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Jääkäri Juuso Koskiselle sotilasansiomitali s. 5

Nro 8 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

Löydä oma tyylisi!

Alennus yksitehoista -100€, monitehoista -200€. 

Kevään kehys-
ja aurinkolasi-
esittely 
25.2. klo 11-17.

Maahantuojan edustaja paikalla UUTUUS-
mallistoineen, esittelyssä mm. Versace ja 
Burberry kehys- ja aurinkolasimallistot.

Putajantie 494 
Sastamala

p. 050 520 4279

KA

HVANVÄÄNTÖKISA

KA

HVANVÄÄNTÖKISA

Kahvitarjoilu!Kahvitarjoilu!

Traktori-

maasto-

tieliikenne- ja

mopomönkijät

Esittelyssä:
Arctic cat 650 H1 Arctic cat 650 H1 
Arctic cat Prowler T1Arctic cat Prowler T1
Yamaha YFM 550Yamaha YFM 550
Yamaha YFM 700Yamaha YFM 700
YFM 450 wolverineYFM 450 wolverine
YFM 450 GrizzlyYFM 450 Grizzly

Talvitarjouksia MönkijöidenMönkijöiden  
esittely ja koeajoesittely ja koeajo      

la 27.2. klo 10-15la 27.2. klo 10-15

www.fanletti.fi

Styling
Goldwell

OSIS+
Suomen myydyin 
muotoilutuote-
sarja

40- %

40- %

norm.  
14.00/

kpl1€ kpl

Voimassa 27.2.2010 asti tai niin kauan kuin  
tuotteita riittää. 1 kuponki /asiakas. 1 tuote/kuponki.

Click Faster 
muotoilusuihke 
250 ml

Vain tällä 

kupongilla!

ILMAISEKSI

Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 
1 kuponki /asiakas. 1 tuote/kuponki.

Fervidol
shokkiväri

Vain tällä 

kupongilla!

ILMAISEKSI

Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 
1 kuponki /asiakas. 1 tuote/kuponki.

Revolutive
hoitoaine
250 ml

Vain tällä 

kupongilla!

Fanletti Huittisissa  
vietetään synttäreitä!

OSIS 
JUOMA-
PULLO!

2 tuotteen ostajalle:

VOLYYMI- 
RAUTA

Arvo 25.00

Jaamme asiakkaillemme yllätyslahjoja!

2 tuotteen ostajalle:
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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.-  EDULLISIMMAT HINNAT  -  LAAJIN VALIKOIMA

Alk. Nanna-kankaalla, pun. 2+kulma+2 

199,-

MASSIIVIKOIVUA

Airton 2 istuttava sohva. 
Alk. Mikrotec-kangas, valk. 169,-. 
Saatavana useita värejä/kankaita. 
Kuvassa Bonus-kangas 298,-.

Veera jatkopöytä 140x90 cm + 40 cm jatko 
+ 6 tuolia. Massiivikoivua. Väri pyökki 489,-. 
Pähkinä tai pähkinä/valkoinen , vanilja/
pyökki 599,-.

Airton 3 istuttava sohva.
Alk. Mikrotec-kangas, valk. 
199,-. Saatavana useita värejä/
kankaita. Kuvassa Bonus-
kangas 379,-.

Kun ostat yli 1000 eurolla Maskusta, saat lahjakortin kylpylään.

+ LISÄETU:

Puoleksi vuodeksi

EEVA tai AVOTAKKA!

arvo 

Lahjakortin arvo

(Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja). 1/tal.

Lahjakortti on voimassa su-to 28.2.-3.6.2010  (ei aatot ja juhlapyhät).

Lahjakortti on käytettävissä myös Ruissalon Kylpylässä kaikkina viikonpäivinä  

28.2.-3.6.2010. (ei aatot ja juhlapyhät).

PARATIISIVUOROKAUSI

NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ KAHDELLE

SUNNUNTAINA 
klo 12-16 

Domino sohvissa valittavinasi kaksi 
istuinkovuutta medium tai hard.
Sohvassa massiivipuurunko 
ja 10 v. runkotakuu.

Kuvan kulmasohva 2+k+3 Tec-kankaalla 1795,-

Domino kulmasohva. Alk. Nanna-kankaalla, pun. 2+kulma+2  
995,-. Tec-kankaalla 2+k+2 1595,-. 2+k+3 Nanna-kankaalla, 
pun. alk. 1195,-. 2+k+3 Wanda-kankaalla 1495,-. Kuvassa 
2+k+3 Tec-kankaalla 1795,-. Saatavana useilla kankailla sekä 
laadukkailla italialaisilla nahoilla. Satoja eri värivaihtoehtoja!  
Koristetyynyt myydään erikseen.

Rakenna mieleisesi kokonaisuus!

Kartio 
sisustusjakkara.
Kor. 46 cm, 
lev. 34 cm.
Peltinen.
Värilajitelma.
Raj.erä. 2/tal.

päivää
kaikissa myymälöissä tunnin pidennetty aukioloaika

tiistaista lauantaihin

23.02. - 27.02.2010 messutSisustus5
ILMAISEKSI

KYLPYLÄÄN

MEHUA ja
MAKKARAA

Masku tarjoaa

La 27.2. alk. klo 11

Kampanja voimassa 20.2. - 14.3.2010. Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja.

3 KPL

10,-

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

Avoinna  ark. 9-20 la 9-16 www.hongkong.fi

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin, toimitusten viivästymisiin ja tuote-erän loppumiseen

-40%
JIIRISIRKKELI
- teho 800 W
- 190 mm kovapalaterä
Norm. 49,95

29,97

TAITTOLAATIKKO
kätevä laatikko, joka menee 
tyhjänä pieneen tilaan.
à 4,95

Telefonica MMJ 

ASENNUSJOHTO 

50 m, 3x1,5 mm2

24,95

Samba JUOMA- 

LASIPAKKAUS

sis. 18 lasia

10,-

Active Tabs 100 kpl

KONETISKI-
TABLETTI
0,08/kpl

7,95

1,-
PKT

SUOLATIKUT tuplarasia
PARTYMIX pussi
TORTILLA SIPSIT
SPRITS keksit 400 g
ALLATINI COOKIE 175 g

TUHKAIMURI 
moottorilla 

34,95

saimme 
lisäerän! Electric House

MÄRKÄKUIVAIMURI
- teho 1200 W
Norm. 59,95

NYT 29,97

15 kpl erä!

-50%

METSURIN
SUOJAINSETTI
- sis. kypärän, 
kuulosuojaimet, 
visiirin, niskahupun
Norm. 29,90

NYT 14,95

-50%

euron eväät Honkkarista!
kaikki
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Vuosi 2009 ei niin vaikea kuin syksy ennakoi

Asuntolainojen kysyntä 
vilkastui kesästä alkaen

 Hannu Virtanen

Nordean konttorinjohtaja Ma-
rita Tuomiston mukaan viime 
vuosi ei ollut niin vaikea kuin 
miltä näytti syksyllä 2008. Ta-
louden tunnelmat kuitenkin 
vaihtelivat poikkeuksellisen 
voimakkaasti vuonna 2009. 

Vielä talven aikana pelot 
talouden pitkäaikaisesta la-
maannuksesta ajoivat mark-
kinat voimakkaaseen laskuun. 
Keväällä tilanne alkoi kuiten-
kin parantua.

Asuntolainakysyntä laan-
tui alkuvuodesta lähes tyystin 
ja yritysten investoinnit py-
sähtyivät. Asiakkaat ohjasivat 
säästöjään pääomaturvattui-
hin sijoitustuotteisiin, etenkin 
tileille. Kesää myöten tilan-
ne kuitenkin helpottui ja lop-
puvuodesta taloudellinen toi-
meliaisuus oli jo selvästi vilk-
kaampaa.

Asuntolainojen kysyntä vil-
kastui Tuomiston mukaan ke-
sästä lähtien. Sastamalan ja 
Punkalaitumen alueilla uusi-
en myönnettyjen asuntolaino-
jen määrä oli vuoden aikana 
18,6 miljoonaa euroa. 

-Uusmyynti jäi lopulta vain 
noin 8 prosenttia alhaisem-
maksi kuin edellisvuonna ja 
asuntolainakanta kasvoi 6 pro-
senttia.

-Laskeva korkotaso vaikut-
ti kysynnän elpymiseen. Var-
sinkin lyhyet korot ovat ol-
leet asiakkaidemme suosios-
sa, ovathan ne ennätyksellisen 
alhaalla. Korkotaso ei py-
sy näin halpana ikuisesti, jo-
ten nyt kannattaa miettiä lai-
nan koron suojaamista, sanoo 
Tuomisto.

Vaikeutunut taloudellinen 
tilanne ja lisääntynyt työttö-
myys eivät vielä ole merkit-
tävästi näkyneet asiakkaiden 
kyvyssä hoitaa asuntolaino-
jaan. 

Korkotason alhaisuus aut-
taa asiaa ja lyhennysvapaata 
voi saada esimerkiksi lomau-
tuksen takia.

Säästäminen ja 
sijoittaminen 
kiinnostavat

Säästäminen kasvoi lounaisel-
la Pirkanmaalla konsernin si-
säiset siirrot huomioiden 1,7 
prosenttia.

Osakekurssien romahdet-
tua alkuvuodesta varoja siir-
tyi erityisesti tilimuotoisiin 
tuotteisiin. Kurssien käännyt-
tyä nousuun lisääntyi kiinnos-
tus myös muita sijoitustuottei-
ta kohtaan. 

-Erityisesti indeksilainat 
lisäsivät suosiotaan, niiden 
uusmyynti meidänkin kont-
toreissa oli yli 7 miljoonaa 
euroa. Myös rahastot ja jouk-
kolainat lisäsivät kiinnostus-
taan.

Tuomisto painottaa sitä, 
että sijoitusneuvonta ei ole 
sattumanvaraista toimintaa. 
Siinä ei ole kyse yhden tuot-
teen myymisestä asiakkaalle, 
vaan neuvonta perustuu asi-
akkaan omiin tavoitteisiin ja 
toiveisiin. Siinä otetaan huo-
mioon asiakkaan tuotto-odo-
tukset, sijoitusaika ja riskin-
sietokyky. 

-Hajautus on kaikkina ai-
koina tärkeää, hajautus ajal-
lisesti, korkoihin ja osakkei-
siin, maantieteellisesti ja vielä 

toimialakohtaisestikin, kertoo 
Tuomisto.

Äetsän konttori yhdistettiin 
Sastamalan konttoriin vuoden 
vaihteessa. 

-Teimme kaikkemme, et-
tä asiakkaillemme olisi aiheu-
tunut tästä mahdollisimman 
vähän haittaa, joskin tiedäm-
me, että joillekin kulkeminen 
Vammalaan tai muuhun Nor-
dean konttoriin on vaikeaa.

Tuomisto mainitsee, et-
tä säästämisen mittarilla las-
kettuna ja siirrot muihin Nor-
dean konttoreihin huomioi-
den menetykset olivat kuiten-
kin varsin pienet. Muutama 
kymmenen asiakasta kuiten-
kin lähti.

Yritysten luottokysyntä oli 
vähäistä koko vuoden, sillä ti-
lauskantojen voimakas heik-
keneminen ja vuoden aikana 
kasvanut epävarmuus tulevai-
suudesta hidasti investointeja. 

-Tämä näkyi selvästi myös 
meillä, sanoo Tuomisto, jonka 
mukaan lainaa otettiin pää-
osin välttämättömiin korva-
usinvestointeihin.

Vuosi alkanut vilkkaana

Kuluva vuosi on alkanut sel-
västi vilkkaammissa merkeis-
sä kuin viime vuosi. Taloudel-
linen toimeliaisuus on lisään-
tynyt, yrityksillä on investoin-
tiaikeita ja asuntolainakysyntä 
on vilkasta.

Tuomisto sanoo Nordean 
pyrkivän parantamaan yrityk-
sille tarjottavaa palvelua jat-
kuvasti. Yhtenä esimerkki-
nä uusista palveluista on Etu-
yrittäjyys-konsepti. Yrittäjän 
ja hänen perheensä pankki- 

Nordean konttorinjohtaja Marita Tuomisto kertoo tämän vuoden alkaneen viime 
vuotta toimeliaammin.

Hupia 
Honkolassa
Honkolan asukasyh-
distys ry järjestää leik-
kimielisen ulkoilu-
päivän luistelun mer-
keissä Honkolan luis-
telukentällä tulevana 
lauantaina  kello 14 – 
16.  Asukasyhdistys tar-
joaa lämmintä mehua 
ja puffetista saa ostaa 
makkaraa.

Sportia-
Säkylä 
vuoden 
myymälä
Sportian ketjuyksikkö 
SGN Sportia Oy julkai-
si Sportia-ketjun edel-
lisvuoden terävimmän 
kärjen.   

Kolmatta kertaa jaet-
tu Vuoden-myymä-
lä tunnustus on aiem-
min mennyt Raisioon 
ja Kuopioon.  

Kärkiviisikossa oli 
tälläkin kertaa lähin-
nä suuria myymälöitä, 
mutta voitto kamppai-
lussa meni kompaktille 
ja  tehokkaalle Sportia-
Säkylälle. 

Urheilu- ja Vapaa-
aika Rantamäki Oy on 
toiminut alueella jo pit-
kään, ja on  tuttu paikal-
lisille liikunnan harras-
tajille. 

Aktiivisella ja pal-
velevalla asenteel-
la toimivaa Sportiaa  
luotsaavat Jari ja Päivi 
Rantamäki.   

ja vakuutusasioiden hoidosta 
vastaa oma yhteyshenkilö.

Yrittäjien maksupalveluis-
sa yhtenäinen euromaksualue 
SEPA on nyt erittäin ajankoh-
tainen. Tilinumeroihin, lasku-
jen lähetykseen ja maksami-
seen sekä kortteihin on tulos-
sa muutoksia ja siirtymäaika 
päättyy tämän vuoden lopus-
sa.

Nordea tuo markkinoille 
tänä vuonna uuden käyttöti-
lin. Tilin korko on sidottu uu-
teen käyttökorkoon. Uusi tili 
on tarkoitettu päivittäisten ra-
ha-asioiden hoitoon. Tilillä on 
mahdollisuus parempaan kor-
koon kuin perinteisellä käyt-
tötilillä. Tilissä on korkopor-
taat eli mitä enemmän tilillä 
on rahaa, sitä parempi korko. 
Nykyiset käyttelytilit muuttu-
vat uuden käyttötilin tyyppi-
siksi toukokuussa.

Uuden maksupalvelulain 
myötä pankin tiedonantovel-
vollisuus laajenee asiakkai-
siin nähden. Tämä vaade tu-
lee huomioiduksi myös käyt-
tötiliuudistuksessa. 

-Tiedonantovelvollisuuden 
täyttämiseksi ei riitä enää enti-

senlainen vastakirja, vaan tilin 
tapahtumat tiedotetaan asiak-
kaalle tiliotteella. Vanhan val-
takirjan tilalle asiakas voi kui-
tenkin ottaa niin sanotun tili-
kirjan, Tuomisto kertoo

Nordean henkilöasiakkai-
den verkkopankin turval-
lisuutta lisättiin ottamalla 
käyttöön maksunvahvistus 
12. helmikuuta alkaen. Tä-
män jälkeen poikkeukselli-
siksi havaituille verkkopank-
kimaksuille edellytetään lisä-
vahvistusta ennen maksuun-
panoa. 

Maksun tekee poikkeuk-
selliseksi yleensä sen suu-
ruus tai tili, jonne summa 
maksetaan. maksun lisävah-
vistus tehdään tekstiviestillä 
tai puhelimella.

Tarjoukset ovat voimassa 24.2.-2.3.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

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

Jacky
MAKUPALAT
120 g

200
6 prk
(2,78 kg)
yks. 0,43

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 26.2. Oinaanojan Leipomo 9-16
Yläneen Perinneliha 10-17
LA 27.2. Pyymäen Leipomo 9-16

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 26.2. Pyymäen Leipomo 9-15, Tapola 9-16
LA 27.2. Pirjon Pakari 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%)

O’boy
KAAKAO-
JAUHE
1 kg

Kahden O’boy-
tuotteen ostajalle
säilytysrasia
kaupan päälle!

Panda
Täytelaku ja
Lakupala
PUSSIT
225-
300 g

Loput
TALVIKENGÄT

• ei Kuomat

-50%

349
pkt
(3,49 kg)

189
pss
(5,40-
6,87 kg)

099
pss
(3,30-
4,40 kg)

Ingman
JOGURTIT
200 g

HK
SIKA-NAUTA-
JAUHELIHA
400 g
2 erää/tal. 300

2 pkt
(3,75 kg)
yks. 1,89

Kulta Katriina
KAHVI
500 g
1/tal.

149
pkt
(2,98 kg)
seur. 2,48

100
pkt
(0,013 e/kpl)

100
4 prk
(1,25 kg)
yks. 0,38

Fairy
ASTIAN-
PESU-
AINEET
1 L

Olvi
III-OLUT
24 pack
24x0,33 l

TARJOAMME
ASIAKKAILLEMME

KUUMAA
HERNEKEITTOA

suoraan soppatykistä
niin kauan kuin keittoa riittää
Häijäässä pe 26.2. klo 10 alk.
Huittisissa la 27.2. klo 10 alk.

Lotus Nessu
NENÄLIINA
75 kpl/pkt

199
plo

Hiihtoloman viettoon Hiihtoloman viettoon 
SäästömarketistaSäästömarketista  

24.2.-2.3.201024.2.-2.3.2010

199
prk
(1,99 kg)
norm. 2,58

Felix
KETSUPPI
1 kg

1990
pack
(2,04 l)
sis.pant.
3,60

Tarjous voimassa 
17.2.-30.4.2010

Olvi
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 L

100
plo
(0,60 l)
sis. pantin 0,40
norm. 1,29

Taffel
MEGAPUSSIT
275-350 g

PE-SU
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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.

 Pukuloistoa 
parketilla! s. 7

 Kaverikoirat 
vievät iloa! s. 12

 Sinisen bussin 
mysteeri! s. 14

Kokemäen tilinpäätöksestä 
lievästi alijäämäinen
Kokemäen kaupungin vuoden 
2009 tilinpäätös tulee olemaan 
lievästi alijäämäinen. 

Alijäämäksi tulee runsaat 
0,2 miljoonaa euroa. 

Edellisten vuosien ylijää-
mää on kertynyt noin 1,3 mil-
joonaa euroa, joten ylijää-
mää jää edelleen runsaat mil-
joona euroa. 

-Kuntatalouden tilanne on 
nyt poikkeuksellisen vaikea, 
joten Kokemäen viime vuo-
den tilinpäätöstä voidaan pi-
tää tyydyttävänä, kaupun-
ginjohtaja Martti Jalkanen 
sanoo.

Eniten menojen nousua ta-
pahtui Kokemäellä terveyden-
hoitomenoissa ja erityisesti sai-
raanhoitopiirin maksuosuuk-

sissa, jotka Kokemäellä nou-
sivat lisääntyneestä käytöstä 
johtune nyt runsaat kymme-
nen prosenttia. 

-Käyttömenot lisääntyivät 
runsaat viisi prosenttia, mut-
ta onneksi myös verotuloja ja 
valtionosuuksia kertyi noin 
miljoona euroa talousarvioon 
merkittyä enemmän, Jalkanen 
sanoo.

Sairaanhoitopiiri valmistelee 
laboratoriopalvelujen yhtiöittämistä 
Alueviesti

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri on ryhtynyt valmistelemaan 
laboratoriopalveluja tuottavan 
liikelaitoksensa muuttamis-
ta osakeyhtiöksi ensi vuon-
na. Sairaanhoitopiirin halli-
tus antoi maanantain kokouk-
sessaan Laboratoriokeskuksen 
johtokunnalle luvan ryhtyä 
yhtiömuodon valmisteluun. 
Osakeyhtiön perustamisesta 
päättää lopulta sairaanhoito-
piirin valtuusto.

Valmistelulla ennakoidaan 
lainsäädännön muutosta, jon-
ka jälkeen kunnallinen liike-
laitos olisi jatkossa mahdolli-
nen vain kuntayhtymän sisäi-
senä tuottajaorganisaationa. 

Yhtiöittäminen on myös Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiris-
sä omistajaohjauksen periaat-
teiden mukainen askel labora-
torioiden palvelutuotannossa. 

Sairaanhoitopiirin labo-
ratoriopalvelut toimivat tällä 
hetkellä samassa liikelaitok-
sessa apteekkitoiminnan kans-
sa. Ensisijaisesti valmistellaan 
laboratoriopalvelujen yhtiöit-
tämistä. Apteekkitoiminnan 
järjestämiseen otetaan kantaa 
myöhemmin selvityksen ku-
luessa. 

Yhtiöittäminen nähdään 
sairaanhoitopiirissä mahdolli-
suutena saada laboratoriotoi-
minnalle uusia asiakkaita. Yh-
tiömuodon arvioidaan tuovan 
laboratoriopalveluihin myös 

joustavuutta ja lisäävän mah-
dollisuuksia kehittää uusia toi-
mintamalleja. Yhtiöittäminen 
voisi luoda myös täysin uuden 
lähtökohdan sairaanhoitopii-
rien väliselle yhteistyölle.

Liikelaitosmuodosta on 
saatu kymmenen vuoden ajal-
ta kokemusta, jonka pohjalta 
Laboratoriokeskuksessa tun-
netaan markkinat ja liiketoi-
minnan riskit. Liikelaitoksen 
kilpailukyky on arvioitu erit-
täin hyväksi ja sen taloudelli-
nen tilanne on vakaa.

Jos yhtiö päätetään valmis-
telun pohjalta perustaa, koko 
vakinainen virka- ja työsuh-
teessa oleva henkilöstö siir-
tyy osakeyhtiön palvelukseen 
vanhoina työntekijöinä.

Ikkunoiden ASENNUSNÄYTÖS
huomenna to 25.2. klo 10-17
Tero Lintula, Haanmäentie 17, Peipohja

Kirkkaasti erilainen
ikkuna- ja oviremontti

Tiimi-edustaja
Tuomo Järvenpää

p. 0400 765 521, tuomo.jarvenpaa@tiimi-ikkuna.fi
www.tiimi-ikkuna.fi

Rahoituspuoltoja 
kulttuurikeskukselle 
ja yrityshankkeille
Alueviesti

Kehittämisyhdistys Joutsen-
ten reitti ry:n hallitus käsitte-
li seitsemän uutta hankehake-
musta vuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan torstaina. Nel-
jä hanketta sai rahoituspuol-
lon, yksi hylättiin ja kaksi jäi 
pöydälle lisäselvityksiä varten.

Arteles Pirkanmaa Oy:n 
hankkeessa perustetaan kan-
sainvälisen tason kulttuurikes-
kus Nobel-kirjailija F. E. Sil-
lanpään maisemiin, Hämeen-
kyrön Haukijärven vanhalle 
koululle. Keskus toimii taitei-
lijaresidenssinä, jonka ensim-
mäiset ulkomaiset taiteili-
jat saapuvat heinä-elokuussa. 
Hankkeen takana on kolme 
nuorta suomalaista, kansain-
välisesti menestynyttä taitei-
lijaa.

Huittisten kaupungin elin-
keinojen kehittämishankkees-
sa kootaan yhteen seudun pa-
jayrittäjät metalli-, puu- ja 
korjaamotoimialoilla. Tavoit-
teena on synnyttää 25 yrityk-
sen verkosto, jota kehitetään 
seuraavilla osa-aluieilla: liike-
idean kehittäminen, liiketoi-
mintasuunnitelma, toiminnan 
kannattavuus, rahoitus, mark-
kinointiviestintä, tietoteknii-
kan osaaminen ja teknologi-
nen kehitys. Yhteistyön avul-
la kyetään vastaamaan entistä 
suurempiin tilauksiin. Metal-
li-, puu- ja korjaamoalojen 
mikroyrityksille on myönnet-
ty puolet Joutsenten reitin 30 
yritystuesta vuosina 2007-09.

Hämeenkyrössä toimivan 
Kiviliike Sairanen Oy:n tuo-
tekehityshankkeessa suunni-

tellaan uusi hautakivimallisto. 
Mallistolla tavoitellaan uutta 
asiakassegmenttiä ja 2,5 uutta 
työpaikkaa.

Sastamalalaisen Sastama-
rine Ky:n perustamisinves-
toinnissa tuetaan elämysmat-
kailupalveluyrityksen kalus-
ton hankintaa. Tavoitteena on 
luoda neljä uutta työpaikkaa.

Nyt puollettujen hankkei-
den yhteenlasketut kustan-
nukset ovat 420 000 euroa, 
josta julkisen tuen osuus on 
52 prosenttia. Joutsenten reit-
ti ry:n vuosien 2007-2010 ra-
hoituskehyksestä on puoltojen 
jälkeen sidottuna 90 prosent-
tia. Seuraavan kerran hallitus 
käsittelee hankehakemuksia 
15. huhtikuuta.

Byrokratia johtanut 
tukien peruuntumiseen

EU-osarahoitteisten maa-
seutuhankkeiden monimut-
kainen byrokratia on johta-
nut Joutsenten reitillä kah-
den puolletun yritystuen pe-
ruuntumiseen. Peruuntuneet 
tuet ovat HI-Apu tmi:n Ensi-
apukoulutustoiminnan käyn-
nistäminen ja Pertti Leino-
nen tmi:n Korjaamon kone-
halli. Hankkeita on toteutettu 
yritysten omalla rahoituksella. 

Peruuntuneet tuet ovat mui-
den hakijoiden käytettävissä.

Joutsenten Reitin toimin-
nanjohtaja Petri Rinteen mu-
kaan tukahduttava byrokratia 
on laajalti tunnustettu kuluvan 
maaseuturahoituskauden pää-
ongelma. Ministeri Sirkka-Lii-
sa Anttilan aloitteesta koottu 
hankebyrokratian purkuryh-
mä sai työnsä valmiiksi vuoden 
vaihteessa. Kattava joukko suo-
situksia odottaa nyt Maaseutu-
viraston toimeenpanoa.

Tytti Siltanen vetää 
itsearvioinnin

Joutsenten Reitin hallitus valitsi 
toiminnanjohtajan isyysloman 

sijaiseksi maaliskuulle porilai-
sen elintarviketieteiden maisteri 
Tytti Siltasen. Siltasella on mo-
nipuolinen yhteisökehittäjäta-
usta muun muassa edellisen ra-
hoituskauden kansallisesta toi-
mintaryhmien verkostosta. 

Päätehtävänä on yhdistyk-
sen itsearvioinnin toteutta-
minen rahoituskauden puoli-
välin tilanteessa.  Itsearvioin-
nissa Joutsenten reitti ry:n yh-
teistyökumppaneilla on tärkeä 
rooli. Kysymyksinä ovat, missä 
on onnistuttu ja missä epäon-
nistuttu ohjelmakauden alku-
puoliskolla ja kuinka toimin-
taa pitäisi kehittää rahoitus-
kauden loppupuoliskolla vuo-
teen 2013 mennessä.

Tutustu uusiin sivuihimme

www.alueviesti.fi 

Kenen asialla 
aktivistit ovat?

T
urkistarhausta vastustavat eläinsuojelu-

järjestöt ovat vaatineet kovaan ääneen ja 

näyttävästi maa- ja metsätalousministe-

ri Sirkka-Liisa Anttilan eroa. Heidän mukaansa 

Anttila on vältellyt vastuutaan eläinten huonoa 

kohtelua koskevien uutisten yhteydessä. Toisella 

puolella olevat ovat puolestaan leimanneet eläi-

naktivistit terroristeiksi, joiden ainoa tehtävä on 

lopettaa laillinen elinkeino Suomessa.

Kameroiden ja videoiden kanssa liikkuvat ”ris-

tiretkeläiset” ovat liikkuneet viime aikoina pait-

si turkistarhoilla, myös navetoissa ja sikaloissa. 

Lööppijulkisuusko se onkin, jota he haluavat? 

Eläinsuojelulaki kun velvoittaa auttamaan sairas-

ta eläintä tai ilmoittamaan asiasta. Korostan, että 

en missään nimessä hyväksy eläinten huonoa koh-

telua. Silti epäilen, ovatko aktivistien kuvaamat vi-

deot antaneet ollenkaan realistista kuvaa siitä, mi-

ten niin turkiseläimiä kuin vaikkapa sikoja meillä 

Suomessa pääsääntöisesti hoidetaan.

”Lööppijulkisuusko se onkin, 

jota he haluavat?

Meillä jokaisella on oikeus ilmoittaa eläimen huo-

nosta kohtelusta asianmukaisesti, mutta eläinoi-

keusaktivistit toimivat usein lakia ja toisen omai-

suutta kunnioittamatta. Tuhoiskujen kohteina on 

ollut myös metsästys- ja kalastusvälinekauppo-

ja kuten lihanjalostuslaitoksia ja lihankuljetusau-

tojakin. Joidenkin metsästysseurojen alueilla on 

kaadeltu hirvitorneja. Se on rikollista toimintaa, 

oikeustajuni sanoo.

Entä miten järjetöntä hommaa on tarhaeläinten 

vapauttaminen luontoon? Suomen minkkikanta 

on muuten saanut alkunsa  juuri turkistarhoista 

karanneista yksilöistä. Minun puolestani Suomes-

sa kyllä voidaan lopettaa turkistarhaus ja samalla 

tehostaa minkin metsästystä luonnossa. Linnus-

tonsuojelun nimeen. Minkki on nimittäin varsi-

nainen tappokone ja tuholainen luonnossa.

PS: Missä ovat ne aktivistit, jotka banderolleineen 

lähtisivät vaatimaan oikeuksia vanhuksille, hyväk-

sikäytetyille ja pahoinpidellyille lapsille ja kaikille 

heille, joiden oma ääni ei kuulu?

Maija Latva
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”Esimerkillistä vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta”

Jääkäri Juuso Koskinen 
palkittiin sotilasansiomitalilla

 Maija Latva 

Porin Prikaatissa palveleva 
punkalaitumelainen jääkä-
ri Juuso Koskinen palkittiin 
perjantaina Loimaalla järjeste-
tyn valatilaisuuden yhteydessä 
Puolustusvoimain komenta-
jan myöntämällä sotilasansio-
mitalilla. Harvinainen mitali 
myönnetään puolustusvoimi-
en palveluksessa oleville tun-
nustuksen osoituksena eri-
tyisestä kunnostautumises-
ta palveluksessa, erityisestä 
neuvokkuudesta tai aloitteel-
lisuudesta tai pelottomasta 
toiminnasta vaaratilanteessa. 
Tammikuun viimeisen päivän 
varhaisena aamuhetkenä Kos-
kisen ja hänen kolmen tove-
rinsa esimerkillinen toiminta 
pelasti mitä todennäköisem-
min ihmishengen.

Mies nukkui sohvalla

31.1.2010 kello 4.30 alokas 
Koskinen sekä hänen punka-
laitumelaissyntyiset toverinsa 
Timo Uusi-Kouvo, Pyry Saa-
rikko ja Arttu Lintunen olivat 
tulossa Forssasta illanvietos-
ta. Nelikko päätti ajaa Urja-
lan Nuutajärven kautta, koska 
halusivat mennä katsomaan 

paikkaa, jossa heidän tutta-
vansa oli ajanut ojaan peu-
raa väistäessään. Tuttava oli jo 
päässyt pinteestä, mutta jäljet 
olivat näkyvissä.

Nuoret miehet jatkoivat 
matkaansa ja havaitsivat pian 

tulen loimua omakotitalossa, 
joka oli noin 300 metrin pääs-
sä tiestä. Neuvokkaat nuoru-
kaiset ajoivat talon pihaan ja 
huomasivat omakotitalon ul-
koeteisen ja lisäsiiven olevan 
tulessa. 

-Pystyimme toimimaan yl-
lättävän rauhallisesti ja joh-
donmukaisesti, Koskinen ker-
taa. 

Uusi-Kouvo soitti välittö-
mästi hätäkeskukseen ja Kos-
kinen ryhtyi tarkastamaan, 

onko talon sisällä ihmisiä. 
Hän havaitsi ikkunasta kurkis-
taessaan, että sohvalla nukkuu 
mieshenkilö. Koskinen hakka-
si ikkunaa lujasti ja sai miehen 
hereille ja ulos talosta. 

Tuossa vaiheessa savun-
muodostus oli jo niin rajua, 
että asukas olisi mitä toden-
näköisemmin menehtynyt sa-
vukaasuihin minuuttien ku-
luessa.

Ilman nelikon yöajelua ta-
rinalla olisi todennäköisesti 
toisenlainen loppu, sillä talo 
sijaitsee maaseudulla erittäin 
hiljaisen tien varrella, eikä ta-
lon välittömässä läheisyydessä 
ole myöskään naapureita.

Paras varuskunta

Juuso Koskinen kertoo viihty-
vänsä hyvin Säkylän Huovin-
rinteellä. -Olen tyytyväinen 
kun pääsin tänne, tämä on 
mielestäni paras varuskunta, 
hän toteaa. Koskinen ei vielä 
tiedä palvelusaikansa pituutta. 

-Eikä minulla ole mikään 
kiire sieltä pois, hän jatkaa hy-
myillen. 

Armeijan jälkeen Koskinen 
jatkaa  rakennusalan työnjoh-
dollista koulutusta Hämeen-
linnassa.

Jääkäri Juuso Koskinen viihtyy armeijassa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyvään tulokseen
 Alueviesti

Sairaanhoitopiiri ja kunnat 
ovat onnistuneet vastaamaan 
kiristyneeseen rahoitustilan-
teeseen ja palvelutuotannon 
sopeuttamistarpeeseen, osoit-
taa Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin viime vuoden tilin-
päätös. 

Säästötoimista huolimat-
ta kiireelliseen hoitoon pää-
si loppuvuodesta aiempaa pa-

remmin. Myös kiireettömään 
hoitotakuulain mukaiseen 
hoitoon pääsy voitiin sairaan-
hoitopiirissä turvata. 

Sairaanhoitopiirin palvelu-
ja käytti viime vuoden aika-
na kaikkiaan 132 000 henki-
löä, mikä on 1 500 vähemmän 
kuin edellisvuonna. Palve-
lutuotannon määrää kuvaa-
vat hoitopäivät ja hoitojak-
sot vähenivät edellisvuodes-
ta, mutta avohoitokäyntien 

määrä pysyi kuitenkin ennal-
laan puolen miljoonan käyn-
nin tasolla. 

Sairaanhoitopiiri tekee vii-
me vuodelta lähes kolmen mil-
joonan euron ylijäämäisen tu-
loksen, koska Sydänkeskus-
liikelaitoksen yhtiöittämisjär-
jestelyn seurauksena piirille 
syntyi neljän miljoonan euron 
satunnainen tulo. Piirin varsi-
naisen toiminnan tulos jää kui-
tenkin lievästi tappiolliseksi.

Historiallisen pienet 
kasvuprosentit

Sairaanhoitopiirin toiminta-
tuotot olivat viime vuonna 591 
miljoonaan euroa ja kulut 560 
miljoonaa euroa. Piirin alku-
peräiseen talousarvioon näh-
den toimintatuottojen alitus ja 
kulujen ylitys olivat alle puo-
len prosenttiyksikön luokkaa. 

Vuoden aikana tarkistet-
tu talousarvio toteutui keski-

määrin 103 prosentin tark-
kuudella. 

Jäsenkuntien erikoissai-
raanhoidon palvelusopimuk-
set toteutuivat 101,6 prosen-
tin tarkkuudella. Palvelusopi-
mukset ylittyivät Tampereen, 
Virtain kaupungin ja Kehys-
kuntien tilaajarenkaassa. 

Muiden tilaajarenkaiden 
laskutus jäi sovittua pienem-
mäksi. Sopimusasiakkaat sai-
vat vuoden aikana neljän pro-

sentin laskutushyvitykset, yh-
teensä 16,6 miljoonaa euroa 
palveluostojensa mukaisessa 
suhteessa.

Sairaanhoitopiirille siir-
tyi viime vuonna useita uusia 
palvelukokonaisuuksia alueen 
kunnilta, joten sairaanhoito-
piirin menojen ja tulojen kas-
vuprosentit nousevat viime 
vuodesta jonkin verran. Ti-
linpäätöksen vertailukelpoi-
set muutosprosentit edellis-

vuoteen nähden ovat kuiten-
kin historiallisen pieniä, yh-
destä kahteen prosenttia. 

Sairaanhoitopiirille siirtyi-
vät vuoden 2009 alussa kehi-
tysvammaisten laitos- ja kun-
toutusneuvolapalvelut se-
kä Ruoveden kunnan perus-
terveydenhuolto. Toukokuun 
alussa sairaanhoitopiirille siir-
tyi Tampereen kaupungin pe-
rusterveydenhuollon päivys-
tystoiminta.

Äetsään suunnitteilla uusi bio-vetyvoimalaitos
 Hannu Virtanen

Leppäkosken Energia Oy:n ja 
Kemira Chemicals Oy:n yh-
teistyöyritys FC Energia Oy 
suunnittelee uuden 30 mega-
watin bio-vetyvoimalaitok-
sen rakentamista Sastamalan 
Äetsään. Laitos tuottaa pro-
sessihöyryä, sähköä ja kauko-
lämpöä. Laitos sijoitetaan FC 
Energian nykyisen höyrykat-
tilalaitoksen läheisyyteen Ke-
mira Chemicals Oy:n tuotan-
tolaitosalueelle.

Bio-vetyvoimalaitos on en-
simmäinen koskaan rakennet-
tu voimalaitos, jossa poltetaan 
samanaikaisesti matalapai-
neista vetykaasua ja biopoltto-
aineita. Voimalaitos tulee pie-
nentämään valtakunnallisesti 
sähköntuotannon hiilidioksi-
dipäästöjä. 

