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Hämeenlinnalaisessa auto-
kaupassa koettiin torstai-
na kahdenlaista historiaa: 
Osuuskauppa Hämeenmaan 
omistaman Nelipyörän uu-
det toimitilat Tiiriössä saa-
tiin harjakorkeuteen, ja sa-
mana päivä purettiin kau-
pungin surullisen kuuluisak-
si muistomerkiksi muodos-
tuneen Sunny Car Centerin 
mainostolppa Kirstulassa.

– Tehoauton osto viime 
vuoden joulukuussa merkitsi 
sitä, että tarvitsimme lisää 
tilaa kaupan volyymin kas-
vamisen myötä. Nyt olemme 
autokaupan kannalta lois-
tavalla paikalla, Hämeen-
maan toimitusjohtaja Olli 
Vormisto totesi harjannos-
tajaistilaisuudessa. Tehoau-
ton mukana siirtyivät Maz-
dan ja Skodan merkkimyyn-
nit Nelipyörälle, joka vastaa 
myös Toyotan myynnistä ja 
huollosta.

Nelipyörä tavoittelee toi-
mitusjohtaja Vormiston mu-
kaan uudella merkkivalikoi-
mallaan edelleen kasvavaa 
osuutta Hämeenlinnan seu-
dun autokaupasta.

– Autokauppa on ollut hy-
vässä nosteessa viime vuo-
den joulukuusta saakka. En-
nusmerkit ovat edelleen hy-
vät, mutta nykymaailmassa 
ei uskalla ennustaa mitään 
tarkempaa, Hämeenmaan 
autokaupan toimialajohta-
ja Risto Korkka sanoo.

Autokaupan osuus koko 

Hämeenmaan kokonaiska-
kusta on nykyisellään noin 
kahdeksan prosenttia. Auto-
kauppaa käydään Lahdessa, 
Hämeenlinnassa ja Hyvin-
käällä. Hyvinkään toimiti-
loihin on luvassa laajennus 
ensi vuoden aikana.

Hämeenlinnassa Kulta-
keskuksen toimitaloon pe-

ruskorjattiin noin 7 miljoo-
nalla eurolla kokonaisuus, 
johon tulevat autokauppa, 
huolto sekä katsastusase-
ma. Tilaa on kaikkiaan noin 
5 000 neliömetriä. Uudet ti-
lat otetaan käyttöön vuoden-
vaihteessa. Nelipyörän pal-
veluksessa on tuolloin 35 
henkilöä.

Uusia merkkejä, myynti, huolto ja  
katsastus samassa talossa

Toimitusjohtaja Olli Vormisto puhui harjannostajaisväelle.

Nelipyörä vaihtaa 
maisemaa
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Kuollut: Pirkko Susanna Ristiluoma, 99 v, Esko Kaarlo Uolevi 
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avioliittoon vihitty: Antti Juho Kustaa Immonen ja Sara 
Sofia Näveri, Mikko Veli Johannes Laulumaa ja Jaana Satu 
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Kastettu: Siiri Helmi Sofia Koljonen.
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Hämeenlinna: ma 31.10. Lihapullat, perunasose, raaste. 
Kasvisruoka: soijapyörykät. Ti 1.11. Kalakeitto, tuorepala, 
pehmeä leipä, hedelmä. Kasvisruoka: kukkakaali-porkkana-
perunasosekeitto. Ke 2.11. Broilercurrykastike, täysjyväriisi, 
salaatti. Kasvisruoka: kikherne-kasviskastike. To 3.11. Ohra-
suurimopuuro, vadelmakeitto, pehmeä leipä, salaattibuffet. 
Kasvisruoka: ohrasuurimopuuro. Seminaari: kasvisborssi-
keitto. Pe 4.11. Kinkkukiusaus, salaatti. Kasvisruoka: kasvis-
kiusaus.

