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Nro 7 Jakelu yli 30.000 talouteen

Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Sanomalehtien
Liitto ry:n jäsen

SASTAMALA
Puistokatu 18, (03) 511 4299
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30
parillisen viikon la 9.30-13.30
www.silmaasema.fi

Tyylin juhlaa!

Versace [1164] 

210€

Yksiteho-
silmälaseista
Moniteho-
silmälaseista

-100€

-200€

Kevätmuotikuvasto on ilmestynyt!

Tarjous voimassa 28.2.2010 asti ostaessasi kehykset
ja linssit, ei muita alennuksia. 
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Yksipuolinen päätös harmittaa

Itella muutti yritysjakelua
Uudistettu digilehti nettiin, 
Alueviesti lisää myös noutopistejakelua

 Maija Latva

Itella Oyj on lopettanut kaiken 
osoitteettoman jakelun yrityk-
siin. Itellan päätös on valta-

kunnallinen ja koskee muun 
muassa Alueviestiä. Jatkossa 
Itella jakaa osoitteettomat leh-
det vain kotitalouksiin, joissa 
ei ole mainoskieltoa. -Asiasta 

Alueviestin ja Radio Mantan nettisivut uudistuvat, samal-
la Alueviesti tuo verkkoon helposti luettavan digilehden. 
Uudet sivut ovat vammalalaisen JPS-mainoksen käsialaa. 
Kuvassa Pasi Pitkänen (vasemmalla) ja Jari Sundgren.

on neuvoteltu tiukkaankin sä-
vyyn, mutta Itella ei ole muut-
tanut päätöstään, kertoo toi-
mitusjohtaja Seppo Lehtinen 
Alueviestistä. Itella perustelee 
yksipuolista ratkaisuaan laa-
dun varmistamisella. – Osoit-
teeton jakelu yrityksiin on tä-
hän saakka toiminut hyvin ei-
kä valituksia ole tullut. Itellan 
päätös on täysin käsittämätön, 
Lehtinen harmittelee. 

Vastavetona Itellan pää-
tökseen Alueviesti tuo nettiin 
helposti luettavan, digitaalisen 
näköislehden. -Lehti on luet-
tavissa ensi keskiviikosta läh-
tien netissä joka keskiviikko 
kello 9 alkaen. Samalla uudis-
tuvat myös Alueviestin ja Ra-
dio Mantan nettisivut. -Alue-
viestin verkkosivuilta löytyy 
jatkossa uudet paikalliset ja 
alueelliset uutiset, lupaa uu-
tispäällikkö Hannu Virtanen. 

Alueviestin ja Radio Man-
tan uudet sivut ovat sastama-
lalaisen JPS-mainoksen käsi-
alaa.

Painettuja lehtiä saa jatkos-
sa Alueviestin toimituksesta 
sekä ensi viikon keskiviikosta 
lähtien myös seuraavista nou-
topisteistä: YritysSastamala 
(ala-aula), Keskuskuva (Vam-
mala ja Huittinen), Puistoka-
dun Kemikalio (Vammala), 
Härkäpakari (Huittinen) ja K-
Supermarket Superi (Vamma-
la).
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*Puhelun hinta: 
- lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 2 snt/min 
- matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min

Huittinen, Koskitie 84
Avoinna ark 10-18, la 9-14, puh. 0201 211 360 *

Osa tuotteista 
toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

Avatessasi 1.-28.2.2010 uuden vuosimak-
suttoman TUOHI MasterCard-tililuoton, 
saat ensiostolle korotonta maksuaikaa 
toukokuulle 2010. Halutessasi pidemmän 
maksuajan maksat korot ja kulut sopimus-
ehtojen mukaisesti. TUOHI MasterCard 
-tililuoton todellinen vuosikorko tyypilliselle 
2000 euron luotolle on 14,06% (12/2009).
Kuukausittainen tilinhoitomaksu on 4 euroa. 
Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt - maksa
toukokuussa 2010!

Korot ja kulut 0%
Kysy lisää!

3 PALJON
MALLIPOISTOJA 
HETI MUKAAN!

ota 
peräkärry 
mukaan!

TÄMÄ TILAISUUS EI TOISTU, PARHAAT VIEDÄÄN PÄÄLTÄ!
päiväävain

Kajaani ruokaryhmä.
Pöytä 118 x 75 cm + 4 tuolia.
Vaalea/antiikkipetsattu. 

II-laatu. 1/tal.

10 kpl erä 59,- Fresita kulmadivaani.
Lev. 206 cm, divaanin lev. 150 cm.
Kangas, väri terra/viininpunainen 
Texas 199,- Kuvan Nubucsand 
ruskea/tummanruskea Texas 299,-. 
Raj. erä.

8 kpl erä 199,-
vain

RENNES

koko ryhmä
PÖYTÄ + 4 TUOLIA

HUOM!

15.-19.2.2010

Tuotteet merkitty erikseen myymälässä.

112-päivä antoi huittislaisille lapsille opetuksen:

”Ei ikinä kannata joutua 
vastakkain poliisikoiran kanssa”

 Marianna Langenoja

Poliisiauton perältä kuuluu 
murinaa, kun Satakunnan po-
liisilaitoksen ylikonstaapeli, 
koiraryhmän vetäjä Tero Vii-
namäki avaa autonoven. Vaik-
ka kotioloissa kolmevuotias 
haukku Sepe on lämminsydä-
minen lemmikki, se syöksäh-
tää kopistaan malttamattoma-
na ulos. Sepe tietää, että sillä 
on edessään kiinniottotehtävä, 
eikä se malttaisi odottaa työn-
sä alkua. 

Viinamäki lähestyy Sepe 
hihnassa Lauttakylän koulun 
pihalla norkoilevaa epäilyt-
tävää rosvoa, joka on todelli-
suudessa paksuihin suojavaat-

teisiin pukeutunut vanhem-
pi konstaapeli Aki Jokiranta. 
Viinamäki varoittaa rosvoa 
koiran läsnäolosta, mutta ros-
vo ei välitä, vaan lähtee aggres-
siivisesti tulemaan kohti. 

Lapset pidättävät hengi-
tystään rajatun alueen toisel-
la puolella, kun rosvon hurja 
käyttäytyminen on koiralle lii-
kaa: armoton hyökkäys alkaa. 
Iso mies ei voi mitään, kun 
saksanpaimenkoira kaataa tä-
män maahan ja alkaa retuut-
taa jalasta. 

Koira on niin tohkeissaan, 
ettei haluaisi ollenkaan pääs-
tää irti. Yleisö huokailee, että 
onneksi vorolla on tällä kertaa 
suojapuku päällään.  

Koira herättää 
kunnioitusta 
poliisia enemmän

Kun Lauttakylän koulun pik-
kukansalta kysyy näytöksen 
jälkeen, mitä he Huittisissa 
järjestetystä 112-päivästä op-
pivat, vastaus kuuluu jota-
kuinkin näin: -Ei ikinä kanna-
ta ryöstää. 

Neljäsluokkalainen Aku 
Rantala tarkentaa, että aina-
kin sellaisia tilanteita on syytä 
välttää, missä joutuisi poliisi-
koiran kanssa vastakkain. Hä-
nen ja Einari Karvosen mie-
lestä koiran hyökkäys oli hui-
maa katseltavaa. –Voisi vähän 
sattua, jos se kävisi kiinni pal-

Lapset ja muu yleisö sai tutustua myös paloauton sisältöön. 

”Poliisia voi 

yrittää juosta 

karkuun, 

mutta koiraa ei 

kannata.

jaaseen käteen, Einari kauhis-
telee. 

Näytökseen osallistuneet 
konstaapelit Viinamäki ja Jo-
kiranta vahvistavat, että polii-
sikoira rauhoittaa kiinniottoti-
lanteen lähes aina. 

Koirat joutuvat todellisuu-
dessa vain harvoin käymään 
kiinni. 

Yleensä rikolliset ymmärtä-
vät, että siinä vaiheessa ollaan 
umpikujassa, kun koira tuo-
daan paikalle. 

Poliisikoira kun herättää 
ihmisissä kunnioitusta itse po-
liisia enemmän. 

–Poliisia voi yrittää juosta 
karkuun, mutta koiraa ei kan-
nata. Siinä ihminen jää aina 
kakkoseksi.

Suomessa 230 
poliisikoiraa

Viinamäen mukaan koira on 
poliisille tärkeä apuväline sen 
nopeuden, hyvän hajuaistin ja 
paikannuksen vuoksi. Se osaa 
myös ottaa kiinni tarvittaessa. 
Kuitenkin noin 80 prosent-
tia kaikista poliisikoiran töistä 
liittyy jollakin tavalla nenän-



3Keskiviikko helmikuun 17. 2010

käyttöön. Huumekoira työl-
listyy parhaiten. Suomessa on 
käytössä noin 230 poliisikoi-
raa. Koirat asuvat koiraohjaa-
jan luona ja liikkuvat omista-
jansa kanssa mukana työtehtä-
vissä. Viinamäki naureskelee, 
että hänen työpaikkansa on 
auton etupenkillä, kun koiran 
työpaikka sijaitsee auton taka-
osassa.

Koirien kouluttaminen 
aloitetaan konstaapelien mu-
kaan jo silloin, kun ne ovat 
kahden nyrkin kokoisia. Eläk-
keelle koirat pääsevät vasta 
10-vuotiaina.

 –Ensisijaisestihan polii-
sikoirat ovat työkoiria, mut-
ta lemmikkejä ne ovat silloin, 
kun meillä on vapaapäivä. Ei-
kä näitä mihinkään erilliseen 
koirakenneliin laiteta silloin. 
Kotona ne elelevät lasten kans-
sa, miehet kertovat. 

Yhteinen hätänumero 
koko Euroopassa

Viime viikon torstaina vietet-
ty 112-päivä oli ainakin Laut-
takylän koululaisten mieles-
tä niin kiva, että viimeksi yh-
tä hauskaa on ollut luokkaret-
kellä. 

Kuten arvata saattaa, lasten 
mielestä ehdottomasti päivän 
paras osuus oli poliisikoira-
näytös. Julia Heiskalaa ihastut-
ti etenkin se, miten hyvin po-
liisikoirat tottelivat ohjaajaan-
sa. Hänenkin kotoaan löytyy 
lemmikkikoira, mutta se ei ty-
tön mielestä tottele läheskään 
yhtä hyvin. 

Myös moottorikelkkailu-
näytös ihastutti lapsia. Aina-
kin Einari, Aku, Julia ja Iisa 
Välimäki haluaisivat jokainen 
joskus kokeilla moottorikelk-
kailua. 

Koko Euroopan alueella 
vietettävän 112-päivän tarkoi-
tus oli muistuttaa ihmisiä ylei-
sestä hätänumerosta, joka toi-
mii koko Euroopan alueella. 
Monella paikkakunnalla aina-
kin palokunnat pitivät ovensa 
avoinna torstaina tai sen jäl-

Vanhemman konstaapelin, koiranohjaaja Aki Rannan Vekku (vasemmalla) ja ylikons-
taapeli, koiraryhmän vetäjän Tero Viinamäen Sepe ovat leppoisia kavereita siviilissä, 
mutta työtehtävissä ne voivat käydä hurjiksi. 

112-päivässä näytettiin yleisölle, miten kiinniottotehtävä tapahtuu. 

Tapahtumassa nähtiin po-
liisin moottorikelkkailua. 

Lauttakylän koululaiset Einari Karvonen, Aku Rantala, Iisa Välimäki ja Julia Heiska-
la ihastuivat 112-päivässä etenkin poliisikoiranäytökseen. 

Tarjoukset ovat voimassa 17.-23.2.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

Säästömarketin Säästömarketin 
parhaat tarjoukset parhaat tarjoukset 

17.–23.2.201017.–23.2.2010

HÄIJÄÄ
puh. 010 836 8900
Ark. 9-21, La 9-18, su 12-18

HUITTINEN
puh. 010 836 8940
Ark. 9-21, La 9-18, Su 12-18

Pouttu
BROILERIN 
FILEESUIKALE
300 g

300
2 rs
(5,00 kg)
yks. 1,69

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 19.2. Pyymäen Leipomo 9-16
Yläneen Perinneliha 10-17

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 19.2. Linkosuon Leipomo 9-16, Tapola 9-16
LA 20.2. Pyymäen Leipomo 9-15

www.saastomarket.com

Lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 5,9 snt/min (sis.alv.22% Matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu +16,9 snt/min (sis.alv.22%)

Novita
7-veljestä
LANGAT

Norlyn
ALUS-
HOUSUJA

IRTO-
KANANMUNAT

Pampers
Easy Up
VAIPAT
• maxi • junior
• XL

Raisio
TALOUS-
VEHNÄJAUHO
2 kg

Saarioisten
AMERIKKA-
LAINEN
KURKKUVIIPALE
860/455 g

Olvi III-OLUT
24-pack 24x0,33l

KULTA 
KATRIINA
500 g

129
kg

795
pkt
38-46 kpl/pkt
0,17-0,21/kpl

1000
3 kerää
yks. 3,69

495
kpl

695
kpl

100
3 pss
(0,17 kg)
yks. 0,69

199
prk
(4,42 kg)
norm. 2,29

1990
pack
(2,06 l)
sis.pant. 3,60

149
pkt
(2,98 kg)
1pkt/tal.
seur. 2,48

PE-SU!

SÄÄSTÄ 59%

ERÄ!

Arla Pohjanpoika
KERMAJUUSTO
1 kg

Suomalainen
PERUNA
10 kg

199
säkki
(0,20 kg)

Vesta
PIPPURISILLI
160/100 g

099
prk
(9,90 kg)
norm. 2,44

Nyt myös Huittisten myymälä auki sunnuntaisin!

Tarjous voimassa 
17.2.-30.4.2010

RINTALIIVEJÄ

Leaf 
Karkkikatu
IRTO-
MAKEISET

399
kg
norm. 6,31

499
kpl
norm. 7,65

Always
SITEET
10-16 kpl/pkt

189
pkt
38-46 kpl/pkt
0,12-0,19/kpl
norm. 2,49

SÄÄSTÄ 24%

keisenä viikonloppuna. Huit-
tisissa järjestettiin yleisöta-
pahtuma Lauttakylän koulun, 
Satakunnan pelastuslaitoksen 
ja Satakunnan poliisilaitoksen 
toimesta. 

Tapahtuma pidettiin Huit-
tisten torilla ja Lauttakylän 
koulun pihassa, ja se oli kai-
kille avoin. 
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www. alueviesti.fi  • Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen, ISSN 1236-0619

Sanomalehtien Liitto on mukana 
hyvän lehtimiestavan vaalinnassa 
ja sananvapauden puolustamises-
sa. Liitto on yksi Julkisen Sanan 
neuvoston taustayhteisöistä.

Toimitus, konttori, myynti

 03-514 1416
TELEFAX 03-511 3097

E-MAIL:
Toimituksen aineisto:
toimitus@alueviesti.fi 

Ilmoitusaineisto:
ilmoitukset@alueviesti.fi 

Seurakuntatiedot:
seurakunnat@alueviesti.fi 

Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 

ILMOITUKSET 
MAANANTAIHIN 
KLO 14 MENNESSÄ.
Aluetori-ilmoitukset, 
järjestöpalstat ja srk-tiedot 
maanantaihin klo 12 mennessä.

ILMOITUSHINNAT alv 0% 

Etusivu € 1,40/pmm
väri-ilmoitus € 1,75/pmm
Takasivu € 1,30/pmm
väri-ilmoitus € 1,60/pmm
Tekstisivut € 1,10/pmm
väri-ilmoitus € 1,30/pmm
Hintoihin lisätään alv. 22 %.

Puhelimitse vastaanotettuun il-
moitukseen mahdollisesti tulevis-
ta virheistä ei lehti vastaa.
Muiden virheiden osalta lehden 
vastuu rajoittuu kokonaan ilmoi-
tushintaan.
Toimitus ei vastaa sitoumuksetta 
lähetetystä toimitusaineistosta; 
käsikirjoituksista, valokuvista tai 
ääninauhoista eikä säilytä niitä tai 
palauta niitä lähettäjälle.

TOIMITUS  03-514 1416
Päätoimittaja
Maija Latva 050-555 6290

Uutispäällikkö
Hannu Virtanen 050-563 3424

Toimittajat:
Marianna Langenoja 050-594 2078
Jorma Westerholm 03-5141 416

ILMOITUSMYYNTI
Jerry Stenberg 050-593 0620
Eeva Rasinperä 050-593 0621
Heli Suominen 050-436 5068
Sanna Hasu 03-5141 416

TOIMISTO
Hopunkatu 1, 38200 SASTAMALA
MA-PE klo 8.00-16.00

JULKAISIJA
Kustannusliike Aluelehdet Oy
Toimitusjohtaja
Seppo Lehtinen 0500-634 032

SIVUNVALMISTUS
Keskuskuva Ky, Sastamala

PAINOPAIKKA
Allatum Oy, Pori

Mikäli lehden jakelussa  on 
häiriöitä,  ottakaa yhteys 
postiin
p. 0200 71000

Lehden voi tilata jakelualuiden
ulkopuolelle Suomessa 
€ 39,00/vuosikerta
€ 12,00/ 3 kk.

Sastamalan 
lukiot 

virtuaaliaikaan ! s. 6

 Talvirallissa
oli 

rentoa! s. 29

 Partiolaiset 
telttaleirillä 
keskustassa! s. 39
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• Viljakasvit, useita lajikkeita
• Rypsit; APOLLOBOR, HOHTOBOR ja CORDELIABOR

• Kaikki nurmikasvit
• KAROLINABOR ja RETUBOR-ruokonadat

• Myös Luomu-siemenet

Sertifioidut siemenet

Sastamala • Puh. 0400 777 192 • (03) 513 0259

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Maakuntajohtajan 
valinnassa kolmen 
kärki selvillä
Pirkanmaan liiton maakun-
tajohtajan valinnassa ensim-
mäinen haastattelukierros 
nosti esiin kolme kärkiehdo-
kasta. 

He ovat Päijät-Hämeen lii-
ton maakuntajohtaja, ark-
kitehti Esa Halme Hollolas-
ta, Jämsän kaupunginjohta-
ja, diplomi-insinööri Tapani 
Mattila ja Pirkanmaan ELY-
keskuksen ylijohtaja, teknii-
kan lisensiaatti Riitta Varpe 
Tampereelta.

Maakuntahallituksen ni-
meämä haastatteluryhmä 
haastatteli kahdeksan ehdo-
kasta ja päätti kutsua toiselle 
haastattelukierrokselle nämä 
kolme hakijaa. 

Jatkohaastattelut järjeste-
tään perjantaina 5. maalis-
kuuta.

Pirkanmaan liitossa avoin-
na ollutta maakuntajohtajan 
virkaa haki määräaikaan men-
nessä viisitoista hakijaa. Maa-
kuntavaltuusto valitsee uuden 

maakuntajohtajan kokoukses-
saan 28. huhtikuuta. Nykyi-
nen maakuntajohtaja Jussi V. 
Niemi on ilmoittanut jäävän-
sä eläkkeelle lokakuun alus-
ta alkaen.

Itellan arvostelu 
aiheellista, 

postinkantajien ei

E
duskunta tulee uudistamaan postipalvelu-

lakia EU:n direktiivin sanelemana ja esitys 

antaa ulkomaisillekin toimijoille tilaa ken-

tällä, jonka hoidosta on meillä vastannut mono-

poliasemassa oleva Suomen Posti eli Itella. Kan-

sanedustaja Mikko Alatalon kolumni sivulla 37 

käsittelee asiaa laajemmin, mutta en malta itse-

kään olla kirjoittamatta asiasta. 

Itellan toimintaa on kritisoitu viime aikoina monel-

lakin taholla ja osa Itellan herrojen tekemistä pää-

töksistä on heijastunut suoraan meille tänne toi-

mitukseenkin valtavana puhelinsoittojen määränä. 

Postimarkkinoiden avautuminen kilpailulle on hy-

vä asia. Ehdoton edellytys tietysti on, että postin 

kulku turvataan tasapuolisesti kaikille ja kaikkialle 

Suomeen. Jakaa sitä sitten kuka hyvänsä. 

”Kovin on heppoinen perustelu.

Vuodenvaihteessa Itella teki yksipuolisesti pää-

töksen ja lakkasi jakamasta osoitteetonta postia 

yrityksiin ja liikelaitoksiin. Päätös on valtakun-

nallinen ja koskettaa paitsi kaupunkilehtiä, myös 

paikallislehtien laajoja jakeluja siltä osin, kun ne 

ovat osoitteettomia. Päätöstään Itella perusteli sil-

lä, että osoitteettoman yritysrekisterin ylläpito ei 

ole järkevää eikä yrityksistä saada tarpeeksi tietoa 

siinä laajuudessa, että vaadittava laatulupaus pys-

tytään pitämään. Kovin on heppoinen perustelu, 

koska samaan aikaan Itella kuitenkin olisi valmis 

myymään osoitteellista yritysrekisteriä!

Mainoskieltotalouksiin Itella ei myöskään enää jaa 

mitään osoitteetonta postia. Tähän mennessä mai-

noskieltotaloudet, jotka ovat silti halunneet esimer-

kiksi Alueviestin, ovat sen saaneet. Alueviesti on 

monelle ainoa alueensa asioista tiedottava lehti, ti-

lattavien lehtien levikit kun ovat jatkuvassa laskussa. 

Mutta ei taistelumme tähän lopu, sen lupaan, vaikka 

puhelimestani nouseekin välillä höyry.

Valitettavasti postinkantajatkin ovat saaneet vii-

me viikkoina osansa kansan ryöpytyksestä. Sääs-

täkää heidät, sillä heidän on toimittava työnanta-

jaltaan tulevien ohjeiden mukaan.

Maija Latva

Yrityspalvelu hakee 
toimitusjohtajaa
Sastamalan Yrityspalveluyhti-
ön hallitus kokoontui perjan-
taina ja päätti julkistaa toimi-
tusjohtajan paikan avoimeksi. 
Valinta uudesta toimitusjohta-
jasta tehdään huhtikuussa. 

Yhtiölle on tärkeätä säilyt-
tää jo luodut verkostot ja jat-
kaa uusien innovatiivisten toi-
mintamallien kehittämistä. 
YritysSastamala on vuonna 

2008 käyttöön otettu palvelu-
kokonaisuus. Sen avulla yrit-
täjä saa tarvitsemansa palve-
lut saman katon alta. Yritys-
Sastamalassa yhdistyvät Sas-
tamalan Seudun Yrityspalvelu 
Oy:n, Sastamalan työ- ja elin-
keinotoimiston sekä Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän 
palvelutarjonta. Uudistuksen 
myötä palvelut ovat tulleet 

KELPO-hanke esillä tilaisuudessa Sylvään koululla
Alueviesti

KELPO-hanke eli tehostetun 
ja erityisen tuen kehittämistoi-
minta on esillä Sastamalan Syl-
vään koulun auditoriossa tiistai-

na 23. helmikuuta kello 17 alka-
vassa tilaisuudessa, jonne on 
kutsuttu oppilaiden vanhempia. 
Aiheen alustajina on hankkeen 
ohjausryhmän jäseniä.

Kehittämistoiminnassa läh-
detään liikkeelle kysymykses-
tä, miten tehostettua ja eri-
tyistä tukea tarvitsevien op-
pilaiden opetus ja tukitoimet 
järjestetään. Kuntien tehtävä-
nä on suunnitella huolellises-
ti, miten kehittämistyön myö-
tä luodut toimintamallit va-
kiinnutetaan osaksi kunnan 
tai alueen toimintaa.

Strategiassa on otettu käyt-
töön termi tehostettu tuki, jo-
ka tarkoittaa ennaltaehkäise-
vienyleisten tukitoimenpitei-
den tehostamista määrällisesti 
ja laadullisesti sekä opetuksen 
järjestämistä riittävän pienissä 
opetusryhmissä.

Tuen muotoina se käsit-
tää eriyttämisen, tukiopetuk-
sen, samanaikaisopetuksen 
eri muodot, osa-aikaisen eri-
tyisopetuksen ja oppilashuol-
lon. Kehittämistoiminnassa 
on päämääränä, että tehoste-
tun tuen muodot otetaan käyt-
töön entistä aktiivisemmin ja 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ennen kuin oppi-
laalle harkitaan opetuksen an-
tamista erityisopetuksena.

Lähikoulut tärkeitä

Toiminnassa lähikouluperiaate 
on tärkeä perusta paikallisen 

toimintakulttuurin ja toiminta-
tapojen kehittämiselle. Lapselle 
pyritään takaamaan mahdolli-
suus opiskella omassa luontai-
sesti määräytyvässä koulussa 
yhdessä ystäviensä kanssa. 

Lähikouluilla tarvitaan en-
tistä enemmän tietotaitoa, joka 
liittyy erilaisiin opiskelun tar-
peisiin. Tavoitteena on kehittää 
erityiskoulujen osaamiskeskus-
toimintaa, siten että lähikoulut 
saavat tarvittaessa asiantuntija-
tukea osaamiskeskuksilta.

Kunnat ja koulut kehittävät 
opettajien täydennyskouluttau-
tumista siten, että se toteutetaan 
opettajakohtaisesti suunnitel-

mallisesti. Lähtökohtana tehos-
tetun ja erityisen tuen rakentei-
ta ja toimintamuotoja kehitet-
täessä on moniammatillinen ja 
poikkihallinnollinen yhteistyö.

Kehittämistoiminnassa 
luodaan rakenteita, toiminta-
muotoja ja menetelmiä, joilla 
taataan oppilaille riittävät tu-
kitoimet opiskelussaan. Hal-
lintokuntien yhteistyönä tuo-
tetaan kunnallinen tai alueel-
linen rakenne käytännön toi-
menpide-ehdotuksineen.

Ohjausryhmän puheenjoh-
taja on rehtori Jari Andersson 
ja sihteeri rehtori Juha Martti-
la. Jäseninä ovat johtava ylilää-

käri Juhani Grönlund, ylilääkäri 
Irma Järvinen-Aro, lastenlääkä-
ri Anna Korpela,  hyvinvointi-
johtaja Katja Tommiska, kas-
vatusjohtaja Pekka Kares, var-
haiskasvatuksen päällikkö Pirjo 
Päivärinta, rehtori Elina Jaakko-
la, kouluterveydenhoitaja Taina 
Hinkkanen, laatukoordinaatto-
ri Anne Marjamäki, erityisluo-
kanopettaja ja Kelpo-koordi-
naattori Kati Heikkilä, apulais-
johtaja, oppilashuoltohankkeen 
koordinaattori Mirka Järvinen, 
opinto-ohjaaja ja oppilaanohja-
uksen hankkeen koordinaattori 
Mari Lausniemi ja vanhempien 
edustajana Jorma Tahvanainen.

joustavammiksi ja helpommin 
saavutettaviksi. Palvelut tuote-
taan prosessimallia noudatta-
en. YritysSastamala -palvelu-
konsepti on valtakunnallises-
ti edelläkävijä yritysneuvonta-
palveluiden tuottamismallissa. 

Palvelukokonaisuutta tuot-
taa noin 25 henkilöä. Yritys-
palvelupisteessä asiakkaita 
palvelee tällä hetkellä 4 yritys-
neuvojaa. Yritysneuvoja Jaa-
na-Marjut Seppälä nimitettiin 
vt. toimitusjohtajaksi 8.2.2010. 
Yrityspalvelupisteen toiminta 
ja palvelut jatkuvat normaa-
listi.

VAHAKANKAAT
KUKKARUUKKUJA

saviruukut alk.

6.65

4.55
HUITTINEN  Risto Rytink. 22,
Savilinnan talo
P. 02-567890
Ma-pe 9-18, la 9-15

2.90 120cm lev.

3.90 140cm lev. 

4.50/m
VAMMALA
Marttilank. 16 
P. 03-511 5300
Ma-pe 9-18, la 8.30-14

KYNNYSMATTO

“Kuraks”
KURAMATTO

10.75 KOSTEANTILAN-
MATTO 

0.69
Kauniita
VERHOKAPPOJA

ISTUINTYYNYT8.75
KEVÄT UUTTA

LAATUMULLATalk.

Huittisten kaupunki 
myöntää hissiavustuksia
Huittisten kaupunki myön-
tää hissiavustusta uuden his-
sin rakentamiseen vanhaan 
asuinkerrostaloon. Tavoittee-
na on pyrkiä saamaan estee-
tön kulku rakennuksen ulko-
puolelta asuntoihin ja yhtei-
siin tiloihin. Lähtökohtana on 

se, että hissin avulla myös apu-
välineitä, kuten pyörätuolia tai 
rollaattoria käyttävät voivat 
kulkea pihalta asuntoihinsa. 

Avustettavat toimenpiteet 
luetellaan Valtion asuntora-
haston ohjeissa hissiavustuk-
sista. Avustusta myönnetään 

enintään 10 prosenttia hyväk-
sytyistä kustannuksista.

Jos hissiavustuksen haki-
jat joudutaan laittamaan tär-
keysjärjestykseen määräraho-
jen riittämättömyyden vuoksi, 
huomioidaan asuinkerrostalon 
kerrosluku, asukasmäärä, joka 
hyötyy tulevasta hissistä, asuk-
kaiden ikärakenne, liikuntaes-
teiset asukkaat ja hissiratkaisun 
tarkoituksenmukaisuus.

Kaupungin hissiavustusta 
haetaan tarkoitukseen laaditul-
la lomakkeella samanaikaisesti 
kuin Valtion asuntorahastol-
ta haettavaa korjausavustusta. 
Hakemukseen tulee liittää Val-
tion asuntorahastolle toimitet-
tava hakemus liitteineen. Ha-
kuaika on 1.3.-10.8.2010. 

Kaupungin hissiavustus-
ta voidaan myöntää käytettä-

vissä olevan määrärahan puit-
teissa.

Hankkeesta tehdään en-
sin ehdollinen päätös. Lopul-
linen avustus myönnetään sen 
jälkeen, kun Valtion asunto-
rahasto on hyväksynyt hank-
keen suunnitelman ja kustan-
nukset sekä myöntänyt hank-
keelle valtion korjausavustuk-
sen. 

SASTAMALA puh. (03) 512 6100

Kaikki haaveilevat laadukkaista kelloista....
ja jotkut haluavat sellaisen keinolla millä hyvänsä.

Tervetuloa tutustumaan laajaan
laatukellovalikoimaamme!

Ps. Meille pääsee myös etuovesta
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www.k-market.com

MANDARIINI
Espanja COSTA RICA

KAHVI
500 g

ATRIA BROILERIN
REISIKOIPI

n. 1,4 kg

VALIO
A+ JOGURTTI

hyla, 150 g

KATSO ALKUVIIKON TARJOUKSET TV:STÄ!

1,-28.2.

 380
2 pkt
(3,80/kg)

18.-20.2.

 149
kg

MARLI JUISSI
MEHUJUOMAT

 1 l

1.-28.2.

1.-28.2.

Ilman K-Plussa-korttia 5,63 rs (10,05-12,51/kg)

-29%

ATRIA
BROILERIN 

OHUTLEIKKEET
450-560 g

399
rs
(7,13-
8,87/kg)

18.-24.2.

Ilman K-Plussa-korttia 1,67 kpl (8,35/kg)

FAZER
SININEN 

SUKLAALEVY
200 g

 250
2 kpl
(6,25/kg)

-25%

18.-24.2.

 199
kgIlman K-Plussa-korttia 2,38 kg

-16%

-16%

Ilman K-Plussa-korttia 0,64 prk (4,27/kg)
 170

3 prk
(3,77/kg)

-34%069
kg

LEHTISALAATTI-
RUUKKU

Ilman K-Plussa-korttia 0,76 prk
 100

2 prk
(0,50/l)

1,-28.2.

Kokemäki 
haluaa 
pormestarin

Kokemäen kaupun-
ginvaltuusto päätti, et-
tä kaupunki lähtee mu-
kaan pormestarikokei-
luun. Kokeiluun osallis-
tumista kannatti selvä 
enemmistö, vain viisi 
valtuutettua 35:stä oli 
sitä vastaan. Kokemä-
en nykyinen kaupun-
ginjohtaja Martti Jalka-
nen jää eläkkeelle ensi 
vuonna.

Valtiovarainminis-
teriö on pyytänyt por-
mestarikokeiluun ha-
lukkaita kuntia päät-
tämään osallistumi-
sestaan tämän kuun 
loppuun mennessä.

Äänivyöry yllätti Karkun kappalaisen

Lauri Salminen 
Nokian kirkkoherraksi

 Maija Latva

Karkun kappalainen Lauri 
Salminen sai äänivyöryn No-
kian seurakunnan kirkkoher-
ranvaalissa. Salmisen ääni-
määrä oli 952, kun seuraavak-
si eniten ääniä saaneen saldo 
oli 296. 

-Tämä vetää hiljaiseksi ja 
nöyräksi. Toivottavasti olen 
tuloksen mittainen, sillä täl-
lainen äänimäärä on valtava 
luottamuksenosoitus seura-
kuntalaisilta, Salminen totesi 
Alueviestille.

Salminen hoitaa Karkun 
kappalaisen tehtäviä vielä pit-
källe kevääseen ja odottaa va-
litusajan sekä irtisanomisajan 
umpeutumista.

-Työkaverit ovat onnitel-
leet, osa haikeinkin mielin ja 
itsekin olen tietyllä tavalla hai-
kea. Tämä on hyvä työyhteisö 
ja olen ollut kaikin puolin tyy-
tyväinen. Vanha kotiseuturak-
kaus vaan veti Nokialle, siellä 
syntynyt Salminen selvittää.

Lauri Salminen tuli Kar-
kun seurakunnan kappalai-
seksi 1.8.2008 silloiseen Tyr-
vään seurakuntaan.

Nokialla syntynyt ja vielä toistaiseksi Turussa asuva Lauri Salminen kertoo, että koti-
seuturakkaus veti häntä Nokian suuntaan.

Täyttölupa 
toimelle
Huittisten kaupunginhalli-
tus myönsi täyttöluvan kaava-
suunnittelijan määräaikaiselle 
toimelle ajanjaksolle 1.6.2010- 
31.8.2012.

Määräaikaisuuden perus-
teena on kaupungingeodee-
tin virkavapauden aiheuttama 
tehtäväjärjestely.
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Tiimi-edustaja

Talviehto
Veroetu 3000 €

Tuomo Järvenpää
puh. 0400 765 521, tuomo.jarvenpaa@tiimi-ikkuna.fi
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Tule suorittamaan Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopiston 
Kokemäen yksikköön 
talotekniikan perustutkintoa 
ja valmistu putkiasentajaksi.

Mahdollista suorittaa myös 
yhdessä ammattilukion kanssa.

Yhteisvalinnan hakuaika:
1.3. – 19.3.2010.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja 
Pilvi Peltomaa

044 560 4731
pilvi.peltomaa@sasky.fi

www.haenyt.fi www.hayo.fi

Olemme mukana Huomisen Duunit –tapahtumassa
Torstaina 18.2. klo 11 – 15, Vammalan Ammattikoululla, osasto nro 12.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan!
Yhteistyössä:

www.vesinieminen.fi

HAKU PÄÄLLÄ
Oletko kiinnostunut työskentelemään LVI-alalla?

Keskeiset tunnusluvut 2009 2008

Korkokate 6,9 m€ 6,8 m€

Liikevoitto 3,0 m€ 3,1 m€

Kulut/tuotot 0,67 0,64

Vakavaraisuus 23,6 % 23,2 %

Luotonanto 260,2 m€ 232,6 m€ +11,9 %

    - taselainat 241,9 m€ 217,4 m€

    - hypoteekkilainat 19,0 m€ 15,2 m€

Järjestömättömät luotot 0,19 % 0,22 %

Talletukset 249,5 m€ 237,0 m€ +5,3 %

Keikyän Eräperko 
avaa ovensa yleisölle

 Hannu Virtanen

Aivan aluksi: Tunnelmallinen 
mielikuva metsästysmajasta 
kannattaa ehdottomasti säilyt-
tää, mutta samalla kannattaa 
olla avoin uusille ajatuksille 
siitä, minkälainen juhlapaikka 
tai mukavan illanvieton tyyssi-
ja nykyaikainen metsästysma-
ja voikaan olla.

Metsästysseura Keikyän 
Eräveikot avaa Eräperkonsa 
ovet kaikelle yleisölle ensi sun-
nuntaina 21. helmikuuta. Met-
sästysseuran toimintaa, met-
sästysmajaa ja sen tarjoamia 
mahdollisuuksia esitellään il-
maisen hernekeitto-, makka-

ra- ja kahvitarjoilun kera kel-
lo 12-15. Lapsille on tasoitet-
tu pulkkamäki ja ponikin on 
valjastettu reen eteen. Kodas-
sa pääsee makkaravalkeille.

-Maanomistajat, seuran jä-
senet, kylän ihmiset ja ihmi-
set aina naapuripitäjistä saakka 
Kimmo Niemelä ja Teemu Kor-
pela antavat esimerkkejä siitä, 
keitä kaikkia kutsu koskee.

-Jopa omalla kylällä on ih-
misiä, jotka eivät ole koskaan 
käyneet täällä. Haluamme, et-
tä ihmiset tulevat tutustumaan 
seuraan ja seuran keskipistee-
seen, Eräperkoon.

Vuonna 2004 valmistunut 
metsästysmaja Aurajärven-

tien varrella on monimuotoi-
nen seurapaikka,  jossa on vie-
tetty kaikenlaisia juhlia. Mer-
kittävä yhteistyökumppani on 
ollut seurakunta. Paikka pal-
velee juhla- ja kokoustarpeita 
ympäri vuoden, näin sydän-
talven pakkasillakin. Kysyntää 
on ollut aina Vammalasta ja 
Huittisista saakka, seuran pu-
heenjohtaja Kimmo Nieme-
lä kertoo.

-Tämä toimii viiden hen-
gen saunailloista aina suurem-
piin tilaisuuksiin saakka, sillä 
tänne mahtuu hyvinkin sata 
henkeä, sanoo varaustoimin-
taa hoitava Mia Saarela.

Keikyän Eräveikkojen puheenjohtaja Kimmo Niemelä ja Eräperkon varaustoimintaa 
hoitava Mia Saarela kutsuvat tutustumaan nykyaikaisen metsästysmajan moniin mah-
dollisuuksiin ja metsästysseuratoimintaan ensi sunnuntaina.

Sastamalan lukiot 
siirtyvät syksyllä 
virtuaaliaikaan

 Maija Latva

Ensi syksystä alkaen Vamma-
lan, Äetsän ja Mouhijärven lu-
kioissa pysytään pitämään sa-

moja oppitunteja samaan ai-
kaan. Opettaja voi olla missä 
tahansa näistä kolmesta luki-
osta ja kahdessa muussa opis-
kelijat seuraavat tunnin kul-

kua virtuaaliluokissa, jollaiset 
on rakennettu kaikkiin kol-
meen lukioon. 

Verkostolukion rehtori An-
ni Virnes iloitsee uudesta mah-

dollisuudesta ja oppimisym-
päristöistä. -Tämän ansiosta 
voimme nyt tarjota todella kat-
tavan kurssitarjonnan ja jokai-
sella lukiolla on mahdollisuus 
kehittää omaa erikoisalaan-
sa. Strategiatyötä tehdään par-
haillaan, Virnes kertoo. Hänen 
haaveensa on, että jonakin päi-
vänä virtuaaliopiskelu laajen-
tuu jopa kansainväliseksi. 

Lukioiden opettajia koulu-
tetaan parasta aikaa uuden tek-
niikan saloihin. Virnes painot-
taa kuitenkin, että lukio-opiske-
lu tapahtuu jatkossakin pääasi-
assa lähikontaktissa opettajan ja 
opiskelijoiden välillä. 

Opiskelua verkossa

Lukion kursseja voi suorittaa 
myös verkossa ja se onkin Vir-
neksen mukaan yksi opiskelun 
vetovoimatekijöistä. Jos omas-
sa lukiossa ei ole tiettyä kurssia, 
opiskelijan ei suinkaan tarvitse 
vaihtaa opinahjoa sen vuoksi. 
-Verkko-opiskelu vaatii tietys-
ti itsekuria ja itsenäistä otetta 
opiskeluun, mutta sitähän vaa-
tii kaikenlainen opiskelu, Vir-
nes toteaa. Verkko-opetuksen 
hyvinä puolina Virnes näkee 
vapaamman opiskeluaikatau-
lun, jollaista opiskelija saattaa 
kaivata esimerkiksi aikaa vie-
vän harrastuksensa vuoksi. Eri-
tyisen suosittua verkko-opiske-
lu on aikuisopiskelijoiden kes-
kuudessa.

Yhteishaku alkaa pian ja 
Anni Virnes kertoo odotta-
vansa jännityksellä, miten lu-
kio vetää. -Mutta kyllähän lu-
kiokoulutus antaa edelleenkin 
todella hyvät edellytykset jat-
ko-opintoihin, hän pohtii.

Verkostolukion rehtori Anni Virnes ja apulaisrehtori Ilkka Naatula naureskelevat, et-
tä tekniikan hallinta vaatii vielä muutaman oppitunnin.

Korkokate kasvoi onnistuneella suojauksella

Lisääntyneet kulut 
nipistivät Huittisten 
Säästöpankin tulosta

 Hannu Virtanen

Huittisten Säästöpankin lii-
kevoitto vuodelta 2009 oli 3,0 
miljoonaa euroa. Tulos piene-
ni edellisvuodesta 5,6 prosent-
tia, mikä johtuu kulujen lisä-
yksestä.

-Tulos oli olosuhteet huo-
mioonottaen varsin tyydyttä-
vä, toimitusjohtaja Hannu Vä-
hähyyppä luonnehtii. 

Pankin korkokate kasvoi 
jonkin verran edellisvuodes-
ta johtuen siitä, että pankki on 
onnistuneesti suojannut korko-
liiketoimintaa johdannaisilla. 

