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Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Sanomalehtien
Liitto ry:n jäsen

Teemasivut: Hyvinvointi & Kevätmuoti s. 15–24

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

Tuplapäivät
   1=2

9580

Kehyksen ovh. 243€

Tuplaa Bonukset ja kehykset! 
Silmälasien ostajalle aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle. 
Lisäksi saat Bonusta tuplana jopa 10% maaliskuussa maksetuista 
ostoksista.
Tarjoukset voimassa S-Etukortilla1.-31.3.2010. Ei muita alennuksia. 
Aurinkolasit kaupan päälle erityismallistosta.

Kevään 
hehkua 

kasvoillesi 
Lancomên 
laadukkailla 

tuotteilla

Tule asiantuntijoiden 
palveltavaksi.

Vammala 03-5112884 
Huittinen 02-569980

HUITTINEN  Kolmikulmankatu 4, p. (02) 568 460 
SASTAMALA  Harjukatu 3, p. (03) 5114 142

XTREME RK7 
musta kiillotettu

VAIN EUROMASTERILTA

BROCK RC14 
chrystal silver

Tule tutustumaan Euromasterin tyylikkääseen 
ja edulliseen erikoisvannevalikoimaan.

VANTEET JOTKA 
HUOMATAAN.

Varastossa olevat vuoden 2009 erikois-vannemallit alk. 75€/kpl.

alk.

85€
/ KPL

alk.

100€
/ KPL

Tyhjennämme 
talvirengas-
varastot!

ALUEEN OMA LEHTI
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Maija Latva

Anton ja Paavo Salosen ym-
pärillä kuohuu jälleen. Viime 
viikolla Venäjän suurlähetystö 
myönsi Anton Saloselle Venä-
jän federaation ulkomaanpas-
sin, vaikka Satakunnan maist-

raatin antaman lausunnon 
mukaan Anton Salonen on ol-
lut Suomen kansalainen syn-
tymästään asti. 

Samana päivänä Paavo Sa-
lonen sai käsiinsä venäläisen 
asuntorekisteriotteen. Siitä 
käy selville, että Antonin ai-

kanaan saama kutsu Venä-
jälle on tullut moskovalai-
sesta osoitteesta, jossa kah-
den muun henkilön lisäksi 
on ollut kirjoilla sastamala-
lainen Tatjana Kuusisto. -Nyt 
sain todisteen, vaikka olen-
han minä ollut varma Kuusis-

ton osuudesta koko ajan, Sa-
lonen toteaa. Hän on toimit-
tanut asuntorekisteriotteen 
syyttäjälle.

Antonin venäläistä pas-
sia Salonen ihmettelee tosis-
saan, koska Anton-pojan yk-
sinhuoltajuus on määrätty 
nimenomaan Paavo Salosel-
le ja pojan äiti Rimma saa ta-
vata Antonia vain kaksi ker-
taa kuussa. Tapaamiset ovat 
tarkasti valvottuja. 

Paavo Salosta 
epäillään enää 
valtiorajarikoksesta

Anton ja Paavo Salonen asu-
vat Kokemäellä, jossa Anton 
käy esikoulua. Pikkupojan 
elämä on tiukkojen turvatoi-
mien suojaama, koska niin 
Paavo-isä kuin viranomaiset-
kin pelkäävät, että Anton saa-
tettaisiin kaapata Venäjälle 
uudestaan.

Paavo Salosta epäillään 
enää valtiorajarikoksesta. 
Keskusrikospoliisi totesi vii-
me kuussa, että Paavo Salo-
nen oli syytön sekä lapsikaap-
paukseen että lapsen oma-
valtaiseen huostaanottoon. 
-Syyttäjä päättää, nostetaan-
ko valtiorajarikoksesta syyte, 
Salonen kertoo.

Oikeudenistuntoja asian 
tiimoilta sen sijaan on luvas-
sa vastakin. Tampereen kärä-
jäoikeuden päätöksestä, jos-
sa Rimma Salonen todettiin 
syylliseksi lapsikaappauk-
seen, on valitettu hoviin. 

Keväällä käsittelyyn on 
puolestaan tulossa lastensuo-
jeluilmoitus. -Rimman  uusi 

asianajaja venäläis-suomalai-
sesta Nordlex-asianajotoimis-
tosta on tehnyt Satakunnan 
käräjäoikeudelle ilmoituk-
sen, jossa väitetään Antonin 
asioiden olevan huonolla to-
lalla täällä Kokemäellä, Paavo 
Salonen selvittää. Kokemä-
en sosiaalikeskuksen lausun-
nossa kuitenkin todetaan, et-
tä Antonin kohdalla asiat ovat 
hyvin eikä lastensuojelullisiin 
toimenpiteisiin ole mitään ai-
hetta.

-Pienestä pojasta on nyt 
taisteltu kaksi vuotta eikä lop-
pua näy. Jos olisin aikoinani 
jäänyt odottelemaan virkaval-
lan toimia, Anton olisi vielä-
kin Venäjällä, Paavo uskoo.

”Turhaa propagandaa”

Viime aikoina Venäjällä on 
kohistu Turun sosiaalitoi-
men tekemästä huostaanot-
topäätöksestä. Lastensuo-
jeluviranomaiset ovat otta-
neet väliaikaisesti huostaan-
sa seitsemänvuotiaan pojan, 
jolla on Suomen ja Venäjän 
kaksoiskansalaisuus. Huos-
taanoton taustalla on epäily, 
jonka mukaan pojan venä-
läinen äiti on pahoinpidel-
lyt häntä. -Venäjällä kohis-
taan nyt siitä, että sosiaali-
työntekijät olisivat ottaneet 
silmätikuikseen venäläiset 
tai osin venäläiset perheet, 
Paavo Salonen kertoo ja jat-

kaa, että näitä väitteitä venä-
läiseen mediaan ovat välit-
täneet mm Tatjana Kuusis-
to ja dosentti Johan Bäck-
man, jonka nimi tuli esille 
myös useaan otteeseen An-
tonin tapauksessa. Bäckman 
puolusti julkisuudessa näyt-
tävästi kaappauksesta syytet-
tyä Rimma Salosta. -Täysin 
turhaa propagandaa, Paavo 
Salonen tuhahtaa. -Suomes-
sa kohdellaan kaikkia lap-
sia samalla tavalla, lapsen tai 
vanhempien taustasta riip-
pumatta, hän jatkaa. Salo-
nen myös uskoo, että Turun 
tapauksessa lastensuojeluvi-
ranomaisilla on ollut täydet 
perustelut toiminnalleen.

Paavo Salonen sai kaipaamansa todisteen käsiinsä viime viikolla.

Venäläisestä asuntorekisteristä (viisumikuvan yläpuolella) selviää, että Tatjana Kuu-
sisto on ollut kirjoilla moskovalaisessa osoitteessa kahden muun henkilön kanssa. 
Osoite on sama, joka on Antonin viisumissa kutsujan osoitteena.

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

Avoinna  ark. 9-20 la 9-16 su 12-17 www.hongkong.fi

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

Honkkari nyt avoinna myös sunnuntaisin klo 12-17!

Norm. 19,95€ - 60% = 

NYT 7,98

-60%

Wirta Welectro PUSSITON PÖLYNIMURI

49,95

3kpl/

10,00

VIHERKASVIT

2 KPL

á 2,95
5,-

PETKELE

6,95

Plastex Ornament

SUMUTINPULLO 1,95

Plastex Ornament

KASTELUKANNU

2,95

- ei pölypusseja

- tyhjennys suoraan roska-astiaan

- tehokas 2000W moottori

- tukeva teleskooppi-imuputki

- metallivahvistettu lattiasuutin

- sisäänkelautuva johto 4m 

KURAKAUKALO
- kukkamultien vaihtoon
- märille kengille...

3,95

Plast Team
MUOVILAATIKKO
- 29 litraa
- 4,95/kpl

ENSIAPU-
LAUKKU

10,-

Dragon 

LASINPESUNESTE 
Pakkasenkesto -50°C.
5 litraa, á 4,50 (0,90/l)

5 KANNUA

19,90 (0,80/l)

PAKSU KYLPYHUONEEN MATTO
-lajitelma

4 PRK
á 0,75

2,50

Daya
KISSANRUOKA 400 g

Kohu ei laannu Antonin ympärillä

Paavo Salonen toimitti 
uuden todisteen syyttäjälle
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 Marianna Langenoja

-Mää rakastan näitä tyyppe-
jä, Satakunnan ammattikor-
keakoulussa pk-yritysten joh-
tamista opiskeleva Matti Kot-
ka huudahti ja viittasi neljään 
ystäväänsä, joiden kanssa voit-
ti viime viikolla Huittisissa jär-
jestetyn Diili-kilpailun. Mies-
viisikko selvisi neljästä haas-
teellisesta liiketalouteen liitty-
västä tehtävästä erittäin hyvin 
ja pokasi voitoksi tuhannen 
euron shekin. Kilpailun oli 
järjestänyt SAMKin Huittisten 
yksikkö yhdessä yhteistyöyri-
tystensä kanssa. Johtoryhmän 
”Hjalliksena” toimi huittislai-
nen liikemies Pentti Setälä, jo-
ka pudotti joka päivä yhden 
joukkueen kilpailusta. 

Virtus-nimisenä joukkuee-
na kilpaillut viisikko, eli Tom-
mi Ruohola, Matti Henriks-
son, Tuomas Ruuskanen, Mat-
ti Kotka ja Petri Pilpola juh-
listivat voittoaan perjantaina 
Huittisten Seurahuoneella he-
ti viimeisen johtoryhmän jäl-
keen. -Aiomme mennä juhli-
maan joskus vähän kevääm-
mällä paremmin. Tänään 
osalla porukasta on menoja, 
voittajat kertoivat. He totesi-
vat, että Diili-viikosta jäi kai-
ken kaikkiaan todella hyvä fi i-
lis. Järjestelyt oli hoidettu erit-
täin hyvin, ja ryhmät olivat 
tasaväkisiä. -Jossain vaihees-
sa meni usko, että ehkä em-
me voitakaan, Tommi Ruoho-
la paljasti. 

Kymmenen tuotetta 
kymmenellä eurolla

Miehet oppivat Diilin aikana 
paljon enemmän, kuin olisi-

vat saaneet koulusta viikon ai-
kana. Myyntitaidot kehittyivät 
ja luovia ratkaisuja oli pak-
ko tehdä pärjätäkseen. Samal-

la myös miesten välinen ystä-
vyyssuhde tiivistyi. -Jos joskus 
tarvitsee apua jossakin asiassa, 
ei todellakaan tarvitse miettiä, 
kenelle soittaisi. Oli hienoa 
nähdä, miten paljon kaikki te-
kivät hommia tehtävien eteen. 
Päivät venyivät parhaimmil-
laan aamuyhdeksästä puo-
leenyöhön saakka, Matti Kot-
ka selosti. 

Virtus-ryhmän vahvuus 
oli koko viikon kestänyt ta-
saisuus. Kaikissa neljässä teh-
tävässä he sijoittuivat kahden 
parhaan joukkoon. Hauskim-
maksi tehtäväksi miehet ni-
mesivät ostamisen. Tehtävässä 
annettiin jokaiselle ryhmälle 
100 euroa, jolla piti saada os-
tettua kymmenen eri tuotetta 
tai palvelua huittislaisista yri-
tyksistä. Tuotteisiin kuuluivat 
muun muassa puoli kiloa pos-
sun sisäfileetä, kukkakimp-
pu, hiustenleikkuu, syntymä-
päiväkakku ja paljon muuta. 
Virtus-ryhmä selvisi tehtäväs-

tä vain 10 eurolla voittaen teh-
tävän.  -Se vaati hyviä tinkaus-
taitoja ja vähän hyvää tuuria-
kin saada kaikki niin halvalla.

Elite sai potkut

Finaalin johtoryhmän koko-
uksessa Virtus-porukka kie-
toi kädet toistensa harteil-
le ja kuunteli Pentti Setälää. 
Takana oli imurikauppa-teh-
tävä, jossa jokainen kilpaili-
ja kauppasi omalla tavallaan 
imuria Setälälle. Viisikko ei 
ollut mielestään pärjännyt 
tehtävässä niin hyvin, kuin 
olisivat voineet. Heitä vas-
tassa oli toinen kuva jouk-
kue, Elite.  Jännitys tiivistyi, 
kun Setälä aloitti mainitse-
malla Elite-ryhmän nimen. 
-Ajattelimme, että no niin, 
siinäkö se sitten oli, miehet 
muistelivat. Vielä silloinkaan 
he eivät ymmärtäneet voitto-
aan, kun Setälä antoi potkut 
Elitille. -Kun kuulimme sa-
nan ”potkut”, tuli vain kur-
ja olo. Sitten tajusimme, et-
tä hetkinen, eiväthän ne pot-
kut tulleetkaan meille, viisik-
ko naureskeli.  

”Kun kuulimme sanan ”potkut”, 

tuli vain kurja olo. Sitten 

tajusimme, että hetkinen, 

eiväthän ne potkut 

tulleetkaan meille.

Virtus-joukkue voitti Huittisten Diilin

Ykköseksi kovalla työllä ja tuurilla

Matti Kotka, Matti Henriksson, Petri Pilpola, Tommi Ruohola ja Tuomas Ruuskanen voittivat viime viikolla Huit-
tisissa järjestetyn Diili-kilpailun. Heidän joukkueensa oli ainoa, jota liikemies Pentti Setälä ei pudottanut pelistä.

Tarjoukset ovat voimassa 17.-23.3.2010 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

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 19.3. Pyymäen Leipomo 9-16
 Yläneen Perinneliha 10-17
LA 20.3. Porin Leipä 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 19.3. Tapola 9-16, Arin Kalatuote 9-17
LA 20.3. Pyymäen Leipomo 9-15, Arin Kalatuote 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%)

Saarioisten
Amerikkalaiset
KURKKU-
VIIPALEET
465 g

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

199
prk
(4,28 kg)

Atria
BROILERIN
KOIPIREISI

Ida Red
OMENA

Atria Atrilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Becel
MARGARIINI
400 g

099
 kg
norm. 
2,69 kg

Pampers
EasyUp-
VAIPAT
38-46 kpl/pkt
•maxi •junior •XL

Muksu
HEDELMÄ-
SOSEET
4-6 kk  6x125 g
6-pack

Piltti
LASTEN-
ATERIAT
12 kk  200 g

795
pkt
(0,17-
0,21 kpl)

www saastomarket com

SäästömarketinSäästömarketin
parhaat  tarjouksetparhaat  tarjoukset  

17.-23.3.201017.-23.3.2010
200

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

295
pkt
1,48/kpl
norm. 3,79

Twilight-
Uusikuu-DVD

Felix
KETSUPPI
1 kg

Jacky
MAKUPALAT
120 g

Grandiosa
PEPPERONI-
KIERRE
340 g

079
pkt
(1,98 kg)

019
 kg
norm. 
0,79 kgVip Pisara

KIVENNÄIS-
VEDET
1,5 L

099
plo
(0,39 l)
norm. 1,29

Sis. pantin 0,40

1799
kpl

Vain LA-SU 20.-21.3.

Raid
MUURAHAIS-
RASIA
2 kpl/pkt

139
rs
(3,48 kg)

SÄÄSTÄ 63%

SÄÄSTÄ 76%

199
pkt
(5,85 pkt)

139
pack
(1,85 kg)

099
prk
(4,95 kg)

Huom! Ilmestyy LA 20.3.

Eino Kokon savulohimyynti Huittisten myymälän edessä ke 19.3. klo 10 alkaen!
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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
Minna Isotalo 050-3754 922

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.

! ! !s. 6 s. 11 s. 13

Mitä 
yläkouluihin 

kuuluu 

LC Vammala-
monen hyvän 

tekijä 
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• Viljakasvit, useita lajikkeita
• Rypsit; APOLLOBOR, HOHTOBOR ja CORDELIABOR

• Kaikki nurmikasvit
• KAROLINABOR ja RETUBOR-ruokonadat

• Myös Luomu-siemenet

Sertifioidut siemenet

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

Kysy tarjous!
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Tiimi-edustaja

Talviehto
Veroetu 3000 €

Tuomo Järvenpää
puh. 0400 765 521, tuomo.jarvenpaa@tiimi-ikkuna.fi

 Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin tekni-
nen lautakunta päättää huo-
menna toimista, jotka liittyvät 
asfalttialalla toimineeseen kar-
telliin ja alan yrityksille mak-
settuun ylihintaan. Kaupunki 
on aikeissa vaatia vahingon-
korvausta kartelliin osallistu-
neilta yrityksiltä asfalttikartel-
lin aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi. 

Tarvittaessa vahingonkor-
vauskanne saatetaan vireil-
le tuomioistuimessa. Vuoden 
2010 talousarviossa asfaltti-
urakoihin varattuja määrära-
hoja ei tultaisi myöskään tois-
taiseksi käyttämään.

Vammalan kaupunki ja 
Äetsän kunta ovat on toteut-
taneet vuosina 1994-2002 as-
falttiurakoita yhteensä noin 
1,7 miljoonalla eurolla. Ura-
koita on Vammalassa yksin-
omaan tehnyt Lemminkäinen 
Oyj. Äetsässä ovat lisäksi vä-
häisessä määrin toimineet Su-
per-Asfaltti Oy ja Interasfalt-
ti Oy.

Sastamalan kaupunki on 
talousarviossa varannut kulu-
van vuoden asfaltointiurakoi-
hin määrärahaa yhteensä 160 
000 euroa, joita on suunnitel-
tu toteutettavaksi useammassa 
kohteessa. Lisäksi tehdään ke-
säisin jonkin verran kunnos-
sapitoasfaltointeja.

Taustalla KHO:n päätös

Korkein hallinto-oikeus te-
ki syyskuussa päätöksen, jos-
sa todettiin Suomessa toimi-
neen valtakunnanlaajuinen 
yksi ja yhtenäinen asfalttikar-
telli vuosina 1994-2002. Kar-
telli kattoi yksityisten, kuntien 
ja valtion teettämät asfaltoin-
tiurakat. 

Kartellin johtajana toimi 
Lemminkäinen Oyj. Korkein 
hallinto-oikeus määräsi seit-
semän asfalttiyritystä maksa-
maan kilpailurajoituslain rik-
komisesta yhteensä noin 82,5 
miljoonan euron seuraamus-
maksut valtiolle.

KHO:n päätöksen jäl-
keen on kartellista vahinkoa 
kärsineiden kuntien ja mui-
den tilaajien erikseen haetta-
va korvauksia kartelliin osal-
listuneilta yrityksiltä asfalt-
tiurakoista maksamastaan 
ylihinnasta. Kuntaliitto suo-
sittelee, että kunnat tekevät 
yhteistyötä korvauskanteiden 
kanneperusteiden ja kartellin 
aiheuttamien vahinkojen sel-
vittämisessä. 

Kuntaliiton mukaan kunti-
en on syytä muodostaa alueel-
lisia yhteistyöverkostoja asian 
hoitamiseksi ja yhteisen asi-
anajajan tai asianajajien palk-
kaamiseksi korvauskanteiden 
nostamiseksi ja niiden ajami-
seksi tuomioistuimessa. Pir-
kanmaan kunnat ovatkin toi-

mineet Kuntaliiton suosituk-
sen mukaisesti yhteistyössä. 
Neljätoista kuntaa on palkan-
nut asianajotoimiston hoita-
maan asiaa vahingonkorva-
uksen saamiseksi. Yhtenä pai-
nostuskeinona Pirkanmaan 
kunnat ovat yhdessä asianajo-
toimiston kanssa pohtineet pi-
dättäytymistä vuonna 2010 as-
falttiurakoista.

Seitsemän fi rmaa 
kartellissa

Asfalttikartelliin osallistui 
seitsemän yritystä. Korkeim-
man hallinto-oikeuden pää-
töksessä todetaan, että as-
falttimarkkinoilla toimi use-
an vuoden ajan koko maan 
laajuinen kartelli, jonka pää-
määränä on ollut poistaa toi-
miva kilpailu Suomen asfalt-
timarkkinoilta. Yritysten toi-
minta on ollut kilpailunrajoi-
tuslain vastaista. 

Rikkomusten vakavuutta 
osoittaa se, että KHO:n mää-
räämät seuraamusmaksut vas-
taavat pääpiirteissään lainsää-
dännön sallimia enimmäisra-
joja. Kuntien ja muiden kar-
tellista vahinkoa kärsineiden 
toimet vahingonkorvausten 
saamiseksi ovat kesken. 

Sastamala 
myös vaatimassa 
korvauksia 
asfalttikartellilta

Punkalaidun 
yhtyi vesihuolto-
hakemukseen

Tyrvään Sanomat 
ja Paikallissanomat 
Alma Medialle
Suomen vanhin paikallisleh-
ti Tyrvään Sanomat sekä Pai-
kallissanomat ovat siirtymäs-
sä Alma Media -konserniin 
kuuluvan Suomen Paikallis-
sanomat Oy:n omistukseen. 
Kauppaa koskeva sopimus 

menee vielä Tyrvään Sano-
mien yhtiökokouksen käsit-
telyyn.

Lehtien kustannusoikeuk-
sien lisäksi kauppaan sisältyy 
mainostoimisto Idea-Mainok-
sen liiketoiminta.

Punkalaitumen kunta teki 
Huittisten kaupungin tapaan 
päätöksen hakea Punkalaitu-
men ja Huittisten välistä siir-
toviemäriä ja yhdysvesijohtoa 
valtion vesihuoltotyönä to-
teutettavaksi vuodelle 2011. 
Hankkeen kustannusarvio on 
2,5 miljoonaa euroa ja haetta-
va valtion osuus kustannuksis-
ta on 50 prosenttia.

Siirtoviemärin ja yhdys-
vesijohtojen toteuttamiseen 
sitoudutaan Punkalaitumen 
ja Huittisten hakemana vesi-
huoltotyönä myös siinä tapa-
uksessa, että kunnanvaltuus-
ton päättämä osakeyhtiö-
muotoinen Huittisten, Sas-
tamalan ja Punkalaitumen 
jätevesiyhteistyöhanke ei to-
teudu.

Huittinen osakkaaksi 
ammattikorkeayhtiöön
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Metsäliitto sulkee Kyröskosken sahan
Hannu Virtanen

Metsäliitto sulkee tappiollisesti 
toimineen Kyröskosken sahan 
Hämeenkyrössä. Sahan toimin-
nan jatkamista koskeneissa yh-
teistoimintaneuvotteluissa ei 
löydetty kannattavaa ratkaisua 
sahan toiminnan jatkamiselle.

Metsäliitto sanoo tekevän-
sä parhaansa, jotta työpaik-

kansa menettäville löytyy työ-
tä joko Metsäliitto-konsernin 
muilta toimipaikoilta tai muis-
ta yrityksistä. Yt-prosessin yh-
teydessä on sovittu tukipake-
tista, joka helpottaa työllisty-
mistä ja turvaa henkilöstön 
taloudellista asemaa muutos-
tilanteessa.

Kyröskosken kuusisaha on 
tuottanut sahatavaraa vuo-

sittain noin 200 000 kuutio-
metriä työllistäen 62 henki-
löä. Tuotannosta yli puolet on 
suuntautunut vientiin, noin 
neljännes Metsäliiton puu-
tuoteteollisuuden omaan ja-
lostukseen ja loput kotimaan 
myyntiin. Sahan toiminta on 
ollut keskeytettynä tammi-
kuusta 2009 alkaen.

Mäkisestä 
arkkipiispa

Piispa Kari Mäkinen valittiin 
uudeksi arkkipiispaksi vaalin 
toisella kierroksella. Mäkinen 
sai 593 ääntä, Miikka Ruoka-
nen 582 ääntä. 

Kokemäen rovastikunnasta 
Mäkinen sai 25 ääntä ja Ruo-
kanen 32 ääntä. Tyrvään ro-
vastikunnasta Mäkiselle ääniä 
annettiin 28 ja Ruokaselle 22.

Kari Mäkinen on syntynyt 
Porissa ja toiminut Ulvilan 
kirkkoherrana. Turun arkki-
hiippakunnan piispaksi hänet 
vihittiin vuonna 2006. 

Mäkinen seuraa tehtävässä ke-
säkuussa eläkkeelle siirtyvää ark-
kipiispa Jukka Paarmaa. Uusi ark-
kipiispa asetetaan virkaansa Tu-
run tuomiokirkossa 6. kesäkuuta.

Huittisten kaupungista tulee 
Satakunnan ammattikorkea-
koulu Oy:n osakas. Maanan-
taina koolla ollut kaupungin-
valtuusto päätti asiasta esil-
lä olleen osakassopimuksen 

ja yhtiöjärjestyksen mukaises-
ti. Osakassopimus ja yhtiöjär-
jestys tulevat kuitenkin vielä 
myöhemmin valtuustoon lo-
pullisesti päätettäviksi.

Koulukuri 
kadoksissa?

MTV:n uutiset tutki yläkoulujen kadoksissa olevaa 

työrauhaa ja tuli siihen tulokseen, että iso osa opet-

tajan energiasta menee ihan muuhun kuin opet-

tamiseen. Eräs opettaja, jota tutkimuksen pohjal-

ta haastateltiin 45 minuuttia ohjelmassa, sanoi et-

tä hänen täytyy opettaa jopa sitä, miten sisätiloissa 

ollaan ja käyttäydytään.

45 minuuttia oli käynyt viime syksynä Sveitsis-

sä tapaamassa opettajia, jotka olivat vierailleet tu-

tustumiskäynnillä suomalaiskoulussa. Sveitsiläi-

siä oli kiinnostanut Suomen hienot tulokset kou-

lujen Pisa-tutkimuksessa, mutta näkemästään he 

olivat  ymmällään. He pitivät suomalaiskoulun me-

noa pöyristyttävänä.

Me lähetimme kysymyksiä jakelualueemme ylä-

koulujen rehtoreille ja näyttää siltä, että tällä seu-

dulla asiat kuitenkin ovat vielä suhteellisen hyvin ja 

koulukuri tallella yläkouluissakin. Kyselymme tu-

loksista voit lukea sivulta 13.

”Opettajat kuulemma 

puuttuvat pienempiinkin 

asioihin ja rehtorin sana 

on laki, jota vastaan on 

turha yrittää pullikoida.

Yläkouluikäinen tyttäreni kritisoi minulle joskus 

opinahjonsa sääntöjä, jotka hänen mielestään ovat 

ihan liian tiukkoja. Opettajat kuulemma puuttu-

vat pienempiinkin asioihin ja rehtorin sana on la-

ki, jota vastaan on turha yrittää pullikoida. Arvat-

kaapa mitä? Olen helpottunut tällaisista viesteistä. 

Ne kertovat pelkästään siitä, että lapseni opiskelee 

koulussa, jossa opettajuus on tallella ja jossa aikui-

set uskaltavat olla aikuisia. 

Eräs kyselyyn vastanneista rehtoreista sanoi, että 

heidän periaatteenaan on aito välittäminen oppi-

laista ja heidän hyvinvoinnistaan. Selvää on, että 

tämän periaatteen toteuttamiseksi tarvitaan asioi-

hin puuttumista ja rajoja. Uskon, että nuoret itse-

kin kiittävät siitä ainakin jälkeenpäin.

Maija Latva
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 Hannu Virtanen

Suomen kirjainstituutin sää-
tiön vuoden 2010 haasteet 
liittyvät rahoituksen jär-
jestämiseen sekä näyttelyi-
den toteuttamiseksi että toi-
mintatalouden turvaami-
seksi. Näyttelyiden toteut-
tamiseen on säätiö saanut jo 
yhden yhteistyökumppanin. 
Suomen Kulttuurirahasto 
myönsi helmikuussa toisen 
suurimmista apurahoistaan 
200 000 euroa Kirjainstituu-
tin säätiölle.

Suomen kirjainstituutin 
säätiön hallituksen puheen-
johtajana toimii vuonna 2010 
kulttuurineuvos, UPM-Kym-
menen Kulttuurisäätiön toi-
minnanjohtaja Eero Niini-
koski Kuusankoskelta ja va-
rapuheenjohtajana Tieteel-
listen seurain valtuuskunnan 
julkaisupäällikkö Eeva-Liisa 
Aalto Helsingistä. 

Hallituksen jäsenet ovat 
Suomen Kustannusyhdistystä 
edustava kirjaporvari Veikko 
Sonninen Lahdesta sekä Kir-
jailijaliittoa ja Näytelmäkir-

jailijaliittoa edustava kirjailija 
Markku Turunen ja Kustan-
nus Oy Aamulehteä edusta-
va yhteyspäällikkö Saara Ve-
sikansa Tampereelta. 

Säätiön perustajajäsenkun-
tia edustavat päätoimittaja 
Marja-Liisa Hakanen Huitti-
sista, kaupunginsihteeri Han-
nu Nikkilä ja elämänlaatu- ja 
maaseutujohtaja Eero Mäki-
Tanila Sastamalasta ja kirjas-
totoimenjohtaja Tuula Haa-
visto Tampereelta.

Kirjalle omistettu 
elämyskeskus 

Sastamalan kaupunki tarjoaa 
tilat valtakunnalliselle Kirjan 
Keskus – Kirjan Museo -työ-
nimellä valmisteltavalle yksi-
kölle. Kaupungin keskustas-
sa Marttilankadulla sijaitse-
va apteekkari Bäckmanin ta-
lo luo tunnelmalliset puitteet 
kirjan merkityksestä kerto-
valle kohteelle. Sastamalan 
kaupunki on saanut kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävän 
rakennuksen peruskorjauk-
seen EAKR-avustusta.

Suomen kirjainstituutin 
säätiö suunnittelee ja toteut-
taa kesällä 2011 avattavan kir-
jakulttuurikeskuksen sisällön 
ja näyttelyt. 

-Suomalaisen kirjan kult-
tuurihistoriasta kertova näyt-
tely toteutetaan hyödyntäen 
perinteisten keinojen lisäk-
si vuorovaikutteista näyttely-
teknologiaa, toiminnanjohta-
ja Leena Aaltonen kertoo. 

Suunnittelutyöhön säätiö 
saa avustusta Pirkanmaan lii-
tolta. Kirjakulttuurikeskuk-
sen nimen löytämiseksi julis-
tetaan kilpailu huhtikuussa.

Suomen kirjainstituutin 
säätiön henkilökuntaan kuu-
luu toiminnanjohtaja Leena 
Aaltosen (TaL) lisäksi hanke-
työntekijöitä, joita ovat suun-
nittelija Minna Honkasalo 
(FM), tutkimussuunnittelija 
Anna Tuukkanen (FM) ja tek-
ninen suunnittelija Jere Ne-
valainen (tradenomi AMK). 
Kirjan Keskuksen suunnitte-
luryhmän työskentelyyn osal-
listuu myös Sastamalan seu-
dun Museon museonjohtaja 
Maria Pietilä (FM).

Suomen kirjainstituutin 
haasteet ovat rahoituksessa

-Kirjan Keskukseen tavoitellaan kirjallisuudesta sekä 
tiedollisessa että virkistysmielessä kiinnostuneita eri-
ikäisiä kävijöitä, toiminnanjohtaja Leena Aaltonen sa-
noo.

Katsastus Sastamala Oy
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

TERVETULOA KATSASTUKSEEN 

TÄYDEN 
PALVELUN 
KATSASTUSASEMALLE

Meillä voit katsastaa myös 
KILPA-AUTOT
Palvelemme ma–pe 9–17

kk:n viimeinen la 9–13
ja aina kun ovi on auki, 

OLET TERVETULLUT
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HÄRKÄPAKARI
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PENTINKULMA
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FUJI OMENAT
Italia

BROILERIN
FILEEPIHVIT

500-520 g

CARLSBERG III
OLUT

0,33 l /tlk

HK VILJAPOSSUN
MARINOIDUT

FILEESUIKALEET
400 g

KATSO ALKUVIIKON TARJOUKSET TV:STÄ!

18.-20.3.

 099
kg

VALIO
APPELSIINI-
TÄYSMEHU

 1 l

VALIO
OLTERMANNI

JUUSTOT
800-1000 g

kpl
(5,95-
7,44/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,19 rs (5,48/kg)
 169

rs
(4,22/kg) 249

kg

KURKKU
Suomi

099
kg

PERUNAT
5 kg/ps, Suomi

Ilman K-Plussa-korttia 7,45 kpl (7,45-9,39/kg)  595

Ilman K-Plussa-korttia 4,99-5,29 rs (9,60-10,17 /kg)
 379

rs
(7,29-
7,58/kg)

18.-25.3.

2099

Ilman K-Plussa-korttia 24,90 pack (2,69/l)

2.5. SAAKKA 

Ilman K-Plussa-korttia 0,89 prk (0,89 /l)

-22%

18.-28.3.

 069
prk
(0,69/l)

1.-28.3.

-23%

24-pack!

-24-28%
(2,20/l)
sis.
pantit
3,60

18.-25.3.

-20%
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 Mikko McMenamin

Lauantaina tuli kuluneeksi 70 
vuotta talvisodan päättymi-
sestä. Suomen armeijan tor-
juntavoittoa  puna-armeijas-
ta pidettiin ihmeenä, mitä se 
todella olikin. Sastamalan So-
taveteraanit ry:n järjestämäs-
sä muistotilaisuudessa seura-
kuntatalossa muisteltiin niitä 
urheita suomalaisia sotilaita, 
joita saamme kiittää vapau-
destamme. 

Tunnelma paikan päällä oli 
isänmaallinen ja tilaisuus aloi-
tettiin laulamalla Sillanpään 
marssilaulu Vammalan Pu-
hallinorkesterin tahdittama-
na. Kunniapaikoilla eturivissä 
istuivat talvisodan ankaruu-
den nähneet sotaveteraanit, 
jotka jakoivat myös kokemuk-
siaan sota-ajoilta. Hyväntuuli-
nen Toivo Pussinen kertoi ol-
leensa vain 16-vuotias, kun 
Neuvostoliitto yllätti hyökkä-
yksellään. Aikaa ei ollut hu-
kattavaksi, joten hän liittyi so-
tilaspoikiin ja toimi Hämeen 
ratsuväessä suojajoukoissa. 
Kysyttäessä mitä vuosipäivä 
merkitsi Pussiselle, hän vas-
tasi, että on ollut hienoa saada 
elää vapaassa Suomen maassa 
70 vuotta. 

Samoilla linjoilla oli Frans 
Saks, joka kuvaili moraalin 
olleen suomalaisten joukos-
sa korkealla, vaikka puna-ar-
meijan ylivoima olikin mel-
koinen. Välillä jouduttiin kul-
kemaan päiviä ilman kunnon 

ruokaa, ja juuri kun oli mah-
dollisuus syödä, vastapuolen 
joukot yllättivät hyökkäyksel-
lä. Silti suomalaisista sotilais-
ta ei luovuttajia löytynyt, vaan 
puolustustahto oli loppuun as-
ti kova. 

Saksin kannalta rauha kui-
tenkin solmittiin hyvään ai-
kaan, hän nimittäin kärsi vii-
me hetkillä keuhkoputkentu-
lehduksesta ja paleltumista. 

Iäkkäin paikan päälle saa-
puneista veteraaneista oli Suu-
ne Ylönen, joka oli juuri sama-
na päivänä täyttänyt 23 vuot-
ta, kun vihollinen hyökkäsi. 
Hän toimi pioneerina Laato-
kan koillispuolella ja esti neu-

vostojoukkojen etenemistä rä-
jäyttämällä jäihin railoja. 

”Kaveria ei jätetä”

Tilaisuuden juhlapuheen pi-
ti Kenraaliluutnantti Heikki 
Lyytinen, joka kertoi kuinka 
merkittävää oli, että pieni kan-
sa kesti suuren sotilasvaltion 
jatkuvat hyökkäykset. Hän pu-
hui, että meidän kaikkien tuli-
si muistaa nykypäivän vapaas-
sa teknologia-Suomessa kuin-
ka helppo elämämme on mah-
dollista vain, koska aikoinaan 
suomalaiset yhdistyivät tais-
telemaan loppuun asti isän-
maansa puolesta. Lyytinen ke-
hui myös sotaveteraanien kes-

kinäistä huolenpitoa. Vaikka 
sodasta on kulunut jo 70 vuot-
ta, he edelleen pitävät huolen 
siitä, että kaveria ei jätetä. 

Päätössanat ennen Maam-
me -laulua lausui Kirkkoher-
ra Ari Paavilainen. Hän pyy-
si vieraita kuvittelemaan, mil-
lainen Sastamalan alue olisi, 
jos sen olisi annettu ränsistyä 
rauhassa sodan jälkeen. Ta-
lot olisivat vanhoja röttelöitä, 
tiet olisivat huonokuntoisia 
ja paikka ei välttämättä olisi 
edes asutettu. -Tämä olisi to-
dellisuutta, jos talvisota olisi 
päättynyt tappioon, Paavilai-
nen muistutti. 

Talvisodan päättymisestä 70 vuotta

Isänmaallisessa 
muistojuhlassa kiitettiin 
Suomen urheita sotilaita

Toivo Pussinen (toinen vasemmalta) oli vain 16-vuotias, kun Neuvostoliitto yllätti 
Suomen hyökkäyksellään. Frans Saks (kolmas vasemmalta) totesi, että suomalaisista 
sotilaista ei luovuttajia löytynyt, vaan puolustustahto oli loppuun asti kova. 