iiTTala Ja RenKO: ma 31.10. Makkarakastiketta, perunaa, 
amerikansalaatti-tomaatti-persikkasalaattia. Kasvisruoka: 
soijanakkikastiketta. Ti 1.11. Jauheliha-makaronilaatikkoa, 
kiinankaali-kurkku-maissisalaattia, pehmeä leipä. Kasvisruo-
ka: soija-makaronilaatikkoa. Ke 2.11. Broiler-currykastiketta, 
ruis-riisiä, keitettyä vihannesta, porkkanaraastetta. Kasvisruo-
ka: quorn-currykastiketta. To 3.11. Pinaattikeittoa, keitettyä 
kananmunaa, tomaattia, mustikkakiisseliä, pehmeä leipä. Kas-
visruoka: porkkanasosekeittoa. Pe 4.11. Kalapyörykät, kerma-
viilikastiketta, perunoita, luomukaali-kurkkuhernesalaattia. 
Kasvisruoka: punajuurikroketteja.

HaTTUla: ma 31.10. Porsasta pohjolan tapaan, peruna, 
jäävuori-tomaatti-kurkkusalaatti. Kasvisruoka: keltainen 
kasviskastike. Ti 1.11. Lasagnette, tomaattiketsuppi, kiina-
kaali-kesäkurpitsasalaatti. Kasvisruoka: kasvislasagnette.  
Ke 2.11. Broilercurrykastike, täysjyväriisi, mustaherukkahil-
lo, fetasalaatti. Kasvisruoka: kasvis-ananaskastike. 
 To 3.11. Kuorrutettu kalapala, perunasose, punajuurikuu-
tio, amerikansalaatti. Kasvisruoka: metsäsienikääryleet.  
Pe 4.11. Jauhelihakeitto, ruisleipä, juusto, banaani. Kasvis-
ruoka: soija-juureskeitto.

JanaKKala TeRVaKOSKi: ma 31.10. Hernekeitto, ruispa-
la, juusto, porkkana. Kasvisruoka: kasvishernekeitto.  
Ti 1.11. Kebakko, perunamuusi. Kasvisruoka: soijapyörykkä, 
tomaattikastike. Ke 2.11. Lohikeitto, saaristolaisleipä, man-
dariini. Kasvisruoka: herkkusienikeitto. To 3.11. Nuudeli-
broilervuoka. Kasvisruoka: nuudeli-kavisvuoka. Pe 4.11. Li-
hakastike, peruna. Kasvisruoka: ranskalainen papupata.

JanaKKala TURenKi: ma 31.10. Lohikeitto, saaristolaislei-
pä, mandariini. Kasvisruoka: herkkusienikeitto. Ti 1.11. Nuu-
deli-broilervuoka. Kasvisruoka: nuudeli-kavisvuoka. 
Ke 2.11. Lihakastike, peruna. Kasvisruoka: ranskalainen pa-
pupata. To 3.11. Aurinkoinen broilerkeitto, sämpylä, tuore-
juusto. Kasvisruoka: kasvis-borssikeitto. Pe 4.11. Uunimakka-
ra, perunamuusi. Kasvisruoka: soijamauunimakkara.

Ruokalistat

Black Friday jalkautuu myös Hämeenlinnaan
”Aikainen lintu 
madon nappaa.”

Hämeenlinna
Kari Karppinen

Kansainvälisesti jo hyvin-
kin tunnettu vähittäiskau-
pan markkinapäivä, Black 
Friday, jalkautuu lopulli-
sesti myös Hämeenlinnaan. 
Kauppakeskus Goodmanin 
ja Kauppapaikka Tavastilan 
yritykset markkinoivat mar-
raskuun 25. päivää todelli-
sena alennusmyyntipäivä-

nä. ”Mustaa perjantaita” voi 
käyttää mikä tahansa yritys 
markkinoinnissaan yhtenä 
vuoden merkittävimmistä 
alennusmyyntipäivistä.

– Tämä on siitä hauska 
markkinapäivä, että se to-
teutetaan samaan aikaan 
ympäri maailmaa, Tavasti-
lan markkinoinnista vastaa-
va Miikka Anttila kertoo.