-Markkinakorkojen tason 
romahduksesta johtuen taseen 
ansaintakyky on luonnollises-
ti laskenut.

Pankin riskinotto on py-
synyt perinteisellä varovaisel-
la linjalla. Järjestämättömät 
saamiset pienenivät vuoden 
lopun noin 400 000 euroon, 
joka on vain 0,19 prosenttia 
luottokannasta. Määrä on pie-
nin neljään vuoteen ja merkit-
tävästi toimialan keskiarvojen 
alapuolella. Järjestämättömiin 
luottoihin ei sisälly merkittä-
viä tappioriskejä. Luottotap-
pioiden määrä oli 70 000 eu-
roa, josta suurin osa on teh-
ty varovaisuuden periaatteel-
la etupainotteisesti. 

Pankki sai vuoden aika-
na noin 1200 uutta asiakas-
ta. Asiakasmäärän nettokasvu 
oli runsaat neljäsataa asiakas-
ta. Asiakasmäärä ylitti vuo-
denvaihteessa jo 24 500 asiak-
kaan rajan.

Maltillista kasvua

Säästöpankin kasvu jatkui 
maltillisena koko vuoden. 
Talletuskanta kasvoi vuoden 
aikana runsaat viisi prosent-
tia. Pankin marraskuussa liik-
keelle laskemasta viiden mil-

joonan euron debentuurilai-
nasta merkittiin vuoden 2009 
aikana runsaat kolme miljoo-
naa euroa. Koko oman varain-
hankinnan määrä oli vuoden 
lopussa 260,5 miljoonaa eu-
roa, jossa kasvua oli 5,9 pro-
senttia. Tämä ylittää toimialan 
keskimääräisen kasvun. 

Luotonannon kasvu oli voi-
makasta. Asuntolainojen ky-
syntä oli pientä aivan vuoden 
alussa, mutta nousi nopeasti 
nykyiselle varsin vilkkaalle ta-
solle. Suhteellisesti eniten kas-
voi yrityslainakanta. 

Pankki on toimitusjohtaja 
Hannu Vähähyypän mukaan 
lisännyt panostuksia yritysra-
hoitukseen, mikä näkyy yri-
tyslainojen kasvuna. Koko-
naisluotonanto oli vuoden lo-
pussa 260,2 miljoonaa euroa, 
mihin sisältyy 19,0 miljoonaa 
euroa välitettyjä Aktia Hy-
poteekkipankki Oy:n laino-
ja. Uusia luottoja myönnettiin 
vuoden aikana kaikkiaan noin 
88 miljoonaa euroa ja luotto-
kannan nettokasvu oli kaikki-
aan 27,6 miljoonaa euroa eli 
noin 11,9 prosenttia.

Rahastosäästämisen suosio 
nousi vuoden aikana merkit-
tävästi. Vuosi olikin rahasto-
säästämisen kannalta pankin 
kaikkien aikojen paras. Myös 
vakuutussäästämisen suosio 
kasvoi merkittävästi

Vakavaraisuussuhdeluku 
nousi 23,6 prosenttiin edellis-
vuoden 23,2 prosentista.

Vähähyypän mukaan pank-
ki on tietoisesti kasvattanut 
henkilökunnan määrää rekry-
toimalla uusia asiantuntijoi-
ta osaamisen kasvattamisek-
si ja korvaamaan lähivuosina 
tapahtuvaa suhteellisen voi-
makasta eläkkeelle siirtymis-
tä. Näin joissakin tehtävissä 
on myös tuplamiehitystä. 

Haasteellinen 
vuosi 2010

Vuoden 2010 näkymät ovat 
haasteelliset talouden epävar-
muuden pitkittyessä. Pankin 
tavoitteena on edelleen liike-
toiminnan kannattava kas-
vu ja uusien asiakkaiden han-
kinta.

-Toiminnan tulos tulee jon-
kin verran laskemaan viime-
vuotisesta tasosta johtuen siitä, 
että osa pankin korkosuojauk-
sista erääntyy kuluvan vuoden 
aikana ja toisaalta markkina-
korkojen tason nousu näyttää 
siirtyvän aivan loppuvuoteen, 
Vähähyyppä arvioi. 

Pankki tulee edelleen rek-
rytoimaan etupainotteisesti 
uusia työntekijöitä. Pankki on 
myös aikaistanut konttoriver-
koston remontteja talouskrii-
sin seurauksena. Viime vuo-
den lopulla saneerattiin Sas-
tamalassa Äetsän konttori ja 
parhaillaan suunnittelun alla 
on Euran konttorin remontti. 

Hallintopäällikkö Mikko Jaakkola on Huittisten Sääs-
töpankin henkilökunnan uusia voimia. Toimitusjohta-
ja Hannu Vähähyypän mukaan pankkiin palkataan uut-
ta osaamista ja valmistaudutaan hyvissä ajoin eläkkeel-
le siirtymisiin.
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Liike-
voitto, t€

Tase, 
t€

Talletukset, 
t€

Luotot,
 t€

Bonukset, 
t€

Vakavaraisuus-
suhde

Omat 
varat, t€

Henkilöstö
Op-Henki-

vakuutukset, t€
Rahastot, 

t€
Asiakkaat

Omistaja-
jäsenet

Huhtamo
112

-48,3%
15 209
+2,1 %

11 741
+2,3 %

8 994
+4,5 %

44
+,27 %

33,3
(31,9)

2 914
+3,7 %

2
-1

1 035
+19,0 %

576
+33,3 %

883
-23

496
+16 kpl

Huittinen
1 055

-46,7 %
122 692
+1,9 %

84 569
+1,5 %

108 318
+5,0 %

352
+6,0 %

29,1
(29,6)

23 241
+3,7 %

18
+/-0

14 731
+5,1 %

5 379
+23,0 %

8 322
+80 kpl

3 819
+63 kpl

Karkku
94

-69,3 %
17 409
+3,9 %

13 287
+7,8 %

13 591
+8,9 %

57
+25,4 %

32,3
(34,5)

3 332
+3,4 %

4
+/-0

904
+11,5 %

598
+3,7 %

1 757
+61 kpl

664
+56 kpl

Keikyä
168

-55,9 %
28 800
+1,2 %

24 025
+2,7 %

23 371
+3,5 %

98
+2,8 %

24,2
(26,7)

4 040
+3,0 %

5
+/-0

6 220
-10,35%

1 434
+42,26 %

2 960
+89 kpl

1 292
+49 kpl

Kiikoinen
177

-11,5 %
26 959
+9,9 %

22 389
+12,4 %

15 589
+14,7 %

67
+13,4 %

28,8
(31,5)

3 719
+5,3 %

5
+/-0

549
+12,7 %

427
+33,3 %

1 945
+9 kpl

764
+35 kpl

Mouhijärvi
370

-38,0 %
53 210
+0,5 %

43 537
+3,7 %

49 302
+0,3 %

167
+6,6 %

18,6
(18,0)

5 989
+4,3 %

9
+/-0

2 864
-15,4 %

512
+66,2 %

4 693
+43 kpl

1 593
+41 kpl

Punkalaidun
807

-26,6 %
76 988
+0,4 %

58 731
+0,1 %

45 728
+4,5%

197
+2,6 %

36,2
(37,7)

16 196
0,0 %

9
+/-0

4 213
+1,4 %

2 582
+10,8 %

4 727
+27 kpl

2 033
+4 kpl

Vampula
428

-45,5 %
53 411
+1,3 %

43 666
+2,5 %

39 812
+8,8 %

162
+7,8 %

19,56
(21,33)

6 564
+6,3 %

8
+/-0

3 624
+6,0 %

2 036
+31,0 %

2 939
-20 kpl

1 241
+76 kpl

Vammalan S
1 035

-44,7 %
194 580
+4,2 %

174 371
+5,8 %

149 298
+7,4 %

617
+8,4 %

14,0
(14,3)

15 015
+4,9 %

32
+/-0

32 251
+7,7 %

13 880
+16,8 %

15 467
+78 kpl

5 946
+98 kpl

YHTEENSÄ
4 246

-42,9 %
589 258
+2,6 %

476 316
+3,9 %

454 003
+5,3 %

1 761
+7,3%

81 190
+4,2 %

92
-1

66 391
+3,9 %

27 424
+20,8 %

43 693
+344 kpl

17 848
+428 kpl

Pakinointia 
Perjantai-
paussissa 
Scriptum Huittinen ry:n   pu-
heenjohtaja, pakinoitsija Olavi 
Peltonen esitelmöi vapaamuo-
toisesti pakinoista, pakinoin-
nista ja muistakin kirjoitustöis-
tään Perjantaipaussi -kulttuuri-
tapahtumasarjassa ylihuomen-
na perjantaina. Tekstinäytteitä 
lukee Taini Rantanen. Huittis-
ten seudun kansalaisopiston, 
kirjasto- ja kulttuuripalvelu-
jen sekä Scriptumin järjestämä 
perjantaipaussi on maksuton. 

Olavi Peltonen on pakinoi-
nut 20 vuotta eri lehdissä. Hän 
on myös julkaissut omakustan-
teena kaksi kirjaa; pakinako-
koelman Torpan tehosekoitus ja 
tarinakokoelman Kojoottiklubi, 
joka ilmestyi  viime syksynä.

Retromuotia 
lapsille
Retro on nyt muodikasta. Huit-
tisten seudun kansalaisopisto 
järjestää Huittisissa kansalais-
opiston tekstiilityön luokas-
sa Retromuotia lapsille -kurs-
sin keskiviikkoisin 3.3. alkaen. 
Kurssilla ommellaan mekko-
ja, housuja ja takkeja vaikkapa 
mummon vanhoista verhois-
ta, pöytäliinoista tai käytetyistä 
vaatteista. Tavoitteena on teh-
dä edullisia ja yksilöllisiä vaat-
teita. Opettajana  toimii teks-
tiilityönopettaja Elina Kujala. 
Kurssille ilmoittaudutaan en-
simmäisellä kokoontumisker-
ralla kurssipaikalla.

Alueviesti 
ja martat 
yhteistyöhön
Alueviesti

Tämän vuoden aikana Alue-
viesti julkaisee Ruokaviestissä 
ja IhaNaisissa myös Satakun-
nan marttojen toimittamia ar-
tikkeleita. Jutut ovat lähinnä 
ruokaan liittyviä, mutta luvas-
sa on myös kodinhoitoa. -An-
namme ohjeita mm vuodevaat-
teiden hoitoon, pihakalusteiden 
huoltoon, pakastimen sulatuk-
seen sekä monenlaiseen muu-
hunkin kotiin liittyvään puu-
hasteluun, luettelee Satakunnan 
Martat ry:n toiminnanjohtaja 
Raija-Liisa Heinonen. -Jutut on 
tuotettu ”Näkyvyyttä martta-
neuvontaan” - hankkeen aika-
na, jonka teimme kolmen naa-
puripiirin kanssa viime vuonna, 
hän jatkaa.

-Marttojen neuvot ja ohjeet 
auttavat perheen arjessa ja ruo-
kavinkkejä kaipaa jokainen. Ju-
tut sopivat hienosti juuri Ruo-
kaviestiin ja IhaNaisten sivuil-
le ja ovat laajan jakelualueem-
me ansiosta monien perheiden 
ulottuvilla, iloitsee Alueviestin 
päätoimittaja Maija Latva.

Tehovalvonta-
viikko alkoi 
maanantaina

Poliisi valvoo tehoste-
tusti turvavöiden ja mui-
den turvalaitteiden käyt-
töä tämän viikon. Val-
vonnan tarkoituksena 
on muistuttaa turvalait-
teiden käytön suojaavas-
ta vaikutuksesta liiken-
neonnettomuuksissa.

Viime vuonna Suo-
messa menehtyi lähes 
kolmesataa henkilöä lii-
kenteessä. Tavoitteena on 
alentaa liikenteessä kuol-
leiden määrä kuluvana 
vuonna 250:een. Kuole-

maan johtaneissa liiken-
neonnettomuuksissa lä-
hes kolmasosa onnet-
tomuuden aiheuttajista 
on ajanut ylinopeutta 10 
km/h tai enemmän.

Tehovalvonta on osa 
pohjoismaista liikenne-
valvontaviikkoa. Liiken-
neonnettomuuksien tut-
kijalautakuntien selvi-
tyksen perusteella tur-
vavyön käyttö pelastaisi 
vuodessa noin 40 henkeä 
vuodessa. Lisäksi turva-
vyötä käytettäessä louk-
kaantumiset lievenevät 
tai estyvät kokonaan.

Taajamanopeuksil-
la tapahtuvissa kolareissa 
ihmisen törmäyspaino on 

40-kertainen, joten käsillä 
ei kyetä estämään iskeyty-
mistä tai autosta ulos sin-
koutumista. Useimmiten 
turvavyön käyttö laimin-
lyödään takapenkillä.

Istuinpaikalle asennet-
tua turvavyötä on käytet-
tävä aina. Alle 15 -vuoti-
aan turvavyön tai -laitteen 
käytöstä vastaa samassa 
autossa matkustavan lap-
sen huoltaja, holhooja tai 
auton kuljettaja. 

Lapsia kuljetettaessa 
vaaditaan yleensä lapsen 
koon perusteella mää-
räytyvä turvalaite. Tur-
valaitteiden käyttämättä 
jättämisestä seuraa läh-
tökohtaisesti rikesakko.

Kuolonkolari 
Kiikoisissa

Kiikoisissa sattui maa-
nantai-iltana liikenne-
onnettomuus, jossa me-
nehtyi pakettiautolla 
liikkeellä ollut henkilö. 

Pakettiauto oli ajautu-
nut Porin suuntaan mat-
kalla olleen tyhjän säi-
liöauton kaistalle ja ajo-
neuvot törmäsivät rajus-
ti yhteen. 

Turma sattui noin 
noin kilometri Kiikois-
ten ABC:ltä Porin suun-
taan. 

Pakettiauton kuljet-
taja oli autossa yksin. 
Törmäyksen seuraukse-

na myös säiliöauto suis-
tui ojaan ja sen kuljettaja 
loukkaantui lievästi.

Ajoneuvot 
vaurioituivat 
Huittisissa

Kaksi pakettiautoa tör-
mäsi perjantaina iltapäi-
vällä Huittistenkadun ja 
Korkeakoskentien ja VT 
2 risteyksessä. 

Toinen pakettiauto 
oli tulossa Huittistenka-
tua ja sen tarkoituksena 
oli ylittää VT 2 ja jatkaa 
Korkeakoskentille. 

Kuljettaja ei havain-
nut Porin suunnasta tu-

levaa toista pakettiautoa 
VT 2:lla, vaan ajoi sen 
oikeaan kylkeen. 

Molemmat au-
tot vaurioituivat 
tuntuvasti. Paikal-
le tullut ambulans-
si kuljetti osalliset 
Huittisten terveys-
keskukseen. 

Rattijuoppo pakeni 
paikalta Laviassa

Humalainen henkilöau-
tokuski vaurioitti kahta 
pysäköityä autoa Lavian 
keskustassa perjantai-
na. Lisäksi auto oli ajet-
tu ojaan, mutta se oli hi-
nattu sieltä pois ennen 

p o -
liisin tuloa. Poliisipartio 
tavoitti kuljettajan myö-
hemmin kotoaan. Mies 
puhalsi 0.41 mg/l tulok-
sen. Asiaa tutkitaan mm 
rattijuopumuksena ja 
liikenneturvallisuuden 
vaarantamisella.

autoa
sen 

k i

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Korkokatteen lasku näkyy 
osuuspankkien tuloksessa 
Hannu Virtanen

Sastamalan, Huittisten, Kiikois-
ten ja Punkalaitumen alueilla 
toimivien osuuspankkien yh-
teenlaskettu liikevoitto vuodelta 
2009 on 4,246 miljoonaa euroa 
(-42,9 %), Talletuksia pankeilla 
on 476,3 miljoonaa euroa (+3,9 
%), luottoja 454 miljoonaa eu-
roa (+5,3 %) asiakkaita 43 693 
(+344), omistajajäseniä 17 848 
(+428) ja henkilöstöä 92 (-1).

Viime vuoden tuloksestaan 
kertoivat yhteisessä tilaisuu-
dessa maanantaina Huhtamon, 
Huittisten, Karkun, Keikyän, 
Kiikoisten, Mouhijärven, Pun-
kalaitumen, Vammalan Seu-
dun ja Vampulan Osuuspankit.

Tulokseen vaikuttavat kor-
kokatteen lasku ja tuottojen 
lasku sijoituksissa, Vammalan 
Seudun Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Jyrki Rantala sanoo.

Osuuspankkien mukaan 
vuosi oli vaikeahko, joten sii-
hen nähden tulokset ovat 
edelleen kohtuullisen hyväl-
lä tasolla. Suomalaiset osuus-
pankit paikallisina toimijoi-
na selvisivät kansainvälisen 
fi nanssikriisin aiheuttamasta 
mylläkästä. 

-Siinä auttoivat vahva, va-
kavarainen pohja ja keskitty-
minen perusasioihin. Luotto-
tappiot ovat jääneet tässä krii-
sissä odotettua pienemmiksi. 
Asiakkaidemme velanhoito-
kyky on säilynyt hyvänä.

Vaikka korkokatteen lasku 
vaikuttaa kielteisesti pankkien 
tulokseen, asian kääntöpuolelta 
löytyy asiakkaiden selviytymi-
nen lainojen koroista, mikä taas 
pitää luottotappioita kurissa.

Työmarkkinoilla pahin ei 
suinkaan ole ohi, vaan lomau-
tuksia on edelleen luvassa.

-Heillä joilla on varma työ-
paikka, menee paremmin kuin 
koskaan.

Päättyneessä vuodessa 
pankkeja Ilahduttavat koh-
tuullinen tuloskehitys, hallit-
tu riskiasema, henkilökunnan 
aktiivisuus näkyy palkkiotuot-

tojen kasvussa, kunnossa ole-
va vakavaraisuus sekä kasvu 
keskeisillä liiketoiminta-alu-
eilla. Myös Op-Pohjolan kes-
kittämisetukonsepti toimii.

Alkaneen vuoden askar-
ruttavia kysymyksiä ovat, mi-
ten alas korkokate painuu, mi-
ten ylös luottotappiot nousevat, 
hiipuuko kasvuvauhti, saadaan-
ko kulut pidettyä kurissa ja mi-
kä on kilpailutilanteen kehitys.

-Odotan tästä vuodesta vie-
lä haastavampaa, Rantala sanoo.

-Riskinotto kuuluu pank-
kitoimintaan. Luottotappi-
oita tulee, mutta realisoituu-
ko niitä jo 2010. Meidän pa-
hin vuotemme on ilmeisesti 
vuosi 2011, Rantala arvioi asi-
aa Vammalan Seudun Osuus-
pankin kantilta.

Bonuksia alueen osuus-
pankit maksoivat 1,76 miljoo-
naa euroa, missä kasvua oli 7,3 
prosenttia.

-Osuustoiminnallisen toi-
mintaperiaatteemme mukai-
sesti jaamme hyvää tulostam-
me asiakkaillemme eli omis-
tajillemme. Bonukset uskaltaa 
ylpeänä kertoa julkisuuteen, 
Jyrki Rantala sanoo.

Osuuspankkien tuloksesta yhdessä kertoivat Vampulan Tapio Nieminen, Karkun Kaa-
rina Sacklen, Punkalaitumen Kaisa Markula, Mouhijärven Rainer Sillanpää, Kiikois-
ten Harri Vehkalahti, Keikyän Heikki Nelimarkka, Huittisten Olli Näsi ja Vammalan 
Seudun Jyrki Rantala.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Dimitri Leonard Grönstrand, 
Tilda Sofia Ottiilia Korpela, 
Amy Amanda Ojansivu Van-
taankosken srk, Kiia Helmiina 
Helisevä Tampereen tuomiok 
srk.
KUOLLUT:
Esti Annaliisa Pirttimäki 94 v., 
Aura Kaarina Suuniittu 92 v. 
Kiikka, Antti Aito Jalmari Moi-
sio 89 v. Keikyä, Irja Elisabet 
Osara 89 v. Mouhijärvi, Irma 
Ester Tuulikki Lappalainen 84 
v., Terttu Emilia Susanna Kei-
hänen 79 v., Anna Liisa Hatan-
pää 79 v. Mouhijärvi, Elle Kyl-
likki Pulkkinen 78 v., Sauli Eli-
as Heinonen 76 v. 

Kellot kutsuvat 
pyhänä kirkkoon
Su 21.2. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Järvinen, Jokinen-Lun-
dén, Rajalampi. Messu, Mouhi-
järven kirkko klo 10, Salminen, 
Vuoristo. Messu Salokunnan 
kirkko klo 13, Salminen, Vuo-
risto, Kappelikuoro, kirkkokah-
vit. Sanajumalanpalvelus, Kii-
kan kirkko klo 18, Pihlajamaa, 
Rajalampi. Sanajumalanpalve-

lus, Suodenniemen srk-talo klo 
18, Järventaus, Vuoristo.
Virastot avoinna
Ti 23.2. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna klo 11-
13.30 koulutuksen vuoksi.
Kokoonnumme yhteen
Ke 17.2. Keskiviikkokerho, 
Sammaljoen kirkko klo 13. Ai-
kuisten päiväpiiri, Roismalan 
päiväkerhotila (Katajistonk. 4) 
klo 13. Hengellinen keskustelu-
piiri, Pajamäkikeskus (Tampe-
reent. 18) klo 15. Hengellinen 
ilta, Vammalan srk-talo klo 18, 
järj. Tyrvää-Vammalan Maata-
lousnaiset.
To 18.2. Usko tai älä! Kateku-
meenaatti-ilta, Vammalan srk-
talo klo 18, illoissa keskustel-
laan piiriläisten ensimmäisessä 
kokouksessa toivomien aihei-
den pohjalta.
Pe 19.2. Katulähetys, srk-talo 
klo 14.
Su 21.2. Koko perheen ulkoi-
lupäivä, Lantula-talo (Vatajant. 
396), perhepyhäkoulu klo 11, 
hernekeittolounas klo 12, hiih-
tokilpailut. 
Ma 22.2. Pianokonsertti, Vam-
malan srk-talo klo 18, Matlee-
na Nyman.
Ti 23.2. Via dolorosa -infotilai-
suus, Vammalan srk-talo klo 18.

Vauva-
uutisia

Riina ja Jarno Kokko Huittisista 
ovat saaneet poikavauvan (51,5 
cm, 3840 g) 31.1.2010 VAS:ssa 

Vammalassa. Pikkuveljestä iloit-
sevat myös sisarukset Ronja, 

Jere ja Aaro.

Piia ja Pasi Harsu Ikaalisista ovat 
saaneet poikavauvan 1.2.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Kuolleita

Ke 24.2. Läskillä lukutaitoa –lai-
dutuskampanjan kokoontumi-
nen, Vammalan srk-talo klo 18, 
terveydenhoitaja Jaana Kangas 
puhuu ruokavaliosta. Tyrvään-
kylän kinkerit Terttu Kuuselas-
sa (Tyrväänkylänt. 263) klo 18.
To 25.2. Lähimmäiset, Vamma-
lan srk-talo klo 13.30. Arkivaat-
teissa-ilta, Vammalan srk-ta-
lo klo 18.30, kouluttaja Markku 
Kuusjärvi kertoo, millaista on 
miesten tekemä vapaaehtoistyö.
Su 28.2. Kalevalan päivän Yh-
teisvastuu-lounas, Kämmäkän 
kylätalo (Illont. 3) klo 12-14.

Karkun kappeliseurakunta
Ma 22.2. Karkun kamari, srk-
talo klo 12.
Ke 24.2. ”Virrestä veisaan” virsi-
ilta, srk-talo klo 18, Urpo Vuo-
renoja.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 17.2. Kappeliseura, srk-ta-
lo klo 19.
To 18.2. Miesten piiri, srk-ta-
lo klo 11. Lauluseura, srk-talo 
klo 12.

Su 21.2. Kamarikuoro Trillin 
konsertti, Keikyän kirkko klo 
18, Minna Raskin laulusarja ”Si-
nä pidät huolta”.

Kiikan 
kappeliseurakunta

To 18.2. Kotipesä-ilta Mar-
jo Rintalalla (Koulut. 8) klo 18, 
lastenhoito.
Ti 23.2. Lähetyspiiri, srk-talo 
klo 13, mukana lähetyssihtee-
ri Tellervo Murtoo-Huoponen. 
Naisten raamattupiiri, Lasten-
talo klo 18.
To 25.2. Hartaushetki, Kuusi-
mäen Palvelukoti klo 12.30.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 17.2. Häijään, Saikkalan, Tu-
purlan kinkerit Ulla Nerosella 
(Kyläraitti 74) klo 18.
Pe 19.2. Diakoniaompeluseura 
Sisko ja Jouko Mikkolassa (Ve-
sunninraitti 58) klo 13.
Ma 22.2. Perhekerho klo 10, ret-
ki Simontilalle.
Ti 23.2. Omaishoitajat, srk-ko-
ti klo 10. Naistenpiiri, srk-koti 
klo18.30.

To 24.2. Vanhemman väen ker-
ho, Pukaran kylätalo klo 13.
Pe 26.2. Miesten saunailta, srk-
koti klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 18.2. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11-
13.30, lounas 5 e.
Pe 19.2. Päivä- ja perhekerhon 
ulkoilupäivä, srk-talon alapiha 
klo 10-11.45, laskettelua, mak-
karanpaistoa, mehu- ja kahvi-
tarjoilu, maksu 2 e/perhe, Ter-
vetuloa kaikki!
Su 21.2. Pyhäkoulu Vanhakul-
kulla (Väissint. 21) klo 13. Kin-
kerit Markku Kaasalaisella (Kil-
vakkalant. 435) klo 13.
Ti 23.2. Ulkoilupäivä Heikki-
lässä klo 12.30, tule ulkoiluka-
veriksi!
Ke 24.2. Lähetysilta, srk-talo klo 
19,Tenkanen Mirja.

Pyhäkoulut
Su 21.2. Vammalassa ei pyhä-
kouluja, Tervetuloa ulkoilupäi-
vään Lantula-talolle (Vatajant. 
396) klo 11!
Nuoret
Ke 17.02. Sählykerhon viimei-
nen kokoontuminen, Vinkin 
palloiluhalli klo 17-18. Nuorte-
nilta, Kiikan srk-talo klo 18.
Pe 19.2. Raamis, Nuakkari klo 
19.30. Fisu, Nuakkari klo 21.
La 20.2. IK-1:n la-ryhmän mii-
tinki, Nuakkari klo 14-18. Ark-
ki, Nuakkari klo 19.30.
Su 21.2. IK-1:n su-ryhmän mii-
tinki, Nuakkari klo 12-16.
Ti 23.2. Nuortenilta, Keikyän 
srk-talo klo 18.
Ke 24.2. Riparilauluilta, Mouhi-
järven Oravanpesä klo 18. Peli-
vuoro, Muistolan koulu klo 19-
20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

To 18.2. klo 19 Tupaseurat Vir-
pi ja Kalevi Koskella, Rosintie 8, 
Suodenniemi, Kari Härkönen, 
laulajia, rukouspalvelua, tarjoi-
lua.
Pe 19.2. klo 18- 21 Varhaisnuor-
ten ilta.
Su 21.2. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Tuula ja Veli- Matti 
Selin, Kari Härkönen, lauluryh-
mä, todistajia, pyhäkoulu.
Ti 23.2. klo 17 hartaus Sastama-
lakodissa, klo 19 sanan ja ruko-
uksen ilta, Kari Härkönen.
Ke 24.2. klo 17- 19.30 Vakkari, 
vapiksen olkkari 1-6 -luokka-
laisille (7-12 v.). Leivontaa, kä-
sitöitä, retkiä, askartelua, gos-
peljumppaa, pingistä yms. 050- 
3635779.
28.2. klo 16 ja 18 Takametsien 
miehet.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 17.2. klo 19 Raamattu -ja 
rukousilta, tutkitaan ilmestys-
kirjaa, Raija Majanen, Rukous-
huoneella.
To 18.2. klo 9.30 Äitiparkki, 
mahdollisuus ruokailla edulli-
sesti, Johanna Malmivaara, Ru-
koushuoneella. Klo 18 Matalan 
kynnyksen majataloilta ”Kel-
paanko” alustus Antero Forss, 
juonto Raija Majanen, mukana 
myös Marja Hautamäki ja Mar-
kus Malmivaara, musiikki Las-
si Ketola.
La 20.2. klo 18 Nuortenilta 
Honkamäessä, Huhtaniityntiellä 
klo 18-22. Elokuvailta, nyyttärit!
Su 21.2. klo 11 messu Erkki 
Koskenniemi, saarna Markus 
Malmivaara, Karkun Evanke-
linen Opisto. Klo 16 Sana Sun-
nuntaille Markus Malmivaa-
ra, Raija Majanen, Rukoushuo-
neella.

SLEY VAMMALA
To 18.2. klo 16 nuorten raamis 
Luther-talossa.
Su 21.2. klo 11 messu Karkun 
ev. opistolla, toimittaa Erkki 
Koskenniemi ja Markus Mal-
mivaara. Messussa toimitetaan 
kaste. Lapsille pyhäkoulu. Kah-
vit. Klo 13 Lopenkulman ruko-
ushuoneella ”Valo voittaa”, ilo-
sanomaa sanoin ja sävelin: Ilkka 
Perttula, Vilho Purola, Terhi Ke-
tonen ja Keikyän iltapäiväkuoro. 
Alussa kahvi. 
Raamattupiiri edelleen parillisi-
na maanantaina klo 18-20 (seur. 
kerta 22.2.).
Ti 23.2. klo 18 kiitosjuhla Lut-
her-talossa. Juhlassa puhuvat 
Lauri Salminen, Markus Mal-
mivaara, Ritva Piiroinen, säes-

tys Terhi Ketonen. Tervetuloa 
toivottaa Tuula.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 18.2. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. Pe 19.2. klo 18-21 Kids’ 
Action Night. 
La 20.2. klo 8.10 aamuharta-
us Radio Mantassa, Päivi Valta-
mo. Klo 19 Kohtaaminen Kella-
riKahvilassa. 
Su 21.2. klo 11 päivätilaisuus, 
Jukka Mäkinen, Jukka Hyttinen, 
ylistysryhmä, pyhäkoulu ja raa-
mis. Klo 18 Pyhän Hengen ilta. 
Ma 22.2. klo 17.30-18.00 Tuik-
kukuoron harjoitus. Klo 18.30-
19.30 Valokuoron harjoitus. 
Ti 23.2. klo 19 pohjoispuolen 
rukousilta Raija ja Usko Kivinie-
mellä, Heinijärventie 602. 
Ke 24.2. klo 10-12 lähetyspii-
ri. Klo 19 rukousilta. Mahd. ru-
kousaiheet p. 03-5112113 tai os. 
Vammalan Helluntaiseurakun-
ta, Varikonkatu 10, 38210 Sas-
tamala. Puhelinhartaus p. 03-
5142829. 
Kiikka: 
Ke 24.2. klo 18-20 toimintaker-
hon vierailu Pehulaan Äetsän 
Helluntaisrk:n rukoushuoneel-
le, Pehulantie 32. Kuljetus jär-
jestetään.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 17.2. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella.
Pe 19.2. klo 19.30 nuortenilta.
Su 21.2. klo 13 rukoustilaisuus 
pyhäkoulutilassa, klo 14 Elä-
män lähteellä, Hannu Nuutinen, 
nuorten ylistysryhmä, pyhäkou-
lu, kahvitarjoilu.
Ma 22.2. klo 19 rukousilta. Te-
ro Harjula.
Ke 24.2. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.

Mouhijärvi
Ke 17.2. klo 18 rukoushetki, klo 
19-21 nuortenilta majakka.
Ti 23.2. klo 19 lähetysilta.
Pe 26.2. klo 19 raamattutunti 
Lasse Kangassalo.
La 27.2. klo18 pyhänhengenilta 
Lasse Kangassalo.
Su 28.2. klo 11 ehtoolliskokous 
Lasse Kangassalo.

THE RIVER SASTAMALA
To 25.2. klo 18 Yhteiskristil-
linen Israel-ilta Kiikan Uima-
hallin Maremmassa, mukana 
Jorma K. Ahonen, hän kertoo 
Auschwitzin matkasta. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Aada Aurora Haverinen, Akse-
li Olavi Haverinen, Venla Alek-
sandra Levonen, Väinö Mikael 
Levonen, Juho Julius Sebastian 
Sillanpää.
KUOLLUT: 
Kirsti Heikkilä 88 v.

Pyhäpäivä:
Su 21.2. Klo 10 Messu Huit-
tisten kirkossa, Herranen, 
Salenius, Uutaniemi.
Viikkotilaisuudet:
Ke 17.2. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousilta 
Israelin ja Suomen puol., takka-
huone. Klo 18.30 Raijala-Ron-
kan kinkerit Kirsti Löyhällä, 
Kalliokuja 8, Kultalahti ja Hon-
kanen.
To 18.2. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa.
Pe 19.2. Klo 18 Korkeakosken 
kinkerit Terttu ja Antero Tolvil-
la, Hannunmäentie 30, Salenius 
ja Honkanen.
Ma 22.2. Klo 12 Kaatuneitten 
Omaiset kirjaston Herman-
ni-salissa. Klo 16.30 Laulupiiri 
Helena-salissa, Honkanen. Klo 
18 Lauttak. läh.piiri Helena-sa-
lissa, Sirkka-Liisa Peltola, Hon-
kanen.
Ti 23.2. Klo 18.30 Kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa.
Ke 24.2. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puolesta, 
takkahuone. Klo 18 Jokisivun 
kinkerit Marju ja Lenni Ojalas-
sa, Nokkamäent. 164, Kultalahti 
ja Honkanen.
To 25.2. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirk-

kokuoron vuosikokous Toivon-
salissa.
Pe 26.2. Klo 18 Suttila-Riesolan 
kinkerit Terttu ja Matti Harjun-
maalla, Loimijoent. 8 as 1, Läh-
teenmäki ja Honkanen.
Lapsityö:
Päiväkerhot talvilomalla viikol-
la 8.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

To 18.2. Klo 19 Srk-talolla kin-
kerit, Plit, Honkanen.
Pe 19.2. Klo 10 Srk-talolla mu-
rut.
Su 21.2. Klo 13 Sanajumalan-
palvelus, Herranen, Uutaniemi.
Ke 24.2. Klo 13.30 Annalassa 
hartaus, Honkanen.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 17.2. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit.
To 18.2. klo 17.30 Kuorohar-
joitus.
La 20.2. klo 13 Ilonkylväjät Sen-
kut.
Su 21.2. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Rainer Lindeman, pyhäkoulu 
klo 11.30-12.30, srk:n asiakoko-
us klo 12.30 klo 17-20 Iltalamp-
pu -ohjelma, Iskelmä 93,0 Mhz.
Ti 23.3. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 17.2. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Mattelmäellä, Uolanka-
tu 18. Lauluhetki jatkuu taas 
TK:ssa klo 18. Osallistutaan ru-
koukseen Israelin psta klo 18 
SRK-keskuksen takkahuonees-
sa. Ylistyslauluharjoitukset klo 
18, Norppis. 
To 18.2. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:ssa klo 17 ja 
Ryhmäkoti 1:ssä klo 17.30.
Pe 19.2. Naisten raamattupii-
ri klo 18 Raili Huhtalassa, Keh-
rääjänkatu 6. Nuortenilta klo 20. 
La 20.2. Vedet virratkoon klo 
20, Jaska, Miia, Laura, Lauri ja 
Marjo.
Su 21.2. Sanan äärellä klo 17, 
Jorma ja Maija Rämö, Mari Mat-
telmäki-Ketola, lähetysuhri. Il-
tahetki Satakunnan vankilassa 
Huittisten osastolla klo 18.
Ma 22.2. Rukousilta klo 19.
Ke 24.2. Mm. aamurukouspii-
ri klo 9.30 Aholaisella, Vesinii-
tyntie 206, Pyhällys. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: 
Venni Kasper Kuusniemi 89 v., 
Rauha Lääti s. Niukkanen 88 v., 
Alli Peltonen s .Lempeä 85 v., 
Kirsti Mirjam Kolumäki s. Ma-
linen 81 v. ja Matti Johannes Pir-
honen 71 v.
KASTETTU: 
Aada Ilona Ylitalo Nastolan seu-
rakuntaan.

To 18.2. Jokilaakson kristillis-
ten eläkeläisten järjestämä kai-

Seurakuntatietoja

Studio Meka, Huittinen.

Jarno Laitala ja Jelena Rotkus.
Vihitty Huittisissa 9.1.2010.

Hääpalsta

10 viikkoa kestävä, ilmainen
ALFA-kurssi

Vapaasrk:ssa, Risto Rytin katu 
32, tiistaisin klo 18-20.30,

alk. 2.3. Sis. mm. iltapalan, 
luennon, pienryhmä- 

keskustelua.
Ilm. 28.2. mennessä

050 592 4455 / Ritva.
Tervetuloa!

Järj. Huittisten vapaasrk ja
Kristillinen Opintokeskus

Rakas veli, setä, eno

Antti Aito 
Jalmari Moisio

12.09.1920 Keikyä* 
22.01.2010 Sastamalan tk  †

Kaipaamaan jäivät
Pekka ja Helka

Veli-Pekka ja Erja
Juha ja Niina

Jaakko ja Linnea
Leo ja Johanna

Tapani-veli perheineen
Terttu ja Helinä-sisaret perheineen
Paavo ja Liisa
muut sukulaiset ja ystävät 

Nyt jätän mä tuvan tutun,
polut, pellot ja pihamaan.
Pois riisun arkinutun ja 
uuden puvun saan.
Mä olen jo kypsää viljaa,
pois pyyhkikää kyyneleet.
Kodin helmasta poistun hiljaa
Taivaan kotiin vie askeleet.
Antti-veljeä pitkästä yhteiselämästä 
kiittäen, syvästi kaivaten.
Pekka ja Helka

Antti-setä, kun olimme lapsia, hoi-
vailit, kuin omina lapsinas rakastit.
Olit meille tärkeä aikuinen, 
aina sovimme hyvin yhtehen.
Hyvää muistoas multa, 
ei kukkaset peitä. 
Meillä sydän on täynnä kyyneleitä.
Sua saatamme täällä viimeisen 
kerran, mutta uskomme, 
kohtaamme luona Herran.
Sua kaipaamme kiittäen, siunaten
Veli-Pekka, Jaakko, Leo, Juha

Siunaus toimitettu. 
Lämmin kiitos osanotosta.

NAISTEN KAHVILAILTA
to 18.2. klo 18.00

Ylistyksen ja rukouksen 
merkeissä. Mukana 

Carita Kallio
Järj. Kristityt naiset yhdessä

Onkiniemenkatu 18 p. 045-122 7894
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Hautauspalvelut

HAUTAKIVET
• UUDET KIVET
• LISÄNIMET
• KULTAUKSET YM.  
 ENTISÖINNIT
• OIKOMISET YM.  
 HUOLLOT

T. SUOMINEN OY
HEINOONTIE 345 VAMMALA
TIMO SUOMINEN 050-535 5506

kille avoin rukoustapahtuma 
srk-keskuksessa klo 18.
Pe 19.2. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Kenia-Japani lä-
hetyspiiri srk-keskuksessa klo 
18.
La 20.2. Seurat srk-keskukses-
sa klo 18.30.
Su 21.2. 1.paastonajan sunnun-
tai, sanajumalanpalvelus klo 10, 
Lars Pajuniemi ja Henri Tuomi-
niemi. Seurat Rauhanyhdistyk-
sellä klo 16.
Ma 22.2. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk-keskuksessa klo 18.
Ke 24.2. Mielenterveyskuntou-
tujien tapaaminen klo 13 srk-
keskuksen alakerrassa. Vieraa-
na pastori Marja Joukio-Hir-
vijärvi.
To 25.2. Tulkkilan lähetyspiiri 
klo 18 Helvi Koskenjoella, Kil-
linkatu 6 D.
Su 28.2. Naisten kahvila klo 17 
srk-keskuksessa. Runoja nai-
sen elämänkaareen liittyen, Rit-
va Tuutti-Friman. Terveiset Bo-
livian tyttökodin arjesta, Chris-
tina Prepula. Laulua, Tuula Koi-
vunen. Arpajaiset tyttökodin 
hyväksi, kahviraha 2 euroa yh-
teisvastuun hyväksi. Mahd. tie-
dustelut Tiina Kulha-Hynninen  
040-7694264.
Nuorisotyö:
Pe 19.2. Pappiksella Nuortenil-
ta aiheella, ”Matkalla maailman 
ääriin,” vieraina Johanna ja Jen-
ni, katsotaan kuvia Brasiliasta ja 
Filippiineiltä, sekä kuullaan ta-
rinoita vapaaehtoistyöstä slum-
meissa.
20.-27.2. I ripari srk.keskuksel-
la päivärippikouluna Aittakarin 
remontin vuoksi.
Maanantaina Pappiksella Risti-
pisto-kässäkerho varkkareille ja 

nuorille klo 16.-17.30…vielä jat-
ketaan kutomista ja solmeilua.
Torstaina Pappiksella Raamis 
klo 15.30-16.30. Luetaan Johan-
nesta, pähkäillään, kysellään ja 
ehkä opitaan jotain uutta. Tors-
taina Tulkkilan koulun salissa 
Pelisali klo 17.-18. Tule pelaa-
maan rennolla otteella.
Talvilomaviikolla ei ole kerhoja. 
Talviloman ti 23.2. Pappiksella 
leff ailta klo 18. Kaikki mukaan!
Perhe- ja päiväkerho:
Hiihtoloma 22.-26.2.
Pyhäkoulu:
Su 21.2. Ulkoilemme purura-
dan maastossa klo 12-13.30, 
voit ottaa mukaan sukset, pul-
kan tms. Koko perhe ulkoile-
maan! Tarjoilua.

