalla massalattialla. Myös toinen squash-saleista
on saanut väistyä nykyaikaisen
ja crossfit-tyyppisen toiminnallisen tilan tieltä.
Sen seinillä kahvakuulat,
köydet ja leuanvetotelineet –
perus penkkiä unohtamatta –
odottavat enää treenaajiaan.
– Olemme pyrkineet viemään Sportcenteriä enemmän
hyvän mielen keskuksen suuntaan. Mailapelit ovat perheille
ja kaveriporukalle mukava tapa liikkua, ja ne ovat luonteeltaan sosiaalisempaa toimintaa
kuin ryhmäliikunta. Saimme
salin liikennettä nyt rauhoitettua, kun sulkapallokentät ovat
heti edessä, ja pickleballinkin
edellytykset ovat paremmat.
– Treenisali taas sopii erilaiselle asiakasryhmälle. Se sulautuu talon toimintaan mukaan,
sillä lajit tukevat toisiaan. Tarkoitus on jatkaa myös suosittuja toiminnallisen harjoittelun
ja levypainoharjoittelun peruskursseja ja pienryhmiä, Eura
Sportcenterin toimitusjohtaja
Maria Miettinen kuvailee.
Ensimmäisen kerran uusittu Eura Sportcenter toivottaa
kävijät tervetulleiksi tulevana
lauantaina, jolloin hallissa järjestetään avoimet ovet. Silloin
voi saapua testaamaan vaikkapa hallimestari Mika Nokelaisen suosittelemaa vauhdikasta
racketballia: squash-kopissa ja
sen säännöillä pelattavaa, mutta kössiä helpompaa mailapeliä.

Eura Sportcenter
Oy
>> Perustettu vuonna
1989. Toimi tuolloin
nimellä Euran Tennis- ja Squashkeskus.
>> Tarjoaa mm. tennistä, sulkapalloa,
treenisalin, squashia,
pickle- ja racketballia, pöytätennistä
ja snookeria. Myös
kursseja tulossa.

Maria Miettinen

kertarykäisyllä hommiin. Kaikki olemme tässä mukana, mutta
sisarukseni ovat toki omissa töissään. Hallin varsinaista päivittäistä toimintaa pyörittää Mika.
Maria Miettisen mukaan
yrittäjän ajatusmaailman ja kyvyn tarttua toimeen sisarukset
ovat perineet edesmenneeltä
isältään, joka toimi pitkään
Sportcenterin yrittäjänä.
– Vaikkei hänen työkuvioihinsa silloin tarvinnut osallis-

ön suuruisen tontin myymisen
Nurminen Invest Oy:lle.
Tonttikaupat koskevat
Köörnummen asemakaava-aluetta, ja määräalan kauppahinta on 2 680 euroa.
Tontille on määrä rakentaa
teollisuusrakennus.

tua, on yrittäjän ajatusmaailma
kulkenut elämässämme koko
ajan. Saimme hyvät puitteet jatkaa toimintaa, vaikka toki olisimme mielellämme ottaneet
vähän lempeämmän alun tähän
kaikkeen. Nyt meillä ei ollut hänen kaltaistaan neuvonantajaa,
vaikka muuten olemme onneksi saaneet lähipiiriltä suurta tukea, Maria Miettinen päättää. #
Eura Sportcenterin avoimet ovet
3. syyskuuta kello 10–16.

Sen lisäksi Säkylän kunta
päätyi myymään Lusikkaojan
asemakaava-alueelta noin 460
neliön suuruisen määräalan Säkylän Aaltek Oy:lle lisämaaksi.
Kauppahintaa pyydettiin lisäalueesta 460 euroa eli euron
neliöltä.
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Sairaanhoitaja tekee
Kaikki
terveysmittauksia

• kokonaiskolesteroli 7,• kolesterolimittaus 15,(Cardio Check PA)
5,• hemoglobiini
• verenpaine
ilmainen
5,• verensokeri

Tarjous

• kokonaiskolesteroli
+ verensokeri
• kolesteroli
+ hemoglobiini

10,10,-
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Hyvää mieltä päivääsi
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