FC Energia Oy:n hallitus 
tekee lopullisen rakennutta-
mispäätöksen sen jälkeen, kun 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 
antanut päätöksensä laitoksen 
investointituesta.     

FC Energian nykyinen höy-
rykattilalaitos rakennettiin 
vuonna 2003 ja nyt rakennet-
tavan uuden laitoksen tarkoi-
tuksena on hyödyntää poltto-
aineenaan nykyistä enemmän 
Kemira Chemicals Oy:n pro-
sessista vapautuvaa vetyä sekä 
puuhaketta ja turvetta. 

Turve tulee olemaan lai-
toksen varapolttoaineena. Li-
säksi sillä tasapainotetaan vi-
hermetsähakkeen polttopro-
sessia.  Bio-vetyvoimalaitos 
korvaa nykyiset huippu- ja va-
rapolttoaineet, joita ovat ras-
kas- ja kevyt polttoöljyt, sekä 

hyödyntää Kemira Chemicals 
Oy:n ylijäämävedyn kokonaan 
sähköntuotannossaan.

Ympäristölupa 
kuulemisvaiheessa 

Parhaillaan bio-vetyvoimalai-
tokselle haetaan ympäristölu-
paa. Ympäristöluvan hakemi-
sessa on huomioitu laitoksen 
ympäristövaikutukset. Voi-
malaitos ei lisää alueella vallit-
sevaa melutasoa. Ilmanpäästöt 
on selvitetty leviämismallilla. 

Biopolttoaineen purku ja 
käsittely tapahtuu siten, et-

tä pölyä ei pääse leviämään 
ympäristöön. Voimalaitos va-
rustetaan sähkösuodattimella 
poistamaan biopolttoaineista 
poltettaessa tulevia hiukkasia. 

Prosessissa syntyvät lento- 
ja pohjatuhka  kuljetetaan voi-
malaitokselta pois suljetuissa 
konteissa.     

Bio-vetyvoimalaitoksen 
turbiinin lauhduttimen jääh-
dytysvedet lämpiävät proses-
sissa keskimäärin 7 astetta ja 
niiden vaikutus Kokemäenjo-
en veden lämpötilaan on tal-
visin noin 0,001 astetta ja ke-
säisin 0,004 astetta.  

FC Energia Oy:n toimitus-
johtaja Kari Kuivala ja Ke-
mira Chemicals Oy:n toi-
mitusjohtaja Seppo Tuo-
misto suunnitellun voima-
laitostontin edustalla.

”Laitos tuottaa prosessihöyryä, 

sähköä ja kaukolämpöä. 
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Abit lukulomalle, 
kakkoset parketille

 Marianna Langenoja 

Viime torstai oli noin 60 sas-
tamalalaiselle abille suuri ja 
ainutlaatuinen päivä, sillä he 
viettivät elämänsä ensimmäi-
siä ja viimeisiä penkinpaina-
jaisia. 

Vammalan lukion kolmos-
luokkalaiset olivat pukeutu-
neet hurjiksi kauhufantasia-
elokuvien tyyliin. Joukkoon 
mahtui ainakin useampi Krei-
vi Dracula, ja taisi siellä lipua 
myös Muumilaakson Mörkö 

ja juoksennella Screamin ku-
minaama. 

Abigaalaa vietetään sen 
kunniaksi, että ainakin suurin 
osa kolmosista jättää nyt luki-
on taakseen ja aloittaa luku-
loman ylioppilaskirjoituksia 
varten. Jos kaikki menee hy-
vin, ei rakkaaseen opinahjoon 
tarvitse enää palata, vaan ne-
nä käännetään kohti tulevai-
suutta. 

Tämänvuotisen abigaalan 
iloiset juontajat Emmi Honka-
la ja Inka Seppä totesivat gaa-

lan jälkeen, että tuntuu ”aika 
pirun hyvältä”. 

Inka lisäsi, että stressi kir-
joituksista painaa vähän pääl-
le, mutta sitä ei kuulu miettiä 
näin ainutkertaisena päivänä. 

Punahilkaksi pukeutunut 
Inka ja sudeksi itsensä naa-
mioinut Emmi suunnittelivat 
tulevaa iltaa: –Aiomme tehdä 
ainakin perinteisen Vamma-
lan baarikierroksen koko po-
rukalla. 

Abigaalaan oli keksitty mo-
nenlaista kisaa ja touhua niin 

oppilaille kuin opettajillekin. 
Myös abivideo oli onnistunut 
hyvin ja herätti hilpeyttä aina-
kin oppilaissa. 

Heti gaalan jälkeen nuoret 
pinkaisivat juoksuun ja nou-
sivat karkkisäkit heiluen kah-
teen kuorma-autoon. Kara-
mellit lentelivät, ja abit vilkut-
telivat autojen kurvatessa pi-
hasta pois. 

Muitakin 
onnellisia

Abiturientit eivät kuitenkaan 
olleet päivän ainoat onnelli-
set.  Sanna Moisander perhei-
neen odotti tunnin ajan lukion 
pihassa pakkasessa, että abit 
lopettaisivat gaalansa ja aloit-
taisivat karamellikierroksen-
sa. Lauri Moisander (4v.) hih-

kui ilosta karkkisateessa kuor-
ma-auton vierellä. Yhdessä 
pikkusiskonsa Iida Moisande-
rin (2v.) kanssa hän keräsi tas-
kut täyteen karamelleja. 

Äiti naureskeli, että per-
heen nuorimmaiselle ei taida 
vielä maistua kovat karamellit, 
mutta isoveli kyllä pitää huo-
len siitä, että joka ikinen tulee 
syödyksi. 

–Viime vuonna satuimme 
vahingossa näkemään penk-
kariauton kadulla ja saamaan 
karkkiakin. Siitä lähtien Lauri 
on silloin tällöin kysellyt, kos-

Vammalan lukion abien piti olla tänä 
vuonna kauhutunnelmissa, mutta siitä-
kin huolimatta leveitä hymyjä oli mah-
doton piilotella iloisena päivänä.

Oikealla: Susi eli Emma 
Honkala uhkasi syödä Pu-
nahilkan eli Inka Sepän 
jalan. Abikaksikko toimi 
torstaisen gaalan juonta-
jana. 

Kuorma-autot lähdössä Vammalan lukion pihalta. Innokkaat lapset saivat osansa karkkisateesta. 

Sastamalan oppaat muistivat yhteistyökumppania 

Reisuköppi oli Anneli 
Keinoselle iloinen yllätys 

 Samuli Kinnari

Ensimmäinen Sastamalan 
matkasauva eli Reisuköppi on 
myönnetty tekstiilitaiteilija An-
neli Keinoselle. Huomionosoi-
tuksen luovutti Sastamalan Op-
paat ry, joka aloitti uuden pe-
rinteen kansainvälisenä matkai-
luoppaan päivänä sunnuntaina. 

-Me Sastamalan oppaat ha-
luamme tuoda viestiä päättä-
jille ja yrittäjille matkailuyh-
teistyön tärkeydestä eri toi-
mijoiden välillä. Yhdessä 
olemme enemmän, sanoo Sas-
tamalan Oppaat ry:n puheen-
johtaja Maiju Vuorenoja.

-Tekstiilitaiteilija Anne-
li Keinonen on oivallinen esi-
merkki yhteistyökumppanista, 
jonka toimintatarmo ja idea-
arkku pulppuavat ehtymättö-
minä, Vuorenoja jatkaa. 

Keikyän entisellä meijerillä 
työskentelevä tekstiilitaiteilija 
Anneli Keinonen yllättyi iloi-
sesti saamastaan huomion-
osoituksesta. -Täytyy myön-
tää, että olin hieman hämmen-
tynyt, Keinonen toteaa. 

Matkailulla on Anneli Keino-
sen yritykselle suuri merkitys. 

-Sesonkiaikamme ovat riip-
puvaisia matkailusta ja lomis-
ta. Meillä käy hyvin paljon 
matkailijoita ympäri Suomen 
ja ulkomailtakin. 

Matkailun parissa toimivien 
yrittäjien välisestä yhteistyöstä 
Keinonen on hyvillään. -Mei-
tä on yrittäjiä, jotka käymme 
samoilla messuilla ja olemme 
tehneet yhteistyötä jo pitkään. 
Matkailijat kysyvät vinkke-
jä, joten alueen kohteista pitää 
tietää, Anneli Keinonen sanoo. 

Voimaa elämästä 
ympärillä 

Anneli Keinonen Oy täyttää 
tänä vuonna kolmekymmen-
tä vuotta. Heinäkuuhun ajoit-
tuvan merkkipäivän viettoa on 
jo suunniteltu. -Aivan kaikkea 
en vielä uskalla paljastaa, mut-
ta suunnitelmissa on Keikyän 
perinteen keräämiseen liitty-
vä projekti, Keinonen toteaa. 
Vuosien varrella Keikyän en-
tisellä meijerillä on järjestet-
ty monenlaisia tapahtumia. 
-Sillä, että tapahtuu, on erit-

täin suuri merkitys matkai-
lunkin kannalta, Anneli Kei-
nonen pohtii. 

Nykyään Anneli Keinonen 
tunnetaan erityisesti pukeutu-
mispaidoista. -Ensin teimme 
tauluja, tekstiilitaiteilija sanoo. 
Lama 1990-luvun alkupuolel-
la kuitenkin muutti tilannetta. 

-Aloimme tehdä T-paitoja, 
jotka muotoutuivat pukeutu-
mispaidoiksi, kertoo Keinonen 
tuotevalikoiman muokkautu-
misesta. Kuluvalle vuodelle An-
neli Keinosella on positiivisia 
odotuksia. -Piharakennukseen 

suunnittelemme näyttelytilaa, 
josta ehkä tulee monitoimiti-
la. Kesäkahvilaakin on mietitty. 
Puhtia Anneli Keinonen am-
mentaa yhteistyöstä ja elämästä 
ympärillään. -Saan voimaa luo-
da uutta, kun tulee paljon ihmi-
siä ja yhteistyökuviot toimivat 
kyläläisten kanssa. 

Reisuköppi kuvaa liikettä 

Sastamalan matkasauva eli Rei-
suköppi kuvaa liikettä. -Tyrvään 
murteen sanakirjasta selvisi, et-
tä luusi on opas. Sana ei kuiten-
kaan maistunut hyvälle, vaik-
ka luusin kampraati olisikin ol-
lut oppaan ystävä. Sitten löytyi 
reisu, josta tuli Reisuköppi eli 
Sastamalan matkasauva, kuvai-
lee Maiju Vuorenoja huomion-
osoituksen nimen syntymistä. 

-Sastamalan matkailulla on 
vahvat juuret ja matkailum-
me on nyt vahvasti virtaamas-
sa eteenpäin meidän kaikkien 
hyväksi, Vuorenoja toteaa. 

Merkkipäivänä töissä 

Sastamalan oppaat viettivät 
kansainvälistä matkailuoppaan 
päivää Ellivuoren laskettelukes-
kuksessa. Oppaat jakoivat hiih-
tolomaisille Sastamalan seudun 
matkailuesitteitä ja kertoivat 
matkailutarjonnasta. 

-Ykköskohde on Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkko - se kiin-
nostaa ehdottomasti. Näin hiih-
tolomien aikaan kysytään myös 
lomamökeistä. Lapsiperheet et-
sivät Herra Hakkaraista. Us-
kon, että tulevaisuudessa Kirja-
Sastamala on yksi meidän maa-
merkkimme, Vuorenoja sanoo. 

Tekstiilitaiteilija Anneli Keinonen (keskellä) vas-
taanotti Sastamalan matkasauvan eli Reisuköpin 
Sastamalan opasyhdistyksen puheenjohtaja Mai-
ju Vuorenojalta (oikealla) ja sihteeri Tuula Hei-
noselta. Oppaat viettivät kansainvälistä matkai-
luoppaan päivää työn merkeissä Ellivuoren las-
kettelukeskuksen paviljongissa. 

Jääravit Roismalanlahdella 
tulevana sunnuntaina
Sastamalan Roismalanlahdel-
la ravataan jälleen tulevana 
sunnuntaina. Kello 13 alka-
vissa jääraveissa on 10 lähtöä, 
joista kaksi on poneille ja kak-

si montelähtöä. Tapahtumaan 
on ilmoitettu 80 hevosta.

Tapahtuman järjestää Vam-
malan Seudun Ravi ry, joka 
viettää tänä vuonna 100 vuo-

tisjuhlavuottaan. Ohjelmas-
sa on lisäksi poniratsastusta ja 
arpajaisia. 

Jäällä raviyleisöä palvelee 
myös ravintola.

Kuutamohiihtoa Laviassa

Perinteinen Lavian kuutamo-
hiihto järjestetään tulevana 
perjantaina. Kuutamohiihto 
on järjestyksessään kahdek-
sastoista ja kuntoilijoita tal-
viseen iltaan on olosuhteis-

ta riippuen lähtenyt liikkeelle 
normaalisti 150-300 henkeä. 
Täysikuu osuu sunnuntail-
le, joten selkeän sään vallites-
sa olosuhteet illalle pitäisi ol-
la hyvät. 

Matka Lavian kirkonkyläs-
tä puhdistamon rannasta Sel-
käsaareen on pituudeltaan 3,5 
km suuntaansa. Mehupiste 
kanttiineineen saaressa palve-
lee kello 19.30 lähtien kello 23 
asti, jolloin suoritetaan arvon-
ta. Arvonnassa päävoittona on 
potkukelkka.
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ka ne autot tulevat uudestaan. 
Tänä vuonna tätä tapahtumaa 
ei voinut missata.

Perhe sai sitkeän odottelun 
jälkeen taskut pullolleen kara-
melleja ja lähtivät onnellisina 
kotiin. Äiti vielä huikkasi pe-
rään, että samana päivänä ei 
koko saalista ole kuitenkaan 
tarkoitus syödä. 

Kun abit saivat juhlat juh-
littua, oli perjantaina luki-
on kakkosluokkalaisten vuo-
ro huvitella. He ovat nyt ko-
ko koulun vanhimmat, jonka 
kunniaksi he tanssivat perin-
teiset vanhojen tanssit. Yleisö 
jälleen huokaili tyttöjen upei-
den pukujen ja hyvin suunni-
teltujen koreografi oiden täh-
den. Jos ovat penkinpainajai-
set ikimuistoiset, niin kyllä 
vanhojen tanssistakin jää ko-
ko elämän pituiset muistot. 

Iida ja Lauri Moisander löysivät lukion pihalta kasapäin karamelleja. He odottelivat 
abiturientteja jopa tunnin ajan pakkasessa.

Nämä nuoret kaunottaret huomattaisiin linnan juhlissakin. Noora Maurinen (vasemmalla), Helmi Ryösä, Inkeri 
Koskinen, Emilia Vuokko ja Liisa Mäkinen valmiina parketille. Kuva: Iida Latva.

Jaakko Uurto vei Inkeri Koskisen tanssin pyörteisiin. 
Kuva: Iida Latva.

Oikealla: Pukuloistoa 
Vammalan lukiolla. Kuva: 
Iida Latva.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Oskari Mikael Koiranen, Samuli 
Kristian Luukkanen, Lotta Lian-
na-Maria Pohjanen Mouhijärvi, 
Emilia Anni Marja Tuomilaakso 
Suodenniemi.
KUOLLUT:
Leo Pellervo Vasara 99 v. Mou-
hijärvi, Sisko Lahja Maria Ran-
tanen 91 v. Keikyä, Saima Teller-
vo Uusitalo 90 v., Pentti Nikolai 
Myllynpää 76 v., Eeva Kristiina 
Petäjistö 67 v. 

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 28.2. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Tenkanen, Paavilai-
nen, Mattila A. Messu, Suoden-
niemen kirkko klo 10, Hautala, 
Inkeroinen. Messu, Kiikan kirk-
ko klo 10, Pihlajamaa, Rajalam-
pi. Messu, Sammaljoen kirkko 
klo 13, Paavilainen, Mattila A, 
kirkkokahvit. Hiljaisuuden mes-
su, Mouhijärven kirkko klo 13, 
Hautala, PieniSuuriMissio. Mes-
su, Karkun kirkko klo 18, Hau-
tala, Vuoristo. Messu, Keikyän 
kirkko klo 18, Pihlajamaa, Ra-
jalampi.
Kokoonnumme yhteen
Ke 24.2. Läskillä lukutaitoa –
laihdutuskampanjan kokoontu-
minen, Vammalan srk-talo klo 
18, terveydenhoitaja Jaana Kan-
gas puhuu ruokavaliosta. Tyr-
väänkylän kinkerit Terttu Kuu-
selassa (Tyrväänkylänt. 263) klo 
18.
To 25.2. Lähimmäiset, Vamma-
lan seurakuntatalo klo 13.30. 

Arkivaatteissa-ilta, Vammalan 
srk-talo klo 18.30, kouluttaja 
Markku Kuusjärvi kertoo, mil-
laista on miesten tekemä vapaa-
ehtoistyö.
Pe 26.2. Srk-piiri, Lantula-talo 
klo 13.15.
Su 28.2. Helmi Pikku-Sianojan 
muistoseurat Vilho Pikku-Si-
anojalla (Murtoonmaant. 205) 
klo 15.
Ma 1.3. Kaltsila-Hanhijärven 
kinkerit Terhi ja Heikki Paku-
lassa (Kaltsilant. 71) klo 18.
Ti 2.3. Miesten saunailta, Levon 
metsästysseuran maja klo 18, 
sauna klo 17, khra Paavilainen 
kertoo, mitä työ Sastamalassa 
on vaatinut ja antanut. Tapio-
lan kinkerit Toini ja Jaakko Mä-
ki-Laurilassa (Punkalaitument. 
489) klo 19.
Ke 3.3. Keskiviikkokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13. Roisma-
lan kinkerit, Roismalan päivä-
kerhotila (Katajistonk. 4) klo 
18. Usko tai älä! katekumenaat-
ti-ilta, Vammalan seurakuntata-
lo klo 18.
To 4.3. Ajattelijoiden klubi, Pyy-
mäen konditoria (Onkinimenk. 
6) klo 18, ”Tie masennuksesta 
valoon” Timo Järvenpää.

Karkun 
kappeliseurakunta

Ke 24.2. ”Virrestä veisaan” virsi-
ilta, srk-talo klo 18, Urpo Vuo-
renoja.
Pe 26.2.- La 27.2. Kuutamo-
hiihto, Palvialan valaistu latu pe 
klo 15– la klo 15, 1 euro/kier-
ros, seurakuntatalossa leväh-
dyspaikka, kahvia ja kastamista, 
reitin varrella lettuja ja makka-
raa, la hernekeittoa klo 11 alk., 
pe Herra Hakkarainen paikalla 
klo 17 ja yhteislaulua srk-talos-
sa klo 20, la Motoriikka-Miik-
ka esiintyy klo 12, päiväkerho-
jen hiihtokilpailut klo 12.30, ta-
pahtuman tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle.
Ma 1.3. Karkun Kamari, srk-ta-
lo klo 12, ateria.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 25.2. Ikäpiste, srk-talo klo 
12, mukana Kaija Koivula.

Vauva-
uutisia

Taija ja Juha-Matti Vesamäki 
saivat pojan Vammalan alue-
sairaalassa 13.2. Iinan (2,5 v.) 

pikkuveli painoi 4180 g ja oli 51 
cm pitkä. 

Mia ja Mikko Keskikiikoinen 
Sastamalan Vammalasta ovat 

saaneet poikavauvan 30.1.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Sanna ja Jani Hovilehto Huitti-
sista ovat saaneet tyttövauvan 

(3840 g, 51,5 cm) 6.2.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Maria Harju ja Mika Ranta 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 6.2.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Minna ja Miika Parvio Sastama-
lasta ovat saaneet poikavauvan 
8.2.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Kristiina ja Jussi Rainio 
Sastamalan Vammalasta ovat 

saaneet poikavauvan 9.2.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Outi Seikku ja Timo Santanen 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 12.2.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Kuolleita

Ti 2.3. Keikyän kinkerit Sirkka 
Wigrenillä, Vanha Pappila (Äet-
sänt. 9) klo 18.30.
Ke 3.3. Siionin Kanteleen lau-
luilta, srk-talo klo 19.
To 4.3. Lähetysseura, srk-talo 
klo 12.

Kiikan 
kappeliseurakunta

To 25.2. Hartaushetki, Kuusi-
mäen palvelukoti klo 12.30.
Su 28.2. Kalevalan päivän Yh-
teisvastuu-lounas, Kämmäkän 
kylätalo (Illont. 3) klo 12-14, 
hinta 10 e, arpajaiset, ilmoittau-
tumiset viimeistään 22.2. puh. 
045 678 2128 Sirpa Perkola ja 
0400 230 270 Ritva-Liisa Ryö-
mä, voi tulla myös ilmoittautu-
matta!
Ma 1.3. Hartaushetki, Kontin 
kerhohuone klo 13. Kinkerit 
Marja ja Kaarlo Koukulla (Haa-
paniement. 21) klo 18.
Ti 2.3. Vertaiset –kerho, srk-ta-
lo klo 13.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

To 24.2. Vanhemman väen ker-
ho, Pukaran kylätalo klo 13.
Pe 26.2. Miesten saunailta, srk-
koti klo 18.
Ke 3.3. Vanhemman väen ker-
ho, Oravanpesä klo 13, kansain-
välisiä vieraita.
Pe 5.3. Kappalainen Lasse Hau-
tala torilla Yhteisvastuun mer-
keissä klo 9-11.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Ke 24.2. Lähetysilta, srk-talo klo 
19, Tenkanen Mirja.
Ti 2.3. Nuttupiiri, srk-talo klo 
13-15.
Ke 3.3. Kinkerit Merja Luuk-
kasella ja Tapio Pihlajamäellä 
(Rantakulmant. 61) klo 19.

Nuoret:
Pe 26.2. Raamis, Nuakkari klo 
19.30. Fisu, Nuakkari klo 21.
La 27.2. Ei toimintaa.
Ti 2.3. Nuortenilta, Keikyän 
srk-talo klo 18.
Ke 3.3. Ei pelivuoroa.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

Ke 24.2. klo 17-19.30 Vakkari 1- 
6 luokkalaisille, Leivontaa, käsi-
töitä. pingistä, retkiä, gospel-
jumppaa, askartelua yms. 050- 
3635779.
Pe 26.2. klo 12 Lähimmäisruo-
kailu ja EU-kassit, klo 12-12.30 
Hartaus, alk. klo 12.30 Ruokai-
lu ja EU-kassien jako. Klo 18-21 
Varhaisnuorten ilta.
Su 28.2. klo 16 ja klo 18 Taka-
metsien miehet ja Kari Härkö-
nen, buff etti väliajalla, HPE klo 
16, pyhäkoulu klo 18.

Ti 2.3. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Pekka Selin.
Kirpputori Valonpilkku, Pik-
kusuonkatu 5 A, avoinna ti-pe 
klo 10-17 ja la klo 10-13. 044-
5112907.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 24.2. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta, tutkitaan ilmestyskir-
jaa, Matti Hautamäki, Rukous-
huoneella.
To 25.2. klo 9.30 Äitiparkki, 
Rukoushuoneella, mahdolli-
suus ruokailla edullisesti. Jo-
hanna Malmivaara. Klo 19 Raa-
mattu-ja keskustelu piiri Rois-
malan päiväkerholla, Tuomo 
Hörkkö.
La 27.2. klo 18 Nuortenilta 
Honkamäessä, Huhtaniityntiel-
lä, Markus Malmivaara.
Su 28.2. klo 11 perhemessu Ari 
Norro, nukketeatterinäytelmä, 
Karkun Evankelinen Opisto. 
Klo 16, Kyllä Elämälle, ”Sivurai-
teella”, Keijo Rainerma, juonto 
Marja Hautamäki, kahvitarjoi-
lu ja lastenhoito.

SLEY VAMMALA
To 25.2. klo 16 nuorten raamis 
Luther-talossa.
Su 28.2. klo 11 perhemessu Kar-
kun ev. opistolla, toimittaa Ari 
Norro, nukketeatterinäytelmä. 
Kahvit. Klo 14 Luther-talon vuo-
sijuhla, juhlassa mukana Ari 
Paavilainen, Jari Rankinen, Ti-
mo Topi, Kannelmiehet. Kahvi-
tarjoilu.
Ma 1.3. klo 18 Kannelmiesten 
harjoitus Luther-talossa.
Ti 2.3. klo 18.30 Raamattu tu-
tuksi -luento Luther-talossa, ai-
heesta ”Miten palvella arkena 
Jumalaa? Miten kertoa arke-
na Jumalasta ja hänen armos-
taan?”. Alustaa Jari Rankinen, 
alussa kahvit. Tervetuloa!

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 25.2. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. 
Pe 26.2. klo 18 ylistyksen ja yh-
teyden ilta. Ennen tilaisuutta klo 
17 mahdollisuus keskusteluun ja 
kahvitteluun alakerrassa. 
La 27.2. klo 8.10 aamuhartaus 
Radio Mantassa, Kielo Hanhi-
salo. Klo 19 Kohtaaminen Kel-
lariKahvilassa. 
Su 28.2. klo 11 päivätilaisuus, 
Matti Kankaanniemi. Klo 18 
Lauletaan yhdessä –ilta. 
Ma 1.3. klo 17.30-18.00 Tuikku-
kuoron harjoitus. 
Ti 2.3. klo 19 eteläpuolen ru-
kousilta Seija ja Pertti Mikkel-
sonilla, Louhukuja 3. 

Ke 3.3. klo 19 rukousilta. Mahd. 
rukousaiheet p. 03-5112113 tai 
os. Vammalan Helluntaiseura-
kunta, Varikonkatu 10, 38210 
Sastamala. Puhelinhartaus p. 
03-5142829. 
Suodenniemi: 
Ke 3.3. klo 18 rukousilta ja 
ehtoollinen Maija Tomellilla, 
Nurmentie 34, Hannu Nuuti-
nen.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 24.2. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.
Pe 26.2. klo 19.30 nuortenilta.
Su 28.2. klo 13 rukoustilaisuus 
pyhäkoulutilassa, klo 14 Elä-
män lähteellä, Leo Salo, laulu-
ryhmä, pyhäkoulu, kahvitar-
joilu.
Ma 1.3. klo 19 rukousilta, Sep-
po Keselius.
Ke 3.3. klo 18.30 miestenpiiri.

Mouhijärvi
Pe 26.2. klo 19 raamattutun-
ti/rukouskokous puhuu Lasse 
Kangassalo.
La 27.2. klo 18 pyhänhengenilta 
puhuu Lasse Kangassalo.
Su 28.2. klo 11 ehtoolliskokous 
puhuu Lasse Kangassalo.
Ke 3.3. klo 18 rukoushetki klo 
19-21 nuortenilta majakka.
Su 7.3. klo 11 lähetyskokous pu-
huu Jouko Koski.

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: 
Miska Antti Juhani Ruusumaa. 
KUOLLUT: 
Anja Kyllikki Aallotar Nurmi-
nen 79 v., Teuvo Lauri Raikunen 
70 v., Reijo Kalevi Salmi 62v. 

Pyhäpäivä:
Su 28.2. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Kultalahti, Läh-
teenmäki, Honkanen. Kolehti: 
Radiolähetysjärjestö Sanansaat-
tajat. Klo 16 Keidasmessu Bir-
gitta-salissa, Kultalahti
Viikkotilaisuudet:
Ke 24.2. Klo 11 Keskiviikko-
kerho ja työttömien ruokailu 
seurakuntakeskuksessa. Klo 18 
Rukousilta Israelin ja Suomen 
puol., takkahuone. Klo 18 Jo-
kisivun kinkerit Marju ja Len-
ni Ojalassa, Nokkamäent. 164, 
Kultalahti ja Honkanen. Klo 19 
Sley:n Rekikosken osaston vuo-
sikokous ja hartaushetki Kylä-
talolla.
To 25.2. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirk-
kokuoron vuosikokous Toivon-
salissa. klo 19 Elävän sanan il-
ta Soili Lehtisellä, Raskalantie 
184, Raamatunopettajana Juha 
Tuukkanen, tervetuloa.
Pe 26.2. Klo 18 Suttila-Riesolan 
kinkerit Terttu ja Matti Harjun-
maalla, Loimijoent. 8 as 1, Läh-
teenmäki ja Honkanen.
Ma 1.3. klo 18.30 Luento: ”Per-
soonallisia pappeja” Birgitta-
salissa Keijo Plit, järj. Huittis-
ten seudun kansalaisopisto ja 
seurakunta, kahvit klo 18 al-
kaen
Ti 2.3. klo 9.30 avoin päiväker-
ho, klo 13 Kaatuneitten omais-
ten vuosikokous Helena-salissa, 
klo 13 Japan.-Kenian läh.piiri 
Sley:n ruk.huoneessa, Lähteen-
mäki, klo 18 Sammun metsä-
kirkko Alanaatun pihapiirissä, 
Mäkilaurilantie 6, Lähteenmä-
ki, klo 18.30 Kansanlähetyksen 
ilta Helena-salissa, Markus Mal-
mivaara
Ke 3.3. klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu seu-
rakuntakeskuksessa, klo 12.30 
Lauluhetki Kaarirannassa, klo 
18 Rukousilta Israelin ja Suo-
men puol. takkahuone, klo 19 
Ilosanomailta Huittisten kirkos-
sa, Jorma Osari, vieraita Katulä-
hetysliitosta
To 4.3. klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa, klo 18 Lä-
hetysavun seurat Helena-
salissa,Unto ja Irma Helin, Pau-
la Jokiniemi, Antti Koivuniemi, 
klo 18.30 kirkkokuoro,
Pe 5.3. klo 18 Loiman-Mommo-
lan srk-piiri ja kinkerit Mari ja 
Seppo Kirralla, Mommolankaa-
ri 41, Saleniu, Honkanen
Lapsityö:

Ke 3.3. Klo 17.30 Vauvakirk-
ko kirkossa; olette kaikki läm-
pimässti tervetulleita koko per-
heen kanssa laulamaan, körötte-
lemään, helistelemään (oma he-
listin mukaan) ja siunattavaksi.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KASTETTU: 
Vilja Enne Emilia Vartia. 

To 25.2. klo 19 Kukonharjan ky-
lätalolla kinkerit yhdessä palojo-
kilaisten kanssa, aiheena pyhyys 
arjen perhe-elämässä, Plit, Hon-
kanen.
Pe 26.2. Ei murukerhoa.
La 27.2. klo 14 Jukolassa Viron 
92. itsenäisyyspäiväjuhla yhdes-
sä kappeliseurakunnan, kau-
pungin ja Huittisten seudun 
Suomi-Viro-seuran kanssa.
Su 28.2. klo 10 messu yhdessä 
Käinan ja Keilan ystävyysseu-
rakuntien kanssa, Simson, Plit, 
Uutaniemi.
To 4.3. klo 19 Hongiston Rita-
kalliossa kinkerit, pyhyys virsis-
sä, Plit Honkanen.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

To 25.2. klo 17.30 Kuorohar-
joitus.
Pe 26.2. klo 18.30 Rukoustilai-
suus Anita Ruusumaalla, Puis-
tokuja 4.
La 27.2. klo 15 Evästä elämään, 
ruumiin ja hengen ravintoa, 
musiikkia, tarjoilua, ruokakas-
sijako.
Su 28.2. klo 11 Jumalanpal-
velus, Gideon-vierailu, Saka-
ri Kalliomaa, pyhäkoulu klo 
11.30-12.30. Klo 18 Missio Il-
talamppu -tilaisuus Punka-
laitumen srk:n seurakuntata-
lossa, Kaj-Erik Tulkki, Tais-
to Laakso, Rainer Lindeman 
klo 17-20 Iltalamppu-ohjelma 
93,0 Mhz.
Ma 1.3. klo 17.00 VaiX -poi-
kakerho klo 17.15 Ilonkylväjät 
Nuoret.
Ti 2.3. klo 19 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta.
Ke 3.3. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 24.2. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Aholaisella, Vesiniityntie 
206, Pyhällys. Lauluhetki Aino-
kodissa klo 17.15 ja terveyskes-
kuksessa klo 18. Osallistutaan 
rukoukseen Israelin psta klo 18 
srk-keskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis. 
Pe 26.2. Osallistutaan klo 18.30 
rukousiltaan Anita Ruusumaal-
la, Puistokuja 4. Nuortenilta klo 
20. 
La 27.2. Vedet virratkoon klo 
19, Rene Laulajainen laulaa ja 
puhuu n. klo 20.15:een, Renen 
CD:itä myynnissä, loppuillasta 
vastaavat mm. Hannele, Noora, 
Pintsu, Asta, Sol ja Anne. 
Su 28.2. Pyhäkoulu klo 17. Sa-
nan äärellä klo 17, Hannu Haa-
pasalo, Ritva Kirra ym.
Ma 1.3. Rukousilta klo 19.
Ti 2.3. Avoimet ovet rukouksel-
le klo 14-20 Erik ja Eeva Lehti-
sellä, Piltontie 4, Kokemäki. Al-
fa-kurssi alkaa klo 18, ilmoit-
tautumiset 28.2. mennessä, 050-
5924455/ Ritva.
Ke 3.3. Mm. aamurukouspiiri 
klo 9.30 Arja ja Arto Lehtisellä, 
Lauhantie 517. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Impi Helena Sinkko 89 v., Hilk-
ka Marjatta Pokkinen s. Kivis-
tö 88 v. ja Kerttu Hartikainen s. 
Mäkelä 74 v.

Seurakunnan kesätyöpaikat nyt 
haettavana. Työnhakulomak-
keen voi tulostaa seurakunnan 
kotisivuilta kohdasta ajankoh-
taista ja palauttaa postitse osoit-
teella: Kokemäen seurakun-
ta Hautausmaatoimisto/Seura-
kuntapuutarhuri Cecilia Suo-
minen Maarianrinne 1, 32800 
Kokemäki.
To 25.2. Tulkkilan lähetyspiiri 
klo 18 Helvi Koskenjoella, Kil-
linkatu 6 D.
Pe 26.2. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8.
Su 28.2. Messu klo 10, Lars 
Pajuniemi, Marja Joukio-Hir-
vijärvi, kanttorina Toivo Kok-
ko, tekstinlukija Tapio Vuori-

nen. Seurat Rauhanyhdistyk-
sellä klo 16. Naisten kahvi-
la seurakuntakeskuksessa klo 
17. Runoja naisen elämänkaa-
reen liittyen, Ritva Tuutti-Fri-
man. Terveiset Bolivian tyttö-
kodin arjesta, Christina Pre-
pula. Laulua, Tuula Koivunen. 
Arpajaiset/tuotto tyttökodin 
hyväksi, kahviraha 2 euroa yh-
teisvastuun hyväksi.
Ma 1.3. Aamurukous seurakun-
takeskuksessa klo 8. Raamattu-
piiri seurakuntakeskuksessa klo 
18.
Ti 2.3. Omaishoitajien ryhmä 
srk-keskuksen kahviossa klo 
13. Mukana fysioterapeutti, so-
sionomiopiskelija Anita Antti-
la. Mahd. lisätiedot Tiina Kul-
ha-Hynninen 040-7694264. En-
si kertaa äidiksi srk-keskuksen 
alakerrassa klo 13.
Ke 3.3. Keskipäivän rukoushet-
ki seurakuntakeskuksen kappe-
lissa klo 12. Työntekijäkokous 
seurakuntakeskuksessa klo 14. 
Miesten saunailta Aittakarissa 
klo 18.
To 4.3. Lounais-Suomen piirin 
kristillisten eläkeläisten juhla al-
kaa Harjavallan kirkossa klo 12, 
jatkuen Harjavallan Helluntai-
seurakunnassa klo 13, Hiirika-
tu 18.
Pyhäkoulu:
Su 28.2. Vietämme hiihtolomaa, 
ei pyhäkoulua.
Perhekerho:
Ti 2.3. Tulkkilan 1. ryhmä srk-
keskuksen alakerrassa klo 9.30-
11. Aiheena ennen vanhaa. Tuo 
mukanasi jotakin vanhaa.
Nuorisotyö:
Viikolla 8 ei kerhoja! 
Talviloman tiistaina 23.2 Pap-
piksella leff ailta klo 18. Kaikki 
mukaan! 
Maanantaisin Pappiksella Risti-
pisto-kässäkerho varkkareille ja 
nuorille klo 16-17.30. Kankaan-
painanta jatkuu. 
Torstaisin Pappiksella Raamis 
klo 15.30-16.30. Luetaan Johan-
nesta, pahkäillään, kysellään ja 
ehkä opitaan jotain uutta. Tors-
taisin myös pelisali Tulkkilan 
koulun salissa klo 17-18. Tule 
pelaamaan rennolla otteella.
Pe 5.3. Pappiksella nuortenilta 
aiheesta…vai miten se nyt oli? 
Retki Euragospeliin la 6.3. Il-
moittaudu Elinalle 3.3. mennes-
sä. Liput 10 euroa. Katso lisää 
www.euragospel.fi .

Kauvatsan alue:
Pe 26.2. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.
Su 28.2. Metsäkirkko Haapa-
huhdan tilalla klo 18, Marja Jou-
kio-Hirvijärvi, Paula Tuomisto.
Ma 1.3. Rukouspiiri diakonia-
toimistossa klo 18.
Perhekerho:
To 4.3. Kerho srk-talolla klo 
9.30-11. Aiheena ennen vanhaa. 
Tuo mukanasi jotakin vanhaa.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 24.2. klo 17 Hall. ja vanh. ko-
kous, 18.30 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta.
Su 28.2. klo 11 Srk:n ja yhdis-
tyksen vuosikokoukset, 18.00 
Runsaasti asukoon teissa Kris-
tuksen sana/J. Mäkinen.