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n järjestämässä muistotilaisuudessa seurakuntatalossa muisteltiin niitä urheita suo-
malaisia sotilaita, joita saamme kiittää vapaudestamme.

 Paavo Punkari

Huittisten seurakuntakes-
kuksen sali täyttyi ääriään 
myöten huittislaisista, jot-
ka tulivat muistelemaan Tal-
visodan päättymistä lau-
antaina. Juhla alkoi seppe-
leenlaskulla sankarihaudal-
le, jonka jälkeen juhla jatkui 

seurakuntakeskuksella. Juh-
lassa esiintyi mm Veteraani-
en Lauluveljet Liisa Harjun-
maan johdolla.

Reservin majuri Matti Läh-
teenmäki piti esitelmän Talvi-
sodasta. Hän käsitteli Talviso-
taa varsin laajasti, sodan syt-
tymisen syitä, sodan etene-
mistä ja päättymistä. Hän toi 

myös esille huittislaisten ja 
vampulalaisten raskaat tappi-
ot. Ne ovat meidän kaikkien 
nähtävissä sankarihaudois-
samme.

Lähteenmäen esitelmä 
oli erittäin mielenkiintoi-
nen jättäen monet mietti-
mään Talvisodan raskaita 
vuosia.

Yrjö Jylhän koskettavia runoja 
juhlassa lausui Esko Tamminen.

Huittisissa on vielä elossa 
kymmenen Talvisodan vete-
raania, jotka kaikki ovat jo yli 
90-vuotiaita. Juhlassa oli mu-
kana heistä yksi, Taisto Ky-
kylä, joka kertoi nuoremmil-
le Talvi- ja jatkosodan raskais-
ta päivistä.

Talvisodan päättymispäivän 70-vuotisjuhla Huittisissa

Talvisota Pyhäkylässä - 
ja mitä tapahtui sen jälkeen

Matleena Nyman Jyväskylän 
pianokilpailun fi naalissa

Palviainen Perjantaipaussissa

Aiheesta puhuu kommodori 
Pertti Inkinen Kinnalan Kou-
kulla 27.3. kello 12. Pertti on 
syntynyt Tyrväällä, palvellut 
myös Moskovassa ja toimii nyt 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

laitoksella tutkijana. Pyhäkylä-
Seuran järjestämässä tilaisuu-
dessa kuullaan myös mm Pek-
ka Pusan ja Paula Hoikan oma-
kohtaisia muistoja talvisodasta 
Pyhäjärvellä. Kiikan Torvisoit-

tokunnan nuoret puhaltelevat 
sota-ajan säveliä. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita entisen Py-
häkylän koulupiiriläiset, tääl-
lä syntynyt uusi sukupolvi ja 
kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Vammalasta vajaa kaksi vuot-
ta sitten Sibelius-Akatemiaan 
opiskelemaan lähtenyt Mat-
leena Nyman osallistui menes-
tyksekkäästi Ilmari Hannikai-
nen -pianokilpai-luun Jyväs-
kylässä 28.2.-11.3.2010. Tämä 
kolmen vuoden välein järjes-
tettävä kilpailu on merkittä-
vin kansallinen pianokilpailu 
Suomessa. Tänä vuonna osal-

listujia oli viitisenkymmentä. 
Alkuerästä välierään selviytyi 
19 ja siitä edelleen fi naaliin 6 
soittajaa. Finalistit soittivat Jy-
väskylän kaupunginorkesterin 
solistina valitsemansa piano-
konserton. Matleenalle tämä 
oli ensimmäinen kerta suu-
ren orkesterin solistina. Pal-
kintosijaa ei vielä tullut, mutta 
jo pääsy fi naaliin asti oli hie-

no saavutus nuorelta soitta-
jalta. Matleena Nymania val-
mensivat tähän kilpailuun hä-
nen opettajansa Liisa Pohjola 
ja Tuija Hakkila.  

Finaalikonsertit radioi-
tiin suorana lähetyksenä Yle 
1:llä ja ne ovat vielä kuulta-
vissa netissä  Yle Areenalta 
10.4. asti. 

Jukka-Pekka Palviainen on 
Huittisten kirjaston Perjan-
taipaussin vieraana 19.3. kel-
lo 17. Perjantaipaussien sarjaa 
järjestävät Huittisten kaupun-
gin kirjasto- ja kulttuuripalve-
lut, Huittisten seudun kansa-
laisopisto ja kirjoittajayhdistys 
Scriptum Huittinen ry.

Jukka-Pekka Palviainen 
(-67) on raumalaissyntyinen, 
nykyisin Sastamalassa asuva 
kirjailija ja lastentarhanopet-
taja. Palviainen kirjoittaa tai-
tavasti tarinoita, jotka ovat to-
dentuntuisia ja elävän elämän 
oloisia. Hän käsittelee vaka-
via, jopa traagisia aiheita, mut-
ta niitä keventää sopivasti läm-
min, hiljainen huumori, joka 
on luonteenomaista Palviaisen 
tyylille.

Palviaisen esikoisromaa-
ni Reino kertoo lievästi kehi-

tysvammaisesta eläinkaupan-
myyjästä ja hänen varhaiskas-
vatuksen kandidaatiksi opis-
kelevasta kaukorakkaudestaan 
Susannasta. Reino oli ehdol-
la Helsingin Sanomain vuo-
den paras esikoisteos -palkin-
non saajaksi. Kirjan pohjalta 
dramatisoituja näytelmiä ovat 
esittäneet Hämeenlinnan kau-
punginteatteri ja Teatteri Vas-
tavoima Jyväskylästä.

Toinen romaani Hedelmä-
peli  kertoo kolmikymppisen 
pariskunnan lapsettomuuson-
gelmasta. Romaani Harkin-
ta-aika  on entiselle vaimolle 
osoitettu jätetyksi tulleen mie-
hen päiväkirja ja selviytymista-
rina. Kirja on myös kuvaus siitä 
mihin voi johtaa kommunikaa-
tion puute parisuhteessa. Näi-
denkin romaanien tapahtu-
mapaikka on Rauma, paikoin 

henkilöiden puheessa kuuluu-
kin paikallinen murre.

Tuorein teos, Isä poika ja 
Pyhäranta, on kolmen suku-
polven miehisyyden kuvaus: 
90 -vuotiaana kuolleen isoisän, 
noin 70 -vuotiaan isän ja neli-
kymppisen pojan elämänarvo-
jen tarina. Saatettuaan isoisän 
hautaan isä ja poika selvittävät 
suvun vaiettuja asioita, myyvät 
isoisän talon ja käyvät läpi elet-
tyä elämäänsä. Kukin minäker-
toja pääsee vuorollaan ääneen, 
myös kuolleen isoisän ajatuk-
set välittyvät hänen veljelleen 
kirjoittamiensa kirjeiden kaut-
ta. Ääneen pääsevät, tosin si-
vuroolimaisesti, myös suvun 
naiset.

Palviaiselta on ilmestynyt 
myös lastenkirjat Rokkirehto-
ri ja Rämäpäät  ja Rämäpäät ja 
vankikarkuri.

Kiinalainen kirjallisuus
aiheena Sastamalassa
Miten vuosisatojen takaiset 
kiinalaiset kirjoitukset käänty-
vät suomeksi? Millaisia haas-
teita käännöstyölle asettavat 
kaukainen aika, vieras yhteis-
kunta ja kimurantti kieli? Mi-
ten muinaisia kiinalaisia pu-

hutelleet kirjoitukset kosketta-
vat nykysuomalaisia?

Näihin kysymyksiin saapuu 
vastaamaan fi l.lis., tietokirjai-
lija Jyrki Kallio. Hän on vie-
raana Vammalan kirjastonys-
tävät ry:n järjestämässä kirjal-

lisuusillassa Sastamalan pää-
kirjastossa maanantaina 22. 3. 
kello 17.30.

Vammalasta lähtöisin oleva 
Jyrki Kallio on julkaissut usei-
ta teoksia kertomastaan aihe-
piiristä.
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Maksat vain 999€

Tästä

hintasi695€ 299€Maksat vain 

esim.

Tästä

hintasi

Tästä

hintasi

Kotimainen Modena kulmasohva. Alk. 2+kulma+2, Nanna-kangas, 
pun. 1796,-, hyvitys esim. 797,-, maksat vain 999,-. 2+kulma+2+divaani, 
Nanna-kangas, pun. 2289,-, hyvitys esim. 999,-, maksat vain 1290,-. Kuvan 
kokonaisuus 3+kulma+3+divaani alk. Nanna-kangas, pun. 2690,-, hyvitys 
esim. 1000,-, maksat vain 1690,- tai kuvan Amor-kankaalla 3213,-, hyvitys 
esim. 823,-, maksat vain 2390,-. Saatavana useilla kankailla/väreillä sekä 
laadukkailla italialaisilla nahoilla. Valittavanasi kaksi eri istuinkovuutta, 
massiivipuurunko, jolla 10 v. runkotakuu. Saatavana myös laadukkaalla 
vuodemekanismilla, jossa valittavanasi kolme eri kokoa.

Casino-s-kulmasohva. Koko 240 x 200 cm. 
Alk. New Anna-kankaalla 1395,-, hyvitys esim. 700,-, maksat vain 
695,-. Kuvan Casino kulmasohva 273 x 225 cm alk. New Anna-
kankaalla 1595,-, hyvitys esim. 700,-, maksat vain 895,-. Kuvan 
Cortina-kangas 1995,-, hyvitys esim. 700,-, maksat vain 1295,-.
Saatavana useita kangas- ja värivaihtoehtoja. 
Saatavana oikean- tai vasenkätisenä.

Rakenna mieleisesi kokonaisuus!

Grande 3-ist. sohva.  Alk. New Anna-kankaalla väri sin./puu-
jaloilla 599,-, hyvitys esim. 300,-, maksat vain 299,-. Kuvan 
Cortina-kankaalla 899,-, hyvitys esim. 300,-, maksat vain 599,-. 
Saatavana useilla kankailla/väreillä sekä huippulaadukkailla 
nahoilla. Saatavana myös 2 ist. sohvana, divaanisohvana sekä 
tuolina. Puurunko sekä istuimissa laadukas kylmävaahto.

Maksat vain 

esim.

-  EDULLISIMMAT HINNAT  
-  LAAJIN VALIKOIMA

Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 9-14
Puh. 0201 211 760 *

*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.

soffa

ILMAISEKSI!LISÄETUNA 
KOTIINKULJETUS

1000100 €-
VÄHINTÄÄN 

JOPA

TULE JA TEE
SUOMEN PARAS

Viemme samalla vanhat 

sohvat pois veloituksetta!

Avatessasi 1.-31.3.2010 uuden vuosimaksuttoman 
TUOHI MasterCard-tililuoton, saat ensiostolle
korotonta maksuaikaa kesäkuulle 2010. 
Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot 
ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 
TUOHI MasterCard -tililuoton todellinen vuosikorko 
tyypilliselle 2000 euron luotolle on 14,06% (12/2009).
Kuukausittainen tilinhoitomaksu on 4 euroa. 
Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt - maksa
kesäkuussa 2010!

Korot ja 
kulut 0%
Kysy lisää!

(Koskee yli 800 euron sohvaostoksia, kotiinkuljetus kaupunkialueella. 

Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja).  

Tyyny 50 x 60 cm. 
Täyte 100% 
polyesterivanu.  
2/tal. Raj. erä.

2€

HYVITÄMME
VANHASTA SOHVASTASI TAI

KALUSTOSTASI
Ostaessasi uuden sohvan Maskusta. Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja. 
1 hyvitys/talous. Kampanja voimassa 17.3.-3.4.2010.

OTA VAIKKA 
KUVA SOHVASTASI

MUKAAN!

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme. 

NOKIA: Välikatu 17, puh. 03 341 4344 | ORIVESI: Anttilantie 7, puh. 03 335 1456  
PIRKKALA CM: Palmrothintie 2, puh. 03 265 0686 | SASTAMALA: Puistokatu 15, puh. 
03 511 5442 | TAMPERE HERVANTA: Pietilänkatu 2, puh. 03 317 6066 | TAMPERE 
KESKUSTA: Hämeenkatu 19, puh. 03 356 8900 | TAMPERE KOSKIPUISTO: Hatanpään 
valtatie 2, puh. 03 214 2010 | TAMPERE TURTOLA CM: Martinpojankatu 4, puh. 03 363 
5527 | VALKEAKOSKI: Valtakatu 18, puh. 03 584 9490 | YLÖJÄRVI: Kauppakeskus Elo, 
Elotie 1, puh. 03 348 2422 Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

Hyvän laadun ei tarvitse maksaa omaisuuksia. Ja koska suomalainen uskoo, 
kun näkee, tarjoamme nyt PENTAX-vakiomoniteholinssit 1 eurolla (totta; 50 
senttiä/linssi) kaikille, jotka ostavat meiltä alkaen 79 euron hintaiset kehykset. 
Tervetuloa katsomaan.

Tarjous koskee PENTAX-vakiomoniteholinssejä kehyksiin, joiden hinta on 79 € tai enemmän. Ostaessasi muut 
moniteholinssit kuin PENTAX-vakiomonitehot, annamme sinulle 89 € alennuksen. Lisämukavuuksista, esim. 
ohennuksista, veloitamme hinnaston mukaan. Tarjous voimassa 11.4.2010 asti kaikissa Specsavers Optikko –liik-
keissä, eikä sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin tai Valitse 2 maksa 1 –hinnoitteluun. Kehysvalikoima vaihtelee 
liikkeittäin. Tarjous ei koske linssityksiä omiin kehyksiin.

KATSOITPA 
LÄHELTÄ TAI KAUKAA, 
MONITEHOLINSSIEMME HINTA ON 1 €.

MONITEHO-
LINSSIT

1€ w
w

w
.s

pe
cs

av
er

s.
fiSeksiä Sylväällä - faktoja ja fi iliksiä 

Seksuaalisuus edelleen 
tabu monissa perheissä
Sylvään koulun vanhempain-
yhdistys ry kokoaa huomenna 
alan maineikkaita asiantunti-
joita Sylvään koulun audito-
rioon luennoimaan päivällä 
nuorille ja illalla vanhemmille.

Päivätilaisuus, johon tietoa 
tuovat niin terveydenhoidon 
kuin myös poliisinkin edusta-
jat, järjestetään aamupäivällä 
kahdessa erässä koko koulun 
oppilaille.

Päivän esityksissä käsitel-
lään ja keskustellaan oppilai-
ta kiinnostavista aiheista sekä 

vastataan oppilaiden tekemiin 
kysymyksiin.

Luennoitsijoina ovat seksu-
aaliterapeutti Lari Junkkari ja 
kirjailija Torsti Lehtinen.

Illalla kello 18 järjestettä-
vässä tilaisuudessa Junkkari ja 
Lehtinen koostavat esityksen-
sä myös vanhemmille  jonka 
jälkeen järjestettävässä panee-
likeskustelussa  osanottajina 
ovat kouluterveydenhoitajan 
lisäksi muita terveydenhoi-
don ammattilaisia ja naispuo-
linen poliisin edustaja.

Nuorten ja murrosiässä 
olevien lasten kasvaminen, 
kasvattaminen ja henki-
nen tukeminen oman iden-
titeettinsä luomiseen myös 
seksuaalisessa suhteessa on 
vielä nykyäänkin monis-
sa perheissä tabu, josta on 
vaikea keskustella nuoren 
kanssa.

Vanhempainyhdistyksessä 
nähtiin tällaisen tilaisuuden 
järjestäminen hyvin tarpeelli-
seksi valistavana tilaisuutena 
nuorille ja herättämään kes-

kustelua ja ajatuksia asiasta 
myös vanhemmille. 

Sylvään koulu ja Lions 
Club Sastamala/Vammala ry. 
ovat  tehneet mahdolliseksi 
tämän tilaisuuden järjestämi-
sen antamalla mm. taloudel-
lista tukea syntyviin kustan-
nuksiin.

Tilaisuus on maksuton ja 
kaikille avoin, oppilaskunta 
järjestää väliajalla kahvituk-
sen josta he keräävät pienen 
maksun oman toimintansa yl-
läpitämiseksi.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Rattijuoppo ajoi ulos tieltä

Huittisissa sattui rattijuopon ulosajo 
sunnuntaina alkuillasta. Mieskuljetta-
ja puhalsi poliisin tarkkuusalkomet-
riin 0,51mg/l. Auto suistui tieltä Per-
kolanmäen ja Metsämaantien risteyk-
sessä jääden puolittain ojan pohjalle. 

Rattijuoppo aiheutti 
peräänajon

Vuonna 1987 syntynyt loimaalainen 
rattijuoppo ajoi toisen henkilöauton 
perään Säkylässä lauantaina. Edessä 
ajanut henkilöauto hidasti vauhtiaan 
hidastekorokkeen vuoksi, jolloin rat-
tijuoppo kaahasi perään. Mieshenkilö 
puhalsi poliisin tarkkuusalkometriin 

1,45mg/l lukemat. Tapaus sattui Palo-
miehentiellä. Kuljettajalla ei ollut voi-
massa olevaa ajokorttia.  Asiaa tutki-
taan törkeänä rattijuopumuksena, ajo-
oikeudetta ajona sekä liikenneturvalli-
suuden vaarantamisena.

Mönkijä varastettiin 
Köyliön Karhiantieltä

Köyliön Karhiantieltä on anastettu tiis-
taina 9.3 kello 20.00 ja perjantain 12.3 
kello 05.00 välisenä aikana piharaken-
nuksesta mönkijä Polaris Sportman 
800 EFI Twin 4x4DL. Jos jollain on ha-
vaintoja varkaudesta, niin häntä pyy-
detään ottamaan yhteyttä numeroon 
02-6237654 tai lähimmälle poliisille.

Huittislainen rattijuoppo 
nalkkiin

Poliisi pysäytti lauantai-iltana Huitti-
sissa henkilöauton, jonka kuljettaja pu-
halsi 0,35mg/l. Henkilö oli vuonna -65 
syntynyt paikkakuntalainen mies. Kul-
jettajalla ei ollut voimassa olevaa ajo-
korttia. 

Varkaita Sastamalassa

Sastamalaiseen yksityiskohtiin mur-
tauduttiin takaoven kautta. Saaliik-
si rosvot saivat tsekkiläisvalmisteinen 
kontrabasson. Tapauksesta jotakin tie-
täviä pyydetään ottamaan yhteyttä Sas-
tamalan poliisiin.

Valmistunut
Maarit Prehti Säkylästä on valmistunut Hortonomiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksiköstä sekä Puutarhain-
sinööriksi (Bachelor of Horticulture and Arable Farming) HAS Den Boschista Hollannista.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU
Aino Katriina Anttila
KUOLLUT
Elma Esteri Kulmala 87 v, Laimi 
Esteri Ikonen 87 v Mouhijärvi, 
Jyrki Kalervo Äijälä 60 v

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 21.3. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Järvinen, Pihlajamaa, In-
keroinen. Messu, Keikyän kirk-
ko klo 10, Jokinen-Lundén, 
Vuoristo. Messu, Suodennie-
men kirkko klo 10, Järventa-
us, Rajalampi. Sanajumalanpal-
velus, Mouhijärven kirkko klo 
13, Rauhanyhdistyksen kirkko-

pyhä, saarnaa Timo Määttä, lit. 
Aarno Haho , Rajalampi. Messu, 
Karkun kirkko klo 18, Järventa-
us, Vuoristo. Messu, Keikyän 
kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, 
Vuoristo.

Tule tekemään Via Dolorosaa, 
Vammalan srk-talo
Su 21.3. Opaskoulutus klo 18.
La 27.3. Kenraaliharjoitus klo 
10.
To 25.3. Pystytystalkoot klo 16.
Pe 26.3. Pystytystalkoot jatku-
vat klo 9.
La 3.4. Purkutalkoot klo 9.
Lisätiedot ja ilm. p. 050 572 
5509 salme.kuukka@evl.fi  tai p. 
044 5133775 outi-tuulia.haavis-
to@evl.fi .

Kokoonnumme yhteen
Ke 17.3. Keskiviikkokerho, 
Sammaljoen kirkko klo 13. 
Hengellinen keskustelupiiri, Pa-
jamäkikeskus (Tampereent. 18) 
klo 15.
Pe 19.3. Katulähetys, Vamma-
lan srk-talo klo 14. Hengellisten 
laulujen ilta Seija ja Esko Pouta-
lassa (Sirkiälänt. 19) klo 18.
Su 21.3. Pohjalanjärvi-Vihat-
tulan  kinkerit, Kallialan kou-
lu (Kallialan koulut. 91) klo 
12.30. Siioninvirsiseurat Hilk-
ka ja Anssi Pajunojalla (Vesi-
lahdent. 291) klo 18, Tapio Sep-
pälä, Matti Kaartinen, Osmo 
Ojansivu. Gospel-konsertti ”Si-
nun varaasi”, Kämmäkän kylä-
talo (Illont. 1) klo 18, Marianne 
Fontaine laulu, Lasse Rajalampi 
harmonikka, kahvit väliajalla, 
tuotto yhteisvastuukeräykselle.
Ti 23.3. Kiikan-Illon kinkerit 
Pilvi Peltomaalla ja Janne Räsä-
sellä (Rekikoskent. 57) klo 18. 
Roismalan diakonia- ja lähe-
tyspiiri, päiväkerhotila (Katajis-
tonk. 4) klo 19.
Ke 24.3. Aikuisten päiväpiiri, 
Roismalan päiväkerhotila (Ka-
tajistonk. 4) klo 13. Läskillä lu-
kutaitoa -laihdutuskampanjan 
kokoontuminen, Vammalan 

srk-talo klo 18, aiheena liikun-
nan merkitys. Arkivatteissa -il-
ta, Vammalan srk-talo klo 18.30, 
A.D.30: teologian tutkija Mat-
ti Kankaanniemi kertoo Jeesuk-
sen elämänvaiheista.
Pe 26.3. Yhteislauluilta yh-
teisvastuun hyväksi Aulikki ja 
Markku Uotilassa (Sarkiank. 
295) klo 18, myös yhteisvastuu-
tuotteita saatavissa.

Karkun kappeliseurakunta
To 18.3. Heinoon diakoniapiiri 
Aila ja Seppo Koivistolla (Riip-
pilänt. 491) klo 13, Arto Jaati-
nen.
Ma 22.3. Karkun kamari, srk-
talo klo 12.
Ke 24.3. Virsi-ilta, Salokunnan 
kirkko klo 18, Urpo Vuorenoja.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 18.3. Miesten piiri, srk-ta-
lo klo 11. Lauluseura, srk-talo 
klo 12.
Pe 19.3. Kinkerit, srk-talo klo 
18.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 21.3. Luovuuden Majataloil-
ta, Kiikan kirkko klo 18, Juma-

lan ihmeitä ilmentämässä Mime 
Machine, Isän askelissa, Outi-
Leena Uotila ja Majataloiltojen 
lauluryhmä Pisara, lastenhoito.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Su 21.3. Lähtö Majataloiltaan 
Kiikkaan kimppakyydein srk-
kodilta klo 17.  
Ma 22.3. Perhekerho klo 10, ko-
koonnutaan kirkkoon.
Ti 23.3. Omaishoitajat, Oravan-
pesä klo 10. Naisten piiri, srk-
koti klo 18.30.
Ke 24.3. Vesunnin-Karinkylän 
kinkerit Vesunninhovissa (Ve-
sunninraitti 84) klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Su 21.3. Pyhäkoulu Vanhakul-
kulla (Väissint. 21) klo 13.
Ti 23.3. Ulkoilupäivä Heikki-
lässä klo 12.30, tule ulkoiluka-
veriksi!
Ke 24.3. Lähetysilta Heikki ja 
Eeva Kivikkolassa (Röyskänt. 
3) klo 19. 
To 25.3. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11-
13.30, lounas 5 e, kyydin tilaus 
palvelutoimistosta pe 19.3. klo 
9-12, p. 517166, omav. 1 e/sivu.
Nuoret ja nuoret aikuiset
Pe 19.3. Raamis, Nuakkari klo 
19.30. Fisu, Nuakkari klo 21.
La 20.3. Nuorten ja nuorten ai-
kuisten messu, Vammalan srk-
talo klo 19.30, jatkot Nuakkari.
Ke 24.3. Raamis, Mouhijärven 
Oravanpesä klo 18. Pelivuoro, 
Muistolan koulu klo 19-20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
La 20.3. klo 8.10 aamulähetys 
Mantassa

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 17.3. klo 19:00 Raamattu -ja 
rukousilta,  tutkitaan ilmestys-
kirjaa, Rukoushuoneella, Tuo-
mo Hörkkö.
To 18.3. klo 9:30 Äitiparkki, Ru-
koushuoneella, mahdollisuus 
ruokailla edullisesti, Johanna 
Malmivaara.
To 18.3. klo 18:30 Matalan Kyn-
nyksen Majataloilta, ”kuuleeko 
kukaan”, Marja Hautamäki, Rai-
ja Majanen, Rukoushuoneella.
La 20.3. klo 18:00 Nuortenilta 
Forsseilla (os. Sarkiantie 363), 
Markus Malmivaara.
Su 21.3. klo 11:00  MESSU, Erk-
ki Koskenniemi, saarna Aimo 
Kymäläinen
Karkun Evankelinen Opisto.
Su 21.3. klo 16:00 Ylistystapah-
tuma Teija Aaltonen, Vilho Pu-
rola, Juonto Raija Majanen, Ru-
koushuoneella.

SLEY VAMMALA
Su 21.3. klo 11.00 Messu Kar-
kun ev.opistolla toimittaa Erkki 
Koskenniemi ja Aimo Kymäläi-
nen. Lapsille pyhäkoulu. Kahvit.
Su 21.3. klo 18.00 Marianpäivän 
ilta Luther-talossa laulujen ja sa-
nan äärellä, mukana Olavi Ryö-
mä. Kahvit.
Ma 22.3. klo 18.00 Kannelmies-
ten harjoitus Luther-talossa.
Ti 23.3. 18.00 Lähetyspiiri ja 
osaston vuosikokous Luther-
talossa. Mukana piirityöntekija 
Juha Silmu. Kutsuu Helka.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 18.3. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. 
Pe 19.3. klo 18 Ylistyksen ja yh-
teyden ilta. 
La 20.3. klo 19 Kohtaaminen 
KellariKahvilassa. 
Su 21.3. klo 11 päivätilaisuus, 
Akseli Hirvaskoski, Hannu 
Nuutinen, ylistysryhmä, pyhä-
koulu ja raamis. Klo 18 Pyhän 
Hengen ilta.
Ma 22.3. klo 17.30-18.00 Tuik-
kukuoron harjoitus. Klo 18.30-
19.30 Valokuoron harjoitus. 
Ti 23.3. klo 19 pohjoispuolen 
rukousilta Pirjo ja Timo Rossil-
la, Liuhalantie 501.

Ke 24.3. klo 10-12 lähetyspiiri. 
Klo 15-16 äiti-jumppa kerhoti-
lassa. Tule mukaan lasten kans-
sa tai ilman. Klo 19 rukousil-
ta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829. 
To 25.3. klo 19 Hyvän Sanoman 
ilta Rauno Halisevalla, Halise-
vantie 135, Rämsöö, Marita Kö-
mi, Seppo Sipilä, Raimo Ylinen. 
Kiikka: Ke 24.3. klo 18-19 toi-
mintakerho Nuorisotalolla.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 17.3. klo 18.30 miestenpiiri 
Timo Sepällä, Kalliotie 1 B 18, 
naistenilta Honkakodilla
Pe 19.3. klo 19.30 nuortenilta
Su 21.3. klo 14 Elämän lähteellä, 
Kari Härkönen, Jarmo Haavisto, 
pyhäkoulu, kahvitarjoilu
Ma 22.3. klo 19 rukousilta. Leo 
Salo.
Ke 24.3. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla

Mouhijärvi
Ke 17.3. klo 18 rukoushet-
ki,19-21 nuortenilta majakka.
ti 23.3. klo 19 sanan ja rukouk-
sen ilta.

THE RIVER SASTAMALA
To 18.3. klo 18 Yhteiskristilli-
nen Israel-ilta Kiikan Uimahal-
lin Maremmassa, tilaisuus mu-
siikkipitoinen mukana Markku 
ja Helena Fager. Esa Heinonen 
kertoo Finn Villa kodin toimin-
nasta köyhien maahanmuutta-
jien asuntona tiberiassa. Tilai-
suuden alussa kahvitarjoilu sekä 
myyntipöytä ja arpajaiset. Sydä-
mellisesti tervetuloa.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: Heta Helinä 
Mäntynen, Miia Kristiina Ha-
kanen.
KUOLLUT: Viljo Valtteri Sul-
kanen 85 v, Kaarlo Kustaa 
Mustonen 78 v.
Pyhäpäivä:
Su 21.3. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Lähteenmäki, Her-
ranen, Toivo Kokko. Korkeakos-
ken kinkeripiiri avustaa. Klo 18 
Sanan ja sävelen ilta Sley:n ruk.
huoneessa, muk. Seppo Laakso-
nen ja Tapio Vainio.
Viikkotilaisuudet:
Ke 17.3. Huom! Ei keskiviikko-
kerhoa eikä työttömien ruokai-
lua. Klo 18 Rukousilta Israelin 
ja Suomen puol., takkahuone. 
Klo 18 Vakkilan kinkerit Lauri 
ja Pirjo Vähä-Rukalla, Kangast. 
639, Lähteenmäki ja Honkanen. 
Klo 19 Tuomaskuoron harj.
To 18.3. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. Toivonsalissa. Klo 
19 Suontaustan diak.piiri Sirkka 
Haavistolla, Kennokuja 3, Läh-
teenmäki.
La 20.3. Klo 15 Seurat Uusi-
Kerttulassa, Lukkarink. 4, muk. 
Terttu Ojakoski. Tervetuloa!
Ma 22.3. Klo 12 Kaatuneitten 
Omaiset Helena-salissa, Herra-
nen. Klo 13.30 Herran Pyhä Eh-
toollinen ja kahvit vanhusten-
talolla, Kultalahti, Karttunen ja 
Honkanen. Klo 16.30 Laulupiiri 
Helena-salissa, Honkanen. Klo 
18 Lauttak. läh.piiri Helena-salis-
sa, Lasse Stenman ja Honkanen.
Ti 23.3. Klo 9.30 Avoin päi-
väkerho srk-keskuksessa. Klo 
18.30. Kansanlähetyksen ilta 
Helena-salissa.
Ke 24.3. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puoles-
ta, takkahuone. Klo 19 Tuomas-
kuoron harj. Birgitta-salissa.
To 25.3. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. Birgitta-salissa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

To 18.3. Klo 17 Kotirinteellä 
Tienkulkijat, Keijo, Paula. Klo 
17.30 Srk-talolla kuoroharjoi-
tukset, jonka jälkeen kuoron ke-
vätkokous.
Su 21.3. Naistenpäivä: klo 10 
messu, Plit, Yli-Hukkala, Hon-
kanen. Messun jälkeen srk-ta-
lolla keittolounas, kahvit ja oh-
jelmaa Maria Joukkio-Hirvijär-
vi: Maria kirkon historiassa, srk-
kuoro. Ruokailuun (hinta 7 €) 

ilm. 18.3. mennessä puh. 0440-
560163.
Ke 24.3. Klo 18 Srk-talolla lä-
hetyksen lauluilta, Heikki Leh-
tonen ja Honkanen.Vampulan 
kappeliseurakunta:

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 17.3. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit
To 18.3. klo 18.30 Kuorohar-
joitus
La 20.3. klo 13 Ilonkylväjät Sen-
kut
Su 21.3. klo 18 Paras on edessä 
-tilaisuus, Olavi Hyvösaho, Pau-
liina Merikivi, musiikkia, tarjoi-
lua klo 17-20 Iltalamppu -ohjel-
ma, Iskelmä 93,0 Mhz
Ma 22.3. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuoret
Ti 23.3. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
Ke 24.3. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 17.3.  Aamurukouspiiri klo 
9.30 Mattelmäessä, Uolankatu 
18.  Lauluhetki terveyskeskuk-
sessa klo 18. Osallistutaan ru-
koukseen Israelin psta klo 18 
SRK-keskuksen takkahuonees-
sa. Ylistyslauluharjoitukset klo 
19, Norppis. 
To 18.3. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:ssa klo klo 17 
ja Ryhmäkoti 1:ssä klo 17.30.
Pe  19.3. Naisten Raamattupiiri 
klo 18 Tuomolassa, Lehteläntie 
131. Nuorten ”megailta@huit-
tinen” klo 20, Jarkko Stenroth& 
Elonkorjuu, vieraita Sastamalas-
ta mm. Johannes Haavisto ym.
La  20.3. Yht.kr. Lauantai-Lep-
pis klo 11-13 Nuorisoklubilla. 
Vedet virratkoon klo 19, Jukka 
Partala, Harri Ketola. 
Su 21.3. Pyhäkoulu klo 17. To-
distuskokous  klo 17, Arja Kul-
mala, dvd Agape Intian työstä, 
Juhani Mattelmäki ym. Iltahet-
ki Satakunnan vankilassa Huit-
tisten osastolla klo 18.
Ma  22.3. Rukousilta klo 19.
Ti  23.3. Alfa-kurssi klo 18.
Ke  24.3. Mm. aamurukouspii-
ri klo 9.30 Ketolassa, Pehulantie 
36, Sastamala. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Sanni Annikki Mäntysaari.
KUOLLUT:
Helvi Ester Tuomi s. Meskanen 
98 v, Toini Vilhelmiina Manni-
nen s. Lilja 83 v, Mikko Johan-
nes Ronkainen 80 v. ja Tarmo 
Valdemar Niekkamaa 74 v.

To 18.3. Jokilaakson kristillisten 
eläkeläisten vuosikokous ja seu-
rat srk.keskuksessa klo 14.
Pe 19.3. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Kenia-Japa-
ni lähetyspiiri srk.keskuksessa 
klo 18.
Su 21.3. Marian ilmestyspäi-
vä. Konfi rmaatiomessu klo 10, 
Lars Pajuniemi, Markku Tuo-
mikorpi, Henri Tuominiemi. 
Nuoret laulavat ja toimivat luki-
joina. Pyydetään, ettei kirkossa 
valokuvata jumalanpalveluksen 
ja konfi rmaation aikana. Sopi-
va hetki kuvaamiseen on lopuk-
si tapahtuva todistusten jako. - 
Seurakuntapäivä Rauhanyhdis-
tyksellä klo 16.
Ma 22.3. Aamurukous srk.kes-
kuksessa  klo 8. - Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 23.3. Omaishoitajat srk.kes-
kuksen kahviossa klo 13. Tie-
dustelut Tiina Kulha-Hynninen 
puh. 040-769 4264.
Ke 24.3. Mielenterveyskuntou-
tujien tapaaminen srk.keskuk-
sen alakerrassa klo 13. - Raa-
mattu- ja lähetysilta srk.keskuk-

Kuolleita

Seurakuntatietoja

Puoliso, isä ja pappa

Mikko Johannes
RONKAINEN
* 23.06.1929
† 04.03.2010

Tule tuuli, tuui purtta,
vieös veikkosi venettä!
Anna juosta puisen purren,
mennä mäntyisen venehen,
saarelle sanattomalle,
niemelle nimettömälle!

Eila
Tuula ja Tiina perheineen
Sari ja Jari-Matti perheineen
sukulaiset
ystävät

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos Harjavallan terveyskeskuksen vuodeosasto 1 

henkilökunnalle Mikon hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Reijo Kalevi
TALA
* 7.8.1932 Keikyä
† 21.2.2010 Keikyä

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Airi
Heli, Kari, Ilona ja Viola
muut sukulaiset ja ystävät

Kun yhdessä matkaan lähdettiin,
oli nuoruuden aika kultainen.
Vuodet vierivät, yhdessä kuljettiin,
niin jaoimme päivän jokaisen.
Sinä ensiksi saavutit määränpään,
minä hetkeksi tänne jään.
Muistot niin kauniit sinusta jäi,
ne säilyvät sydämessäin.

Airi
Kun loistat tähtenä iltataivaan,
niin näethän meidät päällä maan.
Me täällä alhaalla hiljaa aivan,
Sinun tähteäs kirkasta seurataan.

Heli
Emme vielä halunneet ois
rakasta pappaa antaa pois.

Ilona ja Viola

Siunaus toimitettu läheisten ja ystävien  läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Valokuvaamo STUDIO-86, Sastamala.

Pauliina o.s. Parto ja 
Topi Vilenius. 
Vihitty 20.2.2010 
Karkun kirkossa.

Hääpalsta

VAMMALAN SEUDUN KANSANLÄHETYS

MATALAN KYNNYKSEN 
MAJATALOILTA

YLISTYSTAPAHTUMA
SU 21.3.2010 KLO 16.00

Liekolankadun rukoushuoneella
Teija Aaltonen, Vilho Purola, juonto Raija 

Majanen, Ylistysryhmä. Tervetuloa.

”kuuleeko kukaan”
TO 18.3.2010 KLO 18.30

Liekolankadun rukoushuoneella
Marja Hautamäki, Raija Majanen

SAR SHALOM –  MESSIAANINEN
SEMINAARI JA MUSIIKKIJUHLA

.
€

Tapahtuman järjestävät Jämijärven ja Vammalan helluntaiseurakunnat 
yhdessä Fidan Baltian juutalaistyön tiimin kanssa.

