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Mitä kuvan henkilö sanoo?

UUSIMMAT

Pispalassa voi pyykätä jenkkityylisessä
itsepalvelupesulassa – katso kuvat!
11.01.2013 - 09:00
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Kolumni: Vauva ja kesä-Tampere

0

Luontotohtori: Tämä ei ollutkaan
leppäkertun toukka, vaan jokin aivan
muu 0
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Pispalassa voi astua ovesta suoraan amerikkalaiseen elokuvaan tai
televisiosarjaan. Penkeillä ihmiset syövät eväitään, kun pesulan koneet
pyörittävät pyykkejä.

Luontotohtori: Mitä ovat nämä
kaurapellon oudot asukit oikeasti?
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Moron pääkirjoitus: Laukontori nousi
tuhkasta 0

Paitsi, että Pispalan 24 Pesula on pikkiriikkisen parempi kuin amerikkalaiset
itsepalvelupesulat, sillä täällä on tehty monia teknisiä parannuksia.
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– Minä hoksasin tämän itsepalvelupesulan netistä googlaamalla. Oma
pesukone levisi, enkä ole vielä saanut hommattua uutta, kertoo Raili Lehtinen.
Hän matkasi kahdella bussilla Kaukajärveltä isojen kassien kanssa Pispalaan,
eikä se edes ollut hankalaa, vaikka moni hänen reissujaan päivittelee. Bussilla
15 pääsee kotoa Turtolaan, ja kun siinä vaihtaa 13:een, pääsee pesulan ovelle.
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– Tämä ei tule kalliiksi. Kerään aina sopivan määrän pyykkiä seuraavalle
reissulle. Suosittelen tätä varsinkin nuorille, joilla ei ole omaa pesukonetta,
sanoo Raili.
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Itsepalvelupesula on Nevalan perheen yritys. Heitä on seitsemän veljestä,
joista viisi on mukana hommassa. Seuraavaa sukupolvea on saatu mukaan
kaksi kappaletta.
– Mietimme kerran saunan lauteilla, mikä ala ei ole hirveän kehittynyt.

Vapriikin erikoisristikon palkinnot
postitettu – Seuraavassa arvotaan
teatteriliput 0

NÄITÄ LUETAAN JUST NY

Ensimmäisen kerran Raili kävi itsepalvelupesulassa elokuussa. Sen jälkeen
käyntejä on kertynyt viisi.

Perheen yritys
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Vegehamppari on huoltsikan hittituote.
Katso video, niin saat juomapähkinän
auki myös kotona 17
Mitäs me sanoimme – Erika Vikman
valittiin uudeksi tangokuningattareksi
3
Moron testaajat laittoivat torit
järjestykseen: ”Tänne toisin
mieluummin turistin” 6
Suosikkinäyttelijä Ahti Jokinen lausui
oodin Suomen vanhimmalle
siirtolapuutarhalle 3
Itse tehty tandem polkaistiin matkaan

Tuumimme, että pesulat eivät ole kehityksen kärjessä, toteaa Jukka Nevala.
Hän tekee toiseksi työkseen sähkömiehen duunia. Veljenpoika Nico Nevala
opiskelee päätyökseen automaatioinsinööriksi Vantaalla. Opiskelu tähtää
pesulayrityksen kehittämiseen.
Itsepalvelupesula aukeaa kello viideltä aamulla ja sulkeutuu kello 23 illalla.
Viime vuonna se ei ollut yhtään päivää kiinni.

Itse tehty tandem polkaistiin matkaan
Keskustorilta – edessä 630 kilometrin
taival 0
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ALBUMIT & VIDEOT

Kännyllä tai kolikoilla
Vaikka itsepalvelupesulassa on jotakin amerikkalaista, on siinä paljon myös
suomalaista, sillä Nevalat ovat kehittäneet pesulaansa. Pesut ja kuivaukset voi
maksaa kännykällä tai kolikoilla.
– Hinta on kohdallaan eli euron kilo. Isoihin 18 kilon koneisiin mahtuu
montakin isoa mattoa, sanoo Jukka.
Aivan omaa kehittelyä ovat kapeat ja syvät kuivauskaapit. Niihin mahtuu ylä- ja
alaorrelle yhtä aikaa kaksi leveää mattoa kuivumaan. Lisäksi on pienelle
pyykille narukuivauskaappeja.
Kun kuivaus on maksettu, saa avaimen irrotettua ja voi palata vuorokauden
päästä noutamaan kuivat matot. Kuivurikaappien takana on puhallin.
Päivi Vasara
Ilkka Laitinen ja Merja Ojala, kuvat

Joukko Moron lukijoita koeajoi P-Hämpin –
katso kuvagalleria

VIIKON KYSYMYS

Moro
Pitäisikö Etu-Viinikan pelottavat varikset häätää
lasten hiekkalaatikolta?
Ilmam muuta
Älkää ny hulluja ehrottako
Yks hailee

Äänestä
Vastaukset

AVAINSANAT

A-pojat (189) A-tytöt (95) albumit (293) Bpojat (150) B-tytöt (69) Classic (107) futsal

(183) Futsal-liiga (90) Hakametsä (120)
iltarastit (132) ilves (240) Ilves FS (105)

jalkapallo (478) jenkkifutis (76)
(60) jääkiekko (249) kentäl
(65) keskusta (63) Kolmonen (69)
kolmosdivari (150) kolumni (69) Koovee (176)
joukkuevoimistelu

lairalta
Avainsanat: pispala

 Jaa

koripallo (196) lentopallo (236) liikenne

(90) musiikki (59) naisten 2-sarja (71) nelosdivari
(76) nyrkkeily (62) pesäpallo (83) pihkaniskat
(130) pudotuspelit (112) puolivälierät (64)
Pyrintö (142) pysäköinti (66) runkosarja (93)

 Twiittaa

ruoka

KOMMENTIT (5 KPL)

(86) salibandy (322) SM-kisat (95)

SM-sarja (439) suunnistus (137)

(64) Tampere Saints (75)
(95) Teeveen alasarjat (72) TKT (71) TPV
(82) välierät (65) ykkösdivari (88) ylempi jatkosarja
(71)
Tampereen Voimistelijat

Vanhimmat kommentit ensin

Siliääkö pellavat
25.3.2014 18:54

Valitettavasti näissä pesuloissa ei näytä olevan mankelia. Puolet
hyvästä tuloksesta jää saavuttamatta, jos pöytäliinoja ja pyyheliinoja ei
saa mankeliin. Silitysraudalla ne ei siliä.

Ei pesukonetta
30.5.2013 04:14

Olen pessyt pyykkini 24 pesulassa ja en kyllä ole huomannut mitään
pesuainejäämiä.
Raikkaan puhtaiksi on pyykit tullut.

pena
14.1.2013 22:18

kävin kesällä, kolikko automaatit rikki. pesuainejäämiä pyykissä.. ostin
uuden pesukoneen.

tappara

FACEBOOK