Seurakuntatietoja
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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

Ke 3.3. klo 18.30 Iltatilaisuus/
Paavo Järvinen. 
Maaliskuun muita tulevia vie-
railevia puhujia: H. Enbuska, R. 
Rahnasto. Katso kuukausiohjel-
mamme www-sivuiltamme.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

Pe 26.2. klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla.
La 27.2. klo 10 Talvitapahtuma 
yhdessä Porilaisten kanssa srk-
talolla, maksullinen ruokailu-
mahd. Ohjelmaa ja ulkoilua.
Su 28.2. klo 10 Sanajumalan-
palvelus.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 24.2. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
To 25.2. klo 18 Ilontuojien ker-
ho.
Pe 26.2. klo 19 Teetupa Lavian 
nuorisotalolla.
Su 28.2. klo 12 Päivätilaisuus, 
Jukka Mäkinen.
Ma 1.3. klo 19 Mimmi-solu Be-
tanian yläkerrassa.
Ke 3.3. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

Nettisivujen päivänsana toi-
mii paastonajan matkaoppaana, 
teksti vaihtuu viikoittain.
Sururyhmä omaisensa menet-
täneille alkaa 4.3. klo 18-19.30. 
ilm. ensimmäisellä kerralla, 
tied. Anna-Kaisa p. 02-5782263.
Ke 24.2. hartaudet: klo 12.15 päi-
vätoiminta ja klo 14 kotiranta 2.
To 25.2. hartaudet klo 13 Suo-
denniemen Heikkilä klo 14.30 
Lavian vuodeosasto.
Pe 26.2. klo 19 arkimessu kir-
kossa.
Su 28.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus.
Ma 1.3. klo 18 naisten raamattu-
piiri, srk-koti.
To 4.3. klo 13 hartaus vanhus-
tentalojen kerhohuone.
Rippikoulu: ke 24.2. klo 15.30-17.
Muuta: Avoimet ovet Saaren 
retriittikodissa Kullaantie 229 
la 27.2. klo 12-18, rukoushetket 
klo 12.30, 15 ja 17.30, mukaan 
sisätossut tai villasukat.

Punkalaidun
KASTETTU: 
Mirikli Sofi a Desire Blomerus, 
Viivi Eveliina Härmä, Jesse Os-
kari Saarikoski.

To 25.2. ei ole kirkkokuoron 
harjoituksia.
Pe 26.2. klo 18.30 Lähetysapu-
seurat srk-talolla (Helinit, Joki-
niemi, Tulkki). 
Su 28.2. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Jo-
kitalo). Klo 18 Iltalamppu-ti-
laisuus seurakuntatalolla, Tais-
to Laakso, Leena Salo, Rainer 
Lindeman, Tulkki. Kahvitarjoi-
lu alussa. 
Ti 2.3.klo 18.30 Pärnänmaan 
kinkerit Helena Peltolalla Riis-
suontie 10 as 7. 
Ke 3.3. klo 18.30 Länsipään  
kinkerit Kirsti ja Aimo Ikäval-
kolla. 
To 4.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntatalolla. 
Pe 5.3. klo 18.30 Kanteenmaan 
kinkerit Nuoriseurantalolla. 
Su 7.3. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Jo-
kitalo), klo 13 Palojoki-Viha-
laidan kinkerit Raimo Mäke-
lässä.
Tulevaa: 
La 13.3. keväinen ulkoilupäivä 
leirimajalla. Tarkemmin myö-
hemmin.
Retket: 
Syksyn ruskamatka 19.-24.9. 
Rovaniemi-Levi. Hinta 595 
euroa/hlö. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon puh. 

7674119. Matkalla mukana V-M 
Karo.
Lomalla: 
Seurakuntasisar Jaana Pyykkö 
1-5.3.
Nuorisotyö: 
Ma 1.3. klo 18 Isoskoulutus I 
srk-talolla, klo 18 Kikkailijat ja 
Karhukopla kololla.
Ke 3.3. klo 18 Partioketut ko-
lolla. 
Pe 5.3. klo 18 Nuortenilta srk-
talolla.

Köyliö
KUOLLUT:
Ulla Anneli Välilä e. Sarastola 
Voitoisista 71 v., Kerttu Kaari-
na Virtanen e. Nurminen Säky-
län seurakunnasta 83 v.

To 25.2. klo 18 lauluryhmän 
harjoitukset seurakuntatalolla, 
Ketola.
Su 28.2. klo 10 messu kirkos-
sa, rovasti Veijo Järvinen, Keto-
la. Palveluvuorossa Köyliön yrit-
täjät. Kirkkokahvit Järvisalilla.
Ma 1.3. klo 14 Idänpuolen päi-
väpiiri Liisa ja Mikko Palosella, 
Vuorinen, Ketola.
Ti 2.3. klo 18.30 jumalanpal-
velus- ja musiikkijohtokunnan 
kokous seurakuntatalolla, Ke-
tola.

Ke 3.3. klo 19 paaston ajan 
Hiljaisuuden messu Köyliön 
kirkossa, Sakari Vuola saarna 
ja liturgi, lauluryhmä Hadas-
sa esilaulajana. Laulujen sanat 
Anna-Mari Kaskinen ja sävel-
lykset Pekka Simojoki. Messus-
sa on myös ehtoollinen. Terve-
tuloa hiljentymään ja virkisty-
mään.
Pe 5.3. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna klo 10-
12.
Su 7.3. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa Ristola.
Nuorisotyö:
To 4.3. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke. 

Säkylä
KUOLLUT: 
Kerttu Kaarina Virtanen 83 v.

 Ke 24.2. klo 18.30 raamattupii-
ri 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.
Kirkkoherranvirasto avoinna 
viikolla 8 seuraavasti;  pe 26.2. 
klo 9-13.
Ma 1.3. klo 16.30-18 vauvaker-
ho kokoontuu Pappilassa , ai-
heena kestovaipat, Esittelijänä 
Anne-Mari Ventelä. Klo 17 seu-
rakuntatalolla karjalanpiirakka-
kurssi, mukaan otetaan 10 en-
simmäistä ilmoittautunutta. Va-
paaehtoinen kurssimaksu lähe-
tystyölle. Ilmoittautumiset Ismo 
Nieminen, p. 050-5189584.
Ti 2.3. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa, nuorisotyönoh-
jaaja Teija Laitala vierailee. Ai-
heena lähetystyö. Klo 18 kon-
sertti kirkossa. Juha-Jaakko Kä-
pynen laulu, Matti Hannula urut 
ja piano. Vapaa pääsy srk.n mu-
siikkityön tukemiseksi kolehti-
kori kirkon takaosassa. Terve-
tuloa.
Ke 3.3. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla.
To 4.3. klo 13 lähetyspiiri seura-
kuntatalolla, Nieminen.  
Su 7.3. klo 10 messu kirkossa, 
saarnaa Pilistveren seurakun-
nan johtaja Hermann Kalmus, 

Nieminen, Perko, av. Isotalo. 
Lohikeittolounas seurakuntata-
lolla Pilistveren hyväksi.
Kinkerit: 
Su 7.3. klo 18 Vähäsäkylän kin-
kerit Koivistoilla, Kaislatie 4, 
Nieminen, Perko. Aiheet: kon-
fi rmaatio, 2. Tim 3:14-17 ja kol-
mas uskonkappale. Virret: van-
hat, 217, 250; uudet 236, 237. 
Mukaan Raamattu, Katekismus 
ja virsikirja. Kolehti yhteisvas-
tuulle.
Nuoret:
To 4.3. klo 15.30 päivärippikou-
lu seurakuntatalolla. Klo 18 tal-
virippikoulun vanhempainilta 
seurakuntatalolla.
Talvileirejä varhaisnuorille:
Kevätleiri Pihlavassa pe-su 5.-
7.3. 7-13 vuotiaille, maksulli-
nen. 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.

Masennus aiheena 
Ajattelijoiden klubissa
Tulevaan istuntoonsa Ajat-
telijoiden klubi on valinnut 
aina ajankohtaisen ja mitä 
vakavimman teeman. Ensi 
kerralla aiheena on työuu-
pumus, sekä siitä liian usein 
väistämättä seuraava kai-
ken musertava masennus. 
Alustuksen pitää oman ko-
kemansa pohjalta Timo Jär-
venpää ja tilaisuudessa kes-
kustellaan siitä, miltä tauti 
ja tuska potilaasta tuntuvat.

Mitä seuraa kun aina me-
nossa ollut, itsenäiseen työ-
hön tottunut mies juoksee 
henkisesti aivan kuin päin 

lasiseinää?  Varoitusmerkit 
olivat toki olleet näkyvissä 
jo kauan, mutta eihän suo-
malainen mies niitä suostu 
uskomaan.  Ja lopulta rysäh-
ti.  Mutta oliko se romahdus, 
pudotus korkealta?  Oliko 
tyrmäys täydellinen vai sit-
tenkin kuin kauan odotettu 
vapautus vuosien piinasta? 

Millainen on ollut pitkä 
tie takaisin valoon? Miten 
potilasta hoidettiin?  

Kovin yksinkertaista ei 
ollut sekään, miten ja mi-
tä potilas kertoi sairaudes-
taan muille: toisaalta ystä-

ville, tuttaville, naapureil-
le, ja toisaalta työpaikalleen, 
siis päälliköille sekä työto-
vereille?  Miten ympäristö 
suhtautui?

Entä mitä kuuluu poti-
laalle tänään, millaista on 
hänen arkensa nyt, kun elä-
män palasia on kerätty ka-
saan jo yli kymmenen vuot-
ta.  Oppiko potilas kriisis-
tään ja sairaudestaan ken-
ties jotakin?  

Tästä kaikesta siis lisää 
torstaina 4.3. kello 18.00 
Pyymäen kahvilan kabi-
netissa.

Lauluyhtye Takametsien 
Miehet Sastamalan 
Vapaaseurakunnassa
Tulevana sunnuntaina Sasta-
malan Vapaakirkolla jatkuu 
hyvien vierailioiden sarja. Kel-
lo 16 ja 18 esiintyy Lauluyhtye 
Takametsien Miehet, joka pe-
rustettiin Kihniön Helluntai-
seurakunnassa. Nykyään ryh-
mässä on mukana 17 miestä. 

Laulut ovat pääasiassa van-
hoja hengellisen musiikin 

klassikoita, mutta myös uu-
dempia tuttuja lauluja ohjel-
mistosta löytyy. 

Yhtyeen tilaisuuksiin kuu-
luu henkilökohtaiset uskoon-
tulokertomukset ja evanke-
liumin sanoma.

Vapaakirkkoon tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Markku Kuusjärvi 
Arkivaatteissa-illassa
Huomenna kello 18.30 Vam-
malan seurakuntatalossa al-
kavassa Arkivaatteissa-illassa 
on vieraana kouluttaja Mark-
ku Kuusjärvi, joka kertoo ko-
kemuksistaan kansainvälisis-
sä avustustehtävissä. Kuusjär-
vi on tullut tunnetuksi vapaa-
ehtoisten miesten kanssa eri 
puolilla maailmaa toteutta-

mistaan rakennushankkeista. 
Hänen johdollaan on raken-
nettu esim. orpokoteja ja sai-
raaloita Afrikassa, Aasiassa ja 
Venäjällä.

Illassa lauletaan uutta hen-
gellistä musiikkia ja mahdolli-
suus on myös keskusteluun se-
kä ryhmissä että yksityisesti. 
Lastenhoitokin on järjestetty.

Laviassa 
avautuu 
retriittikoti
Laviassa aloittaa maalis-
kuussa toimintansa Saa-
ren retriittikoti, joka tar-
joaa vierailleen muun mu-

assa erilaisia hiljaisuuden 
päiviä, retriittejä. Avointen 
ovien päivää vietetään tule-
vana lauantaina kello 12-18. 

Rukoushetket ovat kap-
pelissa kello 12.30, 15 ja 
17.30.  Avointen ovien päi-
vään tulevien toivotaan 
tuovan mukanaan omat si-
sätossut tai villasukat. 

Karkussa kuutamohiihto 
Yhteisvastuun hyväksi
Tulevana viikonloppuna 
järjestetään Karkussa vuo-
rokauden mittainen Kuu-
tamohiihto -tapahtuma 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Lähtölaukaus kajahtaa 
perjantaina kello 15. 

Seuraavan 24 tunnin ai-
kana voi hiihtää Palvialan 
valaistulla ladulla 1 euron 
kierroshintaan. Osallistua 
voi myös kävellen ja luis-
tellen.

Reitin varrelta voi os-
taa lettuja ja makkaraa se-
kä lauantaina kello 11 alka-

en myös hernekeittoa.Seu-
rakuntatalo toimii leväh-
dyspaikkana. Kahvipannu 
on kuumana koko vuoro-
kauden ajan.

Herra Hakkaraisen ka-
vereineen on tavattavis-
sa perjantaina kello 17 ai-
koihin. Yhteislauluilta seu-
rakuntatalossa alkaa kello 
20. Lauantain tähtivieras 
Motoriikka-Miikka esiin-
tyy kello 12.

Sen jälkeen alkaa Sas-
tamalan seurakunnan päi-
väkerholaisten hiihtokil-
pailut.

Kalevalan päivän lounas 
Kämmäkän kylätalossa
Ensi sunnuntaina on Käm-
mäkän kylätalossa Yhteis-
vastuulounas. 

Runsas ja monipuoli-
nen noutopöytä on katet-
tuna kello 12-14.  

Ohjelmassa on myös ar-
pajaiset. Lounastapahtu-
man järjestää Sastamalan 
seurakunta yhdessä Käm-
mäkän kyläyhdistyksen  ja 
Äetsän Marttojen kanssa.

Hiljaisuuden messu 
Mouhijärvellä
Mouhijärven kirkossa on 
ensi sunnuntaina kello 13 
Hiljaisuuden messu.

Messussa saarnaa Mou-
hijärven kappalainen Lasse 
Hautala ja musiikista vas-
taa  PieniSuuriMissio. Ko-

lehti kerätään Yhteisvas-
tuukeräykselle. Tänä vuon-
na 60 vuotta  täyttävän ke-
räyksen tuotolla autetaan 
köyhiä lapsiperheitä tur-
vaamaan jokapäiväinen  lei-
pänsä Suomessa ja Haitissa.

Sururyhmä 
aloittaa Lavian 
seurakunnassa
Lavian seurakunnassa al-
kaa omaisille sururyhmä, jo-
hon voi osallistua, jos läheisen 
kuolemasta on kulunut vähin-
tään 2 kuukautta ja enintään 
kaksi vuotta. Jos ryhmään ha-
luaa osallistua näiden aikara-
jojen ulkopuolelta, on hyvä 
ensin soittaa ryhmän vetäjäl-
le eli Anna-Kaisa Hautalalle, 
jolloin asiasta voidaan keskus-
tella.

Sururyhmässä on mahdol-
lisuus jakaa kokemuksia ja tai 
kuunnella hiljaa toisten aja-
tuksia. Samalla puhutaan ja 
keskustellaan surusta, kaikes-
ta mitä siihen kuuluu ja ryh-

män lopulla katsellaan jo vä-
hän tulevaisuuteenkin.

Ryhmässä tärkeinä toimin-
taperiaatteina on ehdoton 
luottamus ja se, että ryhmään 
tulija pystyy sitoutumaan ryh-
mään siksi ajaksi, kun se ko-
koontuu.

Sururyhmä koostuu kah-
deksasta kokoontumiskerras-
ta ja kokoontumiset ovat pää-
sääntöisesti viikon välein, jol-
loin ryhmä kestää noin 2 kk. 
Ensimäinen kokoontumisker-
ta on Lavian seurakuntako-
dilla   torstaina 4.3. kello 18-
19.30   ja silloin myös ilmoit-
taudutaan ryhmään. 

Mäkisestä tai Ruokasesta 
uusi arkkipiispa 

 Hannu Virtanen

Arkkipiispan valinta ratkeaa 
toisella kierroksella 11. maa-
liskuuta, sillä kukaan ehdok-
kaista ei saanut yli puolta ää-
nistä. 

Toisella kierroksella ovat 
mukana Kari Mäkinen ja 
Miikka Ruokanen. 

Kokemäen rovastikunnasta 
eniten ääniä annettiin Miik-
ka Ruokaselle. Tyrvään rovas-
tikunnassa taas Kari Mäkinen 
oli suosikki.

Viime torstaina järjestetys-
sä arkkipiispan vaalissa eniten 
ääniä sai Turun arkkihiippa-
kunnan piispa, teologian toh-
tori Kari Mäkinen. Hänen ää-
nimääränsä oli 393 ääntä. 

Toiseksi eniten ääniä sai 
Helsingin yliopiston dogma-
tiikan professori, teologian 
tohtori Miikka Ruokanen, jol-
le annettiin 285 ääntä. 

Kolmanneksi eniten ääniä 
keräsi Mikkelin hiippakun-
nan piispa, teologian lisensi-
aatti Seppo Häkkinen. 

Hänelle annettiin 263 ään-
tä.

Kokemäen rovastikunnan 
äänet: Martti Hirvonen 0, Sa-
muel Salmi 1, Seppo Häk-
kinen 12, Miikka Ruokanen 
21, Jouni Lehikoinen 0, Sep-
po Rissanen 3 ja Kari Mäki-
nen 15. 

Tyrvään rovastikunnan ää-
net: Martti Hirvonen 0, Sa-
muel Salmi 0, Seppo Häk-
kinen 12, Miikka Ruokanen 
10, Jouni Lehikoinen 1, Sep-
po Rissanen 3 ja Kari Mäki-
nen 23.

Piispa Kari Mäkinen sai eniten ääniä arkkipiispan vaalin 
ensimmäisellä kierroksella. Mäkinen oli suosikki myös 
Tyrvään rovastikunnassa saaden 23 ääntä.
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Anu Kankaanniemen tuore kirja:

Ideoita tavallisen 
perheen arkeen
Marianna Langenoja

Sastamalalainen päiväkodin 
opettaja Anu Kankaanniemi 
on ideoinut ja toteuttanut las-
ten puuhakirjan, Laululaut-
ta Perhetyön ideakirjan. Kir-
ja on sillä tavalla uudenlainen, 
että se ei sovellu nykyajan ”su-
per-vanhempien” kirjahyllyyn 
tai kannusta äitiä ja isää tavoit-
telemaan super-vanhemmuut-
ta. Anun mielestä tänä päivä-
nä vanhemmat melkein kilpai-
levat siitä, ketä tekee lapsensa 
kanssa eniten reissuja kesän 
aikana, ja lapsen elämä yrite-
tään täyttää kaikenlaisilla kal-
liilla virikkeillä. Lasten paris-
sa useita vuosia työskennellyt 
Anu kuitenkin tietää, ettei lap-
si kaipaa ”super-vanhempia”, 
vaan tarvitsee vierelleen taval-
lisen aikuisen, joka on arjessa 
läsnä ja antaa turvaa. 

Tuore ideakirja tarjoaa ai-
kuiselle mahdollisuuden tou-
huta lapsen kanssa yksinker-
taisia leikkejä, jotka ovat help-
po ja halpa toteuttaa. Kirja 
sisältää ihania pieniä leikki-
vinkkejä sekä vanhemmille 
että kerhonohjaajille ja seura-
kuntien perhetyön tarpeisiin. 
Osan leikeistä voi toteuttaa jo-
pa kotitöiden lomassa. -Kirja 
soveltuu myös sohvaperuna-
vanhemmille, jotka ovat hy-
vin väsyneitä työpäivän jäl-
keen, eivätkä jaksa enää har-
rastaa mitään vaativaa. 

Unelmana 
kirjoittaminen

Perhetyön ideakirja on osa 
Laululautta-tuoteperhettä, jo-
hon kuuluvat myös musiikki-
cd ja tarinakirja. Levy ja kir-
ja ilmestyivät jo vuonna 2008. 
Anulle tuli mieleen tehdä sar-
jaan jatkoa, kun hän käytti 
Laululautan materiaalia las-
tentuokioissa Mamma cafessa. 
Hän ideoi tarinan ja musiikin 
pohjalle tehtäviä, joita ryh-
mä toteutti yhdessä. -Silloin 

mietin, miksei täs-
tä voisi tehdä myös 
kirjaa. Sille olisi oi-
keasti tarvetta. 

Hieman aiem-
min Anun avio-
mies oli päättä-
nyt, että nyt on 
aika keskittyä Anun unel-
miin, sillä viimeiset kymme-
nen vuotta pariskunta on to-
teuttanut vain perheen isän-
nän unelmia. Anu on ai-
na halunnut ilmaista itseään 

kirjoittamalla ja maalaamal-
la. Niinpä hän miehen ehdo-
tuksesta päätti ryhtyä kirjoit-
tamaan. Siitä on nyt aikaa pa-
ri vuotta, ja Perhetyön ideakir-
jan ohessa on syntynyt useita 
lehtiartikkeleita, musikaalin 
käsikirjoitus sekä lastenlaulu-
sanoituksia. 

Sukupolvien 
kohtaaminen ja lapsen 
juuret

Kirja on jaettu 12 eri osaan le-
vyn kappaleiden ja tarinoiden 

lukumäärän 

mukaisesti. Jokaisessa osas-
sa on neljä eri leikkiä tai peliä, 
lyhyt tarina, runo ja pätkä tai 
lausahdus raamatusta. Kirjan 
lopusta löytyy myös kynäteh-
täviä, joiden kopioiminen lap-
sille on täysin vapaata. Kirjan 
kantavana teemana on suku-
polvien kohtaaminen ja lapsen 
omien juurien tunnistaminen. 
-Nykyisin on paljon uusioper-
heitä. Omat juuret on tärke-
ää tietää. Kirjassa on eräs teh-
tävä, jossa rakennetaan suku-
puuta tarinoista. Esimerkiksi 
mummu ja pappa voivat ker-
toa tarinan siitä, miten he ta-
pasivat. Puuhun voidaan mer-

kata myös, miksi perhe on 
muuttanut jollekin toisel-
le paikkakunnalle.

Kirjassa on läsnä myös 
kristillinen kasvatus. Sen 
perusajatuksena on, että 
vaikka kaikki muuttuisi, jo-
ku pysyy aina. Taivaanisä on 
turva, johon voi luottaa joka 
tilanteessa.  

Laululautta Perhetyön ide-
akirjaa saa ainakin Tyrvään 
Kirjakaupasta sekä interne-
tistä. Teoksesta on otettu noin 
1000 kappaleen painos. 

Anu Kankaanniemi 
on toteuttanut per-
hetyön ideakirjan 
Laululautta-tuote-
perheeseen, johon 
kuuluu ennestään 
musiikkia ja ker-
tomuksia. Ideakir-
ja soveltuu hyvin 
myös perheiden 
käyttöön.

Tuore kirja sisältää leikki-
vinkkejä, jotka ovat lais-
kemmankin vanhemman 
helppo ja halpa toteuttaa. 

”Kirja soveltuu myös 

sohvaperunavanhemmille.

Eväsleivät-
leikki

Suurin perheenjäsen asettuu ma-
kaamaan sohvalle, sängylle tai lat-
tialle. Hän on eväsleivän leipä, joka 
itse saa päättää haluaako olla ruis-
leipä, näkkäri tai vaikka sämpylä. 

Sitten perheen seuraavaksi suu-
rin saa valita, olisiko hän esimerkik-
si juusto vai kinkku, ja asettuu leivän 
päälle makaamaan. Samalle leivälle ka-
sataan vielä vaikkapa tomaattia ja kurk-
kua, kunnes eväsleivän kaikki kerrokset 
ovat leivän päällä. 

Mikäli perhe on kooltaan kovin suu-
ri, kannattaa tehdä toinen leipä isästä ja 

toinen äidistä, ettei kumpikaan litisty lapsi-
vuoren alle. 

Lojer on tuonut markkinoille 
uudenlaisen hoitopöytämalliston

 Alueviesti

Suomalainen pitkän linjan ter-
veydenhuollon ja hyvinvoin-
nin osaaja Lojer Oy on tuonut 
markkinoille täysin uudenlai-
sen hoitopöytämalliston. Toi-
mitusjohtaja Ville laineen mu-
kaan kolmen pöydän kokonai-
suus on herättänyt jo ennen 
toimitusten alkua runsaasti 
huomiota ammattilaisten pa-
rissa.

Ajatus uudenlaisen hoito-
pöytämalliston luomisesta sai 
alkunsa muutama vuosi sitten 
Saksan Medica-messuilla, jos-
sa Lojerin asiakas nosti esiin 
eri valmistajien hoitopöytien 
samankaltaisuuden. 

Hyvin pian tämän jälkeen 
Lojer aloitti yhteistyön lah-
telaisen teollisen muotoili-
jan Teuvo Karvosen kanssa ja 
Karvonen ryhtyi hakemaan 
suuntaviivoja hoitopöytämal-
listolle, joka eroaa markki-
noilla olevista tuotteista niin 
designiltaan kuin käytettä-
vyydeltäänkin. 

Tuotteelle asetettiin suun-
nitteluvaiheessa sekä valmis-
tettavuuteen että käytettävyy-
teen liittyviä tavoitteita.

-Lojer Capre -hoitopöy-
dät valmistetaan alusta lop-
puun Suomessa. Perinteisiin 
hoitopöytiin nähden käytäm-
me osittain täysin uudenlai-
sia tuotantomenetelmiä ja 

edistyksellistä tekniikkaa. Te-
hokkuuden maksimoimisek-
si muun muassa pöydän osien 
määrää on vähennetty merkit-
tävästi. Markkina-aseman tur-
vaamiseksi tuotteelle on haet-
tu myös kansainväliset malli-
suojaukset, kertoo toimitus-
johtaja Ville Laine.

Hänen mukaansa M, F ja 
FX -mallien voimin markki-
noille lanseerattu Lojer Capre 
on huipputyökalu, jossa yh-
distyy sekä asiakkaan positii-
vinen hoitokokemus että hoi-
tajan parantunut työteho ja 
työskentelyergonomia. Laa-
dukkaille hoitopöydille on 
myönnetty markkinoiden pa-
ras takuu.

Helpp okäyt töi sy yden , 
muunneltavuuden ja edis-
tyksellisten ratkaisujen lisäk-
si uutta on pöytien design se-
kä poikkeuksellisen runsas 
värivalikoima. Tarjolla on 15 
eri päällysteväriä ja FX-mal-
lin kaksoisväritys kasvattaa 
vaihtoehtojen määrän jopa 
225:een.

Vastaanotto yllättänyt 
valmistajankin

Capre-mallisto esiteltiin en-
simmäisen kerran jälleenmyy-
jille syksyllä 2009 ja vastaan-
otto oli Laineen mukaan pa-
rempi kuin millään tuotteella 
aikaisemmin. Ennakkotilauk-

Ajatus uudenlaisen hoitopöytämalliston luomisesta sai alkunsa Saksan Medica-mes-
suilla, kun Lojerin asiakas nosti esiin eri valmistajien hoitopöytien samankaltaisuu-
den.

sia saatiin tuolloin jo 15 maas-
ta ja sama trendi on jatkunut 
messuilla.

-Olemme käyneet Capren 
kanssa messuilla neljässä eri 
maassa. Kiinnostus ja innos-
tus on ollut ennennäkemä-
töntä ja olemme saaneet suo-
ria messutilauksia enemmän 
kuin koskaan. 

Lojer Group on Suomen ja 
Pohjoismaiden johtava hoito-
kalusteiden valmistaja. 

Yhtiön toiminta on jo vuo-
desta 1919 perustunut laa-
dukkaisiin tuotteisiin ja vah-
vaan omaan tuotekehitykseen 
sekä kotimaiseen valmistuk-
seen hyödyntäen korkeata-
soista tuotanto- ja tuotetek-

nologiaa. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat sairaalasängyt, leik-
kauspöydät, seniori- ja hoito-
kalusteet, hoito- ja hieronta-
pöydät sekä fysioterapiatar-
vikkeet.

Konsernin liikevaihto on 16 
miljoonaa ja se työllistää 140 
henkilöä neljässä maassa. 

Yhtiön liikevaihdosta 60 
prosenttia tulee Suomen ulko-
puolelta. 

Tärkeimpiä vientialueita 
ovat Skandinavian lisäksi Ve-
näjä ja IVY-maat, Saksa ja Ja-
pani.

Yhä useampi 
lukiolainen sai 
opintotukea
Lukuvuonna 2008–2009 
Kela maksoi opintotukea 
29 150:lle lukiossa opiskele-
valle, mikä oli 23 % enem-
män kuin kaksi lukuvuotta 
aiemmin. Opintotukea saa-
vien lukiolaisten määrää li-
sää se, että vanhempien tu-
lorajoja nostettiin 30 %:lla 
loppuvuonna 2007. 

Kaikkiaan opintotukea 
sai 290 900 opiskelijaa lu-
kuvuonna 2008–2009, mi-
kä oli hieman enemmän 
kuin edellisenä lukuvuon-

na. Opintorahaa makset-
tiin 285 000:lle ja asumis-
lisää 185 000 opiskelijalle. 
Opintolainan valtiontakaus 
myönnettiin 107 700 opis-
kelijalle. Korkoavustusta sai 
5 500 henkilöä, mikä oli 10,4 
% vähemmän kuin edellis-
vuonna. 

Vuonna 2009 opin-
toetuuksia maksettiin yh-
teensä 796 miljoonaa euroa. 
Kaikkiaan opintoetuuksia 
maksettiin 13,4 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
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ÄLÄ TURHIA SIRISTELE, TOTTA SE ON:
MEILTÄ SAAT KAHDET MONITEHOT 
YKSIEN HINNALLA, JA TOISET NIISTÄ
VIELÄ AURINKOLASEINA.
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NÄÖN-
TARKASTUS

VELOITUKSETTA

Tarjous koskee kehyksiä alk. 79€. Voit valita toisen parin samasta tai alemmasta hintaluokasta. Hintaan 
sisältyy PENTAX-vakiomoniteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Kun otat toisen parin au-
rinkolaseina, hintaan sisältyy väri (arvo 20€). Molemmat parit samalla reseptillä. Valikoima vaihtelee 
liikkeittäin. Lisäksi saat veloituksetta näöntarkastuksen (arvo 20€, koskee Valitse 2 maksa 1 –ostajia). 
Tarjous voimassa 14.3.2010 asti.

Mies kuoli tulipalossa Kauvatsalla

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Iäkäs mies kuoli omakoti-
talon tulipalossa Kokemäen 
Kauvatsalla Kirnumäentiel-
lä torstai-iltana. Sammutta-
jien saapuessa paikalle talo 
oli jo ilmiliekeissä. Hälytys 
oli tullut kello 19.32.

Tulipalon uhri löytyi ta-
lon kuistilta. Talossa ei ollut 
muita ihmisiä.

Palanut talo oli vanha 
puolitoistakerroksinen puu-
talo. Se paloi sisältä täysin, 
katto romahti alas, mutta 

seinät jäivät pystyyn. Tuli ei 
levinnyt piharakennuksiin.

Sammutustöissä olivat 
kaikki Kokemäen palokun-
nan yksiköt, Kiikoisten pa-
lokunta ja Kaasmarkun pa-
lokunta.

Pankkitoimihenkilölle 
tuomio törkeästä kavalluksesta
Satakunnan käräjäoi-
keus tuomitsi Sastama-
lassa asuvan vuonna 
1957 syntyneen pank-
kitoimihenkilön törke-
ästä kavalluksesta kah-
den vuoden ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen. 
Tuomioon liittyy 80 tun-
tia yhdyskuntapalvelua.

Vastaajan terveysti-
lanne vaikutti tuomioon 

lieventävästi. Syyttäjä 
esitti yli kahden vuoden 
ehdotonta vankeutta.

Nainen anasti vuo-
sina 2002-2007 Lavian 
Osuuspankin varoja yh-
teensä 155 367 euroa. 
Kavalluksen paljastuttua 
pankki päätti työsuh-
teen toukokuussa 2007. 
Vastaaja myönsi tekonsa 
jäätyään kiinni.

Petollisia traktori-
kauppiaita liikkeellä
Pirkanmaan poliisi tutkii 
petossarjaa, jossa inter-
netissä olevien myynti-il-
moitusten perusteella on 
tehty kauppoja käytetyistä 
traktoreista, jotka eivät 
ole olleet myyjän 
omistuksessa. 
Myynti-ilmoi-
tuksissa esitet-
ty kuva trakto-
rista on kopioi-
tu internetistä ja 
traktorin hinta on 
ollut poikkeuksellisen 
halpa. Puhelimitse tavoi-
tettu myyjä on pyytänyt 
traktorista varausmaksua 
ennen sovittua ajoneuvon 
luovuttamista. Samasta 
myynti-ilmoituksesta on 
voitu tehdä useita kaup-
poja.

Epäiltyjä tekoja on 
tullut esille eri puolilla 
Suomea yli kymmenen 
kappaletta. 

Poliisi on ottanut 
kiinni useita petok-

siin liittyviä hen-
kilöitä ja sarjan 
tutkinta jatkuu 
edelleen. 

On toden-
näköistä, et-

tä vääriä myyn-
ti-ilmoituksia löy-

tyy internetistä myös 
jatkossa.

Poliisi muistuttaa, et-
tä etenkin ajoneuvokau-
poissa ajoneuvo ja myy-
jä on syytä nähdä henki-
lökohtaisesti ennen en-
simmäisenkään maksun 
suorittamista.

Kortti hyllylle 
ylinopeudesta

Liikkuva poliisi mittasi perjantai-
na aamupäivällä Kokemäen Sata-
kunnantiellä henkilöautolle nope-
utta 102 km/h, kun paikalla on 50 
km/h nopeusrajoitus. Autoa kul-
jetti vuonna 1991 syntynyt köyliö-
läinen mies ja autossa oli kyydissä 
kolme matkustajaa. Tien pinta oli 
tapahtumahetkellä jäinen ja liukas. 
Kuljettajaa epäillään törkeästä ii-
kenneturvallisuuden vaarantami-
sesta ja hänet määrättiin väliaikai-
seen ajokieltoon.

Arvokas vene varastettu 
Sastamalan Karkusta

Tammikuun puolivälin ja 22.2. vä-
lisenä aikana Karkunkyläntiellä si-
jaitsevan talouskeskuksen pihas-
ta on varastettu Marino -merkki-
nen uisteluvene, jossa on Mariner 
-merkkinen moottori. Vene on vie-
ty trailereineen.

Törmäys Vammalantiellä

Maanantai-iltana henkilöauto ajoi 
Sastamalassa Nuutilankadulta kär-
kikolmion takaa etuajo-oikeutetul-
le Vammalantielle törmäten Vam-
malantietä ajaneen henkilöauton 
kylkeen. Ajoneuvot vaurioituivat
törmäyksen johdosta.

Kirkon pihalta vietiin 
valonheittimet

Perjantain vastaisena yönä Tyrvään 
kirkon pihamaalta varastettiin kak-
si valonheitintä. 

Kaverikoira antaa 
voimaa jaksaa arjessa
Pyhäjärviseudulla huivitettiin neljä uutta ystävää

Marianna Langenoja

Mirja Vuorinen, Tiina Vuorela, 
Marja Lainepää ja Minna Mä-
kinen osallistuivat viime syk-
synä Suomen Kennelliiton jär-
jestämälle kaverikoira-kurssille. 
Kurssin tarkoituksena oli kehit-
tää kaverikoiratoimintaa myös 
Satakuntaan. Maakuntaan syn-
tyi kurssin osallistujien mukaan 
kaikkiaan kolme eri toiminta-
ryhmää: Pohjois-Pori, Pori ja 
Pyhäjärviseutu. Ensimmäisen 
vierailunsa Pyhäjärviseudun 
Kaverikoirat teki ikäihmisten 
Helmiina-kotiin 15.11.2009.

Koirasta tulee virallisesti ka-
verikoira vasta kuudennen vie-
railun jälkeen. Ystävänpäivänä 

kaikki Pyhäjärviseudun neljä 
kaverikoiraa, Lyyli, Mese, Hero 
ja Helmi ansaitsivat virallisesti 
kaulaan sidotut oranssit huivit 
merkiksi siitä, että niistä on tul-
lut oikeita kaverikoiria. -Kaveri-
koiratoiminnalla Pyhäjärviseu-
dulla on kysyntää nyt ja tulevai-
suudessa vielä enemmän, oman 
kääpiövillakoira Lyylin kans-
sa koirakon muodostava Mir-
ja Vuorinen uumoilee.  Hänen 
mukaansa kaverikoiratoiminta 
ei vaadi ajallisesti vapaaehtoisel-
ta kovinkaan paljon, mutta vai-
kutukset vierailupaikoissa ovat 
mittavat. Tutkimusten mukaan 
esimerkiksi lemmikin silittämi-
nen ja sille jutteleminen alentaa 
verenpainetta ja pelkkä lemmi-
kin läsnäolo lievittää stressiä. 

Toimintaryhmän vakituisis-
sa vierailukohteissa palveluta-
lo Ehtootuulessa ja Helmiinas-
sa vaikutus näkyy ainakin sel-
västi. Seniorit intoutuvat tapaa-
misten aikaan muistelemaan 
omia nuoruutensa lemmikke-
jä ja heidän kasvoillaan karei-
lee leveä hymy. Samalla ohjaa-
jat pääsevät kertomaan tarinoi-
ta lemmikeistään ja koirakin saa 
rapsutusta. Ainakin Vuorisen 
koira Lyyli ulisee innosta jo au-
tossa, kun vierailukohde lähes-
tyy. -Vierailun tulee olla mielui-
saa kaikille osapuolille: koiralle, 
koiranohjaajalle ja asiakkaalle, 
Vuorinen painottaa. 