TERVETULOA KOKEMAAN JA NÄKEMÄÄN!
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sessa klo 18,  Pentti Heinilä ja 
Lars Pajuniemi.
To 25.3. Tulkkilan lähetyspiiri 
klo 18 Ritva ja Antti Pihlavalla, 
Räätälinkatu 10. - Kristillisten 
eläkeläisten järjestämä rukous-
ilta srk.keskuksessa klo 18, Tau-
no Wikström.
Pyhäkoulu:
Su 21.3. Pyhäkoulu klo 12.
Perhekerho:
Ti 23.3. Tulkkilan 2.ryhmä srk.
keskuksen alakerrassa klo 9.30-
11. Pääsiäisaskartelua!
Varhaisnuorisotyö:
Ke 24.3. Touhukerho Korkea-
ojan koululla klo 14.30-15.30.
Ke 24.3. Eläinkerho Pappiksella 
klo 16.30-18.00.
Lisätietoja varhaisnuorisotyön 
kerhoista antaa nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Juhela (Puh. 040 
848 2020).
Nuorisotyö:
Kerhot:
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16–17.30. -  Raa-
mis klo 15.30–16.30 torstaisin 

Pappiksella. Luetaan Johannes-
ta, pähkäillään, kysellään ja eh-
kä opitaan jotain uutta! Pelisali 
torstaisin Tulkkilan koulun sa-
lissa klo 17–18. Tule pelaamaan 
rennolla otteella.
Muu ohjelma:
Ke 10.3. klo 15.30–17 III riparin 
oppitunti srk.keskuksessa, Hen-
ri Tuominiemi.
Pe 18.3. Pappiksella III riparin 
oma nuortenilta klo18, Sanna, 
Niina ja isoset.
Su 21.3. Kokemäen kirkossa I 
leirin konfi rmaatio klo10.
Pe 26.3. Reissu Musamessuil-
le Helsinkiin. Lähtö 15.15 Ui-
mahallin kentältä, paluu noin 
03.15. Lipun hinta 15 euroa. 
Esiintyjinä esim. Kevin Max 
(USA), Bob K. (Swe), Lumina 
Polaris, Saraste… Ilmoittaudu 
Elinalle ke 24.3. mennessä 040-
8462745 tai e.torma@evl.fi .
Tulossa:
Yhteinen nuorten pääsiäislei-
ri säkyläläisten ja huittislaisten 
kanssa 2.-4.4. Säkylän Pihlavas-

sa. Kysele lisää Elinalta tai San-
nalta!
Lähetyskirpputori: Ti 30.3. 
Myyjäiset. Lahjoituksia vastaan-
otetaan. Avoinna: ti-pe klo 10-
16 ja la klo10-13.

Kauvatsan alue:
Su 21.3. Marian ilmestyspäivä. 
Messu klo 10, Veikko Ruusu-
vuori, Paula Tuomisto. Lukija-
na Taru Aappola. Kirkkokuoro.
Ma 22.3. Virsipiiri klo 14 van-
hustentalolla. - Naisten saunail-
ta Aittakarissa klo 17.30. Muka-
na Marja Joukio-Hirvijärvi.
Ke 24.3. Keskiviikkokerho srk.
talolla klo 13. Vieraana Lars Pa-
juniemi.
Pe 26.3. Raamattupiiri srk.talol-
la klo 18.
Ennakko:
Palmusunnuntaina lähetysar-
pajaiset ja kirkkokahvit srk.ta-
lolla heti jumalanpalveluksen 
jälkeen.
Perhekerho:
To 18.3. Perhekerho klo 9.30-11 
srk.talolla.
Varhaisnuorisotyö:
Ti 23.3. Puuhakerho Kauvatsan 
seurakuntatalolla klo 15-17

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 17.3. klo 18.30 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
Su 21.3. klo 18.00 RUIS-ilta. 
Eväitä elämän tielle: J Mäkinen

Hautauspalvelut

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

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

Esko Koskela meneh-
tyi äkilliseen sairas-
kohtaukseen 21.tam-
mikuuta 2010 Trelle-
borgissa Ruotsissa.

Hän oli syntynyt 
17.syyskuuta 1939 
Mouhijärvellä Kota-
järvenmaassa.

Esko oli pitkän lin-
jan muusikko, hänel-
le soitto ja viihdyt-
täminen olivat kut-
sumus. Soittamisen 
vahva halu ilmeni jo 
hyvin nuorena. Kou-
lumatkat usein aamui-
sin päättyivätkin Tyr-
vään Kallialassa Jo-
kisen Pentille, jonka 
haitarilla Esko loih-
ti ensimmäisiä säve-
liään. Saatuaan 50-lu-
vun alussa oman hai-
tarin, vietti soittami-

seen sai lopullisen 
sinetin. Melko nope-
asti Esko perusti en-
simmäisen orkesterin-
sa, joka viihdytti tans-
siin tahtovaa kansaa. 

Eskon sosiaalinen 
verkosto oli hämmäs-
tyttävän laaja. Häneen 
soittajana ja tanssien 
järjestäjänä luottivat 
useat iskelmätaivaan 
tähdet ja viihdealan 

ammattilaiset –50 lu-
vulta alkaen. 

Esko esiintyi  ym-
päri Suomen erilai-
sissa kokoonpanoissa 
luoden elinikäisiä ys-
tävyys-suhteita, jotka 
tuntuivat vain syven-
tyvän Eskon muutet-
tua –60 luvulla Ruot-
siin. Ruotsissa Esko 
jatkoi soittamista ja 
tanssien järjestämistä, 
työskennellen lisäksi 
Trelleborgissa kumi-
tehtaalla josta jäi myös 
eläkkeelle. 

70-luvul la  Es-
ko saavutti useita ar-
vokkaita tunnustuk-
sia soittotaidoistaan 
erilaisissa kilpailuis-
sa, tärkeimpänä saa-
vutuksena maailman-
mestaruus 1977.

Pohjois-Amerik-
ka oli Eskolle myös 
usein vierailun koh-
de. Suomesta muutta-
neet siirtolaiset koki-
vat Eskon haitareinen 
tuovan Suurten Järvi-
en rannoille palan pe-
risuomalaista tunnel-
maa jonka lähettiläänä 
Esko oli omiaan. Näil-
tä vierailuilta syntyi 
myös yksi Eskon tun-
netuimmista sävellyk-
sistä Vancouverin-ilta.  

Muuttolinnun ta-
voin Esko saapui  
Ruotsista joka ke-
sä Vammalaan.  Pe-
rinteeksi muodostui  
järjestää ainakin yh-
det kesätanssit ja nä-
mä Muistojen Iltamat 
olivat aina yleisöme-
nestys.

Eskon soittotai-
don lisäksi iloinen se-
kä vaatimaton luonne, 
sulatti kaikkien sy-
dämet ja hän oli erit-
täin toivottu vieras 
pienimmissäkin tilai-
suuksissa.

Aina pelimannin 
elämä ei soinut iloi-
sesti duurissa, Es-
kon avioliitosta Tert-
tu Koskelan kanssa 
syntyi poika Harri, jo-
ka menehtyi auto-on-
nettomuudessa vuon-
na –93. Esko saatet-
tiin viimeiseen lepoon 
poikansa viereen Keu-
ruun hautausmaal-
le, jonne Harrin po-
jat ukkinsa halusivat 
laskea.

Tapio Riutta

Kuolleita

Harmonikkataiteilija Esko KoskelaVia Dolorosa –pääsiäisvaellus 
on avoinna Vammalan seura-
kuntatalossa palmusunnun-
taista pitkäperjantaihin. Suo-
sittuun tapahtumaan odote-
taan tänäkin vuonna paria tu-
hatta kävijää.

Ennen palmusunnuntaita 
on kuitenkin paljon tehtävää. 
Sastamalan seurakunta etsii 

parhaillaan vapaaehtoisia ra-
kentamaan ja toteuttamaan ta-
pahtumaa.

Mukaan voi tulla useana 
päivänä tai vaikka vain pa-
riksi tunniksi opetuslapsek-
si, Pietariksi, palvelijaksi, Pila-
tukseksi, enkeliksi, avustajak-
si Golgatalle, yleismieheksi tai 
oppaaksi. Myös rakennus- ja 

purkutalkoisiin tarvitaan va-
paaehtoisia.

Tehtävät eivät vaadi erityis-
taitoja ja niihin opastetaan. 
Kaikenikäiset voivat osallis-
tua.

Tarkemmat tiedot talkoista 
ja yhteyshenkilöistä on ilmoi-
tettu seurakuntatiedoissa.

Arkienkeleitä 
Mouhijärven torilla

Kiikan 
leijonilla 
konsertti 
kirkossa

Kiikan Lions Club järjes-
tää keväisen kirkkokonsertin 
Kiikan kirkossa sunnuntaina 
28.3.kello 19.00.

Konsertti koostuu lähes ko-
konaan kotoisista esiintyjis-
tä. Sastamalan Opiston Kiikan 
nuorisopuhallinorkesteri, Kii-
kan Torvisoittokunta ja Tähti-
kuoro esittävät ohjelmistoaan. 
Lisäksi ohjelmassa on yksin-
lauluesityksiä, joista vastaavat 
kanttori Anu Mattila ja Tan-
ja Kallio. Musiikin lomassa on 
pastori Jouni Pihlajamaan puhe. 
Myös yleisö pääsee laulamaan.

Kirkkokonserttien järjestä-
misessä Lions klubilla on vuo-
sikymmenten mittaiset perin-
teet. Edellisen kerran konsertti 
järjestettiin vuonna 2006.

Järjestettävän konser-
tin tuotolla Lions Club tukee 
nuorten kasvatustyötä tekevi-
en seurojen ja yhdistysten toi-
mintaa.

Ke 24.3. klo 18.30 Israel-ilta/
Anneli Savolainen. Kahvia tar-
jolla puoli tuntia ennen koko-
uksen alkua.
Katso kuukausiohjelmamme ja 
yhteystietomme www-sivuil-
tamme.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Kynnysmaa Heikki Johannes 
78 v

To 18.3. klo 12.45 Ilolassa mu-
siikkitilaisuus. Mukana Keikyän 
veteraaniveljet ja kanttori.
Pe 19.3. klo 14 Laulutilaisuus 
vanhustentalolla, lauletaan kär-
simysajan virsiä, kaikki terve-
tuloa!
Pe 19.3. klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla.
La 20.3. klo 9 Rippikoulu srk-
talolla.
Su 21.3. klo 10 Messu, Harri 
Lammi saarnaa. Kirkkokahvi- 
ja lähetystilaisuus srk-talolla. 
Lammien lähettiperhe mukana. 
Rippikoululaiset osallistuvat!

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 17.3. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta.
To 18.3. klo 18 Ilontuojien ker-
ho.
Pe 19.3. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 21.3. klo 11 Kiikoisten Beta-
nia ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous ja klo 12 seurakunnan 
vuosikokous ja ehtoollinen.
Ma 22.3. klo 19 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 24.3. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
Pe 26.3. klo 18-21 Kids´Action 
Night Toukolan koululla.

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Sinikka Tuulikki Järvenpää 
58v

Nettisivujen päivänsana toi-
mii paastonajan matkaoppaana, 
teksti vaihtuu viikoittain.
Ke 17.3. hartaudet: klo 12.15. 
Päivätoiminta ja klo 14 Koti-
ranta 2; klo 13 keskiviikkokah-
vit srk-koti, Mia Rissanen ker-
too elämästä Baskimaassa – tule 
kyselemään!
Su 21.3. klo 18 (huom! aika) 
messu; Jokinen-Lundén, Hä-
mäläinen
Ma 22.3. klo 18.30 raamattu-
luento srk-kodilla, J.Rankinen, 

Via Dolorosa etsii tekijöitä

Majataloilta Kiikassa Marianpäivänä
Kiikan kirkossa vietetään ma-
rianpäivänä 21.maaliskuuta 
kello 18 Luovuuden 

Majataloiltaa. Jumalan ih-
meitä ilmentämässä on tyr-
vääläinen pantomiimiryhmä 

Mime Machine, varhais-
nuorten gospel-liikuntaryh-
mä Isän askelissa ja kuvatai-

teilija Elina Kujansuun taide-
teokset.

Illan juontaa Outi-Lee-
na Uotila ja musiikista vas-
taa tuttuun tapaan Majata-
loiltojen lauluryhmä Pisara. 
Perheen pienimmät voi illan 
ajaksi viedä hoitoon Kiikan 
lastentalolle. 

Kiikan kappeliseurakunta 
järjestää Majataloiltoja neljä 
kertaa vuodessa. Seuraava ilta 
on sunnuntaina 16. toukokuu-
ta kello 18. Silloin vieraana on 
rokkipappi Tarvo Laakso.

Tämän vuoden yhteisvastuu-
keräys haastaa ihmisiä ”arki-
enkeleiksi” auttamaan köyhiä 
Haitissa ja kotisuomessa.
Erityisteemana on ruokahuol-
lon turvaaminen. Kirkkovuo-
dessa tämän viikon aiheena on 
”elämän leipä”. Niinpä mouhi-
järveläiset arkienkelit pitävät 

Mouhijärven torilla perjan-
taina 19.3 kello 9-11 leipäar-
pajaiset.

Arvalla voi voittaa koto-
na leivottua leipää tai muu-
ta maistuvaa. Myyjät tunnis-
tat valkoisesta yhteisvastuulii-
vistä. Ole Sinäkin arkienkeli ja 
tule mukaan auttamaan.

Gospelia Kämmäkässä
Sastamalan seurakunta ja 
Kämmäkän kyläseura järjestä-
vät tulevana sunnuntaina gos-
pel-konsertin Kämmäkän ky-
lätalolla. Konsertti alkaa kello 
18 ja siellä kuullaan kauniita 
uudempia hengellisiä lauluja 
Pekka Simojoelta, Jaakko Löy-

tyltä, Jukka Salmiselta, Tapani 
Nuutiselta,  muutama negros-
pirituaali ja afrikkalainen sä-
velmä.

Konsertin laulusolistina on 
Marianne Fontaine ja hän-
tä säestää kanttori Lasse Ra-
jalampi. 

Kriisiraskaustyö aiheena 
Gospel Cafe Sofarissa
Sastamalan Gospel Cafe Sofa-
rissa puhutaan keskiviikkona 
24.3. kello 18 kristillisestä krii-
siraskaustyöstä. Illassa on mu-
kana Outi Papunen, joka on tä-
män ns. Itu-työn perustaja.

Itu-projekti on alkanut 
syksyllä 2004 Tampereen 
NMKY:n yhteydessä. Työn ta-
voitteena on tukea tyttöjä ja 
naisia kriisiraskaustilantees-
sa ja abortin jälkeisissä krii-
seissä. Toiminta sisältää pu-
helinpäivystyksen, neuvonta-
pistetoiminnan ja vertaistu-

kiryhmiä odottaville äideille, 
pienten vauvojen äideille, yk-
sinhuoltajaäideille ja abortin 
läpikäyneille. Työ pohjautuu 
kristilliseen ihmiskäsitykseen 
ja siksi projekti tarjoaakin po-
sitiivisia vaihtoehtoja abortil-
le.  Niille, joille abortti on jo 
osa elämänhistoriaa, itu-työ 
tarjoaa mahdollisuuden käsi-
tellä kokemustaan.

Illassa on mukana myös 
kriisiraskauden läpikäynyt 
nainen, joka kertoo kokemuk-
sestaan.

mitä Paavali opetti Jeesuksen 
paluusta? 1 tess 4:13-5:28
Ti 23.3. klo 18 lähetysavun sa-
nan ja rukouksen ilta op:n ker-
hohuoneella, Lappalainen, Heli-
nit, Jokiniemi
La 27.3. klo 9 alkaen martoil-
la lipaskeräys yhteisvastuun hy-
väksi kauppojen edessä
Su 28.3. klo 10 sanajumalanpal-
velus; klo 16 lättykirkko srk-ko-
dilla
Rippikoulu: 
ti 23.3 klo 15.30-17
Retki Tyrvään kirkkoon: 
Heikki Sarmannon Talvisota-re-
quiem Händel-kuoron esittämä-
nä la 27.3. klo 18. ohjelma 10 eu-
roa, sotaveteraanit puolisoineen 
ilmaiseksi. ilm. kirkkoherranvi-
rastoon viim. 22.3. jos tarpeeksi 
lähtijöitä tilataan yhteiskuljetus 
(matkan hinta n.10 e), muuten 
yhteislähtö srk-kodilta.

Punkalaidun
KUOLLUT:
Vappu Esteri Tuulensuu 95 v.

To 18.3. klo 14 hartaus Kaisan-
kodilla (Tulkki). Klo 14 Oma-
kerho Toukolassa (Pyykkö). Klo 
18 kirkkokuoron kevätkokous ja 
harjoitukset srk-talolla. 
Pe 19.3. klo 18.30 Oriniemen 
kinkerit Kristiina ja Ari Pouta-
lassa. 
La 20.3. klo 7.30 kirkkokuoron 
lähtö srk-talolta Eurajoelle.  Klo 
10-13.30 rippikoulua. I-leiri srk-
talolla ja II-leiri pappilassa, klo 
11.30 vaihto; opettajina Pyyk-
kö ja Karo. 
Su 21.3. klo 10 Marianpäivän 
messu kirkossa ja samalla viete-
tään naistenpäivää. Saarna: Lii-
sa Purho, lit. Karo, k-u: Jokita-
lo. Virret: 256; 50; 52; 416; 229; 
232; 449. Lauluryhmä PelaQ 
Urjalasta laulaa messussa ja srk-
talolla. Tekstinlukijat: Tarja Jus-
sila ja Raija Lievejärvi. Martat 
kantavat kolehdin. Messun jäl-
keen Marttojen tarjoamat kirk-
kokahvit ja ohjelmahetki srk-ta-
lolla. Tervetuloa mukaan! 
Ma 22.3. klo 18 naisten raamat-
tupiiri srk-talolla (Pyykkö). 
Ti 23.3. klo 14  SPR:n kerho ja 
ehtoollisen vietto vanhusten-
talon kerhohuoneella (Tulkki, 
Pyykkö). 
To 25.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset srk-talolla. 
Pe 26.3. klo 18.30 Sadonmaan 
kinkerit Leila ja Heikki Karu-
sella. 

Su 28.3. klo 10 Palmusunnun-
tain perhekirkko ja lasten pääsi-
äiskirkko kirkossa.
Kastettu: Eveliina Katariina Ke-
to. Oona Odessa Emilia Poutala 
(Akaan srk). 

Nuorisotyö:  
La 20.3. klo 8 Partioketut kau-
punkiretkelle srk-talolta
Ma 22.3. klo 14 Miniklubi 
Nurkkaputkalla, klo 18 Karhu-
kopla kololla
Ti 23.3. klo 14 Pelikerho Kier-
tolan koululla, klo 17 Näytelmä-
kerho srk-talolla
Ke 24.3. klo 18 Partioketut ko-
lolla
Pe 26.3. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla
La 27.3. klo 10-13 Koko per-
heen askartelupäivä srk-talolla. 
Tarvikemaksu 2e/hlö.
Pääsiäisajan tapahtumat esillä 
kirkossa hiljaisen viikon ajan. 
Opastettu pääsiäisvaellus ma 
29.3. ja ti 30.3. klo 18-20.
Retket: 
Kesäretki Raumalle tiistaina 
25.5.2010. Lähtö klo 8.15 srk-
talolta. Hinta 50 euroa. Ilmoit-
tautumiset ma-to klo 9-11 dia-
koniatoimistoon puh. 7674190  
11.5. mennessä.

Köyliö
KUOLLUT: 
Kauko Aleksi Santanen Vuoren-
maalta, 86 v.

To 18.3. klo 18 lauluryhmän 
harjoitukset seurakuntatalolla, 
Ketola.
Su 21.3. klo 10 messu kirkossa, 
rov. Veijo Järvinen, Ketola. Pal-
veluvuorossa Köyliön pelastus-
toimi. Kirkkokahvit Järvisalilla.
Ti 23.3. klo 18 iltakirkko Vuo-
renmaan kirkossa, Vuorenmaan 
koulun oppilaat,  Minna Niemi-
nen, Vuola, Saarenketo. Klo 19 
raamattupiiri seurakuntatalol-
la, Kaumi.
Ke 24.3. klo 13.30 päiväharta-
us Palvelukeskuksessa, Keto-
la. Klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous seurakuntatalolla (vain jä-
senille). Klo 18 Vinnari-Ehta-
mon lähetys- ja diakoniapiiri 
Irma ja Pentti Vähätalolla, Vuo-
rinen, Ketola.
To 25.3. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa, Vuorinen. Vieraana 
lapsipsykologiTerttu Jokinen. 
Klo 18 lauluryhmän harjoituk-
set seurakuntatalolla, Ketola.
Su 28.3. klo 10 palmusunnun-
tain perhekirkko kirkossa. Pal-
veluvuorossa varhaisnuoret. 

Kirkon jälkeen seurakunnan 
kerhot esittelevät toimintaansa 
Järvisalilla. Kirkkokahvien ohel-
la arvontaa, Vuola, Saarenketo.
Päiväkerhotyö:
Hiljaisella viikolla viikko 13 ei 
ole päiväkerhoja, jatkuu pääsi-
äisen jälkeen.
Nuorisotyö:
To 18.3. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.
Pe 19.3. klo 18 nuortenil-
ta Huom! Säkylän pappilassa:  
”Vaaran vyöhykkeellä”, Makke 
ja Säkylän väki.
To 25.3. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.
Pe 26.3. klo 18 nuortenilta seu-
rakuntatalolla, Makke: ”Taru 
ristin Herrasta”.

Säkylä
Kastettu: 
Eemeli Wiljam Kumpuvuori

Ti 16.3. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa. Kirkkoherran-
virasto suljettuna ti 16.3. ja ke 
17.3. , sekä to 18.3. klo 9-11 kou-
lutuksen vuoksi
Ti 16.3. klo 18 miestenpiiri 
Pihlavan saunalla , K.Koivisto 
(Huom päivä)
To 18.3. klo 8-12 Lähetyksen 
leipätori torilla
Su 21.3. klo 10 messu kirkossa, 
Isotalo, Kivimäki, Junnila
Ma 22.3. klo 16.30-18  vauva-
kerho Pappilassa, tuote-esitte-
lyä, Outi ja Pirita
Ti 23.3. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa
Ke 24.3. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla
Ke 24.3. ei ole raamattupiiriä
To 25.3. klo 18 Kenian lähetys-
piiri Aili Mikolassa, Pyhäjärven-
tie 4, Matti Kiviranta
Su 28.3. klo 18 perhejumalan-
palvelus kirkossa, Marja Jou-
kio-Hirvijärvi, Perko, Mänty-
nen, Järvinen, Seppälä, Kivimä-
ki, Salo, päiväkerholaiset, Elise 
Mäntyranta, ja muskari
Kinkerit:
Su 21.3. Iso-Vimman kinke-
rit klo 18 Helvi Rekolan luo-
na, Riistanpyytäjäntie 6, Isota-
lo, Junnila. Aiheet: konfi rmaa-
tio, 2.Tim3:14-17 ja kolmas us-
konkappale. Virret: vanhat, 217, 
570; uudet 236, 237. Mukaan 
Raamattu, Katekismus ja virsi-
kirja. Kolehti yhteisvastuulle.
Nuoret:
To 18.3. klo 15.00 päivärippi-
koulu seurakuntatalolla
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 Minna Isotalo

Käärmeet luikertelivat Huit-
tisissa Länsi-Suomen opis-
tolla ja Vammalassa Sylvään 
koululla viime viikonloppu-
na. Esillä oli noin 100 erilais-
ta käärmettä kobrista pytho-
neihin ja mamboista vilja-
käärmeisiin. 

Näyttelyn pääorganisaat-
tori Hannu Mannisen mu-
kaan jokainen käärme on 
yksilö omine luonteenpiir-
teineen. Käärmeillä on toi-
sinaan yllättävän pitkä muis-
ti. -Jos käärmeen vihan saa 
päälleen, niin se on ikuista. 
Näyttelyn konkaria, 22-vuot-
ta kiertueen mukana kulke-

nutta tiikeripythonia ei yksi 
kiertuejärjestäjistä pysty kä-
sittelemään lainkaan. Torsti 
hyökkää hänen kimppuunsa 
heti, vaikka on meidän mui-
den seurassa ihan rauhalli-
nen. 

Suurikokoinen tiikeripyt-
hon on aika erikoinen tapa-
us muutenkin. Hannu Man-

nisen näyttelykäärmeistä 
suuri osa tuhoutui 1,5 vuot-
ta sitten tulipalossa. Man-
ninen kertoo muun muassa 
kaikkien myrkkykäärmei-
den tukehtuneen savuun. 
Neuvokas Torsti sen sijaan 
löytyi vahingoittumatto-
mana suihkutilan nurkas-
ta. -Terraarion etupleksi su-
li, ja Torsti oli ottanut hat-
kat. Yksi miehistämme mel-
kein kompastui pimeässä 
makaavaan otukseen, muis-
telee Manninen. 

Käärmenäyttelyssä 
eroon käärmekammosta

Käärmeet ovat yleistyneet 
lemmikkieläiminä Suomessa 
viime vuosien aikana. Kissan 
tai koiran tapaista lemmikkiä 
käärmeestä ei Manninen mu-
kaan saa, mutta käärmeellä 
on etunsa. -Se sopii allergi-
koille aivan loistavasti, ja sen 
touhuja on hauska seurata. 
Haittapuolena ovat ainoas-
taan kanssaihmisten reakti-
ot. Onhan se ikävää, jos vie-
raat kääntyvät jo porstuassa 
takaisin tulosuuntaan, hän 
naurahtaa. Käärmettä täytyy 
myös muistaa käsitellä pal-
jon, jotta se kesyyntyy ja tot-
tuu ihmiseen. Myrkkykäär-
meitä näyttelyjärjestäjät ei-
vät suosittele kotioloihin lai-
sinkaan. 

35-vuotta käärmeiden kans-
sa Suomea kiertänyt Manni-
nen toteaa käärmeisiin kohdis-
tuvan paljon virheellisten tie-
tojen ruokkimia turhia pelko-

ja. Ihminen pelkää sitä, mitä ei 
tunne. -Jo raamatussa käärme 
esitetään pelkästään pahana 
eläimenä. Käärme ei ole iljet-
tävä, märkä ja limainen, vaan 
lämmin, sileä ja miellyttyvän 
tuntuinen pideltävä. 

Näyttelyssä oli mahdol-
lista saada näppituntumaa 
matelijoihin eläintenhoita-
jan valvonnassa. Moni näyt-
telyvieras näytti yllättyvän 
positiivisesti kohtaamises-
taan käärmeen kanssa. Toki 
joukkoon mahtui niitäkin, 
jotka tutustuivat otuksiin 
pleksin takaa ja vielä tur-
vallisen tuntuisen välimat-
kan päästä. Luulenpa kui-
tenkin, että käärmeet saivat 
viikonlopun aikana monta 
uutta ystävää.

 Hannu Virtanen

-Viimeisen kahden vuoden 
aikana kuljetusalan kisa on 
koventunut, kun EU:hun 
päässeet entiset itäblokin 
maat ovat tulleet markkinoil-
le, sanoo Vammalan Kulje-
tus-Pojat Oy:n toimitusjoh-
taja, kaupunginvaltuutettu 
Kari Suhonen, jonka omaan 
ikämittariin tulee ensi lauan-
taina 50 vuotta. 

Suomalaisten kannalta Su-
hosen mukaan pelastavana 
saarekkeena ovat vielä vaati-
vimmat tehtävät, joissa tarvi-
taan kielitaitoa sekä kysytään 
taitoja kirjautua tietokoneel-
la lastaus- ja purkupaikoille. 
Sen sijaan kuljetuksista, jois-
sa täyskuorma viedään pis-
teestä A pisteeseen B, pudo-
taan. 

Suhonen ottaa hintaesi-
merkin Ruotsin-liikentees-
tä, jossa suomalaiset ovat 
40 prosenttia kalliimpia 
kuin uusista EU-maista tu-
levat tavaran kuljettajat. Ko-
timainen kuljetusala on hä-
nen mukaansa tulossa tien-
sä päähän.

-Sisäinen kustannusta-
so on saatava alas. Aluksi on 
painettava jarrua estämään 
kustannusten nousu, sitten 
pitää päästä myös painamaan 
kustannuksia alas.

EU:n alkuvaihe oli hetken 
aikaa maantieliikennealalla 
hyödyllinen. Jäsenyyden toi-
sessa vaiheessa onkin sitten 
jo alaa isketty aika pahasti.

-Kohtaamme lyömätöntä 
kilpailuetua palkoissa. Puo-
lassa on 40 miljoonaa asu-
kasta. Kyllä sieltä rekkakus-
keja löytyy. 

Kilpailun kiristyminen 
koskee ennen kaikkea kan-
sainvälistä kappaletavaralii-
kennettä, mutta vähitellen se 

siirtyy myös maan sisäisiin 
kuljetuksiin.

-Jos kustannustasoa ei 
saada alas, putoamme mo-
nella muullakin alalla.

Lounais-Pirkanmaan 
suurin kuljetusyritys

Kari Suhosen johtama Vam-
malan Kuljetus-Pojat Oy on 
Lounais-Pirkanmaan suu-
rin kuljetusyritys, jolla on 25 
työntekijää ja vaajat 20 autoa. 

-Suurimmillaan työnteki-
jöitä on ollut vakituisten tuu-
raajien kanssa lähes 40.

Viime marraskuussa tu-
li kuluneeksi 20 vuotta siitä, 
kun yritys merkittiin kaup-
parekisteriin. Yritys on ollut 
merkittävä huonekalujen kul-
jettaja. Tavaraa on viety aina 
Ruotsiin, Viroon ja Norjaan 
saakka.

-Mantereelle ei enää kan-
nata lähteä, Suhonen sanoo ja 
viittaa kilpailutilanteeseen.

-Tämän kokoinen yritys 
tarvitsee tietyn määrän suoria 
asiakkaita. Jos olemme toisten 
alihankkijoina, ei se ole enää 
yrittäjyyttä siitä näkökulmasta 
kuin sen itse koen. Kun logis-
tiikkakeskus on toimeksianta-
ja, kuljetusyritys on vähän niin 
kuin torppari.

Vammalan Kuorma-au-
toilijat ry:n puheenjohtaja 
Suhonen on ollut kymmen-
kunta vuotta. Länsi-Suomen 
kuljetusyrittäjien vuosikoko-

us on tuomassa jälleen alan 
väkeä enemmänkin Sastama-
lan Ellivuoreen, jonne puhu-
jaksi on lupautunut Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini. 

Järjestävän yhdistyksen 
nuijamiehellä on tapana ol-
la myös vuosikokouksen pu-
heenjohtaja, joten Suhosel-
le on tiedossa arvokas luot-
tamustehtävä Ellivuoren 
kokouk seen.

Talousmiehenä 
valtuustoon

Kari Suhonen on Sastamalan 
kaupunginvaltuutettu. Pe-
russuomalaisten ehdokkaak-
si hän lähti viime kunnal-
lisvaaleissa, ja heti tärppä-
si. Valtuustopaikka toi myös 
jäsenyyden teknisessä lauta-
kunnassa sekä valtuustoryh-
män puheenjohtajuuden.

-Minua kiinnostaa talous-
puoli, minkä vuoksi myös 
ehdokkaaksi asetuin. Kaup-
pasin vaaleissa ”arkijärkeä”. 
Ajattelin, että minulla olisi 
annettavaa juuri talousasi-
oissa.

-Ihan helpoimpaan vaali-
kauteen ei astuttu, kun tämä 
valtuusto asettui remmiin. 
Kyllähän tässä supistuvien 
resurssien kanssa tekemisis-
sä ollaan. Sastamalassa eri-
tyisesti vuosi 2012 on tiukka 
paikka, kun yhdistymisavus-
tukset loppuvat. Sastamalan 
kannalta tilanne on vielä sie-
dettävä, mutta tiukka ote on 
pidettävä.

Kaupungin osallistumista 
vaneritehtaan järjestelyihin 
hän pitää ehdottomasti suu-
rimpana yksittäisenä asiana, 
joka on vaatinut myös eni-
ten tunteja. Teknisen lauta-
kunnan jäsenenä Suhonen 
näkee, että järkeviä ja käyn-
nistämisen arvoisia hankkei-
ta olisi, mutta nyt on katsot-
tava vuoteen 2012 ja sen jäl-
keisiin vuosiin.

-Vakavin asia on huolto-
suhteen nopea muuttumi-
nen. On muistettava alati 
kasvavat terveydenhuollon 
menot. Palvelujen tehosta-
misessa ei niin onnistuta, et-
teivätkö kustannukset nousi-
si väistämättä. 

Suhonen pitää elinkeino-
elämässä vahvuutena sitä, et-

tä paikkakunnalla on vahvo-
ja perheyrityksiä. Täällä ei 
kaaduta yhden tehtaan mu-
kana.

-Emme voi täällä Sastama-
lassa kuitenkaan nojautua sii-
hen, että nykyiset yritykset 
pystyvät työllistämään tämän-
hetkisen määrä työntekijöitä.

Kuorma-auto vie 
kilparadoillekin 

Truck Racing eli ratakuorma-
autolla kilpaa ajaminen on tul-
lut Kari Suhoselle rakkaaksi 
harrastukseksi. 

-Kilpailu on minulle pään 
tyhjennystä. Lähdössä radalla 
ajatukset eivät ole menneet se-
kunniksikaan työasioihin, Su-
honen naurahtaa.

Kuorma-autoluokan kilpai-
lijat ovat perustaneet myös Ra-
ce Trucks Finland -yhdistyk-
sen, jonka  tarkoituksena on 
tehdä kuorma-autojen ratakil-
pailua tunnetuksi. Suhonen on 
yhdistyksen hallituksen jäsen. 
Yhdistys ajaa kuorma-auto-
luokan asioita ja päättää oman 
luokkansa teknillistä määräyk-
sistä. Race Trucks Finland on 
AKK:n alainen yhdistys, kuten 
moni autourheiluseurakin. 

-Ikävä juttu tässä on se, et-
tä tämä ei ole kovin halpa har-
rastus. Sponsoria ei ole helppo 
löytää.

Suhosen kolmas kausi kil-
pakentillä alkaa 14. toukokuu-
ta Kemorassa.

-Viime kaudella tuli sarjan 
viides tila ja sitä pitäisi lähteä 
puolustamaan.

-Vaikka kilpailu on kovaa, se 
on rakentavaa ja henki on hy-
vä. Kyllä kaverille rengas laina-
taan ja muutenkin häntä aute-
taan.

-Tämä on muuten muka-
vinta, mitä olen kuorma-au-
tolla tehnyt.

Kiinnostus talousasioihin vei 
kuljetusyrittäjän myös kunnalliselämään

Toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu Kari Suhonen täyttää 50 vuotta ensi lauantaina. Taustalla oleva ratakuor-
ma-auto odottelee Karin tapaan toukokuussa alkavaa kilpailukautta.

Suuri käärmenäyttely tarjosi 
ihastuksen ja inhon tunteita 

Verneri Sarjomaa piteli kuningasboaa isännän ottein. -Ei tunnu missään, nuoriher-
ra kommentoi. Else Koskinen (takana) uskaltautui hänkin hieman myöhemmin otta-
maan boan harteilleen. -Shokkiterapiaa käärmekammooni, hän totesi.  52 kiloinen tiikeripython Torsti on näyttelyn vanhin käärme.

Viljakäärme soveltuu hyvin lemmikiksi. Eläimen har-
teilleen yllättäen saanut toimittaja ei ainakaan toistai-
seksi ole käynyt eläinkaupassa. 



11Keskiviikko maaliskuun 17. 2010

LC Sastamala/Vammalalla on juhlavuosi

Viisikymppisen 
klubin hyvät teot 
jatkuvat edelleen

 Hannu Virtanen

Lions Club Sastamala/Vam-
malan juhlavuoden päälahjoi-
tus, 120 tuolia Sastamalakodin 
ruokalaan, luovutettiin vii-
me perjantaina. Kodin asuk-
kaiden edustajina lahjoituk-
sen ottivat vastaan Viivi Poh-
jolainen ja Leo Korventausta. 
Klubin edustajina tuoleja oli-
vat luovuttamassa president-
ti Pertti Tihveräinen ja sih-
teeri Keijo Laine sekä lady-
puolisot Aino- Maija Tih-
veräinen ja Hanna Laine.

Leo Korventausta toi-
voi puheenvuorossaan 
leijonien jatkossakin ole-
van mukana Sastama-
lakodin tukemisessa. 
Pertti Tihveräinen ja 
Keijo Laine saattoivat 
hyvin vastata toivo-
mukseen myöntäväs-
ti, sillä Sastamalakoti 
on ollut klubin pysy-
vä palveluaktiviteet-
ti vuodesta 1963, 
jolloin klubin pe-
rustajajäsen Tauno 
Lehtinen esitti klu-
bin ryhtyvän aloit-
teentekijäksi palve-
lukodin aikaansaamiseksi.

Kodin asukkaat olivat osal-
listuneet nyt luovutettujen 
tuolien mallin valintaan. Va-
litut tuolit tuovat kodinomai-
suutta ja lämpöä ruokasaliin. 