Kauvatsan alue:
Su 21.2. 1. paastonajan sunnun-
tai, sanajumalanpalvelus klo 18, 
Lars Pajuniemi ja Henri Tuomi-
niemi.
Ma 22.2. Lähetyspiiri klo 19 
Kirsti ja Jouko Suontaustalla, 
Suutarintie 5.
Ke 24.2. Keskiviikkokerho klo 
13 srk-talolla.
Pe 26.2. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.
Perhe- ja päiväkerho:
Hiihtoloma 22.-26.2.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 17.2. klo 18.30 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.
Su 21.2. klo 11 Päiväkokous/
Raimo Lehkonen.
Ti 23.2. klo 120 Elämän leipää 
-tilaisuus/ruokailu/Risto L./ym, 
klo 18 Naisten kasvuryhmä.

Ke 24.2. klo 18.30 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

Pe 19.2. klo 16-18 Lähetysto-
ri srk-talolla. Klo 18 Metsästys-
majalla miestenilta.
La 20.2. klo 9 Rippikoulu srk-
talo alasali.
Su 21.2. klo 10 Pyhäkoulu srk-
talolla. Klo 10 Sanajumalanpal-
velus
Ke 24.2. klo 14 Tukitupa srk-
talolla, mukana Saspesta Mari 
Varg ja Kaija Saari.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 17.2. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta.
To 18.2. klo 17.30 Ilontuoji-
en kerho Huhdanmäen mäessä 
pulkkailun ja makkaranpaiston 
merkeissä.
Pe 19.2. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 21.2. klo 12 Päivätilaisuus, 
Olavi Hyvösaho.
Ma 22.2. klo 19 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 24.2. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Pentti Matias Saari 64 v., Paavo 
Matias Savikko 65 v., Kauko Ju-
hani Haavisto 66 v.
KASTETTU: 
Mico Jesse Matias Lepistö. 

Su 21.2.klo 18 messu (huom! ai-
ka) Anu Jokinen-Lundén ja Lee-
na Toivonen.
Ke 24.2. hartaudet: klo 12.15 
Päivätoiminta ja klo 14 Koti-
ranta 2.
Ti 23.2. klo 18 Suomen Lähe-
tysseuran seurat Aino Särkijär-
vellä, Alatie 3, Helinit, Perttulat, 
Jokiniemi.
To 25.2. hartaudet: klo 13 Suo-
denniemen Heikkilä klo 14.30 
Lavian Vuodeosasto.
Pe 26.2. klo 19 arkimessu kir-
kossa.
Rippikoulu ke 24.2. klo 15.30-
17.

Punkalaidun
KUOLLUT: 
Hilkka Ritva Mariitta Ojainmaa 
68 v., Pekka Olavi Saarinen 65 v.
KASTETTU: 
Fanny Matilda Vähä-Jaakkola, 
Anna Maija Vanha-Kuitti, Vil-
ho Vihtori Kangas (Salon srk).

To 18.2. klo 13 torstaikerho srk-
talolla (Pyykkö, Jokitalo).  Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoituk-
set srk-talolla (Jokitalo). 
Su 21.2. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Toi-
vo Kokko). Klo 13 messu Hal-
kivahan kirkossa (Tulkki, Toivo 
Kokko).  Klo 18 lähetysjohto-
kunnan kokous srk-talolla. 
Ma 22.2. klo 18 naisten raamat-
tupiiri srk-talolla (Pyykkö). Klo 
18.30 Illo-Jutin kinkerit Hanna-
Mari ja Olli Vuorisalolla. 
Ti 23.2. klo 11 Saimikodin har-
taus (Karo). 
Ke 24.2. klo 18.30 Höllämäen 
kinkerit Raili Mahlamäessä. 
To 25.2. ei ole kirkkokuoron 
harjoituksia.  

Su 28.2. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Joki-
talo). Klo 18 Iltalamppu-tilai-
suus srk-talolla, Taisto Laakso, 
Leena Salo, Rainer Lindeman, 
Tulkki. Kahvitarjoilu alussa.
Päiväkerho: 
Hiihtolomaviikolla ei kerhoja.
Tulevaa: 
La 13.3. keväinen ulkoilupäivä 
leirimajalla. Tarkemmin myö-
hemmin.
Retket: 
Syksyn ruskamatka 19.-24.9. 
Rovaniemi-Levi. Hinta 595 eu-
roa/hlö. Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon p. 7674119. 
Matkalla mukana V-M Karo.
Lomalla: 
Seurakuntamestari lomalla 22.-
28.2. ja 15.-21.3.
Nuorisotyö: 
Hiihtolomalla ei kerhoja, vaan 
ma 22.2. klo 14-16 Käsityöpaja 
srk-talolla. Tehdään mm. kän-
nykkäpussi ja rannekoru. Mate-
riaalimaksu 2 euroa/hlö. 
Ti 23.2. klo 10-13 Kokataan yh-
dessä -kokkikurssi srk-talolla. Ilm. 
molemmille kursseille pe 19.2. 
menn. Sannalle p. 040-8340844!

Köyliö
KASTETTU: 
Akseli Onni Juhani Ilmonen Pa-
julasta.
To 18.2. klo 18 lauluryhmän 
harjoitukset seurakuntatalolla, 
Ketola.
Su 21.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Vuola, Viitala.
Ma 22.2. klo 13 Vuorenmaan 
päiväpiiri Vuorenmaan kirkos-
sa, Vuorinen.

Ti 23.2. klo 19 Raamattupiiri 
seurakuntatalolla, Kaumi.
Ke 24.2. klo 13.30 päivähartaus 
Palvelukeskuksessa, Ketola.
To 25.2. klo 18 lauluryhmän 
harjoitukset seurakuntatalolla, 
Ketola.
Su 28.2. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa Köyliön yrittä-
jät.
Nuorisotyö: 
To 18.2. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.
Ke 24.2. klo 17 Calorinight ker-
hotilassa. Tule viettämään il-
taa syömisen ja pelien parissa, 
Makke. 

Säkylä
KUOLLUT: 
Anni Aliisa Ranta, 89 v.

Ke 17.2. klo 12 seurakuntatalol-
la eläkeläisten keskustelupiiri. 
Klo 18 tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus kirkossa , saarna 
Martti Poukka Sanansaattajista, 
lit Nieminen, kantt. Perko, kirk-
kokahvit ja lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa.
To 18.2. klo 13 lähetyspiiri seu-
rakuntatalolla, Nieminen. Kirk-
koherranvirasto avoinna klo 14 
asti.
Su 21.2. klo 10 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, Nieminen, Jun-
nila.
Ma 22.2. klo 17.30 naisten sau-
na Pihlavassa.
Ke 24.2. klo 18.30 raamattupiiri 
seurakuntatalolla. 
Su 28.2. klo 18 messu kirkossa, 
nuorisotyönohjaaja Teija Laita-
lan virkaan siunaaminen, saar-

na Laitala, lit Isotalo, K.Koivisto, 
Nieminen, Sanna Juhela, Päi-
vi Kompuinen, Anna Haavis-
to, Perko, Pirkka Th essler & co 
musiikkia.
Ma 1.3. klo 16.30-18 vauvaker-
ho kokoontuu Pappilassa. Klo 
17 seurakuntatalolla karjalan-
piirakkakurssi, mukaan otetaan 
10 ensimmäistä ilmoittautunut-
ta. Vapaaehtoinen kurssimak-
su lähetystyölle. Ilmoittautu-
miset Ismo Nieminen, p. 050-
5189584.
Päiväkerhot ja perhekerhot:  
Viikolla 8 ei kerhoja.
Nuoret:
To 18.2. päivärippikoulu klo 
15.30 seurakuntatalolla.
Koko perheen tapahtuma-
viikko Säkylässä 15.2. – 21.2.
To 18.2. klo 18 Koko Joukon 
perhekonsertti Säkylän seura-
kuntatalolla.
Su 21.2. klo 12 – 15 koko per-
heen pilkkitapahtuma Pihlavan 
saaressa. Tilaisuudet ovat ilmai-
sia, mahdollisuus lahjaan yh-
teisvastuulle, joka auttaa lapsi-
perheitä kotimaassa ja Haitissa.
Talvileirejä varhaisnuorille:
Kevätleiri Pihlavassa pe-su 5.-
7.3. 7-13 vuotiaille, leirin hinta 
36 e. Ilmoittautumiset 2.3. men-
nessä, mukaan mahtuu 30 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset leireille: Säky-
län seurakunta, PL 26, 27801 Sä-
kylä tai sähköisesti: kimmo.koi-
visto@evl.fi , tiedustelut p. 050-
5189583 tai 02-8382117.

Pappani 
Oskari Lehdon muistolle

Kuolleita

Pappa sai iäisyyskutsun 
14.1.2010 kotonaan, niin-
kuin hänen toivomuksen-
sa oli ollutkin. Aamupalan 
syötyään ja sohvalla hetken 
levättyään hän nukkui pois, 
hiljaa ja kivuitta. Minulle 
tieto hänen poismenostaan 
tuli kesken työpäivän. Se oli 
minulle shokki, vaikka sitä 
olinkin jo osannut hieman 
odottaa. Ei siihen silti voi 
valmistautua.

Pappa oli minulle erit-
täin läheinen syntymästäni 
asti. Asuin koko lapsuuteni 
ja nuoruuteni aina 20-vuo-
tiaaksi saakka samassa ta-
lossa pappan kanssa. Pap-
pa oli metsätyönjohtajana 
Rosenlewin työmailla aina 

eläkkeelle jäämiseensä asti. 
Muistan, miten heti hieman 
vartuttuani, olin varmaan-
kin noin 5-vuotias, tuppa-
sin useasti pappan mukaan, 
kun hän lähti metsätyömail-
le. Pappa opettikin minulle 
työnteon tärkeyden.

Pappalla oli paljon har-
rastuksia liittyen luontoon 
ja metsään. Hän järjesti 
usein meille Loimankylän 
nuorille hiihtokilpailuita, ja 
kaikille oli aina luvassa jokin 
palkinto. Myös mökkeily 
oli pappalle tärkeää, kesäi-
sin oma mökki Suodenjär-
ven rannalla ja syksyisin ja 
talvisin Lapin-matkailu ai-
na Pohjois-Norjaa myöten. 
Hiihto ja pyöräily kuului-

vat harrastuksiin, sekä myö-
hemmin pitkät kävelylenkit.

Välit pappan kanssa oli-
vat läheiset loppuun asti. 
Kävimme usein pappan ja 
mummun luona kylässä en-
sin Laviassa ja sitten Kiikoi-
sissa. Vaikeina hetkinä pap-
palla oli aina aikaa kuunnel-
la ja antaa kokeneemman 
neuvoja. Erityisesti arvos-
tin pappassa hänen rehelli-
syyttään.

Saimme viettää viime 
jouluaattoa vielä pappan 
kanssa, siitä olen kiitollinen.

Ikävä haihtuu aikanaan, 
muistot eivät milloinkaan.

Muistosanat kirjoitti 
tyttärenpoika Rami Kärki

Via Dolorosa kutsuu
Sastamalan seurakunta jär-
jestää tänäkin vuonna Via 
Dolorosa -pääsiäisvaelluksen  
Vammalan seurakuntatalos-
sa. Hiljaisen viikon ja pää-
siäisen tapahtumista kerto-
va  elämyksellinen vaellus on 
avoinna yleisölle palmusun-
nuntaista pitkäperjantaihin.

Vaelluksen roolihenki-
löiksi ja lavasteiden raken-

tamiseen tarvitaan paljon 
vapaaehtoisia. 

 Tehtävät eivät vaadi eri-
tyistaitoja ja niihin opaste-
taan. 

Mukaan voi ilmoittautua  
Salme Kuukalle p. 050 572 
5509 ja Outi-Tuulia Haavis-
tolle p. 044 5133775.

Via Dolorosan suunnit-
telu alkaa Vammalan seura-

kuntatalon rantasalissa tiis-
taina  23. helmikuuta kel-
lo 18. 

Tervetuloa kaikki kiin-
nostuneet.

Jo toistakymmentä vuot-
ta Vammalan seurakuntata-
lolla järjestettyyn  Via Do-
lorosa –pääsiäisvaellukseen 
osallistuu vuosittain lähes 
pari tuhatta ihmistä.

Katekumenaatti alkaa
Sastamalan seurakunnassa al-
kaa työikäisille suunnatun ka-
tekumenaatti-toiminta.

Ryhmä kokoontuu ensim-
mäisen kerran huomenna 
torstaina kello 17.30 Vamma-
lan seurakuntatalon työtuvas-
sa. Kokoontumisia on joka toi-
nen viikko.

Luterilaisessa kirkossa uu-
delleen käyttöön otetun ka-
tekumenaatin juuret ovat al-
kukirkon kasteopetukses-

sa. Katekumenaatti johdattaa 
pohtimaan uskon ja elämän 
kysymyksiä.  

Sana katekumenaatti tu-
lee kreikan sanasta katechein, 
opettaa, näyttää tietä, ohjata. 

Ensimmäisessä kokoon-
tumisessa kootaan osallistu-
jien toiveita käsiteltävistä ai-
heista. 

Ohjaajina toimivat pastorit 
Auli Airas-Laitila ja Jouni Pih-
lajamaa.

Vanhempainnetti tarjoaa 
tukea murrosikäisten 
vanhemmille
Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton uusi Vanhempainnetti 
on kattava tietopaketti kaiken-
ikäisten lasten vanhemmil-
le. Vanhempainnetti sisältää 
aivan uutena kokonaisuute-
na tietoa ja työkaluja murros-
ikäisten ja nuorten vanhem-
mille sekä murrosikäisten 
kanssa työskenteleville am-
mattilaisille ja vapaaehtoisille. 

Murrosiässä nuori kehit-
tyy voimakkaasti ja ikää lei-

maa ruumiillinen kasvu ja ke-
hitys, mutta myös tunne-elä-
män, ajattelun ja käyttäytymi-
sen muutokset. 

- Nuoruusiän keskeinen 
päämäärä on nuoren asteit-
tainen itsenäistyminen. Van-
hempien tehtävä on säädel-
lä tätä kehitystä. Aina törmä-
yksiltäkään ei vältytä. Nuorel-
la on oltava tilaa kasvaa mutta 
yhtä tärkeää on, että hän voi 
tarvittaessa aina turvautua 
vanhemman tukeen ja neu-
voihin, huomauttaa Manner-
heimin Lastensuojeluliiton 
pääsihteeri, Mirjam Kalland. 

Vanhempi joutuu päivit-
täin ottamaan kantaa mitä eri-
laisimpiin kysymyksiin, ja hän 
voi kokea myös neuvottomuut-
ta uuden tilanteen edessä. 

- Vanhempia voi askar-
ruttaa myös se, onko nuoren 
käyttäytyminen normaalia, ja 
milloin pitää huolestua. Onko 
sekään normaalia, ettei nuori 

oireile juuri ollenkaan? Kall-
and jatkaa. 

Vanhempainnettiin on 
koottu jo aikaisemmin saa-
tavilla ollut tietopaketti 0-12 
-vuotiaiden lasten vanhem-
mille. Kokonaisuutta on laa-
jennettu kattamaan myös ikä-
vuodet 13-18. Vanhempain-
netissä on tietoa niin nuo-
ren fyysisestä kasvusta kuin 
persoonallisuuden ja tunne-
elämän kehityksestä. Lisäk-

si sivustolla voi lukea nuoren 
unen tarpeesta, ravitsemuk-
sesta ja koulunkäynnistä. 

Tiedon lisäksi Vanhem-
painnetti tarjoaa työkaluja ja 
tukivinkkejä eri tilanteisiin, 
joita vanhempi kohtaa nuo-
ren kasvaessa aikuiseksi. Van-
hempainnetistä saa esimerkik-
si vinkkejä siitä, miten van-
hemmat voivat puhua seksu-
aalisuudesta nuoren kanssa ja 
miten asettaa nuorelle rajoja.

”Vanhempia voi askarruttaa se, 

milloin pitää huolestua. 

”Onko 

normaalia, 

ettei nuori 

oireile juuri 

ollenkaan?



Kodin muutoskohteet

Tunnelmakuvista 
apua kokonaisuuden 
suunnittelussa
Maija Latva

Sisustusalan artesaaniksi valmistu-
vat sastamalalainen Jenni Hynnä ja 
nokialainen Maarit Ruokonen ovat 
tyytyväisiä siihen oppiin, jonka 
ovat saaneet Tyrvään käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksen sisustuslin-

jalta. Päättötyöt on tehty ja molem-
milla on siitä todistuksena edustava 
portfolio: Jennillä oli kohteena olo-
huoneen muutos ja Maarit suunnit-
teli kahden teinitytön yhteisen huo-
neen toimivammaksi.

Maaritia kiinnostaa jatkossa 
yrittäjyys ja alan sekalainen keik-

katyö, Jenni haikailee sisustusark-
kitehdiksi ja aikoo hakea Lahden 
muotoiluinstituuttiin.

Sisustusalan opettajat Kaisa 
Kankaanpää ja Jaana Luoto kat-
selevat ja kuuntelevat Jennin ja 
Maaritin Powerpoint esitykset 
muutoskohteiden suunnittelusta 

ja toteutuksesta. Ja näyttävät tyy-
tyväisiltä. 

-Hyviä esimerkkejä konseptin toi-
mivuudesta, Jaana Luoto toteaa. -Kun 
sisustussuunnitelmaa lähdetään teke-
mään, pitää aluksi haarukoida faktat. 
Valmiit kuvat kokonaisuuksista ei-
vät palvele asiakasta, vaan on parem-

Itämaan 
kosketusta 
olohuoneeseen
Jenni Hynnä suunnitteli lop-
putyönään sastamalalaisen 
nuoren parin, Niinan ja Te-
ron olohuoneen muutoksen. 
Pariskunta oli ostanut hiljat-
tain vuonna 1964 rakennetun 
omakotitalon, jonka olohuo-
neen kaikki pinnat olivat ku-
luneita ja takkakin haluttiin 
uusia. Positiivista asukkaiden 
mielestä oli huoneen tilavuus 
(24 m2) ja ja valoisuus. Nii-
na kaipasi tilaan tunnelmaa, 
lämpimiä sävyjä, kotoisuutta 
ja ripauksen modernisuutta. 
Tero liputti selkeyden puoles-
ta ja vaati, että ”tilpehööriä” 
olisi mahdollisimman vähän.

Pariskunnalla oli ennes-
tään sohva, TV-taso ja arkku, 
jotka haluttiin säilyttää. Han-
kintalistalle tuli valaisimia, 

verhoja, verhotangot, koris-
tetyynyjä, matto, kasveja, sei-
nähyllyjä, piironki ja jokunen 
harkittu piensisustustavara. 
2000 euron budjettiin sisältyi 
myös maalit ja tapetit. Takka, 
lattia ja katto eivät sisältyneet 
budjettiin.

Jenni lähti liikkeelle aja-
tuksella ”itämaan kosketus”. 
Olohuoneen perusvärit ovat 
ruskea ja valkoinen, tehoste-
väreinä on käytetty turkoo-
sia, violettia, kultaa, hopeaa 
ja onpa joukossa ripaus mus-
taakin. 

Lopputulos on harmoni-
nen ja muunneltavissa niin, 
että asukkaat saavat jatkos-
sa tilaan mahtumaan myös 
haluamansa kuuden hengen 
ruokapöydän.

Olohuoneen kaikki pinnat olivat kuluneita ja takkakin ha-
luttiin uusia. 

Lopputulos on harmoninen. Uusi lattia on tammilaminaattia ja katto tehtiin mdf-paneelilla, jonka väri on classic 
silver.

Yhdellä seinällä on barokki-tapettia, muut seinät on 
maalattu. Suunnittelun lisäksi Jenni toteutti vanhojen 
tapettien poiston, maalasi seinät, hioi ikkunalaudat ja 
ompeli verhot. Remonttimiehille jäi lattian ja katon 
asennus, sähkötyöt sekä tapetointi.

Olohuoneen jokainen esine on tarkkaan harkittu. Yli-
määräistä ”tilpehööriä” ei ole.

”Niina kaipasi 

tilaan 

tunnelmaa.

pi lähteä liikkeelle joistakin tär-
keistä yksityiskohdista. Sellaisia 
voisivat olohuoneen kohdalla 

olla vaikkapa sohva tai yksittäi-
set koriste-esineet, Kaisa Kan-
kaanpää selvittää.

Kaisa Kankaanpää (vasemmalla), Maarit Ruokonen, 
Jenni Hynnä ja Jaana Luoto (seisomassa) selaavat Maa-
ritin portfoliota.
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Kodin muutoskohteet: Tunnelmakuvat 
auttavat kokonaisuuden suunnittelussa

Tyttöjen huone 
oli haasteellinen
Maarit Ruokosen tehtävänä 
oli suunnitella uudelleen 14- 
ja 16-vuotiaiden tyttöjen yh-
teinen huone. Tehtävässä oli-
kin haastetta, sillä huoneessa 
on vain 12 m2 ja budjetti oli 
1000 euroa. -Huoneeseen ha-
luttiin tilan tuntua, uusia vä-
rejä, lisää säilytystilaa, parem-
pia valaistusratkaisuja ja aikui-
sempaa tyyliä. Maaritin kohde 
sijaitsee Nokialla kerrostalossa 
ja huonetta asustavat 16 -vuo-
tias Iida ja 14-vuotias Elina. 
Budjetissa pysymistä helpotti 
se, että huoneen pintaremon-
tin kustansi taloyhtiö.

Maarit haki tunnelmaku-
viinsa suklaata, raudanhar-
maata ja vaaleaa posliinikuk-
kaa. 

-Yhtenäisillä vaaleilla sä-
vyillä pystyy loihtimaan tilan 
tuntua. Myös kalustejärjestys 
meni uusiksi, Maarit selvittää.

Elinalle tuli tilaa säästä-
vä parvisänky ja Iidan uu-
si led-kohdelukuvalaisin ei 
enää haittaa pikkusiskon unia. 
Suunnittelun lisäksi Maarit to-
teutti itse huoneen pohjustus- 
ja maalaustyöt. Pienestä huo-
neesta tuli yllättävän avara ja 
toimiva. Myös Iida ja Elina 
olivat tyytyväisiä lopputulok-
seen.

Vasemmalla: Tälle seinus-
talle tuli tilaa säästävä par-
visänky.

Uudet verhot ovat yksinkertaisen tyylikkäät ja niillä huoneen saa pi-
mennettyä tarvittaessa. Uusi sänky laitettiin toiselle seinustalle.

Oikealla: Vanhat verhot ja 
sänky olivat aikansa pal-
velleita.

Iida ja Elina ihastuivat kattovalaisimeen.

Parvisängyn alla on Elinan vanha kirjoituslipasto, jonka Maarit kun-
nosti.

”Vaaleilla 

sävyillä pystyy 

loihtimaan tilan 

tuntua. 

”Maarit haki 

tunnelma-

kuviinsa 

suklaata 

ja vaaleaa 

posliinikukkaa. 

UUSI TOIMIVA KIINTEISTÖMUOTOINEN PARITALO

PAPPILANNIEMEEN
os. Jokirannankatu 11, Huittinen

Huoneisto A 3h+k+khh+s   85 m2 169.500 € 
Huoneisto B 3(4)h+k+khh+s 102 m² 189.900 €

Veka-Rak Oy
Rakentaja: Arvioitu valmistumisaika

joulukuu 2010.

AS. OY HUITTISTEN RUOHORINNE 
os. Prantinkatu 20

RS-Pankki:

Kuva vastaavantyyppisestä 
vuonna 2009 valmistuneesta  

rivitaloyhtiöstä.

RAKENNUSLIIKE  
JARMO RUUSUMAA OY

Rakentaja: 

3 asuntoa 

jo myyty!
A1/A2/B5 3h+k+s 73m2 Mh. 84.400 € Vh. 168.800 €
A3/A4 3h+k+s 79m2 Myyty
B6/B7 3h+k+s 84m2 Mh. 92.000 € Vh. 184.000 €

Kaikkiin huoneistoihin kuuluu lämmin auto-
talli ja varasto.  Lisäksi asunnoissa on upeat, 
lasitetut terassihuoneet. Kaukolämmitys. 
Os. Prantinkatu 20

Arvioitu valmistumisaika syksy 2010.

Lauttakylänkatu 15, 
32700 HUITTINEN
Avoinna. ark. 9-17, 
puh. (02) 569 110 www.koti-ikkuna.info

koti ikkuna

Tarja Lammela
040 840 0231

Marjo Stenfors
050 359 1962

Leea Martikainen
044 559 1962

Tervetuloa uuteen kotiin.

RAKENTEILLA

RAKENNUSTYÖT 

ALOITETTU

Autotallit ja varastot.
Pääset tässä vaiheessa myös vaikuttamaan kotisi sisustukseen.

Säästät varainsiirtoverossa ostaessasi nyt!
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Urakoitsija näkee ihmisten 
panostavan asumiseen
Hannu Virtanen

Huittislainen rakennusalan 
urakoitsija Matti Aaltonen pi-
tää vallitsevaa vaihetta raken-
tamisessa enemmänkin nor-
maalina tilanteena kuin taan-
tumassa taapertamisena.

-Kaksi vuotta sitten oli pal-
jon töitä, nyt tilanne näyttää 
normalisoituneen. Hommia 
on ja hyvältä näyttää.

Pankit ovat viime päivien 
tulosjulkistamisiensa yhtey-
dessä maininneet, että asun-
tolainoille on ollut kysyntää ja 

asuntokauppa käy. Urakoitsija 
vahvistaa asian taloasennusten 
vinkkelistä.

-Valmistalopuolella näyttää 
hyvältä, sanoo taloasennuksia 
Huittisissa ja lähiympäristössä 
tekevä Aaltonen.

Talopaketteja pystytetään 
ympäri vuoden, vaikka työt pai-
nottuvatkin ennen kaikkea ke-

sään ja alkusyksyyn. Työt luon-
nistuvat talvellakin, kunhan asi-
akas on perustukset valmiina.

Taantumaa tai lamaa Aalto-
nen pitää enemmänkin kasvu-
keskusten piirteenä, joka tie-
donvälityksen myötä voi ajat-
telutapana vaikuttaa ja levitä 
muuallakin. Todellisuudes-
sa esimerkiksi Huittisissa teh-
dään kaikenlaisia rakennus-
alan töitä remonteista valmis-
taloasennuksiin.

Urakoitsija Matti Aalto-
nen sanoo rakennustöi-
tä olevan remonteista val-
mistaloasennuksiin.

Matti Aaltonen ja Pek-
ka Mahlamäki vaihtoi-
vat kuulumisia Huittisten 
Raijalassa maanantaina. 
Mahlamäen nosturiauto 
oli lähdössä murskease-
malle Oripäähän.

”Hommia on ja 

hyvältä näyttää.

Sastamalan investoinnit 
elvyttävät merkittävästi
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin inves-
toinnit elvyttävät merkittäväs-
ti paikallista taloutta. Tilakes-
kuksen vuosien 2010-2016 ta-
lonrakennusohjelmasta tälle 
vuodelle osuvat runsaan kym-
men miljoonan euron satsa-
ukset.

-Kaupungin investoinnit 
ovat tähän taloustilanteeseen 
erinomainen asia, Tilakeskuk-
sen johtaja Jaakko Erjo sanoo.

-Nyt on kustannusmielessä 
oikea aika rakentaa ja vaikut-
taa tämä työllisyyteenkin.

Rakennuttajapäällikkö Juk-
ka Ojanen näyttää investointi-
ohjelman kohteet: Vammalan 
terveyskeskus, Stormin mo-
nipalvelukeskus, Bäckmanin 
kiinteistö, Uotsolan päiväko-
ti, Mouhijärven yhteiskou-
lu, Suodenniemen paloasema 
ja Vammalan jäähalli. Lisäk-
si tulevat ylläpitoinvestoinnit 
ja niin kutsutun ESCO-hank-
keen korjausvelkainvestoinnit.

Vammalan terveyskeskuk-
sessa kyseessä on vuodeosasto 
kakkosen peruskorjaus, Stor-
min monipalvelukeskus on 

000-200 000. Yhteensä summa 
on tänä vuonna 300 000 euroa. 

Sastamalan Vesi 
investoi eri puolille

Sastamalan Veden vuoden 
2010 investoinneissa näkyy 
verkostopäällikkö Pekka Yli-
Mattila mukaan tuleva yhteis-
työ jätevesien puhdistuksessa 
Huittisten ja Punkalaitumen 
kanssa. Liikelaitos on varan-
nut 1,5 miljoonaa euroa pe-
rustettavan yhtiön osakkei-
siin.

Investoinnit kohdistuvat 
tietenkin vesilaitokseen, vie-
märilaitokseen, sadevesivie-
märeihin sekä Vammalan, 
Äetsän ja Mouhijärven ve-
sihuoltoverkostoihin. Vesi-
laitoksen ja viemärilaitok-
sen osalla Esimerkiksi vuo-
tovesisaneerauksia tehdään 
niin vesilaitoksen (40 000 eu-
roa) kuin viemärilaitoksen-
kin osalta (150 000). suurim-
mat panostukset vesihuolto-
verkostoihin ovat Pikku-Kuk-
kurin (90 000) ja Hyrkin (170 
000) alueilla. Pikku-Kukku-

ri on uusi kaava-alue, jonne 
valmistuu 14 omakotitonttia. 
Hyrkki on myös uusi kaava-
alue, jonka kaavoitus on val-
misteilla. 

Isoin saneerauskohde Vam-
malassa on Karjalankatu (100 
000), jonne rakennetaan uu-
si sadevesiviemäri. Muita sa-
neerauskohteita ovat Kisaka-
tu, Hakakatu, Luhdankatu ja 
Koivukatu.

Äetsän vesihuoltoverkos-
toon liittyvä suuri hanke on 
Äetsänmäen alueen haja-asu-
tusalueen noin 80 viemäröitä-
vää kiinteistöä (320 000). Jussin-
pellon alue on saneerauskohde, 
jossa rakennetaan osittain uusi 
sadevesiviemäri (148 000).

Mouhijärven Kirkkojärvel-
lä tehdään haja-asutusalueen 
vesihuoltotöitä. Alueella on 
noin 80 viemäröitävää kiin-
teistöä. Alueelle rakennetaan 
runkolinja ja osuuskunta ra-
kentaa haarat (150 000).

Vesihuollon suunnitteluun 
ja toteutukseen maaseutualu-
eilla Sastamalassa on varattu 
90 000 euroa. Kohde tarken-
tuu myöhemmin.

Bäckmanin talossa ovat vielä meneillään purku- ja lou-
hintatyöt. Tässä louhintatöissä ollaan kellarikerroksen 
uumenissa.

yhteensä 3 000 neliön uudis-
rakennushanke ja Mouhijär-
ven entinen kunnantalo pe-
ruskorjataan Uotsolan päivä-
kodiksi.

Mouhijärven yhteiskou-
lulla peruskorjataan keittiö, 
tehdään muutostöitä ja han-
kitaan laitteita. Suodennie-
melle rakennetaan uusi pa-
loasema, jolle kokoa tulee 
300 neliömetriä. Vammalan 
jäähallissa uusitaan jäähdy-
tysyksikkö.

Stormin monipalvelukes-
kukseen tulee valtionosuutta, 
Suodenniemen paloasema saa 
apuja Palosuojelurahastosta ja 
Bäckmanin kiinteistöön saa-
daan euroja Euroopan alue-
kehitysrahaston EAKR-avus-
tuksista.

-Kaupunki ei olisi voinut 
lähteä mukaan kunnostamaan 
Bäckmanin taloa ilman avus-
tuksia. Kaikkiaan 1,8 miljoo-
nan euron hankkeeseen on tu-
lossa avustuksia 1,2 miljoonaa 
euroa, Tilakeskuksen johtaja 
Jaakko Erjo painottaa.

Ylläpitoinvestointeihin 
kuuluu niin sanottuja pieniä 
kohteita, joissa euro kuluu 10 

Rakennuttajarakennusmestari Nestori Horilan mukaan Bäckmanin kiinteistöstä ei ole löytynyt ikäviä yllätyksiä.

Tähän tulee Kirjan Keskuksen pääsisäänkäynti.
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• BBäBäB ckkmanin kiinteisisisissi tö 1 550505050505050 000000000, EAEAEAEAEAEEAKR-avuvuuuuuustukukukukukukukkssesesesesesseset ttt ttt 1 1 111111 0202020200202020 

000000000000000
••• UoUoUoUoUotststststsolololololananananan p pp p päiäiäiäiäivvväväkotiii 1 1 1 111505050505050 000
• Mouhuhhhhijijijijijäääärven n n n yhteiskokokokooululululululuu uuuu 180 0000000000000000000000
• Suodododododeeenee niemmmmmen paloaseeemamamamamaama 2 2 2 4000000 00 0 0 0 0 00000000000, PaPaPaPaPaPaPalosuojellllllururururururrrahahahahahahahasasaasasasas------

tototototon aavavava usstututututus 75 000
• VaVaVaVaammmmmmmmmalan jäääääääää halli 160 000
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Panu Kaila luennoi homeriskeistä Huittisissa:

Mikä ihmeen terve talo?
Marianna Langenoja

Tiedätkö, mitä sinun talosi 
seinistä löytyy? Ovatko ne teh-
ty mineraalivillasta, höyrysul-
kumuovista tai betonielemen-
teistä? Milloin olet viimeksi 

huoltanut ilmalämpöpump-
pusi? Asutko 80- tai 90-luvun 
kerrostalossa tai uudessa oma-
kotitalossa? Perinnerakenta-
misen mestarin Panu Kailan 
mukaan olet siinä tapaukses-
sa altistunut ongelmalle, joka 

ymmärrettiin Suomessa vasta 
1990-luvulla, homeelle.

Arkkitehtuurin professo-
ri Panu Kaila vertaa nyky-
asuntoa vesipulloksi. Pullo 
on muovia, joka ei päästä pi-
saraakaan kosteutta lävitseen. 
Samalla periaatteella ovat ra-
kennettu myös suurin osa 
meidän taloistamme: kaik-
ki syntynyt kosteus jää sisä-
tiloihin, tai oikeastaan talon 
rakenteisiin. Panu Kaila nau-
reskelee, että muovipulloil-
miön seurauksena voimme 
nykyisin mennä sieniretkelle 

Niistä haluttiin äkkiä eroon, 
sillä hiki ei ollenkaan imeyty-
nyt niihin, ja ne olivat kama-
lat päällä. Normaalia kangas-
ta sisältävä paita imee hikeä ja 
kuivuukin nopeasti. Se johtuu 
siitä, että kangas on hengittävä 
materiaali. Samalla tavalla pi-
täisi myös talojemme materi-
aalit olla hengittäviä. Jos seinät 
pystyvät kastumaan, ne pys-
tyvät myös kuivumaan. Niin 
kuin vaate on toinen ihom-
me, pitäisi talomme seinät ol-
la kuin toinen vaatteemme. 

Kaila hämmästelee, miten 
tähän on oikein tultu. Vielä 
50- ja 60-luvuilla ei ollut sellai-
sia käsitteitä kuin terve talo tai 
sairas talo. Ne tulivat vasta sen 
jälkeen, kun rakentamisestakin 
haluttiin tehdä tuottavaa. Kai-
lan mukaan sairas talo tuottaa 
tervettä taloa paremmin. -Hy-
vän hirsitalonkin voi pilata kiil-
lottamalla hirret. Kuluttajat us-
kovat helposti mainosta, jos-
sa kehotetaan kiillottamaan 
hirret, jotta puu saisi suojaa ja 
seinät olisi helppo pitää puh-
taana. Sen tekemällä kulutta-
ja ottaa ensimmäisen askeleen-
sa kohti muovipulloasuntoa. Ja 
kaiken taustalla on taas kerran 
bisnes, Kaila harmittelee. Hän 
sanoo, että suomalaiset olisi-
vat hyviä rakentajia, mutta ra-
ha on noussut ykköseksi siinä-
kin asiassa. -Mielestäni ilma-
lämpöpumppuakin kaupitel-
lessa pitäisi kuluttajalle selvästi 
kertoa, että sen säännöllinen 
huoltaminen on ehdottoman 
tärkeää homeen välttämiseksi. 

Tästä on terve talo tehty

Kailan mukaan sementti, kalk-
ki, mineraalivilla ja höyrysul-
kumuovi ovat pahimmat talo-
jen rakennusmateriaalit. Oi-
keastaan kaikki muovi on pa-
hasta. ”Hengittämättömistä” 
materiaaleista rakennetussa ta-
lossa ei välttämättä ole kosteut-
ta tarpeeksi, jotta kosteusmit-
tari havaitsisi sen, mutta riit-
tävästi homeen kasvuun. Terve 
talo sen sijaan on tehty tiiles-
tä tai puusta, seinissä on käy-
tetty selluvillaa, pellavaeristeitä 
ja ilmasulkupaperia. Koneellis-
ten ilmanvaihtojen sijaan talon 
huoneista löytyvät venttiilit. 

-Olemme tippuneet jäihin 
rakentamisen suhteen. Nyt 
meidän olisi aika nousta ylös 
ja palata samaa reittiä takai-
sin. Meidän pitäisi lopettaa tä-
mä jatkuva tiiviimmin ja tii-
viimmin rakentaminen. Jos-
kus suomalaistenkin talot oli-
vat terveitä. 

omaan keittiöömme. Valitet-
tavasti osa näistä keittiömme 
sienistä tuottaa myrkkyä, joka 
on ihmisille erittäin haitallista.  

”Seinien pitää 
hengittää”

Tavallinen tallaaja saattaa yl-
lättyä Kailan väitteestä, että 
seinän täytyy kyetä imemään 
vettä ja kastumaan ollakseen 
terveellinen. Ajatus ei häm-
mästytä enää perustelujen jäl-
keen: -Muistatteko ne 50-lu-
vulla tulleet muovipaidat? 

Arkkitehtuurin professori Panu Kaila oli Huittisissa luennoimassa Sataedun järjestämässä tapahtumassa. 

Panu Kailan mukaan terveen talon seinät hengittävät. Ne sekä imevät vettä että kui-
vuvat nopeasti. 

”Muovipulloilmiön seurauksena 

voimme nykyisin mennä 

sieniretkelle omaan keittiöömme.

10 JA 15 KG JAHTI&VAHTI 
SÄKIN OSTAJALLE 

LIHA-ATERIA KAUPAN PÄÄLLE. 
TARJOUS VOIMASSA HELMIKUUN AJAN. 

Lihaisat ja laadukkaat Jahti&Vahti 
koiran ruoat Agrimarketeista 
kautta maan!

S-ETU

Norm. 29
Etusi S-Etukortilla –21%

22,90

TALOUSTIKAS 
4-ASKELMAINEN

ÄSSÄPANEELI STP SAARNI
•  Melamiinipinnoitettu mdf-paneeli 

8 x 160 x 2070 mm 
• Päätypontattu
•  1,65 m2/pkt, myydään täysin 

paketein

7,95 /m2

13,12 /pkt

OPTINEN 
PALOVAROITIN
• Valkoinen 
•  Paristokäyttöinen, 

paristo 9 V 
sis. toimitukseen

•  Käyttölämpötila 
–10 – +40°C

• Ø 10,1 cm

3,90

SISÄMAALI JOKERI 2,7 L
Perinteinen, vesiohenteinen, M1-luokan 
sisäseinämaali. Ainut laatuinen akrylaatti takaa 
silkin himmeän pinnan puhdis tet ta vuuden ja 
kestävyyden.

S-ETU

Norm. 29,90
Etusi S-Etukortilla -16,5%

24,95

S-ETU

Norm. 19,90
Etusi S-Etukortilla -25%

14,90

S-ETU

Norm. 8,90
Etusi S-Etukortilla –50%

4,45

SINI SIIVOUSVÄLINE-
VARSI 140 CM
Yksiosainen, kevyt 
lasikuituvarsi on kestävä
ja ruostumaton. 

SINI MONITOIMIMOPPI 40 CM
 + pehmuste + tomuliina

Saatavana vain 
S-Rautamarketeista.

Lisää S-Etutuotteita löydät myymälästämme sekä osoitteesta www.agrimarket.  

Meiltä saat
Bonusta!

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Kampanja voimassa 15.–27.2.2010

Puhelun hinta soitettaessa 
Hankkija-Maatalous Oy:n 
toimipaikkojen 010-alkuisiin 
numeroihin on 8,21 snt/puh 
+ 11,9 snt/min kaikista 
liittymistä.

KYLPYHUONEKALUSTE -
RYHMÄ MASTERBOX
Tyylikäs ja huippuedullinen kaluste sarja 
esim. pieneen WC-tilaan, altaan leveys vain 
45 cm, kaapisto 40 cm! Sis. allas kaapin 
posliini altaalla sekä pitkän vetimen ja peili-
kaapin. Väri: valkoinen. Kuvan hana ja 
valolippa ei sis. toimi tukseen.   

149,- (Norm. hinta)

PESUALLASHANA 
FOCUS E2 BIDETTE
Uutuus Hansgrohelta.
• Kelautuvalla tulppaketjulla ja käsi  suihkulla 
• Suihkuletku 1,6 m, jossa kuu la   laakeroitu 
liitos käsisuihkulle • M2 keraaminen säätö-
osa takaa pitkän käyttöiän • Joustavat PEX-
kytkentäputket, 10 mm • 0,1 l/s 160 kPa, 
EcoSmart 6 l/min

119,- (Norm. hinta) 

S-ETU

Norm. 268,-

Etusi S-Etukortilla 69€

199,-
YHTEISHINTAAN

Norm. 11,50
Etusi S-Etukortilla -31%

7,90

KAIKKI VARASTO- 
JA TILAUSTAPETIT

Tilaustapeteissa rahti lisätään hintaan.
Saatavana vain S-Rautamarketeista.