Kaverikoiralta ei vaadi-
ta mahdottomuuksia, vaan se 
voi olla ihan tavallinen lem-
mikkikoira. Pikkupentuja ei 
ryhmään kuitenkaan huoli-
ta, sillä kaverikoiralla tulee ol-
la ikää vähintään kaksi vuot-
ta. Koiran rodulla ei ole vä-
liä, myös sekarotuinen kel-
paa. Vuorisen mielestä hyvä 
kaverikoira on ihmisystävälli-
nen, erilaisiin paikkoihin tot-
tunut tavallinen kotikoira, jol-
la on hyvä suhde omistajaan-
sa. Koiran täytyy tulla toimeen 
myös muiden koirien kanssa, 
koska vierailut tehdään aina 
ryhmässä. 

Pyhäjärviseudun Kaverikoirakot koolla: Tiina Vuorela yhdessä irlanninsusikoira Helmen kanssa, Mirja Vuorinen 
kääpiövillakoira Lyylin kera, Marja Lainepää kleinpitz Mesen kanssa ja oikealla reunassa Minna Mäkinen colliensa 
Heron kanssa. Minnan ja Marjan välissä istuu koiria hellivä Eino Vanhala palvelutalo Ehtootuulesta. 

Laila Karvonen Ehtootuulesta ihastelee kääpiövillakoira Lyyliä. 

Kaverikoiratoiminta
• Vapaaehtoistoimintaa omistajalta ja koiralta.
• Ideana on kiertää esimerkiksi laitoksissa, kouluissa, päi-

väkodeissa ja päiväkeskuksissa yhdessä koiran kanssa.
• Toiminnan kohderyhmänä ovat lapset, vanhukset ja 

vammaiset.  
• Koiran avulla pyritään tuomaan iloa esimerkiksi laitos-

asukkaiden arkeen. 

”Vierailun tulee olla mieluisaa 

kaikille osapuolille.

äänn sisi

i
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Tervetuloa
tutustumaan

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

laajaan tietokone-
valikoimaamme
perjantaina 

12.3.

Kone ja
koulutus 
samassa paketissa:

UUTTA!

● 24 ensimmäistä mahtuu   
 mukaan myöhemmin   
 järjestettävään koulutukseen.

469,-

● Kannettava tietokone

● ILMAINEN 
   käyttökoulutus 
                  (9 oppituntia)

HP 610

*Edellyttää 18 kk:n Kopteri-
laajakaista-sopimusta

Tarjoamme kahvit.

Lauri Koski johtaa sotaveteraaneja

Verkkokriisikeskus Tukinet ja SPR yhteistyöhön

Nuorille livetukea netistä
Verkkokriisikeskus Tukinetis-
sä alkoi helmikuussa uusi nuo-
rille tarkoitettu reaaliaikainen 
keskusteluryhmä, nuorten li-
veryhmä. Liveryhmä on tors-
taisin kello 18-20. Liveryhmän 
ohjaajina toimivat Punaisen 
Ristin Nuorten turvatalojen 
vapaaehtoiset ja työntekijät. 
Liveryhmä on tarkoitettu nuo-
rille, mutta mitään tiettyä ikä-
rajaa ei ole asetettu. Kevään 
aikana nuorten liveryhmässä 
keskustellaan mm. harrastuk-

sista, kiusaamisesta, perheestä 
ja seurustelusta.

Liveryhmässä voi keskus-
tella vaikeistakin asioista oh-
jatusti ja turvallisesti. Ryh-
mästä saa vertaistuen lisäksi 
esim. käytännön neuvoja elä-
män solmukohtien selvitte-
lyyn.  Asioiden jakaminen voi 
olla auttava ja vapauttava ko-
kemus. 

Keskusteluihin osallistu-
taan nimimerkillä, omia hen-
kilötietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Ryhmään pääsee osallistu-
maan, kun on nimettömäs-
ti rekisteröitynyt Tukinettiin 
osoitteessa www.tukinet.net 
sekä hakenut kirjoitusoikeu-
det avoimiin keskusteluryh-
miin. Joka torstai on avoinna 
ainakin kaksi keskusteluhuo-
netta. Kumpaankin huonee-
seen mahtuu ohjaajien lisäksi 
12 osallistujaa kerrallaan.

Yhteistyön myötä Tuki-
net tulee samalla osaksi SPR:n 
kriisivalmiutta. Tukinet on 

mukana nuoria koskettavien 
isojen kriisien kriisipäivystyk-
sissä aina kulloisenkin tarpeen 
mukaan.

Tukinetissä on viikoittain 
myös kaksi kaikille avointa li-
veryhmää. Kaikille avoimet li-
veryhmät ovat maanantaisin 
kello 18-20 ja keskiviikkoi-
sin kello 13-15. Kevään aikana 
näissä ryhmissä keskustellaan 
mm. ahdistuksesta ja masen-
nuksesta, kehitys- ja elämän-
kriiseistä, sairauden tuomista 

rajoituksista, aggressiivisuu-
desta ja hellyydenkipeydestä.

Henkilökohtaista tukea, 
vertaistukea ja tietoa

Lisäksi Tukinetissä on avoimia 
keskusteluryhmiä, tietopalve-
luita sekä mahdollisuus kah-
denkeskiseen keskusteluun 
oman tukihenkilön kanssa. 
Tukinetin palvelut ovat käyttä-
jälle maksuttomia. Toiminnan 
rahoittaa Raha-automaattiyh-
distys. Palvelu toteutetaan jär-
jestöjen yhteistyönä. Toimin-
nassa on mukana 17 yksikköä 
ympäri Suomea. Palvelun yl-
läpidosta ja koordinoinnista 
vastaa Vammalan-Huittisten 
seudun Mielenterveysseura ry.

Viisi saskylaista osallistuu 
Ammattitaidon SM-loppukilpailuihin
Maija Latva

Sastamalan koulutuskuntayh-
tymän rehtori Antti Lahti tar-
josi viikko sitten juhlakahvit 
koulutuskuntayhtymän me-
nestyneille Taitaja-kilpailijoil-
le. Viisi Saskyn oppilaitoksis-
sa opiskelevaa oppilasta sel-
visi tämän vuoden alkukar-
sinnoista ja semifinaaleista 
Ammattitaidon SM-loppukil-
pailuihin. -Nämä kisat ovat 
myös melkoisia yleisömag-
neetteja ja nostavat ammatil-
lisen koulutuksen näkyvyyttä, 
Lahti toteaa.

Loppukilpailut käydään 
Oulussa 27.-29.4.2010. ja siel-
lä kilpailee oman ammatti-
alansa Suomen mestaruudes-
ta 320 kilpailijaa 40 eri lajissa. 

Loppukilpailuihin eli kah-
deksan parhaan joukkoon sel-
visivät Marjo Kuusisto (somis-
tus) ja Sipi Hietaniemi (tieto-
koneet  ja -verkot) Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopistos-
ta sekä Aleksi Mäkelä (levy ja 
hitsaus), Lasse Tuominen ja 
Jaakko Virta (koneistus) Vam-
malan ammattikoulusta.

Saskyn opiskelijoita oli vii-
me vuoden fi naalissa neljä, tu-
levissa heitä on siis yksi enem-
män. Vuonna 2006 kaksi am-
mattikoulun opiskelijaa selvisi 
oman alansa Suomen mesta-
riksi. 

Loppukilpailuun lähtevät 
opiskelijat kertoivat, että ai-
nakaan vielä heitä ei kovas-

ti jännitä. Heidän preppauk-
sensa loppukilpailua silmäl-
lä pitäen tapahtuu lähinnä 

normaalin ammattikoulutuk-
sen rinnalla. -Joissakin op-
pilaitoksissa preppausta teh-

dään jopa erillisen rahoituk-
sen turvin, rehtori Antti Lah-
ti tietää. 

Aleksi Mäkelä, Lasse Tuominen, Jaakko Virta, Sipi Hietaniemi ja Marjo Kuusisto ovat Saskyn Taitaja-fi nalisteja.

Alueviesti

Sastamalan Sotaveteraanit ry 
muisti vuosikokouksessaan 
ansioituneita jäseniään. 

Kultaisen ansiomerkin sai-
vat Terttu Kaukainen, Mark-
ku Esko, Martti Sipponen, 
Erkki Aaltonen ja Otto Ojan-
sivu. 

Hopeinen ansiomerkki 
ojennettiin Maila ja Pekka Til-
lille, Marko Mikkolalle ja Ola-
vi Palomäelle. 

Perinnetoimikunta muis-
ti karttataululla Juho Kos-
kista.

Vuodesta 1995 lähtien pu-
heenjohtajana toiminut Lauri 
Koski jatkaa edelleen pestis-
sä, lisäksi hallitukseen kuulu-
vat Timo Kökkö, Pentti Han-
nula, Pekka Maaranen, Paavo 
Sandholm, Pekka Koski, Han-
nu Toivonen, Markku Esko ja 
Matti Niemi. 

Taloudenhoitajana toimii 
Pirkko Maaranen ja naistoi-
mikunnan edustajana Aino 
Sandholm.

Tilintarkastajina toimivat 
Olli Simola ja Seppo Kallio va-
rallaan Erkki Aaltonen ja Lee-
vi Mäki-Ikola.

Sotaveteraanit tekevät tou-
ko-kesäkuun vaihteessa jäl-
leen perinteisen kuntoutus-
matkansa Pärnuun. 

Lisäksi Sotaveteraanien 
näyttely Pentti Hannulan ke-

räämistä puhdetöistä ja Mart-
ti Sipposen laatimista kartois-

ta ja lehtileikkeistä on avoinna 
Sylvään koululla koulun auki-

oloaikoina ja muulloinkin tila-
uksesta.

Ansiomerkkien saajat.

Suunnitelma Vinkin 
risteyssillasta nähtäville

Hanke valtatie 12
parantamiseksi 
etenee Sastamalassa
Hannu Virtanen

Hanke Vinkin risteyssil-
lasta etenee valtatien 12 
parantamissuunnitelmi-
en yhteydessä. Sastamalan 
kaupungin tekninen lau-
takunta päätti asettaa Vin-
kin risteyssillan rakennus-
suunnitelman sekä Äijän-
kiventien katusuunnitel-
man yleisesti nähtäville 
kaupungintalolle.

Risteyssilta liittyy valta-
tien ohituskaistojen koh-
dalle laadittuun tiesuunni-
telmaan, jossa ohituskais-
tojen kohdalle rakennetaan 
keskikaiteet. 

Keskikaiteiden toteutu-
misen myötä sivutieliitty-
mät katkaistaan ohituskais-
tojen kohdalta. 

Mahdollisuus 
uusille yhteyksille

Äijänkiventien kautta on 
mahdollista rakentaa ke-
vyen liikenteen yhteys Vin-
kin kuntoradalle ja Kuvas-
tinkujalle sekä tulevaisuu-

dessa valtatien liittymän 
korvaavat yhteydet Pääk-
kösentielle sekä Fortumin 
sähköasemalle. Sillan ali-
kulkukorkeus on vähin-
tään 4,4 metriä. Alikulun 
kuivatus hoidetaan pump-
paamalla. Äijänkiventielle 
on suunniteltu 3,0 metriä 
leveä reunakivellä erotet-
tu kevyen liikenteen väylä.

Talousarvio 
varautunut

Kaupungin talousarviossa 
on varattu tämän vuoden 
talousarviossa hankkee-
seen yhdistymisavustusta 
310 000 euroa ja vuoden 
2011 taloussuunnitelmas-
sa 140 000 euroa. Lisäksi 
vuodelle 2011 on varattu 
13 000 euroa yhdistymisa-
vustuksesta tulevan rahoi-
tuksen lisäksi. 

Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen osuudeksi on tie-
suunnitelman laadinnan 
yhteydessä sovittu 25 pro-
senttia risteyssillan kustan-
nuksista.
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Poptähtien hovimaalaaja vai väärinymmärretty kummajainen?

Kalevi Kääriö on sinisen 
bussin suurin mysteeri

 Marianna Langenoja  

Muistatteko sen sinisen bus-
sin, joka seisoi Huittisissa mei-
jerin pihalla pitkään, ja joka 
sittemmin siirtyi Mommolan 
motellin viereiselle parkkipai-
kalle? Viime viikon lopulla se 
katosi Huittisista ja jatkoi mat-
kaansa johonkin uuteen paik-
kaan, jota sen kuski ei osan-
nut nimetä vielä paria päivää 
aiemmin. 

Bussia ajaa 70-vuotias Hel-
singissä syntynyt mies, Kalevi 
Kääriö, jota voisi ensivilkaisul-
la luulla höperöpäiseksi kylä-
hulluksi. Mies ja bussi pitävät 
kuitenkin sisällään melkoisia 
tarinoita, joiden äärellä taval-
linen pulliainen voi vain pyö-
ritellä silmiään. 

Merimies ja 
legioonalainen

Shamaaniksi, taiteilijaksi, 
keksijäksi, patriootiksi, visio-
nääriksi ja työhulluksi itse-
ään kutsuva Kalevi on entinen 
merimies ja legioonalainen. 
Hän on taistellut Afrikan so-
dissa 50- ja 60-luvuilla tullen 
sekä puukoitetuksi, ammutuk-
si että melkein elävältä polte-
tuksi. –Jokaisen ihmisen elä-
mässä on asioita, joita ei halua 
jälkeen päin muistella. Minul-
le legioonalaisajat ovat niitä, 
Kalevi kuittaa jatkokysymyk-
siin. Hän on matkustanut pit-

kin Eurooppaa lfi taten ja asu-
nut teltassa pelkän myrskylyh-
dyn lämmössä. 

Nykyisin Kalevin ainoa ko-
ti on sininen bussi, jossa on 
juokseva vesi, aurinkoenergi-
alla toimiva keskuslämmitys, 
puuliesi, jääkaappi, viisi sän-
kyä, tietokone, rakupolttouu-
ni, paineilmalaitteet ja kaikki - 
tai vähän enemmänkin - kuin 
kotona tarvitaan. Sukulaisia 
hänellä ei juuri ole kahden 
lapsen ja lastenlasten lisäksi. 
Juureton ja yksinäinenkin hän 
myöntää olevansa. Maailmaa 
bussillaan kiertävä kummajai-
nen on ykköspuheenaihe aina 
siellä, mihin sattuu ”maantie-
laivansa” parkkeeraamaan.   

Mika Waltarin ystävä, 
Irwinin maalaaja

Kun rupattelee tarpeeksi kau-
an Kalevi Kääriön kanssa, ei ole 
yhtään vaikeaa uskoa hänen vä-

rikästä historiaansa ja kummal-
lisia ajatuksiaan tosiksi. Kalevi 
juo päivät pitkät teetä peltimu-
kistaan, kirjoittelee lokikirjaan-
sa ”tulevaisuuden tutkijoiden 
varalle” ja polttelee sätkäänsä 
sisätiloissa. Aamupuuronsa hän 
syö lähes aina pohjaan palanee-
na, ja toisinaan hän saa myös 
kananmunat ja teen palamaan. 

Sinisen bussin sisäseinälle 
on kiinnitetty palanen viimeke-
säistä Alueviestiä, jossa kerro-
taan Sven-Olof Westerlundista, 
ansioituneesta taiteilijasta ja Ka-
levin vanhasta ystävästä. Kalevi 
on muinoin kaveerannut myös 
Sinuhe egyptiläisen kirjoitta-
neen Mika Waltarin kanssa 
pummaten tältä rahaa alkoho-
lismivuosinaan. Hän on myös 
asunut niin laulaja Anneli Sarin 
kuin edesmenneen lehtimoguli 
Urpo Lahtisenkin luona. Aikoi-
naan ”pop-tähtien hovimaalaa-
jaksi” kutsuttu mies on maalan-
nut muun muassa Irwin Good-

manin ja monien muiden iskel-
mätähtien muotokuvia. 

Tänä päivänä Kalevi tekee 
abstrakteja töitä: silmiä, kä-
siä ja naisvartaloita. Hän työs-
tää eri materiaaleja ja on vas-
ta keksinyt uuden keramiik-
kamenetelmän, josta aikoo 
kirjoittaa kirjan. Hänen pääs-
sään liikkuvat sellaiset ajatuk-
set, kuin yksi yhtenäinen maa-
ilma ilman rajoja, kapitalismin 
tuho ja uuden maailmanjärjes-
tyksen luominen. Hän rakastaa 
kaikkea, mikä on ekologista ja 
puhuu paljon ilmastonmuu-
toksesta. Hänen tavoitteenaan 
on luoda sisältöä ihmisten elä-
mään kulttuurin avulla. Sa-
maan pyrkii myös Euroauto 
2000 – yhdistys, jonka halli-
tuksen puheenjohtajana ja ide-
an alullepanijana hän toimii. 
Yhdistyksen tarkoitus on etsiä 
osaamista eri paikkakunnilta, 
järjestää kulttuuritapahtumia 
niin ulkomaille kuin kotimaa-
hankin ja rakentaa yhteyksiä 
eri alakulttuureiden välille. 

Kaiken takana on ajatus 
siitä, että jokaisella ihmisel-
lä on saman pienen pulliai-
sen tarpeet, mutta vain kult-
tuurit erottavat meidät toisis-
tamme. Juuri kyseinen pro-
jekti ja osaajien etsintä toi 
Kalevin Huittisiin ja sitä en-
nen myös Sastamalaan. Hän 
kiersi vuoden aikana neljässä 
kaupungissa etsimässä osaa-
mista. Huittisista löytyi kaik-
kiaan yhdeksän osaajaa, jotka 
ovat kestävän kehityksen yri-
tyksiä tai yksityisiä henkilöi-
tä. Kalevi on myös kuvannut 
näistä osaajista videota. Mie-
hen on tarkoitus etsiä itselleen 
vielä jonakin päivänä sopiva 
miehistö ja lähteä bussillaan 
Afrikkaan Beniniin. 

Pommisuojista 
sinfoniaorkesteriin

Lapsuudestaan Kalevi muis-
taa etenkin jatkosodan, jolloin 
hän asui mummunsa luona 
Helsingin Oulunkylässä. Hä-
nen molemmat vanhempansa 
olivat rintamalla, isä sotilaana 
ja äiti lottana. Muutaman vuo-
den ikäinen poika nukkui yöt 
mummun kanssa pommisuo-
jassa. Aamuauringon noustes-
sa he uskaltautuivat kurkista-
maan, mikä rakennus oli yöllä 
pommitettu maan tasalle. Nii-
hin aikoihin pikku-taiteilijan 
piirustusvihko täyttyi kuvista, 

joissa ihmiset saivat surmansa 
tulipaloissa. Kun sota oli ohi, 
ja äiti ja isä tulivat elossa ta-
kaisin, ei poika voinut muuta 
kuin iloita, vaikka eno olikin 
menehtynyt tapaturmaisesti 
heti rauhanteon jälkeen. 

Kääriön perhe muutti puo-
lustusvoimien käytössä ole-
vaan Vallisaareen vastapää-
tä Suomen linnaa. Siellä Ka-
levi pääsi kosketuksiin isän-
maallisten ihmisten ja aseiden 
kanssa. Hän muistaa etenkin 
ne amerikkalaiset revolverit, 
jotka hän sai iskurittomina 
leikkeihinsä. Isä toi harvinais-
laatuiset lelut siitä huoneesta, 
jossa Kalevi ei koskaan saanut 
käydä. 

Ennen kaikkea nuori poi-
ka sai Vallisaaresta kuitenkin 
ainutlaatuisen yhteyden me-
reen. Hänen ensimmäinen 
purjealuksensa oli halkileikat-
tu 200 litran bensatynnyri. Sil-
lä seilatessaan Kalevilla ei ol-
lut vielä mitään aavistusta, et-
tä jonakin päivänä hän seilaisi 
monilla eri laivoilla maailman 
suurimpien merien ulapoilla.

Samoihin aikoihin, kun 
meri alkoi kiehtoa Kalevia, 
nousivat myös monipuoliset 
taiteilijanlahjat pinnalle. Hän 
perusti muun muassa Valli-
saari Bändiboys –nimisen yh-

tyeen ystäviensä kanssa. Hie-
man myöhemmin hän soit-
ti Helsingin työväen sinfo-
niaorkesterissa patarumpuja. 
Lopulta sivellin vei voiton, ja 
musiikki jäi taka-alalle. 

Huittisissa maailman 
kehnoin kohtelu

Nyt mies istuu bussissaan tee-
muki kädessä tietämättä, mitä 
huominen tuo tullessaan. Hän 
ei ymmärrä olevansa erikoi-
nen 70-vuotias, koska ei osaa 
sanoa, millainen on tyypilli-
nen samanikäinen. –Koko ikä-
ni olen mennyt, niin kuin nyt-
kin, hän miettii ja osoittaa ym-
pärillään olevia bussin seiniä. 
Eläkkeelle hän ei aio jäädä kos-
kaan, sillä taiteilijaksi synny-

tään, eikä taiteilija voi koskaan 
lopettaa sitä, mitä tekee. Ei sii-
täkään huolimatta, ettei häntä 
ole aina otettu vastaan kunnioi-
tuksella kiertämissään kaupun-
geissa. Poliisit ovat koputelleet 
sinisen bussin oveen hieman 
liian usein ihmisten ennakko-
luulojen vuoksi. –Myyn kuu-
lemma viinaa, huumeita ja 
huoria sekä vahingoitan luon-
toa. Itse en ole vielä tähän päi-
vään mennessä tiennyt niin te-
keväni, taiteilija tuhahtelee. 
Huittisissa hän on saanut kai-
kista maailman kaupungeis-
ta rajuimman kohtelun. Kah-
deksan autonrengasta on puh-
kottu, ajovalot ja vilkku hakat-
tu kirveellä mäsäksi ja bussin 
ikkunakin hajotettu. Ja se oli 
vasta alkua. Tuhotyöt jatkui-
vat niin pitkään ja rajuina, että 
Kalevin oli lähdettävä hetkeksi 
karkuun kaupungista. 

Elämä on vienyt hassunku-
rista taiteilijaa joka suuntaan ja 
koetellut rankasti, mutta siitä-
kin huolimatta hän jaksaa us-
koa, että jos maailman haluaa 
nähdä hyvänä ja kauniina paik-
kana, se on täysin mahdollista. 
Kalevi haluaa myydä kaunista, 
puhdasta ja turvallista Suomea 
ulkomaille ja unohtaa monet 
kamaluudet, mitä maa ja maa-
ilma pitävät sisällään. 

Kalevi Kääriö vaihtoi sinisen bussinsa vuonna 1992 itse tekemiinsä kynttilöihin.  Bussi 
on ollut tuttu näky ainakin Huittisissa jo jonkin aikaa. Nyt ”maantielaiva” on kadon-
nut katukuvasta ja jatkanut matkaansa. Minne? Sitä ei moni tiedä. 

Kalevi Kääriö on 70-vuotias taiteilija, keksijä, entinen merimies ja legioonalainen. 

Kuvauksen opiskelija Ville Lamminmäki kuvaa parhaillaan Kalevi Kääriöstä ja hänen 
Euroauto 2000 –yhdistyksestään dokumenttia. Kalevi Kääriö muun muassa nähdään 
tekevän videolla savitöitä Huittisten Kansalaisopiston lahjoittamasta 10 kilon savi-
massasta. Taustalla kameran takana Ville Lamminmäki. 

Kalevi ei koreile tekniikalla ainakaan keittiössään. 

”Hän on taistellut sodissa 

Afrikan mantereella tullen sekä 

puukoitetuksi, ammutuksi että 

melkein elävältä poltetuksi.

”Kalevi on 

maalannut 

Irwinin 

muotokuvan.
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Lintutapahtumassa havainto yli 400 000 linnusta

Kiikoinen innokkaimpien 
pihabongaajien kuntajoukossa
Hannu Virtanen

Tammikuun lopulla järjestet-
tyyn Pihabongaukseen osal-
listui yli 15 000 ihmistä tark-
kailemalla lintuja tunnin ajan 
reilulla 10 000 pihalla ympä-
ri maan. 

Kuntien asukaslukuun suh-
teutettuna innokkaimmat Pi-
habongaus-kunnat olivat Kus-
tavi, Taivassalo, Enontekiö, 
Kiikoinen ja Taivalkoski.

Tapahtuman järjestäneen 
BirdLife Suomen mukaan an-
kara pakkastalvi oli verottanut 
joidenkin lajien talvikantoja. 

Viimevuotista selvästi vä-
hemmän ilmoitettiin hippiäi-
siä, puukiipijöitä ja peippoja. 
Mustapääkerttuja ei havaittu 
lainkaan.

Varpuspöllöjä ja isolepin-
käisiä havaittiin puolestaan 
selvästi runsaammin kuin 
vuosi sitten. 

Nämä lajit ovat tänä talve-
na hakeutuneet pihoille, koska 
paksu lumipeite ja Etelä-Suo-
men myyräkato ovat pakotta-
neet normaalisti myyriä syö-
vät lajit siirtymään pikkulin-
turavintoon.

Loistaudista kärsineitä vi-
herpeippoja havaittiin odo-
tetusti vähemmän kuin vuosi 
sitten: ennen joka toisella pi-
halla esiintyvä laji havaittiin 
nyt vain joka kolmannella pi-
halla. 

Väheneminen ei kuiten-
kaan vaikuttanut lajin parvi-
kokoon.

Urpiaisia ja vihervarpusia 
oli tänä vuonna niukasti. Var-
punen väheni viidenneksen 
viime vuodesta. Harmaapää-
tikka puolestaan jatkoi run-
sastumistaan.

Keskimäärin 
7 lajia ja 46 yksilöä

Pihabongauksessa havaittiin 
lintuja yhteensä 416 316 yk-
silöä. 

Keskimäärin pihalta havait-
tiin 7 lajia ja 46 yksilöä; vuosi 
sitten luvut olivat 8 ja 50. 

Yleisimmät lajit olivat vii-
mevuotiseen tapaan talitiai-
nen (97 % pihoista), siniti-
ainen (83 %) ja harakka (68 
%). Yhteensä lajeja havait-
tiin 98.

Pihabongauksessa tark-
kaillaan tammikuun viimei-
senä viikonloppuna tunnin 
ajan lintuja omalla pihalla tai 
muulla paikalla. Pihabonga-
uksen päätarkoituksena on in-

nostaa ihmisiä tarkkailemaan 
lähiluontoa. 

Samalla kerätään arvokasta 
tietoa talvilinnuista. 

Pihabongaus järjestettiin 
nyt viidettä kertaa. 

Seuraavan kerran pihabon-
gataan vuoden kuluttua 29.-
30.1.2011. 

Tapahtuman suojelija on 
tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.

pihoja into yksilöitä lajeja

Huittinen 45 4,2 2727 33

Kiikoinen 14 11,0 418 16

Kokemäki 31 3,8 1812 26

Köyliö 16 5,6 1117 26

Lavia 9 4,4 749 21

Punkalaidun 21 6,3 938 19

Sastamala 64 2,6 3092 34

Säkylä 10 2,1 544 25

Kansallispuistojen 
suosio kasvaa yhä
Suomen kansallispuistojen 
suosio pysyy vakaana. Vuo-
den 2009 aikana Suomen kan-
sallispuistojen käyntimäärä oli 
lähes kaksi miljoonaa, kun se 
vuonna 2008 oli noin 1,8 mil-
joonaa. Suosituimpia kohtei-
ta olivat Pallas-Yllästuntu-

rin, Urho Kekkosen, Nuuksi-
on, Oulangan ja Pyhä-Luoston 
kansallispuistot.

Kaikkiaan Metsähallituk-
sen hoitamille valtion suojelu-
alueille ja muille virkistysalu-
eille tehtiin viime vuonna noin 
4,7 miljoonaa käyntiä. Luvus-

sa ovat mukana kansallispuis-
tot, valtion retkeilyalueet sekä 
muut virkistykselle ja retkei-
lylle merkittävät suojelualueet 
ja retkeilykohteet.

Valtion retkeilyalueista 
suosituimpia olivat Ruunaa ja 
Teijo. Virkistykselle ja retkei-
lylle merkittävillä muilla suo-
jelualueilla ja retkeilykohteil-
la kävijöitä oli eniten Aulan-
gon luonnonsuojelualueella ja 
Inarin retkeilyalueella.

Maaseutuympäristö nähdään 
puhtaana ja hoidettuna
Valtaosa suomalaisista pi-
tää maaseudun ympäristöä 
puhtaana ja hyvin hoidettu-
na. Neljä viidestä katsoo, että 
maatalouden ansiosta maise-
mat pysyvät avoimina. 

Hieman yli puolet on sitä 
mieltä, että maatalous ylläpi-
tää luonnon monimuotoisuut-
ta tarjoamalla monille eläin- 
ja kasvilajeille ainutlaatuisen 
elinympäristön. Useat näkevät 
maatalouden roolin tärkeänä: 
Maatalous tekee suomalaisen 
maiseman ja muistuttaa, mis-
tä ruoka on peräisin.

Yli kolmasosan mielestä vil-
jelijät ovat tehneet hyvää työtä 
vesien suojelemiseksi. Monet 
ovat huolestuneita vesien kuor-
mittumisesta ja luonnon yksi-

puolistumisesta. Niityt, ahot ja 
maatalousympäristössä viihty-
vät kottaraiset katoavat; ruis-
kukkia ja kissankelloja ei näy. 

Tulokset käyvät ilmi maa- ja 
metsätalousministeriön TNS 
Gallupilla vuodenvaihteessa 
teettämästä kyselystä.

Pienpetopyynti lisäsi 
linnuston monimuotoisuutta 
Lintuvesien monimuotoisuut-
ta on edistetty Pirkanmaalla 
viime vuosina tehostetulla 
pienpetopyynnillä. 

-Elämää vilisevät lin-
tuvedet ovat tärkeä 
osa luonnon moni-
muotoisuutta, jon-
ka teemavuotta 
parhaillaan viete-
tään, kertoo yli-
tarkastaja Mar-
ja-Liisa Pitkänen 
Pirkanmaan ELY-
keskuksesta.

Lintuvesien moni-
puolista luontoa voivat 
uhata esimerkiksi rehe-
vöityminen, umpeenkas-
vu, vesirakentaminen, häi-
riöt lintujen pesinnän tai 
muuton aikana, vieraslajien 
ilmaantuminen ja uhanalais-
ten lajien häviäminen.

Lintuvesien monimuotoi-
suutta voidaan turvata vieras-
peräisten pienpetojen pyyn-
nillä. Minkkien ja supikoiri-
en vähentämisen on todettu 
edistävän vesilintujen pesin-
tää ja kasvattavan poikueko-
koja. 

-Paikalliset metsästysseu-
rat ovat pyytäneet ahkerasti 
minkkejä ja supikoiria luon-

nonsuojelullisesti arvok-
kailla lintuvesillä riistan-

hoitopiirien kannusta-
mina, Marja-Liisa Pit-

känen kertoo.
Pirkanmaalla te-

hostettiin pienpe-
topyyntiä vuonna 
2009 Natura 2000 
-verkostoon kuu-
luvilla lintuvesil-
lä. Metsästysseurat 
pyydystivät mink-
kejä ja supikoiria 

kaikkiaan 17 lintu-
vesikohteella. 

Kokonaissaaliina oli 
yli 200 supikoiraa ja yli 

50 minkkiä. 

Runsaimmat minkkisaa-
liit saatiin Pälkäneen Kuhma-
lahdella sijaitsevalta Tervanie-
menlahdelta, jossa loukkuihin 
jäi peräti 15 minkkiä. 

Suurimmat supikoirasaa-
liit saatiin Vesilahden Onke-
mäenjärveltä ja Hämeenkyrön 
Sarkkilanjärveltä.
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Vanhat suojeluohjelmakohteet 
pääosin toteutettu Pirkanmaalla 
Pirkanmaa sai vuoden 2009 
aikana 265 hehtaaria uusia 
luonnonsuojelualueita. Maan-
omistajien aloitteellisuuteen 
perustuvan METSO-ohjel-
man rahoituksella suojeltujen 
alueiden pinta-ala oli lähes yh-
tä suuri kuin vanhojen suoje-
luohjelmien toteuttamisen 
pinta-ala vuonna 2009, kertoo 
ylitarkastaja Auli Suvanto Pir-
kanmaan ELY-keskuksesta.

Vuonna 2009 toteutuneista 
suojelualueista noin 140 heh-
taaria kuuluu valtioneuvos-
ton vahvistamiin vanhoihin 
luonnonsuojeluohjelmiin tai 
niiden ulkopuolisiin, Natura 
2000 -verkostoon sisältyviin 
alueisiin. Etelä-Suomen met-
sien monimuotoisuusohjel-
ma METSO:n kautta suojelun 
piiriin on saatu 125 hehtaaria 
suojelupinta-alaa. 

Soidensuojeluohjelman 
kohteita suojeltiin Pirkan-
maalla noin 80 hehtaaria, suo-

jeluohjelmien ulkopuolisia 
Natura 2000 -verkostoon kuu-
luvia kohteita noin 30 hehtaa-
ria ja muihin ohjelmiin kuulu-
via kohteita yhteensä noin 30 
hehtaaria. Lisäksi ympäristö-
ministeriön hallintaan siirtyi 
perintönä Pirkanmaan alueel-
ta noin 60 hehtaaria käytet-
täväksi vaihtomaana suojelua 
toteutettaessa.

METSO-ohjelmassa on 
osoitettu ympäristöministe-
riölle vuosittain määrärahaa 
uusien metsiensuojelualuei-
den hankkimiseen ja pysy-
vään rauhoittamiseen. Näil-
lä määrärahoilla ostettiin Pir-
kanmaan alueella maanomis-
tajien suojeluun tarjoamista 
alueista yksi noin 28 hehtaa-
rin alue ja perustettiin 13 yk-
sityismaan luonnonsuojelu-
aluetta yhteispinta-alaltaan 
noin 77 hehtaaria. 

Aluevaihdoin toteutettiin 
kaksi aluetta, joiden yhteis-

pinta-ala on noin 15 hehtaa-
ria. Lisäksi ympäristöministe-
riön hallintaan siirtyi perintö-
nä noin viiden hehtaarin alue, 
joka täytti METSO-ohjelman 
luonnonsuojelubiologiset va-
lintaperusteet.

METSO-ohjelman valin-
taperusteet täyttäviä kohteita 
hyväksyttiin enemmän, kuin 
mitä vuoden 2009 määrära-
halla voitiin toteuttaa. Hyväk-
sytyt kohteet on tarkoitus to-
teuttaa tämän vuoden puo-
lella, kun METSO-ohjelman 
rahoitus kolminkertaistuu val-
takunnan tasolla.

Luonnonsuojeluohjelmiin 
ja Natura 2000 -verkostoon 
kuuluu suojelupäätöstä odot-
tavia yksityismaita vielä noin 
300 hehtaaria. Osa kohteista 
on tarkoitus toteuttaa vuoden 
2010 aikana, ja osa jää odotta-
maan kaavoituksen valmistu-
mista, jotta niiden arvot voi-
daan määrittää.

Varpuspöllöjä ja isolepinkäisiä havaittiin selvästi runsaammin kuin vuosi sitten. Nä-
mä lajit ovat tänä talvena hakeutuneet pihoille, koska paksu lumipeite ja myyräka-
to ovat pakottaneet normaalisti myyriä syövät lajit siirtymään pikkulinturavintoon.

Urpiaisia ja vihervarpusia oli tänä vuonna niukasti. Varpunen väheni viidenneksen viime vuodesta. Viimevuotista 
selvästi vähemmän ilmoitettiin myös hippiäisiä, puukiipijöitä ja peippoja.
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Tunnetko kuvien henkilöitä?

Entisaikojen 
elämää 
Haukijärvellä
Hannu Niemi

Kun Häijään kiertoliittymäs-
tä on ajettu suunnilleen vii-
si kilometriä kohti pohjois-
ta, ylitetään pitäjänraja ja tul-
laan Hämeenkyröön. Nykyi-
sellä paikallaan tie on ollut 
viitisenkymmentä vuotta, ai-
kaisemmin kohti pohjoista on 
kuljettu hieman idempää. Tuo 
Häijään keskustasta lähtevä 
idyllinen pikkutie on edelleen 
olemassa ja on kauniine Kel-
häjärven maisemineen var-
masti kokemisen arvoinen.

Haukijärven aukealle tul-
lessa oikealla puolella on Hau-
kijärvi ja sen rannalla Pakka-
sen kartano. Pakkanen oli ta-
vallinen maalaistalo, kunnes 
sotilasvirkatalojen tarkasta-
ja Josef Edvard Richter osti 
sen 1800-luvun puolivälissä 
ja kehitti siitä kartanon. Hän 
myös siirrätti alkuaan nykyi-
sen Häijääntien toisella puo-
lella sijainneen talon nykyi-
selle paikalleen. Kartano säi-
lyi Richterin suvulla 1930-lu-
vun alkuun, silloin Richterin 

tyttärenpoika Gustav Estlan-
der ajautui konkurssiin ja tila 
joutui pakkohuutokauppaan. 
Pakkohuutokaupasta Pakka-
sen osti Huittisten apteekka-
ri Eino Haapanen. Tässä vai-
heessa suuri osa kartanon työ-
väestä vaihtui ja kartanon pal-
velukseen tuli paljon uutta 
väkeä Huittisten seudulta.

Kuuluisin oppilas 
F.E. Sillanpää

Aukean vasemmalla puolel-
la, Hahmajärventien varressa, 
kuusiaidan takaa näkyy vuon-
na 1898 perustettu Haukijär-
ven koulu. Ensimmäiset vuo-
tensa koulu toimi naapuris-
sa sijainneen Suojan pirtissä. 
Vuonna 1901 Pakkasen kar-
tanon omistajan tytär Sigrid 
Richter osti Suojalta maata ja 
lahjoitti sen kunnalle koulun 
tonttia varten. Koulurakennus 
valmistui seuraavana vuonna.

