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Lähellä ihmistä
KOSKI TL Hämeentie 14 / Puh. 02 484 330, SALO Länsiranta 8 / Puh. 02 727 8850

VASKIO Kauppatie 15 / Puh. 02 727 8800

SOPIVASTI
SINUNLAISESI

Luottamus syntyy teoilla, siksi tarjoamme arkeesi sopivia palveluita sekä 
aina tutun henkilön pankkiasioista juttelemaan. Tämä on nostanut meidät 

Suomen pankkien tyytyväisyystutkimuksessa yksityisasiakkaiden ykköseksi*. 
Tervetuloa paikalliseen pankkiin – meillä on aikaa sinullekin.

*EPSI Rating: Suomen pankit 2015

MAALLA VÄLITETÄÄN

OMAKOTITALOJA

KOSKI TL Välitie 11
tupak+3h+s+ph+2wc+khh+var, 161 m2 
1998 rak. hyvin pidetty omakotitalo. 
Loistava paikka perheelle, koulujen ja 
urheilukentän ym. harrastuspaikkojen 
tuntumassa. Hp. 149.000 €

KOSKI TL Honkamäentie 55
3-4h+k+s+ph+wc+khh+var, 175 m2 
Hyväkuntoinen 1-krs omakotitalo 
erittäin viihtyisällä paikalla. Yli puo-
len hehtaarin tontti, kookas terassi 
etelän suuntaan peltomaisemin, sekä 
pihametsikköä. Kuntotarkastus tehty.  
Vh. 129.000 €

SALO, Raatala 
Heinäsuontie 1231
oh+rh+k+3mh+s+ph+wc+et+at, 175 m2

Verstasrakennus 135 m2 Tontti 0,53 ha
Kookas ja hyvin pidetty maalaistalo, 
piharakennuksessa monikäyttöinen 
verstastila. Mainio maaseutukoti 
isommallekin perheelle. Hp. 126.000 €

www.maaseudunnotariaatti.fi

KOSKI TL Järvenmaantie 50
k+2h+s+ph, 89 m2. Tontti 0,47 ha
Mökkikäyttöön hyvin soveltuva talo ai-
van Liipolanjärven tuntumassa - kun-
nan uimaranta ja sauna kivenheiton 
päässä. Talon pintaremontointi vauh-
dissa, tee tästä mieleisesi kesäpaikka! 
Hp. 54.000 €
KOSKI TL Kokintie 444
3h+k+et+kuisti, n. 73 m2

Kunnostuskohteeksi hirsirakenteinen 
30-luvun talo metsäisellä rinnetontil-
la. Sähköliittymä, oma kaivo.  Tarjoa!  
Hp. 23.000 €

KOSKI TL Kokintie 340 B
2h+tupak+kuistih, n. 97 m2. Kookas 
hirsirakenteinen maalaistalo + talous-
keskus n. 0,7 ha.  Paljon kunnostetta-
vaa, paljon potentiaalia. Hp. 22.500 €

HUONEISTOJA

KOSKI TL Pappilantie 6 B 6
2h+k+s, 60 m2 Tilava läpitalonkaksio, 
2. krs. Vh. 49.000 €

KOSKI TL  Hämeentie 29 A 4
2h+k+s, 60,5 m2 Pintaremontoitu rivi-
talokaksio. Erittäin siisti! Vh. 69.000 €

Hämeentie 14  31500 Koski Tl 
maaseudun.notariaatti@koski.fi Petteri Urmas 044 484 3314

SALO, Raatala Haukanojantie 359
oh+k+3mh+s+ph+wc, 105 m2. Noin 3 
ha laajuinen maatilan talouskeskus luon-
nonkauniilla paikalla. Peltolohko ja hie-
man metsääkin Peruskunt. 60-luvun ok, 
iso ent. navetta/konehalli.  Hp. 115.000 €

KOSKI TL Tapalantie 184
tupak+3h+s+ph+et+kuisti, n. 72 m2.
Siistikuntoinen rintamamiestalo pai-
kallismaantien varressa. Hp. 44.900 €

VAPAA-AIKAAN
SOMERO, Pitkäjärvi Vilukselantie 277
tupak+3h+wc+et+kuisti, 63 m2

Soma vapaa-ajan käytössä oleva talo. 
Kiinteistöön kuuluu myös n 1 ha viljel-
tyä peltomaata. Hp. 65.000 €

KOHAUSKOHDE
KOSKI TL Härkätie 9
5-6h+k+rh+tkh+2wc+s+ph+khh, 260 m2

Todella tilava ja hyväkuntoinen täys-
tiilitalo Kosken keskustassa. Monien 
mahdollisuuksien kiinteistö, jossa 
tilaa riittää asumiseen ja vaikkapa 
pienyritystoimintaankin. Edulli-
set asuinkulut, mm. kaukolämpö.  
Hp. 225.000 € 
Hyvä tilaisuus tutustua kohteeseen kohausviikonloppuna:  
Omistajat pitävät talossa kotikirppistä sekä lauantaina että  
sunnuntaina klo 13-14. 
Sunnuntaina klo 13-14 myös Maaseudun Notariaatin pitämä taloesittely.

Tervetuloa Kosken  
Osuuspankin pihalle  
Kohauslauantaina.  

Ohjelmassa arvontaa, ilmapallojen  
jakoa, ym. ohjelmaa.