-25%

TUOTETTA RAJOITETUSTI

TYÖKALUPAKKI STANLEY
16”, Muovia

Maatalous: Ismo Yli-Sipilä 010-7684383, Anne Aaltonen 010-7684382
Rauta: Vesa Viitaniemi 010-7684384,  Reijo Kallonen  010-7684386
Myymälä/Multasormi: Pia Dunder 010-7684385, Sanna Pietilä 010-7684381

Kampanja voimassa 15.-27.2
Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

SASTAMALA
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– eli kun remontoitu ASP-tili auttoi nuoren 
asuntosäästäjän muuttamaan omaan kämppään.

Sastamalan uusi 
rakennusjärjestys 
valmistumassa
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin uusi 
rakennusjärjestys on tekeillä ja 
parhaillaan lausuntokierrok-
sella, kertoo rakennustarkas-
taja Timo Iso-Ketola. Aluees-
ta riippuen vielä noudatetaan 
Mouhijärven, Vammalan tai 
Äetsän rakennusjärjestystä, 
kunnes Sastamalan rakennus-
järjestys valmistuu keväällä.

Rakennusjärjestyksellä an-
netaan paikallisista oloista 
johtuvia määräyksiä ja ohjeita, 
joilla ohjataan maankäyttöä ja 
rakentamista Sastamalan kau-
pungissa suunnitelmallisen ja 
sopivan rakentamisen edistä-
miseksi ja kulttuuri- ja luon-
nonarvojen huomioimisek-
si sekä hyvän, terveellisen ja 
viihtyisän elinympäristön to-
teutumiseksi ja säilyttämisek-
si.  

Maankäyttö- ja rakennus-
lain ja -asetuksen sekä muiden 
maankäyttämistä ja rakenta-
mista koskevien säännösten ja 
määräysten lisäksi Sastamalan 
kaupungissa on noudatetta-

va rakennusjärjestyksen mää-
räyksiä, mikäli oikeusvaikut-
teisessa yleiskaavassa, asema-
kaavassa tai rakentamismää-
räyskokoelmassa ei ole asiasta 
toisin määrätty. 

Eri linjoilla maatilan 
talousrakennuksesta

Sastamalan kaupungin raken-
nuslautakunta on kaupungin-
hallituksen kanssa eri linjoilla 
maatilan talousrakennuksen 
lupakysymyksestä. 

Rakennusjärjestysehdotus 
on rakennuslautakunnan mar-
raskuussa hyväksymän raken-
nusjärjestysluonnoksen mu-
kainen lukuun ottamatta kau-
punginhallituksen tekemää 
muutosta, jossa maanviljelys-
tilaan kuuluvan lämpöeristä-
mättömän talousrakennuksen 
saisi rakentaa yksinkertaisel-
la toimenpideilmoituksella ai-
na 200 kerrosneliömetriin as-
ti, kun rakennuslautakunnan 
oma esitys oli 100 neliömetriä.

Rakennuslautakunta pitää 
edelleen maanviljelystilaan 

kuuluvan lämpöeristämättö-
män talousrakennuksen il-
moituksen varaisen rakenta-
misen koon kasvattamista 100 
kerrosneliömetristä 200 neliö-
metriin perusteettomana, kos-
ka yli 100 neliömetrin kokoi-
set rakennukset edellyttävät jo 
ulkonäköön ja rakenteelliseen 
turvallisuuteen liittyvistä syis-
tä asiallisten lupapiirustusten 
laatimista.

Entisissä Mouhijärven ja 
Äetsän kunnissa kerrosne-
liömetrimäärä oli 100, ai-
noastaan Vammalassa 200. 
Uutta rakennusjärjestystä 
valmistelleessa työryhmäs-
sä kyseessä oleva asia oli ra-
kennuslautakunnan mukaan 
perusteellisessa harkinnassa 
ja silloin päädyttiin 100 ne-
liömetriin pääosin kolmes-
ta syystä.

Ensinnäkin yli 100 neliö-
metrin suuruiset rakennukset 
ovat yleensä maaseudun mai-
semassa niin merkittävä teki-
jä, että niiden ulkonäköön tu-
lisi voida vaikuttaa normaalin 
lupamenettelyn kautta.

Toiseksi ehdotetun 200 ne-
liömetrin kokoisen rakennuk-
sen pituus saattaa olla jopa 25 
metriä ja korkeus yli 6 metriä, 
joten sen rakenteellinen kes-
tävyys vaatisi jo asiantuntevaa 
suunnittelua. 

Varoittavana esimerkkinä 
on vuodelta 2008 korkeim-
man oikeuden päätös, jossa 
kunta joutui puutteellisen tar-
kastuksen vuoksi korvausvas-
tuuseen maatilan hallin sortu-
masta.

Kolmanneksi 200 neliömet-
rin hallin rakentaminen toi-
menpideilmoituksella maksaa 
45 euroa. Varsinaisella raken-
nusluvalla kyseisen kokoisen 
varaston lupamaksu tarkas-
tuksesta ja paikan merkitse-
misestä on nykytaksan mu-
kaan 680 euroa. Lisäksi edel-
lytetään asianmukaiset suun-
nitelmat.

Asukkaiden ja varsinkin 
maaseudun eri alan yrittä-
jien kannalta ehdotettu 200 
neliömetriä ei ole tasa-ar-
voinen lähtökohta rakenta-
miseen.

EPS-harkoilla säästyy energiaa, aikaa ja rahaa

Energiatehokasta 
rakentamista 
Maija Latva

Kokemäellä toimiva Raken-
nuspalvelu Pöyhönen tarjoaa 
rakenne- ja rakennussuunnit-
telun lisäksi vastaavan työn-
johtajan palveluita. Yritys 
myös myy ja asentaa Kokemä-
ellä valmistettavia EPS-raken-
nusharkkoja.  

- Lego-palikoita muistutta-
vien harkkojen käyttöperiaa-
te lyhykäisyydessään on, että 
kevyet, vain noin 2,5 kg pai-
navat harkot, kootaan halut-
tuun seinäkorkeuteen ja va-
letaan täyteen betonia. Näin 
kantava runko on eristettynä 
valmis, vain pinnoitus puut-
tuu, tiivistää yrittäjä Lauri 
Pöyhönen.

EPS-rakennusharkkome-
netelmään käytiin aikanaan 
tutustumassa Ruotsissa ja siltä 
pohjalta kokemäkeläinen yri-
tys FinnEPS Oy alkoi kehitte-
lemään omaa harkkomenetel-
määnsä. Nyt harkkoja on val-
mistettu Kokemäellä jo vuo-
desta 2000 alkaen. 

-Idea on alunperin lähtöi-
sin Kanadasta jo 1960-luvulta 
ja se on pikkuhiljaa kehittynyt 
ja levinnyt. Keski-Euroopassa 
tämä on ollut jo pitkään suo-
sittu rakennustapa. Varsinkin 
Saksassa menetelmää käyte-
tään paljon, Pöyhönen selvit-
tää. -Silti täällä Suomessa on 
tarvinnut tehdä paljon työ-
tä näiden eteen, epäilijöitä on 
riittänyt. Viime vuosina kiin-
nostus muihinkin rakennus-
materiaaleihin kuin puuhun 
on kuitenkin lisääntynyt ja 
harkkojen hyvät ominaisuu-
det ovat nousseet esille tiu-
kentuneiden energiavaatimus-
ten vuoksi, Pöyhönen kertoo.

Mielikuvitus rajana

EPS-rakennusharkkoja on 
saatavana kahta eri kokoa ja 
niistä tehdään perustuksia, ta-
lopakettien kellarikerroksia, 
maakellareita, laajennuksia 
omakotitaloihin, meluaitoja, 
maanpaineseiniä, uima-altai-
ta, halleja, navettoja ja koko-
naisia omakotitaloja.

EPS-rakennusharkoilla toteutettu kivitalo rappauspinnoitteella.

Harkkoja on pian saatavissa 
myös valmiina talopakettitoi-
mituksina, mutta myös oma-
toimi-rakentaja rakentaa it-
se helposti EPS-rakennushar-
koilla.  

-Kapeampaa harkkomal-
lia on käytetty mm. väliseinis-
sä, autotalleissa, uima-altaissa 
ja kellareissa. Myös erinomai-
sesti lämpönsä pitävä, puu-
lämmitteinen kylpytynnyri on 

näillä tehty.  Ilman betonivalu-
akin harkkoja voi käyttää: har-
koista on tehty mm. peurojen 
tähystyskoppi ja jopa jalaksilla 
liikutettava pilkkimökki, Pöy-
hönen naureskelee. 

-Oikeastaan vain mieliku-
vitus on rajana, hän lisää.

Aikaa säästyy

Harkoilla voi lähteä rakenta-
maan suoraan anturan, kal-
lion tai paalutuksen päältä. 
Harkkojen väleihin laitetaan 
raudoitukset rakennesuunni-
telmien mukaan. Työvälinee-
nä harkkojen käsittelyyn riit-
tää käsisaha. Kun harkot on 
koottu maksimissaan kolmen 
metrin korkeuteen, ne tuetaan 
n. kahden metrin välein ja va-
letaan pumppuautolla ylhääl-
tä täyteen betonia. Näin yh-
den kerroksen kantavat seinät 
ovat pinnoitusta vaille valmiit. 

Seuraavia kerroksia jatketaan 
samalla tavalla. 

-Pinnoitteeksi käy oikeas-
taan mikä tahansa, esimerkik-
si puu, rappaus tai tiili, Pöyhö-
nen kertoo. 

-Myös kaikki putkitukset 
on helppo urata EPS:ään, hän 
lisää. Pöyhönen painottaa, et-
tä  työvaiheissa säästyy aikaa, 
sillä mitään lisäeristeitä eikä 
höyrynsulkua tarvita.

Harkoista tehtäessä ei 
myöskään tule kylmäsiltoja, 
sillä kantava runko on kaut-
taaltaan eristetty. -Sisäilmaa 
ei tule siis lämmitettyä hara-
koille. Suurimmaksi säästök-
si EPS-harkkorakentamisessa 
osoittautuvatkin asumiskus-
tannukset, jotka pysyvät hyvin 
pieninä harkon erinomaisten 
ominaisuuksien, kuten läm-
möneristävyyden ja tiiviin ra-
kenteen ansiosta, Pöyhönen 
toteaa.

”Idea on 

alunperin 

lähtöisin 

Kanadasta.

PERUSTETTU 1958

LVI-TAPIOHARJU OY
LVIS

P
UNKALAIDUN - URJA

LA

Lauttakyläntie 33
31900 Punkalaidun

puh. 02-767 4230
Avoinna ark. 7-16 la. suljettu

Kisatie 5
31760 Urjala
puh. 03-546 6240
Avoinna ark. 8-17 la. suljettu

Nyt on oikea aika uusia talosi putkistot
kestävällä Uponor-komposiittiputkistolla!

HUOMIO MÖKKILÄISET!

IDO SEVEN D-SARJASTA LÖYDÄT
NIIN KYLPYHUONEESEESI SOPIVAT

POSLIINIT KUIN KALUSTEETKIN.

NYT UUTUUDET
ERIKOISHINTAAN!

KYSY LISÄÄ MEILTÄ.

UPONOR-komposiittiputkistolla vesi-
ja lämpöjohdot pintaan.

Tilaa ilmainen kartoituskatselmus!
MITSUBISHI GE-25
+10 C PUDOTUKSELLA LAATUA JA SÄÄSTÖÄ

HUOM!
Muista kotitalousvähennysoikeus

verotuksessa työn osuudesta!
NYT MYÖS NETTIKAUPPA OSOITTEESSA: www.lvi-team.fi

KAUKORAN KALKINHAJOITTAJA UUTUUS! OUMAN EH800
LÄMMÖNSÄÄTÖAUTOMATIIKKA165 € 380 €

MYYNTI - ASENNUS - SUUNNITTELU - HUOLTO

8 €8 €
ÖLJYPOLTTIMEN SUUTIN
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Ennakkoon kysytyt Pikku-Kukkurin 
tontit saadaan kesäksi myyntiin
Hannu Virtanen

Oman kodin rakentajat ovat 
olleet alkuvuonna hyvin kiin-
nostuneita Sastamalan ton-
teista. 

Kaupat on jo tehty kuudes-
ta tontista.  

-Vinkistä on jo tänä vuon-
na varattu kolme tonttia, 
Mouhijärven Mätiköstä kaksi 
tonttia, Keikyän Niemenmä-
estä yksi tontti ja yksi kauppa 
on parhaillaan pöydällä, paik-
katietokäsittelijä Kaija Tuomi-

nen kertoo alkuvuoden hyväs-
tä kysynnästä.

Varsinaista myyntimenes-
tystä odotetaan parhaillaan 
valmistuvista Pikku-Kukku-
rin tonteista Tampereentien 
varrella. Alueen kunnallis-
tekniikkaa rakennetaan par-
haillaan ja kadut ovat kevääl-
lä valmiina. Tontit saadaan 
myyntiin ja varattaviksi en-
nen juhannusta.

-Pikku-Kukkurin tontte-
ja on kysytty hyvin jo ennak-
koon, Kaija Tuominen tietää.

Mouhijärvellä tontit karttu-
vat tulevaisuudessa Päivärin-
teen alueen tarjonnalla. Kaa-
va on parhaillaan nähtävillä, 
ja aluetta suunnitellaan tänä 
vuonna. 

R a ke nt am i s o hj e l m a s -
sa Päivärinteen alue on en-
si vuonna. Alati rakentuvassa 
Häijäässä on nyt tarjolla kak-
si tonttia.

Sastamalan keskustassa 
maidontarkastamon alueen 
kaava on valmistumassa.

-Nämä tontit myydään ra-
kentajille, Tilakeskuksen joh-
taja Jaakko Erjo kertoo.

Nyt tarjolla 122 tonttia

Kaikkiaan Sastamalan kau-
pungilla on tarjolla 122 tont-
tia eri puolilla aluettaan. Van-
han Vammalan alueella Kar-
kun Palvialassa tontteja on 
neljä (1 474-1 702 neliötä, 1 
690-5 500 euroa), Lousajassa 
seitsemän (1 206-1 671 neliö-
tä, 7 236-13 184 euroa), Rois-

malassa kahdeksan (1 280-1 
980 neliötä, 9 443-17 820 eu-
roa), Varilassa yksi (1 452 ne-
liötä, 6 534 euroa) ja Vinkissä 
19 (1 368-2 156 neliötä, 7 035-
12 616 euroa).

Mouhijärven Häijään alu-
eella on kaksi tonttia (963-1 
241 neliötä, 7 000-8 500 eu-
roa), Kukon alueella kolme 
(861-993 neliötä, 1 378-1 589 
euroa), Mätikön alueella kah-
deksan (1 136-1 447 neliötä, 
12 000-24 000 euroa) ja Sorsa-
lammin alueella kolme (1 081-

1 205 neliötä, 1 928-4 200 eu-
roa). 

Suodenniemen Luomas-
sa tontteja on neljä (2 150-2 
900 neliötä, 2 700-7 250 eu-
roa), Pohjakylässä seitsemän 
(1 480-2 055 neliötä, euron 
neliö), Putajassa kuusi (2 150-
2 390 neliötä, 1 505-1 673 eu-
roa) ja Rajalassa neljä (1 540-
1 860 neliötä, 3 388-4 092 eu-
roa).

Entisen Äetsän kunnan 
alueella tonttien hinnat ovat 
euron neliöltä. Keikyän Hel-

lilässä tarjolla on kolme tont-
tia (963-1 070 neliötä), Kei-
kyän Hellänmäessä kaksi (1 
200-1 540 neliötä), Keiky-
än Honkolassa seitsemän (1 
290-2 500 neliötä), Keikyän 
Niemenmäessä kuusi (1 760-
2 685 neliötä), Kiikassa neljä 
(1 897-2 217 neliötä), Pehu-
lan Jussinpellossa 14 (1 040-2 
300 neliötä), Pehulan Marja-
mäessä neljä (1 640-2 410 ne-
liötä) ja Pehulan Talankyläs-
sä kuusi tonttia (1 250-2 790 
neliötä). 

Paikkatietokäsittelijä Kaija Tuominen näkee tiedostoistaan, että Sastamalan kaupungilla on nyt tar-
jolla 122 tonttia.

Urakoitsija Isto Sepän kaivinkonemiehet Hannu Pentti ja Pasi Koiranen rakentavat Pikku-Kukku-
rin alueen kunnallistekniikkaa.

Pikku-Kukkurin jo ennakkoon kysytyt tontit tulevat komeaan 
rinteeseen Tampereentien varteen.

Pikku-Kukkurin korkeimmilta paikoilta avautuu näkymä Rautavedelle. Alueelle valmistuu 14 omakotitonttia.
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VAMMALA

PANEELI 15 x 90 STP
Tervaleppä 2400 mm. A-laatu.

PUUKIUAS HARVIA 20 PRO

SEINÄLAATTA 25 x 40 TRIPOLI 
Valkoinen. Himmeä.

LATTIALAATTA RITA 
10 x 10. Ruskea.

LAUDELAUTA 28 x 90 
Tervaleppä 2400 mm. A-laatu.

ULKO-OVI CELLO UO4 10 x 21 

KUMISAAPAS NOKIAN KAIRA 
Kestävä talvisaapas irtovuorilla kovaan käyttöön. 
Tilava lesti suomalaiseen jalkaan. Koot 38 - 48 

TALOUSPANEELI 14 x 120 x 2400
Valkolakattu. Päätypontattu.

WC-ISTUIN IONA LUX 
Valkoinen. Piiloviemäri. S-lukko. Ilman kantta.

AKKUKONESETTI RYOBI CLK-124 
12V / 2 x 1,2 Ah Li-ION

LECA MURSKE
25 l

BIOLAN MUSTAMULTA 
KUKKAMULTA

369,-

69,90

5,90/sk

4 litraa

12 litraa

2,50/sk

4,90/sk

Itsenäisyydentie 64, 38200 VAMMALA 
ma-pe 9-18, la 9-14, 
Puh: 010 230 2400 Fax: (03) 514 1071 www.rautia.fi 

3,29/jm1,89/jm

319,-

SEINÄLAATTA

LORD NELSON -SIEMENPUSSIT SAAPUNEET

13,90/m2

9,90/m2

0,69/jm

99,-

189,-
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Uula-tuotteen uudet sisämaalit ovat hajuttomia

”Maalaus luonnonmaaleilla 
on ympäristöteko”

Maija Latva

Laadukkaita luonnonmaa-
leja Kauvatsalla valmistavan 
Uulatuotteen toimitusjoh-
taja Sari Uunila puhuu mie-
luummin tuotteidensa elin-
kaariajattelusta, kuin ekolo-
gisuudesta. 

-Ekologisuus on pinnalli-
nen ja kulunut sana, asiaa täy-
tyy tarkastella laajemmin, hän 
painottaa. 

Uulatuote on jo vuodesta 
1975 lähtien halunnut tarjota 
kestävän kehityksen vaihtoeh-
don valmistamalla laadukkai-
ta, perinteisiä maaleja luon-
non raaka-aineista ilman myr-
kyllisiä kemikaaleja. 

-Maalaus luonnonmaaleil-
la on ympäristöteko, Sari Uu-
nila tiivistää.

Nuorekkaat 
uutuudet

Uula-tuoteperheen nuorek-
kaat uutuudet ovat sisämaala-
ukseen tarkoitetut Into ja Ilo-
na. 

-Maaleja, jollaisia varmas-
ti kaikki maalarit ovat kaipail-
leet, koska kummatkin ovat 
hajuttomia. Myös maalatta-
essa, hehkuttaa työnjohtaja 
Markku Ketola. 

-Ja tottakai muovittomia, 
kuten periaatteisiimme kuu-
luu, hän lisää.

Into-sisutusmaalia saa puo-
likiiltävänä, puolihimmeänä ja 
himmeänä. 

-Se on luonnonöljypohjai-
nen ja vesiohenteinen ja help-

po maalattava, Ketola luette-
lee. 

-Ja Intoa voi sävyttää teol-
lisilla väriskaaloilla, joten vain 
mielikuvitus on rajana, Sari 
Uunila lisää. 

Ilona on puolestaan sisä-
pinnoille tarkoitettu, vesio-
henteinen kuultomaali, jo-
ka jättää luonnollisen näköi-
sen pinnan, jossa esimerkiksi 
puun syyt jäävät kauniisti nä-
kyviin.

Ilonaa pystytään sävyttä-
mään kuultovärikarttojen sä-
vyihin. -Koska Ilona suojaa 
hyvin myös kosteudelta ja li-
alta, sitä voi käyttää myös sau-
natiloissa, Uunila vinkkaa. 

Hajuttomuus testattu

Into ja Ilona kuuluvat mo-
lemmat rakennusmateriaali-
en päästöluokkaan M1, joka 
kertoo päästöjen määrän noin 
kuukauden kuluttua maalaus-
ajankohdasta.

-FinnBuild 2008 –messujen 
aikana osastollamme haistel-
tiin tuoretta Into-sisustusmaa-
lia suoraan purkista ja kaikki-
en satojen ihmisten mukaan 
Into oli joko hajuton tai lähes 
hajuton, Sari Uunila kertoo.

Ilona on sisäpinnoille tar-
koitettu kuultomaali, jo-
ka jättää luonnollisen nä-
köisen pinnan, jossa esi-
merkiksi puun syyt jäävät 
kauniisti näkyviin, esitte-
lee Uula-tuotteen toimi-
tusjohtaja Sari Uunila.

Kastelli avasi uuden palvelun:

Talokaupat voi nyt 
tehdä vaikka verkossa
Kastelli-talot Oy tarjoaa en-
simmäisenä talotoimittaja-
na mahdollisuutta tehdä ta-
lokaupat internetissä. Verk-
kopalvelusta on saatava-

na suositun muuttovalmiin 
Economy-malliston uusin tu-
lokas, Economy 89. Nettikau-
passa asiakas näkee tekemien-
sä valintojen vaikutukset talo-

paketin kokonaishintaan sa-
man tien.

Markkinajohtaja Kastel-
lin vastikään avattu palvelu 
on uutta Suomessa. – Verkko-

kauppa on tätä päivää. Kokei-
lemme nyt, olisivatko asiak-
kaat valmiita hankkimaan jo-
pa talon verkosta. Kotona ih-
miset voivat vaivatta ja ilman 

kiirettä pohtia eri vaihtoehto-
ja, taustoittaa Kastellin mark-
kinointijohtaja Jukka Vaara-
mo uutta palvelua. 

Nettivarauksen jälkeen 
paikallinen Kastelli-kauppi-
as ottaa asiakkaaseen yhteyt-
tä. Kauppiaan kanssa hoide-
taan yhdessä tonttiasiat, sovi-
taan toimitusajat ja muut yk-
sityiskohdat. 

Talokaupoissa 
hintoja 
seurataan tarkasti

- Hinta kiinnostaa ostajaa ai-
na, joten selkeys on siinä tär-
keää. Nettikaupassa hintalas-
kuri toimiikin sivun laidas-
sa automaattisesti, Vaaramo 
kertoo.

Verkossa talovarauksen te-
kevä asiakas pääsee näkemään 
suoraan, mitä varasto ja auto-
katos tai -talli vaikuttavat kodin 
ulkoasuun ja kokonaishintaan. 
Ostaja voi tehdä haluamansa 
sisustukselliset muutokset hin-
nan päivittyessä jokaisen valin-
nan yhteydessä. Valittavana on 
asiakkaiden tekemät tyypilli-
simmät muutokset.

– Taantuman aikana asiak-
kaat haluavat luotettavan talo-
toimittajan välttääkseen ris-
kejä. Hinnalla on kuitenkin 
iso merkitys, ja siksi olemme 
halunneet tarjota pelkistetty-
jä, mutta laadultaan kestäviä 
ja hyvin rakennettuja muutto-
valmiita koteja. Kaiken kaikki-
aan turvallisen vaihtoehdon. 
Economy-talot ovatkin olleet 
hyvin suosittuja, Jukka Vaara-
mo toteaa.

Nettikaupassa on nyt saatavana Economy 89 -malli, josta voi valita joko klassisemman perusmallin tai kuvassa ole-
van CityEconomy 89 -version, joka on ulkoasultaan moderni kaupunkimalli. 
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Persoonallinen toimisto
Uula-tuotteen toimistotilat 
sijaitsevat yrityksen maali-
tehtaan välittömässä lähei-
syydessä. Persoonallinen 
toimisto muistuttaa enem-

män kotia, kuin perinteistä 
työympäristöä. Kuten yrityk-
sen luonteeseen hyvin sopii-
kin, maaleilla on leikitty roh-
keasti kautta koko toimiston. 

Johtajan ovessa on hauska teksti.

Talouspäällikön huoneessa on rohkean värinen lattia. 
Maali on luonnollisesti Uulan omaa lattiamaalia. -Sil-
lä voi mainiosti maalata myös huonekaluja, toimitus-
johtaja Sari Uunila vinkkaa. Koti vai toimisto?

Punainen seinä on maalattu Intolla, lattia ja huonekalut Uulan puulattiamaalilla.
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Persoonallinen koti Kauvatsalla

Sirkku on innokas sisustaja ja 
 Maija Latva

Sirkku Uunila-Vihervaaran 
ja Juha Vihervaaran vuonna 
2006 valmistunut koti on Kas-
tellin talomallistoa, mutta pe-
rinteisiin huoneratkaisuihin 
pariskunta teki suunnittelu-
vaiheessa omia ratkaisujaan. 
Uunila-Vihervaarojen persoo-

nallinen koti sijaitsee Kauvat-
san Yttilässä ja heti sisälle as-
tuttuaan tulija huomaa, että 
kodissa asuu innokas sisusta-
ja ja visionääri. 

-Saan ideoita lehdistä, si-
sustusohjelmista ja elokuvis-
ta, mutta paljon niitä syntyy 
myös omissa ajatuksissani, 
Sirkku kertoo. 

Suurimman osan maalarin 
koulutuksenkin saanut nai-
nen toteuttaa itse, mutta kyllä 
talon isännällekin oma osansa 
lankeaa. 

Nykyisin maalaaminen on 
Sirkulle vain mielekäs harras-
tus, sillä leipätyötään hän te-
kee Huittisten terveyskeskuk-
sessa lähihoitajana. 

Sirkku Uunila-Vihervaaran kansiosta löytyy monenlai-
sia sapluunoita, osa myös itse suunniteltuja.

Toimivassa avokeittiössä on ruuanlaittosaareke. 

Viehättävä, lasiovinen astiakaappi on löytö antiikkikau-
pasta.

Seinä näyttää tapetoidulta, mutta se on maalattu. Kuviot on tehty hopeamaalilla sap-
luunaa avuksi käyttäen.

Ruokailutila on valoisa ja erkkerin ansiosta avaran tuntuinen.

Ruusuja kristallimaljassa. Ruusut on teh-
ty kananmunakennoista 
ja steariinista ja ne on tar-
koitettu takan sytykkeiksi.

Vierashuoneessa 
on levollinen 
tunnelma.
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visionääri

Kaunis kaakeliuuni on 
Sirkun edesmenneen isän 
purkauttama. Kaakelit oli-
vat vuosikausia varastossa 
ja kokemäkeläinen Pentti 
Lepistö muurasi sen Uu-
nila-Vihervaarojen uuteen 
kotiin. -Takka on alun pe-
rin nurkkamallinen, joten 
muurarin piti hieman sä-
veltää, koska halusimme 
sen juuri tähän kohtaan, 
Sirkku kertoo.

Asetelma Sirkun ja Juhan 
makuuhuoneesta. Vanha 
nukke on muisto Sirkun 
äidin lapsuusvuosilta.

Sirkku on taiteillut köyn-
nöksen vierashuoneen 
kattoon. Lampun Sirkku 
osti yli 20 vuotta sitten bel-
gialaiselta kirpputorilta.

Kynttiläasetelma pesuhuoneessa olevan kaapin päällä.

Heinäseipäiden uusi elämä.

Saunan seinät on maalattu mustiksi Uulatuotteen Ilo-
na-kuultomaalilla.

Rakkaiden kuvia erilaisissa kehyksissä.

Vanhaan oveen maalat-
tu hirven kuva kertoo, et-
tä oven takaa löytyy talon 
isännän metsästysvarus-
teet.

Sirkku osti vanhan, huonokuntoisen vaatekaapin romu-
kauppiaalta ja maalasi sen Uulatuotteen lattiamaalilla ja 
nikkaroi sisään uudet hyllyt.

Vanhat lehdet on kiinnitetty seinään tapettiliisterillä. 

● Marttilankatu 5, 38200 Sastamala 
● Asiakaspalvelu puh. (03) 5199 2252  
● Avoinna ma-pe 9-17
● www.esp.fi 

* Sopimusaika 18 kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi  
voimassaolevana. Tarjous ei koske irtisanottuja ja samalle  
henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattuja liittymiä.

ID
EA

-m
ai

no
s

Kopteri laajakaistan tilaajalle*  
langaton verkkopääte ilmaiseksi!

Tarjous voimassa 28.2.2010 asti.

Lauttakylänkatu 6, Huittinen 

ID
EA

-Vauhtia verkkoon!

-m
ai

no
s

Loimijoentie 4, Huittinen 

●  Etusi 85,-    ●   Liittymän avaus 0,-

Klapi on merkittävä 
energian lähde 
Polttopuun poltolla on mel-
koinen merkitys energian 
tuotannossa. Esimerkiksi 
Pirkanmaan kokonaisener-
giasta tuotetaan klapeilla 
noin 5-6 prosenttia. Metsän-
tutkimuslaitoksen tuoreen 
tutkimuksen mukaan Pir-
kanmaalla käytetään polt-
topuuta pienkiinteistöissä 
580 000 kiintokuutiometriä 
vuodessa ja käyttö on lisään-
tynyt viimeisen seitsemän 
vuoden aikana noin kolmen 
prosentin vuosivauhdilla. 
Keskimääräinen käyttömää-
rä kiinteistöä kohti on tutki-
muksen mukaan 4,6 kiinto-
kuutiometriä vuodessa.

Varsinainen ekoteko

Tulisijan sytyttäminen, val-
lankin paukkupakkasilla, on 
todellinen ekoteko. Kovim-
milla pakkasilla sähkönkäy-
tön ruuhkahuippuina jou-
dutaan Suomeenkin osta-
maan kalleinta mahdollis-
ta sähköä. 

Tulisijoilla pystytään 
leikkaamaan sähkön ku-
lutushuiput pienemmiksi, 
päästöt vähenevät, tuonti-
sähköä ei tarvita ja kodeissa 
on lämmintä ja tunnelmal-
lista. Hyvä tulisija omakoti-
talossa leikkaa helposti puo-
let sähkön ja öljynkulutuk-
sesta talon lämmityksessä. 

Nykyisin Internetissä 
toimivat polttopuun mark-
kinapaikat kattavat jo koko 
Suomen Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Läntisessä 
Suomessa toimiva, metsä-
keskusten ylläpitämä www.
halkoliiteri.com tavoittaa 
nyt kaksi kolmesta suoma-
laisesta. Etenkin Etelä-Suo-
men taajimmin asutuilla 
alueilla on polttopuupalve-
lut kattavasti nettiyhteyden 
päässä. Kysyntää tuntuu he-
ti olevan tarjontaa paljon 
enemmän, joten myös uu-
sia yrittäjiä tarvitaan lisää. 
Halkoliiterin kävijämäärä 
on jatkanut kasvuaan saa-
vuttaen n. 2000 viikoittai-
sen vierailijan tason. Varsi-
naisen pakkasjakson aikana 
nettiliikenne vähintään kak-
sinkertaistuu. 

Klapiyrittäjien tuotannon 
osalta sesonki on kevättal-
vella ja jakelu asiakkaille ta-
pahtuu pääasiassa talvikau-
della. Suurin osa yrittäjistä 
toimittaa kuivat klapit asi-
akkaille pihaan saakka. Ylei-
simmin klapit toimitetaan 
irtotavarana, mutta mark-
kinoilta löytyy myös mo-
nenlaisia säkki- tai laatikko-
vaihtoehtoja kokonaisiin lii-
tereihin saakka. Pienet, 1-2 
motin tilaukset ovat yrittä-
jän kannalta hankalia, kos-
ka silloin kuljetus- ja jake-

lukustannusten osuus klapi-
erän hinnasta tahtoo nousta 
liian korkeaksi.

Oikea polttotekniikka 
on tärkeää

Kun lämmität asunnossasi 
olevaa tulisijaa, säästät sa-
malla luontoa. Uunin lämpö 
ja tulen loimu luovat myös 
kotoista tunnelmaa. Puu-
lämmityksessä on kuitenkin 
omat haasteensa. Erityises-
ti tulee kiinnittää huomio-
ta pienhiukkasten vapautu-
miseen savukaasujen mu-
kana. Polton onnistuminen 
riippuu suuresti käyttäjäs-
tä ja polttoaineen laadusta. 
Tutkimusten mukaan eni-
ten haitallisia päästöjä syn-
tyy sytytysvaiheessa, jolloin 
tulisija ei ole vielä riittävän 
kuuma kaikkien kaasujen 
palamiseksi. Puun poltossa 
häkä ja hiilivedyt ovat ylei-
simpiä epätäydellisen pa-
lamisen vuoksi syntyvis-
tä kaasuista. Häkää syntyy 
myös palamisen lopussa, jos 
ilmansaanti ei ole riittävä. 

Yleisin virhe on laittaa 
koko polttopuuerä samal-
la kertaa uuniin. Paras ja 
tehokkain tapa on polttaa 
puut kahdessa tai kolmessa 
erässä, jolloin hormin läm-
pö pysyy korkeana ja pala-
misilmaa on riittävästi. 

Klapi on uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine. Uunin lämpö ja tulen 
loimu luovat kotoista tunnelmaa.
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Varmista saunasi 
laadukkaat löylyt
Marianna Langenoja

Nautiskelija valitsee puukiu-
kaan, moderni verkkokiu-
kaan ja loput tavallisen sähkö-
kiukaan. Näin sanoo ainakin 
Raimo Rantanen Sastamalan 
Rautiasta. Hänen mielestään 
puukiukaalla saa pehmeim-
mät löylyt. Hyvänä kakkose-
na tulee nykyaikainen kiu-
as, jossa on paljon kiviä ver-
kon takana. Kiukaan salaisuus 
on, että löylyvesi valuu hiljal-
leen kiviä pitkin pitäen saunan 
lämpimänä pidempään ja teh-
den löylyistä kosteat. Rantasen 
mielestä muutaman kiven pik-
kukiukaasta tulee vain sihah-
dus, mutta käy sekin pieneen 
saunaan. 

-Kiuas valitaan tietysti sen 
mukaan, millaisista löylyis-
tä pitää ja minkä kokoisen 
saunan omistaa. Yleisimmin 
myymme kuudesta yhdek-
sään kilowattisia kiukaita, jot-
ka sopivat 5-14 kuutiometri-
seen löylyhuoneeseen. 

Usein myös saunan sei-
nämateriaali ja ovi vaikutta-
vat kiukaan valintaan. Lasio-
vi päästää lämpöä lävitse puu-
ovea herkemmin, joten kiu-
kaan tulisi olla lasioven kanssa 
tehokkaampi. Jos saunan sei-
nissä on kiveä tai tiiltä, on hy-
vä valita hieman tehokkaam-
pi kiuas, sillä kivimateriaalin 
lämpeneminen kestää kauem-
min. Kolmesta kuuteen kuu-
tiometrisessä saunassa riit-
tää neljän ja puolen kilowa-
tin sähkökiuas. -Jos kiuas ei 
ole tarpeeksi tehokas, se läm-
mittää saunan hitaasti, ei anna 
tarpeeksi löylyä, rajoittaa sau-
nan käyttöä ja ylikuormitettu-
na kiuas kuluu nopeasti lop-
puun. On siis parempi hank-

kia vähän liian tehokas kuin 
alimitoitettu kiuas, Rantanen 
ohjeistaa. 

Kivet vaihtoon 
kerran vuodessa

Hyvien löylyjen salaisuus ei 
piile vain puukiukaassa. Säh-

kökiukaalla saa hyvät löylyt, 
jos muistaa pari tärkeää asi-
aa. Mitä enemmän kiukaassa 
on kiviä, sen paremmat löylyt 
saa. On kuitenkin yleinen vir-
he yrittää tunkea pieneen kiu-
kaaseen liikaa kiviä. Liian tii-
viisti täytetty kivitila voi aihe-
uttaa vastusten ylikuumene-

mista ja sen myötä palamista. 
Sen vuoksi kivet tulisikin ase-
tella kivitilaan niin väljäs-
ti, kuin kykenee. -Kivien vä-
liin olisi hyvä jäädä mahdolli-

simman paljon ilmaa, Ranta-
nen neuvoo. Kivet tulisi myös 
vaihtaa kerran vuodessa. Niin 
puulämmitteisessä kuin säh-
kölämmitteisessäkin kiukaas-
sa kivet haurastuvat muuttuen 
murusiksi ja tuhkaksi pohjal-
ta. Tällöin saunan lämpenemi-
nen kestää pidempään ja löy-
lyt ovat huonommat. Ranta-
nen vielä vinkkaa, että parhaat 
löylyt saa, kun ei väännä kiu-
kaan nuppeja kaakkoon, vaan 
pitää lämmön aisoissa. 

Raimo Rantanen Rautiasta toteaa, että puukiuas on nau-
tiskelijan ostos. Puukiukaalta saa pehmeimmät löylyt. 

Moderni kiuas paljastaa ison kivikasan verkon lävitse. 
Kiukaan juju on, että vesi valuu hiljalleen kiviä pitkin 
pitäen saunan lämpimänä pidempään ja taaten kosteat 
löylyt. 

”Kiuas valitaan sen mukaan, 

millaisista löylyistä pitää ja 

minkä kokoisen saunan omistaa. 
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Stormin puoti 
laajentaa 
tarjontaansa

 Marianna Langenoja

Sastamalassa Stormissa sijait-
seva Stormin puoti siirtyi uu-
delle yrittäjälle vuosi sitten. 
Samalla yritykseen tehtiin 
mittava remontti. Sekä sen il-
me että palvelut uudistettiin 
kertaheitolla. 

Puodissa alkoi toimia ky-
läkaupan lisäksi kahvila, joka 
osoittautui viime kesänä hyvin 
suosituksi.

 Lokakuussa puoti sai täy-
dennystä, kun sen tiloihin ra-
kennettiin lahja- ja sisustus-
soppi, josta löytyy monenlais-
ta pikkutavaraa aina seinä-
kelloista, keittiöpyyhkeistä ja 
nalleista lyhtyihin. 

Kevään aikana samaan ra-
kennukseen avataan vielä LVI-
puoli, jonka tarjontaan kuulu-
vat niin vesiletkut, hanat, kai-
kenlaiset venttiilit, suihkusetit 
kuin viemäriputketkin. Pa-
ri viikkoa sitten yrittäjä Anne 
Rainio aloitti keittolounastar-
joilun Stormin koulun raken-
nusmiesten pyynnöstä. Käy-
tännössä puodista siis löytyy 
vähän jotain jokaiselle. 

-Entisen yrittäjän aikaan 
tämä oli sellainen sekatavara-
kauppa, jossa myytiin kaik-
kea mahdollista. Me haluam-
me jatkaa perinnettä ja tar-
jota asiakkaille mahdollisim-
man paljon, Sastamalan LVI 
-nimistä yritystä kaupan yh-
teydessä pyörittävä Mika Rai-
nio kertoo. 

Hänen vaimolleen, Stor-
min puotia pitävälle Annel-
le pikkunäpertely on nautin-
to, joten sisustussoppi on ol-
lut hänen unelmanaan jo jon-
kin aikaa. 

Hän suunnittelee myös so-
pin laajennusta. Soppi näytti 
suosionsa etenkin joulun alla.

 -Talvisin täällä ei käy kaup-
pa niin hyvin elintarvikepuo-
lella kuin kesäisin. Jos elintar-
vikkeet eivät pääse kiertoon, 
ne vanhentuvat. Koen niiden 
myynnin haasteellisena kylä-
kauppiaalle. Sisustustavaroi-
den myynti on paljon helpom-
paa ja mielekästäkin.

Yksivuotisjuhlahumua

Stormin puoti juhlii lauan-
taina vuosipäiviään ulkoilun 
merkeissä. Kyläseura tulee 

auttamaan makkaranpais-
tossa, ja tarjolla kahvia. Rai-
niot yrittävät hankkia myös 

ponin viihdyttämään per-
heen pienimpiä. Miesväkeä 
paikalla ilahduttaa Juhani 

Anne Rainion unelma toteutui, kun hän sai oman lahja- ja sisustussopin yritykseen-
sä. Nyt suunnitelmissa on laajentaa hyvin menestynyttä soppia. 

Sastamalan LVI toimii Stormin puodin yhteydessä. Sastamalan LVI avaa myös vähittäismyyntipuolen Stormin puo-
tiin myöhemmin keväällä. Mika Rainio kertoo, että hyllyiltä löytyy jo tavaraa ja kauppakin käy, vaikka valmiste-
lut ovat vasta loppusuoralla. 

”Avajaisissamme vuosi sitten oli 

jopa 100 kävijää. Toivottavasti 

lauantaina paikalle tulisi edes 

puolet siitä määrästä.

Helmisen ralliauto. -Avajai-
sissamme vuosi sitten oli jo-
pa 100 kävijää. Toivottavas-
ti lauantaina paikalle tuli-
si edes puolet siitä määrästä. 
Se on tavoitteemme, yrittäjä-
pariskunta sanoo. 

-Sääli, etten saanut tuo-
ta LVI-vähittäismyyntipuolta 
valmiiksi vielä näihin kekke-
reihin, Mika harmittelee. 

Vaikkei LVI-puoli olekaan 
vielä täysin valmis, siellä käy 
kauppa jo nyt. Se ei yrittäjiä 
haittaa. Heidän mukaansa ih-
miset voivat vapaasti kysellä 
osia, jos ovat jotain vailla. 