Tuolien luovuttamisen jäl-
keen klubin edustajat kävivät 
Tyrvään kirkolla laskemassa 
seppeleen Kotirintama-muis-
tomerkille, jonka klubi raken-
nutti vuonna 2004. 

-Haluamme näin muistaa 
edesmenneitä klubimme jäse-
niä ja heidän tekemäänsä työtä 

lionstoiminnan ja kotiseudun 
hyväksi, presidentti Pertti Tih-
veräinen sanoi.

Lionsjärjestö on tullut tun-
netuksi kansainvälisestä toi-
minnastaan, mutta Pertti Tih-
veräisen mukaan nyt juhla-
vuonna LC Sastamala/Vam-
mala on halunnut muistaa 
erityisesti omaa seutukun-
taa. Sastamalakodin ruokalan 
uusien tuolien lisäksi leijonat 
ovat lahjoittaneet kodille uu-
den kesähuvimajan.

Juhlavuoden kunniaksi 
klubi on tukenut myös muita 
yhteisöjä ja yhdistyksiä paik-
kakunnalla. Näitä ovat Syl-
vään koulun vanhempainyh-
distys, Tyrväänkylän koulun 
vanhempain yhdistys, Valepan 
C-tytöt, Roismalan Ponnistus, 
Sastamalan musiikkiyhdis-
tys, Potilasyhdistys Tukipila-
ri, Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin psykiatria sekä Lantu-
lan kyläyhdistys.

-Kaikkiaan eri avustuskohtei-
siin on lahjoitettu yli 20 000 eu-
roa, sihteeri Keijo Laine laskee.

Klubi on lisäksi tukenut 
lionsnuorisoleiriä Ylöjärvel-
lä sekä kouluttanut Quest-
kasvatusohjelman puitteissa 
kaksi opettajaa. Toukokuussa 
jaetaan perinteiset stipendit 
Vammalan kouluilla. Kesällä 
sastamalalainen nuori opiske-
lija pääsee USA:han, mikä on 
perinne sekin.

LC Sastamala/Vammala laski seppeleen Tyrvään kirkolla olevalle ja klubin tilaamal-
le Kotirintama-muistomerkille. Muistomerkki on karkkulaisen Pekka Niemisen työ.

Tuolit ottivat asukkaista vastaan Viivi Pohjolainen ja Leo Korventausta. Luovuttaji-
na olivat klubin sihteeri Keijo Laine ja presidentti Pertti Tihveräinen sekä ladyt Ai-
no-Maija Tihveräinen ja Hanna Laine. Oikealla ovat kodinjohtaja Paula Kokkonen ja 
hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuominen.

Klubin 50-vuotishistorii-
kin kokosivat Rauno Laiti-
nen ja Jussi Lehtinen. His-
toriikki jää myös muis-
toksi tammikuussa edes-
menneen Rauno Laitisen 
merkittävästä lionstyöstä.

 Hannu Virtanen

Lakeside Golf & Country Club 
Oy vahvistaa organisaatiotaan 
toiminnan laajentuessa. Vara-
toimitusjohtajaksi on huhti-
kuun alusta alkaen nimitetty 
Johanna Mäkelä. Hän on toi-
minut vuodesta 1997 eri teh-
tävissä Lakeside Golfissa ja 
viimeksi toimistopäällikkönä 
vuodesta 2005 alkaen. 

Nykyinen toimitusjohta-
ja Liisa Kuparinen siirtyy ensi 
vuoden alusta alkaen emoyh-
tiö Lakeside Invest Oy:n toi-
mitusjohtajaksi tehtävänään 
erityisesti yhtiöiden markki-
nointiin ja rahoitukseen liit-
tyvät tehtävät. Tällöin opera-
tiivisen toiminnan vastuu siir-
tyy Johanna Mäkelälle.

Toimitusjohtaja Liisa Ku-
parisen mukaan organisaati-
on vahvistaminen on seuraus-
ta juuri toiminnan laajentumi-

sesta. Lakeside Golfi n alueelle 
on kaavoitettu 45 tonttia va-
paa-ajan asumiseen. Rakenta-
misen suunnittelu ja toteutus 
ovat käynnissä. 

Ensimmäiset loma-asun-
not valmistuivat viime vuonna 
ja tälle kaudelle palvelutarjon-
ta lisääntyy entisestään vuok-
rattavilla loma-asunnoilla. En-
simmäisessä vaiheessa Järven-
ranta-kentän välittömään lä-
heisyyteen rakennetaan kaksi 
90 neliömetrin loma-asuntoa, 
jotka valmistuvat ensi vapuksi 
ja ovat vuokrattavissa heti tou-
kokuusta lähtien.

Maalaisklubista 
golfkeskukseksi

Lakeside Golf on vuonna 1992 
toimintansa aloittanut golfyh-
tiö Sastamalan Karkussa. La-
keside on kehittynyt kahdes-
sakymmenessä vuodessa pie-

nestä maalaisklubista merkit-
täväksi golfk eskukseksi.

Nykyisin pelaajien käytössä 
on kaksi 18-reikäistä golfk ent-
tää ja Lakeside Golf on Pir-
kanmaan suurin golfk eskus. 

-Asiakkaat ovat pääasiassa 
pirkanmaalaisia, mutta kentäl-
lämme käy vieraspelaajia ym-
päri Suomea ja heidän osuu-
tensa on lähes kolmannes koko 
pelikierrosmäärästä, toimitus-
johtaja Liisa Kuparinen kertoo.

-Kaudella 2009 pelattiin 
yhteensä noin 40 000 kier-
rosta. Kentät ovat kiinnosta-
via ja ennen kaikkea uudem-
pi kenttämme Pirunpelto on 
noteerattu merkittävimpien 
suomalaisten kenttien jouk-
koon. 

Kuparinen mainitsee, että 
Lakeside Golfi n toiminta on 
perustunut pitkälti asiakkaat 
huomioivaan palveluun ja se 
on saanut arvostusta pelaajilta. 

-Lakeside Golfin palve-
lu onkin äänestetty kenttiä 
vertailtaessa jo useana vuon-
na Suomen parhaimmistoon. 
Palvelumallin kehittämisen 
lähtökohtana on alusta alkaen 
ollut, että asiakkaan eli pelaa-
jan on helppo aloittaa golf ja 
nauttia harrastuksestaan miel-
lyttävässä ympäristössä.

Yksi merkittävä haaste ja ke-
hityskohde on edelleen olemas-
sa: 1700-luvulta peräisin olevan 
kartanorakennuksen saneeraus. 

Kuparisen mukaan klubi-
ravintolana toimivan raken-
nuksen saneeraus on hankala 
ja haasteellinen hanke, koska 
kiinteistö on suojelukohde ja 
vaatii siksi erityissuunnittelua 
eikä kustannusrakennekaan 
ole etukäteen hallittavissa. 

-Tämä haaste on kuiten-
kin eräänlainen kulttuuriteko 
ja sen haasteen Lakeside Golf 
haluaa myös toteuttaa.

Golfyhtiö laajentaa 
toimintaansa ja 
vahvistaa organisaatiotaan
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S-ETU

S-ETU

Norm. 11,90/m2

Vain S-Rautamarketeista.

10,95 /m2

WHITE LINE 
SEINÄLAATTA 25X40 
kiiltävä ja matta

RATASLUKKOVYÖT 

35 mm. 6 m. 2000 kg.

25 mm. 5 m. 500 kg.

Norm. 4,90
Etusi S-Etukortilla –28,5%

Norm. 12,20
Etusi S-Etukortilla –38,5%

7,50

3,50

S-ETU

1,50
Norm. 2,40  
Etusi S-Etukortilla –37,5%

SIKACRYL-S 
AKRYYLI
VALKOINEN, 
310 ML
Saumauksiin 
soveltuva 
kellastumaton 
akryylimassa.

TAMMI LANKKU 
LAMINTAATTI 8MM
• Käyttöluokka 32
• Rustic-pinta
• Paketissa 1,985m2

8,95
Vain S-Rautamarketeista.

S-ETU

RAJOITETTTU ERÄ!

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

Meiltä saat
Bonusta!

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Kampanja voimassa 15.–27.3.2010

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

IMURI KÄRCHER WD 3200
Näppärä märkä/kuivaimuri 
nikkaroijalle ja rakentajalle, 
kesämökille, autotalliin ja terassille. 
Teho 1400W Säiliön tilavuus 17 L 
Paino 5,7 kg

59,-

Kotimainen 

JC27L CONFORT PERÄVAUNUPAKETTI
• Lehtijouset ja iskunvaimentimet
• Lukittava jousikevennetty kuomu
• Lavan sisämitat 265x125 cm
• Kuomun korkeus 80 cm 
• Laitojen korkeus 27 cm

1380,-
PAKETTIHINTAAN

ETUSI 74,-!

CONFORT – UUTTA 

KÄYTTÖMUKAVUUTTA!

Paketti sisältää:
JC 27L perävaunun
nokkapyörällä 989,-
JC kuomun 80 cm 465,-
Yhteensä  1454,-

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

149,- (Norm. hinta)

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

119,- (Norm. hinta) 

S-ETU

Norm. 268,-

Etusi S-Etukortilla 69€

199,-
YHTEISHINTAAN

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

Kampanja voimassa 15.-27.3.2010

SASTAMALA

Monikulttuurinen 
tanssi yhdistää 
kädet käteen

Räisäläisten Säätiölle 
uusi puheenjohtaja

 Kullervo Huppunen

Räisäläisten Säätiön valtuus-
kunnan kokous pidettiin Tu-
palan Hovissa Säkylässä lau-
antaina 27.2.2010. Merkittä-
vimmät päätökset koskivat 
säätiön hallituksen uuden pu-
heenjohtajan valintaa ja Räisä-
lä-juhlien tulevaisuutta.

Valtuuskunnan puheenjoh-
taja Robert J. Rainio totesi nyt 
elettävän muutosten aikaa. 

– Tämä on ensimmäinen 
kerta kun valtuuskunnan ko-
kous pidetään jossain muualla 
kuin Räisälän kansanopiston 
tiloissa. Vuosi on muutenkin 
mennyt surutyön merkeissä, 
sillä opiston menetyksen li-
säksi olemme menettäneet ah-
keran ja taitavan puheenjohta-
jan, kun Juhani Huppunen on 
poistunut keskuudestamme, 
murehti Robert Rainio.

Valtuuskunnan kokoukses-
sa valittiin Säätiön hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi liik-
keenharjoittaja Pekka Lehtiö 
Kauttualta. Punkalaitumella 
syntynyt Lehtiö toteaa isovan-
hempiensa kanssa lapsuudessa 
vietetyn ajan tartuttaneen hä-
neen karjalaisuuden kipinän. 

– Kaleniuksen suvun ko-
tiseutuna on ollut ainakin jo 
1700-luvulla Humalaisten Jo-
enmäki Räisälässä luovute-
tun Karjalan alueella, paljas-
taa Pekka Lehtiö.

Raumalla ja Köyliössä hau-
tauspalveluja tarjoava sää-
tiön uusi puheenjohtaja on 
koulutukseltaan yo-merko-
nomi. Sen jälkeen hän suorit-

ti Sveitsissä operatiivisen ho-
tellijohdon diplomin. Tämän 
alan töissä hän oli pari vuotta 
Sveitsissä ja sen jälkeen Mos-
kovassa suurlähetystössä kak-
si vuotta hovimestarina.

Kotimaahan paluu toi mu-
kanaan uudenlaisia töitä. Kai-
ken muun ohessa hän Pekka 
Lehtiö on ehtinyt paneutua 
yhdistystoimintaan.

– Tällä hetkellä yhdistyk-
sistä ovat kuvioissa esimer-
kiksi Humalaisten Nuoriso-
seura Alku ry, Teollisuuden 
ja liikkeenharjoittajien seura 
Pamaus ry ja Suomalaisuuden 
liitto ry.  

Räisälä-juhlat jatkuvat

Säätiön vakaa päätös on, et-
tä niin kauan kuin kävijöitä 
riittää, Räisälä-juhlat järjeste-
tään jossain muodossa. Vuon-
na 2011 eli ensi vuoden kesänä 
säätiö on uuden tilanteen edes-
sä jolloin mikään karjalaseura ei 
vastaa paikallisista järjestelyistä.

Juhlien suunnittelua var-
ten valtuuskunta valitsi halli-
tuksen ja valtuuskunnan edus-
tajista juhlatoimikunnan. Sen 
tehtäväksi tulee miettiä, to-
teutetaanko Räisälä-juhlat yk-
si- vai kaksipäiväisinä. Toi-
nen tutkittava asia on selvittää 
mahdollisuus vakituisen juh-

lapaikan käyttämiseen ja os-
topalvelujen käyttöön talkoo-
töiden ohella.

Tänä vuonna Räisälä-juhlat 
pidetään Eurassa 3.–4.7. ja Eu-
ran Karjalaiset ry toimii pai-
kallisena järjestäjänä. Erikois-
tapahtumana pidetään lau-
antaina yleisön toivoma Eli-
senvaara-tapaaminen, johon 
kaikki asiasta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita. 

Keskustelutilaisuudessa 
ovat mukana ainakin pom-
mituksen kokeneet Aila Rusi 
Helsingistä ja Esko Ahola Tu-
rusta sekä tapahtumiin pereh-
tynyt toimittaja Erkki Rahko-
la Muhokselta.

Räisäläisten Säätiön valtuuskunnan pj Robert J. Rainio ja hallituksen uusi pj Pekka 
Lehtiö Tupalan Hovin historiallisia esineitä pursuavassa kokoustilassa.

 Airi Viitanen

Viikonlopun tanssikurssilla 
Huittisissa suomalaiset tanssivat 
yhdessä eri maanosista kotoisin 
olevien kanssa. Oli osallistujia 
Afrikasta, Afganistanista, Venä-
jältä, Syyriasta ja Irakista. Opet-
tajakin oli itse aikoinaan ollut 
maahanmuuttaja, hollantilai-
nen Wim van der Kooij.

Wim on todellinen kulttuu-
rivaikuttaja, hän on opettanut 
suomalaisia tarttumaan tois-
ta kädestä, ja avannut korvia 
kuuntelemaan muiden mai-
den musiikkia. Vuodesta 1973 
hän on tanssittanut tuhansia 
ihmisiä eri puolilla Suomea.

”Punkalaitumen 
vastaanottokeskus on 
elämäni paras koulu”

Ohjaajana Wim on taitava, en-
simmäisen tanssin aikana hän 

tekee havaintonsa siitä, millä 
tasolla hän opettaa. Liian vai-
keilla tansseilla ei saa peläs-
tyttää uusia harrastajia. Eni-
ten mukana oli afgaanipoikia 
Punkalaitumen vastaanotto-
keskuksesta.

-Pidän tällaisesta, olen 
kiinnostunut opiskelusta, lii-
kunnasta ja musiikista. Pun-
kalaitumen vastaanottokeskus 
on elämäni paras koulu, siellä 
olen saanut opetella myös ki-
taransoittoa,  kertoo puolitois-
ta vuotta sitten monien vai-
heiden kautta Suomeen tullut 
Said Alishah.

Ympäri maailmaa

Kurssilla tanssittiin venä-
läisessä tammimetsässä, ol-
tiin babuskan  mukana kyl-
vämässä ja heinätöissä Hol-
lannissa , kuljettiin Golanin 
kukkuloilla, haettiin vet-

tä lähteeltä ja tunnelmoitiin 
Theodorakiksen musiikin 
tahdissa. Suurimman suo-
sion sai Skotlannissa synty-
nyt, sittemmin Amerikassa 
suuren suosion saanut Vir-
gina Reel, se nosti hien pin-
taan ja nostatti riemukkaim-
mat naurut, kun käsiä ei tah-
tonut löytyä. Kaiken kaikki-
aan opittiin 11 tanssia.

Wimin päivä ei loppu-
nut Huittisten kurssiin vaan 
hän suuntasi Lohjan seura-
kuntakeskukseen israelilais-
ten tanssien kurssille. Hän 
matkustaa paljon, tulossa on 
kurssien pitoa niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin.  Hän toi-
votti kurssilaiset tervetulleik-
si Helsingin Seurasaareen ke-
säisille torstai-iltojen tanssi-
tapahtumiin, joita hän on ve-
tänyt koko Suomessa olonsa 
ajan.

<KT>Wim van der Kooij (ylhäällä keskellä) vieressään Vahid Rahmat (oikealla) ja Jaq-
lil Ali. Alarivissä Said Alishah (oikealla), Fardin Qorbanzaleh ja Hamid Hagi.

ARA:lta rahoituspäätös 
Kokemäen asuntolalle

Satakunnan sairaanhoitopiiri 
on saanut myönteisen rahoi-
tuspäätöksen Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskukselta 
Kokemäelle sijoittuvaan eri-
tyisryhmien asuntolaan. Han-
ke on kehitysvammaisille tar-
koitettua tehostettua palvelu-
asumista Kokemäen Vuolteen 

alueelle rakennettavassa rivi-
talossa, johon tulee 15 paik-
kaa. Sen kustannusarvio on 
n. 2 miljoonaa euroa ja raken-
nuttajana on Satakunnan YH-
Rakennuttaja Oy.

Saadun investointiavustuk-
sen ja korkotukilainan joh-
dosta rakentamistyöt voidaan 

käynnistää touko-kesäkuussa 
ja rakennuskohde on valmii-
na kevätkaudella 2011, kertoo 
Pekka Kauppinen Satakunnan 
sairaanhoitopiiristä. Koke-
mäen kaupunki on vuokran-
nut 4768 m2 suuruisen tontin 
Kuurolantien ja Rantavuon 
kulmasta.

Vammalan Lentopallon C-ty-
töt /Outback selvitti tiensä 
SM-välieriin maaliskuun vii-
meisenä lauantaina Saloon, 
jossa vastaan asettuu Salon 
Viesti, Euran Raiku ja Nur-
mon Jymy.   Kaksi parasta 
joukkuetta selviytyy SM-lop-
puturnaukseen, joka pelataan 
huhtikuun viimeisenä viikon-
loppuna.

Ylistarossa sunnuntaina 
kohtasi ensin Lapin Narvipal-
lon voittaen 2-1 ( 18 -25, 25-

19,15-9). Lihasopan jälkeen 
vastaan asettui Leppävirran 
Viri, jonka VaLePa murska-
si 2-0 (25-7 , 25-15). Kolman-
teen otteluun panokset kove-
nivat, tyttöjen voittaessa heille 
tarjotaan kotimatkalla pihvit 
ja niin tekivät työtä käskys-
tä. Korian Ponsi kaatui niu-
kan taistelun jälkeen 2-1 (25-
21, 17-25,15-6). Illan jo hä-
märtyessä viimeisessä ottelus-
sa kohdattiin lohkon ykkönen, 
Littoisten Työväen Urheilijat, 

joka oli niukasti parempi 1-2 
(24-26,25-16,12-15).

Joukkue päävalmentajana 
olevan Riipisen Teijan  mu-
kaan pelasi loistavan päivän, 
vaikka hiihtolomat, rippi-
koulut sekä pienet loukkaan-
tumiset ovat vaivanneet jouk-
kueen keskittymistä talven ai-
kana. Myös jatkossakin rippi-
koulun järkevä sovittaminen 
tuntuu mahdottomalta lento-
palloharjoittelun kanssa yh-
teen.

VaLePan C-tytöt SM-välieriin 
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Rehtori Jari Andersson, 
Sylvään koulu, Sastamala. 
Oppilaita 575.

1.Näin ei todellakaan ole Syl-
vään koulussa. Kännykät on 
oltava äänettömällä tunnin 
aikana, niitä ei myöskään 
saa käyttää. Viittaamalla saa 
vastausvuoron ja kiroiluun 
puututaan jokaikinen kerta. 
Opettajan työstä suurin osa 
kuluu Sylväällä perustyöhön, 
ei kurinpitoon. Jos mitä ta-
hansa epäselvää tulee, on sii-
tä informoitava rehtoria. Jos 
opettaja kokee, ettei selviä 
yksin, tulee asiasta työyhtei-
sön asia. Ketään, ei oppilas-
ta eikä opettajaa jätetä yksin 
näiden asioiden kanssa.

2.Valvontakameroiden an-
sioista koulun omaisuuden 
tärveleminen on vähentynyt 
merkittävästi, koska piirtelijät 
ja omaisuuden tärvelijät saa-
daan kiinni. Muutama vuo-
si sitten seiniin ja asvalttiin il-
mestyi ”graffi  teja”, mutta vii-
meisten vuosien aikana juu-
rikaan mitään isoa ei ole enää 
tehty.
 
3. En koe.
 
4. Kiusaamisen suhteen meil-
lä on ehdoton nollatoleranssi. 
Sylvään koulu on valtakunnal-
lisesti kuuluisa kiusaamisen 
puuttumisen toimintatavois-
taan. Malli on yksinkertainen 
ja tehokas. Tässäkin asiassa jo-
kaisen toimijan välitön puut-
tuminen on tärkeätä.
 
5. Nollatoleranssi myös tässä 
asiassa.
 
6. Koulussa on oltava yhteiset, 
yksinkertaiset pelisäännöt. Ai-
kuisten läsnäolo ja puuttumi-
nen on oltava riittävää. Kukaan 
koulun aikuinen toimija ei voi 
jättää hoitamatta omaa osuut-
taan. Mikään koulu ei kestä yh-
täkään ns. vapaa-matkustajaa 
tai eri tavoin toimivaa henkilöä.
 
Kommentti: Keskeisin linja 
Sylväällä on se, että me puu-
tumme pieniinkin asioihin. 
Näin oppilailla on selkeät ra-
jat. Oppilaat kokevat myös 
koulun turvalliseksi, koska 
toisena periaatteenamme on 
aito välittäminen oppilaista 
ja heidän hyvinvoinnistaan.

”Keskeisin linja 

Sylväällä on 

se, että me 

puutumme 

pieniinkin 

asioihin. 
(Rehtori Jari Andersson, 

Sastamala)

Rehtori Pekka Ojanen
Pellonpuiston koulu, 
Huittinen.
Oppilaita noin 370.
 
1. Kyllä se jossain määrin on 
totta. Näkemykseni kuitenkin 
on, että arkipäivän ongelmat 
eivät ole lisääntyneet, mutta 
niiden muodot ovat erilaisia 
kuin ennen.

2. Oikeastaan ei ole ongelma 
meillä, tahallista sotkemista 
on kiitettävän vähän.

3. Kyse ei ole valtuuksien 
puutteesta. Auktoriteetin saa-
vuttaminen on nykyään vaike-
ampaa kuin ennen, koska ko-
tien ja koulun näkemys poik-
keaa liian usein toisistaan ja 
silloin koulu on aika voima-
ton.

4. Olemme mukana KiVa-
koulu hankkeessa ja jokaiseen 
tiedossa olevaan kiusaamiseen 
puututaan heti kun se tietoon 
tulee.

5. Meillä on jo toista vuotta 
käytössä kasvatuskeskustelu 
Kake, jonka avulla häiriköinti 
selvitetään yleensä seuraavana 
päivänä ja asiasta myös soite-
taan silloin kotiin.

6. Yhteiskunnan yleinen tila 
heijastuu aina kouluun. Lama, 
työttömyys, vanhemmuuden 
puute ja vanhempien voimat-
tomuus ovat syitä, jotka joh-
tavat koulujen ongelmiin. Us-
kon, että nuoret ovat ihan yh-
tä hyviä kuin ennenkin, mutta 
välittävä vanhemmuus puut-
tuu.

Kommentti: Meille on synty-
mässä hyvin amerikkalainen 
asenne: Yhteiskunnassa yksi-
löillä on paljon subjektiivisia 
oikeuksia, joista media ja la-
kimiehet kehottavat pitämään 
lujasti kiinni. Yhteiskunnan 
osalle jäävät kaikki velvolli-
suudet. Ilman kodin ja koulun 
yhteistä näkemystä koulu ei 
voi yksin hoitaa nuorten kas-
vatustehtävää. Paljon enem-
män olisin huolestunut nuor-
ten asenteesta työhön ja opis-
keluun.  Heille työ ei enää ole 
tärkeä, vaan he elävät mielihy-
vän unelmassa. Toinen mer-
kittävä asia on, että nuorten 
elämänrytmi on sekaisin, elä-
mä alkaa vasta puolen yön 
maissa. Tämän seurauksena 
oppilaat eivät tahdo sopeutua 
koulu-/työelämän rytmiin ja 
ovat jatkuvasti väsyneitä.

”Lama, 

työttömyys, 

vanhemmuuden 

puute ja 

vanhempien 

voimattomuus 

ovat syitä, jotka 

johtavat koulujen 

ongelmiin.

(Rehtori Pekka Ojanen, 
Huittinen).

Rehtori Päivi Vuori, 
Äetsän koulu, Sastamala. 
Oppilaita 160.

1. Pääsääntöisesti koulum-
me oppilaat käyttäytyvät hy-
vin. Nykynuoret keskustele-
vat aktiivisesti oppitunneilla 
käsiteltävistä aiheista. Oppi-
laiden keskinäinen kommu-
nikointi omista asioistaan häi-
ritsee jonkin verran opetusta. 
Kännyköiden käyttö tai kiroi-
lu häiritsevät oppitunteja hy-
vin vähän.
 
2. Sotkemista koulussamme 
on melko vähän. Ongelmien 
ilmaantuessa niihin puututaan 
heti ja tilat saadaan näin säily-
mään siisteinä.
 
3. Opettajakunnan tulisi ol-
la mahdollisimman pysyvää, 
sillä nuoret pyrkivät kokeile-
maan uusia opettajia. Perus-
opetuslain suomat kurinpito-
toimet ovat osittain toimimat-
tomia.
 
4. Kiusaamistapauksiin puu-
tutaan aina kiusaamisen eh-
käisysuunnitelman mukaises-
ti. Koulussamme oppilashuol-
to käsittelee kaikki esiin tulleet 
kiusaamistapaukset. Aloitam-
me syksyllä 2010 KiVa Koulu 
–hankkeessa.

”Yhteistyön 

kodin ja koulun 

kanssa tulee olla 

aktiivista. 
(Rehtori Päivi Vuori, 

Sastamala) 

5. Häiriköintiin tai huonoon 
käytökseen puututaan. Op-
pilaiden kanssa keskustellaan 
ja haetaan ratkaisua tilanteen 
parantamiseksi sekä ollaan 
yhtey dessä kotiin.

6. Ensiarvoisen tärkeää on 
koulujen tekemä yhteistyö 
Sastamalan alueella. Opetus-
ryhmäkoot tulisi pitää peda-
gogisesti toimivina. Kouluil-
le tulee taata riittävät tukitoi-
met. Koulun henkilöstön ja 
oppilaiden yhteistyö sääntö-
jen laatimisessa, niihin sitou-
tumisessa ja noudattamises-
sa on tärkeää. Yhteistyön ko-
din ja koulun kanssa tulee olla 
aktiivista. Koulun toiminnas-
sa tulee huomioida, että nuo-
ri tarvitsee aikaa ja huomiota.

Rehtori Martti Lehtimäki, 
Suomelan koulu, Lavia. 
Oppilaita 143.

1.Peruskoulussa on jo pitkään 
ollut suunta siihen, että kou-
lutyö muuttuu opettamises-
ta yhä enemmän kasvattami-
seen. Mainitut ongelmat ei-
vät tietenkään koske kaikkia 
oppilaita, vaan karkeasti 10 % 
oppilaista vie 90 % opettajan 
ajasta ja energiasta.

Meidän koulussamme ei 
kännyköiden käyttö ole enää 
ongelma, kun joka lukuvuo-
den alussa huoltajat allekir-
joittavat suostumuksen sii-
hen, että hänen huollettaval-
taan voidaan ottaa puhelin 
loppupäiväksi takavarikkoon, 
mikäli sitä käytetään oppitun-
neilla.

2. On ollut joskus, mutta jo 
useamman vuoden tehty työ 
oppilaiden kanssa on tehok-
kaasti kitkenyt ei-toivottavia 
ilmiöitä. Ilkivaltaa ehkäisee te-
hokkaasti se, että oppilaat tie-
tävät seiniin ja kalusteisiin it-
sensä toteuttavien jäävän kiin-
ni. Sotkija siivoaa, rikkoja kor-
jaa tai maksaa.

3. Kyllä. Yhteiskunta on aset-
tanut opetustyössä toimiville 
yhä enemmän vastuuta mutta 
samalla on valtaa viety käsistä. 
Lain määrittelemät kurinpito-
rangaistukset ovat jälki-istun-
to, varoitus ja koulusta erotta-
minen, ja etenkin kahden jäl-
kimmäisen pelotevaikutus on 
aika mitätön. Joillekin virka-
valta on ensimmäinen, joka 
rajat pystyy asettamaan, ja sil-
loin peli on heidän osaltaan jo 
menetetty.

4. Kiusaamiseen puututaan 
heti, kun sellaista tietoon tu-

lee. Oppilaita myös rohkais-
taan kertomaan siitä, jos heitä 
kiusataan tai jos he havaitsevat 
jotakuta kiusattavan. Tukiop-
pilastoiminta on myös hyvä-
nä apuna kiusaamisen torjun-
nassa.

5. Tietenkin oppilailta edelly-
tetään sääntöjen noudattamis-
ta. Meillä opetusryhmät on 
onnistuttu pitämään inhimil-
lisen kokoisina, mikä on hil-
linnyt merkittävästi oppitun-
tien häiriköimistä. Käytävillä, 
välitunneilla ja koulumatkoil-
la tietenkin tapahtuu kaiken-
laista. Opettaja, joka havait-
see, on tietenkin velvollinen 
puuttumaan, mutta jos jokai-
seen repun paiskomiseen tai 
rumaan sanaan yrittäisi puut-
tua, ei muuta ehtisi koulupäi-
vän mittaan tehdäkään.

6. Jonkinlaista tasoryhmäjär-
jestelmää kannattaisi miettiä.
Tärkeää on kollegiaalinen yh-
teisrintama eli kaikki osallis-
tuvat puuttumiseen ja tukevat 
toistensa työtä.

Kodin ja koulun välinen 
yhteistyö on avainasemassa: 
vanhempien koulumyöntei-
syys näkyy lapsessa ja silloin 
koulun kurinpitotoimilla on 
merkitystä. Kodeilla ja kou-
luilla pitää olla samansuuntai-
set säännöt ja kasvatustavoit-
teet.

Kommentti: Erilaiset salassa-
pitosäädökset ovat menneet 
lähes järjettömyyksiin ja hait-
taavat jo tiedon jakamista kas-
vattamisesta vastaavien viran 
hoitajien kesken. Moni tar-
peellinen tieto on jäänyt mat-
kan varrelle, kun virkamiehet 
ovat ylivarovaisia salassapidon 
suhteen.

Opettajia on peloteltu va-
lituksilla ja kanteluilla. Nyky-
päivän lapset – kuten vanhem-
matkin – ovat hyvin tietoisia 
oikeuksistaan. Velvollisuuk-
sista sen sijaan ei niin suurta 
huolta kanneta.

Eivät oppilaat kuitenkaan 
sen ”pahempia” ole kuin en-
nenkään. Nykypäivän perheis-
sä on yksi tai kaksi lasta, jotka 
ovat tottuneet saamaan aikuis-
ten jakamattoman huomion. 
Ja muutenkin lapset ovat tot-
tuneet saamaan paljon, heti ja 
ilman vaivannäköä tai petty-
myksiä. Lapset kuitenkin ha-

luavat sääntöjä turvakseen ja 
testaavat omia rajojaan.

”Opettajia 

on peloteltu 

valituksilla ja 

kanteluilla. 
(Rehtori Martti Lehtimäki, 

Lavia)

Vs. rehtori Jaana Haapanie-
mi, Kokemäen yhteiskoulu, 
Kokemäki. Oppilaita 282.

1. Kännykän käyttö oppitun-
neilla on kielletty. Oppitunnin 
työrauhaa häiritsevään puhu-
miseen puututaan, samoin ki-
roiluun sekä tunnilla että vä-
litunnilla. Suurin osa oppilais-
ta ymmärtää sääntöjen mer-
kityksen ja noudattaa niitä, 
mutta poikkeuksiakin suures-
ta joukosta löytyy ja on aina 
löytynyt. Ryhmässä vallitse-
van ilmapiirin merkitys työ-
rauhalle on suuri.

2. Ei mitään suurta ongelmaa.

3. Minun näkemykseni mu-
kaan sellaisten häiriköiden, 
joihin koulun säännöillä ja 
valtuuksilla ei pystytä vaikut-
tamaan, ongelmat ovat paljon 
kokonaisvaltaisemmin hei-
dän elämäänsä koskevia. Kou-
lu yksinään ei voi kokonaan 
muuttaa tällaisen oppilaan 
käyttäytymistä.

4. Kiusaamista ei hyväksytä. 
Kaikkiin koulussa huomattui-
hin tai tietoomme saatettui-
hin kiusaamistapauksiin puu-
tutaan.

5. Häiriköinti, kiroilu ja muu 
huono käytös ei ole hyväksyt-
tävää ja siitä seuraa puhutte-
lua, luokasta poistamista, kli-
nikkaopiskelua tai jälki-istun-
toa.

6. Työrauhaan vaikuttavat 
monet tekijät, joista murros-
ikäisten nuorten muodosta-
man ryhmän ilmapiiri on yk-
si oleellisimmista. Opettaja ra-

kentaa ja ylläpitää luokan työ-
rauhaa, se ei synny itsestään. 
Jos työrauha on poissa, sen pa-
lauttaminen ei onnistu hetkes-
sä. Työrauhan luominen vaa-
tii määrätietoista, pitkäjänteis-
tä työtä.

”Ryhmässä 

vallitsevan 

ilmapiirin 

merkitys 

työrauhalle on 

suuri. 
(Rehtori Jaana 

Haapaniemi, Kokemäki).

Rehtori Annamaija Kylä-Se-
tälä, Punkalaitumen Yhteis-
koulu, Punkalaidun. Oppi-
laita n 140.

1. Pääsääntöisesti ei. Yksittäi-
siä oppilaita ja ryhmiä tieten-
kin on, jotka vaativat enem-
män energiaa. Pieni kou-
lu, pienet murheet. Meillä on 
koulussa myös pienet ryh-
mät,  mikä helpottaa opetta-
jan työtä.

2. Enimmäkseen ei. Jotain jo-
honkin silloin tällöin ilmestyy.

3. Ei olisi lisävaltuudet pahit-
teeksi.

4. Puututaan heti, kun huoma-
taan. Myös vanhemmat ovat 
olleet aktiivisia tiedontuojia.

5. Tietty nuhjaaminen kuuluu 
murrosikään. Rajaa toki pide-
tään.

6. Kotoa. 

”Ei olisi 

lisävaltuudet 

pahitteeksi. 
(Rehtori Annamaija 

Kylä-Setälä, Punkalaidun).

”Koulussa on oltava yhteiset, yksinkertaiset pelisäännöt”

Mitä yläkoulujen työrauhaan kuuluu?
 Maija Latva

MTV:n uutisten tekemän tutkimuksen mukaan koulujen työ-
rauha on kadoksissa ja opettajien energiasta iso osa menee 
muuhun kuin itse opettamiseen.

Koulujen työrauhaa koskevat kysymykset lähtivät 1200:lle 
opettajalle, joista 631 vastasi. 

Tulokset ovat karua luettavaa, peräti kolme neljästä vas-
tanneesta kertoi, että järjestyksen ylläpito vie voimia varsi-
naiselta opetustyöltä. Muutaman metelöitsijän hiljentämi-
nen estää toisia oppimasta. Yläkoulujen opettajat pitävät työ-
rauhakysymystä suurempana resurssiongelmana kuin kunti-
en säästötoimia.

Alueviestin toimitus lähetti kyselyn viidelle alueemme 
yläkoulun rehtorille ja selvitti, miten asia näissä opinahjois-
sa koetaan.

Kysymykset

1. MTV:n uutisten tekemän tutkimuksen mukaan känny-
kän käyttö, tunneilla puhuminen ja kiroilu ovat nykyään 
arkipäivää kouluissa. Opettajan energiasta iso osa menee 
muuhun kuin itse opettamiseen. Onko tämä teidän kou-
lunne arkipäivää?
 
2. Pulpetteihin sekä muihin yleisiin tiloihin piirrellään 
kirkkoveneitä ja muuta “taidetta”. Onko sotkemisesta ol-
lut ongelmia koulussanne?
 
3. Koetko, että opettajilla on liian vähän valtuuksia/aukto-
riteettia pistää häiriköt kuriin?
 
4. Miten koulussanne suhtaudutaan kiusaamiseen?
 
5. Entä häiriköintiin tai muuten huonoon käytökseen?
 
6. Mistä lääkkeet työrauhan palauttamiseksi?

7. Vapaaehtoinen oma kommentti.
Valvontakameroiden ansioista koulun omaisuuden tärveleminen on vähentynyt merkittävästi, sanoo Sylvään kou-
lun rehtori Jari Andersson.
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 Minna Isotalo

Minna Canthin päivää juh-
litaan ensi perjantaina 19.3. 
Canth (1844-1897) oli realis-
min kauden tärkeimpiä kirjai-
lijoita sekä aikansa tärkeimpiä 
yhteiskunnallisia vaikuttajia. 