– Meidän idea on nimen-
omaan se, että mitä aikaisem-
min aamulla ostat, sitä suu-
remman alennukseen saat, 
Anttila kertoo Tavastilan liik-
keiden alennuslinjasta. 

Kauppakeskus Goodma-
nin markkinointipäällikkö 
Virve Hannukka kertoo vii-
me vuoden kokemusten ol-
leen kannustavia:

– Asiakasmäärä kasvoi 
20 prosentilla muihin per-
jantaihin verrattuna. Se on 
todella paljon. Nyt valtaosa 
kauppakeskuksen liikkeistä 
onkin mukana, kun vuosi sit-
ten osallistumisaktiivisuus 
oli pienempi.

”mUSTa PeRJanTai” on 
USA:ssa kauppojen jouluse-
songin avauspäivä.  ”Black 

Friday” juontaa juurensa Phi-
ladelphiaan 1950- tai 1960-lu-
vulle. Tuolloin kiitospäivän 
jälkeistä päivää alettiin kut-
sua mustaksi johtuen vilk-
kaasta liikenteestä, joka työl-
listi poliisia tavallista enem-
män. Black Friday -termi le-
visi ympäri Yhdysvaltoja ja 
sen merkitys yhdistettiin kir-
janpidossa käytettäviin vä-
reihin. Alkuvuosi on useille 
kaupoille vielä tappiollista eli 
tilinauhoissa punaista, mut-
ta Black Fridaysta eteenpäin 
tehdään voittoa – eli mustalla 
kirjattavaa tulosta.

Yhteishanke auttaa Saaristenkoulun nuoria
Hämeenlinna
Vanajaveden Rotaryt yh-
teistyössä Hämeenlinnan 
Kaupungin tilapalvelun ja 
Saaristen koulun vanhem-
painyhdistyksen kanssa to-
teuttavat aistihuoneen eri-
tyistä tukea tarvitsevien op-
pilaiden tarpeisiin. Yhteis-
työhanke huomioitiin val-
takunnallisesti ottamalla se 
osaksi Suomi 100 juhlavuo-
den projekteja. 

Saaristen koulu Hämeen-
linnassa antaa perustason 
opetusta aistimonivammai-
sille sekä suurta yksilöllistä 
tukea tarvitseville oppilaille. 

Opetuksen tavoitteena on tu-
kea oppilaan kasvua ja kehi-
tystä yksilöllisesti valittujen 
opetusmenetelmien avulla. 

– Aistihuone-100 projektin 
tavoitteena on toteuttaa Saa-
risten kouluun erilaisia ais-

tikokemuksia opetuksessa 
mahdollistava ns. aistihuo-
ne, jonka opetusympäristön 
määrittelevät koulun rehto-
ri sekä opettajat. Se koostuu 
mm. värien, äänien, valojen, 
erilaisen tuntemusten ja ti-
lojen kokemuksista, projek-
tivastaava Unto Lindén Va-
najaveden Rotareista toteaa.

ValTiOneUVOSTOn kanslia 
on hyväksynyt viime perjan-
taina Vanajaveden Rotaryk-
lubin hankkeen ”AISTIHUO-
NE 100” osaksi Suomen it-
senäisyyden satavuotisjuhla-
vuoden 2017 ohjelmaa. Val-

tioneuvoston kanslian ratkai-
su perustuu hakemuksessa 
esitettyyn suunnitelmaan, jo-
ka arvioinnin mukaan täyttää 
Suomi 100 -hankehallituksen 
asettamat perusedellytykset 
Suomi100 -ohjelmalle. 

– Pääseminen osaksi tu-
levan juhlavuoden ohjel-
maa antaa painoarvoa ja 
näkyvyyttä tärkeälle asial-
le. Erityistä tukea vaativat 
oppijat, ja tässä tapauksessa 
erityisesti lapset, ovat lähel-
lä jokaisen rotarin sydäntä, 
presidentti Simo Hautala 
Vanavajaveden Rotareista 
sanoo.

Vanajaveden Rotaryklubin 
hanke on hyväksytty osaksi 
Suomi100 -ohjelmaa.
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