-Teen yritykseni puitteis-
sa LVI-asennuksia, mutta 
tällainen vähittäismyyntikin 
voi olla tarpeellista, sillä asi-
akas pystyy tekemään monia 
hommia myös itse, Mika ku-
vailee. 

Osaston on tarkoitus kattaa 
yrityksen koko takaosa ja ylä-
kerta. Sen avajaisia vietetään 
myöhemmin keväällä. 
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Suomalaist en 
sisustusmaku 
on muuttunut

Marianna Langenoja

Paikalliset 

huonekaluliikkeiden 

yrittäjät ovat avustaneet 

meitä kotiemme 

sisustuksessa jo vuosien 

tai vuosikymmenten 

ajan. He muistavat ajat, 

jolloin meidän oli pakko 

saada olohuoneeseemme 

kolmiosainen 

kirjahylly ja kun 

keittiönpöytämme 

olivat vain 80-senttisiä. 

Kysyimmekin 

asiantuntijoilta, 

miten suomalaisten 

sisustaminen on aikojen 

saatossa muuttunut, 

ja mikä yksittäinen 

huonekalu on kokenut 

radikaalimmat 

muutokset. 

Trendinä 
väljä 
sisustaminen 
Maskun myymäläpäälliköllä Jarno Hirvinie-
mellä on vajaan kymmenen vuoden koke-
mus huonekalualalta. Siinäkin ajassa on kui-
tenkin ehtinyt tapahtua. 

Hänen mukaansa tänä päivänä ihmiset 
sisustavat kotinsa väljemmin, kuin vuosia 
sitten: 

-Aiemmin myytiin paljonkin muun mu-
assa kirjahyllykokonaisuuksia, jossa hyllyk-
kö vie olohuoneesta yhden täyden seinän-
mitan. Nyt suuntaus on, että olohuonee-
seen sohvakaluston lisäksi myydään tv-taso 
ja vitriini tai senkki, mutta ei juuri enem-
pää kovia kalusteita, jotta avointa seinätilaa 
jää enemmän. 

Vielä kuusi vuotta sitten sohvan materi-
aalina toimivat lähes poikkeuksetta plyyshi 

tai mikrokuitukangas, ja väreistä sininen oli 
ykkönen. Nykyisin monet verhoilumate-
riaalit tekevät kauppansa, ja ihmiset miel-
tyivät helpoiten beigen ja ruskean sävyihin. 
Myös musta ja valkoinen ovat alkaneet nos-
taa päätään enenevissä määrin sekä kovissa 
että pehmeissä kalusteissa. 

-Kovien kalusteiden puolella on pyök-
ki ollut jo pitkään kestosuosikki. Siihen on 
helppo yhdistää muita sävyjä. Pähkinä on 
noussut jo joitakin vuosia sitten rinnalle toi-
seksi suosikiksi. 

Hirviniemen mukaan huonekaluista 
kovimman muutoksen ovat kokeneet soh-
vat. 

-Ennen sohva oli sellainen, että talon 
isäntä mahtui juuri ja juuri ottamaan siinä 
torkut. Tämän päivän isolla sohvalla pys-
tyy makoilemaan niin pitkittäin kuin poi-
kittainkin. Vaikka nyt vuoden vaihteen jäl-
keen olemme taas myyneet enemmän pie-
niä sohvia, on ainakin oma kriteerini se, että 
sohvalla täytyy mahtua makoilemaan. Siitä 
en tingi, Hirviniemi toteaa. 

Tänä päivänä ostetuimpia sohvia ovat bei-
gen ja ruskean sävyiset. Myös musta ja val-
koinen tekevät hyvin kauppansa. Kuvassa 
Ville Huhtanen Maskusta. ”Oma kriteerini 

se, että sohvalla 

täytyy mahtua 

makoilemaan.

”80-luvulla 

tulleet kahden 

istuttavat 

sohvat 

aiheuttivat 

todellista 

kummastusta. 

”Ehkä asenne 

nukkumista 

kohtaan 

ja siihen 

vaikuttamiseen 

on muuttunut 

eniten.

Kastelli-talot Oy, Rautatienkatu 10, 30100 Forssa, Kastelli-kauppias Petri Salo, p. 040 747 5527, petri.salo@kastelli.fi

Taidolla rakennettu, tyylikkääksi sisustettu!

PERUSTUKSISTA SISUSTUKSEEN
 – KAIKKI VALMIIKSI TEHTYNÄ!
Muuttovalmiiksi rakennettu Kastelli-koti on mark-
kinajohtajan ratkaisu uudenlaiseen, vaivattomaan 
rakentamiseen.

2

Pyydä Kastelli-taloesitteet Kastelli-talokauppiaalta 
tai tilaa netistä www.kastelli.fi  

MARKKINAJOHTAJAN LAATUKOTI MUUTTOVALMIINA  

LIIKKEESSÄMME
KESKIVIIKKONA 17.2.

Ossi Hyvönen puh. 044 333 0888
Itsenäisyydentie 15, Sastamala

“TULELÄMPÖPUMPPUESITTELYYN.SE KANNATTAAVARMASTI.”

Paikalla maahantuojan asiantuntija

”Thermia-lämpöpumput säästävät kotisi 
lämmityskustannuksista jopa 75%.”

Thermia-lämpöpumppu 
– viisas energiaratkaisu
www.thermia.fi 

LÄMPÖPUMPUT
MAA • ILMA • VESI

Kahvi- ja pullatarjoilu

Alueviestin ilmoitusmyynti (03) 514 1416
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Ympäristömerkki 
IVT-ilmalämpöpumpuille
IVT Lämpöpumput Oy on 
saanut ensimmäisenä läm-
pöpumppuvalmistajana ta-
voitellun Joutsenmerkin 
myös ilmalämpöpumpuil-
leen. Entuudestaan IVT:llä 
on Suomessa markkinoi-
den ainoa maalämpöpum-
puille myönnetty Joutsen-
merkki.

Euroopan johtava läm-
pöpumppujen valmistaja 
IVT on kehittänyt ja testan-
nut lämpöpumpputekniik-
kaa pohjoisissa olosuhteis-
sa jo vuosikymmenten ajan. 
Entuudestaan IVT Greenline 

-sarjan maalämpöpumpuilla 
on ollut markkinoiden ainoa-
na ympäristömerkki, nyt IVT 
Nordic Inverter -ilmalämpö-
pumppujen tuoteperhe on 

saanut ainoana Suomessa ta-
voitellun Joutsenmerkin.

IVT Lämpöpumput Oy:n 
toimitusjohtaja Jussi Hir-
vonen pitää Joutsenmerkin 

saamiseksi asetettuja kritee-
rejä tiukkoina. 

Kriteereissä edellytetään, 
että Joutsenmerkittyjen läm-
pöpumppujen on oltava ym-
päristöystävällisiä koko elin-
kaarensa ajan. Lisäksi ympä-
ristöasiat on otettava huomi-
oon materiaalivalinnoissa, 
valmistuksessa, kylmäaineen 
ja lämmönsiirtonesteen va-
linnoissa sekä asennusmate-
riaaleissa.

Ympäristömerkin saami-
seksi myös tuotteiden jälleen-
myyjinä, asentajina ja pora-
reina on käytettävä asianmu-

kaisesti koulutettuja henkilöi-
tä ja yrityksiä. Joutsenmerkki 
on pohjoismaiden yhteinen 
ympäristömerkki, jonka käyt-
töä valvoo kunkin maan ym-
päristömerkintäorganisaa-
tio, Suomessa SFS-Ympäris-
tömerkintä. Valvonta takaa 
sen, että merkkiä ei käytetä il-
man lupaa ja että merkin saa-
nut tuote todella täyttää sille 
asetetut vaatimukset. Joutsen-
merkin kriteereitä myös kiris-
tetään määräajoin, jotta mer-
kin saaneet tuotteet ovat jat-
kuvasti ympäristön kannalta 
parhaimpien joukossa. 

Nyt enemmän 
vaihtoehtoja
Huonekaluliike Pekka Ahosen myymäläpäällikkö Harri Aho-
nen muistelee kolmenkymmenen vuoden taakse, jolloin fi r-
ma muutti nykyiseen kiinteistöönsä. -Silloin ajattelimme, et-
tä voi hyvänen aika, kun täällä on paljon tilaa. Miten huone-
kalut riittävät täyttämään rakennuksen. Nykyisin on käynyt 
niin, että tilat pitäisi tuplata. 

Ahonen viittaa siihen, että vuosikymmenten aikana tar-
jonta on kasvanut rajusti ja tuonti ulkomailta on lisääntynyt. 
-Yhden tuotteen sisällä on vaikka kuinka monia variaatioita. 
Nyt löytyy niin pröystäileviä ja romanttisia huonekaluja kuin 
yksinkertaisia ja kantikkaitakin. 

Ahosen mukaan erityisesti kirjahyllyt ovat kokeneet kovan 
muutoksen vuosien saatossa. -Silloin joskus ainoa vaihtoehto 
oli kolmiosainen kirjahylly. Siihen kuului vitriini, baarikaap-
pi ja keskelle TV-tasona käytetty avohylly. Sen mallin korva-
si palahyllyt silloin 80-luvulla. 

Ahosen mielestä myös sohva on yksi suurimmat muutok-
set aikojen saatossa kokenut huonekalu. -Aiemmin oli aina 
kolmen istuttava sohva ja kaksi nojatuolia. 80-luvulla tul-
leet kahden istuttavat sohvat aiheuttivat todellista kummas-
tusta. Nykyään sohvia tehdään erillisistä palasista ja ne sopi-
vat vaikkapa huoneen kulmaan, Ahonen kuvailee muutoksia. 

Neliömäärät 
ovat 
kasvaneet
Kalliokosken sisustusmyyjän Markku Raini-
on mukaan merkittävin muutos aikojen saa-
tossa on tapahtunut ihmisten kodeissa ja asu-
tettavien neliöiden määrässä. Entisaikaan 
huonekalut olivat pieniä, sillä niiden piti mah-
tua pieniin tiloihin. Nykyisin kalusteilla saa 
olla näköä ja kokoa.  

-Joskus keittiönpöytäkin oli kooltaan 
130x80cm. Nykyään keittiönpöydän kooksi 
valitaan usein 200x100. 

Yrittäjä Matti Kalliokoski ja Rainio vitsai-
levatkin, että ehkä pöydällä pitääkin olla tänä 

päivänä kokoa, sillä pizzalautanen ei ihan pie-
neen tilaan mahdu. 

-Vähiten ovat tainneet muuttua jakkarat, 
keinutuolit ja design-tuotteet. Myymme Al-
var Aallon suunnittelemia tuotteita, jotka oli-
vat samanlaisia jo 1900-luvun alkuvuosikym-
meninä. Keinutuolit taas elävät toisinaan nou-
su- ja laskukausia. Tällä hetkellä ne eivät ole 
kovin suurta huutoa. Silti tyypilliseen suoma-
laiseen kotiin kuuluu keinutuoli, vaikka sit-
ten vintille. 

Vaikka kalusteiden koko on kasvanut vuo-
sien myötä, on Rainion mielestä kuitenkin 
suurin muutos tapahtunut patjoissa. -Olki-
patjoista puuvillatäytteisiin, muovipatjoihin 
ja joustinpatjoihin oli pitkä matka, ja muu-
tos oli aika radikaali. Muovipatjojen aikoihin 
50-60-luvuilla huokaistiin helpotuksesta, että 
viimeinkin tasainen nukkuma-alusta. 

Markku Rainio Huonekaluliike Kalliokoskesta 
toteaa, että keinutuoliin ei ole ajanhammas pur-
rut. Hänen mielestään keinutuoli löytyy melkein 
jokaisesta suomalaisesta kodista -ainakin vintil-
tä.  

Sisustaminen 
on muotia
Leena Tihumäki Huittisten Stemmasta sanoo, että vuo-
sikymmeniä sitten sisustamiselle ei juuri ollut mahdolli-
suuksia. Monien ihmisten asunnot olivat pieniä etenkin 
kaupungissa, ja samassa huoneessa saatettiin sekä nukkua 
että ruokailla. Tilat saattoivat olla niin ahtaat, että siskon-
petiäkin jouduttiin tekemään. Maaseudulla rakennukset 
olivat hieman isompia, mutta niissä saatettiin käyttää pe-
rintöhuonekaluja. -Tänä päivänä asunnot ovat isompia ja 
sisustamisesta puhutaan paljon. Tämän päivän ihmisellä 
on myös ehkä enemmän rahaa käyttää omaan kotiin, Ti-
humäki pohtii. Hän jatkaa, että nykyisin omasta asunnos-
ta halutaan tehdä oman näköinen, eikä se ole enää ollen-
kaan vaikeaa. 

-Tänä päivänä jokaiselle on jotakin. Lehdet ja muu me-
dia pursuaa sisustusasiaa, joten ihmisten kiinnostus sii-
hen lisääntyy. Tänä päivänä sisustaminen on jopa muotia. 

Tihumäen mielestä sänky on kaikkien huonekalujen 
joukossa kokenut vuosikymmenten saatossa radikaaleim-
man muutoksen. 

-Vielä 50 vuotta sitten sängyt olivat hyvin vaatimatto-
mia hetekoita. Nykyisin on paljon valikoimaa säätösän-
gyistä jenkkisänkyihin. Ehkä asenne nukkumista kohtaan 
ja siihen vaikuttamiseen on muuttunut eniten. Peruskir-
jahylly ja ruokailuryhmät ovat tainneet muuttua vähiten. 

Leena Tihumäki Huittis-
ten Stemmasta tietää, et-
tä nykyään ihmiset halua-
vat omannäköisensä kodin. 
Kuvan Alabama-sohva so-
pii myös rohkealle sisusta-
jalle.

Huonekaluliikke Pekka Aho-
sen myymäläpäällikkö Har-
ri Ahonen muistaa vielä van-
hanajan kolmiosaiset kirja-
hyllyt. Niihin aikoihin ei mi-
tään muuta mallia myytykään. 
Nykyisin kirjahyllyistäkin on 
monenlaisia variaatioita. 

”Pizzalautanen ei ihan pieneen tilaan mahdu. 

”Pumppujen on oltava 

ympäristöystävällisiä koko 

elinkaarensa ajan.

RIVITALOSSA

ASUINKIINTEISTÖJÄ

PARITALOASUNTO

Huittinen, Kiviranta
Marjamäenkatu, 3 mh, oh, k, pkh, 
s, psh, wc ja 2 vh n. 104 m². Sa-
massa rakennuksessa autotalli, 
iso varasto ja lämpökeskus, jonka 
koko varustus on uusittu v. 2007. 
Talon sisä- ja ulkopuolinen kun-
nostus on tehty 2009. Tontti 866 
m². H. 137.000 €.

Huittinen, Kiviranta
Mustikkakatu , 3 mh, oh, th, s, 
psh/wc, vh, wc n. 103 m². Lämpö-
keskus (kaksoispesäkattila), eril-
linen autotalli ja varasto. Tontti 
874 m². H. 130.000 €.

Kokemäki, Pitkäjärvi
Lumpeenkujan tontti 5146 m², 
kauniissa kangasmaastossa. Ra-
kennuspaikka kaikkine liittymi-
neen valmiina työn jatkamiseen. 
Tontilla on jo valmiina 2:n auton 
talli, pihasauna, jätekatos ym. 
Tästä on helppo jatkaa talon ra-
kentamista omien suunnitelmien 
mukaan – tontille on ajateltu kah-
ta hirsitalovaihtoehtoa, mutta voit 
valita myös oman talotyypin. 
Myydään asuinpaikkakunnan 
vaihdon vuoksi.  Hp. 108.000 €.

Sastamala, Kiikka
Veteraanipuistotie 5, okt, alak. 2 
h, k, et, wc, suihkutila ja yläk, 2 h, 
k, alk, wc, yht. n. 125 m² Kellarik. 
lämpökeskus (puulämm. kattila ja 
lvv:ssa sähkövastus) Keittiö on 
uusittu n. 10 vuotta sitten. Piha-
rak. sauna, pesuh., eteinen ja 
puuliiteri. Puutarhatontti 1880 m². 
Hp. 49.000 €.

Vampula keskusta
4 h, k, s, suihku/wc, khh, wc/ 
suihku, 2 vh. 111 m². Tilava auto-
katos ja varasto. Iso piha-alue. As 
Oy muotoinen paritaloasunto – 
varainsiirtovero 1,6 %. Siisti, heti 
vapaa! Vh. 89.000 €.

Huittinen, Hein-Erkkilä
Kyntäjänkatu, 2 h, k, s, psh/wc n. 
58 m². Autokatos, suojaisa piha-
alue ja tilava varasto. Heti vapaa! 
H. 73.000 €.
Huittinen, Kiviranta
Orhipolku, 2 h, k, s, psh/wc, iso 
vh n. 64,5 m². Päätyhuoneisto, 
kiva piha. Varasto ja autopaikka.
Asunto on muutettu pyörätuolia 
käyttävälle sopivaksi. Heti vapaa. 
H. 69.000 €.
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Satakunnan aikuis-
koulutuskeskuksesta 
sisustamisen moniosaajia
Pauliina Merikivi

Sataedun Satakunnan aikuis-
koulutuskeskus Huittisissa 
(entinen HAKK) on vuodes-
ta 2003 kouluttanut sisustuk-
sen asiantuntijoita, jotka osaa-
vat toteuttaa suunnitelmiaan 
myös käytännössä.  

Sisustusmyynnin koulutuk-
sesta valmistuu sisustusalan ja 
asiakaspalvelun osaajia.

-Koulutuksessa on keskeis-
tä jalkautuminen yrityksiin ja 
käytännön työhön, kuvaa kou-
luttaja Sari Toivonen. -Huitti-
sissa opiskeleva ryhmä toteut-
taa Maskun kanssa puitteita 
esillepanoon eri huonemal-
leiksi tarvittaessa tapetoin-
nista lähtien. Muita käytän-
nön projekteja yrityksiin ovat 
muun muassa näyteikkunoi-
den suunnittelu ja somistus. 

Sisustusalan tietotaitoa tu-
lee 40 ov kestävässä koulu-
tuksessa paljon. – Olen saa-
nut valtavasti tietoa erilaisis-
ta materiaaleista, kertoo uu-
teen ammattiin kouluttautuva 
Tuula Roos. Koulutuksen ai-
kana suoritetaan myynnin 
ammattitutkinto ja asiakaspal-
velun opit seuraavat myös va-
paa-ajalle. – Nykyään osaa tar-
vittaessa vaatia itsekin parem-
paa palvelua.

Suunnittelun ja 
toteuttamisen 
ammattilainen

Heli Lehto-Lintunen opiske-
lee toista vuotta sisustusalan 
artesaaniksi. - Opinnot ovat 
tähän mennessä antaneet hy-
vän pohjan alalle. Erityisen 

mielenkiintoista on ollut si-
sustussuunnittelu ja mallira-
kentaminen.

Opinnoista on hyötyä myös 
omassa kodissa. Remontointi 
on huomattavasti nopeampaa 
ja helpompaa, kun on saanut 
asiantuntemusta. 

Valmistuminen häämöt-
tää joulukuussa. Suunnitel-
missa on mahdollisuus ryhtyä 
yrittäjäksi, joka sisustussuun-
nittelun lisäksi osaa toteuttaa 
suunnitelmat käytännössä te-
kemällä tarvittaessa ompelu-
työt, tapetoinnit ja vaikka ko-
ristemaalaukset itse.  

Myös lavasterakentami-
nen on Helistä kiinnostavaa 
ja hän suoritti työssäoppimis-
jakson Villilän studiolla Nak-
kilassa. Niitä oppeja voi hyö-
dyntää myös kotien sisustus-
tamisessa.

Jatko-opiskelukin on hou-
kutteleva vaihtoehto. Osaa-
mista voisi syventää sisustus-
alan ammattitutkinnon paris-
sa.

Sisustusalan 
ammattitutkinto 
alkamassa 

- Sisustusala on edelleen veto-
voimainen ja aloitamme 15.3 
sisustusalan ammattitutkin-
toon valmistavan koulutuk-
sen, kertoo yrityspalvelutoi-
mialan johtaja Matti Uusita-
lo. – Koulutus valmistaa si-
sustusalan näyttötutkinnon 
suorittamiseen ja opiskelus-
sa voi suuntautua sisustus- ja 
huonekalutekstiileihin tai sisä-
pintojen käsittelyihin.Heli Lehto-Lintunen opiskelee Huittisissa sisustusalan artesaaniksi. Opintoihin kuu-

luva mallirakentaminen on ollut mielenkiintoista.

Aktiivirahalla maksat
kätevästi vaikka
10 kk:n tasaerissä

kk-erä 103,80 eur/kk
tod. vuosikorko 9,00%
luottohinta 1038 eur

Lisää tuotteita myymälässä ja www.stemma.fi !



27Keskiviikko helmikuun 17. 2010KeKeKeKeKeKeKeKeskkkkkkkivivivivvivvivii iiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o hehehehehehehheheeelmlmlmlmlmlmlmll ikikikkikikkkuun 17171717171717. . 2020202020001011010111 ALUEVIESTI: RAKENTAMINEN&SISUSTAMINEN

Sari Markula Huittisten Keittiökalustetukusta:

Tämän päivän keittiö 
on edustava ja toimiva
Marianna Langenoja

Keittiöstä on tullut vuosien 
saatossa ihmisille yhä enem-
män olohuone, jossa vietetään 
aikaa myös vieraiden kanssa. 
Sen sijaan keittiössä työsken-
tely on vähentynyt. Enää ei 
tarvita paljon yläkaappeja, ei-
kä tiskialtaan koolla ole enää 
niin suurta merkitystä. Tänä 
päivänä ihmiset haluavat keit-
tiöstään näyttävän, aivan ku-
ten olohuoneestaan. Suljettu-
jen kaappien sijaan valitaan 
lasikaappeja ja avohyllyjä, joil-
le asetellaan kauniita asioita ja 
esineitä näytille. Pientä säätöä 
tehdään kotona ja keittiössä 
jatkuvasti. Tätä mieltä on ai-
nakin Sari Markula Huittisten 
Keittiökalustetukusta.   

Vaikka keittiössä ei enää 
tehdäkään töitä entiseen mal-
liin, on silti ergonomia tullut 
yhä merkittävämmäksi nyky-
ajan keittiössä. Sen enempää 
tiskikonetta kuin uuniakaan 
ei laiteta enää lattialle, vaan ne 
nostetaan ylös sopivaan kor-
keuteen, jossa ei tarvitse kyy-
kistyä tai kurotella. Kodinko-
neet ja tärkeät tavarat pyritään 
saamaan lähelle toisiaan, jottei 
tarvitse juosta pitkin keittiötä, 
vaan kaikki toimii nopeasti. 
Kaappien sijaan suositaan ny-
kyisin laatikoita. Tässäkin asi-
assa on takana ergonomia ja 
helppous. Laatikon avaamalla 
kaikki tarvittava tulee suoraan 
nenän alle, eikä kaapin peräl-
tä tarvitse aina kaivella sitä vii-
meisintä kippoa. Sari Markula 
uskoo, etteivät laatikot ole vain 
hetken trendi, vaan ovat tul-
leet jäädäkseen. -Tämän päi-
vän keittiö on edustava ja toi-
miva, hän kiteyttää. 

60- ja 70-lukujen 
sävyt palaavat

Kuuminta trendiä keittiöissä 
ovat tällä hetkellä kiiltomaa-
latut keittiönkaapinovet. Jos 
ne uskaltaa ottaa vielä 60- tai 
70-luvuilta tutuissa räiskyvissä 
väreissä, on keittiö ainakin vie-
lä tämän vuoden ajan huipput-
rendikäs. Markulan mukaan 
suosittu väri on nyt punainen. 
Kaapinovilla haetaan punai-
nen piristys keittiöön, mut-
ta muuten se sisustetaan mel-
ko vaaleaksi. Keittiöntasot ovat 
yleisesti tummat. Esimerkik-
si tammen kanssa sopii yhteen 
melkein mikä sävy tahansa. Ai-

emmin suositut pitkät vetimet 
ovat vaihtumassa hiljalleen hy-
vinmuotoilluiksi ja vähän lyhy-
emmiksi. Paljon mallia otetaan 
muun muassa television kokki-
ohjelmista. -Moni asiakas tulee 
tänne ja sanoo haluavansa sa-
manlaiset kaapinovet kuin jos-
sain ruokaohjelmassakin, Mar-
kula nauraa. 

Valkoinen on pitänyt pin-
tansa räikeiden sävyjen rin-
nalla. Viimeisen kahden vuo-
den ajan vaaleat ovet pähkinä-
rungolla ovat olleet suosittu-
ja. Myös harmaita kaapinovia 
on myyty enenevissä määrin. 
Jos kaapinoveen halutaan ku-
vio, kallistuvat naiset yleensä 
simppelin talonpoikaiskuvion 

puolelle ja miehet holvikaa-
ren. Siinä onkin sitten hyvän 
perheriidan ainekset valmii-
na. Joskus Markulan työksi jää 
selvitellä niitäkin. -Usein van-
hempi väestö haluaa kaapino-
viin kuvioita, kun taas nuoret 
suosivat tällä hetkellä täysin 
sileää kiiltopintaista. 

-Vaikka kotinsa sisusta-
jat saattavat tulla myymälään 
kaikki suunnitelmat tehtyinä, 
he usein hämmästyvät näh-
dessään sen laajan valikoi-
man, mitä on tarjolla. Vaih-
toehtoja on niin paljon, että 
päättäväisinkin alkaa miettiä 
uudestaan valintojaan. Minun 
tehtäväni on löytää asiakkaan 
toiveet ja suositella sen mu-
kaisia tuotteita. Joskus asiakas 
voi yllättääkin. Eräs vanhem-
pi henkilö sisusti ensimmäis-
tä kertaa keittiötään ja halu-
si siitä kokonaan vaaleanpu-
naisen. Saimme keittiöstä niin 
upean näköisen, että voisin it-
sekin kokkailla siellä, vaikkei 
sävy olekaan ihan minun jut-
tuni, Markula kertoo.

Trendikeittiössä on nyt kiiltomaalatut keittiönkaapinovet. Myös kippikaapit ja laatikot ovat suosit-
tuja. 

Keittiöstä halutaan mahdollisimman helppo. Niin uuni kuin tiskikonekin nostetaan 
korkeudelle, jossa ei tarvitse kyykkiä tai kurotella. 

Keittiönkaapit saa monilla eri väreillä. Tällä hetkellä räiskyvät värit ovat suosittuja.

Sari Markula Keittiökalustetukusta kertoo, että usein ihmiset haluavat samanlaisen 
keittiön, kuin heidän suosimassaan kokkiohjelmassakin on. 

ViiPer on uusi 
asennus- ja huoltoyritys
Hannu Virtanen

Pertti Viitamaa on alueem-
me uusia asennus- ja huol-
toalanyrittäjiä, joka tarttui 
omalla firmallaan toimeen 
marraskuun alussa. Asennus-
palvelu ViiPer Oy:ltä sujuvat 
mekaaninen- ja sähköasen-
nus sekä kone- ja laitehuolto.

-Yllättävän hyvin on ollut 
töitä. Varmastikin siksi, että 
pystyn aika kattavasti palve-
lemaan sekä mekaanista- et-
tä sähköasennusta.

Asennustöitä hän tekee 
niin kotitalouksille kuin teol-
lisuudellekin. Kokemuksensa 
hän on hankkinut kirjapaino-
alalla, jossa vierähti 17 vuotta. 
Viimeksi hän oli kunnossapi-
topäällikkönä Pirkanmaan 
Lehtipainossa.

-Menin aikanani yritys-
kauppojen myötä Tamprint-
tiin. Vedin tuotantoa ja lopul-

ta vastasin Pirkanmaan Lehti-
painossa kolmen kirjapainon 
kunnossapidosta.

Uuden fi rman toimenku-
vaan kuuluvat kiinteistöjen 
sähköasennukset sekä konei-
den ja laitteiden sähköasen-
nukset. Viitamaa tekee oma-
kotitalojen sähkötöitä. Säh-
köasennuksia hän on tehnyt 
myös alihankintana, kuten 
myös moottoreihin ja niiden 
käyttöön liittyviä asennuksia.

-Parhaillaan asennan Nur-
mijärveltä Sastamalaan toi-
mitettua konelinjaa. Teen 

mekaanisen- ja sähköasen-
nuksen.

ViiPerin korjauspaja on 
Kiikassa, jossa esimerkiksi 
onnistuvat hitsaustyöt.

Pertti Viitamaan ViiPer 
Oy on uusi yritys, jolta 
sujuvat mekaaninen- ja 
sähköasennus sekä kone- 
ja laitehuolto.

”Yllättävän 

hyvin on 

ollut töitä.

”Ovilla haetaan 

punainen piristys.
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Voittoisa viikonloppu

HC Luviasta ei ollut 
vastusta Lujalle

 Jaromir

Tasaisen Suomi-sarjan 3-loh-
kossa Luja HT:n vastustajak-
si lauantai-iltana saapui nou-
suvireinen HC Luvia. Luja HT 
oli hävinnyt edellisen ottelun 
Luvialla, joten nyt ei kotijouk-
kue jättää mitään sattuman va-
raan. Valmistautuminen otte-
luun oli huolellista ja toi toivo-
tun tuloksen. 

Luja HT voitti ottelun 5 – 2 
(3-0:1-1:1-1).

Lujan vahva 
ensimmäinen erä

Ottelu alkoi tasaisena ja vä-
kevällä otteella. HC Luvia py-
syi hyvin vauhdissa mukana 
erän puoleen väliin asti. Sit-
ten alkoi tapahtua. Ville Aho-
la syötti pitkällä poikkikentän 
avauksella Vili Matikalle, joka 
vei kiekon hyökkäysalueella. 
Hänen lyhyt poikkisyöttönsä 
tavoitti Markus Kankaanran-

nan, joka napautti kiekon ran-
teella yläkulmaan ja kotijouk-
kue johti 1-0. Kahta minuut-
tia myöhemmin sama kentäl-
linen oli jälleen asialla, mutta 
nyt kiekko pelattiin voimak-
kaan alueelle viennin jälkeen 
viivaan Ville Aholalle, joka 
täräytti ensimmäisen Suomi-
sarja maalinsa komealla lyön-
tilaukauksella.

Peli siirtyi yhä vahvemmin 
kotijoukkueen haltuun. Lu-
ja HT käytti hyödykseen vas-
tustajan heikkouksia ja laukoi 
niin paljon, kuin mahdollista 
kohti vastustajan maalia. Erää 
oli jäljellä viisi minuuttia, kun 
Turkka Hirvineva vei kiek-
koa vastustajan maalin taakse. 
Nopea syöttö hänen perässään 
luistelleelle Lauri Savijoelle 

onnistui ja Savijoki täytti tyh-
jän aukon yläkulmassa pienel-
le mustalla esineellä. Luja johti 
tämän osuman myötä jo 3-0-

Toisen erän alussa Luja HT 
pelasi varomattomasti ja HC 
Luvia pyöritti peliä Lujan kent-
täpäädyssä. Kaikkien pelaaji-
en pakattua itsensä Janne Ran-
taniityn vartioiman maalin 
eteen luvialaiset löivät kiekon 
maaliin kaventaen tilanteeksi 
3-1. Hetkeä myöhemmin kiek-
ko kimposi Rantaniityn torjun-
nasta jo maalin päälle, mutta 
Luja säilyi lisätakaiskuilta. Ot-
telun puoliväliä lähestyttäessä 
luvialaiset jäähyilivät urakalla 
ja Luja pääsi yrittämään maali-
tekoa jopa 5-3 ylivoimalla. Yli-
voimalla maali ei onnistunut, 
mutta heti niiden perään Esa 
Väisänen laukoi täydestä vauh-
dista heti siniviivan jälkeen 
tarkasti takayläkulmaan Lujan 
johdoksi 4-1. 

HC Luvian valmennus kat-
soi parhaaksi ottaa aikali-
sän saadakseen pelaajat jäl-
leen ruotuun. Puhuttelu te-
hosikin ja luvialaiset pääsivät 
myös yrittämään 5-3 ylivoi-
maa aivan erän loppuhetkillä 
lujalaisten otettua vuorostaan 
tyhmiä jäähyjä. 

Eerikin ensimmäiset 
peliminuutit

Kolmanteen erään kotijoukkue 
lähti tappamaan alivoimaansa. 
Alivoimapelaaminen onnistui-
kin hyvin, mutta kahdeksan 
pelatun minuutin jälkeen al-
koi tapahtua. HC Luvian nuori 
Teemu Kulosaari hiiltyi totaali-
sesti ja ryhtyi lyömään Vili Ma-
tikkaa nyrkein. Nujakoinnin 
päätteeksi molemmat lensivät 
ulos ja Luja pääsi jälleen pe-
laamaan ylivoimaa. Totaali-
nen kömmähdys omassa pääs-
sä avasi vastustajalle kaventaa 
pelin. Luvialaishyökkääjä pääsi 
lyömään kiekon kirjaimellise-
si tyhjään maaliin kaventaen 
tilanteeksi 4-2. Lujan kone ys-
käisi ja HC Luvia yritti jälleen 

vimmatusti lisäkavennusmaa-
leja. Luvian valmentaja peluut-
ti ykkös- ja kakkoskentällisi-
ään vuoron perään ja pikkuhil-
jaa niiden voima alkoi ehtyä.

Matikan siirryttyä puku-
kopin puolelle Lujaan tammi-
kuun lopulla pelaamaan tullut 
Eerikki ”Antin veli” Nurmi-
nen pääsi ensimmäistä kertaa 
tositoimiin. Hyvin nuorimies 
täytti tonttinsa ja pelasi en-
nakkoluulottomasti omassa 
roolissaan puolustajana. 

HC Luvian upotti lopulli-
sesti Esa Väisänen laukomal-
la kolme minuuttia ennen ot-
telun päätössummeria jälleen 
täydestä vauhdista yläkul-
maan. Edes Luvian ylivoima 
viime hetkillä ei voinut hor-
juttaa Lujan voittoa. 

Ottelun voitolla oli sel-
keä henkinen merkitys. Luja 
HT osoitti Luvialle, että pel-
kästään vahva ykköskenttä ei 
riitä otteluiden voittamiseen. 
Lujan vahvuutena oli tänään 
oman puolustusalueen vah-
va pelaaminen. HC Luvialla ei 
ollut montaakaan selvää teko-
paikkaa ja kaksi maalia, jotka 
he tekivät, käytännössä lahjoi-
tettiin heille.

Luja HT:llä 
tehoviikonloppu

Lujan HT:n pelit ovat vii-
me aikoina kulkeneet hyvin. 
Sunnuntaina joukkue matka-
si  Porvooseen kohtaamaan 
sarjajohtaja Hunters’in. Lu-
jan edellisenä päivänä pelaa-
ma ottelu antoi hyvän pohjan 
ja joukkue lähti selkeästi ha-
kemaan voittoa pelistä. Peli-
kirjan laatiminen onnistui ja 
Luja HT nappasi täydet kol-
me pistettä. 

Peli päättyi lukemiin 2 – 4 
(1-2:0-2:1-0).

Hunters aloitti 
ylimielisenä

Kotijoukkue Hunters oli tuu-
dittautunut heti ottelun alus-

ta alkaen helppoon voittoon. 
Luja HT aloitti hyvällä ak-
tiivisella karvauksella ja kat-
koi Hunters’in avausyritykset 
järjestelmällisesti. Lujalaisten 
luistin kulki ja pikkuhiljaa al-
koi maalipaikkojakin syntyä. 
Seitsemän minuutin kohdal-
la kova prässi jätti kiekon va-
paaksi Hunters maalin eteen ja 
kiekkoon pääsi käsiksi Jarkko 
Ekberg. Tarkka laukaus maa-
livahdin längistä hiljensi koti-
katsomon heti alkuunsa. Kah-
ta minuuttia myöhemmin Ek-
bergin kentällinen katkoi jäl-
leen vastustajan avauksen ja 
nyt Markus Kankaanranta 
pääsi viemään kiekon oikeasta 
laidasta sisään. Vaikka hänel-
lä olisi ollut mahdollisuus lau-
koa itse, syötti hän kuitenkin 
maalin eteen viilettäneelle Ek-
bergille, joka ohjasi kiekon jo 
toistamiseen maaliin. 

Erän loppupuolella Hun-
ters sai hetkellisesti  peliä hal-
tuunsa ja painoi ykköskentäl-
lisellään pelin väkisin Lujan 
päätyyn. Kun kiekkoa ei saa-
tu purettua pois omalta puo-
lustusalueelta , joutui maalis-
sa pelannut Janne Rantaniitty 
kaivamaan sen ensimmäisen 
kerran selkänsä takaa. 

Toisen erän alussa Hunters’in 
löysä pelaaminen jatkui ja he 
yrittivät saada avauksia keski-
alueella kärkkyvälle kärjelleen. 
Luja katkoi avauksia edelleen 
ja minuutin pelaamisen jälkeen 
Esa Väisänen pääsi kiinni irto-
kiekkoon. Kiittäen maaliteko-
paikasta Väisänen laukoi kie-
kon yläkulmaan siirtäen Lujan 
jo 3-1 johtoon. Hunters yritti 
muutti pelitaktiikkaansa ja löi 
kiekkoa Lujan päätyyn ja yrit-
ti karvata kiekkoa itselleen. Lu-
jan puolustus pelasi itsevarmas-
ti ja avasi peliä tehden Hunters-
pelaajien pelistä yhtä tuskaa. Ja 
maalissa Rantaniitty torjui ta-
kuuvarmasti vähäiset Hunters-
laukaukset.

Kaksi minuuttia ennen 
erän loppua Hunters-puolus-
tus hölmöili jälleen omassa 

päässään ja Väisänen sai lo-
pulta paikan laittaa rebound-
kiekon tyhjään maaliin Hun-
ters-maalivahdin syöksyilles-
sä epätoivoisena tolpalta toi-
selle. Kolmanteen erään Luja 
HT lähti 4-1 johdossa.

Luja HT valmistautui 
takaa-ajoon

Kolmanteen erään Luja HT 
lähti hyvin tietoisena koti-
joukkueen pelin kovenemi-
sesta. Hunters’in oli pakko 
nostaa pelin intensiteettiään 
ja peluuttaa kentällisiään tii-
viimmin. Kahden minuutin 
jälkeen Lujan puolustus ha-
paroikin ja Hunters-kapteeni 
pääsi yksin Rantaniittyä vas-
taan. Tarkka laukaus kavensi 
tilanteeksi 2-4. 

Luja HT oli maalin jälkeen 
melkoisessa helteessä, mut-
ta Rantaniitty jatkoi hyviä 
torjuntojaan tehden tyhjäksi 
kaikki kotijoukkueen maalin-
tekoyritykset. Hunters painos-
tusta riitti aivan erän loppu-
minuuteille asti tuomarikak-
sikon tehdessä pelistä jännit-
tävää heittäessään lujalaisia 
jäähylle hieman heppoisin pe-
rustein. Luja HT pelasi alivoi-
mat suurella sydämellä pelaa-
jien heittäytyessä laukausten 
eteen. Hunters pääsi yrittä-
mään kuudella neljää vastaan, 
mutta tuloksetta. 

Lujan 4-2 voitto oli ansait-
tu. Joukkue pelasi järkevästi 
ja käytti vastustajan ylimieli-
sen asenteen hyväkseen. Voi-
ton myötä Lujan pisteet kart-
tuivat jo kuuteentoista ja on 
vain kaksi pistettä jäljessä 
Hunters’ia. Piste-ero sarjassa 
seuraavana olevaan FPS:ään 
on nyt kuusi pistettä. Tämä ti-
lanne on hyvä, sillä seuraavak-
si Luja kohtaa juuri FPS:n vie-
raissa ensi perjantaina. Val-
mentajaa vaihtaneen FPS:n 
tavoitteena on varmasti ottaa 
pisteet Lujalta, mutta viikon-
lopun esitysten perusteella 
ovat pisteet varmasti tiukassa.

Pelissä LujaHT- LuKi kotijoukkueen parhaana palkittiin 
Markus Kankaanranta. Kuva: Kata Sivunen.
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Talviralli toi yli 
100 motoristia Sastamalaan
Marianna Langenoja 

Levon Metsästysmajalla Sas-
tamalassa oli rento tunnelma 
viikonloppuna, kun reippaas-
ti yli 100 motoristia kokoontui 
jokavuotiseen, valtakunnalli-
seen Talviralliin. Olisi tietys-
ti ollut oletettavaa, että rallita-
pahtumassa pärisisivät moot-
torit, mutta tämän miitingin 
aikana koneet lepäsivät syväs-
sä hiljaisuudessa teltta-alueel-
la. Niiden kuskeista ei voinut 
sanoa ihan samaa: mitä pi-
demmälle lauantai-iltapäivä 
eteni, sitä enemmän motoris-
tien volyymitaso nousi. 

Saksalaiset moottori-
pyöräilijät pudistelivat pää-
tään suomalaisten alkoho-
litottumuksille. -Te suoma-
laiset juotte hirveän nopeas-
ti, tulette kaameaan känniin 
ja sammutte yhtäkkiä pöy-
tään. Se on kummallinen ta-
pa. Me Saksassa juomme lä-
pi yön, Bernd Sopha kuvaili. 
Hän ja hänen motoristiystä-
vänsä ajoivat Saksasta Suo-

ri Saarilampi ja Gospel Rider-
siin kuuluva Ilkka Laine olivat 
tulleet Vampin järjestämään 
Talviralliin siitäkin huolimat-
ta, että äidit ovat aina käske-
neet vältellä vamppeja. 

-Veri vetää tänne, miehet 
perustelivat. Heidän mieles-
tään tapahtuman parasta an-
tia ovat he itse ja kaikki muut-
kin motoristit. 

-Ilman meitä tätä tapah-
tumaa ei olisi. Erityiskiitos 
myös kokeille. Ruoka on val-
lan mahtavaa. 