Ujo ja viaton maalaispoika
KOSKI
Marika Timonen

Ensimmäinen tapaa-
minen Jyrki Anttilan 
kanssa peruuntuu, sillä miehellä 
on pajalla akuutti tilanne päällä. 
Toisella yrittämällä ajoissa oleva 
toimittaja yllättää töistä kotiin kii-
ruhtaneen Anttilan suihkusta. Hä-
keltynyt syntymäpäiväsankari ap-
rikoi, kehtaako toimittajaa sisään 
päästääkään. Talossa näkyy poika-
mieselämä. Toisaalta, missä välissä 
kiireinen mies isoa maalaistaloaan 
ehtisi siivotakaan.

–Eniten hukkaan heitettyjä neli-
öitä näillä main, Anttila kertoo naa-
purin letkauttaneen komeasta ja ti-
lavasta talosta.

On Anttila kuitenkin neliöilleen 
käyttöä keksinyt. Huutokaupoista 
hankitut antiikkikalusteet täyttävät 
tilan.

Anttila rakensi talonsa sukulai-
silta lohkotulle tilalle 1980-luvulla. 
Kuistilta avautuu näkymä yli vilja-
van pellon noin kilometrin päähän.

Maataloustöitä Anttila on halun-
nut tehdä pienestä pitäen.

–Kolmen neljän vanhana lupa-
sin mennä Purhalle rengiksi, hän 
kertoo.

Koulunkäynnistä Anttilalla oli 
myös jo pienenä vahva näkemys.

–Muistan ajatelleeni, että elämä 
on ohi kun koulu ja vastuut alkoi.

Maisterismiehiä Anttila on päät-
tötyötä vaille kesken jääneestä kou-
lutuksesta huolimatta, nimittäin ui-
mamaisteri. Eikä 50 vuotta täyttävä 

mies ole elämänsä varrella vastui-
takaan vältellyt.

Anttila oli vain 17-vuotias, kun 
hän osti ensimmäisen peltonsa 
yhdessä veljensä kanssa. Neli-
kymppisenä hänestä tuli Ranni-
kon Pajan toimitusjohtaja. Koko 
2000-luvun Anttila on myös ollut 
aktiivisesti mukana kunnallispoli-
tiikassa, minkä lisäksi hän on toimi-
nut muun muassa Nuorisoseurassa 
ja Lions Clubissa.

–Halusin tietää, minkä takia asi-
oita tehdään niin kuin tehdään ja 
miksi asioiden eteneminen kestää, 

hän kertoo kunnallispolitiikkaan 
lähtemisestä.

Nyt kun vastaus näihin asioihin 
on jo löytynyt, Anttilaa kiinnostaa 
edelleen olla mukana pohtimassa, 
minkälaisia ratkaisuja kannattaa 
tehdä. Koskella on Anttilan mu-
kaan myös mukava toimia päättä-
jänä, sillä kunnassa on hyvä henki.

–Vaikka helpottaahan se kunnan 
asioita, ettei olla velkaantuneita.

Energiaakin miehellä riittää, 
vaikka yrityksen ja maatilan pyö-
rittäminen väistämättä vie aikansa. 
Anttilasta on virkistävää työsken-

nellä erilaisten asioiden parissa.
–Kun pajalta lähden, alan miet-

tiä maatalousasioita. Kunnallispo-
litiikassa puolestaan täytyy miet-
tiä erityyppisiä asioita, hän pohtii 
ja toteaa, ettei ole ottanut mitään 
rasitteeksi.

Paineita Anttila ei ota ikääntymi-
sestäkään.

–Kolmenkympin kriisi oli jonkin 
näköinen, mutta kun oikein mitään 
ei ole tehtävissä niin olen vain koit-
tanut rimpuilla.

Juhliaan Anttila viettää saunan 
lämmössä. Nuortentuvan kentällä 

pystytetyssä saunakylässä hän tar-
joilee myös lihasoppaa.

–Nelikymppiset vietettiin täällä 
kotona. Niistä kuulemma puhu-
taan vieläkin, ujoksi, pieneksi, viat-
tomaksi, vaatimattomaksi, herkäksi 
ja hajuttomaksi maalaispojaksi itse-
ään luonnehtiva Anttila myhäilee.

n Jyrki Anttila viettää syntymäpäi-
viään lauantaina Kosken Nuor-

tentuvan kentällä kello 19 alkaen 
lohisoppaa tarjoillen ja saunaa 

lämmittäen.

■n Nimi, paikkakunta: Jyrki 
Anttila, Koski

■n Syntymäaika ja -paikka: 
1.8.1967 Alastaro

■n Ammatti: maanviljelijä, toi-
mitusjohtaja

■n Koulutus: maatalouskone-
korjaaja, uimamaisteri, tekussa 
jäi päättötyö tekemättä

■n Tärkeimmät luottamus-
toimet: kunnanvaltuutettu, 
valtuuston ensimmäinen va-
rapuheenjohtaja, Keskustan 
Kosken paikallisosaston pu-
heenjohtaja

■n Perhesuhteet: sinkku, isän 
asioita hoitelen

■n Harrastukset: Kaikki mikä 
ei ole työtä, tanssiminen, met-
sänhoito.

■n Motto: Mitään ei kannata 
tehdä itse, mutta mistään ei 
tule mitään ellei itse tee.

n KUKA?

Jyrki Ant-
tila viljelee 
syysruista 
sekä syys- ja 
kevätveh-
nää. Satonä-
kymät näyt-
tävät Antti-
lan mukaan 
naapuria lai-
naten häm-
mästyttä-
vän hyviltä 
menetelmät 
huomioon 
ottaen.

50
VUOTTA