Minna Canth muistetaan 
yleensä rohkeana heikkojen 
puolestapuhujana ja epäkoh-
tien kärkkäänä esiintuojana, 
joka puolusti naisia ja köyhiä 
paitsi teoksissaan, myös käy-
tännössä. Suomen kirjains-
tituutin suunnittelija Minna 
Honkasalo muistuttaa, että 
Canth rikkoi 1800-luvun nai-
sen perinteistä roolia jo pel-
kästään osallistumalla aktii-
visesti yhteiskuntaelämään. 
-Tuolloin naisen tehtävä oli 
yksinomaan hoitaa perhettä 
ja kotia. Yhteiskunta oli jaet-
tu jyrkästi julkiseen ja yksityi-
seen, kodin alueeseen. Min-
na Canth oli edelläkävijä, joka 
jo nuoruudessaan valitsi toi-
senlaisen tien. Hän osallistui 
muun muassa ensimmäiseen 
naisille järjestettyyn opettaja-
seminaariin, ja hän oli ensim-
mäinen suomenkielinen sano-
malehtinainen, jonka kirjoi-
tukset herättivät aikalaisleh-
distössä kiivasta keskustelua. 
Canth oli selvillä aikansa eu-
rooppalaisista aatevirtauksis-
ta, ja hänen Kanttila-talonsa 
Minnan salongissa kokoon-
tuivat monet kulttuuri- ja yh-
teiskuntaelämän silmääteke-
vät, Honkasalo kertoo.

Aikaansaava 
supernainen

Minna Canth oli leskeksi jää-
tyään, suurimman osan kir-
jailijan uraansa 7 lapsen yk-
sinhuoltaja ja yksityisyrittä-
jä (lankakauppa Kuopiossa). 
Siinä sivussa hän piti kirjallis-

ta salonkia ja kirjoitti itsensä 
yhdeksi Suomen merkityksel-
lisimmistä kirjailijoista. Hän 
on ainoa nainen, jonka kun-
niaksi maassamme liputetaan. 
Minna Honkasalon mieles-
tä Canthia voi pitää supernai-
sena. -Olen ihmetellyt, miten 

ihmeessä hän ehti tehdä niin 
paljon, vaikka vuorokaudes-
sa tiettävästi oli saman ver-
ran tunteja kuin nykyäänkin. 
Kirjoitustyö vaatii omaa rau-
haa ja luovuutta, laajan sosi-
aalisten suhteiden verkoston 
ylläpitäminen vie aikaa ja voi-
mavoimavaroja, samoin lasten 
kasvattaminen ja liiketoimien 
hoitaminen. Minna Canthil-
le voi nostaa hattua jo pelkäs-
tään sen työ- ja ajatusmäärän 
takia, johon hän pystyi. Kyllä 
Canth on liputuspäivänsä an-
sainnut.

Honkasalo haluaa nostaa 
esille Canthin merkitystä laa-
ja-alaisena yhteiskunnallise-
na vaikuttajana, jolla naisasia 
liittyi yleensä koko suoma-
laisen yhteiskunnan kehittä-
miseen. -Kiinnittämällä huo-
miota naisen asemaan Canth 
pyrki vaikuttamaan yhteis-
kunnan suuriin rattaisiin. 
Hänellä sukupuolten välinen 
tasa-arvo kytkeytyi muun 
muassa kysymyksiin koulu-
tuksesta, suomenkielen ase-
masta, luokkaeroista ja kan-
salaisten yhtäläisestä äänioi-
keudesta. Canthin elämäntyö 
on todella vaikuttanut Suo-
men kehittymiseen tasa-ar-
von ja koulutuksen edelläkä-
vijämaaksi, Honkasalo toteaa. 

Minna Canthin 
manttelinperijät

Vaikka tasa-arvon suhteen on 
menty aimo harppaus eteen-

päin sitten Minna Canthin 
päivien, ei Suomi ole vieläkään 
täysin tasa-arvoinen maa, sa-
noo Minna Honkasalo. -Kyl-
lä Canthilla riittäisi tekemis-
tä nykypäivänkin Suomessa. 
Minna Canth voisi kirjoittaa 
vaikkapa päihdeäideistä, maa-
hanmuuttajanaisten asemas-
ta, yksinhuoltajista ja naisten 
työelämässä kohtaamasta la-
sikatosta. Myös naisen euro 
on monilla aloilla edelleen 80 
senttiä. 

Yhteiskuntapoli itt inen 
kaunokirjallisuus ei ehkä ole 
tällä hetkellä kovin muodi-
kasta mutta Minna Honka-
salo löytää kuitenkin nyky-
kirjailijoista Minna Canthin 
työn jatkajia. -Naiskysymys 
ja yhteiskunnan epäkohdat 
ovat olleet esillä ainakin An-
ja Snellmanin, Veronika Pi-
menoffi  n, Merete Mazzarel-
lan sekä Pirkko Saision tuo-
tannossa. 

Nuoremman polven edus-
tajista yksi kirjailija nou-
see Minna Honkasalon mu-
kaan ylitse muiden. Hän on 
Sofi Oksanen. -Oksanen on 
onnistunut luomaan saman-
laista kuohuntaa kuin Minna 
Canth aikoinaan. Sofi  Oksa-
nen on myös saanut Canthin 
tavoin kritiikkiä osakseen he-
rätellessään yhteiskunnallista 
keskustelua vaikkapa nyt vii-
meksi perheväkivallasta. Näin 
hän on herätellyt myös medi-
aa tarttumaan tasa-arvon kan-
nalta tärkeisiin aiheisiin.

Otsikoiden takaa
• Minna Isotalo

Minnoista 

on moneksi

Perjantaina liputetaan Minna Canthin kunniaksi. Cant-
hin 1800-luvun Suomi oli naiselle hyvin erilainen paikka 
elää, kuin se pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa nyt 
elämme. Naisen paikka oli kotona, ja ainoa kulttuurises-
ti ja yhteiskunnallisesti pätevä tehtävä oli äidin ja hoivaa-
jan rooli. Sivistystä oli tarjolla vain varakkaampien yhteis-
kuntaluokkien tytöille, ja heillekin vain seurapiirielämän 
edellyttämien seurustelutaitojen ylläpitämiseksi, jotta po-
tentiaalinen aviomieskandidaatti ei nyt aivan kuoliaaksi 
neitokaisen seurassa pitkästyisi.

Itse olen saanut kasvaa sukupuolisesti tasa-arvoisessa 
ympäristössä, ja pitkään olenkin ottanut koko asian it-
sestäänselvyytenä. Minä olin minä, ja maailma oli täyn-
nä mahdollisuuksia. Lapsuuteni ja nuoruuteni elin varsin 
tyytyväisenä elooni ja olooni, kunnes törmäsin käsityksiin 
siitä, millainen on hyvä nainen. Silloin se iski: paniikki sii-
tä, että minun kuuluisi olla jonkinlainen sen vuoksi että 
olen nainen. Eikö enää riittänytkään, että olin minä. Tämä 
johti puolestaan miettimään, että mikä ja mitä nainen on? 
Feministiteoreetikot ja naistutkijat ovat kirjoittaneet nai-
sen olemuksesta ja naiseudesta hyllymetreittäin, ja loppu-
tuloksena on kärjistäen joko fysiologisten ominaisuuksi-
en korostaminen tai niiden häivyttäminen. Eli naiseus on 
joko jotakin biologista tai kulttuurista tai sitten molem-
pia. Teorian suo tuntui upottavalta hetteiköltä ja tunsin 
itseni oravaksi, joka puree omaa häntäänsä. Hännän pu-
reskelu tulee jatkumaan kolumneissani.

Minna Canthille 1800-luvun luokkayhteiskunnassa oli 
selkeitä epäkohtia, joita vastaan taistella. Minna Canth 
onnistui myös siinä, missä moni nykynainen ainakin tun-
tee epäonnistuvansa, nimittäin kodin ja työn yhdistämi-
sessä. Leskeksi jäätyään hän oli 7 lapsen yksinhuoltaja, 
tuottelias kirjailija, näkyvä kulttuuripersoona ja yksityis-
yrittäjä. Mutta hän olikin edelläkävijä ja uranuurtaja sik-
si, että meidän muiden ei ehkä tarvitsisi yrittää niin pal-
jon. Canthille kunnallinen päivähoito oli varmasti silk-
kaa utopiaa.

Minä olen nainen, josta ei ole pullantuoksuiseksi äidik-
si siitä yksinkertaisesta syystä, että korvapuusteista tulee 
lähes poikkeuksetta liian rapsakoita. Muutaman kerran 
palaneen käryä haisteltuaan mies ja lapsi suuntasivat lä-
himpään leipomoon. Minä olen nainen, joka leikkaa mie-
luummin nurmikkoa ja puhdistaa suihkutilan viemärin 
kuin pesee pyykkiä ja imuroi. Ja minä olen nainen, joka 
katsoo televisioista mieluummin jääkiekkoa kuin Salkka-
reita. Kiitos Minna Canthin aloittaman työn, naisen roo-
lit ovat moninaistuneet ja minä saan olla minä.

...että lattialla kellivä, tuhi-
seva nyytti lähti liikkeelle. 
Sen kummemmin varoitta-
matta. Palava, lähes hullun 
kiilto silmissään pieni mön-
kii, yllättävän päättäväisesti 
havaitun kohteensa luo. Tie-
tenkin kaikki syötävä, ku-
ten paperi tai roskat yleensä 
ovat niitä parhaimpia saa-
liita. Puukori on myös ihan 
hirmuisen mielenkiitoinen. 
Niin mielenkiintoinen, et-
tä sen säilytypaikka on koh-
ta kellarin rappusissa. Myös 
kaikki Laurin ja Ronjan le-
lut ovat paljon kivempia 
kuin ne omat vauvalelut. 
Isommat nyt sitten tuskai-
leekin, kun Elli tulee. Lau-
ri oppi äkkiä, miten saada 
lisäaikaa siihen, että saa le-
lunsa pelastettua. Äkkiä El-

liä jaloista kiinni ja taakse-
päin niin paljon kuin vaan 
mahdollista. Nenän eteen 
vielä joku helistin. Tosin tä-
mäkään ei ihan aina auta.
Neiti loukkaantuu syvästi ja 
nostaa semmoisen mekka-
lan, että isoveikkakin peläs-
tyy. Suuttuu kai, kun kivat 
lelut viedään nenän edestä 
ja leikkikaveritkin  painuu 
sinne, minne hän ei vielä it-
se pääse.  Ehkäpä isommat 
nyt oppivat, että pääsevät 
helpommalla kun pitävät ne 
aarteensa siellä leikkihuo-
neessa. Sinne ei pieni maa-
ilmanmatkaaja heti pääsek-
kään. Mutta kuten huomat-
tu on, tuskimpa ne lelut siel-
lä pysyy, kohta kaikki kolme 
niitä olkkariin kantaa. Kun 
kysyn, että miksi siellä leik-

Johanna Pihlava on sastamalalainen kotiäiti, jonka perheeseen kuuluu 
aviomiehen lisäksi lapset Lauri (2006), Ronja (2007) ja Elli (2009). Johannan 

harrastuksia ovat puhelimessa puhumisen lisäksi käsityöt ja kotipilates. 

kihuoneessa ei voi leikkiä, 
niin yleinen vastaus kuuluu, 
että no kun siellä on sekaista. 

Uskomattoman äkkiä 9kk 
sitten hujahti. On sitten se 
vauva mahassa tai jo maail-
massa, niin kuukaudet juok-
see kuin villihevoset nummil-
la. Vaikka odottavan aika on 
pitkä, taaksepäin on helppo 
katsella. 

Pian saa alkaa suunnittele-
maan Laurin neljävuotispäi-
viä.  Muutama viikko   enää. 
Että siitä yöstä on kohta tosi-
aan niinkin kauan. Keskiyöl-
lä heräsin ja ehdin hetken jo-
pa naureskella, että kas, nytpä 
pissasin sitten vielä allenikin. 
Unenpöpperössä ja raskaus-
aivoisena meni hetki, kunnes 
tajusin, ettei se mitään muu-

ta ole kuin lapsivettä. Enkä 
ikinä unohta isännän ilmet-
tä, kun hänet herätin. En-
kä unohta sitäkään, kuinka 
minua oltiin jo melkein vie-
mässä hätäsektioon. Kuin-
ka kamalasti pelotti. Mut-
ta saimme kuin saimmekin 
ihan tavallisen synnytyk-
sen ja kauniin pienen pojan. 
Napanuora kun oli 2 kertaa 
kiertynynyt kaulan ympäril-
le ja se aiheutti sydänäänten 
suuret heittelyt. Mutta siihen 
nähden 9 pisteen poika oli 
melkein täydellinen saavu-
tus. Mutta  neljä vuotta. Tun-
tuu, että se olisi ollut eilinen. 

Lahjatoiveita Laurilta on 
kylla satanut jo heti joulun jäl-
keen. Äiti, tahtoisin oman liu-
kumäen. Salama mcquuen 
juttuja, rummut ja rumpui-

hin lautaset Ronjalle. Ja koira 
ja oma lehmä. Ja vaikka mitä 
muuta. En tosiaan edes muis-
ta kaikkea. Ainahan saa toivoa. 

On ihana huomata, että ai-
nakin lapset ovat perineet mi-
nulta rakkauden eläimiin. Vai 
onko se lapsilla ”sisäsyntyistä” 
ihastua kaikkeen suloiseen ja 
pörröiseen? No, oli miten oli. 
Meidät on hurmannut iha-
na koiravauva Indy. Se on su-
loinen kooikerhondje- poika 
nokialta, Laurin kummitädin. 
Hän saa siedätyshoitoa lap-
siin ja lapset saavat tottua eri-
laiseen koiraan, kuin mum-
mulla. Äitini adoptoi oman 
koirani hieman Laurin synty-
män jälkeen. Ihana koira se-
kin, mutta saa enemmän huo-
miota ja hellyyttä. Ikäkin sillä 
jo painaa. 12 vuotta on saavu-

tus  sekarotuisellekin koiralle. 
Mutta Indy jaksaa painaa. El-
likin ehti nappaamaan pitkis-
tä korvakarvoista. Indy vain 
loikkasi karkuun. Kun sai-
sikin kaikille hevoset ja koi-
rat lähelle sydäntä niin, voi-
sin sanoa, että minun työni 
on tehty.

Meillekin vielä se koi-
ra tulee. Se on aivan var-
maa. Ei tosin vielä pitkään 
aikaan. Mutta sitten viimeis-
tään, kun täällä ei enää vau-
voja ole. Otetaan koira sitten 
vauvan paikalle. No, ei kai 
sentään. Itselläni on lähes ai-
na elämässä koira ollut ja on 
vaan omituista olla kun ei si-
tä nyt olekkaan. 
Kai sitä saa alkaa haaveile-
maan jo keväästä ja siittä 
karvaisesta vauvasta.

Ja niinhän siinä sitten kävi...

Kotiäidin päiväkirja

Minna Canth on 
liputuspäivänsä ansainnut

Minna Canth kuluu Minna Honkasalon suosikkikirjai-
lijoihin.
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Mistä Sinulle tulee hyvä olo?
HYVINVOINTI & KEVÄTMUOTI
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Audrey Hepburn ja Jackie Onassis ovat klassisen muodin suunnannäyttäjiä

Tyylikäs ja fl irttaileva aurinkolasikesä
Naisten aurinkolasimuoti on 
klassisten muotojen inspi-
roimaa. Retrovaikutteisessa 
muotoilussa liikutaan 70-lu-
vun kulmikkuuden sekä 60- 
ja 80-lukujen pehmeämpien 
muotojen välillä. Trendeis-
tä vahvin on 80-luvun muo-
toilu, jossa linssikoko on suu-
ri ja linssin muoto epäsym-
metrinen: alareuna on pyö-
reä ja laskeutuu alas poskille; 
yläreuna joko aivan suora tai 
hieman kissamaisesti ylöspäin 
suippeneva. Tältä aikakaudel-
ta on vaikutteena myös per-
hosensiipimuoto, jossa lins-
si levenee ulkoreunoja kohti. 
Myös kissansilmävaikutteita 
näkyy monissa malleissa. San-
gat ovat kapeita ja valtaosin 
koristeettomia.

Muotitalojen aurinkolasi-
mallistoissa pilkahtavat koris-
teet ovat useimmiten kyseisen 
muotitalon ornamentteja eli 
samoja kuvioita kuin esimer-
kiksi laukuissa. Koristeet ovat 
kuitenkin edelleen vain koros-
tuksena, eivät pääosassa. Klas-
sisten mallien värit ovat nekin 
turvallisia klassikkoja. Mustan 
rinnalla on vahvasti tumma 

ruskea sekä kilpikonnan-

kuorikuviointi, ja muovimate-
riaalit ovat 
usein lä-
pikuulta-

via. Mui-
ta hienostuneita väre-

jä ovat erityisesti tumma ha-
vanna ja kiiltävä musta. 

Väriyhdistelmät ovat ne-
kin rauhallisia: musta/harmaa, 
hiekka/tumma oliivi, bordeaux/
musta, pronssi/sininen, havan-
na/kulta, puuteri/suklaa. Retro-
vaikutusta on helmiäisen käyttö.

Trendimies 50-luvulta

Miesten tärkeimmät aurinko-
lasivaikutteet tulevat erityises-
ti 50-luvulta: pienet pyöreäh-
köt retromallit ovat miesten 

trendiykkönen. Ne seuraavat 
aikakauden suosikin, intellek-
tuellin clubmaster-tyylin, hen-
keä. Modernimmat veljet uu-
distavat ilmeensä kookkaam-
milla malleilla, joissa on pilot-
ti- ja pisaravaikutteita. Nämä 
aurinkolasit ovat itsetietoisen 
maskuliinisia, ja usein käytet-
ty kaksoisnenäsilta tuo mal-
leihin vielä lisäsärmää. Värit 
ovat valtaosin tummia, erityi-
sesti ruskeaa on paljon, mutta 

Naiset: suurehkot linssit, tumma ilme ja 
vähäinen koristelu sekä pehmeät, keveät 
muodot. 80-luku vahvin trendi.

Tyylimies: tärkeintä pienet, pyöreähköt 
lasit tai pilottimalli

Nuoriso: suuri koko, kirkkaat huomiovärit 
tehosteina. Ilme ei ole kuitenkaan villi vaan 
hienostunut.

Suuret linssit, kapeat aisat ja koristeettomuus ovat naisten aurinkolasien kulmakivet.

Nuorisolle on suunnattu raikkaita, 
usein muita mallistoja värikkäämpiä au-
rinkolaseja.

Flirttiä silmäkulmaan tuovat kis-
sansilmä- ja perhosensiipivai-
kutteiset muodot.

Flirttiä silmäkulmaan tuovat kis-
sansilmä- ja perhosensiipivai-
kutteiset muodot.

kehyksen sisäpuo-
lella saattaa piillä vaik-
kapa punainen yllätys! Mui-
ta hillittyjä värejä ovat huna-
ja ja sammalenvihreä. Vähis-
sä värikkäissä aurinkolaseissa 
yhdistelminä ovat esimerkiksi 
violetti ja keltainen.

Nuorisomuoti 
tyylittelee väreillä

Nuorisolle aurinkolasit ovat 
keskeinen asuste. Valmistaji-
en mallistoissa nuorisolle on 
suunnattu raikkaita, usein mui-
ta mallistoja värikkäämpiä au-
rinkolaseja. Värit tuodaan kui-

tenkin esille maltilla; 
ne ovat enem-

män ak-
senttei-

na kuin pääosassa. Kehysväre-
jä ovat mm. oranssi, turkoosi, 
vihreä ja punainen sekä sport-
tityylinen raidoitus ja värikkäät 
printti- ja kukkakuviot. Myös 
raikkaan punavalkoiset yhdis-
telmät kuuluvat kesämuotiin. 
Tärkein muoto nuorille mie-
hille on pilotti, mutta unisex-
mallina se sopii hyvin myös 
nuorille naisille. Keskeistä ovat 
suuret linssit sekä selkeä retro-
vaikutelma.

Omavalmentaja kannustaa ylös sohvan pohjalta

Marianna Langenoja

Liikuntaneuvojaksi vuosi sit-
ten valmistunut huittislainen 
Maija Tenkanen on aloitta-
nut omavalmentajana eli per-
sonal tranerina vuoden alusta. 
Hänen tehtävänään on antaa 
henkilökohtaista liikuntaneu-
vontaa yksityisille henkilöille. 
Hän on alkuvuodesta toteutta-
nut muun muassa useita kun-
tosaliharjoitteluohjelmia. Pari 
pidempiaikaistakin valmen-
nettavaa on mahtunut tuoreen 
yrityksen toistaiseksi lyhy-
een historiaan. Samalla Ten-

kanen ohjaa erilaisia 
jumppia Huittisten lii-

kuntakeskuksella. Muuta-
ma viikko sitten hän suorit-
ti zumbaohjaaja-koulutuksen 
ja on siitä lähtien vetänyt lii-
kuntakeskuksella zumbatun-
teja. Parhaimmillaan tunnilla 
on ollut jopa 140 zumbaajaa.

Liikunta 
voi olla mukavaa

Nuorena naisena Maija Tenka-
nen jaksaa itse liikkua todel-
la paljon, muttei vaadi samaa 
valmennettaviltaan. Hänen 
mielestään ihmisten pitäisi 
liikkua sen verran, kuin tun-
tuu hyvältä ja niillä tavoilla, 
jotka sopivat parhaiten itselle. 
Kuntosaliharjoittelu ja juokse-
minen eivät hänen mielestään 
ole ainoita keinoja harjoitella, 
vaan liikuntaa voi harrastaa 

monella tavalla ja mukavas-
ti. Personal trainerin tehtävä-
nä onkin laatia asiakkaalleen 
miellyttävä kunto-ohjelma ja 
kannustaa tavoitteisiin. –Se 
on hyvä merkki, kun ihminen 
alkaa tehdä itselleen tavoittei-
ta. Silloin motivaatio liikuntaa 
ja muutenkin terveellisempiä 
elämäntapoja kohtaan kasvaa, 
omavalmentaja tietää. Myös 
se, että yhteiset tapaamiset so-
vitaan etukäteen, kannustaa 
nousemaan sohvan pohjalta. 
–Ihmisillä on tietty kynnys il-
moittaa personal trainerilleen, 
etteivät jaksa tällä kertaa tulla 
harjoituksiin. 

Tenkasen mukaan tyypilli-
nen asiakas on elämän ruuh-
kavuodet elänyt henkilö, jol-
la on viimein aikaa itselleen. 
Toisinaan myös vastasynnyt-
täneet naiset ottavat hädis-
sään yhteyttä personal traine-

riin halutessaan apua löysäk-
si jääneen mahan trimmaami-
seen. Tällä hetkellä Tenkasen 
asiakkaista vanhin on 70-vuo-
tias ja nuorin 15-vuotias. 

Kehonkoostumus 
tutkitaan 
ensimmäiseksi

Valmennus aloitetaan yleen-
sä mittaamalla kehon koos-
tumus. Mittauksen tulosten, 
henkilön omien mieltymys-
ten ja tavoitteiden sekä aiem-
pien liikuntatottumusten poh-
jalta laaditaan henkilökohtai-
nen suunnitelma harjoittelua 
varten. Valmennusjakson jäl-
keen kehonkoostumus mita-
taan uudestaan ja verrataan, 
onko mitään muuttunut, ja 
ovatko tavoitteet toteutuneet.

Asiakas voi myös tuoda 
Maija Tenkaselle ruokapäivä-

kirjansa tulkittavaksi. Vaik-
ka yrittäjällä ei olekaan ravit-
semusterapeutin koulutusta, 
hän uskoo osaavansa neuvoa 
asiakasta terveempiin ruokai-
lutottumuksiin. 

–Tulokset ovat olleet tähän 
mennessä aika hyviä. Ainakin 
asiakkaiden asenne liikuntaa 
kohtaan on kokenut muutok-
sen avullani, ja joidenkin pai-
no on lähtenyt selvään las-
kuun, Tenkanen arvioi suori-
tuksiaan. 

Hän suosittelee peruster-
veelle ihmiselle hikiliikuntaa 
vähintään kaksi tai kolme ker-
taa viikossa. Kunnon hikoilu 
poistaa elimistöstä kuona-ai-
neita ja tehokas liikunta polt-
taa rasvaa ja kaloreita. Nuori 
yrittäjä väittääkin, että usein 
terveen ihmisen tunnistaa hy-
västä ryhdistä ja leveästä hy-
mystä.

Omavalmen-
taja Maija Ten-
kanen rakastaa 
liikuntaa. Hä-
nelle sopii hy-
vin sauvakäve-

ly, mutta sekään 
laji ei sovi kai-
kille. Maija ha-
luaa kannustaa 
myös asiakkai-
taan löytämään 
miellyttäviä lii-

kuntalajeja. Hän 
perusti vuoden 
alussa Liikunta- 
ja Musiikkipal-
velut HyväFii-

lis –nimisen yri-
tyksen. 
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SILMÄASEMA-LIIKKEISTÄ SAAT TÄYDEN PALVELUN: SILMÄLÄÄKÄRI- JA OPTIKKOPALVELUT, SILMÄLASIT, 
PIILOLASIT JA TARVIKKEET.

Suojaa
silmäsi
tyylikkäästi!

Upeimmat aurinkolasit löydät
Silmäasemalta.

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

MTV3:n Olet mitä syöt -ohjelmasta koko kansan 
ravitsemusneuvojaksi ponnahtanut Hanna Partanen: 

Arjen pienillä valinnoilla 
voi antaa kiloille kyytiä

 Minna Isotalo

Näin kevään korvalla moni ru-
peaa miettimään, miten pääsi-
si kesäksi uimarantakuntoon. 
Hanna Partasen mukaan esi-
merkiksi 5 - 10 kilon painon-
pudotus on hyvinkin mahdol-
lista juhannukseen mennessä, 
jos pitää kiinni muutamista 
painonhallinnan perusteki-
jöistä: 

-Säännöllinen ruokailuryt-
mi eli ateria tai välipala aina 
3 - 4 tunnin välein, riittäväs-
ti kasviksia joka päivä eli vä-
hintään kuusi kourallista he-
delmiä, vihanneksia, marjoja 
ja juureksia. Lisäksi runsaasti 
liikuntaa, vähintään puoli tun-
tia päivässä. 

Myös riittävä uni ja stres-
sin hallinta vaikuttavat ratkai-
sevasti painonpudotukseen, 
omaa Nutrifilia-yritystään 
pyörittävä ravitsemusneuvoja 
muistuttaa. 

Jos kesäksi kuntoon -pro-
jekti siis aiheuttaa liikaa pai-
neita, kannattaa tavoitteet eh-
kä suunnata vasta seuraavaan 
kesään, ja totutella pikku hil-
jaa uusiin elämäntapoihin.

Viikonloppuherkuttelu 
ei ole syntiä

Moni terveellisempiä elämän-
tapoja opetteleva saattaa potea 
syyllisyyttä tuntiessaan ole-
vansa kykenemätön vastusta-
maan roskaruokaa ja rasvai-
sia tai sokerisia herkkuja vii-
konloppuisin. Itseään voi olla 
vaikea psyykata eroon mässäi-
lystä, varsinkin jos herkuttelu 
kuuluu koko perheen viikon-
lopunviettoon. Hanna Parta-
nen armahtaa herkuttelijat. 

-Jos koko viikon pysyy 
muutoin terveellisellä linjalla, 
niin lauantai-iltaisin voi hie-
man mässäillä. Jos sipsit ha-
luaa vaihtaa terveellisempään 
vaihtoehtoon, niin kannattaa 

kokeilla uunissa paahdettuja 
ruisleipätikkuja, jotka on voi-
deltu valkosipuliöljyllä. Kuk-
kakaali ja porkkanalohkoja voi 
hyvin dippailla kevytkerma-
viiliin perunalastujen sijasta.

Mahtaakohan ravitsemus-
terapeutti Partanen itse kos-
kaan ajatua epäterveellisten 
ruokanautintojen pauloihin? 

-Toki herkuttelen, mutta en 
kuitenkaan päivittäin. Kerran 
viikossa syön pizzaa tai jotain 
muuta roskaruokaa. Myös Ita-
lialainen jäätelö on heikkou-
teni. 

Elämäntapojen muutos 
ei synny pakottamalla

Terveellisempiin elämäntapoi-
hin siirtyminen tuntuu joskus 
olevan varsinainen tuskien 
taival. Mutta olisikohan myös 
asenteissamme toisinaan tuu-
lettamisen varaa? 

-Kannattaa tehdä niitä 
muutoksia, jotka tuntuvat jo 
lähtökohtaisesti mahdollisille. 
Tosin esimerkiksi aamupalan 
syönti tuntuu monille olevan 
hyvin vaikeaa, mutta muuta-
man viikon harjoittelun jäl-

keen se alkaakin sujua. Har-
va voi enää tottumisen jälkeen 
olla ilman aamupalaa. Kan-
nattaa ottaa mieluummin ai-
na vain pari muutoskohdetta 
kerrallaan ja kun ne onnistu-
vat rutiininomaisesti, niin sit-
ten voi miettiä taas pari muu-
toskohdetta lisää. Lisäksi pi-
tää miettiä, että muutokset 
ovat oma valinta. Niitä ei ole 
pakko tehdä, tärkeää on, että 
haluaa tehdä ne, korostaa Par-
tanen.

Hanna Partanen sanoo ter-
veelliseen ruokavalioon liitty-
vien mielikuvien muuttuneen 
viime vuosien aikana. 

-Ihmiset ovat menneet me-
dian maailmassa hieman se-
kaisin. Usein aletaan tuijottaa 
jotakin yksittäistä ruoka-ai-
netta, eikä muisteta kokonai-
suutta. Ei tämä oikea ravitse-
mus loppupeleissä ihan ra-
kettitiedettä ole – perusasi-
at kuntoon ja sillä pääsee jo 
pitkälle!

Jos on pienituloinen, niin 
kustannussyistä saattaa ruo-
kakaupassa käteen tarttua en-
nemmin HK:n sininen kuin 
kanafi le. Myös kasvikset ovat 
nyt tyyriimpiä kuin kesällä. 

-Pakastevihanneksia kan-
nattaa käyttää hyväksi, sillä 
ne ovat edullisia ympäri vuo-
den. Erilaisia wokkeja tai vaik-
kapa vihannesmunakasta kan-
nattaa kokeilla, joka on myös 
suhteellisen edullista ruokaa, 
Hanna Partanen vinkkaa.

Lisää vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon liittyen voi lu-
kea Hanna Partasen uudesta 
kirjasta Kyytiä kiloille - arjen 
pienillä valinnoilla.

Hanna Partasen mukaan terveellisten elämäntapojen 
noudattaminen edellyttää ihmiseltä sekä itsekuria että 
toisaalta armeliaisuutta.

Liikuntaharrastukset pitävät johtajankin terässä

Ville Laine saa hyvän 
olon golfkentiltä ja 
laskettelurinteiltä

Hannu Virtanen

-Hyvää kuuluu. Takana on 
onnistunut viikonloppu, vas-
taa Ville Laine tiedusteluun 
tavatessamme viime viikon 
maanantaina.

Ulkoilmaihmisen ja lii-
kunnallisen toimitusjohtajan 
hyvän mielen viikonloppuun 
ovat ratkaisevasti vaikutta-
neet ystävien kanssa paikan 
päällä seuratut Salpausselän 
kisat. 

Tamperelaisuus tai yri-
tyskonsernin johtaminen 
Sastamalassa eivät ole tyys-
tin pyyhkineet pois miehen 
taustalla olevaa kymmenen 
vuoden työrupeamaa Lah-
dessa. 

Sinne on luonteva pala-
ta, ehkäpä juuri seuramaan 
maankuulua hiihtomitte-
löä.

-Liikunnalliset harrasteet 
ovat aina olleet minulle tär-
keitä, sanoo Lojer Oy:n toi-
mitusjohtaja, diplomi-in-
sinööri Ville Laine.

Kesällä mieliharrastuk-
sena on golf, talvella lasket-

telu. Kuntosalilla hän tun-
nustaa ravaavansa läpi vuo-
den. Työn ohessa ja liikunta-
harrastusten rinnalla Laine 
on vuoden päivät opiskellut 
MBA-tutkintoa.

-En tykkää lähteä yksin 
pelaamaan, vaan golfaaman 
lähden mieluusti vaimon tai 
kavereiden kanssa. Sosiaali-
suus on hyvin iso osa liikun-
taharrastusta. 

Golf on selkeästi Laineel-
le juuri vapaa-aikaa. Hyvin 
harvoin hän on viheriöllä 
edustamassa.

-Pyrin pitämään työn ja 
vapaa-ajan erillään.

Lojerin fysioterapiaklinikoille valmistamaa kuntoutuslaitetta on myyty lähes 40 maa-
han. Ville Laineen mukaan kuntoutus on pitkälle erikoistunut ala, jolla kilpailua on 
suhteellisen vähän.
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Luontaistuotteilla 
kevätremonttia 

keholle ja mielelle
Minna Isotalo

Yleisesti kuulee puhuttavan 
kevätväsymyksestä, ja moni 
tunteekin olonsa jotenkin ve-
tämättömäksi näin talven jäl-
keen. Väsymys saattaa ärsyt-
tää, jos kanssaihmiset suo-
rastaan pursuavat energiaa ja 
loistavat kilpaa kevätauringon 
kanssa. Mutta mistä kevätvä-
symys oikein johtuu? 

Luonnonhelma -yrityksen 
toimitusjohtajan ja luontais-
tuoteneuvojan Minna Bisterin 
mukaan suurin tekijä ilmiön 
taustalla on yksinkertaisesti 
se, että talven aikana ihmiske-
hon energiavarannot on kulu-
tettu loppuun. 

-Keväisin keho on kaikis-
ta heikoimmillaan ravinto-ai-
neiden puutteesta. Marjat ja 
juurekset ovat vanhaa satoa 

ja ulkolaiset hedelmät puo-
lestaan vaativat paradoksaa-
lisesti ravinto-aineita suojak-
seen pitkää säilyttämistä edis-
täviä ylimääräisiä aineita vas-
taan. Suurimmat puutokset 
ihmisillä   on kivennäis-ja hi-
venaineista. Sen vuoksi onkin 
tärkeää valita sellainen moni-
vitamiini, jossa nämä on hyvin 
edustettuina. 

Minna Bister kertoo mo-
nipuolisemmissa valmisteissa 
olevan jopa 100 erilaista ravin-
toainetta. Nestemäisenä ihmi-
set pystyvät parhaiten imeyt-
tämään lisäravinteena käytet-
tävät vitamiini-kivennäis- ja 
hivenaineensa. Eyliesteröidyt 
omega-3 rasvahapot ovat tär-
keitä myös mielen hyvinvoin-
nille. Ne vaikuttavat muun 
muassa keskittymiskykyyn  ja 
muistiin, Bister lisää. 

Ravinteiden puute ja epä-
terveellinen ruokavalio ovat 
usein osatekijöinä myös ma-
sennuksen taustalla, muistut-
taa Bister. - Elämä ei aina ole 
mitään ruusuilla tanssimista, 
kriisitilanteet ja stressi kulut-
tavat ihmistä. Elämän haastei-
ta on kuitenkin helpompi käsi-
tellä ja kohdata, kun keho voi 
hyvin. 

Elimistö tarvitsee 
puhdistuskuuria

-Mietipä tilannetta, että työ-
tä tehtäisiin   ympärivuoro-
kauden ilman lomia ja tauko-
ja. Niin kroppamme paljolti 
toimii. Ihmisen tarvitsemasta 
energiasta jopa 70-80% kuluu 
ruuansulattamiseen. Mutta 
jos ruuansulatusprosessia tue-
taan puhdistavilla yrteillä, jää 
energiaa lisää kehon muihin 
toimintoihin, sanoo Minna 
Bister ja toteaa useiden asiak-
kaidensa virkistyvän puhdis-
tuskuurien avulla. Puhdistus-
kuureja löytyy Bisterin mu-
kaan joka lähtöön esimerkiksi 
kilpirauhasongelmista tai kih-
distä kärsiville. Nykyään puh-
distuskuurien kanssa saa syö-
dä normaalisti. Myös perin-
teiset mehupaastot ja vaahte-

rapalmusiirappipaastot ovat 
edelleen suosittuja.

Jos jotkut kärsivät kevätvä-
symyksestä, niin toiset saattavat 
käydä ylikierroksilla, mikä il-
menee esimerkiksi levottomuu-
tena ja erilaisina unihäiriöinä. 
-Kun ihminen heräilee sään-
nöllisesti aamuyöllä, kertoo se 
yleensä ylikuormasta maksassa. 
Se on vanhanaikaista, että mak-
san ylikuormassa olisi aina al-
koholi mukana. Keskivertonai-
nen saa 500 erilaista kemikaa-
lia päivittäin ihonhoitotuotteis-
ta ja kosmetiikasta. Pelkästään 
kahvista ihminen saa noin 300 
erilaista vierasainetta. Puhdis-
tuskuurista voikin saada helpo-
tusta uniongelmiin, sillä se aut-
taa maksaa tekemään työtä vie-
rasaineiden poistamiseksi eli-
mistöstä. 