Yamahaa ajava Jari Saari-
lampi on kiertänyt Talviral-
leissa jo vuodesta 1992 saak-
ka, vaikka välivuosia on välil-
lä ollut. Oranssia KTM-pyörää 
ajava lempääläinen Ilkka Lai-
ne nautti ensimmäisestä Talvi-
rallistaan vuonna 2003.    

Sastamalassa viimeksi 
10 vuotta sitten

Tapahtuman järjestäjän, Vam-
malan Moottoripyöräilijöi-
den jäsenen Pekka Lankisen 
mukaan talvirallilla on vähän 
väärä nimi. Tapahtumassa ei 
ole tarkoitus ajella rallia, vaan 
tutustua muihin motoristei-
hin. Ralliosuus suoritetaan tu-
lo- ja menomatkoilla.  

-Tarkoitus on viettää aikaa 
yhdessä samanhenkisten ih-
misten kanssa. Täällä on vä-
litön toverihenki. Emme ky-
sele titteleitä tai arvostele toi-
siamme moottoripyörän te-
hon mukaan. Tunsin pitkään 
erään motoristin, jota kut-
suimme pieneksi vihreäksi 
mieheksi hänen vihreän pu-
kunsa ja ison kokonsa vuoksi. 
Vasta vuosien kestäneen tutta-
vuuden jälkeen sain tietää hä-
nen olleen erään ison fi rman 
toimitusjohtaja. Ties mitä in-
sinöörejä ja professoreita täs-
säkin tapahtumassa on. Se ei 
kiinnosta ketään, Lankinen 
selosti. 

Hänen mukaansa useissa 
muissakin maissa järjestetään 
vuosittain vastaavanlaisia ral-
leja valtakunnallisen mootto-
ripyöräkerhon toimesta. 

Suomessa Talviralli on 
Moottoripyöräkerho 69:n ide-
oima, aina jonkun paikallisen 
kerhon organisoima. Viimek-
si Talviralli järjestettiin Sas-
tamalssa kymmenisen vuot-
ta sitten.

Saksalaiskolmikko Bernd Sopha (vasemmalla), Th omas Reys ja Th omas Dethlefs ajelivat Saksasta saakka Sastama-
laan moottoripyörillään. Sivuvaunun teksti viittaa siihen, että mukana matkassa oli ainakin saksalaista Mümmel-
mann-likööriä.

Eräässä teltassa juhlittiin laskiaista kaminan lämmössä. 
Tamperelainen Jari Saarilampi (vasemmalla) ja Lempää-
läinen Ilkka Laine antoivat tapahtuman ruoalle ja laski-
aispullille täydet pinnat. 

Tapahtuma-alueelle pystytettiin jopa 15 puolijoukkue-
telttaa. Moottoripyörät odottelivat lauantai-iltapäivällä 
kylminä miitingin päätöstä ja kotiinlähtöä.

”Me emme 

kysele titteleitä. 

meen moottoripyörillä kol-
messa päivässä. He palasivat 
takaisin Saksaan heti miitin-
gin päätyttyä. Miehet lähtivät 
matkaan siitäkin huolimat-
ta, että Saksassa on nyt eri-
tyisen vaikea talvi, eikä siellä 
saa käyttää nastarenkaita. He 
taittoivat matkan Suomeen 
kitkarenkailla. -Parhaimmil-
laan ajoimme 12 tuntia put-
keen. Se on hienoa, vaikka 
joka päivä pitikin soittaa vai-
moille, miehet hekottivat. 

Th omas Dethlefs, Th omas 
Reys ja Bernd Sopha pääsi-
vät maistelemaan tapahtu-

massa myös suomalaista olut-
ta, eikä heillä ollut mitään pa-
haa sanottavaa siitä. Ihmetys-
tä herätti ainoastaan se, että 
suomalaiset nauttivat oluensa 
kylmänä. Saksassa kun mal-
lasjuoma juodaan kädenläm-
pöisenä. -Suomi on kiva maa, 
vaikka täällä juodaankin vain 
kylmää olutta. Halusimme tul-
la katsomaan teidän talvean-
ne. Saksassa talvet ovat huo-
mattavasti kosteampia ja sik-
si leudompia. 

Th omaksista kumpikaan ei 
ole aiemmin käynyt Suomes-
sa ja Bernd vain kerran poh-

joisessa. -Ihmiset ovat todella 
ystävällisiä ja avuliaita. Meillä 
on ollut hauskaa.  

Muut motoristit 
tapahtuman pääanti

Vaikka pakkanen oli lauantai-
na kireä, motoristit nauttivat 
Vammalan Moottoripyöräker-
hon järjestämästä ulkoilmata-
pahtumasta täydellä sydämel-
lä. Eräässä porukassa laitettiin 
pullo kiertämään jo aamulla 
ja yhdestä teltasta kuului ylei-
nen kutsu laskiaispullalle. Ka-
minan lämmöstä löytyneet 
”vapaa moottoripyöräilijä” Ja-

Ostamme ja vaihdamme halvempaan.

Nyt helmikuussa asuntoautot,
-vaunut ja moottoripyörät

korkovapaasti toukokuulle

www.loimaanlaatuauto.fi

Vaihtoauto-
viikot jatkuvat

Alennukset
100–5000 €/auto

jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7900

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7950



30 Keskiviikko helmikuun 17. 2010

VSV:n toiset sarjikset hiihdettiin Vinkissä
Vammalan seudun Voima 
hiihti kauden 2010 toiset sar-
jakilpailut 12.2.2010 perintei-
sellä tyylillä Vinkissä. Seuraa-
vat kilpailut ovat VsV:n mesta-
ruuskilpailut perjantaina 26.2 
myöskin perinteisellä tyylil-
lä Vinkissä. Ilmoittautumiset 
kello 18.30 alkaen paikan pääl-
lä. Tapahtumassa on säävaraus.

Pojat 4 v. n. 150 m 
1) Veeti Liuha 7.44

Pojat 6 v. n. 400 m 
1) Teemu Punkka 1.44

Tytöt 6 v. n. 400 m 
1) Nina Välimäki 1.11 2) Jen-
na Alanen 1.51
Pojat 8 v. n. 1 km 

1) Kim Välimäki 5.56 2) Mik-
ko Haapaniemi 6.50 3) Julius 
Kraapo 7.52
Tytöt 8 v. n. 1 km 
1) Julia Junkkala 4.36
Pojat 10 v. n. 1 km 
1) Axel Karenius 4.22 2) Juho 
Haapaniemi 5.21
Tytöt 10 v. n. 1 km 
1) Venla Välläri 3.55

Pojat 12 v. n. 2 km 
1) Eemil Karenius 7.18 2) San-
teri Jalonen 7.19 3) Mikael Ka-
renius 7.43 
Tytöt 12 v. n. 2 km 
1) Laura Punkka 7.22 2) Veera 
Haapaniemi 8.57

Tytöt 14 v. n. 3 km  
1) Ella Haunia 10.34 

Lasten kilpatanssiryhmä Huittisiin:

Tavoitteena saada 
Huittinen tanssikartalle

 Marianna Langenoja

Vuoroin Sastamalassa ja vuo-
roin Oulussa asustava Lii-
sa Kontturi päätti 25-vuoti-
sen tanssinopettajauransa jäl-
keen laajentaa yrityksensä toi-
mintamuotoja, ja nyt hän vie 
tanssia sinne,  jossa sitä on vä-
hän tai ei ollenkaan. Yksi näis-
tä kohteista on Huittinen. Ou-
lussa on toiminut eräs Suo-
men menstyneimmmistä kil-
patanssiseuroista jo 60-luvulta 
lähtien , joten siellä on vahvat 
ja pitkät perinteet kilpatans-
sin saralla. Lounais-Suomes-
sa pienillä paikakkunnilla ei 
juuri ole kilpatanssia tarjol-
la. Kontturi kuvaakin tavoi-
tettaan ”Huittisten saamisek-
si tanssikartalle”. 

Tanssintahti-yritys on pe-
rustanut toimipisteitä Sasta-
malan ja Oulun seudulle  syk-
systä 2008. Huittisissa se aloit-
ti toimintasa viime syksynä 
tuoden paikakkunnelle kak-
si vakituista paritanssiryh-
mää: 4-6-vuotiaiden ryhmän 
ja 7-12-vuotiaiden ryhmän. 
Vanhemmista tanssijoista, eli 

jälkeen. Ryhmälle annetaan 
myös mahdollisuus esiintymi-
siin. Ne taas kasvattavat nuo-
ren uskallusta tarttua hanka-
liin tilanteisiin muussa elä-
mässä. Kilpatanssiharjoittelu 
on tavoitteellista, jolloin lap-
si oppii asettamaan itselleen 
tavoitteita myös esimerkik-
si koulumaailmassa, Konttu-
ri kuvailee. 

Kaiken lisäksi paritanssista 
jää käteen todellinen taito. Ke-
sälavoilla ei tarvitse seistä vain 
seinäruusuna, eivätkä vahain-
tanssit tai häävalssit tuota tule-
vaisuudessa niin paljon pään-
vaivaa. 

Rytmiikan oppiminen aut-
taa monessa muussakin lii-
kuntaharrastuksessa. 

Cha chan checkit 
ja lavarokin vauhti

Saara Latvanen ja Eve Torpo 
aloittivat Tähtitanssijoissa vii-
me syksynä. Nyt he taitavat jo 
kuuden tanssin perusaskeleet. 
Tyttöjen mielestä hauskimmat 
tanssit ovat cha cha ja lavarok-
ki, joka on jiven alkeismuoto. 

–Lavarokki on hauskaa, 
koska se on niin vauhdikas-
ta. Cha chaassa taas parhaita 
ovat avaukset eli checkit, tytöt 
kertovat. He päätyivät tanssi-
tunnille Saaran äidin aloit-
teesta, joka näki lehdessä il-
moituksen alkavasta tanssi-
kurssista. 

Tanssinopettaja Mirva Tör-
mälä ja Liisa Kontturi kiitte-
levätkin kovasti vanhempien 
aktiivisuutta. Vanhemmat tut-
kivat ahkerasti eri harrastus-
mahdollisuuksia asuinpaikka-
kunnaltaan. 

–Aikuisten itsensä on 
helppo lähteä harrastamaan 
vaikka toiselle paikkakun-
nalle, mutta lasten kuskaami-
nen kauas koetaan kynnyk-
seksi. Sen vuoksi on tärkeää, 
että jokaiselta paikkakunnal-
ta löytyisi tekemistä lapsille, 
tanssin puolesta puhuva kak-
sikko sanoo. 

Saaran harrastuslista on jo 
valmiiksi pitkä. Tanssin lisäk-
si hän harrastaa huilun ja sak-
sofonin soittoa, käy orkesteris-
sa ja musiikin teoriatunneilla 
sekä pelaa jalkapalloa ja viet-
tää aikaansa säännöllisesti kä-
sityökerhossa.  

Eve soittaa viulua, harrastaa 
käsitöiden tekemistä ja käy se-
kä musiikin teoriatunneilla et-
tä orkesterissa. 

Tanssimisesta molemmat 
tytöt ovat innostuneet, ja he 
uhkaavat vielä joskus mennä 
kesälavoillekin. Kotona tois-
tensa luona he ottavat silloin 
tällöin muutamia tanssiaske-
lia, ja myös vanhemmat ovat 
saaneet tyttäriltään tanssin-
opetusta. 

Kaksikko odottaa myös 
esiintymisiä, esimerkiksi ke-
vään leikkimielistä näytöskil-
pailua sekä Huittislaisten äi-
tien järjestämässä lastentapah-
tumassa esiintymistä. 

–Ei jännitä. Olemme jo tot-
tuneita esiintyjiä, tytöt totea-
vat. 

Tähtitanssijoista on tarkoitus 
alkaa kehittää kilpatanssiryh-
mää, joka harjoittelee vakio-
tanssien ja latinalaistanssien  
alkeita. Seitsemän tytön ryh-
mään haetaan nyt ahkerasti li-
sää osallistujia, myös poikia. 

Käyttäytymis-
sääntöjä ja tavoitteita

-Tanssi on hyvää liikuntaa sii-
nä, missä moni muukin har-

rastus. Paritanssissa on kui-
tenkin useita etuja, joita kai-
kissa harrastuksissa ei ole. Sen 
parissa lapsi oppii suhtautu-
maan luontevasti vastakkai-
seen sukupuoleen ja lajiin 
kuuluvia käyttäytymissääntö-
jäkin opetellaan. 

Tanssitunneilla opitaan 
olemaan kohteliaita ja huo-
maavaisia omaa paria koh-
taan. Opetellaan pyytämään 
tanssiin ja kiittämään tanssin 

Tanssintahdin yrittäjä Liisa Kontturi ja tanssinopettaja Mirva Törmälä haluavat saa-
da huittislaiset lapset tanssinpyörteisiin. 

Tähtitanssijat Saara Latvanen ja Eve Torpo pitävät cha 
chasta. Heidän mielestään paras askelkuvio on kuvan 
checki. 

”Myös 

vanhemmat 

ovat saaneet 

tyttäriltään 

opetusta.

Huovinretken ladut 
kutsuvat tulevana sunnuntaina
Huovinretken vaihtelevat  la-
dut kutsuvat hiihtoliikunnan 
harrastajia sunnuntaina jär-
jestettävään tapahtumaan   jo 
47. kertaa. 

Tällä kerralla luodaan 
Huovinretken laturetken his-
toriaa siltä osin, että ensim-
mäistä kertaa kaikilla reiteil-
lä voidaan edetä perinteisen 

lisäksi myös vapaalla hiihto-
tavalla.

Kuluvan talven runsas lu-
mitilanne luo erinomaiset 
puitteet tämänkertaiselle Huo-
vinretkelle. 

Reittien pituudet ovat Sä-
kylän varuskunnan   ampu-
maradan paviljongilta lähte-
ville 15, 25 ja 35 km, joiden 

lisäksi on käytettävissä perhe-
reitti 5 km. Mahdollisuus on 
myös sujutella paviljongilta 
varuskunnan suuntaan, jossa 
käynnistä tulee hiihtoa enim-
millään kahdeksan kilomet-
rin verran.

Vampulan Ulkoilumajalta 
lähdettäessä matkat ovat 10, 
25 ja 35 km.

Hiihto-
lomasoitto 
Säkylässä
Ylihuomenna per-
jantaina soi   hiihtolo-
masoitto Säkylän srk-
talolla kello 19. 

Huittisten musiik-
kiopiston järjestämään 
konserttiin on vapaa 
pääsy.
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Kiikan Marttayhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pe 26.2.2010 klo 18.30

Pirjo Silvennoisella,
Vanhankyläntie 1, Sastamala 

(Kiikka).
Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.
Tervetuloa!

Kiikan Marttayhd. ry:n hallitus

Os. 188, Sastamala
KEVÄTKOKOUS

to 25.2. klo 18
Raivion työväentalolla.

Esillä sääntöjen 
määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Äetsän Martat ry:n 
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
to 25.2.2010 klo 17.30 
Keikyän OP:n kokous-

tiloissa.
Tervetuloa!

Hallitus

Sastamalan koulujen ruokalista
Ma 22.2. Uunimakkara, perunamuusi, porkkanaraaste, si-
nappirelish
Ti 23.2. Lasagnette, vihreä salaatti
Ke 24.2. Possunlihakastike, keit.perunat, salaatti talon ta-
paan
To 25.2. Silakkapihvit, keit.perunat, kermaviilikastike, pu-
najuurisalaatti
Pe 26.2. Gulassikeitto, ruisleipä, hedelmäpala

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juo-
ma. Jos leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuo-
retta leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai pii-
mä, janojuomana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset 
mahdollisia.

Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 22.2.
Aamupala: Helmipuuro, tuorepala
Lounas: Uunimakkara, perunamuusi, porkkanaraaste, si-
nappirelish
Välipala: Viili, hapankorppu

Ti 23.2.
Aamupala: Ruishiutale-vehnälesepuuro, tuorepala
Lounas: Lasagnette, vihreä salaatti
Välipala:  Ruis-puolukkapuuro

Ke 24.2.
Aamupala: Mannavelli, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Possunlihakastike, keit.perunat, salaatti talon ta-
paan
Välipala: Pannari ja hillo

To 25.2.  
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Silakkapihvit, perunamuusi, kermaviilikastike, pu-
najuurisalaatti
Välipala: Mansikkakiisseli, vaniljavaahto

Pe 26.2.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Gulassikeitto, ruisleipä, hedelmäpala
Välipala: Juustopuusti

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juo-
ma. Jos leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuo-
retta leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai pii-
mä, janojuomana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset 
mahdollisia.

MYYTÄVÄNÄ

Äetsän Vasemmistoliitto ry
Kokous virastotalolla 28.2.

klo 18 Valtuustosali.
Päätetään Teukkulan työväentalon 
myynnistä tarjousten perusteella. 

Mukana Jukka Kinos.
Johtokunta

Kokoukset

Koulut ja kurssit

Sekalaista

Palvelukseen halutaan

Myydään

Sonja Levánille kärkisija 
Pianoaura-kilpailussa
Säkyläläinen Sonja Leván si-
joittui 13-16-vuotiaiden sar-
jan kolmen parhaan jouk-
koon Pianoaura-kilpailussa 
Turussa.

Huittisten musiikkiopis-
ton oppilas Sonja Leván 
(15 v.) osallistui kilpailus-
sa 13-16-vuotiaiden sarjaan. 

Sarjan kolmen parhaan kes-
kinäistä sijoitusta ei määrite-
ly tarkemmin. 

Satakuntalaisista menes-
tyi kolmen parhaan jouk-
koon samassa sarjassa myös 
Porin Palmgren-konservato-
rion oppilas Tiina Hietava. 
Pianoaurassa kilpailtiin kol-

messa musiikkiopistolaisten 
ja yhdessä ammattiopiskeli-
joiden sarjassa.

Huittisten musiikkiopis-
tosta osallistuivat kilpailuun 
myös Emma-Lotta Levander 
(Säkylä) ja Kaisa Reunanen 
(Huittinen) musiikkiopisto-
laisten vanhimpien sarjassa.

Sonja Levánin 15 mi-
nuutin kilpailuohjelmas-
sa oli Bachia, Chopinia ja 
Beethovenia. Leván opis-
kelee pianonsoittoa Huit-
tisten musiikkiopistossa 
Andrea Kocsisin johdolla. 

Leván sai lisäksi erityis-
palkinnon parhaasta Cho-
pinin teoksen esityksestä. 

Kilpailussa ei ollut pa-
kollisia teoksia, mutta esi-
tysten piti sisältää kilpai-
lusääntöjen vaatimat tyy-
likaudet.

Vihreillä tupailta
Huittisten Vihreät ry järjes-
tää kevään aikana kolme tu-
pailtaa, joista ensimmäinen 
on  tulevana sunnuntaina 
kello 17-19.00 Perhosrin-
teessä Rutavalla.  Illan tee-

maa ”Kierrätystä ja Eko-
vinkkejä”  alustaa Elli Pit-
käniemi Satakierto Oy:stä, 
jonka jälkeen keskustellaan 
mm. tuunauksesta, lajitte-
lusta ja ekosiivouksesta. 

Royal Canin Koiramarssilla 
kävellään löytöeläinten hyväksi
Royal Canin Koiramars-
si järjestetään Vammalassa 
tulevana sunnuntaina kello 
11.00 alkaen. Royal Canin 
Koiramarssille voi osallistua 
yhden tai useamman koiran 
kanssa. Myös ”koirattomat” 
ovat tervetulleita mukaan. 
Koiramarssi on hyvänteke-
väisyystapahtuma, johon 

kutsutaan mukaan koiran-
omistajat ja heidän koiransa. 
Vammalan marssin hyvän-
tekeväisyyskohteeksi on va-
littu Pirkanmaan eläinsuoje-
luyhdistys, jolle Royal Canin 
Finland Oy lahjoittaa jokais-
ta kävelyyn osallistuvaa koi-
raa kohden yhden kilon koi-
ranruokaa.

Marssin lähtöpaikka on 
eläintarvikeliike Musti ja 
Mirrin piha Trakinkadulla. 
Marssin jälkeen osallistujille 
on tarjolla juomaa ja koirille 
Royal Canin –maistiaisia se-
kä jokaiselle osallistujalle yl-
lätyslahja.

Marssin jälkeen järjeste-
tään leikkimielinen Match 

Show -koiranäyttely, jon-
ka tuotosta osa lahjoitetaan 
Pirkanmaan eläinsuojelu-
yhdistykselle. Ilmoittautu-
minen näyttelyyn alkaa pai-
kan päällä kello 12.00. Luo-
kat: Lapsi ja koira, Junior 
Handler, Pennut, Pienet koi-
rat, Isot koirat, Sekarotuiset 
ja Veteraanit.

Sähkönmyyjää vaihtaneiden määrä 
kaksinkertaistui viime vuonna
Viime vuoden aikana 8,1 
prosenttia Suomen noin kol-
mesta miljoonasta sähkön-
käyttäjästä vaihtoi sähkön-
myyjää. 

Myyjää vaihdettiin huo-
mattavasti aiempia vuosia 
vilkkaammin, vuonna 2008 
uuteen sähköntoimittajaan 
vaihtoi 4,4 prosenttia.

Uuteen sähköntoimitta-
jaan viime vuonna vaihtoi 
kaikkiaan noin 250 000 säh-
köasiakasta. 

Asiakkaiden lisääntynyt 
aktiivisuus merkitsi yli 80 
prosentin kasvua edellis-
vuoden vaihtomäärään näh-

den. Vuodesta 2008 myyjää 
vaihtaneiden asiakkaiden 
määrä lisääntyi noin 114 
000:lla. 

Vaihtoaktiivisuus kasvoi 
kaikissa kuluttajaryhmissä. 
Suhteellisesti aktiivisimpia 
olivat edelleen yrityskäyttä-
jät, joista viime vuonna 11,6 
prosenttia vaihtoi sähköntoi-
mittajaa. 

Ennätyslukemaan vaihto-
aktiivisuus nousi kuitenkin 
kotitalouksien lisääntyneen 
aktiivisuuden myötä. 

Sähkölämmittäjätalouk-
sista uuteen toimittajaan 
vaihtoi 10,9 prosenttia ja 

kerrostalokäyttäjistä 7,2 pro-
senttia. 

Molemmissa kuluttaja-
ryhmissä myyjää vaihtanei-
den osuus oli noin kaksin-
kertainen edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Merkittäviä 
säästöjä

Asiakkaiden lisääntyneeseen 
aktiivisuuteen vaihtaa säh-
könmyyjää vaikuttivat vii-
me vuonna alentuneet säh-
kön markkinahinnat ja sitä 
kautta sähkön kilpailuttami-
sesta saatavat säästöt. Edel-

leenkin sähkönmyyjää vaih-
tamalla kuluttajilla on mah-
dollista saavuttaa merkittä-
viä säästöjä.

Kuluttajien kiinnos-
tus tarjoushintojen vertai-
luun näkyi myös Energia-
markkinaviraston ylläpitä-
mässä sahkonhinta.fi  -pal-
velun käyttömäärässä, viime 
vuonna palvelussa tehtiin yli 
2,8 miljoonaa sähkötarjous-
ten vertailuhakua. 

Palvelussa ovat mukana 
kaikki sähköä yleisesti ku-
luttajille tarjoavat sähkön-
myyjät.



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Huoltopalvelut

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita
Hoitopalvelut

HoitopalvelutEläintenhoitopalvelut

Eläintenhoitopalvelut

Keittiökalusteet

Hierontapalvelut

Palvelu-
hakemiston 

ilmoitus-
aineistot

pe klo 16.00
mennessä

Juhlatilat /
Majoitus

Isännöintipalvelut

Jesse Kursi
p. 046-6879 051

Huittinen

Tuomaankuja 8, Huittinen
Puh. 040 861 3392

www.hauskis.fi

Autokorjaamot- ja huollot

Hammasteknikot

Parturi-Kampaamot

Kuljetuspalvelut

Lääkäripalvelut

Alueviestin
ilmoitus-
myynti

(03) 514 1416

Konttorikalusteet

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

Puh. (03) 511 9050 
Fax. (03) 511 9059

katsastus@katsasta.fi 
www.katsasta.fi

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

P h (03) 511 9050

TERVETULOA KATSASTUKSEEN 
TÄYDEN PALVELUN 

KATSASTUSASEMALLE
Palvelemme ma–pe 9–17, kk:n viimeinen la 9–13

ja aina kun ovi on auki, OLET TERVETULLUT

Kotimainen, 
paikallinen

K

MINNA KIURU
· Quantum Touch
· Reiki
· Intialainen päähieronta
· Klassinenhieronta
· Painonhallinta ryhmät
· Hyvän Olon lahjakortit

044-3641 797

Palveluhakemistossa edullisesti

/pmm/ilm. +alv 22% yht. 0,48€

0,39€
Hinta on voimassa, kun ilmoitus on lehdessä yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukauden ajan.



Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Silmälääkäripalvelut

Työtarjouksia Työtarjouksia

Valokuvaamot

Ruosteenestoa

Siivous- ja kotipalvelut

Alueviestin 

palvelu-

hakemistossa

ilmoitat 

edullisesti

Rakennuspalvelut

Puutavaraliikkeitä

T:mi SAMI KOIVU
PUUTAVARAMYYNNISSÄ

• panelit  • listat  • höylätyt ja kyllästetyt • sahatavarat
Puh. 03-5130100, 0500-832740, 050-3030827

os. Koivulantie 78, 38250 Roismala, V:la
ent. Koivulan Sahaa vastapäätä

Esa Vilmunen  
040 962 1260   
esa.vilmunen@emvsahko.fi  
www.emvsahko.fi

AMMATTITAIDOLLA

Pitopalvelut

Alueviestin
ilmoitus-
myynti

(03) 514 1416

alueviesti.fi 

V
iikon poliittisen keskustelun ytimessä on jälleen 

ollut turvapaikkapolitiikka. A- mot toi esille turva-

paikkapolitiikkaan liittyviä ongelmia maanantain 

lähetyksessään. Esimerkit eivät olleet uusia, mutta hyvä et-

tä tulivat laajemmin julkisuuteen. Ohjelmasta jää helposti 

sellainen vaikutelma, että näihin ongelmiin ei olisi tartut-

tu. Se ei sinällään pidä paikkaansa ja sen vuoksi käyn läpi 

nämä asiat yksityiskohtaisesti alempana. Totta sen sijaan 

on se, että niihin reagoitiin liian myöhään.

Ministeri Astrid Th ors suostui vasta tiukan poliittisen 

painostuksen alla, jota Kokoomuksen toimesta on jo 

tehty viime keväästä lähtien, korjaamaan turvapaikka-

politiikkaan liittyviä epäkohtia ja tuomaan tarpeellisia 

muutosesityksiä eduskuntaan. Viime keväänä hallituk-

sen politiikkariihessä hallitus linjasi tavoitteekseen yh-

denmukaistaa suomalaiset turvapaikkakäytännöt mui-

den pohjoismaiden kanssa ja karsia pois ne vetotekijät, 

jotka ovat tehneet Suomesta poikkeuksellisen houkutte-

levan kohteen. 

• Arto Satonen

Nopeaa 
reagointia 
turvapaikka-
politiikkaan

Th orsin suurin virhe on ollut se, että on viivytel-

ty asioissa, joihin olisi pitänyt reagoida heti. Hy-

vä esimerkki on bulgarian romaanien ”starttira-

hamatkat”. Yksikään heistä ei ole ollut oikeutettu 

turvapaikkaan, mutta ovat nostaneet toimeen-

tulotukea Suomessa oleskelunsa ajan eli yleensä 

3-4 kuukautta.. Tämän kevään aikana he menet-

tävät tämän oikeuden, mutta se olisi voitu hoitaa 

jo kuukausia sitten ja samalla olisi poistettu koko 

ongelma heti, kun virta Bulgariasta tänne alkoi. 

Turvapaikkapolitiikassa tarvitaan nimenomaan 

nopeaa reagointia silloin, kun joku löytää por-

saanreiän ja käyttää sitä hyväkseen.

A-motissa esillä olleisiin asioihin on reagoitu si-

ten, että toimeentulotukea vastaanottokeskuk-

sissa olevilta on leikattu helmikuun alusta al-

kaen. Perheenyhdistämisoikeutta merkittävästi 

tiukentava lainsäädäntö, ikätestien käyttöönot-

to ja entistä tiukempi rankaiseminen väärien tie-

tojen antamisesta ovat eduskunnassa hallintova-

liokunnan käsittelyssä ja saadaan voimaan tämän 

kevään aikana.

Lisäksi on syytä muuttaa matkojen korvaamis-

käytäntöä siten, että Suomi ei avokätisesti mak-

sa perheenyhdistämismatkoja. Tässä asiassa pi-

tää Th orsilta saada pikaisesti esitys eduskuntaan. 

Ylipäätään perheenyhdistämisoikeus pitää raja-

ta vain ydinperheeseen, koska juuri kasvattilas-

ten kautta Suomeen on tullut todellisia suurper-

heitä erityisesti Somaliasta. Perhekäsitys on mo-

nissa maissa erilainen kuin Suomessa ja se kat-

taa paljon laajemman joukon kuin ydinperheen. 

Meillä on kuitenkin oikeus rajata perheenyhdis-

tämismahdollisuus oman perhekäsityksemme 

mukaan ja niin pitääkin tehdä.  

Turvapaikanhakijoiden joukossa on niitä, jotka 

ovat omassa maassaan joutuneet poliittisen nä-

kemyksensä, uskonnollisen vakaumuksensa, et-

nisen taustansa , sukupuolensa tai jonkun muun 

vastaavan syyn vuoksi vainon kohteeksi. Heil-

lä on kansainvälisen suojelun perusteella oikeus 

turvapaikkaan ja on myös eettisesti oikein aut-

taa heitä. 

Suurella osalla hakijoista tavoitteena on kuiten-

kin vain päästä elämään parempaan yhteiskun-

taan. Jos avaisimme rajat heillekin, niin saisim-

me ottaa tänne lähes kaikki esimerkiksi Afrikasta 

tulevat. Tämä ei ole viisasta, vaan on järkeväm-

pää edistää näiden ihmisten elinmahdollisuuksia 

heidän kotiseudullaan esimerkiksi kehitysavun, 

siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisten inves-

tointien avulla. 

Turvapaikkapolitiikassa ei myöskään saa ol-

la sinisilmäinen. Monille väylä edes turvapai-

kanhakijaksi aukeaa vasta maksamalla tuhan-

sia euroja laittomalle matkanjärjestäjälle ja on 

lapsia, jotka on kotoaan lähetetty yksin maa-

ilmalle, jotta hänen myötään koko perhe pää-

sisi muuttamaan Eurooppaan. Sen lisäksi on 

suoranaista ihmissalakuljetusta. Valitettavas-

ti maailma meidän ympärillämme ei ole sellai-

nen lintukoto, jolta se täältä käsin näyttää. Sen 

vuoksi meidänkin on tunnustettava realiteetit, 

tukittava porsaanreiät ja reagoitava muutok-

siin nopeasti.  

Ilmalämpöpumppu 
säästää vain 
oikein käytettynä
Sähkölämmityksen te-
hostamisohjelma Elvari 
on selvittänyt ilmalämpö-
pumppujen tuomia läm-
mityskustannusten säästö-
jä pientaloissa eri puolel-
la Suomea. Energiansääs-
töä syntyy, mutta vaihtelua 
saatavissa hyödyissä on 
paljon. Parhaimmillaan 
energiankulutus saattaa 
pienentyä jopa neljäsosal-
la. Pumppua tulee kuiten-
kin osata käyttää oikein.  

Motivan koordinoima 
Elvari-ohjelma on seu-
rannut eri puolilla Suo-
mea sijaitsevien pientalo-
kohteiden sähkönkulutus-
ta vuodesta 2004 alkaen. 
Seurannassa tarkkailtiin 
pientalon sähkönkulu-
tusta ennen ilmalämpö-
pumpun hankintaa sekä 
vuoden kuluttua hankin-
nasta. Huomattavia sääs-
töjä syntyi, mutta toisaal-
ta hajonta säästöissä oli 
suuri. Viidesosa kohteista 
oli vähentänyt energian-
käyttöään jopa viidesosal-
la (yli 4000 kWh). Neljän-
neksessä kohteita säästö-
vaikutus oli pienehkö, alle 
2000 kWh, mutta yhdes-
sä kymmenestä seuranta-

kohteesta energiankulutus 
oli jopa hieman kasvanut. 

Pumpusta 
kaikki irti

Motivan asiantuntija Antti 
Kokkonen erittelee asioita, 
jotka vaikuttavat saavutet-
tavaan energiansäästöön. 
Ensisijaista Kokkosen mu-
kaan on se, että pumppua 
osataan käyttää oikein. 
Muina edellytyksinä hän 
mainitsee ammattitaitoi-
sen asennuksen: kun laa-
dukas pumppu hankitaan 
ammattitaitoiselta myyjäl-
tä yhdessä ammattimai-
sen asennuksen kanssa, 
ja asennus pitää sisällään 
myös pumpun toimintaan 
perehdytyksen, on jo hyvät 
mahdollisuudet saada il-
malämpöpumpuista mak-
simaalinen hyöty.

Ilmalämpöpumppujen 
energiatehokkaassa käy-
tössä on kompastuskive-
nä ollut varsinkin pump-
pujen markkinoille tulon 
alkuvaiheessa ammattitai-
toinen asennus. Asentaji-
en osaaminen on sittem-
min, alan koulutuksen an-
siosta, kohentunut. 
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04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Arto Nyberg
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset 
 uskonmenot
13.50 Ne sanoo 
 meitä köyhiksi
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 Presidenttifoorumi
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: 
 Suursodan 
 viimeinen päivä
19.55 Vielä virtaa
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu 
 ja V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 A-plus
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Katu
23.55 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: 
 Lapsivakooja
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Puoli seitsemän
10.45 Mikä liikuttaa?
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Lupaus
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.50 Ne sanoo 
 meitä köyhiksi
16.00 Eduskunnan 
 kyselytunti
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Saimi & Jalmari
19.30 Kuningaskuluttaja
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Ulkolinja: 
 Jäähyväiset 
 Guantanamolle?
22.45 Tv-uutiset
22.50 Elämän edessä
01.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Puoli seitsemän
10.45 Mikä liikuttaa?
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
13.45 A-talk
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 MOT: Bentsoa suonissa
16.25 Tosi tarina: 
 Lapsivakooja
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Muinaiset mysteerit
19.10 Candlefordin postineiti
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Lupaus
21.30 Strada
22.00 Toisia naisia
22.50 Tv-uutiset
22.55 Kotikatsomo: 
 Mökki
23.45 Elämä uusiksi
00.30 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ministerin tytär
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Mielen 
 sairaus puntarissa
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Kukkaron herraksi
14.25 Dibleyn kirkkoherra
14.55 Merimetso - piru linnuksi
15.25 Tohtori Kiminkinen
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 Kotikatu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
18.45 Avara luonto
19.35 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
19.45 Monk
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto
22.30 Laitetaan luotiliivit
23.00 Fitz ratkaisee
23.50 Strada

09.45 Pikku Kakkonen
09.48 Lauran tähti: Yläkammo
10.01 Tsirlips: Kyhmyjoutsen
10.08 Samsam: 
 Samsamin pusukammo
10.16 Anjan satuhetki
10.23 Harri ja Toto
10.33 Herra Heinämäki
10.43 Pingu: Jääkiekko
10.48 Neppajymykerho
10.55 Kimmo Kuu
11.15 Sketsiä!
11.20 Hillitön hotelli: 
 Kuolettavan trendikäs
11.45 Vancouverin 
 olympiakisat:
  Yön kohokohdat
13.15 Sankarialokas
14.35 Uutisvuosi
14.40 Sukutilan hevosveljekset
15.10 Jalkapallon
  Mestareiden liiga
15.40 Piha kuntoon
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Meren
  ihmeellinen elämä
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin olympiaki-
sat: 5. kisapäivä
22.10 Uutiset ja sää
22.15  Vancouverin olympia-
 kisat: 5. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.48 Risto Räppääjä: 
 Isät sirkuksessa
09.52 Katinkontti Remix: 
 Mikä ihmeen ooppera?
10.08 Taikakaruselli
10.20 Totte
10.33 Lilli Pii
10.38 Latua!: 
 2-vaiheinen vuorohiihto
10.44 Elmeri: Elmeri 
 ja vesinokkaeläin
10.48 Neppajymykerho
10.55 Kimmo Kuu
11.15 Poinzi
11.30 Pertti ja Purtti
11.45 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
13.15 Derrick
14.15 Koiralle koti
14.45 Pat & Stan
14.50 Mr Bean
15.05 Nansenin jäljillä
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Ensiaskeleita
17.00 Postimies Pate: 
 Pate ja lentävät lautaset
17.30 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin olympia-
 kisat: 6. kisapäivä
21.45 Uutiset ja sää
21.50  Vancouverin olympia-
 kisat: 6. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.46 Nalle Luppakorva: 
 Matka
09.54 Matti ja Miisu
10.00 Hanna Ankka
10.11 Aasi, Morso ja Mouru: 
 Ihana aamu
10.20 Postimies Pate: 
 Vaivaa veturista
10.36 Meidän vauva
10.42 Napero: 
 Aivastus
10.49 Pikku Kakkosen 
 posti
10.56 Kimmo Kuu
11.15 Lauludiplomi
11.35 VilliMikki: 
 Kuolema
11.45 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
13.15 Derrick
14.15 Oudot muistot
16.00 Isä Matteon 
 tutkimuksia
16.55 Ensiaskeleita
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen 
 uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 7. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.47 Pikku Kakkosen posti
09.54 Saari
09.57 Pasin ja Kielon 
 valtakunta
10.09 Ludovic
10.22 Maikki ja 
 pelottava Pontso
10.47 Hotelli Ulappa
11.00 Galaxi
11.01 Anna ja lohikäärme: 
 Aprillipäivä
11.26 Operaatio Hurrikaani
11.43 Vasikantanssi: 
 Lehmipoika ja 
 vasikkatyttö
12.00 Peliuutiset
12.30 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
14.00 Lain mukaan
15.15 Erätulilla 
 - kalastajan vuosi
15.50 Riskirajoilla: 
 Vedenalainen Karibia
16.20 Snookeria
17.20 V75-ravit
17.55 Matkapassi: 
 Skotlanti
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 8. kisapäivä
22.30 Uutiset ja sää
22.35 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 8. kisapäivä

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Eurojahti
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Eronnut nainen
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Matalalentoa
14.45 Villi Pohjola
15.40 Suurin pudottaja
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Mustaa kultaa
23.30 Myytinmurtajat
00.35 Kolmas kivi auringosta
01.05 Eurojahti
02.05 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Eurojahti
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Kauhukeittiö
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Masu pystyssä
14.45 Villi Pohjola
15.40 45 minuuttia
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Pientä pintaremonttia
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Ratkaisija
23.30 Shaun of the 
 Dead (K15)
01.20 UEFA Europa League
01.50 Eurojahti
02.50 MTV3 Chat

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Eurojahti
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Ex List
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Elämä uusiks’
14.45 Villi Pohjola
15.40 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
16.10 Elixir
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Maajussille morsian
21.00 Yhdestoista tunti
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Kuukauden 
 parhaat sekunnit
22.40 Rockyn uusintaottelu 
(K15)
00.50 Fringe - rajamailla

07.55 Tuomas Veturi
08.05 Kikoriki
08.35 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
09.00 Winx-klubi
09.25 Code Lyoko
09.50 Huntik
10.20 Prätkähiiret
10.45 Viidakon Ykä
11.10 Mitä tänään syötäisiin?
11.15 Lumilautailua: 
 Frontside 3
11.45 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.15 Astro-tv
12.45 Eurojahti
13.45 Voitto 2009 -mainoselo-
 kuvakilpailun parhaat
14.15 Salatut elämät
14.45 Salatut elämät
15.10 Salatut elämät
15.40 Kaikkea sitä näkee
15.45 Lauantain perheleff a: 
 Scooby-Doo 2: 
 Monsterit vapaalla
17.30 Star Wars: 
 The Clone Wars
18.00 Kurjat kuppilat USA
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Putous
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Lord of War (K15)
00.45 Kasvottomat sotilaat
01.40 Eurojahti

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen 
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Sairaala
20.00 Unelmien 
 poikamiestyttö
20.57 Keno
21.00 Greyn anatomia
22.00 Maria!
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Dirt
00.50 Ostosruutu

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen 
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Sairaala
20.00 Suomen Pelkokerroin
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Asema 62 (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.25 Frasier
23.55 Konttori
00.25 Hiutale
00.55 Ostosruutu

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen 
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kuorosota
20.30 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Pakotie (K15)
23.15 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 SM-liigan huippuhetket
23.35 Dresden Files
00.35 Elokuva: 
 Tulikuuma kaappaus (K15)

02.25 Ostosruutu
02.40 Älypää-TV

06.30 Ostosruutu
07.30 Ostosruutu
08.30 Hiutale
09.00 Voitto - mainoselo-
 kuvaehdokkaat
09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.30 Matkaoppaat
12.00 Kellarin kunkku
12.30 Snoukkabisnes
13.30 Aavekuiskaaja
14.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.00 Elokuva: 
 Jääkenttien kuningatar
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Usko tai älä
20.00 Meidän isä on 
 parempi kuin teidän isä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Matkalla Vegasiin
22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 SM-liigan huippuhetket
23.20 American Chopper
00.20 Elokuva: Vaarallinen 
 salasuhde (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.00 Takana loistava 
 tulevaisuus
14.50 P. Diddyn juoksupoika
15.40 E! Hollywoodin 
 tositarinat

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pilanpäiten
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Top Chef
22.00 Ashes To Ashes
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari
01.40 Family Guy

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.20 Takana loistava tulevaisuus
15.10 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
16.00 E! Suoraan kuvauspaikalta
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Piilokamera
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
21.00 True Beauty