Koulun ensimmäisenä 
opettajana toimi naapuriky-
lästä Heinijärveltä lähtöisin 
ollut Hilja Tättälä. Seuraavana 

vuonna opettajaksi tuli huit-
tislainen Amanda Unto. Hän 
toimi opettajana Haukijär-
vellä vain pari vuotta. Hänen 
jälkeensä opettajaksi valittu 
Kerttu Lehtosalo sen sijaan 
opetti Haukijärven koululai-
sia neljä vuosikymmentä. Use-
at muutkin opettajat ovat vai-
kuttaneet koulussa pitkään. 
Koulun kuuluisin oppilas lie-
nee ollut F. E. Sillanpää, joka 
kävi koulua sen ensimmäisinä 
toimintavuosina. Haukijärven 
koulu lakkautettiin keväällä 
2009 ja myytiin uusille omis-
tajille. Koulu on saamassa uut-
ta käyttöä, kun siellä aloittaa 
toimintansa kulttuurikeskus.

Tietoa löytyy netistä

Sodan jälkeen piti Karjalas-
ta pois lähtemään joutuneille 
löytää uusi asuinpaikka. Hä-
meenkyröön uusia asukkai-
ta tuli lähinnä Viipurin lää-
nin Pyhäjärveltä. Haukijär-
velle asutettiin yli kolmekym-
mentä siirtolaisperhettä, joista 
useimmat saivat maansa Pak-
kasen kartanosta. Suuri osa 
näistä siirtolaistiloista näkyy 
Häijääntielle.

Paljon lisää tietoa Hauki-
järven alueen historiasta löy-
tyy internetistä osoittees-
ta www.haukijarvenhistori-
aa.net. Haukijärveltä kotoisin 
oleva, nykyisin Oulussa asuva 
Leila Niemenmaa on pitkään 
kerännyt tietoa entisaikojen 
ihmisistä ja elämästä Hau-
kijärvellä. Muutamia vuosia 
tuon työn tuloksia on ollut lu-
ettavissa myös internetissä. Si-
vusto on kasvanut parin sadan 
sivun ja useiden satojen kuvi-
en kokonaisuudeksi.

Monissa sivustolla olevissa 
kuvissa on henkilöitä, joita ei 
ole vielä tunnistettu. Erityises-
ti Pakkasen työväestä otetuis-
sa kuvissa on vielä paljon tun-
nistettavaa. Ovatko he lähtöi-
sin Huittisten seudulta? Tun-
nistatko jonkun heistä, onko 
albumissasi sama kuva? Voit 
kertoa tietosi joko sähköpos-
tilla hn71249@nic.fi tai pu-
helimella 040-561 1081. Myös 
muut täydennykset ovat terve-
tulleita.

Pakkasen työväkeä sodan jälkeen, oikealla Alfred Viidanoja, takana Väinö Lehtinen, 
koneen päällä istumassa Antti Heikkinen. Kuvan omistaa Pasi Peltomäki.

Keitä ovat nämä naiset ja missä kuva on otettu? Kuvan omistaa Ari Lehtinen.

Keitä ovat nämä kahvinjuojat? Kuvan omistaa Ari Leh-
tinen.

Tuhannet silmälasit saivat 
uuden malawilaisen omistajan
Alueviesti

Suomalaisoptikot tekivät jou-
lu-tammikuussa avustusmat-
kan Malawiin. Kahden viikon 
aikana he tekivät noin 750 nä-
öntarkastusta ja luovuttivat 
noin tuhannet suomalaisten 
lahjoittamat silmälasit uusil-
le omistajille. Ryhmän tarjo-
ama apu otettiin lämpimäs-
ti vastaan yhdessä maailman 
köyhimmistä maista, missä 
sopivilla silmälaseilla on suu-
ri merkitys opiskelulle ja työ-
kyvylle. 

-Zikomo eli kiitos kaikil-
le lasien keräykseen osallistu-
neille! Rinkkaani oli pakattu 8 
kiloa käytettyjä silmälaseja ja 
näöntarkastusvälineistöä, mi-
kä herätti välilaskupaikkojen 
turvatarkastajissa kiinnostus-
ta. Matkan aikana rinkkani ja 
muiden vapaaehtoisten laukut 
tyhjenivät Suomessa kerätyistä 
laseista. Apu on mennyt peril-
le, kiittelee oululainen Specsa-
vers-optikko Tiina Ahola, jo-
ka oli yksi matkalla olleista va-
paaehtoisista.

-Suomalainen optikko- 
ja assistenttiryhmämme sai 
lämpimän vastaanoton Ma-
lawissa. Maa on yksi maail-
man köyhimmistä, jossa nä-

önhuoltopalvelut ja silmälasit 
ovat vain harvojen saatavilla. 

Näöntarkastuksia 
maalaiskylissä

Suomalaisryhmä kiersi teke-
mässä näöntarkastuksia ja ja-
kamassa silmälaseja maalais-
kylissä alueilla, joilla muu-
ta näönhuoltoa ei ollut tar-
jolla. Monet paikalliset saavat 
elantonsa maissipellolta, ja pa-
remmalla näkökyvyllä on suu-
ri merkitys heidän kyvylleen 
hankkia perheelleen ruokaa, 
kertoo Irina Haahtela Visi-
on for All -järjestöstä, joka oli 
avustusmatkan järjestäjä. 

Maaseudun kylissä suoma-
laisryhmälle oli järjestetty nä-
öntarkastukseen sopivat tilat 
esimerkiksi kyläkirkko, missä 
ryhmä sai usein käyttää altta-
ria silmälasien luovutuspöytä-
nä. Paikallinen organisaatto-
ri oli tiedottanut avustusryh-
män saapumisesta ja kyläläiset 
tulivat tarkastuspisteelle odot-
tamaan. Yhden päivän aikana 
ehdittiin auttaa noin sataa ih-
mistä.

Matkaan osallistuneen lap-
peenrantalaisen Specsavers-
optikkoyrittäjä Timo Korho-
sen mukaan lasien luovutuk-

set olivat matkan mieleenpai-
nuvimpia hetkiä. 

-Suhteellinen näönparan-
nus lasien avulla oli usein erit-
täin suuri, sillä ilman lase-
ja monikaan ei erottanut isoa 
E-kirjainta tai havainnut lii-
kettä metrin etäisyydeltä. As-
sistenttimme tekivät alustavat 
tutkimukset ja ohjasivat poti-
laat tarvittaessa optikolle. Sit-
ten reseptin saaneille etsittiin 

matkalaukkuvarastoista sopi-
vat silmälasit. Monien kohdal-
la lasit osuivat nappiin, iloitsee 
Korhonen. 

-Oli sykähdyttävää nähdä 
iloisia ilmeitä, kun kyläläiset 
pukivat kasvoilleen ensimmäi-
set silmälasinsa. Innostuipa 
eräs kyläläinen uusista luku-
laseista niin, että halusi ottaa 
mukaansa pakkausmateriaali-
na käyttämämme sanomaleh-
den. Kylissä ei juuri ole lehtiä 
luettavaksi.

Apua tarvitsevien joukossa 
oli myös ihmisiä, joiden näköä 
ei voitu parantaa silmälaseilla. 
Kuitenkin esimerkiksi kaihi-
potilaiden elämänlaatua voi-
tiin kohentaa aurinkolaseil-
la, sillä kaihisilmät ovat usein 
varsin häikäistymisherkät.  

-Avun tarvitsijoita on vie-
lä paljon, ja jatkamme käytet-
tyjen silmälasien keräämistä. 
Nyt on aika kaivaa vanhat la-
sit laatikon pohjalta hyödyt-
tämään parempaa näköä tar-
vitsevia! Seuraava matkam-
me Malawiin on suunnitteil-
la täksi kevääksi, kannustaa 
Irina Haahtela Vision for All 
-järjestöstä.

Käytettyjä silmä- ja aurin-
kolaseja voi tuoda kaikkiin 
Specsavers Optikko -liikkei-
siin ympäri Suomen. Keräyk-
seen voi tuoda kaikenlaisia la-
seja, kunhan ne ovat ehjät. Vi-
sion for All -järjestön seuraa-
va avustusmatka Malawiin on 
suunnitteilla kevääksi 2010. 

Vapaaehtoiset suomalaisoptikot tarjosivat näönhuoltoa Afrikassa. Optikko Tiina 
Ahola suorittaa näöntarkastusta malawilaiselle miehelle kyläkirkkoon pystytetyllä 
tarkastuspisteellä.

Silmälasit kulkevat myös 
Sastamalasta Malawiin
Hannu Virtanen

Käytettyjä silmälaseja voi 
edelleen lahjoittaa Mala-
wiin toimitettavaksi. Sasta-
malassa sekä silmälaseja et-
tä aurinkolaseja ottaa vas-
taan Specsavers Puistoka-
tu 15:ssä. 

Käytettyjen silmälasien 
keräys on jo ehtinyt herät-
tää kiinnostusta myös Sas-
tamalassa, jossa on lahjoi-
tettu useita kymmeniä sil-
mälaseja. Ne on toimitettu 
Vision For All-ryhmän ja 
vapaaehtoisten optikoiden 
mukana apua tarvitseville 
Malawiin. 

-Lämmin kiitos keräyk-
seen osallistuneille sasta-
malalaisille, yrittäjät Han-
na Kuusinen ja Eija Grön-
fors kiittelevät.

-Uusi avustusmatka on 
suunnitteilla kevääksi, ja 
käytettyjen silmälasien ke-
räys jatkuu liikkeessämme. 
Eniten tarvetta on plus-
laseista yhdestä neljään, 
mutta kaikki ehjät silmä- 
ja aurinkolasit ovat ter-
vetulleita, optikko Hanna 
Kuusinen sanoo.

Optikko Hanna Kuusinen ja optinen myyjä Minna Rintala ovat jo ottaneet vastaan 
käytettyjä silmälaseja, mutta keräys jatkuu edelleen Specsaversin liikkeessä Puis-
tokatu 15:ssä.

Malawi on maailman 
vähiten kehittyneitä
Malawissa on reilut 12 miljoonaa asukasta ja se on yk-
si Saharan eteläpuolen tiheimmin asuttuja valtioita. Pää-
kaupunki on Lilongwe, missä asuu yli 400 000 asukasta. 

Malawi on maailman vähiten kehittyneitä maita. Sen 
tärkein elinkeino on maanviljely, josta on riippuvainen 
noin 90 prosenttia väestöstä ja 40 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. 

Ulkomainen apu on tärkeä Malawin kansantaloudel-
le. Köyhyydestä johtuen, Malawissa eliniänodote on vain 
36,5 vuotta. Lapsikuolleisuus on 103/1000 ja maassa on 
paljon aidsin takia orvoiksi jääneitä lapsia. 

Vision for All on poliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumaton yhdistys, joka toimii jo useissa Euroopan mais-
sa. Yhdistys kerää käytettyjä silmälaseja, organisoi näön-
tarkastuksia ja kerättyjen silmälasien jakelua kehitysmais-
sa. Suomessa toimii Vision for All Finland (VFA Finland).
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Porin Prikaatin alokkaat vannoivat valan 
 Marianna Langenoja 

Porin Prikaatissa tammikuus-
sa aloittaneet vannoivat valan 
viime perjantaina Alastaron 
Moottoriradalla. 

Heti valan jälkeen Säky-
lässä Huovinrinteellä alkoi 
omaispäivä, jossa varusmies-
ten omaiset saivat tutustua 
Porin Prikaatiin. Paikanpääl-
lä oli myös muun muassa ka-
lustoesittelyä, ja museo oli au-
ki. 

Raisiolainen Taina Turpe-
la oli yksi 900 alokkaasta, joka 
ylennettiin valan jälkeen per-
jantaina. Tainasta tuli viesti-
mies. 

Hän sanoo, että on usein 
joutunut kuuntelemaan ih-
misten kummasteluita, miksi 
hän astui vapaaehtoisena pal-
velukseen.

 -Halusin uusia kokemuksia 
ja kokeilla rajojani, tuore vies-
timies joutuu selostamaan jäl-
leen kerran. 

-Kaiken lisäksi varusmies-
palvelun suorittaminen näyt-
tää hyvältä CV:ssä. 

Tyttöjutut 
vapaaviikonlopuille

Tainan mukaan nainen ei pää-
se armeijasta ilman ihmettely-
jä ja epäilyksiä. 

Vaikka kouluttajat ovat ol-
leet todella mukavia ja koh-
delleet naisia ja miehiä tasa-
vertaisesti, löytyy varusmie-
histä aina niitä, jotka epäi-
levät naisten kykyä pärjätä 
armeijassa. 

-Sitten kun he huomaavat, 
ettei minun varusteitani tar-
vitse kantaa, vaan pikemmin-
kin minä kannan miesten va-
rusteita, he alkoivat uskoa, et-
tä pärjään oikeasti. 

Tainan mukaan painavan 
taisteluvyön käyttöönkin tot-
tui melko nopeasti. Kun si-
tä ehti kantaa viisi viikkoa, ei 
sen olemassaoloa tajunnut-
kaan. 

-Niinhän ne väittävät täys-
pakkauksestakin, että sitä ei 
enää tunne, kun on kävellyt se 
selässä 10 kilometriä, nainen 

nauraa. Ainakin vielä toistai-
seksi hänen täytyy kävellä 
täysvarustus päällä vähän etu-

kumarassa, ettei tapahdu ”kil-
pikonnaefektiä” ja muksahda 
selälleen. 

-Se täällä armeijassa on hy-
vää, että vaikka olisi huono 
kunto, se kohoaa todella nope-
asti. Itse en ole varmaan kos-
kaan ollut näin hyvässä kun-
nossa kuin nyt. 

Taina muistuttaa, että va-
rusmiehinä toimivien naisten 
on parempi jättää tyttöjutut 
vapaaviikonlopuille. 

Palvelukseen soveltuu vain 
sisukas käytännönnainen, jo-
ka pitää luonnosta, ulkoilusta, 
omaa hyvän peruskunnon ei-
kä ole turhamainen. 

Armeijassa pitää sopeutua 
myös siihen, ettei yksityisyyt-
tä ole missään muualla kuin 
vessassa. 

-Se tuli yllätyksenä, että 
edes puhelimeen ei pysty pu-
humaan ilman, että joku on 
kuulemassa, Taina kummas-
telee. 

Porin Prikaatissa aloitti 
tammikuussa 12 naista, jois-
ta yksikään ei ole keskeyttänyt 
armeijaa. 

”Ei kauhean hääviä”

Porilainen Janika Lehtonen 
tuli yhdessä isänsä Pertti Leh-
tosen kanssa omaispäivään 
onnittelemaan tuoretta jääkä-
riä Kristian Ruismaa. 

Janika ja Kristian ovat 
seurustelleet kaksi vuotta, 
mutta Janikaa ei silti harmita 
yhtään poikaystävän varus-
miesaika. 

-Viikot menevät todella no-
peasti. Emme muutenkaan eh-
tineet näkemään paljon viikol-
la, kun molemmilla on harras-
tuksia. Silloin ennen armeija-
aikoja taisimme tavata pari 
kertaa viikolla ja viikonlop-
puisin. Janika kertoo. 

Hänen mielestään oikeas-
taan mikään ei ole muuttunut 
parisuhteessa tai miehessä alo-
kaskauden aikana. 

-Kyllähän se tietysti on ihan 
kivaa, kun Kristan pääsee pois 
armeijasta. En haluaisi, että 
hän jäisi tänne töihinkään. 

Kristain suunnitteleekin 
viettävänsä armeijassa vain 
puolenvuoden verran. Tyt-
töystävän mukaan mies ei oi-
kein tykkää puhua armeijasta 
loma-aikana. 

-Omalla tavallaan varus-
miesaika on kokemus ja toi-
saalta rasite. Eihän tämä mi-
tään kauhean hääviä ole. Am-
pumaleiri oli aivan mahtava, 
vaikka olikin kylmä. 

Alikersantti Atte Mellanen esitteli kalustenäyttelyssä panssaritorjunta-
ohjusta. Ohjus lävistää metrin verran panssaria ja sillä voi ampua jopa 
neljän kilometrin päähän. 

Viestimies Taina Turpelan sisko Tiina Turpela pääsi testaamaan täys-
varustusta omaispäivässä. Taina kehui, ettei ole varmaan koskaan ollut 
niin hyvässä fyysisessä kunnossa, kuin varusmiesaikanaan.  

Porilainen Janika Lehtonen vietti omaispäivänä aikaa Sotilaskodissa yhdessä poikaystävänsä ja tuoreen jääkärin 
Kristian Ruisman kanssa. 

”Minun varusteitani ei tarvitse 

kantaa, vaan pikemminkin minä 

kannan miesten varusteita.

”Mikään ei ole muuttunut 

parisuhteessa tai miehessä 

alokaskauden aikana.

”Edes 

puhelimeen 

ei pysty 

puhumaan 

ilman, että joku 

on kuulemassa.

Narsissi ja muut 
sipulikukat ovat 
maaliskuun kukkasia
Kevät alkaa maaliskuussa 
paksuista hangista huoli-
matta vähitellen kolkutella 
ovelle. Kevään ensimmäi-
siä kukkijoita luonnossa-
kin ovat erilaiset sipuliku-
kat, joten ei ihme, että nii-
tä on kasvihuoneissa hyö-
detty kukkaan jo yli sadan 
vuoden ajan. 

Maaliskuun sipulikuk-
kien kuningas on pääsi-
äistä ennakoiva narsissi. 
Ruukuissa kasvatettavis-
ta narsisseista nykyään yli-
voimaisesti yleisin on pie-
nikukkainen tetenarsissi. 
Tetenarsissi on viehättä-
vä ja hyvin kylmää kestävä 
sipulikukka, joka viihtyy 
erityisen hyvin viileässä. 
Kun se hyvin kasteltuna on 
muutaman päivän ajan saa-
nut totutella hieman nol-
lan yläpuolella oleviin läm-
pötiloihin, sen voi huolet-
ta laittaa pikkupakkaseen. 
Tetenarsissi voi tilapäises-
ti kestää jopa kymmenen 
asteen pakkasen. Vaikka 
lehdet muuttuvatkin tum-
manvihreiksi ja kukat saat-
tavat nuokahtaa, narsis-
si toipuu seuraavan suoja-
sään aikana. 

Viileässä tetenarsis-
si avaa kukkiaan hitaas-
ti ja kukinta voi kestää jo-
pa kuukauden. Sisällä te-
tenarsissin kukat kehittyvät 
huomattavasti vauhdik-
kaammin. Huoneenläm-

mön aiheuttamaa lehtien 
venymistä voi hidastaa lait-
tamalla tetenarsissi vaikka-
pa yön ajaksi viileään paik-
kaan.

Tetenarsissin sukulai-
nen, isokukkainen ruuk-
kunarsissi, viihtyy myös 
viileässä, mutta se ei kes-
tä pakkasta samalla taval-
la kuin tetenarsissi. Sitä 
näkee useimmiten leikko-
kukkana.

Kokeile muitakin 
sipulikukkia

Ruukuissa kasvatetaan 
myös muita sipulikukkia. 
Näistä yleisimpiä ovat sini-
set ja valkoiset helmililjat, 
Muscari, ja eriväriset kroo-
kukset. Niillekin kannat-
taa valita huoneiston vii-
lein paikka. 

Ne eivät kuitenkaan kes-
tä pakkasta samalla tavalla 
kuin tetenarsissi.

Kukinnan jälkeen 
kukkapenkkiin

Sipulikukkien elämä ei 
suinkaan kukinnan jälkeen 
ole ohitse. Ruukkujen kas-
telua kannattaa jatkaa ai-
na siihen asti, kunnes ul-
kona maa sulaa. Silloin si-
pulit voi istuttaa kukka-
penkkiin, jossa ne kukkivat 
kauniisti uudelleen vuoden 
kuluttua.

Narsissi maljakossa.

Helmililjoja voi kasvattaa ruukuissakin.
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Huomisen duunit -tapahtuma 
keräsi yläkoululaisia

 Marianna Langenoja

Sastamalan Seudun Yrityspal-
velu Oy, Sastamalan koulutus-
kuntayhtymä ja Sastamalan 
TE-toimisto järjestivät viime 
viikolla Huomisen duunit -ta-
pahtuman, jossa esiteltiin eri-
tyisesti peruskoululaisille eri 
yrityksiä ja toimialoja. Mu-
kana olivat metalli-, kumi- ja 
muovi-, puu- sekä sosiaali- ja 

terveysala. Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymä tarjoaa kaik-
kia esiteltyjä aloja. Tapahtu-
man vetonaulana toimi Moto-
riikka-Miikka. 

Viimeksi vastaavanlainen 
tilaisuus järjestettiin yli kak-
si vuotta sitten. Silloin teema-
na oli rekrytointi. Tällä het-
kellä Sastamalassa ei paljon 
ole työpaikkoja tarjolla, joten 
näkökulma valittiin koulu-

tukselliseksi. -Ideana on tuo-
da yrityksiä ja aloja lähem-
mäs yläkoululaisia. Yhdeksäs-
luokkalaisilla alkaa yhteishaku 
maaliskuussa, ehkä he saavat 
jotain vihiä täältä ja voivat ky-
sellä asioista, Sastamalan työ- 
ja elinkeinotoimiston projek-
tisuunnittelija Marja Pous-
sa sanoi. Tapahtuman koh-
deryhmänä olivat erityisesti 
Sastamalan, Huittisten ja Pun-

kalaitumen 8. ja 9.-luokkalai-
set, mutta tilaisuus oli kaikil-
le avoin. 

Yhteiskuva Motoriikka-
Miikkan kanssa

Punkalaitumelaiset 15-vuoti-
aat Taru Suomi, Roosa Mielo-
nen ja Alina Nieminen eivät pi-
täneet itseään Huomisen duu-
nit -tapahtuman kohderyhmä-

nä. Heillä on jo selvät sävelet 
oman tulevaisuutensa suhteen. 
Tyttökolmikko aikoo hakea 
Forssan ammatti-instituuttiin. 
Roosa ja Alina haluaisivat val-
mistua media-assistenteiksi ja 
Tarun haaveena on tulla joko 
merkonomiksi tai datanomik-
si. Ystävät kuitenkin korjaa-
vat Tarun sanomisia: -Oikeas-

ti Taru haluaisi ruveta kosme-
tologiksi, mutta ajattelee, ettei 
pääse kouluun, tytöt kertovat. 
Roosa haluaisi tulla isona ra-
diotoimittajaksi, ja Alina rakas-
taa kuvaamista. -Lähinnä valo-
kuvaaminen kiinnostaa, mut-
ta olisihan se aika siistiä kuvata 
jotain elokuvaakin, tyttö miet-
tii innoissaan. 

Kolmikko toteaa, että vaik-
ka esitellyt alat eivät olleet-
kaan heidän juttunsa, oli päi-
vä kuitenkin hauska. -Pää-
simme yhteiskuvaankin Mo-
toriikka-Miikkan kanssa ja 
saimme nimmarit, tytöt iloit-
sivat. Muuten he viettivät ai-
kaansa popsien tarjolla ollei-
ta omenoita. 

Huomisen duunit -tapahumassa esiintyi Motoriikka-Miikka.

Roosa Mielonen, Taru Suomi ja Alina Nieminen tietävät jo, mitä haluavat opiskella peruskoulun jälkeen. 
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Maratoonari maailmalla

Jamaika vastaan Kuuba
 Unto Peltoniemi

Tämän ehkä hieman tavalli-
sesta poikkeavan matkakerto-
muksen piti valmistua jo vuo-
si sitten otsikolla Arabiemi-
raatit (Dubai) vastaan Kuuba 
(Havanna). Elämä ei kuiten-
kaan aina mene kuten toivoi-
si ja suunnittelisi, vaan Luoja 
suo meille erilaisia vaihtoehto-
ja elämämme kulkuun. Silloin 
reilu vuosi sitten henkilökoh-
taiset tapahtumat murskasivat 
kirjoittamiseen vaadittavan 
halun ja inspiraation kauaksi 
tulevaisuuteen. Dubaissa kyl-
lä tuli käytyä ja maratonkin 
juostua, mutta reissusta kir-
joittaminen ja täten juttu mai-
den vertailusta jäi tekemättä. 
Arabiemiraateista ja varsin-
kin Dubaista olisi ollut melko 
helppoa matkakertomus teh-
dä. Hiekka-aavikon ja meren 
välissä paljon pilvenpiirtäjiä, 
ostoskeskuksia ja loistoauto-
ja, siinä kaikki. Joku voi moi-
seenkin ihastua, mutta ei ole 
minun paikkani.

New York 
ei nuku koskaan

Vuonna 2008 tehtyyn Kuuban 
reissuun meitä osallistui nel-
jän miehen kopla, Ari Asp-
lund, Antti Järvinen, Marko 
Mikkola ja allekirjoittanut. Sil-
loin Karibian alueen ihastutta-
mina teimme lupauksen vas-
taavan matkan toteuttamises-
ta seuraavana vuonna jollekin 
toiselle Karibian saarelle, jos-

sa myös juostaisiin maraton. 
Jamaika tuntui sopivalta koh-
teelta ja lennotkin olivat sinne 
hyvin edullisia. Samalla poru-
kalla sitten suunnistimme vii-
me joulukuussa Jamaikalle.

Yövyimme mennessä New 
Yorkissa ja vaikka olimme 
siellä vasta puolenyön aikaan 
ja jatkolento jo aamupäivällä, 
niin pakkohan se oli silti Man-
hattan katsastaa. Itse olin siel-
lä aikanaan muutaman päi-
vän pyörinyt ja maratoninkin 
juossut, mutta kavereille Man-

hattan oli aivan uusi tuttavuus. 
Oli helppo havaita todeksi sa-
nonta, että New York ei nu-
ku koskaan, kun katseli Times 
Squarella liikenteen hyörinää 
ja avoinna olleiden vaateliik-
keiden valikoimaa kahden ai-
kaan yöllä.

Matkalaukun 
oma seikkailu

Jamaikan Montego Bayn len-
toasemalla tuli vastaan pie-
ni ongelma, kun laukkuni, 

jonka olin vielä New Yorkis-
sa kätellyt, ei tullutkaan peril-
le. Lähtiessä Helsingin lento-
asemalla vallinneen tavaran-
käsittelijöiden lakon ansios-
ta olin kuitenkin melko hyvin 
käsimatkatavaroilla varustau-
tunut, joten ongelma ei ollut 
suuren suuri. Onneksi laukku 
tuli perille hotelliin juuri edel-
lisenä iltana, kun aamulla läh-
dimme saaren toiseen kolk-
kaan, maan pääkaupunkiin 
Kingstoniin, jonne matkaa oli 
noin 250 km. Ensin vietimme 
kolme päivää Negrilissä, joka 
on yli 10 km hienoa hiekka-
rantaa ja korkeatasoisia hotel-
leja, ei juuri muuta nähtävää.

Tässä kohtaa on hyvä aloit-
taa vertailu Jamaika vastaan 
Kuuba. Kuubassa yhtä selkeä 
rantakohde on Varaderon nie-
mimaa. Näiden kahden pai-
kan vertailussa meidän lyhyen 
kokemuksemme perusteella 
on tyydyttävä tasapeliin. Mo-
lemmissa hotellit ovat hyvää 
tasoa ja palvelut sen mukaisia. 
Ilmastossahan näiden kahden 
maan välillä ei ole eroa, aina 
trooppisen kuumaa ja koste-
aa. Tämä tarkoittaa, että läm-
pötila kautta vuoden liikkuu 
+25C:n ja +40C:n välillä.

Turvallisuuspisteet 
Kuuballe

Paikallisten ihmisten olemus 
ja käyttäytyminen ovat erit-
täin oleellinen osa matkan 
onnistumisesta. Tässä suh-Havannan Ystävyysjuoksussa tunnelma oli äärimmäisen tiivis ja lämmin.

Kirjoittaja ja Bob Marleyn Jeep vuodelta 1974.

Matkalaiset Bob Marleyn patsaalla reggaen kuninkaan kotitalon pihassa.
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teessa maat ovat melko saman 
tyyppisiä. Ihmiset ovat välit-
tömiä ja rentoja, mutta pis-
teet kolahtavat kuitenkin ai-
toudessa reilusti kuubalaisten 
puolelle. Totta kai kuubalaiset-
kin haluavat hyötyä turismis-
ta ja saada korvausta palveluk-
sistaan, mutta se ei ole päätar-
koitus ja näkyvä osa suhtautu-
mista, miltä tilanne Jamaikalla 
usein tuntuu. Turvallisuusnä-
kökohdat on Jamaikalla myös 
syytä ottaa korostetusti esil-
le, mikä Kuubassa aiheuttaa 
harvoin päänvaivaa. Kuuba-
laiset sanovat leikillisesti, et-
tä Havannassa on 2,3 miljoo-
naa asukasta ja miljoona po-
liisia, mikä hieman kuvastaa 
tilannetta. Jamaikalaiset taa-
sen sanoivat, että turistit kyl-
lä voivat luottaa poliisiin, mut-
ta paikalliset eivät. Jos Jamai-
kalla sattuisi jotain ikävää ta-
pahtumaan on vaikea kuvitella 
saavansa tilanteeseen todellis-
ta apua. Turvallisuudesta pis-
teet siis selvästi Kuuballe.

Taito elää hetkessä

Elintason mittaus ja elämi-
sen laatu ovat kaksi aivan eri 
asiaa. Nämä molemmat maat 
ovat hyvinkin matalan elin-
tason maita, voidaan puhua 
köyhyydestä. Asiat eivät mie-
lestäni kuitenkaan ole näin 
mustavalkoisia. Tämän maa-
ilmankolkan ihmisillä on tie-
tynlainen taito elää kuluvas-
sa hetkessä ja nauttia siitä. Tu-
levaisuus ei pelota ja aina toi-
votaan ja odotetaan parempaa 
tulevaksi, ehkä juuri heti seu-
raavana päivänä. Ihminen on 
tässä suhteessa hyvinkin raa-
dollinen. Jamaikalla isot kan-
sainväliset (lue = amerikka-
laiset) yhtiöt jylläävät laajalla 
rintamalla ja vetävät samalla 
ihmiset mukanaan havittele-
maan yhä enemmän maallis-
ta hyvää ja mammonaa. Ol-
laan Kuubassa vallassa olevan 
Castron veljesparin ja heitä 
palvovien ihmisryhmien ta-
voitteista mitä mieltä hyvänsä, 
on systeemissä nähtävissä pal-
jon hyvääkin. 

Kuuban avautuminen on 
väistämätön tosiasia, jonka 
seurauksena on ennustetta-
vissa ennennäkemätön ulko-
maisten fi rmojen maahan ryn-
täys. Seurauksena saattaa olla, 
että maahan poljetaan silloin 
paljon myös historiallisesti 
peruuttamattoman arvokasta 
ja ainutlaatuista., mitä varsin-
kin Havannan vanhakaupun-
ki on tulvillaan. Tulevaisuus 
näyttää kuinka paljon tullaan 
menettämään kuubalaisten 
henkisen hyvinvoinnin kus-
tannuksella. Minkä kuubalai-
set materiassa häviävät, sen he 
positiivisella elämänasenteel-
laan puolelleen voittavat. Eh-
kä joillekin yllätyksenä, mutta 
elämisen laadun pisteet mene-
vät myös kuubalaisille.

Kuuban legendaarinen 
autokanta

Näin lyhyiden matkojen pe-
rusteella on vaikea tehdä pit-
källe meneviä johtopäätöksiä 

koulutuksesta, terveydenhoi-
dosta ja muiden yhteiskun-
nallisten palvelujen tasos-
ta. Jamaikalaisia haastatelles-
sa tuli siihen käsitykseen, et-
tä ne ovat maassa kohtalaisen 
hyvällä mallilla, mutta kustan-
nukset nousevat usein mel-
ko korkeiksi. Kuuba taasen on 
maailmankuulu hyvästä ilmai-
sesta terveydenhuollosta ja 
korkeasta lääkärikunnan kou-
lutustasosta. Kuuba on toistu-
vasti lähettänyt lääkäriapua eri 
maihin, vaikka USA:n kaup-
pasaarrosta johtuen omassa 
maassa on huutava pula lääk-
keistä ja muista tarvikkeista. 

Palkkatasoa suoraan verra-
tessa kuubalaiset jäävät täysin 
alakynteen. Kun huomioon 
otetaan ilmainen koulutus, il-
mainen terveydenhuolto, se-
kä lähes ilmaiset asuminen ja 
julkinen liikenne, on elintaso 
Kuubassa vähintäänkin siedet-
tävä. Siksi tuntuu, että yhteis-
kunnallisista palveluista an-
nettava pisteet on tasattava.

Autokanta Jamaikalla on 
melko hyvälaatuista. Kallii-
ta katumaastureita on todel-
la runsaasti, mutta usein nii-
tä myös saatetaan tarvita, sil-
lä tiet eivät aina ole parhaassa 
mahdollisessa kunnossa. Toi-
mivaa julkista liikennettä on 
vähän. Rautateitä on olemas-
sa, mutta ne ovat todella keh-
nossa kunnossa, eikä niillä ole 
liikenteellistä merkitystä. Var-
sinkin pääkaupungin Kings-
tonin kadut ovat ruuhkaisia 
ja liikennekuri vailla mitään 
tolkkua. Tämä koskee kyllä 
koko Jamaikaa. Tuplaylinope-
utta ajanut taksi vain morjes-
teli poliiseja kättä heilauttaen, 
vaikka oli päivänselvää, että 
poliisit huomasivat rajun yli-
nopeuden.

Kuuban autokanta on le-
gendaarista ja yksi merkit-
tävä turistien mielenkiin-
non kohde. Vanhat –50 luvun 
amerikkalaiset dollarihymyt 
ajalta ennen vallankumous-
ta, ovat edelleen päivittäises-
sä käytössä. Nämä kadunmie-
hen insinöörintaidon näyt-
teet ovat todellisia liikkuvia 
ihmeitä, pysyen kasassa usein 
vain pakkelin ja rautalangan 
tehostamina. Parhaat niistä 
toimivat takseina, joiden tak-
sa luonnollisesti on huomat-
tavasti normaalitaksia kal-
liimpi. Muu henkilöautokan-
ta onkin sitten lähinnä Ladaa. 
Julkinen liikenne on melko 
hyvässä kunnossa, vaikka au-
tokanta on vanhaa ja kulunut-
ta. Kaduilla on aina tilaa, vaik-
ka Havanna miljoonakaupun-
ki onkin.

Liikenteestä on vaikea an-
taa pisteitä, joten ehkä pää-
dymme tasapisteisiin.

”Kiinalaista”

Varsinaisia kulinaristeja on 
harvoin reissuillani muka-
na, vaikka hyvä ruoka on iso 
osa onnistunutta matkaa ja si-
tä arvostamme. Ruokapuoles-
sa nämä maat ovat melko sa-
man tyyppisiä. Karibian mai-
den ruokavaliossa on paljol-
ti samaa kuin Aasiassa sikäli, 

että riisiä ja linturuokaa on 
tarjolla runsaasti ja sitä nau-
timmekin molemmissa mais-
sa usein. Kingstonissa löytyi 
hotellimme läheltä hyvätasoi-
nen kiinalainen ruokapaikka, 
jonka kokki oli todennäköi-
sesti alkuperältään kiinalai-
nen ja tuotos sen mukaista, eli 
todella hyvää. Havannassahan 
on melko iso kiinalainen kau-
punginosa jossa, näin paikal-
liset sanovat, ei asu lainkaan 
kiinalaisia. Ja totta tämä sikä-
li onkin, että sinne –30 luvul-
la perustetun kaupunginosan 
kiinalaisista suurin osa läh-
ti vallankumouksen alkaes-
sa maasta ja jäljelle jääneiden 
kiinalaisuus on vähintäänkin 
kyseenalaista. Emme siis löy-
täneet sieltä varsinaista kiina-
laista ravintolaa, vaikka mai-
nostaulut niin vielä väittivät-
kin. Lähtökohta molemmissa 
maissa oli kuitenkin se, et-
tä useimmiten söimme maan 
olosuhteet huomioon ottaen 
paremman luokan ruokapai-
koissa vatsavaivoja välttääk-
semme, joten tässä suhtees-
sa maiden arvosteleminen on 
vaikeaa.

Ruokakulttuurista anne-
taan siis tasapisteet, mikä joh-
tuu suurimmalta osalta tuo-
mareiden taitamattomuudes-
ta.

Jamaika on 
yhtä kuin reggae

Kulttuurissa pitäydyn pelkäs-
tään musiikissa, joka on ai-
na arvostelulaji ja sikäli mah-
dotonta antaa pisteitä oikein. 
Molempien maiden kansa-
laiset ovat suurelta osalta af-
rikkalaisten orjien jälkeläisiä 
ja tämä huokuu heidän mu-
siikissaan väkevinä rytmei-
nä. Jamaika on yhtä kuin reg-
gae. Maratonimmekin nimi 
oli Reggae Marathon ja tämä 
musiikinhaara kuului ja kai-
kui kaikkialla. Parin kolmen 
päivän päästä tuntui, että on-
ko maailmassa muuta musiik-
kia olemassakaan, siksi reipas-
ta oli aivopesu. Pienen maan 
kansa on ottanut tästä musii-
kinlajista kaiken irti ja regga-
emusiikin suurin nimi ja hi-
dalgo Bob Marley on maas-
sa epäjumalan asemassa. Pää-
kaupungin kolme suurinta 
turistikohdetta tuntui olevan 
Bob Marley museo, jossa kyl-
lä muistimme myös vierail-
la, Bob Marley mausoleumi ja 
Marleyn patsas. Muuta mer-
kittävää nähtävää kaupungis-
sa ei olekaan, jos mukaan ei 
lueta melko lähellä sijaitsevaa 
vuoristoa. Pieni sightseeing 
sinne oli hintansa arvoinen. 
Yli kilometrin korkeudessa, 
jyrkän vuorenrinteen reunal-
la ollut hotellin uima-allas ai-
heutti todellisia sydämentyky-
tyksiä ja ihastusta kauneudel-
laan. Enpä muista yhtä hienoa 
maisemaa nähneeni vuosi-
kausiin, jos koskaan. Eri ta-
valla kauniita ovat maisemat 
Havannassa. Entisestä loistos-
ta voi hyvällä mielikuvituksel-
la nähdä rippeitä, vaikka kau-
niit rakennukset ovatkin lähes 

raunioina, mutta silti edelleen 
asumiskäytössä olevia.