Minna Bister kertoo, että 
tähän aikaan vuodesta kan-
nattaa myös aloittaa ihon val-
mistelu kesäaurinkoa varten. 
Sopivien luontaistuotteiden 
avulla voi ehkäistä aurinko-
ihottumaa ja varmistaa kau-
niin rusketuksen. Siitepöly-
kausi lähestyy myös, joten sii-
henkin voi varautua. Allergia-
oireista kärsivien kannattaa 
vahvistaaa limakalvoja tai tur-
vautua homeopaattiseen sie-
dätyshoitoon.

- Elämän haasteita on helpompi käsitellä ja kohdata, kun 
keho voi hyvin, sanoo luontaistuoteneuvoja Minna Bis-
ter.

”Keväisin 

keho on 

heikoimmilla.

Pärjätäkseen on 
kehityttävä ja 
muututtava

Ville Laine tuli Lojerin, sil-
loisen Vammalan Konepajan, 
toimitusjohtajaksi viisi vuot-
ta sitten. Hän oli tuolloin ol-
lut Lahdessa Halton-konser-
nin palveluksessa kymmenen 
vuotta. Halton on tunnettu 
rakennusten ja laivojen ilmas-
tointijärjestelmistä.

-Se oli aidosti globaalia bis-
nestä. Tuotteita toimitettiin 
mitä ihmeellisimpiin maail-
mankolkkiin.

Laine oli aiemmin ehtinyt 
olla myös muutaman vuoden 
Hartwallin virvoitusjuoma-
tehtaan päällikkönä Helsin-
gissä.

Kun Laine tuli Vammalan 
Konepajan palvelukseen, kon-
serniyritykset toimivat vielä 
hyvin itsenäisesti. 

-Jokaisella yksiköllä olivat 
omat tuotemerkkinsä ja asi-
akkaansa. Lojer on rakenta-
nut yhteistä toimintamallia ja 
brändiä. Firma toimii eri ta-
valla kuin aikaisemmin, vaik-
ka tuotteet ovat samoja tai hy-
vin samankaltaisia.

-Pärjätäkseen on pakko ke-
hittyä ja muuttua. Hetkeksi-
kään ei parane jäädä paikal-
leen. 

Laineen mukaan talouden 
taantuma näkyy Lojerilla lie-
västi.

-Taantuma antaa mahdol-
lisuuden markkinaosuuksi-
en kasvattamiseen. Olemme 
myös kehittäneet paljon tuot-
teita ja prosesseja. Taantumas-
sa vahvuus on se, että on pal-
jon tukijalkoja.

jalliset, kuten jalkapalloken-
tät tai hiihtoladut. Kunnat 
eivät saisi viedä pohjaa pois 
yritysten toiminnalta. Kun 
kunta rakentaa uimahallin, 
sen tehtävä ei ole pyörittää 
enää hallin yhteyteen tule-
vaa kuntosalia.

Kuntapuolen hankintakäy-
täntöjä Laine pitää laitetoi-
mittajan ja -valmistajan nä-
kökulmasta ”mielenkiintoisi-
na”. Terveydenhuollon han-
kinnoissa muutaman euron 
hintaerot ovat kovinkin tär-
keitä ja usein halvin vaihtoeh-
to voittaa. 

Liikuntapuolella kuntosa-
leihin puolestaan hankitaan 
usein parasta ja kalleinta. Sa-
ma hankintalaki on kuitenkin 
taustalla.

Laine näkee tilanteen niin, 
että terveydenhuollossa päät-
täjien huomio keskittyy liiak-
si kustannuksiin. 

Liikuntapuolen päättäjät 
taas ovat hyvin luovia kritee-
reitä laatiessaan. 

-Liikuntatoimessa tehdään 
sellaiset kriteerit, että saadaan 
mitä halutaan. Tämä ei ole 
suomalainen ilmiö, vaan sama 
pätee myös Ruotsissa.

-Kovin mieluusti näkisim-
me, että katsottaisiin tuotteen 
koko elinkaarta ja ihan oikeas-
ti laskettaisiin kokonaistalou-
dellisesti edullisin vaihtoehto. 
Ei meiltä koskaan kysytä, mi-
kä on tuotteen elinikä tai huol-
lon kustannustaso.

-Kotimaisen tuotteen ar-
vosta kolmasosa palautuu ta-
kaisin yhteiskunnalle. Yrityk-
sellä ovat omat velvoitteen-
sa veroineen ja maksuineen, 
työntekijät maksavat veronsa 

ja oma vaikutuksensa on myös 
kotimaisilla alihankkijoilla.

Lojer itse valmistaa laittei-
ta kuntoutukseen, mutta yri-
tys tuo maahan amerikkalai-
sia kuntosalilaitteita. 

Hyvinvointialan tuotteiden 
kehittäjä ja valmistaja haluaa 
myös työntekijöidensä olevan 
hengessä mukana. 

Yrityksen henkilökunnalla 
on mahdollisuus käyttää kun-
tosalipalveluita. Lisäksi työ-
paikalla käy hieroja, jonka pal-
veluita voi käyttää työaikana.

-Kun itse valmistamme 
hoitopöytiä, näin saamme 
myös omalta henkilöstöltä pa-
lautetta tuotteistamme. Työssä 
jaksaminen ja hyvä fi ilis ovat 
tärkeitä juttuja.

-Meidän osaltamme isona 
asiana ovat kuntasektorin nä-
kymät. Kuntatalouden ongel-
mat ovat vasta tulossa. Vien-
timarkkinat taas ovat hyvässä 
vedossa, ja erityisesti Venäjä 
näyttää hyvältä. 

Hän sanoo pitävänsä työs-
sään siitä, että pääsee oppi-
maan ja opettelemaan uusia 
asioita. 

Esimerkiksi leikkauspöy-
dän kehittämisessä mukana 
oleminen on avannut oven 
myös leikkaussaliin, siellä teh-
täviin leikkauksiin ja tietenkin 
alan termistöön.

-Edellisessä duunissa op-
pi, miten laivoja rakennetaan. 
Motivaatio pysyy korkeana, 
kun pääsee oppimaan uusia 
asioita ja busineksia.

Kuntien ja yritysten 
työnjako selkeä

Kuntien ja yritysten välisen 
työnjaon liikuntapalveluiden 
tuottamisessa Laine näkee sel-
keänä.

-Mielestäni kuntien tuli-
si keskittyä sellaisiin liikun-
tapalveluihin, joissa yritys-
ten mahdollisuudet ovat ra-

Golf on Ville Laineen mieliharrastuksia. Viheriöllä hän 
viettää vapaa-aikaa, harvemmin edustaa.

Hyvää oloa ja uusia näköaloja liikunnallinen toimitusjohtaja haki viime talvena myös 
Sveitsin Alpeilta.

Lojer on merkittävä 
hoitokalusteiden valmistaja
Suomalainen Lojer Group 
on Pohjoismaiden johtava 
hoitokalusteiden valmista-
ja. Se on syntynyt suoma-
laisten terveydenhuollon ja 
fysioterapian hoitokaluste-
valmistajien Vammalan 
Konepaja Oy:n, Temelex 
Oy:n ja Rainer Rajala Oy:n 
sekä Ruotsin johtavan fy-
sioterapiatoimittajan, Me-
dema Physion yhdistyttyä.

Tuotevalikoimaan kuu-
luvat sairaalakalusteet, 
leikkauspöydät, seniori-

kalusteet, medical fi tness 
-laitteet, hoito- ja hieron-
tapöydät sekä fysioterapi-
atarvikkeet. 

Konsernin liikevaihto 
on 17 miljoonaa euroa, ja 
se työllistää 150 henkilöä 
viidessä maassa. Yhtiön 
liikevaihdosta 60 prosent-
tia tulee Suomen ulkopuo-
lelta. Tärkeimpiä vientialu-
eita ovat Skandinavian li-
säksi Venäjä, Baltian maat, 
Keski-Eurooppa, Pohjois-
Amerikka ja Japani.
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 Maija Latva

-Kevään ja kesän muodin kan-
tavia teemoja ovat naiselli-
suus, tyylikäs rentous ja sport-
tisuus. Vaatteissa pyritään mo-
nikäyttöisyyteen ja mukavuu-
teen, mitään pakkotrendejä ei 
ole, kerrotaan Sastamalan Mo-
da Jokiselta. Myös kauden vä-
rikartta on kaunis, monipuo-
linen ja helposti yhdisteltävä.

Moda Jokisen tuoteassis-
tentti Maria Niiniharju ker-
too, että väreissä on neljä pää-
linjaa. -Ensinnäkin klassinen 
tummansini-valkoinen lai-
vastolook on jälleen in ja tä-
nä keväänä se on naisellisem-
paa kuin aikaisemmin. Toki 
sporttisempiakin vaihtoehtoja 
on tarjolla, Maria kertoo.

Mustan ja valkoisen yhdistel-
miä voidaan pehmentää hiekan 
ja vaaleanharmaan sävyillä tai 
vaihtoehtoisesti tuohon klassi-
seen värikaksikkoon voi yhdis-
tää jonkun räväkän trendivärin.

Nudevärit ovat varsinainen 
kevään ja kesän juttu ja ne nä-
kyvät Marian mukaan niin va-
paa-ajassa, työssä kuin juhla-
pukeutumisessakin. -Nudevä-
rejä voi yhdistellä puuterisiin 
pastellisävyihin tai vaikkapa 
shokkiväreihin kuten limeen, 
hot-pinkkiin, mangoon tai 
turkoosiin, Maria opastaa.

Neljäntenä tulee vanha tut-
tu khakivihreä, joka liittyy 
kiinteästi taas niin ajankohtai-
seen safarimuotiin. -Trendik-
käitä ovat myös kaikki lilan sä-
vyt, Maria lisää.

Katse nilkkoihin

Marian mukaan hame on nyt 
ns kynähame tai vaihtoehtoi-
sesti oikein hulmuavahelmai-
nen sifonkihame. -Henkäyksen 
kevyen kukkamekon voi yhdis-
tää vaikkapa huivin, neulebole-
ron tai pikkujakun kanssa, Ma-
ria selvittää. -Myös ryhdikäs 
kotelomekko on aina kestävä ja 
klassinen valinta, hän lisää.

Moda Jokisella tunnetaan aikuisen naisen tyyli ja tarpeet

Naisellinen nainen käy 
tyylikkään rennosti kohti kesää

Housuista trendikkäimmät 
ovat keväällä ja kesällä nilkka-
mittaisia ja kapeita, myös cap-
rit ovat in. -Molemmat mallit 
sopivat hyvin edelleen pintan-
sa pitävien tunikoiden tai nyt 
niin muodikkaiden neuletak-
kien ja -liivien kanssa, Maria 
vinkkaa.

Erilaisin pesuin käsitel-
lyt farkut sekä farkkujakut ja 
-blazerit ovat niinikään on-
nistuneita valintoja keväiseen 
pukeutumiseen.

Trenssi on klassikko

Kevään ja kesän takit ovat is-
tuvia ja hyvin aikaa kestäviä. 
-Trenssiin kannattaa satsata, 
se on klassikko vuodesta toi-
seen, Maria toteaa. Värit ovat 
neutraaleja, mutta takki voi 
silti säväyttää jollakin kivalla 
yksityiskohdalla, esimerkik-
si niiteillä. 

Pukeutumisneuvoja Eini Backman säväyttää yhdessä ke-
vään kauneimmista takeista.

Myymäläpäällikkö Satu Mustajärvi on pukeutunut nilk-
kamittaisiin, tummansinisiin housuihin ja ihanan peh-
meään nahkajakkuun, joka sekin on tummansininen. 
Pinkki t-paita ja huivi korostavat tumman kaunottaren 
omia värejä.

Kevään jakku on istuva ja ryhdikäs, mutta samalla myös 
rento.

Tuoteassistentti Maria Niiniharju kertoo, että nudevärit näkyvät niin vapaa-ajassa, työssä kuin juhlapukeutumi-
sessakin. 

Tuoteassistentti Sanna Niittymäki valmiina kevään juh-
liin.

”Klassinen 

laivastolook 

on jälleen in.

”Nudevärit ovat 

kesän juttu.
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Metsästäjät, kalastajat ja ulkoilijat 
satsaavat harrastukseensa 
vuoden jokaisena päivänä

Hannu Virtanen

Vuodenajat vaihtelevat ja ul-
koilmaihmiset varustautu-
vat sen mukaisesti. Taakse on 
jäämässä kunnon talvi pak-
kasineen saa hyvine lumiolo-
suhteineen. Lunta on riittä-
nyt koko Suomeen aivan ete-
lärannikkoa myöten, mikä on 
näkynyt kauppias Marjut Mä-
kelän mukaan myös Häijään 
Urheilutarvikkeen myymäläs-
sä ja nettikaupassa.

Talviurheilukausi ei pääty 
aivan seinään, vaikka alueel-
tamme lumet ja jäät lähtevät-
kin. Moni nimittäin hankkii 
keväällä välineitä ja asuja vielä 
Lapin hangille.

Talven taituttua kuntoili-
joilla alkaa välittömästi esi-
merkiksi polkupyöräily- ja 
lenkkeilykausi.

-Kalastajilla pilkkikauden 
päättyminen taas tietää mie-
lenkiinnon kohdistumista ve-
neisiin ja uisteluun, kauppias 
Marjut Mäkelä kertoo.

Metsästyksen ja ammun-
nan harrastajilla vastaavas-
ti metsästyssesongin päätty-
minen kevättalvella johtaa ra-
takuumeen nousuun. Aseita, 
patruunoita ja muita tarvik-
keita aletaan kysyä ampuma-
radoille.

-Kyllä huomaa, että vielä 
lumien sulaessa alkaa olla jo 
kova innostus radalle, Mäke-
lä sanoo.

Ulkoilmaihmisen pukeu-
tumisessa materiaalit ovat ke-
hittyneet merkittävästi, ovat-
pa sitten kyseessä alusasut tai 
säänkestävyyden viimeiste-
levät päällysvaatteet. Marjut 
Mäkelä puhuu tässä yhteydes-
sä kuoripukeutumisesta ja tar-
koituksenmukaisesta pukeu-
tumisesta. 

Vaikka materiaalit ovat 
paljon kehittyneet, vedenpi-
tävyyttä ja hengittävyyttä ei 
ole edelleenkään täysin yh-
distetty.

-Asu kannattaa valita sään 
ja kelin mukaan sekä huomi-
oiden se, mitä tekee. Käyttö-
tarkoitus ratkaisee. Eräpuku 
ei välttämättä ole hyvä hiih-
toon ja päin vastoin.

Viljamista saattaa hyvinkin tulla metsämies. Marko Peltoniemi Vesilahden Rämsööstä asioi aseosastolla Viljam-
poikansa kanssa. Luoteja esittelee kauppias Marjut Mäkelä. 

Kirkkaat värit ovat ajan henkeä vaellus- ja ulkoiluvaatteissa, tietävät Kati Halme ja Leeni Nikkinen.

”Eräpuku ei 

välttämättä ole 

hyvä hiihtoon.

Uusi ihana kevät

Tervetuloa tutustumaan!

MA-PE 9.30-16.30

LA 9.30-13.00

Vaatetta koko perheelle vaivattomasti,
yksilöllisyyttä, laatua ja edullisuutta
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Uusi trendilaji sai räjähdysmäisen suosion Suomessa

Zumba 
villiinnyttää naiset

Uusi trend

 Marianna Langenoja

”I like to move it, move it” 
pauhaa ja antaa tahtia 70 nai-
selle Pinkki&Pantterin liikun-
tasalissa. On torstai, ja mo-
nen naisen viikon kohokohta, 
zumbatunti on käsillä. Vaik-
ka Pinkki&Pantterille tämä 
tunti on jo kuudes, minulle 
se on elämäni ensimmäinen. 
Olen kuullut kaikenlaisia jut-
tua zumbasta. Sitä on kehuttu 
älyttömän hauskaksi tanssiksi, 
jossa peppu sheikkaa ja lan-
tio pyörii. Meno on kuulem-
ma hurjaa ja rankkaa. Musiik-
ki on hyvää.  

Ohjaajamme Mari Lausnie-
mi kertoi tunnin alkuun, että 
tänään mennään cha chata, 
merengueta, salsaa, reggeata 
ja hiphoppia. Lista kuulostaa 
oikeastaan paremmalta, kuin 
mitä ihan käytännössä on-
kaan. Jo ensimmäisten kappa-
leiden aikana saan kehitettyä 
itselleni ongelman. Olen har-
rastanut tanssimista vuosien 
ajan ja tottunut siihen, että as-
kelkuviot aina opetetaan. Ku-
kaan ei ollut varoittanut mi-
nua, että zumba-tunnilla ei 
opetella. Siellä vain mennään. 
Opettajan askeleita ei oikein 
näe ihmisten päiden takaa, ja 
kaikki ympärillänikin tans-
sii hiukan omalla tyylillään. 
Yritän kurotella nähdäkseni, 
miten oikeasti kuuluisi askel-
taa, mutta samassa opettaja jo 
vaihtaa uuteen kuvioon.  

Miten sattuu, 
ilman tekniikkaa

Yhdyn mielipiteeseen, että 
zumba on rankkaa ja musiik-
kikin aika menevää. Tunnin 
puolessa välissä katson kelloa. 
Nopeasta menosta johtuen hi-

ki virtaa pitkin selkää, naama 
punottaa kokoajan kirkkaam-
min ja syke hakkaa parhaim-
millaan yli 180. Voi taivas, 
milloin tämä tunti loppuu, 
mahdankohan selvitä hengis-
sä? 

Sitä kuulemaani ajatusta 
en kuitenkaan allekirjoita, et-
tä zumba olisi hauskaa tans-
sia. Löydän zumbasta oikeas-
taan vain sen aerobicmaisen 
puolen. Minulle tavoitteet ja 
ohjaajan palaute ovat tärkei-

tä harrastuksissa. Haluan oi-
keasti oppia jotain.  Zumbas-
sa on ihan toisenlaiset arvot. 
Lajin parissa ei näytä olevan 
mitään sääntöjä.  Sitä men-
nään miten sattuu, vähän sin-
ne päin, ilman tekniikkaa. Mi-
nusta se muistuttaa aika paljon 
jumppaa: pääasia että on hiki, 
muulla ei ole väliä. Askelku-
vioitakaan ei voi kutsua eri-
tyisen esteettisiksi. Vauhti on 
sen verran kovaa, ettei jää ai-
kaa miettiä, miltä mikäkin lii-
ke näyttää tai tuntuu. Odo-
tukseni melkein afrotanssin 
tyylisestä ketkutuksesta jou-
taa roskakoriin sekin tunnin 
edetessä. Zumbassa pidetään 
kokoajan pieni liike lantiossa, 
mutta siihen ei juuri keskitytä 
tai panosteta. 

Pääasia, että on hauskaa

Onneksi meitä liikkujia on jo-
ka lähtöön. Muun muassa sas-
tamalalaiset zumbaajat Hanna 
Laurila ja Päivi Mäkelä naut-
tivat lajista täysillä.  He sano-
vat, että zumba on itse asiassa 
heidän harrastuksistaan mu-
kavin. 

–Tunti menee todella nope-
asti, koska musiikki on hyvää 
ja ollaan kokoajan liikkees-
sä. Zumbassa koko keho saa 
liikuntaa. Eikä se ole yhtään 
jumppamaista, naiset iloitse-
vat. He ovat tottuneet todelli-
seen kuntorääkkiin harrastuk-
sissaan. 

Hanna harrastaa zumban 
lisäksi pacea ja bodycomba-
tia, Päivi taas spinningiä. –
Mutta zumbassa tulee todel-
la hiki, myös niille, jotka eivät 
yleensä hikoile. Positiivista on 
myös se, että zumbaa ei tarvit-
se osata. Ei tarvitse mennä pri-
kulleen niin kuin ohjaaja. Pää-
asia on, että on hauskaa, naiset 
kiteyttävät zumban ajatuksen.

Niinpä, suosittelen läm-
pimästi zumbaa naisille, jot-
ka ovat valmiita jättämään –
ei pelkästään arkisia ajatuksia 
– vaan myös aivot narikkaan 
harrastustensa ajaksi. Zum-
ba-tunnin aikana ei tarvitse 
pyrkiä mihinkään, opetella tai 
ajatella. Riittää, että menee vä-
hän sinne päin, hyvällä mielel-
lä, niin että hiki irtoaa. 

Hiki virtaa, kun zumba-tunnilla vuoroin pompitaan, askelletaan ja pyllistellään.

Hanna Laurila ja Päivi Mäkelä ovat ihastuneet zumbaan. He sanovat, että se on har-
rastuksista paras. 

Koko keho saa liikuntaa zumbassa. 

Herkullinen 
korumuoti
Kevään ja kesän korumuoti on 
naisellista, värikästä ja runsas-
ta. -Hopea pitää edelleen pin-
tansa, mutta paljon on myös 
turkoosia, pinkkiä, lilaa ja vih-
reää. Musta-valkoisuus näkyy 
korumuodissakin, kertoo Pau-
la Lehtinen Puistokadun Ke-
mikaliosta.

Rannekoruja käytetään 
runsaasti ja niitä voi olla ran-
teessa useampikin samaan ai-
kaan. Myös sormukset saavat 
olla kookkaita ja näyttäviä.

Kevään ja kesän korumuoti on naisellista, värikästä ja 
runsasta.

D-vitamiini yhdessä kal-
siumin kanssa ehkäisee luun-
murtumia, selviää seitsemän 
laajan tutkimuksen yhteenve-
dosta. British Medical Jour-
nal – lehdessä julkaistun tut-
kimuksen mukaan D-vita-
miinin hyvä saanti yksinään 
ei suojannut luita vaan vai-
kutus syntyy, kun molempia 
ravintoaineita saadaan riittä-
västi.

Tuoreessa tutkimuksessa 
murtumia ehkäisevä vaiku-
tus saavutettiin, kun tutkitta-
ville annettiin 10 mikrogram-
man D-vitamiini- ja 1000 mil-
ligramman kalsiumlisä. 10–20 
mikrogramman D-vitamiini-
lisällä ei yksinään ollut suoja-
vaikutusta.

Kalsiumin ja D-vitamiinin 
parhaita lähteitä ruokavaliossa 
ovat maito ja maitovalmisteet 

sekä kala. Nestemäisiä maito-
valmisteita suositellaan nau-
tittavaksi puoli litraa päiväs-
sä. Maitoa tai piimää suositel-
laan ruokajuomaksi, ja samoja 
ravintoaineita saa jogurteista, 
viileistä, juustoista ja muista 
maitovalmisteista. Kalsiumin 
ja D-vitamiinin lisäksi maito 
sisältää luustolle tärkeitä pro-
teiineja sekä kaliumia, magne-
siumia ja fosfaatteja. 

D-vitamiini ja kalsium yhdessä 
suojaavat luita parhaiten

Tutustu uusiin sivuihimme

www.alueviesti.fi 

Tarvitsetko yksilöllisiä
neuvoja hyvinvointiin?

TERVETULOA PALVELTAVAKSI
HUITTINEN  p. (02) 561 111
SASTAMALA p. (03) 511 4353
HARJAVALTA p. (02) 674 3785
EURA p. (02) 865 1533
Avoinna: Ark.  9-17.30, La  9-14

Paikalla
neuvontapäivillä mm.

Fytonomi/
luontaistuoteneuvoja
(26 vuoden kokemus)

MINNA BISTER
ja

urheiluravinneneuvoja
JANI RAJALA

Väsyttääkö? Pikku vaivoja, joihin haluaisit 
kokeilla terveystuotteita, muttet tiedä, mikä olisi 

sinulle hyvä valinta? Haluaisit saada lisää 
kuntoa? Apua laihduttamiseen ja kiinteytykseen?
Mihin aikaan päivästä otettuna kalaöljystä saa 

parhaan vasteen?

Annamme yksilöllisiä neuvoja juuri sinulle!
Autamme parhaamme mukaan tuotevalinnoissa!

NEUVONTAPÄIVÄT
Sastamalan Terveyskauppa 

Luonnonhelmassa
PE 19.3. klo 9-17.00
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 Maija Latva

Sastamalassa kultaseppäar-
tesaaniksi opiskeleva Lee-
na Haapiainen ei arkena juu-
ri meikkiä käytä, joten paitsi 
kauniin meikin, hän sai Puis-
tokadun Kemikaliosta aimo 
annoksen hyödyllisiä vinkke-
jä antautuessaan Ira Kaasalai-
sen käsittelyyn.

-Vaikka meikkiä ei päivit-
täisin käytäkään, meikkivoi-
detta ei kannata unohtaa. Se 
on iholle paras suoja ympäris-
töstä tulevia saasteita vastaan, 
Ira opastaa aloittaessaan kä-
sittelyn. Hän on päätynyt ko-
keilemaan Leenalle Lancó-
men kevätmeikkiä nimeltään 
”O my rose”. -Sen värit sopivat 
upeasti sinun omaan värityk-
seesi, Ira toteaa.

Leena tuntee 
korujen maailman

Leena tekee koruja hopeasta, 
antiikkipronssista ja helmis-
tä, mutta myös kierrätysmate-
riaalista. Kesäkuussa Vamma-
lan Jaatsilla on näyttely, jossa 
myös Leenan korumallistoa 
on esillä. -Korujen maailma 
on mielenkiintoinen. Olen 
tehnyt niitä harrastuksekseni 
jo useamman vuoden ja sik-
si hakeuduin kouluunkin, kun 
omat keinot loppuivat, Leena 
selvittää rentoutuessaan Iran 
käsittelyssä.

Nude kevät ja kesä

Meikkivoiteen ja puuterin 
jälkeen Ira laittaa valokynää 
Leenan silmien alle, kulma-
luulle ja ylähuulen päälle. Sit-
ten hän pohjustaa silmäluo-
met luonnonvaalealla, lait-
taa luomen liikkuvaan osaan 
kupariin menevää punarus-

keaa ja varjostukset Ira tekee 
tummanruskealla. Rajaukset 
tehdään mustalla ja katset-
ta avartamaan Ira laittaa val-
koista kajalia. Ripsivärin jäl-
keen Leenan iholle sivellään 
vielä aurinkopuuteria. Käsit-
telyn kruunaa upean värinen 
huulipuna, joka on nimeltään 
”red on fi re”.

Leena suorastaan hämmäs-
tyy katsoessaan käsittelyn jäl-
keen itseään peilistä. -Hei, mi-
nähän olen kaunis, nainen huu-
dahtaa ilahtuneena. Hän on 
hyvin tyytyväinen myös väri-
sävyihin ja kokee ne heti omik-
seen. Ira kertoo vielä, että myös-
kin nudesävyt ovat keväällä ja 
kesällä erittäin trendikkäitä.

Vammalan seudun keliakiayh-
distyksen puheenjohtaja Lea 
Oinonen lohduttaa, että ke-
liakian kanssa oppii elämään 
ihan normaalia elämää. -Tot-
takai diagnoosi on aluksi jär-
kytys, niin se oli minullekin. 
Kerrankin katoin vesi kielel-
lä mämmin pöytään ja laitoin 
jälkiruokakipot miehelleni ja 
itselleni. Hakiessani kerma-
tölkkiä jääkaapista tajuntaani 
iski, että enhän minä voikaan 
syödä mämmiä. Silloin pääsi 
ihan itku, Lea paljastaa. 

Mämmin lisäksi hän haa-
veilee usein ruisleivästä. -Mut-
ta vain haaveilen. Keliakia on 
elinikäinen sairaus, jonka ai-
noa hoito ja lääke on tarkasti 
noudatettava gluteeniton eri-
tyisruokavalio. Ruokavalio-
ta tulee noudattaa joka päivä, 
sillä pienikin määrä gluteenia 
vaurioittaa ohutsuolta. Ruo-
kavaliosta ei siis ole syytä lip-
sua, Lea painottaa. -Gluteenit-
tomat jauhotkin tulee pitää eri 
paikassa kuin tavalliset ja leik-
kuulautoja on syytä olla aina-
kin kahdet: toinen gluteenitto-
malle leivälle ja toinen tavalli-
selle, Lea opastaa.

Vammalan seudun kelia-
kiayhdistys toimii Sastama-
lan lisäksi Huittisten, Pun-
kalaitumen ja Kiikoisten alu-
eilla ja jokaiselta paikkakun-
nalta on edustus yhdistyksen 
hallituksessa. Samoin perus-
tein on valittu ja koulutet-
tu myös vertaistukihenkilöt. 
-Luettelo heistä löytyy mm 
terveyskeskusten ilmoitus-
tauluilta, Lea kertoo. Jäseniä 
yhdistyksellä on toiminta-
alueen ulkopuoleltakin, esi-
merkiksi Laviasta.

Seuraavan kerran yhdistyk-
sen väki on koolla 24.3. Huit-
tisten Säästöpankilla Huitti-
sissa. Kello 18 alkavaan koko-
ukseen ovat tervetulleita myös 
uudet keliaakikot. -Ja kesä-
kuussa menemme porukal-

la Tampere-talolle, jossa pide-
tään keliakia-messut, Lea ker-
too.

Tukisummalla saa 
kolme limppua

Keliaakikoille on makset-
tu korvausta keliakian ruo-
kavaliohoidon aiheuttamis-
ta ylimääräisistä kustannuk-

sista vuodesta 2002 lähtien. 
Tuki on 16 vuotta täyttäneel-
le keliaakikolle 21 euroa kuu-
kaudessa. -Ihan liian vähän, 
Lea puuskahtaa. -Gluteenitto-
mat tuotteet ovat todella kal-
liita. Tuolla tuella muuten saa 
kolme pientä tattari-limppua, 
Lea lisää. 

Gluteenittomia tuotteita 
saa tänä päivänä jo suhteelli-

sen hyvin, joskin kauppaket-
jujen ja kauppojenkin välil-
lä on suuria eroja. Hän heit-
tää myös vinkin kauppiaille. 
-Joskus gluteenittomat tuot-
teet ovat todella huonosti esil-
lä ja niitä saa hakemalla hakea. 
Laittakaa kaikki gluteenitto-
mat tuotteet omaan osioonsa. 

Ulkomaillakin Lean mu-
kaan pärjää hyvin, joskin 

omaa tarkkaavaisuutta vaadi-
taan enemmän kuin kotimaas-
sa. -Reinin risteilyllä oli joka 
aamu leivottuna tuoreet, glu-
teenittomat sämpylät ja myös-
kin Th aimaassa oli helppoa. 
Sen sijaan Hollannissa glutee-
nittomien tuotteiden saannis-
sa oli ongelmia, vaikka juuri 
siellä keliakia ensimmäisenä 
löydettiin, Lea ihmettelee.

Lea tekee joskus kahtakin 
ruokaa, gluteenitonta ja ”ta-
vallista”, usein kuitenkin yk-
si riittää. 

-Onneksi tuo isäntä suos-
tuu syömään maizenalla suu-
rustettua soosia ja gluteenitto-
mista makaroneista tehtyä laa-
tikkoa, kaikki ei-keliaakikot 
eivät nimittäin suostu, nainen 
kiittelee siippaansa.

Täysipainoista elämää keliakiasta huolimatta

Keliakia
Keliakia on viljojen aiheuttama elinikäinen sairaus. Kelia-
kiassa vehnän, rukiin ja ohran sisältämä valkuaisaine, glu-
teeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja 
suolinukan vaurion, mikä häiritsee ravintoaineiden imey-
tymistä.

Keliakian tyypillisiä oireita ovat erilaiset vatsavaivat, vä-
symys ja anemia. Keliakia voi ilmetä myöskin iholla voi-
makkaasti kutisevana pienirakkulaisena ihottumana (iho-
keliakia eli dermatitis herpetiformis).

Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruoka-
valio. Keliaakikon ruokavaliosta poistetaan vehnää, ohraa 
ja ruista sisältävät viljavalmisteet. 

Ruokavaliota on noudatettava läpi koko elämän. Glutee-
nitonta ruokavaliota noudattamalla keliaakikko pysyy oi-
reettomana sekä työ- ja toimintakykyisenä.

Suomessa on noin 28 000 (v. 2008) diagnosoitua keliaa-
kikkoa. Keliaakikkojen määrä kasvaa nopeaa vauhtia kehit-
tyneen diagnosoinnin myötä. 

Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoito ja lääke on tarkasti noudatettava 
gluteeniton erityisruokavalio, muistuttaa Vammalan seudun keliakiayhdistyksen pu-
heenjohtaja Lea Oinonen.

”Hakiessani kermatölkkiä 

jääkaapista tajuntaani iski, 

että enhän minä 

voikaan syödä mämmiä.

Vau, minäkö se oon

Leenasta kuoriutui 
varsinainen kaunotar

Ira Kaasalainen Puistokadun Kemikaliosta teki Leena Haapiaiselle meikin Lancómen 
kevään väreillä.

Leena ennen....

...ja jälkeen meikin.

ALUEENSA

KATTAVIN
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Pirteä muusikko keikkailee ja golfaa

Markus Törmälän vaatekaappi 
on täynnä reippaita värejä

 Marianna Langenoja

Tälle miehelle mikään väri ei 
ole liikaa. Vaatekaapista löy-
tyy yhtä montaa sävyä, kuin 
on ihmisellä mielialoja. Vaate-
pinoista pilkistelee niin pink-
kiä, punaista kuin limenvih-

reää. Miehen korvassa kimal-
telee pari vaaleansinistä nap-
pia, jotka ovat napattu vaimon 
korulippaasta. Huittisten oma 
iskelmätähti todella laittautuu 
persoonansa mukaan. Hän sa-
noo löytäneensä oman tyylin-
sä vasta nelisen vuotta sitten 

s ie l läkin 
voi fi ilistellä, Markus kertoo. 
Kysymykseen, puuttuuko me-
no lavalta koskaan, Markuk-
sen suusta kajahtaa vastaus 
kuin apteekin hyllyltä: -Ei to-
dellakaan. 

Demokratialla
vaatteet päälle

Markus Törmälä ja FBI-Beat 
käsittää Markuksen lisäksi hä-
nen veljensä Miikka Törmälän 
sekä Jere Vilkkisen ja Miikka 
Raeniemen. Nelikko pyrkii 
keikoilla pukeutumaan siistis-
ti ja yhtenäisesti. 

–Uskon, että pukeutumi-
nen vaikuttaa paljon siihen, 
millaisen kuvan artisti itses-
tään antaa. Totta kai musiikin 
täytyy toimia, mutta ensivai-
kutelma ja ulkokuva ovat toi-
nen puoli hyvää kokonaisuut-
ta. Me haluamme pitää esiin-
tyessämme konservatiivises-
ti puvuntakit päällä. Ovathan 
ihmisetkin tulleet tanssimaan 
hienoissa vaatteissa. Miksi me 
olisimme lavalla risafarkut ja-
lassa?

Joissakin tilaisuuksissa ne-
likkoa seurataan vähän epäus-
koisesti siinä vaiheessa, kun he 
roudaavat painavia tarvikkeita 
farkut päällä lavalle.

 –Joskus saamme sellaisia 
katseita, että mahtavatko nuo 
mitään osata soittaa. Kun lai-
tamme puvut päälle, tulee 
yleisölläkin ihan eri ääni kel-

loon. Olemme saaneet pukeu-
tumisestamme paljon positii-
vista palautetta. 

Tällä hetkellä FBI-Beatin 
pojat ovat ihastuneet liiturai-
tapukuihin. Ne menevät Mar-
kuksen mukaan niin klubeilla 
kuin häissä ja syntymäpäivil-
läkin. Kauluspaitaa ja asustei-
ta he vaihtelevat tarpeen mu-
kaan. Nekin pidetään aina yh-
tenäisinä. 

–On meillä joskus keik-
kabussissa oikein pukeutu-
mispalavereita. Demokratial-
la äänestetään, mitä milloin-
kin laitetaan päälle, Markus 
paljastaa. Toisinaan hän räp-
sii näyteikkunoilta kuvia ja lä-
hettää niitä muille pojille mul-
timediaviesteinä. 

–Itse voisin pukeutua kei-
koilla paljon räväkämminkin, 
mutta muut haluavat olla aika 
hillittyjä.

Golf-kentällä omassa 
elementissään

Onneksi Markuksella on har-
rastus, jossa hän saa olla ele-
mentissään. Golf-kentällä ei 
kukaan katso kahta kertaa, 
kun hän talsii nurmella juuri 
omana itsenään: yhtä pinkki-
nä kuin persoonansakin. 

–Omistan alle kymmenet 
golfi in sopivat housut ja toista-
kymmentä pikeepaitaa. Golfa-
tessa on hyvä varautua vähän 
joka säähän, joten vaatteita pi-
tää olla paljon.

Markus Törmälä ja FBI-Beat –yhtyeen jäsenet pukeutu-
vat keikoilla yhtenäisesti. Heidän tyylilleen sopii parhai-
ten puku. Miehet ovat ihastuneet etenkin liituraitaan, jo-
ka sopii moneen tilaisuuteen.  Kuva: FBI-Beat

Huittislaisen Markus Törmälän intohimo on golf. Hän 
pukeutuu golf-kentälläkin tyylilleen uskollisena värik-
käästi. Kuvassa Markus esittelee mailojaan. 

Markuksen korvassa kimaltelee vaimon vanhat korut. 
Sävy sopii yhteen miehen silmien kanssa. 

”Onhan meillä joskus 

keikkabussissa oikein 

pukeutumispalavereita. 

”Omistan alle kymmenet 

golfi in sopivat housut ja 

toistakymmentä pikeepaitaa.  

ihastuessaan räiskyviin värei-
hin ja Marimekkoon.