22.00 Martina & Esko: 
 Vauvakuumetta
22.30 Kardashianit Miamissa
23.00 C.S.I.
00.00 30 Rock
00.55 Studio 60
01.45 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.00 Takana loistava tulevaisuus
14.50 True Beauty
15.40 E!: Suoraan Hollywoodista
16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex

18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Piilokamera
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Family Guy
21.00 Xtra Factor

21.30 Duudsonit (K13)
22.00 Num3rot
23.00 C.S.I. Miami
00.00 Dreaming in Mono
00.10 30 Rock
01.05 Elämää Philadelphiassa
01.35 Mad TV

11.35 Korkeasaari
12.05 Poliisikoira Rex

12.55 Poliisikoira Rex
13.45 Poliisikoira Rex
14.35 Voitto 2009 - mainoselo-
 kuvakilpailun parhaat
15.05 E! Hyvältä näyttää
16.00 E! Stailaa kotini!
16.55 Mad TV

17.50 Dreaming in Mono
18.00 Xtra Factor
18.30 Martina & Esko: 
 Vauvakuumetta
19.00 American Idol
19.55 Kuukauden 
 parhaat sekunnit

20.00 Gwyneth Espanjassa
21.00 Hotel Babylon
22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
01.00 Duudsonit
01.30 Salaiset kansiot

09.00 Opettaja.tv
10.00 Jos olisit minä

10.15 Olipa kerran keksijä
16.00 Siirtolaisuus Euroopassa
16.30 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
16.55 Ihmeellinen tiede

17.00 Olenko normaali?
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Salaisia paikkoja
19.00 Kino: Pariisin kuuma kesä

20.30 Matkaoppaana arkkitehti
21.00 Kalle Holmberg
22.00 Mullan alla (K15)
22.50 Popkult
23.20 Pieni moskeija preerialla

09.00 Opettaja.tv
09.30 Studio Kotro

10.00 Suomen ilmasto muuttuu
11.30 Anaconda en francais
16.05 Kolmas ulottuvuus
17.00 Pariisi, valon kaupunki
18.00 Meren salaisuudet

18.50 Mestarin siveltimestä
19.00 Elävä Arkisto: Urbanisaatio
19.30 Pieni moskeija preerialla
19.53 Rakennustaiteen aarteita
20.05 Britannian mestarirakentajat

20.30 Leikkauskivun hoito
21.00 Alzheimer perheessä
21.50 Kino: Galilean eskimot
23.25 Musiikin muisti 
 - kansansoitinvideot

15.35 Raila Leppäkoski 60 v
15.35 Tähti sumussa

16.43 TV-arkiston vieraana: 
 Raila Leppäkoski
17.00 Mihin menet, Amerikka?
17.50 Lapset puhuvat
17.55 Kuoroon!

18.40 Lapsuuden historia
18.54 Sotaveteraanit kertovat
19.00 Etno is Happening
20.00 Kamomillapiha
20.55 Lapset puhuvat

21.00 Lamastalgia
21.50 Kino: Pitkät jäähyväiset (K15)

23.40 Mullan alla (K15)
00.30 Rock Masters: 
 The Kinks 1977

11.05 Rock Masters: The Kinks ’77
11.50 3. valtakunnan orkesteri

12.50 Karajan ja Beethovenin 
9. sinfonia
13.55 Kolmas ulottuvuus
14.50 Studio Kotro
15.15 Pariisi, valon kaupunki

16.15 Leikkauskivun hoito
16.45 Britannian mestarirakentajat
17.10 Olenko normaali?
18.10 Saksa sodan jälkeen
19.05 Arbatin lapset

19.55 Mihin menet, Amerikka?
21.00 Elokuvaohjaaja: Matti Ijäs
21.51 Katsastus
22.47 Haaveiden kehä
00.20 Jools Holland show

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Ikuisia kertomuksia 
09.50 Veli-Villen 3 maailmaa 
10.00 Elämän virta 
10.30 Derek Prince 
11.00 Koputus 
11.30 7 päivää Israelissa 
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Varustamo 

13.10 Sytkäri 
13.40 Missä olet? 
14.10 Marttyyrien ääni 
14.40 Syvällisesti Sinun 
15.10 Peittämättömin kasvoin 
15.40 Raamattu rakkaaksi 
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Isännän pöydässä 
17.30 Superkirja 
18.00 Lukuhetki 
18.10 Lasten kotipuu 
18.30 Elämän sykkeessä 

19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori 
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Uusi Testamentti avautuu 
21.55 Armon kalliolla 
22.25 Kosketus taivaasta 
23.25 Benny Hinn 
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
00.25 Kaivo 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Isännän pöydässä 
01.30 Lukuhetki 

01.40 Lasten kotipuu 
02.00 Elämän sykkeessä 
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
03.00 Innoituksen lähteellä
03.30 Polvijärven pastori 
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Uusi Testamentti avautuu 
05.25 Armon kalliolla 
05.55 Kosketus taivaasta 
06.55 Benny Hinn 
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.55 Kaivo 
08.25 Pelastusrukous 

08.30 Isännän pöydässä 
09.00 Superkirja 
09.30 Lukuhetki 
09.40 Lasten kotipuu 
10.00 Elämän sykkeessä 
10.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
11.00 Innoituksen lähteellä 
11.30 Polvijärven pastori 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Uusi Testamentti avautuu 

13.25 Armon kalliolla 
13.55 Kosketus taivaasta 
14.55 Benny Hinn 
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.55 Kaivo 
17.00 Seitsemän 
17.15 Israel Art 
17.30 Café Raamattu 
18.00 Ermot 
18.30 Sanan ja runon tuoksua 
18.45 Ruokaa ja toivoa 
19.00 Elämä ihmeissä 
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
20.00 Kosketus 

20.10 Avainmedian uutiset 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Peittämättömin kasvoin 
21.40 On väliä 
22.10 Juhlat Raamatussa 
22.40 Missä olet? 
23.10 Rohkaisua Raamatusta 
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
01.00 Seitsemän 
01.15 Israel Art 
01.30 Café Raamattu 

02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Ruokaa ja toivoa 
02.30 Elämä ihmeissä 
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
03.30 Kosketus 
03.40 Avainmedian uutiset 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Peittämättömin kasvoin 
05.10 On väliä 
05.40 Juhlat Raamatussa 
06.10 Missä olet? 
06.40 Rohkaisua Raamatusta 
06.55 Käännekohta 

08.30 Reunalla 
 Näköalapaikalla
09.00 Koulun jälkeen 
 Elämänrohkeus
09.30 Lentävä talo 
 Vastuunkantaja
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Nokia Missio 
12.00 Leo Meller ja ystävät 

12.30 TV7 Israel News 
12.40 Anna Pyhän koskettaa
13.10 Luokse elämän lähteen 
13.40 Pawson 
14.15 Enemmän kuin unta 
15.00 Enemmän kuin unta 
15.30 Hillsong TV 
16.00 Innoituksen lähteellä 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Polvijärven pastori 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Ruutupyhäkoulu 
18.50 Anna kulkee 

 enkelin kanssa 
19.00 Kaivo 
19.30 Café Raamattu 
20.00 Herätys! 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu 
21.40 Lunastus 
22.30 Kuvaraamattu 
23.55 Ylistysliike 
00.00 Elämän virta 
00.30 Koputus 
01.00 Polvijärven pastori 
01.30 Yltäkylläinen elämä 
02.00 Ruutupyhäkoulu 

02.20 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 
02.30 Kaivo 
03.00 Café Raamattu 
03.30 Herätys! 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu 
05.10 Lunastus 
06.00 Kuvaraamattu 
07.25 Ylistysliike 
07.30 Elämän virta 
 Kuuliaisuus 
 kumpuaa sydämestä
08.00 Koputus 

08.30 Seitsemän 
08.45 Israel Art 
09.00 Café Raamattu 
09.30 Ermot 
10.00 Sanan ja runon tuoksua 
10.15 Ruokaa ja toivoa 
10.30 Elämä ihmeissä 
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
11.30 Kosketus 
11.40 Avainmedian uutiset 
11.55 Ylistysliike 

12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Peittämättömin kasvoin 
13.10 On väliä 
13.40 Juhlat Raamatussa 
14.10 Missä olet? 
14.40 Rohkaisua Raamatusta 
14.55 Käännekohta 
15.25 Sytkäri 
15.55 Kirja 
16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Reunalla 
17.30 Koulun jälkeen 

18.00 Lentävä talo 
18.30 Uudistunut työelämä 
19.00 Benny Hinn 
19.30 Yliluonnollista 
20.00 Nokia Missio 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Anna Pyhän koskettaa 
21.40 Luokse elämän lähteen 
22.10 Pawson 
22.45 Enemmän kuin unta 
00.00 Hillsong TV 
00.30 Innoituksen lähteellä 
01.00 Reunalla 

01.30 Koulun jälkeen 
02.00 Uudistunut työelämä 
02.30 Benny Hinn 
03.00 Yliluonnollista 
03.30 Nokia Missio 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Anna Pyhän koskettaa 
05.10 Luokse elämän lähteen 
05.40 Pawson 
06.15 Enemmän kuin unta 
07.30 Hillsong TV 
08.00 Innoituksen lähteellä 
 Life Light -festivaalit



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 21.-24.2.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 23.2.Tiistai 23.2.Sunnuntai 21.2.Sunnuntai 21.2.

Keskiviikko 24.2.Keskiviikko 24.2.Maanantai 22.2.Maanantai 22.2.

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Elävä planeetta
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Fata Morgana
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Vielä virtaa
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Lasten markkinat
14.00 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
14.15 Ylikomisario Morse
16.00 Historiaa: Suursodan 
 viimeinen päivä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Candlefordin postineiti
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Tohtori Kiminkinen
18.45 Antiikkia, antiikkia
19.15 Kukkaron herraksi
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.00 Ykkösdokumentti: 
 Eläkeläisten tehdas
21.55 Poliisikomentaja 
 Blake (K15)
22.40 Ulkolinja: 
 Kansanmurha vanhenee
23.35 Funny Lady
01.45 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Antiikkia, antiikkia
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Puoli seitsemän
10.45 Mikä liikuttaa?
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
16.25 Kuningaskuluttaja
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Uutisvuoto
19.00 Prisma: 
 Väkivalta ja aggressio
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: Mökki
22.20 Uusi Kino: Alexandra
22.46 Uusi Kino: Isänpäivä
22.50 Tv-uutiset
22.55 Ulkolinja: 
 Jäähyväiset 
 Guantanamolle?
23.45 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Kuningaskuluttaja
10.45 Mikä liikuttaa?
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Prisma: 
 Väkivalta ja aggressio
14.00 MOT
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 A-studio
16.25 Antiikkia, antiikkia
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Prisma Studio
19.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
19.50 Muinaiset mysteerit
20.00 Tosi tarina: 
 Palanen taivasta
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Roomalaisten tiellä
22.30 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
22.45 Tv-uutiset
22.50 Vancouverin olympia-
 kisat: Yhdistetyn viesti
00.15 Make up!

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Arto Nyberg
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Hercule Poirot
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
13.50 Ensyklopedia
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
16.00 Avara luonto: 
 Elävä planeetta
16.55 Viittomakieliset 
 uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden 
 Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: 
 Lentävä lentotukialus
19.55 Vielä virtaa
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu 
 ja V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 A-plus
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Katu
23.55 Uutisikkuna

09.45 Pikku Kakkonen
09.48 Pieni Harmaakani
10.00 Jessin kanssa
10.10 Uppo-Nalle
10.14 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
10.39 Katinkontti Remix: 
 Katti aalloilla
10.54 Risto Räppääjä: 
 Risto tapaa tytön
11.00 Galaxi
11.01 Hupsisen perhe: 
 Voi hyvää päivää!
11.24 Poinzi
11.40 Snoukkaa!
11.49 Late lammas: 
 Pahankuriset kakarat
12.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
13.30 Hiihdon maraton cup: 
Tartu Maraton
14.30 Sydänmailla
15.15 Maailman suurin 
 matkustajalentokone
15.45 Miljoona talipalloa
16.15 Riskirajoilla: Veden-
 alainen Galapagos
16.45 Suomalaiset 
 rallilegendat
17.15 Dokumenttiprojekti: 
 Synnyin Neuvostoliitossa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Vancouverin olympia-
 kisat: 9. kisapäivä
21.45 Uutiset ja sää
21.50 Vancouverin olympia-
 kisat: 9. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.48 Mio Mao
09.54 Hiisku: 
 Talvimaassa tanssitaan
09.58 Leluhylly: 
 Valokuvaajat
10.08 Minne menen tänään
10.12 Pikkuleijonat
10.19 Postimies Pate: 
 Pate ja lentävät lautaset
10.35 Olipa kerran... : 
 Kolme jättiä
10.41 Sammakko ja ystävät
10.48 Neppajymykerho
10.56 Kimmo Kuu
11.16 Operaatio Hurrikaani
11.31 Tohtori Koira: 
 Jäykkäkouristuksia
11.45 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
13.15 Vanha kettu
14.15 Ensi kerran 20 vuotta
15.50 Mr Bean
16.00 Mr Bean
16.15 Lumisen virran mies
17.00 Töötti ja Pulteri
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin olympia-
 kisat: 10. kisapäivä
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 10. kisapäivä

07.30 Pikku Kakkonen
07.32 Roope-karhun 
 taikaseikkailut
07.44 Onnea on...
07.46 Karvakuonot ja 
 Susikurun seikkailu
07.55 Pikku prinsessa
08.07 Vikkelät tassut: Saukko
08.15 Aaro - sininen lohikäärme
08.23 Pompulat
08.29 Neppajymykerho
08.37 Kimmo Kuu
08.56 Late lammas
09.03 Animalia
09.30 Pat & Stan
09.35 Naapurisotaa
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
13.15 Puck
14.50 Ikimuistoinen: Olavi Virta
15.15 Kolmen kopla
15.40 Viimeiset lohitilalliset
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Kekseliäs Kaisa
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin olympia-
 kisat: 11. kisapäivä
21.45 Uutiset ja sää
21.50 Vancouverin olympia-
 kisat: 11. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.48 Lauran tähti: 
 Vauvakuumetta
10.01 Tsirlips: 
 Telkkä
10.09 Samsam: 
 Kahden tulen välissä
10.17 Anjan satuhetki
10.22 Harri ja Toto
10.33 Puput: 
 Matkimisleikki
10.42 Pingu: 
 Nukkumaanmeno
10.47 Neppajymykerho
10.55 Kimmo Kuu
11.15 Sketsiä!
11.20 Hillitön hotelli:
  Lisko vapaalla jalalla
11.45 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
13.15 Syntipukki
14.45 Sukutilan hevosveljekset
15.15 Jalkapallon 
 Mestareiden liiga
15.45 Piha kuntoon
16.15 Lumisen virran mies
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 12. kisapäivä

07.45 Seikkailija Dora
08.10 Tehotytöt
08.35 Viidakon Ykä
09.00 Bakugan
09.25 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
10.00 T.i.l.a.
10.30 Jokakoti.fi 
11.00 Pientä pintaremonttia
11.30 Elixir
12.00 Vihreä Kulta
12.30 Salatut elämät
13.30 Myytinmurtajat
14.35 Piilokamera
15.00 Kelkkajengi
16.50 Menestyksen 
 takana: Victor Ek
17.55 National 
 Geographic: 
 Salaperäiset
  lepakot
19.00 Seitsemän 
 Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Perho tuli 
 taloon
20.00 X Factor
21.00 Amazing 
 Race
22.00 Kymme-
nen 
 Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulos-
 ruutu
22.40 C.S.I. 
 Miami
23.35 Petolliset
00.30 Eurojahti

01.30 Se Oikea
05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään 
 syötäisiin?
09.50 Tunteita ja 
 tuoksuja
10.35 Eurojahti
11.00 Emmerdale
11.25 Emmerdale
11.55 Ostoskanava
12.55 Lipstick Jungle
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Miehen puolikkaat
14.45 Villi Pohjola
15.40 X Factor
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Sydänjää
21.00 Paljastavat 
 valheet
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Burn Notice
23.30 Vihjeet hukassa
00.25 Eurojahti

01.25 MTV3 Chat
05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Eurojahti
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Rakkauden 
 anatomia
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Alf
14.45 Villi Pohjola
15.40 Maajussille morsian
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Suurin pudottaja
21.00 Pako (K15)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 C.S.I.
23.25 Lain kourat
00.20 Kolmas kivi 
 auringosta
00.50 Eurojahti

01.50 MTV3 Chat
05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Eurojahti
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Eronnut nainen
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Matalalentoa
14.45 Villi Pohjola
15.40 Suurin pudottaja
16.35 Eurojahti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Mustaa kultaa
23.30 Myytinmurtajat
00.35 Kolmas kivi auringosta
01.05 Eurojahti

09.00 Unitupa
09.30 Inno
10.25 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.25 Eläinkunnan ennätykset
12.25 Frasier
14.25 Täydelliset naiset
15.20 Greyn anatomia
16.15 Samantha
16.45 Kampus Greek
17.45 Suomen Pelkokerroin
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kuorosota
20.30 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 

 Oven takana (K15)
    23.10 Nelosen uutiset
    23.15 Nelosen sää
     23.20 FlashForward

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen 
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Sairaala
20.00 Kanadan 
 Huippumalli haussa
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset
22.00 Kallio
22.30 Weeds (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Urheilu-uutiset
23.25 Frasier
23.55 Bronx Is Burning
00.55 Kasarmin naiset

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Sairaala
20.00 Inno
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat
22.00 4D: Sain uudet kasvot
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Start!
00.20 Navigare
00.50 Las Vegas
01.45 Ostosruutu

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Disneyn esikoulu: 
 Mikki Hiiren kerhotalo
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Huoneen 
 muodonmuutos
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Syödään yhdessä
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Hurja remontti
16.25 Päivien viemää
17.15 Nelosen sää
17.20 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Sairaala
20.00 Unelmien 
 poikamiestyttö
20.57 Keno
21.00 Greyn anatomia
22.00 Maria!
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Dirt
00.45 Ostosruutu

06.00 Sub chat
07.00 Ostos-tv

10.00 Warner esittää: Batman
10.30 Futurama
11.00 Eläintenhoitajat
11.30 Korkeasaari
12.00 Poliisikoira Rex
13.00 Poliisikoira Rex
14.00 Mask

14.30 Kukkulan kuningas
15.00 Baywatch
16.00 Muodin huipulle
17.00 P. Diddyn juoksupoika
18.00 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
19.00 American Idol

20.00 Täydellinen muotikuva
21.00 Minority Report (K15)
23.40 Dreaming in Mono
23.50 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
00.45 Julkkikset katkolla
01.35 Tähtiportti

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.40 Korkeasaari
15.10 American Idol
16.00 Martina & Esko: 
 Vauvakuumetta

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pilanpäiten
19.30 Will & Grace
20.00 Rillit huurussa

20.30 Simpsonit
21.00 Van Helsing
23.25 Duudsonit
23.55 Num3rot
00.50 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.40 E! Playboy-talon tytöt

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.00 Takana loistava 
 tulevaisuus
14.50 American Idol
15.40 E! Täydellinen poka

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pilanpäiten
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Kyttäkamera
22.00 Journeyman
23.00 Tähtiportti
00.00 Eureka
00.50 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.00 Takana loistava 
 tulevaisuus
14.50 P. Diddyn juoksupoika
15.40 E! Hollywoodin 
 tositarinat

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pilanpäiten
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Top Chef
22.00 Ashes To Ashes
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari
01.40 Family Guy

09.25 Tähti sumussa
10.33 TV-arkiston vieraana

10.50 Straussien dynastia
12.35 Francon aika
13.45 Alzheimer perheessä
14.45 Lamastalgia
15.35 Ranskalainen kylä

16.35 Matkaoppaana arkkitehti
17.00 Terrorin aikakausi
17.50 Kootut askeleet
18.00 Yksin pimeässä
19.45 Chopinin taide

20.45 Maupassant: Pikku lekkeri
21.15 Onnellisten illallinen
21.55 Arbatin lapset
22.45 Etno is Happening
23.45 Kalle Holmberg

10.00 Jos olisit minä
10.15 Olipa kerran keksijä

12.00 Ajattelen, siis olen 1-5
16.00 Muoti ja kauneus
16.30 Salaisia paikkoja
17.00 Historia: 
 Saksa sodan jälkeen

17.55 Talvisodan 
 veteraanit kertovat
18.00 Opettaja.tv
19.00 Francon aika
20.09 Tanssia kameralle

20.15 Kuoroon!
21.00 Jools Holland show
22.00 Popkult
22.30 Kino Kauko: 
 Jätesäkkimurhat (K15)

10.00 Pohjolan tulokkaat
10.15 Anaconda en francais

16.00 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
16.30 Japania Erinin kanssa
17.00 Meren salaisuudet
18.30 Studio Kotro

19.00 Kamomillapiha
19.54 Lapset puhuvat
20.00 Ranskalainen kylä
20.48 Kootut askeleet
20.55 Sotaveteraanit kertovat

21.00 Terrorin aikakausi
21.50 Pelistä pois
22.29 TV-arkiston vieraana
22.42 Delegaatio
23.30 Kuoroon!

09.00 Opettaja.tv
10.00 Jos olisit minä

10.15 Olipa kerran keksijä
16.00 Siirtolaisuus Euroopassa
16.30 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
17.00 Aivot ja älykkyys

17.48 8 mm katse: Y ja Mirri
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Salaisia paikkoja
19.00 Yö jolloin Amerikka kauhistui

20.40 Matkaoppaana arkkitehti
21.05 Elokuvaohjaaja Matti Ijäs
22.00 Mullan alla (K15)
22.55 Popkult
23.25 Pieni moskeija preerialla

08.30 Polvijärven pastori 
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Ruutupyhäkoulu 
10.20 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 
10.30 Kaivo 
11.00 Café Raamattu 
11.30 Herätys! 
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
12.40 Israel puhuu 

13.10 Lunastus 
14.00 Kuvaraamattu 
15.25 Ylistysliike 
15.30 Elämän virta 
16.00 Koputus 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Come Home Kids 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
17.50 Kosketus 
18.00 Parantava rukous - Pirk-
ko Jalovaara (suora lähetys) 
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 
20.30 Vanha Testamentti 

 avautuu 
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Martin ja Mirjan 
 matkassa
22.00 Marttyyrien ääni 
22.30 Uudistunut työelämä 
23.00 Elämä ihmeissä 
23.30 Varustamo 
00.00 Derek Prince 
00.30 Elämän sykkeessä 
01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 
01.30 Parantava rukous
03.00 Kirja 

03.30 Ajankohtaista 
 taivaasta 
04.00 Vanha Testamentti 
 avautuu 
04.45 Rohkaisua Raamatusta 
 -Matti Vuolanne 
05.00 Martin ja Mirjan 
 matkassa
05.30 Marttyyrien ääni 
06.00 Uudistunut työelämä 
06.30 Elämä ihmeissä 
07.00 Varustamo 
07.30 Derek Prince 
08.00 Elämän sykkeessä 

08.30 Come Home Kids 
09.00 Ikuisia kertomuksia 
09.20 Kosketus 
09.30 Parantava rukous
11.00 Kirja 
11.30 Ajankohtaista taivaasta 
12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Martin ja Mirjan matkassa
13.30 Marttyyrien ääni 
14.00 Uudistunut työelämä 

14.30 Elämä ihmeissä 
15.00 Varustamo 
15.30 Derek Prince 
16.00 Elämän sykkeessä 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Israel puhuu 
17.30 Superkirja 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Israelin toivon tähden 
19.00 Käännekohta 
19.30 One Way 
20.15 Itäraportti 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 

21.10 Särmää 
21.40 Fuel 
22.00 Kosketus 
22.10 Come Home 
22.40 Yliluonnollista 
23.10 Ruokaa ja toivoa 
23.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
23.55 Pelastusrukous 
00.00 Koulun jälkeen 
00.30 Lentävä talo 
01.00 Israel puhuu 
01.30 Lasten Taivas 
02.00 Israelin toivon tähden 
02.30 Käännekohta 

03.00 One Way 
03.45 Itäraportti 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Särmää 
05.10 Fuel 
05.30 Kosketus 
05.40 Come Home 
06.10 Yliluonnollista 
06.40 Ruokaa ja toivoa 
06.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.25 Pelastusrukous 
07.30 Koulun jälkeen 
08.00 Lentävä talo 

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Ikuisia kertomuksia 
09.50 Veli-Villen 3 maailmaa 
10.00 Elämän virta 
10.30 Derek Prince 
11.00 Meritähti 
11.30 7 päivää Israelissa 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Tie on valmis! 

13.10 Sytkäri 
13.40 Tie, totuus ja elämä 
14.10 Armon kalliolla 
14.40 Syvällisesti Sinun 
15.10 Wake Up! 
15.55 On väliä 
16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Nokia Missio 
17.30 Superkirja 
18.00 Lukuhetki 
18.10 Lasten kotipuu 
18.30 Ajan Fakta 
18.50 Sanan lenkkivieras 

19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
19.30 Innoituksen lähteellä 
20.00 Polvijärven pastori 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Uusi Testamentti avautuu
21.55 Kuukauden kalastaja 
22.25 Herätys! 
23.25 Benny Hinn 
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
00.25 Kaivo 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Nokia Missio 
01.30 Lukuhetki 

01.40 Lasten kotipuu 
02.00 Ajan Fakta 
02.20 Sanan lenkkivieras 
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
03.00 Innoituksen lähteellä 
03.30 Polvijärven pastori 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Uusi Testamentti avautuu
05.25 Kuukauden kalastaja 
05.55 Herätys! 
06.55 Benny Hinn 
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.55 Kaivo 

08.30 Israel puhuu 
09.00 Superkirja 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Israelin toivon tähden 
10.30 Käännekohta 
11.00 One Way 
11.45 Itäraportti 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Särmää 
13.10 Fuel 

13.30 Kosketus 
13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 
14.40 Ruokaa ja toivoa 
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25 Pelastusrukous 
15.30 Koulun jälkeen 
16.00 Lentävä talo 
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Ikuisia kertomuksia 
18.20 Veli-Villen 3 maailmaa 
18.30 Elämän virta 
19.00 Derek Prince 

19.30 Meritähti 
20.00 7 päivää Israelissa 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Tie on valmis! 
21.40 Sytkäri 
22.10 Tie, totuus ja elämä 
22.40 Armon kalliolla 
23.10 Syvällisesti Sinun 
23.40 Wake Up! 
00.25 On väliä 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
01.30 Yltäkylläinen elämä 

02.00 Elämän virta 
02.30 Derek Prince 
03.00 Meritähti 
03.30 7 päivää Israelissa 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Tie on valmis! 
05.10 Sytkäri 
05.40 Tie, totuus ja elämä 
06.10 Armon kalliolla 
06.40 Syvällisesti Sinun 
07.10 Wake Up! 
07.55 On väliä 
08.25 Pelastusrukous 
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20.30 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva:

 Oven takana (K15)
     23.10 Nelosen uu
     23.15 Nelosen sä
     23.20 FlashForw

Petolliset 
MTV3-kanavalla 

21.2.2010 klo 23.30. 
The Malloys on 

vilunkipuuhilla itseään 
elättävä romaniar-

tistiporukka, joka 
onnettomuuden 

johdosta saa 
mahdol-
lisuuden 

uuteen 
alkuun.
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemä-
en AA Kilkunk. 9 pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

A-Klinikkasäätiö/Päiväkes-
kus. Asemak. 9, Sastamala. Av. 
ma-to 7-14.30, pe 7-14. Päivätoi-
minta/Punkalaidun Riissuant. 2 
A 5, Punkalaidun. Av. ke 10-13.

NA-Sastamala. Na-Sastamala 
kokoontuu torstaisin klo 18 Ase-
makatu 9:ssä.

4H-Kiikoinen. Heppakerho 
Hannalla to 18.2. klo 18. Koira-
kerho Nuorkkiksella pe 19.2. klo 
17. Talvitapahtuma Lavian Ta-
hostenniemessä su 21.2. klo 13-
15. Paljon kivaa ohjelmaa, kat-
so lisää www.4h.fi /kiikoinen-la-
via. Kokkikerho ti 23.2. klo 16.30 
- 18.30. Vuorossa yli 9 v. ryhmä. 
Lisätietoja kaikesta toiminnasta 
Pokulta p. 0500-497453.

EL Kiikoisten yhdistys. Boccia-
peli Toukolan koululla 19.2. klo 
15. Tervetuloa mukaan. Tiistai-
kammari vanhustentalolla 23.2. 
klo 12.30, kaikki ikäihmiset ovat 
tervetulleita.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. EL Rauman yhdistyksen 
kutsut to 4.3. klo 12 Kollan Kal-
liopirtillä, Kollantie 158. Tarjoi-
lua, ohjelmaa, tanssia. Harraste-
kerho poikkeuksellisesti ma 1.3. 
klo 12. Tarkemmin myöhemmin.

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Kerhoilta ti 23.2. klo 18 
alkaen Vammalan seuratalolla.

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys, Lavia. Su 21.2. klo 16 Mo-
urujaiset Hirvelässä. Laulamme 
talvilauluja, juomme laskiaispul-
lan kera kahvit ja mehut. Terve-
tuloa mukaan talviseen tapaa-
miseen!

Huittisten Eläkkeensaajat. 
Kerho 23.2. klo 12 Runko 2:lla 
Parantava pihka terveystieto 
siirtyy 9.3. kerhoon Lauluharjoi-
tukset alkavat klo 11 23.2.

Huittisten Voimistelu ja Lii-
kunta. Liikuntaryhmät lomal-
la viikon 8. Ma 1.3. klo 18 alka-
en Lauttakylän koululla Zumba-
Fitness tunnit. Tervetuloa!

Illon Kyläseura. Huomio Illolai-
set nouret! Järjestämme reissun 
Tampereelle Tappara-JYP lätkä-
matsiin la 20.3. Lähtö seukul-
ta klo 15. Viimeinen ilm. 26.2. Il-
moittautumiset ja lisätiedot Kat-
ja 040-7443642.

Kallialan Vesa. Hiihtokilpai-
lut su 21.2. klo 14.30 Pohjalan-
tie 172. Hiihtotyyli vapaa. Sarjo-
ja kaikenikäisille. Kisan jälkeen 
makkaraa ja lämmintä mehua. 
Tervetuloa. Pakkasraja -12.

Kampa. Alkusammutus- ja ensi-
apukoulutus, 16.2. klo 18 palo-
asemalla (Itsenäisyydentie). Ilm. 
12.2. mennessä Maaritille Pin-
niin! Yhteiskuljetus Hair Open 
-messuille su 14.3. Maksullinen. 
Ilm. 28.2. mennessä myös Maa-
ritille! Muista vastata jäsenkyse-
lyyn! Tavataan Osuuspankin ko-
kustilassa 11.3. klo 18.

Keikyän Kyläseura. Lähtö teat-
teriin la 27.2. Palmgrenin autol-
la Pehulan torilta klo 17. Keiky-
än koululta klo 17.15, Hellänmä-
en ja Antinahteen kautta (mat-
kalta mukaan) Heinimaan th. klo 
17.30, Härkäpakari klo 17.40.

Keikyän ms Eräveikot. Su 21.2. 
klo 12 alkaen avoimet ovet Erä-
perkossa (Aurajärventie 20, Sas-
tamala). Pulkkamäki odottaa 
laskettelijoita ja poniajelijoita. 
Lisäksi tarjoamme hernekeittoa 
ja makkaraa. Tervetuloa viettä-
mään kaunista talvipäivää!

Keikyän Sotaveteraanit ja 
Naisjaosto. Toimintakauden 
alkajaistilaisuus Keikyän seura-
kuntatalolla ti 23.2. alkaen klo 
17. Filmejä viime sodistamme, 
Veteraaniveljet ym. ohjelmaa. 
Veteraanit, naiset, kannattaja-

jäsenet, seuralaiset, jälkikasvu 
ym., kaikki tervetuloa! Kahvitar-
joilu. Kansallisen veteraanipäi-
vän valtakunnallinen juhla 27.4. 
Tampereella Pirkkahallissa. Il-
mainen bussikuljetus. Tarkem-
min myöhemmin tällä palstalla.

Kiikan kyläseura. Kyläseuran 
kevään teatteriretki tehdään pe 
19.3. Menemme katsomaan Po-
rin teatteriin menestysmusikaa-
lia Viulunsoittaja katolla. Esitys 
alkaa klo 19 ja lähtö Kiikan uima-
hallilta on klo 17.30. Tiedustelut 
ja sitovat ilmoittautumiset 27.2. 
mennessä Tuula Kynnysmaal-
le p. 5135910 tai 050-5505794. 
Teatteriretkeen osallistuminen 
ei edellytä kyläseuran jäsenyyt-
tä. Tervetuloa taas viihtymään 
kanssamme.

Kiikan Marttayhdistys. Halli-
tuksen kokous pe 26.2. klo 17 
Pirjo Silvennoisella Vanhanky-
läntie 1, 38300 Sastamala.

Kiikan Riento. Riennon viiden-
net sarjahiihdot ke 17.2. klo 
18.30 perinteisellä tyylillä Kiikan 
koululla. Ilmoittautumiset 18-
18.30. Säävaraus. Riennon siir-
retyt mestaruushiihdot ke 24.2. 
klo 18.30 Vapaalla tyylillä. Tied. 
Pekka Ilén 050-4365058

Kiimajärven kyläseura. Huo-
matkaa kuutamohiihto pe 19.2., 
vaikkei kuutamoa olisikaan. 
Lähtö metsästysmajalta klo 18 
alkaen.

Kutalan nuorisoseura. Yhteis-
lauluillat alkavat Kutalan nuo-
risoseurantalolla to 18.2. klo 18. 
Lauletaan yhdessä perinteisiä 
koululauluja, kansanlauluja ja 
lastenlauluja. Säestäjänä Päivi 
Vuoristo. Laulannan lisäksi tar-
jolla on kahvia, mehua ja pullaa. 
Tervetuloa mukaan laulamaan!

Kämmäkän kyläseura. Emme 
järjestä tänä vuonna yhteisvas-
tuulistakeräystä vaan pidämme 
sen hyväksi lounaan ja arpajai-
set kylätalolla su 28.2. klo 12. En-
nakkovaraukset 21.2. mennessä: 
Sirpa p. 045-6782128 tai Ritva- 
Liisa 0400-230270. Toki muu-
toinkin kaikki ovat tervetulleita.

Lantulan seudun kyläyhdis-
tys, Lantulan VPK, seurakun-
ta. Talvitapahtuma Lantula-ta-
lolla su 21.2. Koko perheen py-
häkoulu klo 11. Ohjaajana Ir-
meli Kulonpää. Hiihtokilpailut, 
ilmoit. klo 12. Ruokailu alkaen 
klo 12. Lapsille ilmainen ruokai-
lu. Päivän tuotto Yhteisvastuu 
keräykseen.

Lavian Seudun Reserviläiset, 
Lavianseudun Reserviupsee-
rikerho, Lavian Seudun Maan-
puolustusnaiset. Muistattehan 
kokoukset ti 23.2. Lavian ampu-
maradan metsästysmajalla, Su-
sikoskentie 140. Hallitusten ko-
koukset klo 18.

MLL Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Ma 22.2. virtapiiri, äitien 
virkistyskerho, Nuorisotalo Pil-
vessä klo 18-20. Ohjelmassa Fri-
endtex-vaate-esittely. Ke 24.2. 
perhekahvila Pilvessä klo 10-13. 
Ohjelmassa Kalikoo-vaatteiden 
esittely. Tervetuloa! Lisätietoja 
www.mll.kopteri.net

Mouhijärven Eläkkeensaa-
jat. Kuukausikokoontuminen 
ke 24.2. klo 13 OP:n kokoushuo-
neessa. Vapaata keskustelua, ar-
pajaiset, kahvit. Boccia huomen-
na to 18.2. klo 16 Yhteisk.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki, ikäpiste avoinna pe 19.2. 
klo 9-12. Hopuntie 1.

MTY Voimia. Pajamäki, Tampe-
reentie 18, avoinna ma-pe klo 
12-16. Viikko-ohjelma: maanan-
taisin Sastamalan opiston ”Voi-
maksi-kurssi” klo 13-14.30, psyk. 
polin -ryhmä klo 13-15 ja ruoka-
ryhmä 10-14. Kaikilla mahdolli-
suus edulliseen maanantailou-
naseen klo 12-13. Tiistaisin ko-
koontuu Vähäropo-ryhmät, jo-
ka toinen viikko. Keskiviikon 
hengellisessä piirissä mukana 
srk:n diakoniatyöntekijä. Piiri 
kokoontuu kerran kuussa, seur. 
kerran 17.2. klo 15-16. Torstaisin, 

joka toinen viikko, tarjolla on 
Elämänhallintaa klo 14-15.30. 
Tämän viikon aiheena on ”Millä 
selviän vaikeuksien yli hyvään 
elämään”. Aiheen alustaa Pirkko 
Lahtinen. Pe kokoontuu psyk. 
polin Kahvitupa-ryhmä klo 12-
13.30. Muista kokous 26.2. 

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere. Sastamalas-
sa kokoontuu keskusteluryh-
mä omaisille, joiden läheisellä 
on mielenterveyden ongelmia. 
Ryhmä kokoontuu ke 24.2. klo 
18-20 osoitteessa Varikonkatu 4 
/ ryhmätila. Ryhmässä voit luot-
tamuksellisesti puhua itsellesi 
tärkeistä asioista. Ryhmä on kai-
kille avoin eikä ennakkoilmoit-
tautumista tarvita. Lämpimäs-
ti tervetuloa! Ryhmän järjes-
tää Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry. Lisätiedot: 
040-719 9262 / Silja Lampinen, 
www.omaiset-tampere.fi 

Partiolippukunta Karkun Sa-
moojat. Koko lippukunnan 
Muistelemispäivää vietetään 
Salokunnan kirkolla 22.2. klo 
17.30-19, samalla myös sisujen 
kokoontuminen. Varaudu ulko-
vaatetukseen.

Pehulan Seudun kyläyhdistys. 
Linja-auto Tampereen Teatterin 
näytäntöön Viimeinen sikari kul-
kee reittiä Jussinpelto ent. Kuusi-
sen kauppa klo 17.20 – Saappa-
lan/ Pehulan risteys - Malvanojan 
tienhaara – kerrostalot - Meska-
lanmäki – ent. Nordea klo 17.30. 
Tied. 050-3455644/ T. Heinonen.

Punainen Risti. Hyvät Ystävät 
-kerho ti 23.2. klo 18. Vierailem-
me Selännekodilla. Muista ker-
hoasu. Huomaa alkamisaika. 
Tervetuloa. Omaishoitajien ver-
taistuki-iltaryhmä Verrattomat 
to 18.2. klo 18. Saamme Ystävän-
pirtille vieraaksemme Tyrvään 
Tiltan, murretaitajan. Tervetuloa 
”vanhat” ja uudet omaishoitajat.

Salokunnan urheilijat. Sarja-
hiihtojen viimeinen osakilpailu 
ja palkintojen jako su 21.2. klo 
10.30 Jokipohjantien ja Liuksi-
alantien risteyksessä Kärppä-
lässä.

Sastamalan 4H-yhdistys. Tans-
sikerho alakouluikäisille alkaa to 
18.2. klo 18-19 Häijään koulun 
liikuntasalissa. Kerho kokoontuu 
parittomilla viikoilla.Tied. p. 040-
5930047/Iida. Kerhot viikolla 8: 
Ma 22.2. klo 15-16.30 Vammalan 
Seukku, klo 17-18.30 Sammaljo-
en koulu ja Suodenniemen Ur-
heilutalo, klo 18.30-20 Vähähaa-
ran kotiseututalo, ti 23.2. klo 17-
18.30 Tervamäen koulu, Pehu-
lan koulu, Salokunnan koulu ja 
Stormin kerho luistelee Ns-talon 
kaukalolla, ke 24.2. klo 16.30-18 
Häijään koulu, klo 17-18.30 Illon 
koulu ja Tyrväänkylän Pikkupirt-
ti, to 25.2. klo 17-18 Liikuntaker-
ho Häijään koululla, klo 17-18.30 
Uotsolan kerho Nelismestas-
sa ja klo 18-19.30 Heppakerho 
2 Lesosen Tallilla. Tied. p. 040-
5737585/Outi.

Sastamalan Martat. Pidä kiin-
ni rahoistasi-luento, toiminnan-
johtaja Raija-Liisa Heinonen. To 
v18.2. klo 18.30 Jaatsin kahvila, 
Asemakatu 10, Vammala. Kahvi-
raha. Tervetuloa!

Sastamalan Opiston kirjoit-
tajayhdistys. Kirjailijavierailu 
Opiston alasalissa ma 22.2. klo 
18. Kirsti Vesterbacka tulee ker-
tomaan kirjastaan Tunteen palo, 
Nuorenparin sotavuodet. Terve-
tuloa!

Sastamalan Seudun Parkin-
son- ja dystoniakerho. To 25.2. 
klo 16 seurakuntatalon työtu-
vassa, myös kokous. Käynti ran-
taovesta.

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna 
ma-pe 10-15. Ma 22.2. klo 13 Yh-
teislaulua. Ti 23.2. klo 10.30 Näy-
telmäpiiri, klo 13 Bingo! Ke 24.2. 
klo 13 Tietokilpailu. To 25.2. klo 
9 Käsityöpiiri, klo 13 Keskustelu 
tuokio. Pe 26.2. klo 13 Hengelli-
nen tuokio. Tervetuloa!

Vammalan avantouimarit. 
Uinnit jatkuvat torstai- ja maa-
nantai-iltaisin klo 16-20.

Vammalan Eläkeläiset. Johto-
kunta ja kerhot 22.2. klo 12 Tuu-
la Hakasella. Kutsuja: Hämeen-
kyrön-Viljakkalan Eläkeläiset 
kutsuvat Kyröskosken Hällä-pir-
tille 23.2. klo 12. Forssan Eläke-
läiset järjestöjentalolle 23.2. klo 
12. Nokian Eläkeläiset Kerho-
laan 7.4. klo 12. Kokemäen Elä-
keläiset Rantalaan 14.4. klo 12. 
Ilm. kerhoissa tai Eila p. 0400-
724762.