Jamaikan musiikkiin vie-
lä palatakseni niin reggaen ta-
vallaan nykyaikaisempi versio 
amerikkalaistyyppinen rap-
musiikki on tullut maassa vah-
vasti nuoremman sukupolven 
lempimusiikiksi.

Kuuban musiikissa on sa-
mat vahvat perinteet Afrikas-
ta, mutta musiikki on nopea-
rytmisempää rumbaa, sal-
saa, sekä rikasta jazzmusiik-
kia. Musiikki on Kuubassakin 
kaikkialla ja kabareet ja eri-
laiset näytökset houkuttelevat 
turisteja. Jonot kabareihin oli-
vat kuitenkin niin pitkiä, et-
tä kyllästyimme odottamaan 
ja häveten pitää tunnustaa sii-
hen kohtaan jääneen kulttuu-
riaukon.

Jos ja kun pisteitä pitää mu-
siikistakin antaa, niin Kuuba 
vie ne Jamaikan musiikin yk-
sitoikkoisuuden kustannuk-
sella.

Urheilussakin pisteet 
niukasti Kuuballe

Loppuvaiheessa tätä kaksin-
taistelua on pakko mukaan ot-
taa myös urheilu. Ensiksi on 
pakko sanoa, että maraton-
juoksu on hyvinkin peräpään 
pitäjänä molempien maiden 
suosituimmuusjärjestyksessä. 
Yleisurheilu on kyllä suosittua 
molemmissa maissa. Jamaikan 
sprintterit ovat maailmankuu-
luja ja ehdotonta eliittiä, joh-
totähtenään maailman nopein 
ihminen Usain Bolt. Nyt kun 
on käynyt Jamaikalla ja toden-
nut maan pienuuden ja olosuh-
teet siellä, on aivan käsittämä-
töntä, että maa suoltaa niin pal-
jon sprintteritähtiä jatkuvasti 
vuodesta toiseen. Kunnon ra-
taa ei tahdo olla mailla halmeil-
la, eikä varmasti muitakaan ta-
loudellisia edellytyksiä, mut-
ta niin vain ovat pikajuoksijat 
maailman parhaita. Entisenä 
Brittein siirtomaana Jamaikan 
muut suosituimmat urheilula-
jit ovat entisen emämaansa kal-
taisia. Jalkapallo, golf, tennis ja 
ennen kaikkea kriketti, jossa he 

myös ovat maailman kärkeä. It-
selleni tuo kriketti on aivan ou-
to laji ja täysin mielenkiinnot-
toman tuntuista touhua.

Kuubassakin yleisurheil-
laan, mutta tunnetuimpia 
kuubalaiset kuitenkin ovat 
nyrkkeilystä, painista ja eri-
laisista pallopeleistä. Muis-
tan usein ihailleeni kuubalais-
ta lentopalloa, joka koripallon 
ohella on myös kansainvälistä 
huippua. Ikään kuin vallanku-
mousta edeltävän ajan muis-
tona maassa on jäljellä vah-
va baseballin harrastajakunta, 
mikä tällä hetkellä tuntuu hie-
man oudolta kun Amerikka ja 
amerikkalaisuus ovat viralli-
sesti kiellettyjä asioita.

Urheilussakin Kuuba vie 
niukasti pisteet, mikä musii-
kin tapaan johtuu Jamaikan 
yksipuolisuudesta. Pelkkien 
hyvien sprinttereiden voimal-
la ei tätä maaottelua voiteta.

Kuuba vei sydämen

Tässä yhteydessä pari sanaa 
myös maratoneista. Molem-
missa maissa tapahtuma oli hy-
vin järjestetty. Ilmapiiri oli ren-
non letkeä ja kannustusta löy-

tyi kivasti, vaikka molemmis-
sa maissa tapahtumat olivatkin 
kansainvälisesti pieniä. Jamai-
kalla juoksupäivänä oli todelli-
nen helle, lämpötilan kohotes-
sa päivän mittaan sataan Fah-
renheitiin, eli noin +38 cel-
siusasteeseen. Havannassa 
maratonia edeltävänä päivä-
nä oli samanlainen painostava 
helle, kun juoksimme muuta-
man kilometrin Ystävyysjuok-
sun, mutta maratonpäivänä oli 
sopiva lämpötila. Juoksun aika-
na tosin tuuli yltyi lähes myrs-
kyksi osoittaen sen, että Karibi-
an alueen sää on arvaamatonta 
ja voi muuttua rajusti hyvinkin 
lyhyellä varoitusajalla. Molem-
mat maat ovat saaneet ajoittain 
kärsiä hirmumyrskyn kourissa 
ja kuten nyt naapurisaari Hai-
ti maanjäristyksestä, joten köy-
hyyden lisäksi luonnonvoimat 
koettelevat usein näitä kanso-
ja verisesti.

Antin kanssa juoksimme 
maratonin molemmissa mais-
sa ja Ari Jamaikalla, Markon 
tyytyessä lyhyempiin matkoi-
hin. Isompia puristelematta 
tehtävistämme suoriuduim-
me ja mielialat olivat korkeal-
la molempien maiden tapah-
tumissa, joten sikälikin reis-
summe olivat onnistuneita.

Maaottelun loppupisteitä 
tarkastellessamme voimme 
todeta Kuuban ottaneen sel-
keän selätysvoiton, tätä paini-
termiä lainatakseni. Jamaikal-
ta kotiin tullessa oli ihan kivat 
fi ilikset mutta tuntui siltä, et-
tä mitään sen suurempaa hin-
kua ei tule sinne välittömäs-
ti uudestaan. Kuuba sitä vas-
toin vei eri tavalla sydämen ja 
siihen maahan tutustuminen 
jäi pahasti kesken. Tuntui, et-
tä meille kaikille jäi pieni pol-
te, että ehkä vielä joskus uu-
destaan.

Havannan kiinalaisen kaupunginosan portti. Taaempana näkyvässä rakennuksessa 
asutaan, vaikka ei uskoisi.

Havannalaisen parkkipaikan arkipäivää 2000-luvulla.

Henkeäsalpaavan hieno uima-altaan paikka. Taustalla siintää Jamaikan pääkaupunki Kingston.

Tunnelma on tiivis Kingstonin Down Townissa. Me-
no on kuin afrikkalaisesta kaupungista. Ilta-aikaan val-
koihoisella ei ole tänne mitään asiaa.

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



22  Keskiviikko helmikuun 24. 2010

Vaikeuksien kautta voittoon
 Jaromir

Luja HT kohtasi ensin per-
jantai-iltana FPS:n Forssas-
sa ja hävisi ottelun 7 – 2 (4-
0,1-0,2-2). Hieman hankalalta 
näytti tilanne myös sunnun-
taina, kun vastaan asettui hy-
viä pelejä viime aikoina esittä-
nyt Vermuntilan Tempo. Luja 
HT osoitti kuitenkin voiton-
tahtonsa ja suurien vaikeuksi-
en jälkeen voitti ottelun voit-
tolaukauskisan jälkeen 6 – 5 
(1-2,0-1,4-2,0-0). Lujan san-
kariksi nousi kolmannessa pa-
rissa voittolaukauskisassa vii-
meisenä laukonut Juha Ruo-
homaa laittamalla kiekon ylä-
mummoon.

Kotijoukkue 
oli altavastaaja 
puolitoista erää

Loukkaantumisten, sairastu-
misten ja pelikieltojen vuok-
si vajaamiehisenä Forssaan 
matkannut Luja HT oli vai-
keuksissa FPS:ää vastaan he-
ti alusta alkaen. FPS teki heti 
alussa kaksi maalia ja kun en-
simmäinen erä päättyi 4-0, oli 
Lujan mahdoton päästä sillas-
ta enää ylös. FPS otti rutiini-
voiton ja Luja HT lähti kes-
kittymään sunnuntain peliin. 
Sunnuntain vastustaja Ver-
muntilan Tempo tuli otteluun 
päättäväisenä ja tavoitteenaan 
ottaa pisteet Lujalta. Ottelun 
alku oli tasaväkistä pelaamis-
ta päästä päähän. Vaikka Esa 
Väisänen veikin erän puolessa 
välissä kotijoukkueen 1-0 joh-
toon tarkalla vedollaan tolpan 
viereen, ei kotijoukkueen pe-
li lähtenyt kulkemaan.  Kolme 
minuuttia myöhemmin Tem-
po-pelaaja jätettiin täysin va-
paaksi maalin eteen ja tasoi-

Luja HT voitti vasta jatkoajan jälkeen kotipelin Vermuntilan Tempoa vastaan, koska 
kaikkia maaleja ei hyväksytty. Kuva: Kata Sivunen.

Kokemälle kaksoisvoitto  
Lohjan taekwondokisoista
Lauantaina kilpailtiin Lohjal-
la taekwondon liikesarjoissa 
SM-liigassa, harrastajasarjois-
sa ja lasten sarjoissa.

Kokemäen Tae Kwon Do 
saavutti kisoista yhteensä 5 
mitalia. 

Varpu Järvinen sijoittui 
SM-liigassa master-sarjassa 
hopealle, sarjan voitti Hertto-
niemen Adina Dogaru-Haka-
la ja pronssille sijoittui Lohjan 
Markku Vuorikoski.

Jaakko Ojala  sijoittui har-
rastajien puna- ja mustavöis-
ten miesten sarjassa prons-
sille.

Nuorille tulikaste
ja mitaleja

Kokemäen nuoret tulevaisuu-
den lupaukset menestyivät 
Lohjalla todella upeasti. 

Kokemäelle tuli kaksois-
voitto 11-13 vuotiaiden sarjas-
sa, kun  Jere Rantapere voitti 
sarjan ja  Rasmus Jussila sijoit-
tui hopealle.

Samassa sarjassa sai tuli-
kasteensa myös ensimmäisiin 
taekwondokilpailuihinsa osal-
listunut Lotta Ekberg, joka sel-
visi hienosti omista suorituk-
sistaan.

Jere ja Rasmus kilpailivat 
myös parisarjassa sijoittuen 
pronssille.

Kokemäen nuoret lupaukset Rasmus Jussila (vasemmalla), Lotta Ekberg ja Jere Rantapere.

”Kokemäen 

nuoret 

tulevaisuuden 

lupaukset 

menestyivät 

Lohjalla todella 

upeasti.

Kiikan Riennon 
mestaruudet 
ratkeavat tänään 
Kiikan Riento hiihdätti vii-
dennet sarjakilpailut 17.2.2010 
perinteisellä tyylillä. Viimei-
set sarjikset ja samalla Rien-
non mestaruushiihdot vapaal-
la tyylillä hiihdetään tänään 
kello 18.30. 

Tulokset:

Tytöt 4v. n.100 m 
1) Elina Kansanaho 1,37  2) 
Elsa Marttila 1,41
Pojat 4 v. n. 100 m 
1) Vilho Rantanen 1,20  2) Su-
lo Kaunisto 2,16
Tytöt 6 v. n. 300 m 
1) Iida Marttila 2,31  2) Sil-
ja Kero 2,39  3) Helmi Finska 
2,41 4) Sofi a Koivuniemi 2,55  
5) Saga Stenberg 3,01  6) Jen-
ny Nisu 3,05  
Pojat 6 v. n. 300 m 
1) Joonas Mäkinen 2,54  2) 
Teemu Punkka 3,09 3) Max 
Kiuru 3,34 4) Niilo Kaunis-

to 4,07 5) Jalmari Kansanaho 
4,38
Tytöt 7 v. n. 600 m. 
1) Martta Rantanen 4,41  2) 
Anni Nieminen 4,51  3) Eve-
liina Ahola 6,1
Pojat 8 v. n. 900 m
1) Olavi Kytölä 6,00  2) Jaakko 
Pietilä 6,02 3) Ilari Kansanaho 
6,33  4) Lauri Marttila 6,43
Tytöt 10 v. n. 900 m. 
1) Hanna Nisu 4,53  2) Alii-
na Finska 5,06 3) Venla Väl-
läri 5,08 4) Maria Koivuniemi 
6,42  5) Kiia Korpela 7,10  
Pojat 10 v. n. 900 m   
1) Mikko Ylinen 4,30  2) Mar-
kus Alajoki 4,59  3) Juho Pie-
tilä 6,35
Tytöt 12 v. n. 1900 m  
1) Laura Punkka 10,12
Pojat 12 v. n. 1900 m  
1) Santeri Jalonen 9,20  2) Il-
mari Kansanaho 10,57 3)  Ant-
ti Rantanen 12,02  4) Eetu Lai-
tila 12,29 

tusmaali oli tosiasia. Kolme-
kymmentä sekuntia myöhem-
min sama toistui ja Tempo 
siirtyi jo 1-2 johtoon. 

Toiseen erään lähdettäessä 
Tempo hallitsi edelleen pelita-
pahtumia ja kiekko poltti lu-
jalaisten lavassa.  Kahden mi-
nuutin pelaamisen jälkeen ko-
tijoukkue suorastaan lahjoitti 
maalin Temmolle, kun kiekko 
syötettiin viivaan Tempo-puo-
lustajalle. Nopea veto viivas-
ta,  karat sisään ja kädet pys-
tyyn maalin merkiksi vei koti-
joukkueen jo 1-3 tappiotilan-
teeseen.

Luja ei kuitenkaan lannis-
tunut, vaan lisäsi vauhtiaan. 
Vastustaja joutui rikkomaan 
ja jouduttuaan 5-3 alivoimai-
seksi Lujan takaa-ajo alkoi, 
vaikka ylivoimamaalia ei syn-
tynytkään. Ottelun puolivälis-
sä pelin hallinta oli jo siirtynyt 

kotijoukkueelle, mutta maalin 
teko ei vain onnistunut. Kiek-
ko kylläkin kävi Tempo-maa-
lissa, mutta tuomari hylkä-
si maalin oltuaan varma, että 
kiekko ei ylittänyt maaliviivaa. 

Kolmanteen erään Lu-
ja HT sai tarvitsemansa alun, 
kun hyökkääjäksi siirretty Ju-
ha Ruohomaa ajoi oikealta si-
sään.  Kova lyöntilaukaus pu-
tosi Tempo-vahdin maskis-
ta tolpan juureen ja tuomari 
näytti maalia ajassa 41,06. Lu-
ja HT painosti ja laukoi, mut-
ta kiekko ei vain mennyt maa-
liin asti. 

Tempo sen sijaan käytti ti-
laisuutensa ja Lujan vaihtaes-
sa kentällistään jäi Tempo-pe-
laajan jälleen vapaaksi maa-
lin eteen. Tarkka laukaus ja 
kotijoukkue oli jälleen kah-
den maalin takaa-ajoasemas-
sa ajassa 49,39. 

Tempo-vahti piti 
joukkuettaan pystyssä

Ottelun varsinaisen peliajan 
viimeiset kymmenen minuut-
tia olivat varsinaista jännitys-
näytelmää. Temmon maali-
vahti Jarkko Henriksson tor-
jui ottelussa kaiken kaikki-
aan 58 laukausta, mutta joutui 
ajassa 52.26 taipumaan. Lau-
ri Savijoki otti hyökkäysalu-
een aloitusvoiton ja Esa Väi-
sänen laukoi suoraan kiekon 
maaliin. Luja HT:n vauhti sen 
kuin yltyi. Kolme minuuttia 
myöhemmin Jarkko Ekberg 
syötti oman maalin kulmalta 
Markus Kankaanrannan läpi-
ajoon. Tarkka laukaus tasoitti 
ottelun 4-4:ään ja kotijoukkue 
haki ahneesti jo voittomaalia. 
Puolitoista minuuttia ennen 
varsinaisen peliajan päätty-
mistä tuli jälleen kylmää vettä 

niskaan, kun tuomari puhalsi 
hieman hätäisesti pelin poikki 
Janne Rantaniityn torjunnan 
jälkeen. Tempo voitti aloituk-
sen ja kehältä lähti puolusta-
jan laukaus, joka upposi ylä-
kulmaan. 

Lujan valmennuskaksik-
ko Ari-Pekka Mäkelä  -  Mi-
ka Westerberg oli kuitenkin ti-
lanteen tasalla. Aikalisä ja sel-
keä ohjeistus toi tilaisuuden 
yrittää tasoitusta ilman maali-
vahtia. Hyökkäyspään aloitus-
voitto ja Esa Väisäsen komea 
kuti kaksikymmentäkolme se-
kuntia ennen päätössummeria 
vei Luja HT:n jälleen tasaluke-
miin. 

Jatkoerän aikana molem-
milla joukkueilla oli paikkan-
sa, mutta molempien joukku-
eiden maalivahdit olivat valp-
paina. Kun jatkoerä ei tuonut 
ratkaisua, oli vuorossa voitto-
maalikilpailu. 

Ensimmäisessä parissa ol-
lut Markus Kankaanranta vei-
vasi Tempo-vahdin kahville 
antaen Luja HT:lle etulyönti-
aseman. Toisessa parissa ti-
lanne tasoittui ja ratkaisu siir-
tyi kolmanteen pariin. Janne 
Rantaniitty torjui kolmannen 
parissa ensin yrittäneen Tuo-
mas Montosen yrityksen ja 
katseet kääntyivät Lujan Juha 
Ruohomaan yritykseen. Ruo-
homaa räjäytti pankin upotta-
malla kiekon tarkasti yläkul-
maan.

Luja HT otti ansaitsemansa 
voiton, mutta kovan työn ta-
kana se oli. Voitto nosti jouk-
kueen tasapisteisiin lohkoa 
johtavan Porvoon Hunters’in 
kanssa. Seuraavaksi Luja 
HT kohtaa ensin perjantai-
na  Hunters’in kotona ja heti 
perään lauantaina HC Luvian 
vieraissa.

Sekalaista

50-luvun musiikki 
soi jälleen Vammalan 
Seurahuoneella
Vammalan Seurahuoneel-
la kuullaan juurevaa 50-lu-
vun rokkia kolmatta ker-
taa järjestettävässä Rocka-
billy Stomp-tapahtumassa 
tulevana lauantaina. Jus-
si Syrenin ja Vammalan 
Seurahuoneen yhteistyös-
sä järjestämä tapahtuma 
on saanut edellisinä vuosi-
na hyvän suosion ja järjes-
täjät odottavat paikalle täl-
läkin kertaa satoja musii-
kin ystäviä.

 50-luvun musiikki on 
ollut viime aikoina vah-
vassa nosteessa mm. Ba-
seballs-yhtyeen ansiosta. 
Ohjelmaa on luvassa vii-
den bändin voimin koko 
illaksi. Illan aloittaa nuo-

ri raumalais-yhtye Relax 
Trio, keulakuvanaan laula-
va pystybasisti Linda Terä-
nen. Pirkanmaalaisia yhty-
eitä edustavat Johnny D & 
Th e Knuckledusters Tam-
pereelta sekä Th e Flat Top 
Rockets Kangasalta, jo-
ka versioi Rihannan Um-
brellan jo enen Baseball-
sia. Joensuusta saapuu pai-
kalle Wild Willie & Big 
Deal, jonka monet muista-
vat Perttu Lepän elokuvas-
ta Pitkä kuuma Kesä.

Illan isäntäbändinä on 
totuttuun tapaan Jussi Sy-
ren Rockabilly Revival, 
jonka riveissä soittaa hiljat-
tain takaisin kotikonnuil-
leen muuttanut Juha Kursi.

Tutustu uusiin 
sivuihimme

www.alueviesti.fi 
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Syksyllä 2010 alkavaa koulutusta Sastamalassa

Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikan 
koulutusohjelma
›koulutus on tarkoitettu vanhan opistotason tutkinnon, esim.      
  teknikon tai insinöörin tutkinnon suorittaneille
›opinnot voi suorittaa työn ohessa

Sairaanhoitaja (AMK), hoitotyön 
koulutusohjelma
›ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus, esim. 
  yo/lukio tai 3-vuotinen ammatillinen perustutkinto 
›opinnot voi osittain suorittaa työn ohessa

Haku www.amkhaku.fi 1.3.–16.4.2010
Lisätietoja www.tamk.f i, 
hakutoimisto p. 03 245 2395, 03 245 2397, 
hakutoimisto@tamk.fi

 
Infotilaisuus sairaanhoitajakoulutuksesta ti 9.3.  klo 15.30
Sastamalan työ- ja elinkeinotoimistossa, Puistokatu 10.  

Myydään

YHDISTELMÄAJONEUVON-/ 
LINJA-AUTONKULJETTAJA
Sataedu Satakunnan aikuiskoulutuskeskus Huittinen jär-
jestää omaehtoisena päätoimisena päiväopiskeluna
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta joka sisältää
näyttökokeen.

Opiskelijat valitaan pääsyvaatimukset täyttävistä hakijoista
haastattelun ja soveltuvuustestin perusteella. 
Linja-autonkuljettajaksi pyrkivän pitää olla 21-vuotias ja
yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi 18-vuotias. 
Hakijalla pitää olla BC-luokan ajo-oikeus ja ajokortti.

Aloitus:
Huittisissa 22.3.2010 
kesto 26 ov, 
josta työssäoppimista 8 ov.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskus,
Teollisuustie 5-7, Huittinen

Koulutukseen haetaan palauttamalla täytetty hakulomake
ja kopiot todistuksista viimeistään 11.3.2010 osoitteella: 
Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, PL 3, 32701 Huittinen
tai faksilla (02) 560 1415. 

Lisätietoja ja hakemukset: 
Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen
p. 040 199 4800.
aikuiskoulutus.huittinen@sataedu.fi 

Koulut ja kurssit

Palvelukseen halutaan

Kokoukset

Myydään

Vaasan Sähkö 
toimittaa sähkön 
Sastamalalle
Vaasan Sähkö Oy toimittaa 
sähköenergian Sastamalan 
kaupungille marraskuun alus-
ta vuoden 2012 lokakuun lop-
puun asti.

Kahden vuoden toimituk-
sista edullisimman tarjouk-
sen jätti Vaasan Sähkö hin-
taan 4,49 senttiä kilowatti-
tunnilta. Sähköenergian toi-
mittajan valitsi Tilakeskuksen 
johtokunta.

Sähkön hankinnassa on 
tuntimitattuja kohteita täl-

lä hetkellä 35 ja vuosienergia 
on noin 6400 megawattituntia, 
pienkohteita on noin 340 kap-
paletta ja vuosienergia noin 
6100 megawattituntia. 

Tilakeskuksella on voimas-
sa oleva sopimus sähkön toi-
mittamisesta Pori Energia 
Oy:n kanssa. 

S opimus  on  a lka-
nut 1.11.2008 ja se päät-
tyy 31.10.2010. Mouhijär-
ven tekemä sopimus päättyy 
30.12.2010.



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.

Pitopalvelut

alueviesti.fi 



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

Alueviestin
ilmoitus-
myynti

(03) 514 1416

Siivous- ja kotipalvelut

Ilmaston 
lämpeneminen 

ei suju ongelmitta
En sanallakaan ole otta-
nut kantaa ilmaston muu-
toksesta tai sen lämpene-
misestä missään, sillä hä-
täisiä johtopäätöksiä väl-
tän. Mutta sen voi sanoa, 
että mitään suurempia ap-
pelsiiniviljelmiä tai viiniry-
päle hehtaareita ei kannata 
toistaiseksi avomaastoon 
suunnitella. Maailman 
kiertokulussa ei mikään 
tapahdu hetkessä ja kaik-
ki muutokset ovat vieneet 
yleensä satoja tai tuhansia 
vuosia. 

Ja on aivan luonnollista 
että pallollamme on muu-
toksia aina ollut ja niitä 
tulee jatkossakin. Mutta 
mikä ne aiheuttaa ei tiedä 
kukaan, vaikka esimer-
kiksi nyt ollaan olevinaan 
hyvinkin tietoisia ilmas-
ton lämpenemisen syistä. 
Sen kyllä uskon, että tällä 
menolla ihminen hukut-
taa rotunsa ja muutkin 
paskaan ja ensinnä pila-
taan tärkein, puhdas poh-
javesi. 

Tänä talvena ”väliaikai-
nen” ilmaston muutos saa-
nut ihmiset pähkäilemään 
ja ihmettelemään normaa-
lia Suomen talvea ja ilmas-
ton lämpenemistä ihme-
tellään kautta maailman. 
Välillä oli leutoja talvia, 
mutta ei niin pitkää aikaa 
kun talvet olivat kovem-
piakin ja lunta paljonkin 

enemmän. Vaikeuksissa 
on ollut etenkin rautatie-
liikenne, jonka vaikeudet 
VR saa ottaa täysin omalle 
kontolleen ja syyt on help-
po selittää.

Ensin meille ostettiin 
Italialaisia bendoliino ve-
tureja, jotka ei tosiaan ole 
tehty Suomen oloihin ja 
siksi useimmiten toimi-
mattomia, vaikka asia kiel-
letäänkin. Vaihteet ei toi-
mi ym, ja mikään ihme 
ei se todellakaan ole, sillä 
esimerkiksi Turun ja Loi-
maankin välillä on lope-
tettu toimivia asemia hen-
kilökuntineen lähes kym-
menen. Näillä asemilla oli 
harjamiehet jotka ilmas-
ta riippumatta pitivät vaih-
teet auki ja kaiken tarpeel-
lisen ja junat kulkivat kuin 
ei mitään. 

Ei ole rahaa tähän palve-
luun sanotaan, mutta sano-
kaapa mihin raha on suo-
mesta kadonnut, kun en-
nen sitä oli vaikka lampail-
le syöttää? Viittaan tällä 
siihen, kun Suomi karsii 
kaikesta hyvästä ja täm-
möistä ilmiötä kun ei en-
nen tunnettu. Ja tällä me-
nolla jo nyt entinen ”hy-
vinvointivaltiomme” kul-
kee kohti keskiaikaa ja jos 
mikään ei muutu saavuttaa 
sen aikanaan.

Taisto Levo Alastaro

Yleisöltä Pikkuinen Uno
nousi keulille
Katuautosprintissä
Nelivetokuskit nielivät jäl-
leen karvasta kalkkia kun pis-
kuinen etuvetoinen Fiat Uno 
Kimmo Raikusen kuskaamana 
oli päivän nopein. Myös isos-
sa 2-veto luokassa ajaneet Cit-
roenit 1. ja 3. yllättivät hyvällä 
sijoituksella vaikka ajoivat kit-
karenkailla.

Ystävänpäivänä ajettuun 
Huittisten Urheiluautoilijoi-
den järjestämään kisaan osal-
listui 35 kuljettajaa. Tuloksissa 
on ainoastaan jokaisen kuljet-
tajan paras aika.

2-veto alle 1600 cc 

1. Kimmo Raikunen Fiat Uno 
02:07.7
2. Juha-Pekka Mykrä Fiat Bra-
vo T-Jet 1,4 02:11.0
3. Jukka Pelttari Fiat Bravo T-
Jet 1,4 02:13.3
4. Ville Tiuttu Nissan Micra 
02:16.7
5. Tapani Alakukku Toyota 
Corolla 02:27.3

2-veto yli 1600 cc 

1. Pekka Heinonen Citroën C4 
02:08.0
2. Rami Salminen Toyota Co-
rolla 02:13.9
3. Raimo Ali-Raatikainen Cit-
roën C4 02:14.2
4. Jukka Pelttari Toyota Prius 
02:16.7
5. Henri Haapamäki Mercedes 
Benz 02:20.6
6. Antti Suominen BMW 325i 
Coupe 02:22.5
7. Kalle Simppa BMW 525 
02:23.4

8. Tom Hiltunen Toyota Co-
rolla 02:23.8
9. Ville Lehtimäki Ford Escort 
Mk II 2000 02:24.2
10. Tomi Färm BMW 325i 
02:26.8
11. Lassi Nurmi BMW 525 
TDS 02:27.3
12. Jarkko Nikkanen Toyota 
Corolla 02:28.1
13. Veli Ylikoski Ford Escort 
Mk II 2000 02:28.4
14. Pasi Koskinen Ford Sier-
ra 02:28.8
14. Janne Koivisto Volkswagen 
Golf Variant 02:28.8
16. Jari Söderholm Volvo 242 
-81 02:33.6
17. Jouni Haavisto Volvo 02:34.5
18. Paavo Heikkilä Ford Es-
cort -76 02:36.1
19. Tero Mäkelä MB 200 TD 
02:41.1
19. Sami Melto Volvo 242 -81 
02:41.1

4-veto 

1. Mikko Salorinne Audi S6 
Plus -97 02:09.7
2. Rami Grönfors Audi Quat-
tro 02:09.9
3. Joni Ruohomäki Toyota Ce-
lica GT-4 02:10.5
4. Tapio Hannukainen Subaru 
Imbreza 2,0 R 02:10.8
5. Tomi Salminen Audi 02:16.2
6. Timo Kakkuri Toyota Co-
rolla 02:17.4
7. Erik Haavisto Hyundai 
02:19.9
8. Jouni Ristimäki Audi A4 
Quattro 02:20.0
9. Pekka Heinonen Jeep Grand 
Cherokee 4WD 02:20.9

Haku Sastamalan insinööri- ja 
sairaanhoitajakoulutukseen alkaa 

 Alueviesti

Tampereen ammattikorkea-
koulu aloittaa kone- ja tuotan-
totekniikan AMK-insinöörin 
tutkintoon johtavan koulu-
tuksen Sastamalassa ensi syk-
synä. Syksyllä 2009 käynnis-
tyneessä sairaanhoitajakoulu-
tuksessa aloittaa tulevana syk-
synä opintonsa toinen ryhmä. 
Koulutuksiin haetaan ammat-
tikorkeakoulujen aikuiskoulu-
tuksen yhteishaussa 1.3.-16.4. 
internetissä osoitteessa www.
amkhaku.fi .

AMK-insinöörin tutkin-
toon johtava koulutus kestää 
1-3 vuotta opiskelijan pohja-
koulutuksesta riippuen. Kou-
lutukseen voivat hakea opis-

totason tutkinnon suoritta-
neet insinöörit ja teknikot. 
Opinnot järjestetään pääasi-
assa Sastamalassa ja ne voi 
suorittaa työn ohessa. Opiske-
lupaikkoja on 20. Tampereen 
ammattikorkeakoulun yhteis-
työkumppanina koulutuksen 
järjestämissä on Sastamalan 
koulutuskuntayhtymä.

Kolme ja puoli vuotta kes-
tävä sairaanhoitajakoulutus 
järjestetään päivä/monimuo-
to -opintoina Sastamalassa. 
Opinnot voi pääosin suorittaa 
työn ohella. Opintoihin sisäl-
tyvä harjoittelu vaatii päätoi-
mista opiskelua. Pohjakoulu-
tusvaatimuksena opintoihin 
on esimerkiksi lukio, ylioppi-
lastutkinto tai kolmivuotinen 

ammatillinen perustutkinto. 
Opiskelupaikkoja on 20. 

Pirkanmaan ammattikor-
keakoulun ja Tampereen am-
mattikorkeakoulun yhdisty-
misessä syntyneeseen uuteen 
TAMKiin on ammattikorkea-
koulujen kevään yhteishaus-
sa haettavana kaikkiaan 2015 
opiskelupaikkaa Tampereella, 
Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulas-
sa, Sastamalassa ja Virroilla. 

Opiskelupaikoista 315 on 
suunnattu amk -tutkinnon 
aikuiskoulutuksena suorit-
taville ja 235 paikkaa ylem-
män ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittajille.  Ammat-
tikorkeakoulujen yhteishaku 
on 1.3.-16.4.osoitteessa www.
amkhaku.fi .

Tuorin Ratsutilalla 
avoimet ovet
Tulevana sunnuntaina Tuo-
rin Ratsutila ja Huittisten seu-
dun ratsastajat ry järjestävät 
avoimien ovien päivän Tuorin 
Ratsutilalla Huittisissa kello 
13-16. Avoimien ovien päivän 
ohjelmassa on ratsastusesi-

tyksiä, talutusratsastusta sekä 
Ratsutilan ja ratsastusseuran 
toiminnan esittelyä. 

Seura järjestää toimintan-
sa tukemiseksi myös ratsas-
tustarvikekirpputorin ja ar-
pajaiset.

Huittisten seudun ratsas-
tajiin kuuluu noin sata jäsen-
tä. Vuosittain seura järjestää 
muun muassa koulu- ja es-
teratsastuksen sarjakilpailut 
HSR Cupin ja HSR Minicu-
pin.

Tämän vuoden alusta on 
seuran uutena puheenjohta-
jana toiminut Tuorin Ratsuti-
lan ohjat viime kesänä käsiin-
sä ottanut ratsastuksenohjaaja 
ja fysioterapeutti  Jutta Tuori.

Tutustu uusiin sivuihimme
www.alueviesti.fi 



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 24.-27.2.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 26.2.Perjantai 26.2.Keskiviikko 24.2.Keskiviikko 24.2.

Lauantai 27.2.Lauantai 27.2.Torstai 25.2.Torstai 25.2.