FBI-Beat yhtyeen kitaris-
ti, taustalaulaja ja keulakuva 
Markus Törmälä tuntuu ole-
van aina hyvällä tuulella. Hän 
julistautuu 100-prosenttisek-
si fi ilisihmiseksi, joka ei pysty 
tekemään vaikkapa omakoti-
talon remonttihommia tai pi-
hatöitä, jos siihen ei ole sopi-

vaa mielialaa. Sama pätee pu-
keutumiseen: vaatteet hän va-
litsee päivästä riippuen. Onko 
siis ihmekään, että mies, joka 
ei tunnu koskaan nousevan 
väärällä jalalla sängystä, pu-
keutuu kirkkaisiin väreihin?  
–Pidämme bändin poikien 
kanssa keikkamäärätkin inhi-
millisellä tasolla, ettei esiinty-
misestä tule pakkopullaa, vaan 

Mika Piiraisen linjakkaat vaatteet kertovat kuvioillaan 
luontoaiheisia tarinoita. Metso on suurennos Mai-
ja Isolan Koppelo-kuviosta, joka kuuluu taiteilijan 
vuonna 1961 luomaan lintuaiheiseen sarjaan. Ke-
väisille vesille ajatukset vie Pentti Rinnan suunnit-
telema aaltoileva kuosipari Lorina ja Lirinä. Kaa-
rina Kellomäen Keisarin puutarhassa  taas on graa-
fi nen kukkakuvio, puutarha ampiaisen pers-
pektiivistä nähtynä. Annika Rimalan 
kaksivärisessä Lanketissa Mika Piirai-
nen kertoo näkevänsä päivänvarjoja 
pitsimäisine reunoineen.

Koskella klassikkoja

Samu-Jussi Kosken suunnittele-
missa vaatteissa leikittelevät klas-
sikot, kuten Unikko ja muut Mai-
ja Isolan komeat kuviot. Unikon 
uudet, mielenkiintoiset värityk-
set henkäyksen ohuelle silkille 
painettuna ovat Kristina Iso-
lan tekemiä. 

Marimekon graafisen 
muotokielen huippua 
edustaa Maija Isolan 
Kukko ja kana, joka 
kuvioi rami-silkki-
kankaasta valmis-
tettuja selkeälin-
jaisia asuja. Sateen-
kaari-kuvio vuodel-
ta 1971 puolestaan 
kaartaa hienostu-
neena  himmeäkiil-
toisella silkki-puu-
villakankaalla, jos-
ta on sarja klassisia 
mekkoja.

Marimekon keväässä 
luontoaiheisia tarinoita

Keisarin puutarhassa.

Aitta-mekkoa saa myös mustavalkoisena.
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Upea laulaja hoitaa poneja ja ostelee iltapukuja

Essi Leppäkoski tasapainoilee 
maalaiselämän ja konserttilavojen välillä

Upea laul

Marianna Langenoja 

Sastamalalaisen iskelmätäh-
den Essi Leppäkosken vaate-
kaapista löytyy monipuolisia 
vaatteita ja pieniä yllätyksiä-
kin. Vaikka Essi nähdään la-
valla aina hyvin laittautunee-
na, hän saattaa kotona pu-
keutua huumoripaitaan ja lö-
käpöksyihin. Hän on myös 
aikoinaan harrastanut ratsas-
tusta ja omistaa tällä hetkellä 
kaksi ponia. Vaatekaapin sisäl-
töön kuuluu siis monenlaisia 
ratsastustarvikkeita aina ma-
keista chapseista kantrihen-
kisiin buutseihin. Tärkeim-
mät vaateet ovat kuitenkin ne 
upeimmat luomukset vaate-
kaapin perällä. Siellä hohtelee 
hopea, kiiltelee kulta ja säteilee 
sininen: ah, kaikki Essin kau-
niit esiintymisasut. 

Tällä hetkellä artistilla on 
kaapissaan noin kymmenen 
iltapukua ja samanmoinen 
määrä jakkupukuja. Hän kui-
tenkin vaihtelee vaatteita tie-
tyin väliajoin myyden van-
hoja pois kirpputorilla. –Nyt 
pitäisi taas viedä pari pukua 
myyntiin, artisti suunnittelee 
silitellessään luomuksia. Hä-
nen tuorein löytönsä on sini-
nen mekko, jonka juju on sel-
käleikkauksessa. Mekko lähti 
matkaan Floridasta alennus-
myynnistä joulukuussa. –Tä-
mä on tällä hetkellä lempi-
mekkoni, ja olen ehtinyt esiin-
tymäänkin tällä muutamaan 
kertaan, Essi paljastaa. 

Ensimmäinen iltapuku

Tähti muistaa vielä elämänsä 
ensimmäisen iltapuvun. Hän 
oli sen ostohetkellä 21-vuotias 
ja menossa tangomarkkinoille 
esiintymään. Nuori laulajanal-
ku päätti käväistä Kaija-Mai-
jassa Sastamalassa katsomas-
sa, jos jotain kivaa löytyisi. Ja 

sieltähän se löytyi. Se oli rak-
kautta ensisilmäyksellä, ja Essi 
kertoo vain harvoin löytävän-
sä vaatteita, jotka tuntuvat niin 

omilta. –Silloin kyseinen mek-
ko oli todella muodikas, vaik-
ka se tänä päivänä kuulostaa 
lähinnä prinsessahömpältä. 
Mekossa oli kunnon puhvi-
hihat, röyhelöhelma ja rusetti 
vyötäröllä. Keskiosa oli mus-
taa plyysiä ja röyhelöt olivat 
punaisia ja kimmeltäviä. Voi, 
se oli niin ihana, ja vieläkin 
tallella, Essi huokailee. Mek-
ko ei ole päätynyt kirpputoril-
le, sillä sen tunnearvo on mit-
tamaaton. –En minä sitä enää 
käyttäisi, se on jo niin pois 

muodista. Mutta poiskaan en 
sitä heitä, Essi nauraa. 

Viimeistään kesällä naisel-
le tulee ajankohtaiseksi taas 
uusien iltapukujen osto, sil-
lä hän järjestää 10. päivä lo-
kakuuta elämänsä ensimmäi-
sen oman konsertin. Konsert-
ti pidetään Sylvään koululla. –
Olen jo miettinyt, mitäköhän 
laittaisin päälleni.

Sen laulajatar lupaa, että 
yhdellä mekolla häntä ei ko-
ko iltaa nähdä, vaan vaatteet 
vaihtuvat useampaan ottee-
seen. 

Mammakausi takana

Essi Leppäkoski synnytti An-
nika-tyttärensä kaksi vuotta 
sitten. Samoihin aikoihin lau-
lajalle tuli pieni kriisi. 

–Rupesin miettimään, et-
tä minähän olen jo äiti. Enhän 
minä voi enää esiintyä tuolla 
ihmisten keskellä millään mi-
nihameella. Eivät äidit tee sel-
laista, Essi muistelee. 

Hän kuitenkin nauraa, että 
onneksi mammakausi on jää-
nyt taakse. Jonkin ajan kulut-
tua Annikan syntymästä hän 
ymmärsi, että totta kai äiti-
kin voi esiintyä minihamees-
sa. Ei äitiyden tarvitse muut-
taa ihmistä.

Jotain uutta Annika kuiten-
kin jätti myös Essin pukeutu-
miseen: tuoreesta äidistä tuli 
mukavuudenhaluinen. Aiem-

min hän saattoi seistä lavalla 
45 minuuttia millaisilla kor-
kokengillä tahansa, mutta nyt 
hän panostaa ennen kaikkea 
mukavuuteen. 

–En enää osta sellaisia ken-
kiä tai sellaista pukua, joka ei 
tunnu hyvältä. Haluan kes-
kittyä laulamiseen, en siihen, 
miltä vaatteet tuntuvat. Vaik-
ka olisi kuinka 
hieno mekko, se 
jää kauppaan, jos 
se ei tunnu hy-
vältä.

Nyt Essi sovittelee vanhoja 
korkokenkiään ja tuhisee, ettei 
enää esiintyisi niiden kanssa. 

–Kyllähän nämä ovat kuin 
korut, mutta nykyisin ajattelen 
enemmän omaa hyvinvointia-
ni kuin näyttävyyttä. 

”Tällä hetkellä artistilla 

on kaapissaan noin kymmenen 

iltapukua ja samanmoinen 

määrä jakkupukuja.

”Enhän minä voi enää 

esiintyä tuolla ihmisten 

keskellä millään minihameella. 

Eivät äidit tee sellaista.

iem- ka olisi kuinka 
hieno mekko, se 
jää kauppaan, jos 
se ei tunnu hy-
vältä.

Essi Leppäkosken suosikkipuku on  Floridasta ostettu mekko, jonka juju on selässä. 

Essi pukeutuu arkioloissa rennosti farkkuihin tai lökäpöksyihin. Hänen lempipaik-
kansa kotona on keinutuoli.

Jokaisella maalaistytöllä 
täytyy olla ainakin yhdet 
buutsit, tietää Essi. Hänen 
vaatekaappinsa yllätyk-
siin kuuluvat myös make-
at chapsit, jotka kielivät 
naisen muinaisesta 
ratsastusharrastuk-
sesta.  

Marianna Langenoja

Keväisin ei uusita vain vaa-
tekaapin sisältöä, vaan myös 
harrastuksia ja urheiluvarus-
teita. Toisinaan joku laji pon-
nahtaa ylitse muiden ja saa 
uskomattoman suosion kan-
san keskuudessa. Tämän tal-
ven ykköslaji on hiihto, sen 
me kaikki jo tiedämme. Mutta 
kun lumet sulavat, loppuuko 
ihmisten kuntoilu? Tähän ei 
usko ainakaan Timo Haavis-
to Huittisten Kesportista. Hä-
nen mielestään ihminen ei ha-
lua lopettaa liikuntaa, kun on 
jo päässyt vauhtiin.

Klaus Hiirijoki Neon Spor-
tista epäilee, että lumien su-
laessa jätetään sukset kotiin, 
mutta ei sauvoja. -Katukuvas-
sa on näkynyt jo useiden vuo-
sien ajan sauvakävelijöitä. Us-

kon, että tämä trendi tarttuu 
ajan myötä myös entistä nuo-
rempiin kulkijoihin. Sauvakä-
vely on erinomainen kuntoilu-
muoto kaiken ikäisille, ja siinä 
saa lenkistä suuremman hyö-
dyn irti.

Paula Pietilä Sportia Jo-
hannasta huomauttaa, että 
nyt naiset ovat zumba-tun-
nilla. Zumba-ryhmien alka-
minen näkyi myös myyn-
nissä. Ovi kävi useammin ja 
mukaan lähti sisäkenkiä ja 
jumppavaatteita. Paula Pieti-
lä kuitenkin lisää, että useim-
miten keväisin kaivataan kui-
tenkin ulos. Hänkin epäi-
lee, että moni lähtee sauvojen 
kanssa raikkaaseen kevätil-
maan. -Loskakeleihinkin on 
jo varauduttu kengissä. Eivät 
ihmiset lopeta liikkumista sii-
hen, kun lumet sulavat.  

Pyöräily, frisbee-golf 
ja juoksu

Jos talvi on urheiltu ikivanhoja 
perinteitä kunnioittaen, myös 
kevättä kohti edetään klassi-
sesti. Kari-Matti Järvinen to-
teaa, että tämän kevään juttuja 
ovat käveleminen ja juoksemi-
nen. -Ulkoilu korostuu kevääl-
lä. Se näkyy myös myymäläs-
sämme. Meille on juuri tullut 
kevään lenkkitossut myyntiin 
ja ulkoilupukuja menee pal-
jon. Osa ihmisistä jatkaa myös 
sauvakävelyä, jonka ovat aloit-
taneet jo viime keväänä tai ai-
emmin. 

Kari-Matti suosittelee ih-
misille erityisesti polkupyö-
räilyä, joka on hänen oma 
suos ik k ihar ras tuks ens a . 
-Pyöräily sopii kaikille, eikä 
se ota nivelten päälle. Aion it-

se osallistua taas tänä vuonna 
Pirkan pyöräilyyn ja kiertää 
132 kilometrin lenkin, yrittä-
jä sanoo. 

Timo Haavisto epäilee, et-
tä tänä keväänä frisbee-golf 
nostaa päätään yhä enemmän. 
Vaikka laji nousi trendiksi jo 
jonkin aikaa sitten, se ei vielä 
toistaiseksi ole isojen masso-
jen suosiossa. Myös skike ke-
hittyy ja alkaa korvata perin-
teiset rullaluistimet. -Ihmiset 
ovat päässeet talvella kuntoi-
lun makuun. Liikuntaa jatke-
taan vaikka pyöräilyllä, Haa-
visto sanoo.

-Aina tulee olemaan tren-
dikkäitä lajeja, jotka tulevat ja 
menevät, mutta perinteiset la-
jit kuten hiihto ja juoksu ovat 
kuitenkin niitä, jotka suoma-
laisia liikuttavat, Klaus Hiirijo-
ki tiivistää. 

Kevään liikuntatrendit 
ovat klassisia
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Pauliina Merikivi

Pudotus kallion kielekkeel-
tä tuntuu hurjalta, mutta Isto 
Toola (46 v.) heittäytyy tottu-
neesti köyden varaan ja aloit-
taa laskeutumisen. Kalliol-
ta laskeutuminen on paitsi 
harrastus, nykyään myös osa 
Freetime Factory -yrityksen 
toimintaa. 

Insinööristä 
elämyspalvelujen 
tuottajaksi

Aprillipäivänä vuosi sitten 
Toola perusti elämys- ja seik-
kailupalveluja tuottavan yri-
tyksensä. Samana keväänä hän 
aloitti yrittäjän ammattitut-
kinnon suorittamisen oppiso-
pimuskoulutuksena Satakun-
nan aikuiskoulutuskeskuksen 
Huittisten yksikössä.  

-Toimin aiemmin insinöö-
rin tehtävissä ja haaveilin erä-
opaskurssista. Lomautuslapun 
saatuani joulukuussa 2008 ir-
tisanouduin ja aloin opiske-
lun ohella suunnitella yrityk-
sen perustamista, kuvaa Too-
la yrityksensä taustoja. 

Yritys ei perustamispäiväs-
tä huolimatta ole ollut aprilli-
pilaa, vaan Toola on kehittä-
mässä toimintaa pitkällä täh-
täimellä. Meneillään oleva 
oppisopimuskoulutus antaa 
siihen työkaluja.

Koulutus yrittäjän 
turvaköytenä

Isto Toola on esimerkki elin-
ikäisestä oppijasta. Hän val-
mistui tammikuussa eräop-
paaksi Karkun evankeliselta 
opistolta ja yrittäjän ammat-
titutkinnon ohella suorittaa 
parhaillaan elämyspedagogii-
kan opintoja Pirkanmaan ai-
kuisopistolla.

Yrittäjän ammattitutkin-
non suorittaminen on ol-
lut tärkeä osa sitä turvaköyt-
tä, jonka varassa hän yrit-
täjä toimii. Opinnot ovat 
tuoneet mukanaan suunni-
telmallisuutta ja tavoitteel-
lisuutta. Lähipäivät, ohjaus-
päivät, mentorin tapaamiset 
sekä etätehtävät ovat haasta-
neet pohtimaan ja keskitty-
mään olennaiseen.

– Mielestäni koulutukses-
sa ei ole ollut mitään turhaa, 
vaan olen voinut hyödyntää 
oppimaani suoraan omassa 
yrityksessä, Isto Toola tote-
aa. Koulutus alkoi vuosi sitten 
huhtikuussa ja loppuu joulu-
kuussa. 

Pettuleipää ja 
itsensä voittamista

Freetime Factoryn palveluihin 
kuuluvat kaikenlainen erähen-
kinen toiminta, kuten retkei-
ly, vaeltaminen, kalliokiipei-
ly ja -laskeutuminen. Yritys 
on myös mukana järjestämäs-
sä Venäjällä maastosafarei-
ta. Eräruoan valmistus hoituu 
hyvillä ja testatuilla resepteil-
lä, eikä pettuleivän valmistus-
kaan ole vierasta.  

Yrityksen kohderyhmänä 
ovat työyhteisöt, polttaripo-
rukat, oppilaitokset ja erityis-
ryhmät, kuten ongelmanuoret. 
Luonnossa toimiminen ja it-
sensä voittaminen avaavat sol-
muja ja lisäävät yhteishenkeä.  

Isto Toola elää itse niin 
kuin opettaa. - Vähintä, mitä 
terve ihminen voi hyvinvoin-
tinsa eteen tehdä, on kävellä 
raikkaassa luonnossa, hän tii-
vistää, heittää repun selkäänsä 
ja jatkaa matkaansa.

Infotilaisuus 24.4. alkavasta 
yrittäjän ammattitutkintoon 
johtavasta koulutuksesta jär-
jestetään keskiviikkona 24.3. 
kello 18.00 Satakunnan aikuis-
koulutuskeskuksessa Huittisis-
sa.

Marianna Langenoja

Äiti ja tytär Tuula ja Mai-
ja Kivelä aloittivat Kokemäel-
lä kauneudenhoitoalan yrittä-
jinä helmikuussa. He perusti-
vat yrityksensä Minna’s Beau-
ty -liikkeeseen, jossa Minna 
Kylä-Setälä on tehnyt syksystä 
saakka erilaisia kasvo- ja var-
talohoitoja. Nyt Minna keskit-
tyy ensisijaisesti kauneuden-
hoitotuotteiden maahantuon-
tiin ja tekee hoitoja vain pie-
nimuotoisesti samassa tilassa. 
Tuoreet yrittäjät panostavat 
erityisesti kasvojen ihonhoi-
toon, kestovärjäyksiin, meik-
kauksiin ja vartalon syväläm-
pöhoitoihin. 

Kauneuskulma Roosan 
valttikortti on ultraäänipuh-
distuslaite. Se kuorii ja syvä-
puhdistaa, tasoittaa maksa-
läiskiä ja ryppyjä. Sen avulla 
myös imeytetään hoitoseeriu-
mia ihoon puhdistuksen jäl-
keen. -Iho tuntuu heti hoidon 
jälkeen paljon kevyemmältä 
ja puhtaammalta, Tuula ker-
too. Hänen mukaansa tulok-
set alkavat oikeastaan näkyä jo 
hoidon aikana. Laitteen pää-
hän kertyy sameutta, joka tu-
lee huokosista sinne imeytet-
tävän puhdistusnesteen muka-
na. -Tämä on mullistava laite 
ihonhoidossa. Ennen kaikki 
näpyt jouduttiin puristele-
maan ihosta. Se oli asiakkaal-
le melko kivulias toimenpide. 
Ultran avulla tulokset ovat jo-
pa parempia ja se on täysin ki-
vutonta, yrittäjät hehkuttavat. 

Ei ihan kenelle tahansa

Ultraäänihoito myös kuo-
rii iholle kertynyttä kuivaa, 

kuollutta ihoa, joka muo-
dostaa ikäänkuin kalvon 
ihon pinnalle. -Varsinkin tä-
nä talvena pakkasta on ol-
lut usein ja iho on kuivunut 
melkoisesti. Hoitovoiteet ei-
vät imeydy hyvin, jos ihoa ei 
kuorita.

Hoito sopii siis lähes kai-
kille ihoille, myös akneiholle. 

Hoitoaineet valitaan ihotyypin 
mukaan. Ihan jokaiselle hoito 
ei kuitenkaan sovi. Esimer-
kiksi poskiontelotulehdusta 
kärsivän kannattaa hoitaa en-
sin sairaus kuntoon. Jos asiak-
kaalla on sydämentahdistin, 
hoitoa ei voida tehdä. -Tarkas-
tamme ennen hoitoa, sopiiko 
se kyseiselle asiakkaalle. 

Tuula ja Maija suosittelevat 
ultraäänihoitoa noin neljä ker-
taa vuodessa tai useamminkin, 
jos tarve vaatii. Nyt kun kevät-
aurinko alkaa pilkottaa, kan-
nattaa talvi-iho ”riisua” pois. 
Tuula jatkaa, että kotikonstein 
ei yhtä tehokasta puhdistus-
ta ole mahdollista iholleen to-
teuttaa kuin ultran kanssa.

Kauneuskulma 
Roosa on aloittanut
Kokemäellä

Kauneuskulma Roosan yrittäjät Tuula ja Maija Kivelä (edessä) tutkivat ajanvarauslistaa. 
Heidän mukaansa tuore yritys on lähtenyt hienosti käyntiin, ja kävijöitä on riittänyt. 
Takaa kurkkii Minna Kylä-Setälä maahantuontiyritys My Fresh Look Consultingista.

Harrastuksesta voi tulla leipätyö

Isto Toola 
on elinikäinen 
oppija

Isto Toola vaihtoi päivätyöt yrityksen pyörittämiseen.

Raikkaita värejä kevään 
ratsastusvaatteissa
Raikkaat värit, rohkeat yksi-
tyiskohdat ja tyylikkäät leik-
kaukset leikittelevät kevään ja 
kesän 2010 ratsastusmuodis-
sa.   Tekniset materiaalit ovat 
tulleet jäädäkseen ja ratsasta-
jat ovat valmiita satsaamaan 
kestävän kehityksen mukai-
sesti laadukkaisiin ja näin ol-
len myös pitkäikäisiin varus-
teisiin. Lasten ja nuorten vaat-
teissa kiinnitetään huomiota 

myös mahdolliseen muokat-
tavuuteen, jotta vaatteiden 
käyttöikää saataisiin piden-
nettyä.   Materiaaleista soft-
shell kasvattaa suosiotaan 
helppohoitoisuutensa ansios-
ta ja muissakin asuissa mate-
riaalin tekniset ominaisuudet 
ovat pääosassa.

Ratsastukseen suunnitel-
lut vaatteet ovat urheiluasus-
teita siinä missä muidenkin 

lajien, joten nykyään myös 
pieniin yksityiskohtiin kiin-
nitetään kovasti huomio-
ta, kevään väreinä perintei-
sen punaisen, sinisen, mus-
tan ja valkoisen lisäksi ovat 
raikas vihreä ja pinkki. Kirk-
kaat värit lisäävät näkyvyyt-
tä ja näin ollen turvallisuutta. 
Asukokonaisuuksia täydenne-
tään hanskoilla, sukilla, vöillä 
ja lippiksillä .

Raikkaat värit, rohkeat yk-
sityiskohdat ja tyylikkäät 
leikkaukset leikittelevät 
kevään ja kesän 2010 rat-
sastusmuodissa.

Ratsastajat ovat valmiita satsaamaan kestävän kehityksen mukaisesti laadukkaisiin ja 
näin ollen myös pitkäikäisiin varusteisiin.

Laihdutuslupauksia on mah-
dollista toteuttaa, kun muu-
tokset ovat realistia ja lähel-
lä arkea. Positiivisilla pienil-
läkin muutoksilla voi saavut-
taa hyviä tuloksia pitkällä 
aikavälillä. Painonhallinnan 
ei tarvitse nykytiedon valos-
sa olla kieltäymystä ja puur-
tamista hampaat irvessä. 

Olo kohenee ja keho ke-
venee pienilläkin muutok-
silla:

• Anna aikaa arki- ja hyöty-
liikunnalle. Kävele töihin 
tai bussipysäkille, parkkee-
raa auto kauemmas, ja valit-
se portaat hissin sijaan. Tee 
kauppareissu kävellen tai 
polkupyörällä. 

• Aloita uusi liikuntaharrastus 
tai elvytä tuttu entinen, jos-
ta pidät.

• Muista ateriarytmi ja hy-
vä kokonaisuus! Säännölli-
set ateriat ovat usein koostu-
mukseltaan terveellisempiä 
kuin naposteltavat ja pika-
ruoat. Rytmitä päivä aami-
aisen, lounaan, välipalan ja 
päivällisen avulla, niin an-
nokset pysyvät helpom-
min kohtuullisen kokoisina. 
Säännöllisyys auttaa välttä-
mään ahmimista ja vatsa-
laukun turhaa venyttämistä. 

• Unohda tiukka nälkädieet-
ti ja tiheät punnitukset. Py-
sähdy kuuntelemaan keho-
asi eli onko sinulla oikeas-
ti nälkä? Syö ruokapöydän 

ääressä ja valitse mieluum-
min kerralla selkeä ja mo-
nipuolinen annos lautaselle 
ja maitoa lasiin kuin jatku-
va napostelu. 

• Muista herkutellessa, että 
makunautinnon saa jo pie-
nestäkin annoksesta.

• Juo maitoa! Maitovalmis-
teiden runsas nauttiminen 
ja kalsiumin saanti on tut-
kimuksissa parantanut laih-
dutustulosta vähäkalorisella 
ruokavaliolla ja vähentänyt 
keskivartalon alueen rasva-
kudosta verrattuna niukas-
ti kalsiumia sisältävään laih-
dutusruokavalioon. 

• Nuku hyvin. Riittävä uni on 
merkityksellistä painonhal-
linnan kannalta.

Syö säännöllisesti, 
liiku enemmän ja nuku hyvin

Keho kevenee 
pienillä muutoksilla
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Huittisista löytyy 
Mestarimyyjäainesta

 Teija Hakula

K-ryhmä palkitsi parhaat 
Mestarimyyjäkoulutukseen 
osallistuneet opiskelijat Huit-
tisten ammatti-ja yrittäjä-
opistolla 8. maaliskuuta jär-
jestetyssä Mestarimyyjäkou-
lutuksen päätöstilaisuudessa. 
Ammatti- ja yrittäjäopiston 
opiskelijoiden lisäksi tilaisuu-
teen osallistuvat myös Sata-
kunnan ammattikorkeakou-
lun Mestarimyyjäopiskelijat.

Huittisten ammatti- ja yrit-
täjäopistolla Mestarimyyjä-
koulutuksen suoritti 40 opis-
kelijaa ja ammattikorkeakou-
lun puolella suorittajia oli kah-
deksan.

Lahjakorteilla palkittiin  
Huittisten ammatti- ja yrittä-
jäopistolta Saara Valkeanie-
mi, Kassa-linja, Iida Kivimä-
ki, Pukeutumislinja ja Marja 
Irene Itäluoto, Kassa-linja se-
kä Satakunnan ammattikor-
keakoulusta Elina Tiensuu, 
Pukeutumislinja.

Kauppias Merika Kivinie-
mi Huittisten K-supermarke-
tista luovutti lahjakortit opis-
kelijoille. 

Kaikkiaan K-lahjakortteja 
jaetaan oppilaitoksissa kevään 
aikana yhteensä yli 25 000 eu-
ron arvosta. 

Mestarimyyjäkoulutuksen 
ohjauksesta Huittisten am-
matti- ja yrittäjäopistolla vas-
tasi koulutuspäällikkö Outi 
Pitkänen ja Satakunnan am-
mattikorkeakoulussa opiske-
lijoita ohjasi opettaja Leena 
Sääski.

K-ryhmän Mestarimyyjä-
koulutus toteutetaan oppilai-
toksissa tänä lukuvuonna 23. 
kerran. 

Koulutuksen toteuttami-
sesta vastaavat oppilaitokset, 
K-instituutti ja Kesko.

Mestarimyyjäkoulutus 
tarjoaa kaupan alan 
tietoutta nuorille

Opiskelu alkoi lokakuussa ja 
huipentuu keväällä oppilaitok-
sissa järjestettäviin päätöstilai-
suuksiin.  – Tänä keväänä Mes-
tarimyyjätodistukset jaetaan 
2 751 opiskelijalle. Suurin osa 
heistä opiskelee joko kaupallis-
ten oppilaitosten tai ammatti-
korkeakoulujen päättävillä luo-
killa, kertoo K-instituutin kou-
lutuspäällikkö Anu Haapoja.

Oppilaitoksissa Mestari-
myyjäkoulutus suoritetaan 

hieman suppeammassa muo-
dossa kuin K-ryhmässä. Opis-
kelu tapahtuu etäopiskeluna, 
johon sisältyvät laajat, ver-
kossa suoritettavat opintoteh-
tävät. Opiskelijat voivat valita 
kiinnostuksensa mukaan yh-
deksästä eri tavara-alalinjas-
ta haluamansa Mestarimyy-
jälinjan. Sisällön pääpaino on 
tuotetietoudessa. Etäopiskelu-
na suoritettu koulutus tarjoaa 
nuorille työelämää varten hy-
vät tiedot kaupan alasta.

–Lisäksi koulutus sisältää 
yleisiä osioita, jotka käsittele-
vät muun muassa hyvää asia-
kaspalvelua, kuluttajansuo-
ja- ja ympäristöasioita sekä K-
ryhmän ajankohtaisia asioita, 
Anu Haapoja tiivistää.

Kuvassa Saara Valkeaniemi (vasemmalla) ja kauppias 
Merika Kiviniemi.

Vammalan Autokeskus Ky
Tällä viikolla palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15, su 11-15. Tervetuloa!

Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi 

Itsenäisyydentie 5, p. 010 422 1960 automyynti. Pertti Järvinen 0500 634 319,
Juha Ranki 0500 618 073, Arto Vuorenniemi 0400 126 289

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

PEUGEOT BOXER 270C 1.9 TD, 1 om., 266 tkm,
2xrenk., tavaratilan vanerointi, moott.lämmitin.
EDULLINEN TILAVA PAKU! Kats. 1/10  ..........-99

NISSAN VANETTE CARGO 2.3 D, 223 tkm,
2-renk., radio/CD, m-lämm., vetok. Kats. 1/10.
SUOSIKKI PAKU MONEEN KÄYTTÖÖN ........-97

PEUGEOT 406 GRAND WAGON 1.8 SR, 181 tkm,
2-renk., vetok., m-lämm.
TILAVA PERHEFARMARI EDULLISESTI  .......-01

PEUGEOT 206 XR 1.4 5-ov., 1 om., vain 46 tkm,
2-renk., radio/CD, m-lämm.+sisäp.
VÄHÄN AJETTU, VIRHEETÖN  .......................-03

NISSAN PRIMERA 1.8 Wagon ESP 1 om., 90 tkm,
autom.ilmast., radio/CD-ajotietokone, sumuvalot, 
vak.nop.säädin, m-lämm+sisäp., kats. 2/10.
HUIPPUFARMARI EDULLISESTI!  ..................-05

NISSAN QASHQAI 1.6 Visia es.auto, 2700 km,
ESP, ilmast., radio/CD-ajotietok., 2xrenk./aluv.,
per.tutka, pusk. suojalevyt ym.
LÄHES UUSI, HUIPPUEDULLISESTI, rek. 9/09

NISSAN ALMERA 1.5 Comfort 1 om., 
vain 119 tkm, ilmastointi, 2-renk., m-lämm., radio/
CD, kats. 1/2010.
NISSAN KESTÄÄ JA SÄÄSTÄÄ! ....................-02

NISSAN PRIMERA 2.0 Visia 5-ov., 1 om,
71 tkm, 6-vaiht., 140 hv, per.kamera,
2-renk., radio/CD-ajotietok., sumuv.,
ESP/ ABS, 6xAirbag, ym. ISOKONEINEN,
TÄYSHUOLLETTU, TAKUU! ............................-06

KYSY EDULLISTA TARJOUSTA MEILTÄ!
VAIHTOAUTOKORKO NYT VAIN 4,9 %.

Rahoitusesimerkki: Auton hankintahinta 15.000 €, Vaihtoauto/käsiraha 3.000 €, asiakaskorko 4,9%, laina-aika 60 kk, luoton 
per.maksu 125 €, käsittelymaksu/kk 7 €, kk-erä 235,26 €, todell.vuosikorko 6,78 %, korot 1.554,33 €, luottohinta 14.115,52 €.

PEUGEOT 206 Oxygo 1.4 3-ov., 1 om., 72 tkm, 
ilmastointi, radio/CD-viiksiohj., m-lämm., 2-renk., 
ABS, kauko-ohj. keskusluk.,
NUORI NÄTTI PÖSÖ EDULLISESTI! ..............-07

14.900

NISSAN MICRA 1.2 Comfort 3-ov., 97 tkm, 
ilmastointi, 2-renk., radio/CD-ajotietokone,, 
m-lämmitin.
SIISTI JA HYVIN HUOLLETTU ........................-04

6.750
MB E 200 CDI 2.0 mitt.lkm vain 166 tkm, huoltok., 
2-renk./kesäp. alut, radio, m-lämm., ilmast., 
luistonesto. 
TODELLA SIISTI JA HYVÄKUNTOINEN! ....... -98

HYUNDAI SONATA 2.0 GL 1 om., vain 31 tkm,
ilmast., 2-renk., radio/CD, m-lämm. + sisäp.,
peruutustutka.
AUTO KUIN UUSI/TAKUUTA YLI 3 VUOTTA! .... -08

FORD MONDEO 1.8i Trend 1 om., vain 66 tkm,
ilmast., 2-renk./aluv., vetok., m-lämm. + sisäp.,
VÄHÄN AJETTU, VIRHEETÖN!  ......................-04

FORD FOCUS 2.0i Ghia Wagon Automaatti
130 hv, 104 tkm, ilmast., 2-renk./kesäp./alut,
radio/CD, moottorilämmitin,
TYYLIKÄS AUTOMAATTI-FARKKU ................-03

KIA CERATO 2.0 EX, 1 om., 74 tkm,
ilmast./autom.säät., 2-renk., m-lämm.+sisäp., 
radio/CD-ajotietokone, sumuvalot ym.
UUDEN TAKUUTA LÄHES 2 VUOTTA!  .......... -06

PEUGEOT 307 WAGON 1.6 XR, 122 tkm, ilmast., 
2-renk., vetok., m-lämm.+sisäp., radio/CD.
SUOSIKKIFARKKU SOPUHINTAAN!  .............-03

10.900

NISSAN PRIMERA 1.8 Tekna ESP, 260 tkm, 
autom.ilmast., peruutuskamera, sumuvalot, 
ajotietok., radio/CD, 6xAirbag ym. HUIPPU-
VARUSTELTU PERHEAUTO EDULLISESTI  ..-04

7.500

PEUGEOT 207 Trendy 1.4 3-ov. 76 tkm, ilmas-
tointi, 2-renk., radio/CD-ajotietokone, m-lämm. 
+ sisäp.
TYYLIKÄS JA HYVÄ AJAA! ............................-06

PEUGEOT 407 SW 2.2 Sport 158 hv, 1 om., 
179 tkm, 2-kanav. autom. ilmast., cruiser, sähk.
säät. etuist., puolinahkapenkit, radio/CD-ajotieto-
kone, sumuvalot, vetok., kats. 11/09.
HUIPPUVARUSTEINEN SPORTTIFARKKU ...... -04

PEUGEOT 407 SW 2.0 Confort, 184 tkm,
autom.ilmast., radio/CD-ajotietok., vak.nop.sääd., 
sumuvalot, ESP/ABS, 7xAirbag.  HYVIN
HUOLLETTU/EDULL. SPORTTIFARKKU .......-05

11.500

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

PEUGEOT 307 XR 1.6 S-Edition 5-ov., 1 om., 152 
tkm, ilmastointi, radio/CD, 2-renk./alut, vetok., 
m-lämm. + sisäp., 8xAirbag, ABS ym.
HYVIN HUOLLETTU KÄYTTÖAUTO EDULL. .-04

7.900

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 Firstline 
1 om., 84 tkm, ilmast., radio/CD-ajotietokone, 
2-renk., moott.lämm., täyd. huoltokirja. SIISTI, 
SUOSITTU PERHEFARMARI ...........................-03

10.900

ILMASTOINTI ILMASTOINTI

TOYOTA COROLLA 1.4 STW Linea Terra, 204 tkm, 
ilmastointi, radio/CD-ajotietokone, m-lämmitin.
NÄPPÄRÄ LAATU-FARKKU EDULLISESTI  ..-04

ILMASTOINTI
DIESEL

ILMASTOINTI

6.950

8.500

PEUGEOT 406 ST 2.0 Juhlamalli, 223 tkm, ilmast., 
2-renk./kesäp. aluv., radio/CD, m-lämm. + sisäp., 
kauko-ohj. kesk.luk., sumuv., 4xAirbag, ABS. 
TÄYSHUOLL. HIENO AJAA! ...........................-98

3.500

ILMASTOINTI

UUSI NISSAN QASHQAI VIIKONLOPPUNÄYTTELYSSÄ La-Su

FORD TRANSIT 2.0 TD 280 M puolikorkea,
147 tkm, 2-renk., ilmastointi, radio/CD,
vetok., webasto kellolla/kauko-ohj., ABS,
TSC-luistonesto, kats. 2/10 .............................-03

PEUGEOT EXPERT VAN 1.9 D, 1om., 137 tkm,
ilmast., radio/CD, m-lämm. + sisäp., kats. 12/09.
ERITTÄIN HYVIN HUOLLETTU-SIISTI!  ..........-03

NISSAN KING CAB 4x4 2.5 D, 247 tkm,
2-renk., vetok., m-lämm., karjapuskuri, farmikate,
HYVÄKUNTOINEN, KATS. 27.1.2010  .............-97

12.500

PEUGEOT BOXER 350 LH 2.5 TD kuorma-auto,
1 om., vain 134 tkm, 2-renk., radio, vetok., 
astinlaudat, vanerointi, Webasto/ajastin.
OLLUT TOSI KEVYESSÄ AJOSSA! ................. -00

ILMASTOINTI

11.500

16.500

ILMASTOINTI

7.900
VW GOLF 1.6 CL 3-ov., vain 141 tkm,
2-renk., vetok., m-lämm.+sisäp., radio/CD.
HYVÄKUNTOINEN/HUIPPUSIISTI  ..................-95

MAZDA 323 1.6 GL KAT, 1om., vain 250 tkm,
kats. 10/09, 2-renk., radio/CD, vetok., m-lämm., 
täydell. huoltokirja.
HARVINAINEN IKÄISEKSEEN, EI RUOSTETTA -90

2.9503.500

ILMASTOINTI

12.500

7.500

1.5906.750

ILMASTOINTI

11.500

8.500

ILMASTOINTI

7.900

7.900

ILMASTOINTI

22.500

ILMASTOINTI

7.850

8.500 sis. alv

ILMASTOINTI

12.500

ILMASTOINTI

10.500

ILMASTOINTI

12.900

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

PEUGEOT 405 1.8 GLX 1 om., 258 tkm, 2-renk.,
vetok., m-lämmitin, kesk.lukitus ym.
TÄYSHUOLLETTU UUDESTA ALKAEN  ........-93

2.500
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Trialin nuorten valmennusryhmä 
harjoitteli Sastamalassa

 Hannu Virtanen

Suomen Moottoriliiton nuor-
ten trialin valmennusryhmä 
piti harjoituspäivän lauantai-
na Roismalassa, jossa Vam-
malan Moottorikerholla on 
talviharjoittelupaikka. Seura 
on saanut Maila ja Pekka Til-
liltä tuotantokäytöstä pois jää-
neen kasvihuoneen harjoitte-
lupaikakseen. 