Vammalan Eläkeläisyhdistys-
ten yhteistyötoimikunta. Ko-
koontuminen 19.2 klo 13 Opis-
ton kamarissa, Onkiniemenka-
tu 1.

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Shakkikerho Vammalan Seura-
talolla on aloittanut toimintan-
sa. Muutimme aloitusaikaa klo 
11, koska se sopii paremmin 
pelaajille. Lähde rohkeasti mu-
kaan. Aloittelijat saavat opas-
tusta tottuneemmilta pelaajilta. 
Tervetuloa! Kutsuja: Kiikan Eläk-
keensaajat Kiikan nuorisotalolle 
ti 2.3. klo 12. Nokian Eläkkeen-
saajat Nokian Kerholaan ti 23.3. 
klo 12. Johtokunnan kokous 
25.2. klo 13 Säästöpankilla.

Vammalan Invalidit. Su 14.3. 
teatteriin Nokialle, varaa lippu-
si tämän viikon aikana kirpparil-

ta, 5112466 Nuutilank. 4, käyn-
ti Hopunkadun puolelta. Kirp-
pikselle kaivataan myyjiä, käy 
varaamassa päiväsi. La 20.2. klo 
10 alk. Superin aulassa myynnis-
sä mm. miesten villasukkia sekä 
poppanoita. Ma 1.3. jumpataan 
Seukulla klo 17.30 ja ma 8.3. lau-
luilta Seukulla. 

Vammalan Karjalaseura. Tari-
natuokioilta 24.2. klo 18 Kaup-
palantalon juhlasalissa. Muka-
na Ilkka Virta aiheella Siirtovä-
en kansakouluasiat sotavuosi-
en Suomessa. Kuulet myös 
kesäretkestämme Viipuriin se-
kä muista kevään ja kesän ta-
pahtumista. Hallitus kokoon-
tuu klo 16.30.

Vammalan Nuorkauppaka-
mari. Taas on aika kokoontua 
joukkoon iloiseen ja paukutel-
la kokouspöytä 27.2. Paikkana 
tällä kertaa Sarkosen matkailu-
tilan päärakennus. Tarjolla hy-
vää ruokaa, komeita kravatteja 
ja kiertäviä taskumatteja asial-
lisen keskustelun kera. Tilaisuu-
den yhteydessä järjestetään pu-
hekilpailu. Ilmoittautumiset Pe-
kalle p. 050-4004644 tai pekka@
jps-mainos.fi  Myös koko per-
heen talviriehapäivä Ellivuores-
sa lähestyy!

Vammalan Retkeilijät. Hiihto-
päivä Houhajärvellä su 28.2. klo 
12-17. Kokoontumispaikka on 
Levon metsästysseuran mökki. 
Hiihdon päätteeksi voit saunoa 
ja pulahtaa avantoon. Kahvitar-
joilu! Myymme grillimakkaraa ja 
lättyjä. Myttyset kokoontuvat 
klo 15. Oletko kiinnostunut rus-
kamatkasta syksyllä, soita Han-
nu 050-5651546.

Vammalan seudun MS-kerho. 
Mitäs siitä -sakki kokoontuu ma 
22.2. klo 19 seurakuntatalon ala-
kerrassa.

Vammalan Sosialidemokraa-
tit. Muista jäsenkokous ti 23.2. 
kaupungintalossa, IV kerros, kh-
huone. Käsitellään Pirkanmaan 
piirin strategiaa.

Vammalan Venekerho. Kerho 
järjestää matkan Helsinkiin Ve-
nemessuille la 20.2. Lähtö linja-
autoasemalta klo 8. Ilmoittau-
tumiset Matille p. 050-3771828 
tai Juhalle 050-4030626 / juha.
metsamaki@kopteri.net Mu-
kaan mahtuu myös ei-jäseniä. 
Katso myös www.vammalanve-
nekerho.fi 

Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen suunnattuja 
lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai muuttaa tekstiä.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  

Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti:
1. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.fi 

2. netin kautta osoitteessa www.alueviesti.fi  tai
3. postitse osoitteella 

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

ALUEVIESTIÄ KANNATTAA LUKEA
ALUEVIESTIN ILMOITUKSISTA LÖYDÄT ALUEEN PARHAIMMAT
TARJOUKSET JA MUKAVIMMAT TAPAHTUMAT
Otamme suurennuslasin alle jonkun lehtemme ilmoituksista
ja teidän tehtävänne on kertoa kenen ilmoituksesta on kysymys.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Viikon 6 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Irma Hakanpää,
Sastamala.

Oikea vastaus:
Vammalan Saluuna.

Palkinto on noudettavissa
Saluunasta Vammalasta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala

MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen tapa 

kertoa laajalle kuuntelijakunnallemme erilaisista 
tapahtumista.

Menovinkit kuulet Radio Mantassa arkisin 
klo 9.15, 12.15 ja 17.15 (pe klo 16.15) sekä 

lauantaisin klo 10.15, 13.15 ja 16.00.

Tapahtuman mainonta 
koko viikon menovinkeissä, eli 

yhteensä 18 toistoa vain 50 e (+ alv 22 %).

Mainospaikkasi menovinkkeihin varaat soit-
tamalla Radio Mantan mainosmyyntiin 

03-5141416.
Seuraavan viikon Menovinkit tulee olla perillä 

edellisenä perjantaina klo 12.00 mennessä.
Radio Manta pidättää oikeuden muuttaa ja lyhentää menovinkin tekstiä.

JÄRJESTÖT

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 19.2.

3 kpl 
3 tunnin 

HISSILIPPUJA 
(arvo 75 e)

Sastamala 101,2 • Kokemäki 98,0 • Ylöjärvi 107,4 MHz
Kaapelitaajuudet:  Sastamala 103,6 • Kokemäki 106,5

Huittinen, Harjavalta, Kankaanpää, Nakkila, Pori ja Ulvila 97,1 MHz
STT:n uutiset Radio Mantassa: Ma-pe klo 6, 10, 13, 19 ja 20.

La klo 7, 13, 18, 19 ja 20. Su klo 9, 12, 15, 18 ja 20

     0700-94433
1,33 e/min+pvm

Keskiviikko 17.2.Keskiviikko 17.2.
Väinö, Karita, Rita, Väinämö

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 8.10 
Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muk-
suille. 9.05-11.00 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään.  13.05 Tätä Suomi tanssii. 
14.05 Tänään keskiviikkona. 14.30 Totta vai tarua -kilpailu. Soita 
numeroon 0700-94433. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen 
sävelet 20.00 ja 2.00.

Torstai 18.2.Torstai 18.2.
Kaino

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 
8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa 
muksuille. 9.05 Aamupäivän säveliä. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 
Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään torstaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. 

Perjantai 19.2.Perjantai 19.2.
Eija

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Turpakäräjät. Numero 
studioon 0700-94433. Lähetykseen soittaneiden kesken arvo-
taan palkinto. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 
8.30-8.40 Mantan satutuokio. 9.05 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 
Pekan pakina. Pekka Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 Radio Top 
20. Paikallisradioiden soitetuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 
15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 
Muistojen sävelet. Studiossa Teuski. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. 

Lauantai 20.2.Lauantai 20.2.
Heli, Heljä, Helinä, Hely

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän 
hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05 Radio Top 20. 
10.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 10.30 Aamupäivän säveliä. 11.05 
Viikon varrelta. 13.05 Lauantailevyt. 15.00 Lääketieteen uutisten 
viikkokooste. 16.00 Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 18.05 
Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen 
sävelet. 22.05 Illasta aamuun.  

Sunnuntai 21.2.Sunnuntai 21.2.
Keijo

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 Hengellistä musiikkia. 
10.00 Jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa. Uusintalähetyksiä: 12.05 
Pekan pakina. Pekka Santosen pakinoiden viikkokooste. 13.05 Viikon 
varrelta. 16.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 17.05 Listasuosikit. 19.05 
Radio Top 20. 22.05 Muistojen sävelet. 23.00 -7.00 Illasta aamuun. 
Musiikkia.

Maanantai 22.2.Maanantai 22.2.
Tuulikki, Tuuli, Hilda, Tuulia

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 
8.10 Aamuhartaus.  8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa 
muksuille. 9.05 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 Listakiikari. Paikallis-
radioiden Top 20 -listalle pyrkivät esittäytyvät. 14.05 Tänään maa-
nantaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 20.00 ja 
2.00. Listakiikari 22.00. 

Tiistai 23.2. Tiistai 23.2. 
Aslak

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 6.03 Muistojen sävelet. 7.10 
Huomenta Mantasta. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen 
levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05  Aamupäivän säveliä. 11.05 
Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.00 Uutiset. 12.05 
Tahdikkaasti iltapäivään.  13.05 Listasuosikit.  14.05 Tänään tiistaina. 
15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikalli-
suutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 

Keskiviikko 24.2.Keskiviikko 24.2.
Matti, Matias

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 8.10 
Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muk-
suille. 9.05-11.00 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään.  13.05 Tätä Suomi tanssii. 
14.05 Tänään keskiviikkona. 14.30 Totta vai tarua -kilpailu. Soita 
numeroon 0700-94433. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen 
sävelet 20.00 ja 2.00.

ntoonana p perjaj ntntaiaina 19.2.

AAA 

Viime viikon arvonnassa onni suosi Ailaa Tottijärveltä.

Palkinnon lahjoittaa:
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Täytä kuponki selkeästi yksi merkki ja sanaväli/ruutu. Kirjoita 
ruudukkoon myös puhelinnumerot suuntanumeroineen ym. 
yhteystiedot,  jotka haluatte julkaistavaksi ilmoituksessa.

Palauta kuponki:

• Toimistoomme Hopunkatu 1

• Postissa osoitteella: Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
  Postin kautta lähettäessäsi liitä mukaan ilmoitusmaksu mie-
  lummin seteleinä.

Voit jättää ilmoituksesi myös
• Netissä osoitteessa www.alueviesti.fi  

❑ Myydään
❑ Ostetaan
❑ Annetaan
❑ Sekalaista
❑ Halutaan vuokrata
❑ Vuokralle tarjotaan
❑ Kirpputorit
❑ Henkilökohtaista
❑ Haluan että tämä ilmoitus luetaan
     Radio Mantassa ke, to, pe, la, su  5 euron
     lisähintaan. (Vain yksityishenkilöille).
❑ Mukana valokuva. Lisähinta 15,-

Julkaisupäivät:

Nimi:

Osoite:

Ohessa ilmoitushinta

ALUETORI

10,-

15,-

20,-

25,-

✂

Alueviestin Aluetorilla 
tavoitat alueen kaikki taloudet 

nopeasti ja tehokkaasti!

€

MYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Polttoöljymyynti ja kuljetus. 
Kysy tarjous! Hannu J. Ranta-
nen 050 452 0450.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Siisti KT-kolmio Vammalan 
keskustassa. 2.krs, ei hissiä. 
Mahdoll. yksiö vaihdossa. P. 
050-5970747.

OK-talo Äetsä/Pehula kes-
kusta. Hyväkuntoinen n. 170 
m2. Rauhallinen sijainti lähel-
lä palveluja. Päätie 5. P. 041-
5285023.

Omakotitalo Vammalan Vari-
lassa p. 045-2791715.

Huittisten kesk. omakotita-
lo 3h+k paljon lisätiloja. Tila-
va tontti. Moneen käytt. P. 02-
566685, 0400-633375.

Peltoa 2,7 hehtaaria Vamma-
lan Kotajärvenmaasta. 044-
5635614.

Lyömätön etu! Käsiraha 1000 e, 
maksuaikaa 15 v! Lapissa RT 70 
m2. Järvi! Joki! Kauppa! P. 044-
3202223.

Rt 2h+k+s 49 m2 Talankylässä, 
päätyhuon. P. 0500-797476.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 19.2. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Aku Ankkoja, vaatteita ym. 
ym. Yht. 500 euroa. P. 045-
2657261.

Avotakkasydämet, varaa-
vat- ja kiertoilmatakat, hormit. 
Soita kotikäynti 0400-619009 
Huittinen www.porintakka.fi  

Heinää pikkupaaleissa. Puh. 
040-5312371.

Siistejä huonekaluja, valai-
simia, lasten matkasänky, syöt-
tötuoli, mankeli, tv, pyykkiko-
ne, radioita, lasitavaraa, Ara-
bian astioita, liinavaatteita, 
patjoja ym. ym. Välitysmyyn-
ti, Sastamalank. 3, Vla p. 03-
5114805.

Uusia järeitä juontokouria 
hydraulikäännöllä Häijää, Sas-
tamala p. 0500-335302.

Kassakaappi Joli k 74, l 56, s 
60. 040-7268803.

Koivu-sekaklapia kotiin tuo-
tuna. 0400-830447.

Laukkutarvikkeita, jäännöse-
riä halvalla p. 0500-799756.

Pesutorni, pesukone ja kuiva-
usrumpu! Bosch 250 e p. 0500-
998246.

Tuoretta sekaklapia kevättal-
ven toimituksella. 10-16-25 m3 
kuormissa, myös hyvää pannu-
puuta. P. 050-3001711.

Kuivaa sekaklapia p. 0400-
770466.

Etusi 5000 e, Suomi-hirsihuvi-
la 87 m2 h. 6890 e! Etusi 14000 
e, OKT 116 m2 h. 15900 e! P. 
050-2694.

Trakt. lumilinko Esko (sekä ta-
kalana Komo) p. 040-5324275.

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Pikkubussi, pakettiauto, 
sijaisautot.

MK-Auto 040-5232226.

MYYDÄÄN
eläimiä

Karjalankarhukoiran pentu-
ja (Vammala). P. 050-9187091.

ANNETAAN
Purettavaksi suulin tiilikatto 
Kokemäellä. 0400-725782.

OSTETAAN
Ostan perikunnat, vinttitav., 
astiat ym. Käteismaksu. Arto 
Kulmala Vla, p. 0500 735 745. 

Asuntovaunu siisti, halpa 
mökkikäyttöön. 040-1733040.

Pieni katettu peräkärry. 040-
5203719.

Rintamamiestalo / vanh. okt 
Sastamalasta, p. 050-3550166.

Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nu-
meroon 0500 335 595. Johan 
tapahtuu. Vammalan Osa-
myynti Oy Autopurkaamo.

RT 3h+k+s Vammalan etelä-
puolelta. Puh. 050-9120053.

Trakt. peräv. tehdasvalmistei-
nen. P. 0400-634977.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Siisti 2h ja k, Vammala kesk. P. 
040-5824451.

2h+k+s 55 m2 Vla keskusta. 
Vuokra 520 e/kk + sähkö. Puh. 
03-5155185. Vapaa 1.4.-10.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Tilava 3h+k Vammalan poh-
joispuolella. Puh. 050-3407376.

3h+k+wc 82 m2 Punkalaitu-
men keskustassa. Toinen krs. 
Sauna alakerrassa. Vuokra 410 
e/kk. Puh. 0400-121254 Män-
nistö. Heti vapaa.

Kaksio Vammalan keskustassa, 
vapaa 1.3. P. 050-5428345.

Katukeittiö elintarvikekioski 
Huittisten keskustassa. 0400-
635718.

Saat asua 50 vuotta! Lämmin 
koti Tampereen, Turun tai Po-
rin läh. Palv. läh. Alk. 380 e! P. 
050-2694.

Vuokrataan kylmää tai lämmin-
tä kuivaa varastotilaa ylimää-
räisille tavaroillesi edullisesti 
Varastohotellista Villiläntie 198 
Sastamalan Äetsässä alkaen 5 
e/m2/kk (+alv 22%). Soita 044-
5131319 klo 07-22 ja kysy lisää.

Helli itseäsi, vuokraa siirrettä-
vä kylpytynnyri 100,-/viikon-
loppu. P. 045-6300075, 050-
3680770.

Siisti yksiö 33 m2 S Huhkolassa 
050-5673625.

HALUTAAN
VUOKRATA

Kaksio, Vammalasta, läheltä 
keskustaa. 044-3058550.

Yksiö tai vaatim. ok-talo kaik. 
huom. P. 050-5219519.

Yksiö, kaksio tai vanhempi 
omakotitalo. Kaikki huomioi-
daan. Puh. 046-6139088.

SEKALAISTA
TTT: Heinähattu, Vilttitos-
su & Pamela-täti la 6.3.10 37 
e/alk., 23 e/lapsi. Jännittävä 
ja hauska perhemusikaali! Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky, 0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

Laskettelu-/hiihtomatka Hi-
mokselle 4.3.10 (to) alk. 22 
e/hlö, sis. kuljetukset. Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

Edullisesti tuulilasit, myös tuu-
lilasin korjaukset, kiveniskut, 
halkeamat 1 v. takuu. Huolto-
keidas Oy, Kokemäki (02) 546 
1532. Av. ark. 8-17. 

Maalaus-, tapetointi- ym. 
työt 26 v. kokem. P. 0400-
853810.

Puolen kuun kuutamohiih-
to Kiimajärvellä Kiikassa pe 
19.2.2010 klo 18 alkaen. Lähtö 
metsästysmajalta.Puff etti.Ter-
vetuloa!

Rakennus- ja remontointi-
työt 050-5924377, kotital. vä-
hennys.

Tuulilasit, taka- ja sivulasit 
asennettuna, kaikki ajoneuvot. 
Kysy tarjous (02) 561 771 MS-
Lasikuitutarvike, Huittinen, 
www.ms-lasikuitutarvike.fi 

Verhot ym. kodin sisustus-
tekstiilit ja asustekankaat myy 
ja ompelee Kangasfrilla Lautta-
kylänkatu 4 Huittinen

21.6.2010 Valkeakosken uusi 
kesäteatteri Vuosisadan Rak-
kaustarina-musikaali, Pirk-
ko & Åke kertoo kahden viih-
detaiteilijan yhteisen tarinan 
vuodesta 1950 vuoteen 2009. 
Pääos.mm.Ilkka Koivula ja Ii-
na Kuustonen. Matkan hinta: 
47 euroa/hlö. Ilm. Linja-autolii-
kenne Antti Lauhamo Oy  03-
5130412.

KIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954. 

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kirpputori Lähetyksen löytö-
tupa Vammala, Marttilankatu 
17-19 (Tyrviksen talo) av. ma-
pe 10-17 ja la 10-14. Paljon hy-
vää tavaraa mm. huonekaluja. 
Noutopalvelumme Sastama-
lassa puh. 040-5770841. Meillä 
kannattaa poiketa. Tervetuloa!

Kirpputori Valonpilkku Pik-
kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 
10-13. Lahjoituksia vastaanote-
taan puh. 044-5112907.

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.fi . 

Pöydät/rekit nyt 15 e/vko. 
www.asemakirppis.com Ase-
makatu 21, Vla.

E
duskunnan käsittelyyn on tulossa EU-säännök-

sillä maustettu postipalvelulaki. Esitys antaa ul-

komaisille kilpailijoille merkittävän jalansijan 

perinteisessä kirjepostissa. Eduskunnalla on kuiten-

kin mahdollisuus asettaa siirtymäaika ja tehdä muita 

tarkennuksia lakiin. On huolehdittava, että posti kul-

kee kokomaassa myös tulevaisuudessa.

Suomen Postin eli Itellan toiminta joutuu samalla suu-

rennuslasin alle kun postilakia käsitellään. Sen toimin-

nasta on kantautunut valitettavan huonoa palautetta 

viime päivinä. Sen kyky hoitaa julkisen palvelun teh-

tävää on kyseenalaistettu useilta tahoilta.

Itellaa ei pidä päästää kilpailun kovenemisen varjol-

la heikentämään palveluitaan. Jokin aika sitten se esi-

merkiksi aikoi rajoittaa ikäihmisten postinkantoa ko-

tiovelle. Tätä ei tietenkään voitu hyväksyä ja Itella 

joutuikin vetämään esityksensä takaisin. Ikäihmisten 

palveluiden varmistamiseksi on viestintäviraston oh-

jeistus yli 75-vuotiaiden postin viemisestä ovelle syy-

tä viedä tulevaan postilakiin.

Itella myös lopetti valtakunnallisesti vuodenvaihtees-

sa kaiken osoitteettoman postin jakamisen yrityksiin 

ja liikelaitoksiin yksipuolisella päätöksellä. Päätös kos-

kee esimerkiksi kaikkia kaupunkilehtiä ja paikallisleh-

tiäkin siltä osin, kun ne ovat osoitteetonta ns. laajaa 

jakelua.

Itella ei jaa kaupunkilehtiä, kuten ei ylipäätään mitään 

osoitteetonta postia mainoskieltotalouksiin, vaikka 

kyseessä olisi Sanomalehtien Liittoon kuuluva lehti. 

Tähän asti jako on suoritettu, jos ovessa on lukenut 

esimerkiksi ”ei mainoksia, mutta kaupunkilehti”, mut-

ta ei enää. Monet kaupunkilehdet ovat ainoita alueen-

sa asioista tiedottavia lehtiä, koska tilattavien lehtien 

levikit ovat laskussa.

Itelalla on myös suunnitelmissa maan jakaminen kol-

meen eri hinta-alueeseen postinumeroiden perusteel-

la. Käytännössä kaavailu laskisi lähetetyn yrityspos-

tin hintaa kaupungeissa ja nostaisi sitä syrjäseuduilla. 

Yritysten siirtäessä kuljetuskustannukset omiin hin-

toihinsa näkyisivät muutokset myös tavallisilla kulut-

tajilla.

Kaavailut postipalveluiden eriarvoisesta hinnoittelus-

ta alueellisin perustein on estettävä.

Lisäksi on syytä torjua jo etukäteen ajatus päästä 

eroon viisipäiväisestä postijakelusta. Uusi direktii-

vi nimittäin sallisi mahdollisuuden jakaa kirjepostia 

vaikka vain kaksi kertaa viikossa. Velvoite viiden päi-

vän postinjakeluun kaikkialle maahan on osoitettava 

postinjakelua toteuttavalle yritykselle yleispalveluvel-

voitteen kautta.

Itella on kohdistanut tehostamistoimiaan jo perusja-

keluihin. Postintoimittajien määrän vähetessä ja jako-

piirien kasvaessa on postin toimitusaika pidentynyt. 

Monet asiakkaat ovat saaneet lehtensä jopa tunteja 

myöhemmin kuin vielä muutama vuosi sitten.

Itellan halu toimintojensa tehostamiseen on sähkö-

postin lisääntyessä ymmärrettävää, mutta jos tarjot-

tavana on vain palvelutason heikentämistä ja hintojen 

nostamista, niin mennään väärään suuntaan. Postin-

kulun turvaaminen ja tasapuolisen palvelun takaami-

nen kaikkialle Suomeen ovat kansalaisten perusoikeu-

teen rinnastettavia asioita.

Kun Itella ei meinaa suoriutua tehtävästään, olisivat-

ko sitten ulkomaiset fi rmat ratkaisu? Postitoiminnassa 

ei pitäisi päästää ulkomaisiakaan fi rmoja vain kerman 

kuorintaan. On selvää, ettei ainakaan niitä kiinnosta 

Suomen maaseudun palveleminen. Eivät ne välitä Sas-

tamalan tai Punkalaitumen maaseutukylien ihmisten 

postin kuskaamisesta. Lakiin on kirjattava postitoi-

mintaa harjoittaville yrityksille kuntakohtainen yleis-

palveluvelvoite.

Niiltä postiyrityksiltä, jotka aikovat toimia vain esi-

merkiksi pääkaupunkiseudulle ja suurissa kaupun-

geissa tulee asettaa postitoimintavero, jolla pidetään 

jatkossa huolta koko maan kattavista postipalveluista 

yhdenmukaisella palvelutasolla ja hinnoittelulla.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.), liikenne- ja vies-

tintävaliokunnan jäsen.

• Mikko Alatalo

Postin 
kuljettava 
Eu-
Suomessakin
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Perjantaina 19.2.
HERRA YLPPÖ

JA IHMISET
10€

Keskiviikkona 17.2.
OLYMPIAKIEKKOA

JÄTTI-
SCREENILTÄ
SUOMI - V-VENÄJÄ 
klo 22.00 alkaen

Vammalan Venekerho
järjestää matkan Helsinkiin 

Venemessuille la 20.2.
Lähtö linja-autoasemalta.

Vielä muutama paikka vapaana,
myös ei jäsenille.

Ilm. Matille 050-377 1828  
www.vammalanvenekerho.fi

Vammalan Nuorkauppakamarista 
positiivisia elämyksiä elämään 
Pirteä, vähän yli 40-vuoti-
as Vammalan Nuorkauppa-
kamari toimii aktiivisesti ko-
ko Sastamalan alueella. Tänä 
vuonna tapahtumakalenteri 
on täyttynyt monista vierai-
luista paikallisiin yrityksiin 
sekä elämyksellisistä kuukau-
sikokouksista. Vuoden suu-
rin yhteinen ponnistus on 21 
- 22. toukokuuta järjestettävät 
Vammalan Markkinat. Syys-
kuussa pidetään Hilupilttuut 
Seurahuoneella. Joulupuu – 
projekti käynnistyy loppu-
vuonna. Sen avulla kerätään 
lahjoja vähävaraisten perhei-
den lapsille ja huostaan ote-
tuille lapsille.

 –   Nuorkauppakamaritoi-
minnassa jäsenistöä koulute-
taan ”tekemällä oppii ”- pe-
riaatteella. Ottamalla osaa 
erilaisiin projekteihin voi 
kehittää itseään aina esiinty-
mistaidoista johtamiseen asti. 
Alueellisesti meillä on myös 
monia mielenkiintoisia kou-
lutuksia, kertoo kamarin pu-
heenjohtaja Pirjo Salminen.

Vammalan Nuorkauppa-
marissa toimii eri ammattien 
ihmisiä. 

– Haemme aktiivisesti tänä 
vuonna uusia jäseniä toimin-
taamme. Olemme nuorten ai-
kuisten koulutus- ja kehittä-
misjärjestö. Hyvä ikä hakea 
koejäsenyyttä on siinä paris-
takympistä kolmevitoseen. 
40-vuotiaina annamme tilaa 
meitä nuoremmille jäsenille, 
Salminen selventää.

”Tyynykokousta 
ja JC-Olympicseja”

Paikallislohkosta vastaava 
Pekka Nurmi on ottanut huo-
mioon tapahtumakalenteria 

luodessaan erilaisissa elämän-
tilanteissa olevat jäsenemme. 
– Usein kilpailemme jäsenis-
tömme vapaa-ajasta. Kaikil-
la on vapaa-aikaa rajoitetus-
ti käytettävissä. Halusimme 
tehdä osan kuukausikokouk-
sistamme ja tapahtumistam-
me sellaisiksi, että lapsille ei 
tarvitse hankkia lastenvahtia, 
vaan heidät voi ottaa mukaan 
toimintaan, Nurmi kertoo.

Luvassa onkin ”tyyny-kuu-
kausikokousta”, jossa aikui-
set istuvat kokouksessa peh-
moisilla tyynyillä ja lapset 
pääsevät kokeilemaan taito-
jaan temppuradalla. Maalis-
kuussa vietetään yhteistä ai-
kaa perheiden kanssa Ellivuo-
ren talviriehassa ja elokuus-

sa on vuorossa leikkimielinen 
”JC-Olympics ”Tervakievaril-
la. Olympialaisten vuoksi ei 
kuntoa tarvitse kohottaa he-
ti, sillä lajeina on mm. tuliti-
kunheittoa ja petankkia. Kyn-
nys lähteä urheilukilpailuihin 
on pieni – mukaan tarvitaan 
hyvää urheilumieltä ja sopivat 
varusteet.

-Tämän vuoden ohjelmis-
tomme perustuu paikallisuu-
delle.  Poikkeuksena on Olki-
luodon ydinvoimalaan tutus-
tuminen, Nurmi toteaa.  Yksi 
vuoden kohokohdista on Ja-
panin Osakassa marraskuus-
sa järjestettävä Nuorkauppa-
kamareiden maailmankoko-
us. – Keräämme rahaa erilai-
silla projekteilla tätä matkaa 

varten, jotta mahdollisimman 
monilla kamarimme jäsenillä 
olisi mahdollisuus lähteä Osa-
kaan mukaan. Sen matkan jäl-
keen olemme varmasti monta 
elämystä rikkaampia,  Salmi-
nen kertoo.

Tällä viikolla vietetään en-
simmäistä kertaa valtakun-
nallista Nuorkauppakamari-
viikkoa. – Meillä Vammalan 
Nuorkauppakamarissa ei ole 
erityisiä tapahtumia tälle vii-
kolle. Olimme lyöneet jo koko 
vuoden tapahtumat lukkoon, 
kunnes saimme tiedon täs-
tä viikosta. Toimintamme on 
sen verran vilkasta, että meil-
lä Nuorkauppakamariviikkoa 
vietetään joka viikko, Salmi-
nen kommentoi.

Tämän vuoden hallituksen väki valmiina toimintaan. Jaakko Väliviita (vasemmal-
la), Pekka Nurmi, Martti Jokela, Pirjo Salminen, Tea Mäkitalo, Mika Valtonen ja Es-
si Leppäkoski.

Metallicaa fanittavalta 
Sconedilta demosinkku
Maija Latva

Metallicaa fanittava sastama-
lalaisväritteinen Sconed on 
julkaissut kaksi biisiä sisältä-
vän demon. 

Tuoreen levyn on nauhoit-
tanut ja miksannut Mikko Mc-
Menamin.

- Tyylilajimme on sellaista 
hieman vaihtoehtoista metal-
lia, selvittää kitaraa kokoon-
panossa soittava ja laulava Ste-
phen McMenamin. 

Hän myös vastaa kappalei-
den sävellyksistä. 

Kappaleiden sanoitukset 
ovat Stephenin ja Johannes 
Ahokkaan käsialaa. 

-Biisimme keskittyvät hy-
vään riffi  ttelyyn ja sooloiluun, 
Stephen tiivistää.

Bändissä rumpuja soitta-
van Joni Marjamäen isä ra-
kensi nuorille bändikämpän 
syksyllä. 

Siellä harjoitellaan ahke-
rasti ja haaveissa on, että ke-
sällä saataisiin ulos pitkäsoit-
to, muusikot unelmoivat. 

Sconed on ollut kasassa 
puolitoista vuotta, yhtyeen ta-
rina alkoi Stephenin ja Jonin 
rippileiriltä. 

-Viime kesänä esiinnyttiin 
Kauvatsa Open Air -tapahtu-
massa Ari Koivusen lämmit-
telybändinä ja nyt vaan pitäi-
si saada lisää esiintymiskoke-
musta, Stephen toteaa. 

Sconedin levy on kuultavis-
sa netissä ja demoa saa bändin 
jäseniltä.

Yhtyeen kokoonpano on 
Stephen McMenamin (kita-
ra/laulu), Eveliina Suuniitty 
(laulu/koskettimet), Johannes 
Ahokas (kitara), Joni Marja-
mäki (rummut) ja Thomas 
Imray (basso). Demosinkku on tehty, pitkäsoitosta haaveillaan.

Ajalla 19.-25.2.

Pe, Ti, To 19.00
La, Su 18.30

Ma 14.00 Ke 13.30 ja 18.30 
-S- 1 h 50 min  7,5 €

Pe, To 17.00 
La, Su 14.30 ja 16.30

Ti 15.00 ja 17.00 Ke 16.00
-S-  1 h 19 min  7 €

Tallinnaan

la-su /hlö
su-ma /hlö
ke-pe su-ti /hlö
pe-su /hlö

to /aik
pe ti /aik
la /hlö

ma /hlö
Reitti: .
Oma bussi mukana matkoilla!

Toimistomaksu 4e/varaus

KINO  Ohjelmisto ajalla
  17.-25.2.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

Risto Räppääjä ja
Polkupyörävaras

-sallittu-  
1h 19min 
   7,50€

Kari Väänäsen- elokuva
Havukka-ahon
      ajattelija

Avatar
Viimeisen kerran, kiirehdi!Titanic-elokuvan ohjaajalta

-k13/11-  2h45min  9€

Jos rakastat
Neil Hardwickin musikaali    -k7/5-  

2h00min 
     8€

       Täällä                   
Pohjantähden
         alla

SU  13.00
TI myös päiväesitys klo14.00 (6€)

KE ja TO......................17.00
PE   18.00   LA 13.00, 15.00
SU....................13.00, 15.00
MA-TO.........................17.00

-sallittu-  1h 50min 
           8,00€

KE 18.00 ja   LA 15.30

-k13/11-  
3h 10min 
   9,00€

Twilight- uusikuu

KE-TO PE 20.00, LA 19.00,             
SU 16.30, 19.00 MA-TO 19.00 

Viimeiset kerrat, kiirehdi!
PE 17.30  LA 19.00 -k13/11-  2h10min 8€

PE 20.00, LA 13.00, 16.45
SU 16.45, 19.00  MA-TO 19.00
TI myös päiväesitys klo. 14.00 (6€)

TO           Viim. kerran 19.00Julie & Julia -sallittu-  2h00min 8€18.2. 
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Partio täyttää 100 vuotta SuomessaPartio täyttää 100 vuotta Suomessa

 Marianna Langenoja

Lapsilla ja nuorilla oli me-
no päällä Sastamalassa Seu-
kun pihamaalla, kun viikon-
lopun talvileiri starttasi lauan-

taina puolelta päivin. Pihas-
sa leijaili lettujen ja makkaran 
tuoksu, kun lapset pystyttivät 
puolijoukkuetelttoja ja laski-
vat pulkkamäkeä kiristäväs-
sä pakkasessa. Tapahtuman-
johtajat Elina Hituri ja Katri 
Holm sanoivat, että partiolais-
ten leiriä ei olekaan aiemmin 
järjestetty niin erikoisessa pai-
kassa, kuin Seukun pihamaal-
la. Ideana oli tuoda partio-
laisten leiri ihmisten keskelle, 
kaikkien nähtäväksi. Näin on 
toimittu joka paikkakunnalla 
ympäri Suomen. -Kyllä täällä 
onkin käynyt ulkopuolisia tu-
tustujia ihan hyvin, tytöt ker-
tovat. Myös lettujenpaistajat 
vahvistavat, että lettuja menee 
siihen tahtiin, kun vaan ehtii 
paistaa. 

Hituri ja Holm iloitsivat eri-
tyisesti leirin suuresta osallis-
tujamäärästä. Kyseessä ei ollut 
mikään ihan tavallinen yhden 
tai kahden lippukunnan leiri, 
vaan Seukun pihamaan täyt-
ti kaikkiaan seitsemän eri lip-
pukuntaa, eli kaikki Sastama-
lan alueella toimivat. Lapsia ja 
nuoria oli paikalla yli odotus-
ten, yhteensä noin 150. Jokai-
nen lippukunta lähti omalta 
kylältään näyttävästi heti lou-
naan jälkeen lauantaina kel-

lo 11.30 kohti keskustaa. Se-
ukun pihassa lippu nostettiin 
salkoon kello 12.30 koko po-
rukan voimin. 

Pojille jekkuja

Leirin teema oli ystävänpäi-
vä ja palvelu. Sen vuoksi par-
tiolaiset tekivät erilaisia palve-
luksia, muun muassa jakoivat 
heijastimia kauppojen pihas-
sa. Myös askartelu, solmut ja 
köytökset sekä runsas ulkoilu 
kuuluivat tapahtumarunkoon. 

Vanhemmat partiolaiset 
saivat viettää lauantain ja sun-
nuntain välisen yön teltois-
sa ja  jokainen oli vuorollaan 
kipinävartiossa korkeintaan 
kahden tunnin ajan. Nuorim-
mat nukkuivat sisätiloissa. Jos 
sitä nyt nukkumiseksi ylipää-
tään voi kutsua. Ainakin Neea 
Koskela, Jonna Huusko, Nelli 
Seppälä, Laura Huusko ja Mil-
la Rintala suunnittelivat valvo-
vansa koko yön ja tekevänsä 
pojille jekkuja. -Aiomme he-
rättää ainakin yhden pojan ja 
juosta sitten karkuun, tytöt ki-
hersivät. He olivat kaikki en-
simmäistä kertaa partion lei-
rillä, sillä he liittyivät Kiikan 
Leiripeikkoihin viime syksy-
nä. -Kuulimme, mitä kaikkea 
kivaa partiossa tehdään ja pää-
timme lähteä mukaan. Emme 
ole joutuneet pettymään. Par-
tio on hauska harrastus, tytöt 
iloitsivat.

Leirillä laskettiin myös mäkeä. Kuvassa takana Nelli Seppälä, Neea Koskela ja Jonna Huusko. 

Partiolaiset kantoivat isos-
ta kasasta havuja puoli-
joukkuetelttansa pohjalle. 

Talvileirin johtajina toi-
mineet Katri Holm (va-
semmalla) ja Elina Hi-
turi kehuivat leirin osal-
listujamäärää, joka ylitti 
odotukset. Seukun pihal-
la oli kaikkiaan 150 lasta 
ja nuorta. 

Iso kasa rinkkoja ja reppuja odotteli omistajiaan Seukun 
seinustan vierellä. 

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi   

Kodin Sininen Oy

Huittisten KEITTIÖKALUSTETUKKU
Liiketie 6, 32700 Huittinen, p. 02 565 011, fax 02 565 012

Urjalan KEITTIÖKALUSTETUKKU
Peltorinteentie 10, 31760 Urjala, p. 03 546 0660, fax 03 546 0661

LIUKUOVET

V SI I NO

keittiöt, komerot, 
kodinhoitohuoneet, 

wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Avoinna 
ark. 9.30-17, 

la 10-14

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla.

Talvileiri tuotiin 
Sastamalan keskustaan
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Hinnat voimassa to-su 18.-21.2. ja K-Plussa-tuotteet 28.2. asti, ellei toisin mainita. 

IRTOMAKEISET
Atria suomalainen
NAKKI 
420 g (4,74 kg)449

kg

399 250
rs 099Saarioinen

PIZZAT  
200 g (4,95 kg)

159Saarioinen
MIKROKEITOT
300 g (5,30 kg)

-29 % -22 %

199
Ilman korttia 3,34 /2 kpl (8,35 kg) 
yksittäin 1,67 kpl

2
kpl

rs

Ilman korttia 5,63 rs (12,51-10,05 kg) Ilman korttia 1,27 kpl (6,35 kg)

Ilman korttia 3,09 pkt (7,36 kg) Ilman korttia 1,99 rs (6,63 kg) Ilman korttia 3,99 pkt (7,60 kg)
-35 % -20 % -12 %

kpl

Valiojäätelö Eskimo  
JÄÄTELÖPUIKOT
15 kpl/525 g (6,65 kg) 349

pkt

Fazer Sininen
SUKLAALEVY
200 g (6,25 kg)

-25 %

pkt

VOIMASSA 

TO-KE 18.-24.2. 

n

VOIMASSA 

TO-KE 18.-24.2. 

Atria broilerin
OHUT LEIKKEET
450-560 g (8,87-7,13 kg)

ERÄ Finlayson Teno
VIIVI TYYNY
45 x 55 cm

Lihamestarin
PAISTIJAUHELIHA

Keiju
MARGARIINI
375-400 g (2,67-2,50 kg)

1995HK takuumurea
NAUDAN 
SISÄFILEE
kokonaisena

kg

a

VOIMASSA 

TO–LA 18.–20.2.

480
2

pkt

Paulig Presidentti

KAHVI
ei Gold Label
500 g (4,80 kg)
yksittäin 3,53 pkt 
(7,06 kg)

rajoitus: 1 erä/talous 

y

VAIN 

TORSTAINA 18.2.

APPELSIINIT
Egypti

VAIN 

LAUANTAINA 20.2.

039
kg100

pkt

rajoitus: 1 pkt/talous 

HK Sininen

LENKKI
500-580 g 
(2,00-1,72 kg)

VAIN 

PERJANTAINA 19.2.

HYÖDYNNÄ PÄIVÄN TARJOUKSET
– SÄÄSTÄ SUPERPÄIVILLÄ

Roismalan risteys, Sastamala
ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
puh. 010 470 1820 (Puhelun hinta 0,0821 €/puhelu + 0,119 €/min)

outi.vesanen@k-supermarket.fi 

KONSULENTIT

VOIMASSA 

TO–SU 18.-21.2.

Perjantai 19.2. 
LINKOSUO, TAPOLA

Lauantai 20.2.
PYYMÄKI, SUOMINEN

Taffel
MEGAPUSSIT
275-350 g (7,24-5,69 kg)

Libero
TEIPPI- JA
HOUSUVAIPAT
säästöpakkaus 34-90 kpl
(0,29-0,11 kpl)

Findus
FRIONOR JA KUITU-
PITOISET KALAPUIKOT
pakaste 250 g (3,60 kg)

Suomi
PERUNAT
5 kg (0,20 kg)

Kokonainen
HUNAJAMELOONI
Brasilia

Kenia
RUUSUKIMPPU
10 kpl/kimppu

295
kg

665
kg

200

199
pss

995
pkt

180

099
pss

099
kg

299
kimppu

SAINT PAULIA
Suomi 150

kpl

Lih t i

VOIMASSA 

TO–LA 18.-20.2.

Ilman korttia ja yksittäin 1,42 rs (3,79-3,55 kg)

Ilman korttia 2,67 ps (9,71-7,63 kg)

Ilman korttia 13,15 pkt (0,39-0,15 kpl)

Yksittäin 1,19-1,90 pkt (4,76-7,60 kg)

2
rs

AT

VOIMASSA 

21.2. ASTI

2
pkt

T

VOIMASSA 

TO–SU 18.-21.2.

MELOONI

VOIMASSA 

TO–SU 18.-21.2.

MPPU

VOIMASSA 

TO–SU 18.-21.2.

PAULIA

VOIMASSA 

TO–SU 18.-21.2.
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