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
13.55 Välikysymys tuloeroista
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

05.55 Tosi tarina: 
 Palanen taivasta
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
13.00 Lupaus
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
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: 
 Bioaseet, vaiettu uhka

22.45 Piano (K15)

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Uusiin maisemiin
10.15 Puoli seitsemän
10.45 - 10.55 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 Ensyklopedia
13.45 A-talk
14.30 Tohtorit
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 Ruandalaisen 
 puolustaja
16.25 Tosi tarina: 
 Palanen taivasta
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 Rakkauden tähden: 
 Maria ja Matti
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 Ihmisten puolue
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: 
 Väkivalta ja aggressio
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Kukkaron herraksi
14.25 Dibleyn kirkkoherra
15.05 Paikka yhteiskunnassa
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 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45 Strada

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
23.00 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 12. kisapäivä

09.45 Pikku Kakkonen
09.46 Risto Räppääjä: 
 Kuuman kesän pantteri
09.53 Katinkontti Remix: 
 Katti aalloilla
10.08 Taikakaruselli
10.20 Totte
10.33 Lilli Pii
10.39 Latua!: Tasatyöntö
10.44 Elmeri: Elmeri ja karhu
10.49 Neppajymykerho
10.56 Kimmo Kuu
11.16 Poinzi
11.31 Pertti ja Purtti
11.45 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 Yön kohokohdat
13.15 Derrick
14.15 Koiralle koti
14.50 Mr Bean
15.05 Nansenin jäljillä
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Ensiaskeleita
17.00 Postimies Pate
17.30 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: 
 13. kisapäivä
22.15 Uutiset ja sää
22.20 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 13. kisapäivä

07.30 Pikku Kakkonen
07.33 Nalle Luppakorva: 
 Kaikella on paikkansa
07.42 Matti ja Miisu
07.46 Hanna Ankka
07.58 Aasi, Morso ja Mouru: 
 Mouru rakastuu
08.05 Postimies Pate: Rannalla
08.21 Meidän vauva
08.26 Napero: Kuplia
08.33 Pikku Kakkosen posti
08.41 Kimmo Kuu
09.00 Hui Hai Hiisi: Ansahaava
09.30 Ruohonjuuritasolla
09.35 Norjalainen Nooan arkki
10.05 Juna kulkee 
 - pyryssä ja pakkasessa
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
13.15 Derrick
14.15 Nelijalkainen ystäväni
15.50 Mr Bean
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Ensiaskeleita
17.00 Martta puhuu
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: 14. kisapäivä
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Vancouverin olympia-
 kisat: 14. kisapäivä

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valtakunta
08.09 Ludovic
08.22 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.24 Operaatio Hurrikaani
09.40 Vasikantanssi: 
 Uimakoulu
10.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
11.30 Peliuutiset
12.00 Uudenmaan uutiset
12.10 Kaakkois-Suomen 
 uutiset
12.20 Lounais-Suomen uutiset
12.30 Hämeen uutiset
12.40 Keski-Suomen uutiset
12.50 Itä-Suomen uutiset
13.00 Pohjanmaan uutiset
13.10 Pohjois-Suomen uutiset
13.20 Riskirajoilla: 
 Vedenalainen Karibia
13.50 Pessi ja Illusia
15.20 Erätulilla 
 - kalastajan vuosi
15.50 Kuulentojen historia
17.25 V75-ravit
18.00 Matkapassi: Amsterdam
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Vancouverin olympia-
 kisat: 15. kisapäivä
23.30 Vancouverin olympia-
 kisat: 15. 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
22.35 Ratkaisija
23.35 Pelon hetket (K15)
01.40 UEFA Europa League
02.10 Eurojahti
03.10 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 Striptease
00.40 Fringe - rajamailla
01.40 Eurojahti
02.40 Se Oikea

06.00 Se Oikea
07.25 Ostoskanava
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 Kaikkea sitä näkee
12.20 Ostoskanava
12.35 Astro-tv
13.20 Eurojahti
14.20 Salatut elämät
14.50 Salatut elämät
15.15 Salatut elämät
15.45 Lauantain perheleff a: 
 Mulan
17.25 Star Wars: 
 The Clone Wars
17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Putous
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.30 Lotto ja Jokeri
22.35 München (K15)
01.25 Kasvottomat sotilaat
02.20 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
00.45 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 Suomen Pelkokerroin
20.57 Keno
21.00 Lost (K15)
22.00 Lost (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 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: Kasvukipuja
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 Dresden Files
00.30 Elokuva:
  Cold Creek Manor 
 - menneisyyden 
 salaisuus (K15)
02.45 Ostosruutu
03.00 Älypää-TV

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Hiutale
09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.25 Matkaoppaat
11.55 Kellarin kunkku
12.20 Snoukkabisnes
13.20 Aavekuiskaaja
14.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
14.45 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.45 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.45 Elokuva: 
 Sietokyvyn rajoilla
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: 
 Unelmien naapuri (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 American Chopper
00.20 Elokuva: 
 Kuolleiden 
 aamunkoitto (K18)
02.25 Ostosruutu
02.40 Älypää-TV

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.55 Takana loistava
 tulevaisuus
14.45 P. Diddyn juoksupoika
15.35 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
23.05 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari
01.40 Family Guy

07.00 Dinosaur King
07.25 Yin, Yang ja Yo

08.00 Lemmen viemää
13.50 Takana loistava 
 tulevaisuus
14.40 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
15.30 E! Suoraan kuvauspaikalta
16.00 Hills

16.25 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Piilokamera
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit

21.00 True Beauty
22.00 Martina & Esko
22.30 Kardashianit Miamissa
23.00 C.S.I.
00.00 30 Rock
01.00 Studio 60
01.50 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

08.00 Lemmen viemää
13.25 Takana loistava 
 tulevaisuus
14.15 True Beauty
15.05 E!: Suoraan Hollywoodista
16.00 Hills
16.25 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

06.00 Sub chat
09.10 Ostos-tv

12.10 Korkeasaari
12.40 Poliisikoira Rex
13.30 Poliisikoira Rex
14.20 Poliisikoira Rex
15.10 E! Hyvältä näyttää
16.10 E! Stailaa kotini!
16.40 Mad TV

17.35 Pilanpäiten
17.50 Dreaming in Mono
18.00 Xtra Factor
18.30 Martina & Esko: 
 Vauvakuumetta
19.00 American Idol
20.00 Gwyneth Espanjassa

21.00 Hotel Babylon
22.05 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
00.55 Duudsonit
01.25 Salaiset kansiot
02.20 Sub chat

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 Aivot ja älykkyys
17.48 8 mm katse: Y ja Mirri
18.00 Japania Erinin kanssa
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

09.00 Opettaja.tv
09.30 Studio Kotro

10.00 Pohjolan tulokkaat
11.30 Anaconda en francais
15.55 Kolmas ulottuvuus
17.00 Palin
17.55 Lapset puhuvat

18.00 Meren salaisuudet
18.48 Mestarin siveltimestä
19.00 Elävä Arkisto: Muoti ja kauneus
19.30 Pieni moskeija preerialla
19.55 Rakennustaiteen aarteita

20.05 Britannian mestarirakentajat
20.30 Veitsen terällä:
21.00 Alzheimer-projekti
21.55 Kino: Soittaja
23.15 Musiikin muisti

15.15 TV-arkisto: Matti Ijäs 60 v.
15.15 Pelistä pois

15.52 TV-arkiston vieraana: 
 Matti Ijäs
16.05 Delegaatio
16.55 Pariisi, valon kaupunki
17.55 Kuoroon!

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

21.00 Lamastalgia
21.50 Kino: Miehuuskoe (K15)
23.30 Mullan alla (K15)
00.25 Rock Masters: 
 Queen 1975

10.00 Siirtolaisuus Euroopassa
10.30 Japania Erinin kanssa

10.55 Elämää venäläisluostareissa
11.25 Rock Masters: Queen ’75
12.25 Chopinin taide
13.25 Maupassant: Pikku lekkeri
13.55 Varjojen leikkiä

14.55 Studio Kotro
15.20 Palin
16.15 Veitsen terällä
17.10 Aivot ja älykkyys
18.10 Saksa sodan jälkeen

19.05 Arbatin lapset
20.00 Pariisi, valon kaupunki
21.00 Hurja Peckinpah
22.18 Hurja joukko (K15)
00.40 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 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 Nokia Missio 
09.00 Superkirja 
09.30 Lukuhetki 
09.40 Lasten kotipuu 
10.00 Ajan Fakta 
10.20 Sanan lenkkivieras 
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 Kuukauden kalastaja 
13.55 Herätys! 
14.55 Benny Hinn 
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.55 Kaivo 
16.25 Pelastusrukous 
17.00 Martin ja Mirjan matkassa 
17.30 Café Raamattu 
18.00 Come Home Kids 
18.30 Sanan ja runon tuoksua 
18.45 Elävä yhteys 
19.00 Elämä ihmeissä 
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät 

20.00 Kosketus 
20.10 Raamattu rakkaaksi 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Rakkauden kosketus 
22.40 Arken 
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
01.00 Martin ja Mirjan matkassa 
01.30 Café Raamattu 
02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Elävä yhteys 

02.30 Elämä ihmeissä 
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
03.30 Kosketus 
03.40 Raamattu rakkaaksi 
03.55 Ylistysliike 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Rakkauden kosketus 
06.10 Arken 
06.40 Rohkaisua Raamatusta
06.55 Käännekohta 
07.25 Sytkäri 
07.55 Kirja 
08.25 Pelastusrukous 

08.30 Kuukauden kalastaja 
09.00 Koulun jälkeen 
09.30 Lentävä talo 
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Isännän pöydässä 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Ojennettu käsi 
12.55 Anna Pyhän 

 koskettaa Special 
13.40 Pawson 
14.15 Enemmän kuin unta 
14.50 Enemmän kuin unta 
15.30 Come Home 
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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 
21.10 Israel puhuu 
21.40 Täysi myrsky 
22.35 Kirkko soi 
23.40 Kulmakivi 
00.00 Elämän virta 
00.30 Tie on valmis! 
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 Uuteen alkuun
  Jeesuksen kanssa 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
04.40 Israel puhuu 
05.10 Täysi myrsky 
06.05 Kirkko soi 
07.10 Kulmakivi 
 Huumeista vapauteen
07.30 Elämän virta 
 Kristuksen kuuliaisuus
08.00 Tie on valmis! 

08.30 Martin ja Mirjan matkassa 
09.00 Café Raamattu 
09.30 Come Home Kids 
10.00 Sanan ja runon tuoksua 
10.15 Elävä yhteys 
10.30 Elämä ihmeissä 
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
11.30 Kosketus 
11.40 Raamattu rakkaaksi 
11.55 Ylistysliike 
12.00 Leo Meller ja ystävät 

12.30 TV7 Israel News 
12.40 Rakkauden kosketus 
14.10 Arken 
14.40 Rohkaisua Raamatusta 
14.55 Käännekohta 
15.25 Sytkäri 
15.55 Kirja 
16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Kuukauden kalastaja 
17.30 Koulun jälkeen 
18.00 Lentävä talo 
18.30 Uudistunut työelämä 
19.00 Benny Hinn 

19.30 Yliluonnollista 
20.00 Isännän pöydässä 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Ojennettu käsi 
21.25 Anna Pyhän 
 koskettaa Special 
22.10 Pawson 
22.45 Enemmän kuin unta 
23.20 Enemmän kuin unta 
00.00 Come Home 
00.30 Innoituksen lähteellä 
01.00 Kuukauden kalastaja 
01.30 Koulun jälkeen 

02.00 Uudistunut työelämä 
02.30 Benny Hinn 
03.00 Yliluonnollista 
03.30 Isännän pöydässä 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Ojennettu käsi 
04.55 Anna Pyhän
 koskettaa Special 
05.40 Pawson 
06.15 Enemmän kuin unta 
06.50 Enemmän kuin unta 
07.30 Come Home 
08.00 Innoituksen lähteellä 
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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 Jumalanpalvelus
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Vielä virtaa
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Ykkösdokumentti: 
 Eläkeläisten tehdas
14.05 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
14.15 Ylikomisario Morse
16.00 Historiaa: 
 Lentävä lentotukialus
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: 
 USA:n vaarallisin mies
22.35 Poliisikomentaja 
 Blake (K15)
23.20 Supervirusten aika
00.45 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: Geenit 
 rakennuspalikkoina
19.50 Hetki luonnossa
20.00 MOT: Tungos 
 diplomaattikutsuilla
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: Mökki
22.20 Uusi Kino: Vamppikoulu
22.55 Tv-uutiset
23.00 Ulkolinja: 
 Bioaseet, vaiettu uhka
23.50 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 Jumalanpalvelus
14.00 MOT: Tungos 
 diplomaattikutsuilla
14.30 Luontohetki: 
 Punalakki palokärki
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: Muutto
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Syytettynä Jumala
22.25 Make up!
22.55 Tv-uutiset
23.00 Prisma: Geenit 
 rakennuspalikkoina
23.50 Uutisikkuna

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 Luontohetki: 
 Riukiunkaniinin jäljillä
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: 
 Ensimmäiset lentoässät
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

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.02 Jessin kanssa
08.14 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.38 Katinkontti Remix: 
 Jäätopi
08.54 Risto Räppääjä: 
 Hui kylmää
09.00 Galaxi
09.01 Hupsisen perhe: 
 Kummallinen muutto
09.24 Poinzi
09.40 Snoukkaa!
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Vancouverin olympia-
 kisat: Yön kohokohdat
12.30 Michael Jackson 
 - popin kuningas
13.15 Texasin kovanaama
14.40 Sydänmailla
15.25 Riskirajoilla: 
 Vedenalainen Galapagos
16.00 Huippukokki 
 pyrkii täydellisyyteen
17.00 Suomalaiset rallilegendat
17.30 Dokumenttiprojekti: 
 Synnyin Neuvostoliitossa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Vancouverin 
 olympiakisat: 
 16. kisapäivä
21.55 Uutiset ja sää
22.00 Vancouverin olympia-
 kisat: 16. kisapäivä
03.15 Vancouverin olympia-
 kisat: Päättäjäiset

06.50 Pikku Kakkonen
07.16 Pikkuleijonat
07.24 Postimies Pate
07.40 Olipa kerran...
07.46 Sammakko ja ystävät
07.52 Neppajymykerho
08.00 Kimmo Kuu
08.20 Operaatio Hurrikaani
08.35 Tohtori Koira
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Sääprofeetta
09.30 Rokkia, sampoota 
 ja traktoreita
10.30 McLeodin tyttäret
11.15 Luonnon antimia
11.45 Vancouverin olympiakisat
14.40 Vanha kettu
15.40 Viimeiset lohitilalliset
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Töötti ja Pulteri
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Vancouverin olympiakisat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Riskirajoilla: 
 Amazonin jättikalat
20.10 Pat & Stan
20.20 Kätevä emäntä
21.20 Jokiemme helmet: 
 Tornionjoki
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Silminnäkijä: 
 Itämeren salaisuus
22.35 True Blood (K15)
23.35 Hädän hetkellä (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.26 Vikkelät tassut: Kettu
07.35 Aaro - sininen lohikäärme
07.43 Pompulat
07.50 Neppajymykerho
07.57 Kimmo Kuu
08.16 Lulu ja lehmä
08.25 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45Riskirajoilla
12.40 Suomi express
12.50 Soita minulle Helena
14.15 Ikimuistoinen: 
 Iskelmäklassikot
14.35 Uutisvuosi
14.40 Pieni on kaunista
15.40 Jokiemme helmet
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Kekseliäs Kaisa
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät, mitä 
 heille kuuluu nyt?
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Akuutti
20.00 Mooseksen perintö
20.50 Suomi express
21.00 A2 Teema: Väkivaltainen 
 Suomi (klo 21.50 Uutiset 
 ja sää, 22.00 Urheiluruutu)
23.15 Mies hevosena (K15)
01.05 Comedy Inc. (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.11 Samsam: Kuokkavieraat
07.18 Anjan satuhetki
07.25 Harri ja Toto
07.35 Herra Heinämäki
07.46 Pingu: Hiihto
07.50 Neppajymykerho
08.00 Kimmo Kuu
08.15 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Kotikokkien reseptit
11.55 Satuhäät, mitä 
 heille kuuluu nyt?
12.45 Totuus on armoton
14.10 A2 Teema: 
 Väkivaltainen Suomi
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Mooseksen perintö
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Suomi express
20.00 Verta, hikeä ja noutoruokaa
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Vasen vartaloon

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 Perheen kalleudet
14.00 Motor Forum: Rallin SM
14.30 De-Lovely
16.50 Menestyksen takana: 
 Lastuja vastavirtaan
17.55 National Geographic: 
 Mesimäyrän oppivuosi
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Perho tuli taloon
20.00 X Factor
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Amazing Race
23.35 Petolliset

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
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
17.55 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

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 Metsien miehet
23.25 Myytinmurtajat
00.30 Kolmas kivi auringosta
01.00 Eurojahti
02.00 Se Oikea

06.30 Ostosruutu
08.30 Vanessa ja pikkuväki
09.00 Unitupa
09.30 Inno
10.30 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
13.00 Frasier
13.30 Frasier
13.55 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: 
 Charlien enkelit (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Lost (K15)
00.10 Lost (K15)
01.05 Ostosruutu
01.20 Älypää-TV

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 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
00.50 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: Totuus 
 kauneushoidoista
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.25 Frasier
23.55 Start!
00.25 Navigare
00.55 Las Vegas

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
10.00 Warner esittää: Batman

10.30 Futurama
11.00 Eläintenhoitajat
11.30 Korkeasaari
12.00 Poliisikoira Rex
13.00 Hey Paula
13.30 Piilokamera
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 Viimeinen samurai (K15)
23.50 Dreaming in Mono
00.00 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
00.50 Julkkikset katkolla
01.40 Tähtiportti

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
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 Uutisankkuri: 
 Ron Burgundyn legenda
22.55 Duudsonit
23.25 Num3rot
00.20 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.15 E! Playboy-talon tytöt

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
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 Tosipaikka: Maailman-
 luokan rakastaja
23.00 Tähtiportti
00.00 Eureka
00.50 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

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

09.05 Elokuvaohjaaja Matti Ijäs
10.00 TV-arkisto: Matti Ijäs 60 v.

10.50 Delegaatio
11.40 Forsytein taru
12.35 Francon aika
13.45 Alzheimer-projekti
14.45 Lamastalgia

15.35 Ranskalainen kylä
16.35 Matkaoppaana arkkitehti
17.00 Terrorin aikakausi
18.00 Kuninkaalliset häät
19.35 Häidenvietto 

 Karjalan runomailla
20.55 Kausikortti: Juha Uusitalo!
21.45 Arbatin lapset
22.35 Etno is Happening
23.35 Maupassant: Nöyryytys

10.00 Jos olisit minä
10.15 Olipa kerran keksijä

12.00 Luonnonmullistukset 1-4
16.00 Elävä Arkisto: Julkkikset
16.30 Salaisia paikkoja
17.00 Saksa sodan jälkeen
17.55 Sotaveteraanit kertovat

18.00 Opettaja.tv
19.00 Francon aika
19.55 Elävä arkisto: 
 Purkka, jytä ja säihke
20.15 Kuoroon!

21.00 Jools Holland show
22.00 Popkult
22.30 Yle Live: Norah Jones
23.45 Sympatiaa 
 Herra Kostajalle (K18)

10.00 Pohjolan tulokkaat
10.15 Anaconda en francais

16.00 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
16.25 Ihmeellinen tiede
16.30 Japania Erinin kanssa
17.00 Meren salaisuudet

18.00 Opettaja.tv
18.30 Studio Kotro
19.00 Kamomillapiha
19.53 Tenorin matkassa
20.00 Ranskalainen kylä

21.00 Sotaveteraanit kertovat
21.05 Terrorin aikakausi
21.55 Muni maailmani, muni
22.41 Minä, siili ja trumpetti
23.30 Kuoroon!

09.00 Opettaja.tv
10.00 Jos olisit minä

10.15 Olipa kerran keksijä
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
17.00 Aivot ja älykkyys

17.48 8 mm katse
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Salaisia paikkoja
19.00 Kino Teema: Keräilijätär

20.25 Musiikin muisti
20.40 Hurja Peckinpah
22.00 Mullan alla (K15)
22.50 Popkult
23.20 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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
12.40 Israel puhuu 

13.10 Täysi myrsky 
14.05 Kirkko soi 
15.10 Kulmakivi 
15.30 Elämän virta 
16.00 Tie on valmis! 
17.00 Ermot 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
17.50 Kosketus 
18.00 Parantava rukous
18.30 Israelin toivon tähden 
19.00 Eliinan eväät 
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 
20.30 Vanha Testamentti avautuu 

21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Seitsemän 
21.45 Taiteilija kuvassa 
22.00 Raamattu on ihmeellinen! 
22.30 Uudistunut työelämä 
23.00 Elämä ihmeissä 
23.30 Tie, totuus ja elämä 
00.00 Derek Prince 
00.30 Ajan Fakta 
00.50 Sanan lenkkivieras 
01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 
01.30 Parantava rukous 
02.00 Israelin toivon tähden 

02.30 Eliinan eväät 
03.00 Kirja 
03.30 Ajankohtaista taivaasta 
04.00 Vanha Testamentti avautuu 
04.45 Rohkaisua Raamatusta 
05.00 Seitsemän 
05.15 Taiteilija kuvassa 
05.30 Raamattu on ihmeellinen! 
06.00 Uudistunut työelämä 
06.30 Elämä ihmeissä 
07.00 Tie, totuus ja elämä 
07.30 Derek Prince 
08.00 Ajan Fakta 
08.20 Sanan lenkkivieras 

08.30 Ermot 
09.00 Ikuisia kertomuksia 
09.20 Kosketus 
09.30 Parantava rukous
10.00 Israelin toivon tähden 
10.30 Eliinan eväät 
11.00 Kirja 
11.30 Ajankohtaista taivaasta 
12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Seitsemän 

13.15 Taiteilija kuvassa 
13.30 Raamattu on ihmeellinen! 
14.00 Uudistunut työelämä 
14.30 Elämä ihmeissä 
15.00 Tie, totuus ja elämä 
15.30 Derek Prince 
16.00 Ajan Fakta 
16.20 Sanan lenkkivieras 
17.00 Israel puhuu 
17.30 Superkirja 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Tulimummot 
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 Hillsong TV 
22.10 Come Home 
22.40 Yliluonnollista 
23.10 Elävä yhteys 
23.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
00.00 Koulun jälkeen 
00.30 Lentävä talo 
01.00 Israel puhuu 
01.30 Lasten Taivas 
02.00 Tulimummot 

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 Hillsong TV 
05.40 Come Home 
06.10 Yliluonnollista 
06.40 Elävä yhteys 
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 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
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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
06.55 Benny Hinn 
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.55 Kaivo 
08.25 Pelastusrukous 

08.30 Israel puhuu 
09.00 Superkirja 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Tulimummot 
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 Hillsong TV 

13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 
14.40 Elävä yhteys 
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 Koputus 

20.00 7 päivää Israelissa 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Varustamo 
21.40 Sytkäri 
22.10 Missä olet? 
22.40 Marttyyrien ääni 
23.10 Syvällisesti Sinun 
23.40 Peittämättömin kasvoin 
00.10 Raamattu rakkaaksi 
00.25 Parantava rukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
01.30 Yltäkylläinen elämä 
02.00 Elämän virta 

02.30 Derek Prince 
03.00 Koputus 
03.30 7 päivää Israelissa 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Varustamo 
05.10 Sytkäri 
05.40 Missä olet? 
06.10 Marttyyrien ääni 
06.40 Syvällisesti Sinun 
07.10 Peittämättömin kasvoin 
07.40 Raamattu rakkaaksi 
07.55 Parantava rukous 
08.25 Pelastusrukous 

Perho tuli taloon 
MTV3-kanavalla klo 19.30. 
Anna Perho muuttaa ko-
hutaiteilija Juhani Palmun 
ateljeekotiin Helsingin 
Kaivopuistossa ja saa elää 
ehtaa taiteilijaelämää. 
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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. Koke-
mäen AA Kilkunk. 9 pe klo 19. 
Auttava p. 040-8283847. www.
suomen-aa.fi .

A-Klinikkasäätiö/Päiväkes-
kus. Asemak. 9, Sastamala. Av. 
ma-to 7-14.30, pe 7-14. Päivä-
toiminta/Punkalaidun Riissu-
ant. 2 A 5, Punkalaidun. Av. ke 
10-13.

NA-Sastamala. Na-Sastama-
la kokoontuu torstaisin klo 18 
Asemakatu 9:ssä.

4H-Kiikoinen. Heppakerho 
Kristiinalla to 25.2. klo 18. Koi-
rakerho Nuorkkiksella pe 26.2. 
klo 17. Ensi viikolla vietetään 
hiihtolomaa, ei kerhoja. Li-
sätietoja kaikesta toiminnas-
ta Pokulta p. 0500-497453 tai 
www.4h.fi /kiikoinen-lavia 

EL Kiikoisten yhdistys. Jäsen-
tilaisuus 1.3. klo 13 vanhusten-
talolla, tervetuloa joukolla mu-
kaan. Menemme Porin teatte-
riin katsomaan Viulunsoittaja 
katolla pe 9.4. Ilmoittautumi-
set viimeistään 17.3. mennes-
sä. Sakari 040-7537357, Seppo 
045-1234329.

EL Vammalan yhdistys. Har-
rastekerho srk-talolla ma 1.3. 
klo 12. Alkuhartaus, kahvitar-
joilu, ”Kun muisti heikkenee” 
Seija Kuukka dementiakoti Tu-
pahoivasta kertoo muistiin liit-
tyvistä asioista ja elämän muu-
toksista, arpajaiset, tervetuloa. 
Iltaset klo 11. 

Eläkeliiton Köyliön yhdis-
tys. Piirin pilkkimestaruus-
kilpailu pe 5.3. Yttilänottan 
Veljestuvalla klo 10. Samal-
la oman yhdistyksen mesta-
ruuskilp. Sarjat naiset, miehet 
sekä joukkuekilp. Mahdolli-
suus kilp. lopuksi ruokailuun. 
Ilm. p. 040-7194554 Pentti, 
myös ennen kilp. alkua. Ulkoi-
lupäivä Pispan laavulla ke 10.3. 
klo 13. Mehu- ja makkaratarjoi-
lu. Lunta ja jäätä on. Kuukausi-
kokoontuminen to 18.3. Palve-
lutalolla Kepolassa klo 13.30 
mukana Peruspalvelujohtaja 
Ritva Vainio. Tervetuloa. Kut-
sut: EL Rauman yhd. kutsuu 
Kollan Kalliopirtille Iloiseen il-
tapäivän viettoon to 4.3. klo 
12. Monipuolista ohjelmaa. EL 
Satakunnan piiri järjestää Ikä-
autoilijoiden Teemapäivän ke 
3.3. Säkylässä Tupalan Hovis-
sa klo 10. Päivä avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille. Ilm. pi-
kaisesti piiriin p. 0400-538016. 
Piirin Karaokekarsinta ja kara-
oketanssit pe 12.3. klo12 Loma 
Säkylässä. Ilm. piiriin 5.3. men-
nessä p. 0400-538016.

Hirvenpään tienoot. Järjes-
tämme matkan Tampereen 
työväen teatteriin esitykseen 
Vuonna 85 Remix. Näytäntö 
on ke 14.4. alkaen klo 19. Vie-
lä paikkoja vapaana. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset Hannalle 
050-3270863 viimeistään 7.3.

Honkolan asukasyhdistys. 
Leikkimielinen ulkoilupäivä 
luistelun merkeissä Honko-
lan luistelukentällä la 27.2. klo 
14–16. Asukasyhdistys tarjoaa 
lämmintä mehua. Myös mak-
karaa myynnissä. Tervetuloa. 

Huittisten Elintarviketyö-
läisten ao 168. Muista kokous 
Härkäpakarilla la 20.3. Paikalla 
liiton edustaja. Ruokatarjoilu. 
Tervetuloa!

Huittisten Eläkeläisyhdis-
tysten yhteistyötoimikunta 
”Hely”. Teatteriin vielä muu-
tama lippu 16.3. ”Viimeinen si-
kari”. Lähtö linja-autoasemalta 
klo 17.30, Siwan kautta, mat-
kalta mukaan. Tied. p. 040-
5230184. Seuraava kok. 25.3.

Huittisten Eläkkeensaajat. 
Olemme saaneet kutsuja 2.3. 

Kiikan Nuorisotalo klo 12. Kan-
kaanpään Soihtula 10.3. klo 12. 
Mukavaa talvipäivää kaikille.

Huittisten Kristilliset Eläke-
läiset. Yhteislähtö ent. postin 
edestä to 4.3. klo 10 kevätjuh-
laan. Harjavallan hell.seurakun-
nassa klo 11 lounas, 12 ev.lut.
kirkon esittely ja 13 yleisöjuh-
la. Ilm. 02-561585. Tervetuloa.

Huittisten Seudun Diabe-
tesyhdistys. Uusi virkistysker-
homme kokoontuu ensimmäi-
sen kerran ke 3.3. klo 18 Tori-
puodissa Huittisissa.Paikalla 
diabeteshoitaja Mirja Rekikos-
ki ja yhdistyksemme tuore pu-
heenjohtaja Noora Hakala. Ter-
vetuloa myös ei-jäsenet tutus-
tumaan. Diabetestiedon päivi-
tyspäivä la 20.3. klo 9.30-14.30 
Loimaan Evankelisella Opis-
tolla Hirvikoskella kts. ohjel-
ma tarkemmin Diabeteslehti 
nro 1-2. Bussikuljetus Huittis-
ten linja-autoas. klo 8.30 Vam-
pulan kautta. Osallistumismak-
su kerätään bussissa. Hinta sis. 
kahvin ja lounaan. Sitovat ilm. 
2.3. mennessä Sirpa Rekolalle 
p. 050-3697652. Tervetuloa.

Huittisten seudun eläkeläi-
set. Olemme saaneet vierailu-
kutsuja maaliskuulle: Loimaan 
ja ymp. eläkeläisiltä ke 10.3. ja 
Vampulan eläkeläisiltä 35 v. 
juhlaan ti 16.3. Lähtöajat ja ilm. 
myöhemmin. Tuetut loma-
anomukset Kuntorantaan vko 
33 jätettävä maaliskuun aika-
na. Tied. Olavilta 0400-259806. 
Kuntosalivuorot pe Kaariran-
nassa klo 12-13. Seuraava joh-
tokunnan kokous ja kerho ke 
17.3. klo 11 Runko II.

Huittisten vasemmistoliitto. 
Johtokunnan kokous kaupun-
gintalon kokoushuoneessa n:o 
046 su 28.2 klo 18. Tilinpäätös 
ym. asioita.

Huittisten Yrittäjät. Saunail-
ta Lantilla 1.3. klo 19. Keskus-
tellan ajankohtaisista asioista.

Illon Jytinä. Mestaruushiih-
dot su 28.2. klo 11 koulun ala-
kentällä. Huom! paikka. Tarjolla 
makkaraa ja mehua, palkinnot 
jaetaan heti hiihtojen jälkeen.

Illon Kyläseura. Huomio Il-
lolaiset nuoret! Järjestämme 
reissun Tampereelle Tappara-
JYP lätkämatsiin la 20.3 Läh-
tö seukulta klo 15. Viimeinen 
ilm. 26.2. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot Katja 040-7443642. 
Huomio Illolaiset!Järjestämme 
matkan la 24.4. Tampereen 
teatteriin katsomaan näytel-
mää Alivuokralainen. Lähtö 
Seukulta klo 17, näytelmä al-
kaa 17.30, paluumatkalla py-
sähdymme Pirkkalan ABC:llä 
ja takaisin Illossa olemme noin 
klo 23. Viimeinen ilmoittautu-
minen 21.3. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot Katja 040-7443642.

Imetystukiryhmä. Imetystu-
kiryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran ke 3.3. klo 18 Vamma-
lan aluesairaalan fysioterapian 
ryhmävoimistelutilassa. Aihe: 
Vaikeuksien kautta voittoon. 
Mukana: Tiina Ahokas. Raskaa-
na olevat, pienten lasten äidit 
ja kaikki asiasta kiinnostuneet 
tervetuloa!

Jaaran kyläseura. Tarinailta 
ma 1.3. klo 18-20 Kylätalolla. 
Tervetuloa tarinoimaan ja kes-
kustelemaan. Kahvitarjoilu.

Jokilaakson Kristilliset Eläke-
läiset. Muista to 4.3. kevätjuhla 
Harjavallan helluntaiseurakun-
nassa. Lounas 11-12, kierto-
ajelu/kirkko 12-13 ja juhla 13-
14.30, kahvit. Autot täyteen. 
Ilm. Matille 050-3459299.

Keikyän Eläkeläiset. Kiikan 
Eläkkeensaajat kutsuvat meitä 
vieraakseen Kiikan Nuorisota-
lolle ti 2.3. klo 12. Mikäli Sinul-
la on tilaa autossa, tai tarvit-
set kyytiä, ilmoitathan pj:lle tai 
Reinolle. Muistathan ilmoittau-

tua ajoissa Kangasalan kutsuil-
le ma 22.3.

Kiikan Kyläseura. Tervetulo-
juhla vuonna 2009 Kiikan ky-
läseuran alueella syntyneille 
vauvoille ja tänne muuttaneil-
le uusille kiikkalaisille on Kii-
kan seurakuntatalolla Länsitie 
3 su 14.3. klo 15. Ilmoittakaa 
lapsenne 7.3. mennessä Tuu-
la Kynnysmaalle p. 5135910 
ti 050-5505794, jotta osaam-
me varata lahjan lapsellenne. 
Muista myös kuntokalenteri-
merkinnät kylätoimiston sei-
nässä olevaan postilaatikkoon.

Kiikan Riento. Riennon kuu-
dennet sarjikset ja samalla seu-
ran mestaruushiihdot ke 24.2 
klo 18.30 vapaalla hiihtotavalla 
Kiikan koululla. Vielä viimeisen 
kerran tänä talvena kaikki mu-
kaan Kiikan kentälle. Ilmoittau-
tumiset 18-18.30. Säävaraus. 
Tied. Pekka Ilén 050-4365058.

Kiikoisten Kirma. Seuran mes-
taruushiihdot to 25.2 klo 18 
rantasaunalla perinteisellä tyy-
lillä pakkasraja -15°.

Kiikoisten Kuntoilijat. Kuuta-
mohiihto Selkäsaareen pe 26.2. 
Makkaranuotio klo 21 alkaen 
saaressa. Omat eväät mukaan.  
Kiikosten kierroksen hiihto su 
28.2. klo 13 Toukolan koululta.

Kutalan nuorisoseura. Otitko 
kuvia talvitapahtumassa? Hiih-
tokisoissa tai kerhoissa? Mai-
semakuvia kylältä? Kylätiedot-
teeseen kaivataan jatkuvasti 
kuvia ja juttuja! Lähetä os. Ro-
kantie 29, 38140 Sastamala tai 
mira.ranta@kopteri.net.

Kämmäkän kyläseura. Ter-
vetuloa yhteisvastuulounaalle 
Kämmäkän kylätalolle su 28.2. 
klo 12, alkuhartaus Jouni Pih-
lajamaa.

Lavian Martat. Yhteinen pala-
veri Lavian seurakunnan kans-
sa Yhteisvastuu-keräyksen tii-
moilta srk-kodilla ke 3.3. klo 18.

MLL Mouhijärvi. Perhekahvi-
laa, touhutuntia, naperojump-
paa ja harrastepajaa ei viikolla 9. 
Häijään koulun salissa ti 9.3. klo 
17-17.40 touhutunti 0-3 -vuo-
tiaille vanhempineen. Napero-
jumpassa ti 9.3. 17.45-18.30 ta-
sapainoillaan ja kiipeillään leik-
kien lomassa. Su 14.3. klo 15 
harrastepajassa lumimaalaus-
ta, lähdemme liikkeelle Häijään 
koululta (säävaraus -15°). Seu-
raava perhekahvila ma 15.3. klo 
10-12 kierrätyksen merkeissä. 
Lisätietoja www.mll.fi /mouhi-
jarvi. Tervetuloa mukaan!

MLL Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Ma 1.3. klo 10-12 Per-
hepesä Pilvessä (Marttilanka-
tu 24). Aiheena Kestovaippai-
lun ABC. Ke 3.3. klo 10-13 per-
hekahvila Pilvessä. Ohjelmassa 
vapaata seurustelua ja yhdes-
säoloa. Tervetuloa! Lisätietoja 
www.mll.kopteri.net

Mouhijärven kyläparkki. Ky-
läparkki avoinna pe 26.2. klo 
9-12.Hopuntie 1. Klo 10 kirjas-
tonjohtaja Eilamarjatta Vasa-
ra antaa tietoiskun kirjastopal-
veluista ja palvelupisteasioista.

Rekikosken kyläyhdistys. 
Tiistaikerhomme Kylätalolla 
jatkuvat kunkin kuukauden 1. 
tiistaina. Seuraava kerta ensi ti 
2.3. klo 18. Tervetuloa!

Salokunnan Urheilijat. Seu-
ran mestaruushiihdot hiihde-
tään ensi su 28.2. klo 10.30 al-
kaen Kärppälässä Jokipohjan-
tien ja Liuksialantien risteyk-
sessä. Samalla kisaillaan myös 
viesti alle 40 v. vastaan yli 40 
v. Tiedustelut Sirulta p. 0400-
353777. Tervetuloa hiihtämään 
ja myös kannustusjoukkoja tar-
vitaan! 

Sastamalan 4H-yhdistys. 
Hiihtolomaviikolla (viikko 9) ei 
ole kerhoja. Muista kokous to 
25.3. Kassantalon kokoushuo-
neessa.

Sastamalan Autourheilijat. 
Hallituksen kokous 1.3.  klo 18.

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Muistathan yhdistyksen koko-
uksen 25.2. Saapuneita kutsu-
ja: Kiikan Eläkkeensaajat Kii-
kan Nuorisotalolle 2.3., Kan-
kaanpään Eläkkeensaajat Kan-
kaanpään Työväentalolle 10.3., 
Nakkilan Eläkkeensaajat Nakki-
lan Työväentalolle 23.3., Nokian 
Eläkkeensaajat Nokian Kerho-
laan 23.3., Urjalan Eläkkeensaa-
jat Huhdin Työväentalolle 23.3., 
Forssan Eläkkeensaajat Forssan 
työväentalolle 13.4. Kaikki kut-
sut alkavat klo 12. Vuoden 2010 
jäsenmaksuja voi maksaa ker-
hossa helmikuun loppuun asti.

Sastamalan Kristilliset Elä-
keläiset. Maaliskuun kokoon-
tumisia: to 4.3. klo 11 yhteis-
lähtö Vammalan seurakuntata-
lon parkkipaikalta Harjavaltaan 
Lounais-Suomen piirin kevät-
juhlaan, joka alkaa klo 12. Kuu-
kausikokoontuminen ti 9.3. klo 
13 seurakuntatalon rantasalis-
sa. Pietari-Novgorod matkan 
18.-21.4. esitteet ja ilmoittau-
tumiset: sihteeri Riitta Paimen-
salo p. 044-9189774. Sydämel-
lisesti tervetuloa mukaan toi-
mintaamme!

Sastamalan Opiston kirjoit-
tajayhdistys. Antologiakurssi 
Opistotalon alasalissa la 27.2. 
klo 10. Hallituksen kokous sen 
jälkeen klo 12.15.

SPR. Ystävänpirtti avoinna ma-
pe 10-15. Ma 1.3. klo 13 Yhteis-
laulua. Ti 2.3. klo 10.30 Näytel-
mäpiiri, klo 13 Bingo! Ke 3.3. 
klo 13 Tietokilpailu, klo 15 Kul-
takerho. To 4.3. klo 9 Käsityöpii-
ri, klo 13 Pertti Ala-Tala ja Onni 
Saarinen laulattaa. Pe 5.3. klo 13 
Hengellinen tuokio. Tervetuloa!

SPR Vammala. Ea-ryhmä ko-
koontuu 2.3. klo 18 Yst. pirtillä. Il-
lan aiheena hypotermia ja palel-
tumavammat. Tervetuloa kaik-
ki ea-toiminnasta kiinnostuneet.

Stormin Teräs. Teräksen mes-
taruushiihdot kaikki sarjat tyy-
li perinteinen ja samalla avoin 
30 km hiihto tyyli perinteinen 
la 27.2. klo 15. Kisapaikka Lau-
kulassa 600 m Laukulantietä.

TSL:n Huittisten Seudun 
Opintojärjestö. Toimikunta 
kokoontuu ke 3.3. klo 17.30 ay-
toimistolla, Kylänraitti 2, Huit-
tinen. Muista tämän jälkeen 
vuosikokous.

Tyrwään Weneilijät. Talvipäi-
vä Aarikassa 6.3. klo 13 alkaen, 
kokous klo 16, Tervetuloa!

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Maanantaikerhoon 1.3. klo 11 
tulee terveydenhoitaja / diabe-
teshoitaja Jaana Kangas kerto-
maan diabetekseen liittyvistä 
asioista. Tulkaa joukolla kuun-
telemaan ja keskustelemaan.

Vammalan Invalidit. Ma 1.3. 
klo 17.30 Liljan jumppa Se-
ukulla ja ma 8.1. klo 17.30 il-
ta yhteislaulun ja kahvittelun 
merkeissä, ota kaverikin lau-
lamaan. Kirpparille kaivataan 
myyjiä, käy katsomassa sopiva 
päivä tai kilauta 5112466 ma-
pe 10.30-15, la 10-14 ja su 11-
15. Helmikuun ajan vielä kas-
sikauppa, Nuutilank 4, käynti 
Hopuntien puolelta.

Vammalan Kansalliset Senio-
rit. Lähde yhteiselle keittolou-
naalle to Virrin pirttiin, Virrin-
tie 39 Lantula, 11.3. klo 13. Kul-
jetaan omilla autoilla. Yhteis-
lähtö vanhan kaupungintalon 
parkkipaikalta klo 12.30. Ilmoi-
tahan tulostasi ja kyytitarpees-

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 7 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:
Marjatta Kinnanen,

Huittinen.

Oikea vastaus:
Meka-Kuva Huittinen.

Palkinto on noudettavissa
Meka-Kuvasta Huittisista.

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 26.2.

Moottorikelkkailijan 

ENSIAPUPAKETTI
(arvo 29,-)

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 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.

Torstai 25.2.Torstai 25.2.
Tuija, Tuire

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 26.2.Perjantai 26.2.
Nestori

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Turpakäräjät. Numero 
studioon 0700-94433. Lähetykseen soittaneiden kesken arvotaan 
palkinto. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 
Mantan satutuokio. 9.05 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan paki-
na. Pekka Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 Radio Top 20. Paikal-
lisradioiden soitetuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 15.05 
Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 Muistojen 
sävelet. Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja paikallisuutiset. 20.00 Belai-
rin penkillä. Studiossa Aulikki. Numero lähetykseen 0700-94433.

Lauantai 27.2.Lauantai 27.2.
Torsti

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 28.2.Sunnuntai 28.2.
Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä, Onni

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 1.3.Maanantai 1.3.
Alpo, Alvi, Alpi

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 2.3. Tiistai 2.3. 
Virve, Virva, Fanni

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 3.3.Keskiviikko 3.3.
Kauko

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.

Viime viikon arvonnassa onni suosi Liisaa Mättääntieltä.

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!

€

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

MYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Polttoöljymyynti ja kuljetus. 
Kysy tarjous! Hannu J. Ranta-
nen 050 452 0450.

Solifer 5602i Jubilee -90 asun-
tovaunu, katsastettu 2/10, sis. 
etuteltta Trio, asiallinen vau-
nu kohtuuhintaan 5900,- Puh. 
0400-190450/Jari.

Nissan Almera 3d 1.6 
hachback -98. 265 tkm. Kats. 
12/09. Hp 1700 e. Tiedustelut 
050-3627783.

Opel Kadett 1.6i -89. Kats., 2 x 
renk. Hp. 690. P. 0500-822386.

Toyota Carina farm. -90 kats. 
2/2010 2 renk., koukku h. 600 
e. 040-7637263.

VW Transporter 2.4D -92, 
Ford 3000 -66 peräl. 0500-
928228.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

OK-talo Äetsä/Pehula kes-
kusta. Hyväkuntoinen n. 170 
m2. Rauhallinen sijainti lähel-
lä palveluja. Päätie 5. P. 041-
5285023.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 26.2. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Avotakkasydämet, varaa-
vat- ja kiertoilmatakat, hormit. 
Soita kotikäynti 0400-619009 
Huittinen www.porintakka.fi  

Heiniä 2009 satoa. Puh. 0400-
183771.

Hyvää heinää pyöröpaaleissa 
ja kuivaa koivuklapia. P. 050-
5003568, 050-3466903.

Hääpuku 38-44 + karvanuttu. 
Tosi hienot. Puh. 041-4664054.

Uusia järeitä juontokouria 
hydraulikäännöllä Häijää, Sas-
tamala p. 0500-335302.

MYYDÄÄN
sekalaista

Eril. kankaita mm. verhokank. 
4,-/m, maastohousuja fl eece-
vuorella 10,-/kpl, villahousuja 
miehille ja naisille. Paulan Pu-
tiikki, Marttilank. 26, Vammala.

Junkkari 900/12 kasvinsuoje-
luruisku, vaaht.  merkits., kat-
sast., vm-02, erit. siisti, 3500 sis.
alv 040-7485252 Huittinen.

Kirpputoritavaraa, huone-
kaluja yht. 800 e. Puh. 045-
2657261.

Kuivaa koivuklapia 33 cm pit-
kää. 43 e/heittokuutio + rah-
ti. Klapit Kokemäellä. 040-
5476023.

Koivuklapia perille toimitettu-
na. Myös pienemmät erät. 040-
5540227.

Koivu/sekahalkoa + sekakla-
pia puh. 0500-218233.

Auraukseen hyvä kärkiaura. P. 
0400-843534.

Järeästä koivusta tehtyä polt-
topuuta. Perille toimitettuna. 
0400-789317.

Sekaklapia 10 m2 kuorma 400 
e 050-4039839.

Kuivaa sekaklapia p. 0400-
770466.

Hyvää kuivaa sekaklapia, kuu-
sihalkoa. 040-5825462.

Smart Call turvapuhelin + ran-
neke. P. 0400-634440.

Ylämaannaudan lihaa suor. 
tuottajalta Sastamalasta (Äet-
sä) p. 040-4802060 klo 18 jälk. 
/ vkl vapaasti.

MYYDÄÄN
eläimet

Karjalankarhukoiran pentu-
ja. Vammala. 050-9187091.

Luovutusikäisiä kissanpentu-
ja Manx ja Cymric, rek. rok.& si-
ru, Hp. 400-700 e. Orvokki Sian-
oja 040-5948585.

OSTETAAN
Ostan perikunnat, vinttitav., 
astiat ym. Käteismaksu. Arto 
Kulmala Vla, p. 0500 735 745. 

Auto, epäkunt. ja autonromua. 
Noudetaan. P. 040-8555588.

Koivukuitua järeämpikin käy. 
050-4302773.

Ostetaan kokonaiset kuo-
linpesät tai loppujäämistöt, 
isommat muuttojäämistöt, eri-
laista koti- irtaimistoa, keräily-
tavaraa, designlasia, ym. Tarjoa, 
nopea nouto ja käteismaksu! P. 
0400-741410.

Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Hiihtoloma

Ateriakokonaisuuteen 
kuuluu aina näkkilei-
pä, levite ja juoma. Jos 
leipä on erikseen mai-
nittu, aterialla tarjotaan 
tuoretta leipää. Ruoka-
juomana suositeltavaa 
on maito tai piimä, ja-
nojuomana vesi tai lai-
mennettu mehu. Muu-
tokset mahdollisia.

Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 1.3.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Jauhelihakasviskeitto, leipä, tuorepala
Välipala: Jogurtti, hapankorppu

Ti 2.3.
Aamupala: 4-viljanpuuro, tuorepala
Lounas: Stroganof, keit.perunat, porkkana-lantturaaste
Välipala: Marjakiisseli, voileipäkeksi

Ke 3.3.
Aamupala: Mannavelli, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Kalamurekepihvit, perunamuusi, punajuurisalaatti
Välipala: Vispipuuro

To 4.3.
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Broilerkiusaus, kaalisalaatti, mustaherukkahillo
Välipala: Voileipä ja jäätelö

Pe 5.3.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Makkarakeitto, leipä, hedelmäpala
Välipala: Karjalanpiirakka

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.

OSTETAAN
Moottoripyörä, epäkuntoi-
nenkin. P. 0500-822386.

Ostetaan isohko okt-tontti, 
max. 5km Vammalan keskus-
taan. Puh. 050-3466745.

Paras hinta puhelinosakkees-
ta! P. 050-5405004.

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.

Traktorin lumilinko ja teh-
dasvalmist. peräkärry. 0400-
634977.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Siisti 3h+k Vammalan pohjois-
puolella. Puh. 050-3407376.

3h+k saunalla, 69,5 m2, Vam-
mala, Rautavedenkatu 9, 040-
7543878.

As. osake kaksio Tampere 
keskusta sekä ok-talo H-kyrös-
sä kaikilla mukavuuksilla. 040-
5324275.

Grillikioski Huittisten keskus-
tassa. 0400-635718.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Jaatsilla 2h+k+kph 56 m2. 
Vuokra 450 e/kk. Vakuus 2 kk. 
Härmänk. 3h+k+kph n. 70 m2. 
Vuokra 450 e/kk+sähköl.+tak-
ka. Vakuus 2 kk. Hyvää työ/
toimistotilaa 10-180 m2/tar-
peen mukaan ydinkeskustas-
sa, 3/3 krs, hissitalo. Kysy lisää! 
Vlan Kiint. Väl, Puistok. 18, 03-
5114714, 050-5663120.

Vammalan keskustasta kaksio 
+ sauna 57 m2 lasitettu parve-
ke, vap. 3.3. Puh. 02-565298.

Kalustettu yksiö 28 m2 Elli-
vuoressa. Vuokra 340 e/kk si-
sältää sähkö, vesi, verkkoyhte-
ys, tv-lupa, sauna ja uimisen. 
Puh. 0500-836422.

Kesämökki rannalla kesäksi H-
kyrössä. 040-5324275.

Huittisten kesk. omakotita-
lo 3h+k paljon lisätiloja. Tila-
va tontti. Moneen käytt. P. 02-
566685, 0400-633375.

Vuokrattavana peltoa Kii-
koisissa n. 9,5 ha. Puh. 050-
5820572 / Jari Valkama.

RT-kolmio 73 m2. Remontoi-
tu, autokatos. Kokemäki. 050-
4673225.

Yksiö Vammalan keskustassa. 
0400-326184.

HALUTAAN
VUOKRATA

Tukikelpoista peltoa 20 km 
säteellä Keikyästä. Yst. vast. p. 
040-4802060 klo 18 jälkeen.

SEKALAISTA
Maalaus-, tapetointi- ym. 
työt 26 v. kokem. P. 0400-
853810.

SEKALAISTA
Edullisesti tuulilasit, myös tuu-
lilasin korjaukset, kiveniskut, 
halkeamat 1 v. takuu. Huolto-
keidas Oy, Kokemäki (02) 546 
1532. Av. ark. 8-17. 

Kattolumien pudotukset, 
tarvittaessa poiskuljetus. Myös 
muut talvi- ja kiinteistönhoito-
työt. Roismalan Kiinteistöhuol-
to. Puh. 045-1351300, 040-
4190078.

21 v. sosionomiopiskelija ha-
kee kesätöitä lastenhoidon 
parista. 040-5776642 Vam-
mala.

Lumen pudotus katolta nyt 
ajankohtainen! Tilaa heti! Koti-
tal. vähennys.  Suomen Raken-
nusmies Oy, 040-5442542.

Moottoripyörämessuil le 
Tarttoon 19.-21.3.10 (pe-su) 
240 e/hlö/2hh, sis. kuljetuk-
set, aamiaiset (2), lounas (pe), 
messuliput & pääsyliput  after-
partyyn (pe ja la). Tilausliiken-
ne Pekka Palmgren Ky 0400-
631830 www.pekkapalmgren.
fi 

Etsin tiimiini uusia myyntikon-
sultteja. Kiinnostaako sinua 
uusi harrastus/työ. Orifl amella 
on tuotteita koko perheelle. Ei 
aloitusm. eikä ostopakkoa. Teet 
sen verran kuin haluat. Ota yh-
teyttä s.p. kati51@suomi24.fi 

Onko kissasi kadonnut? Meil-
lä Heinoossa ulkorakennukses-
sa pitkään majaillut harmaa ki-
sumirri. Yhteyden voi ottaa nu-
meroon 040-7372640.

Tuulilasit, taka- ja sivulasit 
asennettuna, kaikki ajoneuvot. 
Kysy tarjous (02) 561 771 MS-
Lasikuitutarvike, Huittinen, 
www.ms-lasikuitutarvike.fi 

Annetaan sohvia, nojatuoleja 
yms. P. 050-3425100. 

ta järjestelyjä varten viimeis-
tään 6.3. p. 044 5601251/ Liisa 
tai 050-3455644 / Tuula.

Vammalan Metallityönteki-
jät ao 345. Veteraanijaosto: 
Veteraanien seuraava kokoon-
tuminen ammattiosaston toi-
mitilassa 3.3 klo 13 alkaen. Vii-
meiset hetket ilmoittautua Pär-
nun matkalle. Ilmoittautumisia 
otetaan myös Kädentaitajien 
kierrokselle.

Vammalan Retkeilijät. Tule 
hiihtämään Houhajärvelle su 
28.2. klo 12-17.  Kokoontumis-
paikka on Levon metsästys-
maja (Punkalaitumentie-Kan-
gastie-Levontie) Hiihdon päät-
teeksi voit saunoa ja pulahtaa 
kylmään veteen. Myttyset ko-
koontuvat klo 15.  Kahvitarjoilu.  
Makkarasta ja räiskäleistä pieni 
maksu. Muista yhdistyksen ko-
kous ke 17.3. Kahvila Tyynes-
sä. Lähdetään tutulla porukalla 
katsomaan Lapin ruskaa 10.9. 
Lauhamon matkalle. Tarkem-
min Hannulta 050-5651546. Ko-
tisivumme ovat valmistuneet: 
vammalanretkeilijat.net. 

Vammalan Reumayhdistys. 
Jumppa jatkuu Seukulla tors-
taisin klo 16.  Fysioterapeut-
tiopiskelija Noora ohjaa to 4.3.

Vammalan seudun omako-
tiyhdistys. Yhdistys järjestää 
jäsenilleen 17.4. teatterimat-
kan Tampereen Teatteriin kat-
somaan komediaa Viimeinen 
sikari. Lähtö 17.30 Sastamalan 
linja-autoasemalta. Paikkoja ra-
joitetusti. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 03-5143657 Irmeli 
tai 050-5718108 Jukka.

Vammalan seudun Sukutut-
kija. Tutkijailta kirjastolla ke 
24.2. klo 18 alkaen. Maria Pie-
tilä: Vanhat valokuvat.

Vammalan seudun Voima. 
Kiikan Riennon vapaan tyylin 
mestaruuskilpailuissa ke 24.2 
klo 18.30 katsastetaan hiihtäjiä 
ensi sunnuntain nuorisoviestiin. 
VSV/Hiihto. Vammalan seudun 
voiman mestaruushiihdot hiih-
detään pe 26.2. Vinkissä klo 19.  
Ilmoittautumiset klo 18.30 alka-
en. Perinteinen tyyli. Pakkasraja 
-15°. Palkinnot jaetaan kauden 
päätöstilaisuudessa. Toimitsijat 
paikalle ja otamme ilolla vas-
taan myös uusia toimijoita. Tie-
dustelut Hannu Kaunisto 040-
1965472 tai www.vammalan-
seudunvoima.fi .

Vampulan Urheilijat. Vampu-
lan 32. laturetki su 28.2., kes-
kuspaikkana Vampulan Ulkoi-
lumaja, lähdöt 9-12, paluut klo 
15 mennessä. Tiedustelut p. 
040-7707844.

VaNu, TyME ja Partiotuki. 
Pääsiäissmyyjäiset la 20.3. To-
rikeskuksen aulassa alkaen klo 
8. EA-I (yli 12-vuotiaille) ja EA-
I:n kertauskurssi Horniolla 26.-
28.3. EA-I:n teorialuento nuori-
sotalo Pilvessä la 20.3. klo 15-
18. Lisätietoja Heidiltä ja Mar-
ja-Leenalta.

Vesaranta. Muistathan Vesa-
rannan kokouksen, joka pide-
tään Vesarannassa ti 2.3. Ter-
vetuloa!

Vähähaara-Seura. Tapio Kero 
luennoi Kiikassa käytetyn Tyr-
vään murteen muuttumisesta 
pe 26.2. klo 18.30-20 Kotiseutu-
talolla. Seuran uinti-ilta Kiikan ui-
mahallissa ma 1.3. klo 17-18.30.

Äetsän Invalidit. Boccian pe-
laajat huom! Pelipäivä 2.3. on 
peruttu. Seuraavan kerran pe-
lataan 16.3.

Äetsän Kunto -81. Leipuri-Jus-
si ja hieroja-Harri tarjoaa pullat 
ja mehut su 28.2. Lammelas-
sa klo 11-15. Tervetuloa hiihtä-
mään.

Paketti-, sijaisautot, 
pikkubussi.

MK-auto 040-5232226.

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 . 

Lastenvaate ja -tarvikekirp-
pis su 14.3. klo 12-15 Palojoen 
koululla. Pöytävuokra 5 e. Vara-
ukset Elina 040-8447521.

Pöydät/rekit nyt 15 e/vko. 
www.asemakirppis.com Ase-
makatu 21, Vla.

Vammalan Kirpputori Tampe-
reentie 38 av. ti-ke klo 12-18 ja 
la 10-16. Tervetuloa!

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Kiltti tyttö, rehell. savuton 40-
55. Etsin sinua kaveriksi sopu-
suhtaiset muodot + olen elä-
kel. Nimim. Maija+Matti H:nen.

Lainaa Terhille (p. +44-
7513049785) esim. 50 e tilil-
le 218518-32576 Englannissa 
opiskelua varten. Maksetaan 
korko.
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Tervetuloa  

Mauri Kunnaksen 
tarinoiden värikkääseen maailmaan!

Herra  
Hakkarainen  

seikkailee  
hiihtoloman aikana 

ma–pe 11 ja 14
la 12

Avoinna vk 8–9 ma-pe 10–17, la 10–15
Marttilankatu 10, Sastamala, p. (03) 511 2179

Pääsylippu 5 , perhelippu 17  
Avoinna ympäri vuoden!

www.herrahakkaraisentalo.net

Ajalla 26.2.-4.3.

La, Su, Ke 16.30 Ma 19.00 
-S- 1 h 50 min  7,5 €

Pe, Ma, Ti, To 17.00
La, Su, Ke 14.30

-S-  1 h 19 min  7 €

Pe, La, Su, Ke, To 19.00 
Ma 14.15 Ti 14.15 ja 19.00

-K-7-  2 h 03 min  7,5 €

• Pirkko Lahtinen

Ystävyydestä

P
ari viikkoa sitten vietimme ystävänpäivää. Voim-

me tässä vielä hiukan miettiä, millainen on hy-

vä ystävä ja mihin ystävää tarvitaan. Mietin si-

tä lapsen näkökulmasta. Grethe Dirckinck-Holmfeldin 

kirjassa Lasten ajatuksia ystävistä lapset kertova ystä-

vyydestä osuvasti. 

Seitsämänvuotias Asbojorn kertoo ystävästä:”Hyvä ys-

tävä antaa viimeisen kakkupalan toiselle, vaikka haluai-

si syödä sen itse.”

Tämä kertoo ystävyyden luonteesta paljon. Ystävä 

ajattelee ystävänsä hyvää oloa asettaen toisen tarpeet 

omiensa edelle. Tämä on aika korkea kriteeri aidol-

le ystävyydelle. Omat tarpeemme asetamme aivan lii-

an usein toisen ihmisen tarpeiden edelle. Tätä näkökul-

maa silmiemme edessä pitäen voimme miettiä, millai-

sia ystäviä olemme.

Toinen seitsenvuotias, Louise, sanoo: ”Hyvä ystävä 

juoksee kotiin kertomaan, että toinen kompastui.” 

Tämä lapsi halusi sanoa, että jos ystävällä on vaikeaa, 

hänelle haetaan apua. Ystävää ei jätetä yksin. Jos hänen 

elämämänsä on vaikeaa ja elämä koettelee, haetaan hä-

nelle apua ja ollaan hänen rinnallaan. Lasten maailmas-

sa vahinko näyttäytyy kokreettisena vahinkona. Aikuis-

ten maailmassa vahingoittumista on monenlaista ja 

avun antaminen ja hakeminen on usein vaikeaa, joskus 

mahdotontakin Usein apu on vain rinnalla kulkemista. 

Hyvää ystävää tarvitaan nimenomaa silloin, kun eletään 

syvissä vesissä, vaikeuksien keskellä. Jos olisimme pa-

rempia lähimmäisiä ja ystäviä, ammatillista apua tar-

vittaisiin vähemmän.

Niinikään 7-vuotias Mia arvelee: ”Hyvän ystävän kans-

sa voi riidellä ilman, että ystävyys katkeaa.”

Mia sanoo tässä jotain oleellista ystävyydestä. Hyvälle 

ystävälle voi myös sanoa, jos on häneen pettynyt, tai jo-

kin ystävän käyttäytymisessä loukkaa minua, Voi puhua 

myös kipeistä asiosta, sillä aito ystävyys kestää myös 

kritiikkiä. Läheinen ystävä ei hylkää, vaikka sanon hä-

nelle jotain, mikä tuntuu pahalta. Ystävä on turvallinen 

ihminen, joka pystyy ajatteleman minusta hyvää, vaik-

ka olisinkin pahoittanut hänen mielensä.

8-vuotiaan Fridan  mielestä ”Hyvä ystävä on sellainen, 

että ollaan tosi hyviä ystäviä, mutta voidaan leikkiä mui-

denkin kanssa.”

Ystävyys on turvallista. Kun ollaan läheisiä ystäviä, ei 

tarvitse pelätä, että ystävä hylkää, vaikka hän olisi myös 

toisten kanssa. Hyvään ystävyyteen liittyy luottamus.

Lapsille ystävät ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeitä he 

ovat myös aikuisten maailmassa. Ihminen ei ole onnel-

linen yksin, ja varsinkin vaikeuksien kohdatessa ystä-

vän merkitys kasvaa.

Mitä voisin itse tehdä, jotta olisin  hyvä ystävä, siis 

ihminen,joka osaisi auttaa toista tämän joutuessa vaike-

uksiin. Oleellista mielestäni on se, että pysähdyn todel-

la kuuntelemaan, mitä ystävälleni on tapahtunut ja mi-

ten hän tapahtuneen kokee. En kuuntele puolihuolimat-

tomasti, vaan hyviä kysymyksiä tekemällä saan kuvan 

hänen kokemuksestaan ja tajuan hänen vaikeuksiensa 

syvyyden. Sitten voimme yhdessä miettiä, miten tästä 

eteenpäin. Oikeasti läsnä ollemalla voimme auttaa.

Varmasti meillä jokaisella on paljon oppimista ystävyy-

den taidoissa.

KINO  Ohjelmisto ajalla
  24.2.-3.3.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

Risto Räppääjä ja
Polkupyörävaras

-sallittu-  
1h 19min 
   7,50€

Havukka-ahon
      ajattelija

Postia pappi
Jaakobille

   -k7/5- 
1h15min
      

Jos rakastat
   -k7/5-  
2h00min 
     8€

  SU 13.00

KE-TO             17.00
LA 14.30
SU 13.00 ja 15.00
MA-KE 17.00

-sallittu-  
1h 50min 
   8,00€

LA 15.00
MA,TI ja KE  17.00

-k13/11-  
3h 10min 
   9,00€

Pientä Säätöä

 KE-TO 19.00
 PE, LA ja SU 19.00 

 LA ja SU   16.30 -k11/9-  2h3min 8€

KE-TO   19.00
PE 17.00, LA-SU  16.30
MA-KE     19.00

 PE-TO  19.00Sherlock Holmes -sallittu-  
2h00min 
     8€

       Täällä                   
Pohjantähden alla

joka päivä   26.2.-3.3.

5€      

Turvavyömuistutin lisää turvallisuutta
Liikenneturvan tuoreen tut-
kimuksen mukaan turvavyö-
muistutin huomauttaa suo-
malaisautoilijoita joka toises-
sa ajoneuvossa. 

Takapenkillä muistutin on 
harvinaisempi, mutta löytyy 
silti joka kuudennesta ajoneu-
vosta. 

Muistamalla turvavyöt tie-
liikennekuolemat vähenisivät.
Suomalaisten mielestä turva-
vyön käytöstä pitää muistut-
taa. 

Liikenneturvan aikaisem-
man kyselytutkimuksen mu-

kaan 84   % suomalaisista oli 
sitä mieltä, että kaikissa ajo-
neuvoissa pitäisi olla järjes-
telmä joka muistuttaisi turva-
vyön käytöstä. Onnettomuus-
tutkijalautakuntien mukaan 
turvavyöt olisivat pelastaneet 
40 henkeä vuonna 2008.

-  Tiedämme että valtaosa 
autoilijoista ei vastusta tur-
vavyön käyttöä, mutta unoh-
taa aika-ajoin käyttää vyötä. 
Muistutin on helppo tapa vä-
hentää turvavyöttä onnetto-
muuksiin joutuneiden määrää 
ja heidän vakavia seurauksia, 

sanoo Liikenneturvan turval-
lisuusinsinööri Ari-Pekka Elo-
vaara.

Ruotsissa tehdyssä kokei-
lussa turvavöiden käyttöas-
te oli 99 % turvavyömuistut-
timella varustetuissa autoissa, 
kun ajoneuvoissa ilman muis-
tutinta käyttöaste oli vain 82 
%.

Vyöt muistettava 
edessä ja takana

Turvavyömuistuttimet ovat le-
vinneet kuljettajan istuimelta, 

matkustajien paikoille, ensin 
etu- ja sitten myös takapen-
kille. 

Takapenkillä käytetään 
yhä vähemmän turvavyötä 
kuin etupenkillä, vaikka vii-
me vuonna takapenkin tur-
vavyön käyttöaste paranikin 5 
prosenttiyksikkö. 

- Jos muistutinta ei ole, on 
kuljettajan tehtävä huomaut-
taa takapenkkiläisiä siitä et-
tä vöitä käytetään, toteaa Elo-
vaara.

Sähkötuotteissa 
vähemmän 
vakavia puutteita 
Tukesin markkinaval-
vonnassa löydettiin vii-
me vuonna edellisvuot-
ta vähemmän vakavasti 
puutteellisia sähkötuottei-
ta.   Myös myyntikieltojen 
määrä väheni, samoin vaa-
rallisten tuotteiden takai-
sinvedot.  Vakavia puuttei-
ta oli eniten ulkokäyttöön 
tarkoitettujen jatkojohto-
jen kumikaapeleissa.   En-
tistä enemmän puutteita oli 
myös energiansäästölam-
puissa ja LED-lampuissa.

Tukes teki vuoden 
2009  aikana 2817 valvon-
takäyntiä sähkötuottei-
ta myyviin liikkeisiin sekä 
sähkötuotteiden valmistaji-
en ja maahantuojien luok-
se. Vaatimusten vastaisik-
si epäiltyjä sähkötuotteita 
testautettiin 888 kpl. Niistä 
86 tuotteessa löytyi vakavia 
turvallisuuspuutteita, mikä 
on 8,5 % vähemmän kuin 

vuonna 2008.  Huomattavia 
turvallisuuspuutteita löytyi 
30  %:ssa testatuista tuot-
teista.   Myyntikieltoja an-
nettiin yhteensä 100 tuot-
teelle.  Maahantuoja velvoi-
tettiin palautusmenettelyn 
avulla keräämään myydyt 
tuotteet takaisin kuluttajil-
ta viidessä tapauksessa. 

Vakavia puutteita löytyi 
edellisvuosien tapaan ul-
kokäyttöön tarkoitettujen 
jatkojohtojen ja johtokelo-
jen kumikaapeleissa, jotka 
eivät läpäisseet pakkastes-
tejä. Huonoimmat johdot 
murtuivat pakkastesteis-
sä niin, että niiden paljaat 
johtimet tulivat näkyvil-
le. Jos kaapelit on kytket-
ty sähköverkkoon, paljaita 
johtimia koskettava hen-
kilö on hengenvaarassa.   
Vaaralliseksi todetut kaa-
pelit on poistettu markki-
noilta. 
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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.

Leijonat toimivat talvellakin
 Pertti Simola

Talvisydän ei lamaannuta va-
paaehtoistyöhön keskittyvää 
Lions-toimintaa. Lions Club 
Karkku toteutti perinteiset 
jouluun liittyvät aktiviteettin-
sa. 

Tuhannet Mauri Kunnak-
sen piirtämät ja Leijonien 
myymät joulukortit on jälleen 
joko lähetetty tervehdyksinä 
eri puolille maailmaa tai pää-
tyneet keräilykohteina kotien 
arkistoihin. Joulukuusia myy-
tiin niinikään tutulla paikalla 
Vammalan keskustassa pakka-
sen nipistellessä myyjien pos-
kia ja varpaita. Asiakkaita riitti 
ja myytävät kuuset  loppuivat 
tänä vuonna kesken. Kuluvan 
kauden presidenttinä toimiva  
ja  yhdistyksen  ”Kuusipomo” 
Heikki Heikkilä lupasikin en-
si vuodeksi klubin keräävän 
enemmän kuusia myyntiin.

Joulun aikaan leijonilla oli 
mahdollisuus tukea erästä ah-
dinkoon joutunutta paikallis-
ta perhettä lahjoittamalla lah-
jakortteja esimerkiksi lasten 
vaatehankintoihin ja kodin ta-
loustarvikkeisiin.

Leijonien puolisot eli Ladyt 
toteuttivat oman aktiviteettin-
sa eli hyvän suosion saavut-
taneet joulumyyjäiset. Ladyt 
ovat tukeneet mm. Sisupar-
tiolaisia sekä klubin kummi-
kohdetta Karkkukotia järjes-
tämällä Ystävänpäivän kahvi-
hetken luovuttaen samalla di-
gikameran kodin tapahtumien 

ikuistamiseksi ja näin muisto-
jen taltioimiseksi.

Klubin hallitus teki pää-
töksen tukea Haitin maanjä-
ristyksen uhreja. Kansainvä-
linen Lions-järjestö on orga-
nisoinut oman kanavansa tu-
en toimittamiseksi paikalle. 
Kuukausikokouksessaan lei-
jonat vielä keräsivät lisäpotin 
lähetettäväksi katastrofi alueel-
le. Yhteisvastuukeräystä ja siis 
samalla Haitin tukemista Lei-
jonat päättivät tukea osallistu-

malla Karkussa järjestettävään 
24 tunnin kuutamohiihtoon.

Karkun Lions Club on pal-
kinnut kahta kunnostautunut-
ta veljeään järjestön sisäisellä 
ja korkeasti arvostetulla Mel-
vin Jones -jäsenyydellä. Lions 
veli Altti Nikali on aktiivisesti 
toiminut 37 vuotta LC Karkun 
jäsenenä ja Antti Jokinen puo-
lestaan 16 vuotta. 

Kuukausikokouksessa mo-
lemmat veljet kiittivät lämpi-
mästi klubia yllätyksenä luo-

vutustilaisuuteen tulleesta 
kutsusta ja saamastaan huo-
mionosoituksesta. 

Altti kertoi kiitospuhees-
saan jo ilmoittaneensa vetäy-
tymisestään aktiivisimmasta 
roolista Leijonatyössä, mutta 
mainitsi erityisesti tuntevansa 
suurta kiitollisuutta toimin-
nasta ja yhteistyöstä klubissa. 
Rehti ja hyvä porukka sekä ak-
tiivinen yhteistyö tulivat myös 
veli Antin kiitospuheessa mai-
nituksi.

Melvin Jones -jäsenyyden saaneet ansioituneet veljet Antti Jokinen (vasemmalla) ja 
Altti Nikali LC Karkku sekä Seppo Karppelin LC Orivesi.

Huittisten seudun Suomi–Viro -seuralla jo 20. toimintavuosi

Luvassa jälleen 
monipuolista toimintaa

 Liisa Ruha

Taide yhdistää rannat –näyt-
tely kirjaston Hermanni – sa-
lissa aloittaa Viro-seuran 20. 
toimintavuoden. Näyttelyssä 
on esillä Pärnu Kunstiklubin 
ja vaasalaisten Raimo Vahte-
ran, Rolf Holmin maalauk-
sia sekä Susanna Paavola-leh-
tisen rakuveistoksia. Näytte-
ly on avoinna helmikuun lop-
puun. 

Viron itsenäisyyspäivää 
vietetään tänä vuonna Vam-
pulan Jukolassa tulevana lau-
antaina kello 14 alkavassa juh-
lassa. 

Vampulan yhdistymisen 
myötä saatiin toinen virolai-
nen ystävyyskunta, Käina, Hii-
denmaalta. Sieltä tulee juhlaan 
esiintymään lasten kansan-
tanssiryhmä. Noodinmurda-
jat – kuoro Keilasta tuo laulu-
tervehdyksen. Huittisten kau-

pungin tervehdyksen esittää 
kaupunginjohtaja Jyrki Pelto-
maa. Keilan kaupungin edus-
tajat ja Käinan seurakunnan 
edustajat saapuvat myös juh-
laan.

Sunnuntaina on vielä mes-
su Vampulan kirkossa kel-
lo 10. 

Georg Ots 90

Suomalaisten mielestä tunne-
tuin virolainen on rakastettu 
laulaja Georg Ots. Hänen syn-
tymästään tulee maaliskuussa 
kuluneeksi 90 vuotta. 

Georg Otsin elämäntyötä 
muistellaan katsomalla elo-
kuva kirjaston Hermanni –sa-
lissa 21.3. Harjavallan Seudun 
Invalidien kanssa yhteistyös-
sä järjestetään Saarenmaan-
valssi konsertti lauantaina 
28.3. Georg Otsin tunnetuk-
si tekemiä sävelmiä tulkitsee 
Jarkko Puro Orkestereineen. 

Kesämatka 
sepramarkkinoille

Kundan kunta ja Hamina jär-
jestävät vuorovuosin sepra-
markkinat. Tänä vuonna ne 
ovat Haminassa. 

Virolaiset tulevat myymään 
tuotteitaan ja esittämään oh-
jelmaan. 

Seura järjestää matkan 
markkinoille. Matkalla tutus-
tutaan kolmannen sektorin 
toimijoihin ja aloitetaan Rii-
himäen Marttojen aamukah-
villa Riihimäen Marttojen ke-
säkahvilassa. 

Kotkassa käydään maahan-
muuttajien monitoimikeskus 
Myllyssä ja Helsingissä Inke-
rikeskuksessa. 

Ostoksia tehdään em. paik-
kojen lisäksi Helsingin van-
hassa kauppahallissa, näkö-
vammaisten Annansilmä-liik-
keessä sekä Eestin herkut – 
kaupassa.

Toimivaa 
yhteistyötä

Seuran vuosikokouksessa to-
dettiin, että kahdenkymme-
nen vuoden aikana on muo-
dostunut toimiva yhteistyö- 
ja talkooverkosto, joka toimii 
kiitettävästi eri tapahtumien 
järjestelyissä. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
Liisa Ruha, varapuheenjohta-
jaksi Eeva Hakkarainen, sih-
teeriksi Tapani Roukka ja ta-
loudenhoitajaksi Laila Savo-
lainen. 

Hall itukseen valitt i in 
Sirkka Aalto, Mirja Avomäki, 
Aarre Helminen, Kirsti Kär-
ki , Paavo Nurminen, Hele-
na Roukka, Pirkko Santamä-
ki, Arja Tasala ja Ilkka Vuo-
risalo. 

Tilintarkastajiksi valittiin 
Lasse Luoto ja Jouko Kuusisto 
varalle Kirsi Karimäki ja Pau-
li Paukku.
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Edullisesti Superista

Hinnat voimassa to-su 25.-28.2., ellei toisin mainita.

099
ps 1290

kg

149
ps

795
kg

380

665
kg 549

prk

149
rs

Golden 

OMENAT
Italia, 1 kg (0,99 kg)

HK takuumurea

NAUDAN 
ULKOFILEE
palana
Voimassa to-la 25.-27.2.

Pirkka

COSTA RICA KAHVI
500 g (3,80 kg)
yksittäin 2,38 pkt (4,76 kg)
Voimassa to-la 25.-27.2.

Lihamestarin suomalainen

NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA
Voimassa to-la 25.-27.2.

Vaasan TaikaRuis 100 %

RUISSÄMPYLÄ
6 kpl/360 g (4,14 kg)

SAVUKIRJOLOHI
Voimassa to-la 25.-27.2.

Elovena

KAURAHIUTALE
1 kg, säilytysrasiassa

Suomalainen

PORSAAN
ULKOFILEE
Voimassa to-la 25.-27.2.

 
vihreät siemenettömät  

VIINIRYPÄLEET
Etelä-Afrikka, 500 g (2,98 kg) 

334949
rs 009999

HK Camping 
GRILLI-
MAKKARAT
400 g (2,48 kg)
rajoitus: 3 pkt/talous

 

JÄÄTELÖ-
TUUTIT
6 x 120 ml (1,79 l)

 

KERMAJUUSTO
800 g (5,94 kg)

Ilman korttia 5,73 kpl (7,16 kg)

Ilman korttia 1,69 ps (1,69 kg) 

Ilman korttia 1,79 ps (4,97 kg) 

Ilman korttia 1,99 rs (3,98 kg) 

Ilman korttia 1,61 pkt (2,24 l)

475 200
Ilman korttia 2,30 tlk (2,30 l)

Luomu appelsiini ja omena

TÄYSMEHUT
1 l (2,00 l)

Ilman korttia 4,50/2 plo (1,23 l)
sis. pantit 0,80, yksittäin 2,25 plo sis. pantin 0,40

Hartwall

JAFFAT
2 plo x 1,5 l  (0,57 l)
sis. pantit 0,80
rajoitus: 2 erää/talous

Ilman korttia 1,88 pkt (4,70 kg)Ilman korttia 4,50 rs (9,00 kg)
Ilman korttia 4,38/2 rs (5,48 kg)
yksittäin 2,19 rs

kpl 250

pkt

NAUTA-SIKA-
JAUHELIHA
400 g (4,38 kg) 

2 
plo

tlk
-17 % -19 % -13 % -54 %

Voimassa 7.3. asti Voimassa 7.3. asti Voimassa 7.3. asti Voimassa 4.3. asti

-47 %

-25 %

-41 %

-16 %

-20 %
Voimassa 7.3. asti 

3350
2
rs

Voimassa 4.3. asti

Pouttu 

BROILERIN 
OHUT FILEEPIHVIT
500 g (6,98 kg),  
tomaatti-yrtti  
ja valkosipuli -22 %

129
pkt

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
Perjantai 19.2. 
LEIVO, TAPOLA

Lauantai 20.2.
PYYMÄKI, WIGREN

2
pkt

890
kg

Ilman korttia 1,33 pkt (3,33 kg) 

Pouttu

GOUTER JA
JAHTIMAKKARA
800 g
Voimassa ma-ke 1.-3.3.

Lihamestarin
suomalainen

NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
Voimassa ma-ke 1.-3.3.

Plussakortilla
Portti

LIHAPIIRAKKA
4 kpl/400 g (2,48 kg)
Voimassa ma-ke 1.-3.3. 099

pkt

199
tanko

490
kg

ALKUVIIKON TARJOUKSET 1.-3.3.

300
HK

SININEN LENKKI
Original 580 g  (2,59 kg)
yksittäin 2,28 kpl (3,93 kg)
Voimassa to-la 25.-27.2.

2
pkt
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