-Tällainen talviharjoittelu-
paikka on suorastaan edelly-
tys lajissa menestymiselle, sa-
noo Tauno Haapanen.

Paikalla oli seitsemän iäl-
tään 14-18 -vuotiasta nuoru-
kaista ja valmentaja Harri Oit-
tinen Tervakoskelta. Oittinen 
valmentaa myös Timo Myö-
hästä (14), joka edustaa Vam-
malan Moottorikerhoa. Ti-
molla on lupaava tulevaisuus, 
mutta ennen kaikkea hän on 
jo nuoresta iästään huolimatta 
ehtinyt menestyä trial-radoil-

la sekä Suomessa että muualla 
Euroopassa. Ruotsin, Viron ja 
Euroopan mestaruudet tulivat 
Suomen mestaruuden lisäk-
si viime vuonna. Mestaruudet 
hän ajoi 80-kuutioisilla moot-
toreilla.

Lupaava moottoriurheilija 
on myös Teemu Lepistö (13), 
joka menestyi viime kesänä 
mainiosti, sillä hän ajoi viiden 
parhaan joukkoon jokaisessa 
kisassa. Nyt edessä on luokka-
nousu ja isompi moottori. Tee-
mu odottaa paikkakunnalta 
uusia saman ikäisiä harrastajia 
joukkoon, sillä harjoittelu olisi 
mielekkäämpää porukalla.

Teemu Lepistö osallistuu 
Vammalan Moottorikerhon 
järjestämään kisaan 23. touko-
kuuta. Miesten SM-kisat seura 
järjestää 7. elokuuta. Molem-
mat kilpailut käydään Vinkin 
palloiluhallin ympäristössä. 
Vinkki toimii kilpailukeskuk-
sena.

Trialin nuorten valmennusryhmä piti harjoituspäivän Sastamalan Roismalassa lauantaina.

Juha Lepis-
tö oli poikansa 
Teemun kanssa 
ammentamas-
sa valmennus-
ryhmän trial-
oppeja.

Timo Myö-
hänen Kyrös-
koskelta edus-
taa Vammalan 
Moottoriker-
hoa ja on lajin 
tulevaisuuden-
lupauksia. 

 Siru Saarijärvi

Salokunnan Urheilijoiden sar-
jahiihtojen kolmannessa osa-
kilpailussa jaettiin komeat mi-
talit kaikille vähintään kah-
teen kilpailuun osallistuneelle. 
Ladut olivat viimeisen kerran 
kunniaksi loistavassa kunnos-
sa ja maaliin saapuikin iloisia 
hiihtäjiä. 

Tulokset

3. Osakilpailu 7.3.2010:
50m T4: 1) Kamilla Lehtinen 
2.00, 2) Suvi Saarela 2.05
P4: 1) Joonas Villgren 1.02, 2) 
Reino Saarijärvi 1.19, 3) Aaro 
Leikkanen 1.23

0,3 km T6: 1) Hertta Saarijär-
vi 2.14, 2) Saana Leikkanen 
2.16, 3) Iida Väliviita 2.47 
P6:1) Max Lehtinen 1.57, 2) 
Roope Vuorio 2.13, 3) Leo-
pekka Vuorinen 2.23, 4) Topi-
as Tuomisto 2.58
0,6 km T8:  1) Camilla Halo-
nen 5.17, 2) Ruusa Saarijär-
vi 5.35, 3) Emma Saarela 6.13
P8: 1) Miro Lehtinen 4.50, 2) 
Niko Halonen 6.06
1 km T10: 1) Karoliina Iso-Ro-
po 4.57, 2) Oona Saarela 6.20, 
3) Julia Villgren 6.27
P10: 1) Luukas Vuorinen 5.02, 
2) Anssi Haavisto 5.36
1,6km T12: 1) Janina Villgren 
11.46

P12: 1) Hannes Haavisto 7.59, 
2) Leevi Vuorinen 8.15

Sarjahiihtojen 
lopulliset tulokset:

T4: 1) Kamilla Lehtinen, 2) 
Suvi Saarela
P4: 1)Joonas Villgren, 2) Rei-
no Saarijärvi, 3) Aaro Leikka-
nen
T6:1) Hertta Saarijärvi, 2) 
Saana Leikkanen, 3) Iida Vä-
liviita
P6: 1) Max Lehtinen, 2) Leo-
pekka Vuorinen, 2) Roope 
Vuorio, 4) Topias Tuomisto 
T8: 1) Camilla Halonen, 2) 
Emma Saarela, 3) Ruusa Saa-
rijärvi 
P8: 1) Miro Lehtinen, 2) Niko 
Halonen
T10: 1) Karoliina Iso-Ropo, 2) 
Julia Villgren, 3) Oona Saare-
la, 4) Laura Ahola
P10: 1) Luukas Vuorinen, 2) 
Anssi Haavisto 
T12: 1) Janina Villgren
P12: 1) Hannes Haavisto, 2) 
Leevi Vuorinen
P14: 1) Heikki Ahola
T16: 1) Linda Vuorinen
P16: 1) Matti Ahola

Kärppälässä saatiin hiihdot 
pakettiin tältä talvelta

Topias Tuomisto 
täydessä vauhdissa.
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Loimaan
Laatuauto

Palvelemme
MA 9-18 TI-PE 9-17 

LA 10-14
yli 300 vaihtoautoaLamminkatu 7, p. 075 325 7900 Lamminkatu 39, p. 075 325 7950

www.loimaanlaatuauto.fi  Huolto: 075-3257960Huolto: 075-3257915

Vaihtoautoalennukset jopa 5000 /auto, jopa ilman käsirahaa.
Korko alk. 0 %! Esim 5000 /10 kk, 500 /kk, tod. ksl. korko 0 %.

Ensimmäinen kk-erä vasta kesäkuussa.

VIIKONLOPPUNÄYTTELY
La 10-14, su 11-15, ma 9-18

Hinta alk. 28.945,28 
+ toimituskulut 600 
Autoveroton SVH alk. 22.270 
Arvioitu vero 6.675,28 (CO

2
-päästöllä 159 g/km)

Autoveroton SVH alk.  15.170 
Arvioitu autovero alk.  3.789,37 
CO

2
-päästöllä 134 g/km)

Arvioitu autoverollinen SVH  3.789,37 
(sis. toimituskulut)

Korva-
puusti-
tarjoilu

   HENKILÖAUTOT
Alfa romeo 147 2,0 150hv Distinctive 5d 94tkm -04 12.990
Audi A4 Avant 2,0 TDI 103 kW multitronic-aut. 215tkm -05 21.990
BMW 120 d E82 CoupÈ 29tkm -08 31.990
BMW 330 dA touring 274tkm -01 13.990
BMW X3 3,0iA 28tkm -04 36.890
Chevrolet Epica 4-ov LT 2,0 AT5 54tkm -06 17.990
Chevrolet Nubira 1,8 CDX 4-ov M/T ECC 34tkm -06 10.990
Chrysler Grand voyager 3,3 V6 A/C Comf pak. 148tkm -01 13.990
Chrysler Sebring 2,0 CRD M6 Limited 269tkm -07 14.990
Citroen Berlingo 1,4i Multispace 158tkm -00 4.990
Citroen Berlingo 2,0 HDi Multispace 206tkm -03 6.890
Citroen C5 2,0i 16v SX Break 117tkm -04 10.990
Citroen C5 HDi 136 Exclusive Break Autom. 205tkm -07 14.890
Citroen Xsara picasso 2,0i 16v AT 46tkm -06 13.990
Daewoo Matiz 1,0 8V Star 5d ABS 67tkm -03 4.990
Daimler Six 4,0 260tkm -97 19.990
Fiat Albea 1,4 Sedan 4tkm -07 9.990
Fiat Punto 60 1,2 8V 3d 157tkm -02 3.990
Fiat Stilo 100 5d 127tkm -02 3.990
Fiat Stilo Multi Wagon 100 Actual AC 86tkm -06 7.990
Fiat Stilo Multi Wagon 130 Actual 171tkm -03 7.990
Ford Focus 1,6 100hv Trend X Juhlamalli M5 Sed 44tkm -06 15.890
Ford Focus 1,6 100hv Trend X Juhlamalli M5 Wag 49tkm -06 14.890
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 115hv Trend Wagon 92tkm -05 12.890
Ford Focus 1,6i 100hv Trend Limited Wagon 98tkm -04 9.890
Ford Focus 1,6i 100hv Trend Limited Wagon AC 143tkm -04 9.990
Ford Focus 1,8i 115hv Ambiente Wagon 168tkm -99 4.990
Ford Galaxy 2,0i GLX  7p 238tkm -96 5.890
Ford Mondeo 1,6i Ambiente 4d AC 215tkm -00 3.990
Ford Mondeo 1,8 TDCi 100 hv Trend M5 Wagon 123tkm -08 21.890
Ford Mondeo 1,8 TDCi 125 hv Econetic  5-ov 54tkm -08 26.990
Ford Mondeo 1,8i 110hv Ambiente Sedan 4d 124tkm -03 9.890
Ford Mondeo 1,8i 110hv Trend Sedan 68tkm -05 13.890
Ford Mondeo 1,8i CLX STW 176tkm -98 4.890
Ford Mondeo 1,8TD CLX 4d 261tkm -98 3.990
Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 hv Aut. Trend  STW 179tkm -07 21.890
Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 hv aut. Ghia A6 Wag 168tkm -08 21.890
Ford Mondeo 2,0i 145hv Ghia Sedan 113tkm -05 14.890
Ford Mondeo 2,0i 145hv Trend Wagon 93tkm -05 15.890
Ford S-max 2,0 TDCi 140hv  Aut. Tit. Business 38tkm -08 38.990
Honda Accord 1,8i LS 4ov 174tkm -99 5.990
Hyundai Tucson 2,0 CRDI GLS AC 66tkm -06 21.990
Kia Cerato 1,6 LX Sedan 4D 42tkm -05 9.990

Mazda 6 2,0 Touring 4d 122tkm -05 13.890
Mazda 6 Sport Wagon 1,8 Elegance 5d 77tkm -03 14.990
Mercedes-Benz 400 SE 4,2 V8 Autom (140) 4d 221tkm -93 13.990
Mercedes-Benz C 200 CDI Classic 209tkm -03 16.990
Mercedes-Benz C 200T CDI A Avantgarde 409tkm -02 12.990
Mercedes-Benz Cls 320 CDI A 153tkm -06 52.990
Mercedes-Benz E 200 CDI Automaatti 411tkm -02 9.890
Mercedes-Benz E 200 CDI BE Classic 2tkm -10 49.990
Mini Cooper d R56 Hatchback Aut. 28tkm -08 24.890
Nissan 200sx 2.0 Turbo AT 107tkm -96 11.990
Nissan Almera 1,5 Cool 4-ov. 121tkm -04 8.990
Nissan Almera 1,5 Luxury 4-ov. 77tkm -05 11.990
Nissan Almera 1,5 Visia+ 4-ov. 73tkm -03 8.990
Nissan Almera 1,8 Luxury 4-ov. 37tkm -05 12.990
Nissan Almera 1,8 Tekna 3-ov. 105tkm -03 8.990
Nissan Maxima QX 3,0 V6 24V SE 4d 145tkm -99 7.990
Nissan Micra 1,6 81 160SR 5-vaiht. 3-ov. 20tkm -08 13.990
Nissan Note 1,4 65 Visia 5-vaiht. 5-ov. 84tkm -06 11.990
Nissan Note 1,4 65 Visia 5-vaiht. 5-ov. 37tkm -08 14.990
Nissan Note 1,6 81 Acenta 5-vaiht. 5-ov. 65tkm -07 13.990
Nissan Note 1,6 81 Tekna 5-vaiht. 5-ov. 51tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,6 Family Sedan A/C 4ov 114tkm -01 7.990
Nissan Primera 1,6 Visia 5-ov. 106tkm -05 12.990
Nissan Primera 1,6 Visia 5-ov. 29tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,8 AT Visia ESP 5-ov. 48tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,8 AT Visia ESP Traveller 207tkm -06 11.990
Nissan Primera 1,8 Visia Traveller A/C 5-ov. 97tkm -04 11.990
Nissan Primera 1,9 dCi Visia SportDeck A/C 251tkm -03 12.900
Nissan Qashqai 2,0 dCi Tekna 6MT 4x2, Navi 18tkm -08 27.990
Nissan Qashqai+2 2,0dCi Tekna 6MT 4WD Navi 40tkm -09 32.990
Nissan Tiida 1,6 Visia 5MT 4-ov. 5tkm -07 14.990
Nissan Tiida 1,6 Visia 5MT 5-ov. 20tkm -08 16.990
Nissan Tiida 1,8 Visia 6MT 4-ov. 29tkm -07 16.990
Opel Astra Wagon 1,7 CDTI (100hv) Enjoy 90tkm -06 15.890
Opel Signum 2.2 Elegance Direct 5d  151tkm -03 12.990
Opel Vivaro Combi 1.9 CDTI 1+8 109tkm -03 24.990
Peugeot 406 SR 2,0 HDi 234tkm -01 5.890
Peugeot 407 SW Olympia 1,8 8tkm -08 21.990
Renault Laguna 1,6 16V Optima 79tkm -05 10.890
Renault Laguna Break 1,6 16V Authentique 110tkm -03 7.890
Renault Megane Break 1,6 16V 149tkm -02 4.990
Renault Megane Capriolet Sport 1,4 16V 5d 85tkm -99 7.990
Renault Modus 1,4 16V 51tkm -05 9.890
Saab 9-5 Sedan 2,0t Linear Turbo Pilot A5 269tkm -07 17.990

Seat Alhambra 2,0 155tkm -99 7.990
Seat Cordoba Stella SDi  195tkm -01 4.990
Skoda Fabia 1.6 16V Sport 10tkm -08 17.890
Skoda Fabia Combi 1,4 16V Ambiente 85tkm -05 9.990
Skoda Fabia Combi 1,4 16V Fun 98tkm -06 10.890
Skoda Fabia HB 1,2 Comfort AC 105tkm -03 6.990
Skoda Fabia HB 1,9 SDI Ambiente  155tkm -05 10.490
Skoda Octavia 1,6 Elegance Aut. 53tkm -05 17.890
Skoda Octavia 1,6 LX 159tkm -00 5.990
Skoda Octavia 1,6 LX 123tkm -00 5.990
Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente  106tkm -07 18.890
Skoda Octavia 2,0 TDI Elegance DSG Autom. 92tkm -08 24.890
Skoda Octavia Combi 1,6 GLX 159tkm -99 6.890
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI Ambiente 185tkm -05 14.990
Skoda Roomster 1,4 TDI 24tkm -08 17.990
Skoda Roomster 1,6 16V Style 49tkm -07 15.890
Skoda Roomster 1,9 TDI Style 89tkm -07 16.890
Skoda Superb 1,8 Turbo Comfort 135tkm -03 13.990
Skoda Superb 1,9 TDI PD 96kW Comfort A 180tkm -05 16.890
Suzuki Swift 1,3 4x4 GL 5d AC 20tkm -07 13.990
Toyota Avensis 1,6 VVT-i Linea Terra Liftb 5d 169tkm -02 9.990
Toyota Avensis 1,6 VVT-i Linea Terra Wagon 115tkm -02 10.990
Toyota Avensis 1.6 Linea Terra Liftback 245tkm -98 5.990
Toyota Corolla 1,4 VVT-i Linea Terra 5ov Wagon 88tkm -05 13.890
Toyota Corolla 1,6 VVT-i Linea Sol 5ov Wagon 122tkm -04 11.990
Toyota Corolla verso 1,6 VVT-i Linea Terra 136tkm -03 12.990
Toyota Rav4 1,8 VVT-i 173tkm -03 13.990
Toyota Rav4 1.8 VVT-i 5D RAV4 STW 156tkm -05 16.990
Toyota Yaris 1,3 VVT-i Superior 5ov 33tkm -08 14.990
Toyota Yaris verso 1,4 D4D 5d 237tkm -02 4.990
Volkswagen Bora 1,4 55kW 141tkm -03 9.990
Volkswagen Caddy Life 1,9 TDI 77 kW 204tkm -05 12.990
VW Golf 1,9 TDI 77 kW PowerD 4MOTION 4d 178tkm -06 16.990
Volvo S40 T5 (220 hv) Momentum aut 29tkm -06 25.890
Volvo S60 2,4T Aut. 187tkm -00 11.990
Volvo V40 Sportswagon 2,0 T4 A 174tkm -02 9.990
Volvo V50 2,4 (140 hv) aut 23tkm -07 24.990
Volvo V70 2,4 20V 210tkm -99 7.890
Volvo V70 2,4D  Autom. 157tkm -08 32.890
Volvo V70 2,4D A 403tkm -02 10.890
Volvo V70 2,4D D5 Geartronic 509tkm -06 11.990
Ford Fiesta 1,4 80hv Limited M5 5-ovinen 40tkm -08 12.890
Ford Mondeo 1,8i 110hv Ambiente Wagon 189tkm -04 9.990
Ford Mondeo 1,8i 110hv Centennial Wagon  133tkm -03 10.890

Opel Vectra 1,6i 16V GL 4d 191tkm -98 3.890
Peugeot 207 SW 120 33tkm -07 15.900
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI  Ambiente 53tkm -08 15.490
Skoda Superb 1,8 TSI Ambition 19tkm -08 29.990
Volkswagen Passat Variant 1,6 5d 205tkm -97 5.890

   PAKUT+MAASTURIT YM.
Chevrolet G 3500 Express Van 21tkm -07 39.990
Citroen Berlingo 1,9D Van 800 256tkm -01 4.890
Fiat Ducato 11 2,0 JTD 2850 7,5 m3 van PA 124tkm -03 11.990
Fiat Ducato 2,3 Multijet PA Alumiinilava 77tkm -06 24.990
Fiat Scudo 10 1,6 Multijet 90 hv 5m3 ,pa 90tkm -08 19.890
Ford Fiesta Van 1,3 70hv P-Auto 59tkm -07 8.990
Ford Transit Van etuveto 2,0TDCi 125 FT300M 91tkm -04 14.890
Ford Transit Van etuveto 2,0TDi 100 FT300L 134tkm -06 17.890
Ford Transit Van etuv. 260S 2,0TDI 75 av.2933 225tkm -02 8.890
Ford Transit Van kevytk-a 2,4TDi 115 FT350L 64tkm -07 19.990
Iveco Daily 35 s 14 79tkm -07 21.990
Mazda B2500 2,5 Diesel 4x2 Regular Cab ALV 49tkm -02 10.890
Mercedes-Benz Ml 400 CDI A 209tkm -02 29.990
Mitsubishi Pajero 2,8 TD Wagon GLS 322tkm -98 9.890
Nissan Murano 3,5 V6 X-Tronic Tekna 21tkm -09 44.990
Nissan Navara 2,5 dCi 171 hv SE 4x4 King Cab 93tkm -07 25.990
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 190tkm -03 14.890
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 131tkm -03 18.990
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 123tkm -05 21.990
Nissan Primastar 1,9 dCi 100 L2H1  146tkm -05 16.990
Nissan Primastar 2,0dCi 115 Van, Comfort 32tkm -09 27.990
Renault Master Koppiauto 2,5 dCi 120hv P-Auto 84tkm -08 27.990
Toyota Hiace 2,5 D-4D 90 5ov pitkä 150tkm -04 14.890
Toyota Hiace 2,5 D-4D 90 Air 4ov 65tkm -06 19.990
Toyota Hiace 2,5 D-4D 95 4ov pitkä 94tkm -07 21.990
Volkswagen Transporter 1,9d 254tkm -93 4.990
Ford Transit Van etuv 260S 2,0TDI 75 av.2933 340tkm -01 5.800

   MOOTTORIPYÖRÄT+MOPOT
BMW K 1200 LT 69tkm -99 12.490
BMW R 1200 ST 22tkm -05 13.990
Derbi Senda R 7tkm -04 1.490
Harley-davidson Flstc heritage softail 1340 56tkm -96 16.990
Harley-davidson Vrscr  V-ROD STREET ROD 8tkm -05 19.990
Honda Cb 1300 36tkm -04 9.990
Honda Cb 600 F Hornet 5tkm -06 7.990
Honda Cb 600F Hornet 3tkm -07 9.990

Honda Cb 750K  -79 6.990
Honda Gl 1800 Gold Wing 17tkm -08 29.990
Honda Vtr 1000F 24tkm -97 5.990
Kawasaki En 6F 8tkm -06 6.990
Kawasaki Er 5 41tkm -00 3.990
Kawasaki Vn 800 Classic 22tkm -06 8.990
Kawasaki Zrx 1200 R 29tkm -06 7.990
Kawasaki Zrx 1200 S 39tkm -01 5.990
Kawasaki Zzr 1400 ABS 17tkm -07 12.990
Moto guzzi Griso 1100 20tkm -07 12.990
Suzuki Gs 500 E 46tkm -98 2.990
Suzuki Gsf 1200 Bandit 21tkm -04 6.990
Suzuki Gsf 1250A Bandit 4tkm -08 9.990
Suzuki Ls 650 SAVAGE  32tkm -97 4.990
Triumph Daytona 600 12tkm -03 6.990
Yamaha Fz1-s 1000 17tkm -08 10.990
Yamaha Fz6-s S2 10tkm -07 7.990
Yamaha Fzs 600 61tkm -01 3.990
Yamaha Mt-03  3tkm -07 6.990
Yamaha Tdm 900 ABS 3tkm -08 10.990
Yamaha Xt 125 X 11tkm -08 2.990
Yamaha Xv 1600A WILD STAR 53tkm -99 10.990
Yamaha Xvs 1300A Midnight Star 1tkm -09 13.990
Yamaha Yzf-r1 R1 8tkm -08 15.490

   AS.AUTOT JA -VAUNUT
Adria Fiat Sun living 2,3 jtd 3tkm -10 44.990
Arto Fiat 59 G 95tkm -05 57.990
Chausson Flash 08 2,3 130hv 30tkm -08 42.990
Ci Carioca 50 2,8 TD 87tkm -01 18.990
Dethleffs Camper  700 MK 0 -03 16.990
Dethleffs Globetrotter A 5880 Esprit 2.8 TDi 90tkm -00 24.990
Elnagh Ford 57 Marlin 2.5 D 235tkm -98 13.990
Eurowagon 6100 UNIQUE 0 -07 16.990
Granduca Fiat 66 83tkm -02 24.990
Hobby 495 EXCELLENT EASY UL 0 -05 13.990
Kabe Ametist  VXL KIng Size 0 -07 25.990
Knaus Renault Sky Ti 600 UG DCI 2,5 100 hv 4tkm -08 41.990
Lmc Fiat Liberty A 671 G 31tkm -08 54.990
Pössl Renault Roadmaster L 18tkm -08 39.990
Rimor Ford Horus30 2.2 TDCi 110hv 19tkm -08 42.990
Solifer Finlandia 560 MH  -07 22.990
Tec 340 Travelbird 0 -09 8.990
Knaus 520 Eifelland 112tkm -02 18.990

Ostamme mopot, moottoripyörät, 
mönkijät, asuntoautot ja -vaunut. 

Vaihdamme myös halvempaan

NÄYTTELYTARJOUS:
Nyt moottoripyörät 

korkovapaasti toukokuulle!
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 Marianna Langenoja

Sieltä hän yhtäkkiä hypähtää 
eteeni, Lauri Tähkä, Huittis-
ten Seurahuoneen nurkan ta-
kaa. Olen odottanut häntä 
puolituntia täydessä hiljaisuu-
dessa, joten sydämeni nousee 
kurkkuun asti pelästyksestä. 
–Anteeksi, että olen myöhäs-
sä, Lauri pahoittelee ja ojentaa 
kätensä. Hänen suunsa on ai-
nakin korvissa asti, ja poskia 
koristavat hymyrypyt. Hän on 
pitkänhuiskea ja hyvin pukeu-
tunut mies, jolla on tukka sek-
sikkäästi sekaisin. Teen ha-
vainnon, että muusikkohan 
näyttää paljon paremmalta 
kasvotusten, kuin yhdenkään 
lehden sivulla tai televisioruu-
dulla. Oikeastaan Lauri on ai-
ka söpö.

 –Ehdin ajaa melkein Har-
javaltaan asti, ennen kuin 
muistin, että keikka onkin 
Huittisissa, hän perustelee 
myöhästymistään ja voivotte-
lee samaan hengenvetoon, et-
tä pää alkaa jo nyt mennä se-
kaisin, vaikka pitkä keikkaput-
ki on vasta aluillaan. Bändin 
on tarkoitus kiertää Suomea 
maaliskuun puolivälistä huh-
tikuun loppuun lähes tauot-
ta ja lomailla toukokuu. Ke-
sä kuluu tietysti lavoilla. –Päi-
vä kerrallaan mennään. En ole 

tehnyt vielä mitään suunnitel-
mia lomallekaan. Yritän nyt 
ensin selvitä keikkaputkes-
ta, Lauri sanoo. Häntä odot-
taa muun muassa kahden vii-
kon Lapin kiertue vielä ennen 
lomaa. –Maanantait ja tiistait 

yritämme pitää vapaapäivinä. 
Ne menevätkin lähinnä pyyk-
kiä pestessä ja nukkuessa, ar-
tisti naurahtaa. 

Suosikkina Satakunta 

Vaikka Lauri Tähkä ei ole kos-
kaan aiemmin käynyt Huittis-
ten keskustassa, hän on aja-
nut lukemattomat kerrat kau-

pungin ohitse. –Kivaltahan 
tuo kylänraitti näyttää. Huitti-
nen on iso city verrattuna Teu-
vaan, josta olen alun perin ko-
toisin. Siellä asuu vajaat 7000 
asukasta. 

Laurille on aina kova juttu 
päästä Länsi-Suomeen esiin-
tymään. Etenkin Satakunta 
viehättää muusikkoa. –Sata-
kunnassa meitä diggailtiin jo 
ennen kuin oltiin mikään ni-
mibändi. Täällä on aina ol-
lut ne kaikista hulvattomim-
mat keikat. Saimme salit täy-
teen satakuntalaisia jo silloin, 
kun kukaan muu ei vielä tien-
nyt meistä mitään.  Täällä ih-
miset ovat aitoja, välittömiä ja 
vilpittömiä. 

Lauri kertoo, että sai en-
nen muinoin keikkailla paljon 
enemmän pienillä paikkakun-
nilla. Nykyisin bändiä kutsu-
vat usein suuret kaupungit ja 
suuret lavat. Artisti kuitenkin 
lisää, että oli esiintymispaikka 
sitten Helsinki tai Huittinen, 
ei keikoilla löysäillä. –Kyllä 
me yritämme vetää aina tun-
teella, olla läsnä, saada jokai-

sesta biisistä nautinto ja esiin-
tyä ihan tavallisina tyyppei-
nä tavalliselle yleisölle, Lauri 
muotoilee. –En tosin ole ihan 
varma, pystyykö suomalainen 
mies oikeasti siihen kaikkeen 
samanaikaisesti, mutta aina-
kin yritämme. 

Ostarin 
laitapuolenkulkijat ja 
naiset jakkupuvuissa

Laurille yleisö onkin tärkein 
voimavara niin keikoilla, kuin 
niiden ulkopuolella. Vaik-
ka pitkä kiertue olisi takana, 
mies saa aina voimaa uuteen 
esiintymiseen yleisöstä. –Ke-
ho reagoi yötöihin. Yöllä val-

vominen ottaa koville, ja tulen 
helposti uniseksi. Lavalla kui-
tenkin kaikki ylimääräinen 
katoaa, ja keskityn vain siihen 
hetkeen. Yleisö on se, joka te-
kee keikoille meiningin ja an-
taa meille voimaa jaksaa. 

Artisti tunnistetaan usein 
myös kaupungilla, jossa par-
haat kohtaamisetkin tapahtu-
vat. –Toisinaan laitapuolen-
kulkijat tulevat ostarilla ha-
lailemaan, joskus taas naiset 
jakkupuvuissaan. Jos joltain 
suunnalta on tullut paskaa nis-
kaan, kuuntelijoiden positiivi-
nen palaute on tärkeää. 

Tarinoita 
Pauhaavasta sydämestä

Lauri säveltää ja kirjoittaa lä-
hes kaikki kappaleensa itse. 
Osan bändin musiikista teke-
vät myös kitaristi ja rumpali. 
Kappaleiden tekeminen ei ole 
Laurille mitään helppoa hom-
maa. Silti niitä täytyy pusertaa. 
Taitelijan työtä estää sekin, et-
tei Lauri pysty tuottamaan 
musiikkia hienolla säällä sen 
paremmin kuin rankkasateel-
lakaan. Parasta Elonkerjuun 
musiikkia syntyy puolipilvi-
sellä ilmalla, kun on vähän uk-
kospilviä taivaalla. Lauri selos-
taa asiaansa niin tosissaan, ett-
en kehtaa kysyä, mahtaako ar-
tisti nyt vain vitsailla. -Itse sitä 
näkee ja kuuloo. Kaiken sen 
pohjalta kappaleetkin synty-
vät, hän lisää. 

Vaikka yleensä biisit eivät 
tule salamana kirkkaalta tai-
vaalta, syntyi Pauhaava sy-
dän juuri niin, 20 minuutissa. 
Laurin mukaan sellainen ko-
kemus tulee vain kerran elä-
mässä. Hän vakavoituu en-
tisestään alkaessaan kertoa 
Pauhaavan sydämen tarinaa. –
Kappale oli muhinut päässäni 
jo pitkään. En kuitenkaan saa-
nut sitä ulos ennen J. Karjalai-
sen keikalta saamaani kipinää. 
Sen myötä tein kappaleen en-
nätysajassa. 

Sittemmin Lauri on saa-
nut kuulla faniensa tarinoita 
kyseisestä kappaleesta. –Yk-
si mies kertoi, että hän herä-
si eräänä päivänä sairaalasta 
auto-onnettomuuden jälkeen. 
Radiosta tuli juuri silloin Pau-

haava sydän. Mies kysyi hoita-
jalta, kenen kappale on kysees-
sä. Hoitaja vastasi, että Lauri 
Tähkän. Sen jälkeen meidän 
musiikkimme on merkannut 
miehelle selviytymistä. 

Herkät ja 
tunteelliset jätkät 

Ihan ketä tahansa suomalai-
nen mies ei laulaisi rakkaudes-
ta Lauri Tähkän tapaan. Artis-
tin mielestä omaleimaisuus on 
kuitenkin rikkaus. Heittäyty-
minen ja uskallus ovat hänen 
mielestään taiteilijalle tärkei-
tä piirteitä. –Rakkaudesta lau-
letaan todella paljon. Mut-
ta miten, se on oleellista. Ei-
kä rakkaus aiheena ole vieras 
miehillekään. Vaikka kuinka 
kova jätkä olisi, löytyy jokai-
sesta tietynlainen herkkyys ja 
tunteikkuus. Kyllä me miehet 
pohjimmiltamme aika mam-
manpoikia olemme, siis hy-
vässä mielessä. 

 Laurin mielestä hyvää mu-
siikkia ei voi syntyä, jos sii-
nä ei ole sydän mukana. Hän 
epäileekin, että suomalaiset 
ovat huomanneet, miten suu-
rella sydämellä bändin kap-
paleet on tehty. –Sydämetön-
tä musiikkia ei kuuntele pi-
rukaan. Musiikissa täytyy ol-
la intohimoa ja paloa. Uskon, 
että jotain on tapahtunut, kun 
pystyy koskettamaan suuria 
massoja, Lauri Tähkä tote-
aa, ja leveä hymy palaa hänen 
kasvoilleen. 

Huittislaiset hurmannut Lauri Tähkä:

”Kyllä me miehet aika 
mammanpoikia olemme”

”Ehdin ajaa 

melkein 

Harjavaltaan 

asti, ennen kuin 

muistin, että 

keikka onkin 

Huittisissa. 

”Oli esiintymis-

paikka sitten 

Helsinki tai 

Huittinen, 

ei keikoilla 

löysäillä.

Larui Tähkän mielestä jokaisesta miehestä löytyy herk-
kyys ja tunteikkuus, vaikka yrittäisi olla kuinka kova jät-
kä tahansa. Kuva: Kaisa Rautaheimo

Lauri Tähkä ja Elonkerjuu 
kävi viime torstaina Huit-
tisten Seurahuoneella. 
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Palvelukseen halutaan

Myydään

Vuokralle 
tarjotaan

ThermiSol Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi rakentamisessa käytet-

täviä eristeitä ja elementtejä sekä teollisuustuotteita pääasiakkainaan 

rakentamisen ammattilaiset ja rakennustarvikeliikkeet. ThermiSolin liike-

vaihto vuonna 2009 oli noin 30 M€, henkilökuntaa on keskimäärin 95. 

toimimaan monipuolisissa myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä. Huolehdit tilausten 

ja tarjousten tekemisestä sekä laskutuksesta. Osallistut asiakasneuvontaan, tilastointiin sekä 

avustat markkinoinnin tukitoimissa. Myös puhelinvaihteen tuuraus ja muut monipuoliset toimisto-

tehtävät kuuluvat tehtäviisi.

Etsimme aktiivista, yhteistyökykyistä ja ulospäin suuntautunutta asiakaspalvelun osaajaa. Kaupal-

lisen koulutuksen lisäksi odotamme sinulta monipuolista tietotekniikkaosaamista ja hyvää englan-

nin kielen taitoa. Arvostamme työkokemusta asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin parissa.

MYYNTIASSISTENTTIA

Lisätietoja tehtävästä antavat Mercuri Urvalissa Jussi Lehmusvirta, puh. 0400 622 524, parhaiten tavoitettavissa  

ma 22.3. ja ke 24.3. klo 9–10.30 sekä ThermiSol Oy:ssä Liisi Schulze, puh. 050 540 9408, parhaiten tavoitettavissa  

to 25.3. ja pe 26.3. klo 13–15. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoivomuksineen ja CV:si 2.4.2010 mennessä  

nettisivujen kautta osoitteesta www.mercuriurval.com/fi viitenumerolla FI-00894.

Eriste-tulosyksikkö on rakennuseristeiden markkinajohtaja Suomessa. Parantaaksemme edelleen asiakaspalveluamme 

etsimme Eriste-liiketoimintaan          

          www.thermisol.fi 

          www.crh.com

Sastamalaan

HAETAAN TRAKTORINKULJETTAJIA
KESÄKSI TURVETUOTANTOON

Köyliön Matkus-/Lamminsuolle
0400 883 705 Sami

Punkalaitumen Arkkuin- sekä Huittisten Nanhiansuolle
040 535 4654 Tomi 

Maanrakennus Lampinen Oy

Ostetaan

RIVITALOSSA

ASUINKIINTEISTÖJÄ

PARITALOASUNTO

Huittinen, Kiviranta
Päitsipolku, 3 h, k, s, psh/khh/wc 
n. 77 m².  Suojaisa piha-alue. Au-
topaikka ja varasto. Heti vapaa! 
H. 78.000 €.

Sastamala, Marttila
Itsenäisyydentie 34, 2 mh, tupak., 
aula/h, s, ph, 2 wc:tä n. 94 m². 
Autokatos ja varasto.  Vuonna 
2009 valm. talo. Heti vapaa! Vh. 
186.120 €

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

Huittinen, Koskua
Keijukaistenkatu, 3 mh, oh, k, 
khh, s, pesuh., pukuh., vh, 3 
wc:tä n. 141 m². 2:n auton talli, 
lämpökeskus-/tekn. tila. Kok. ala 
n. 221 m². Rak. vuosi 2004. H. 
228.000 €

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

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

Huittinen Huhtamo
Kangastie, alak. 3 h, k, wc ja yläk. 

2 mh, aula. Kellarik. infrapuna-
sauna, pesuh, ja khh. Huon. ala 
yht. n. 160 m². Laajasti peruskun-
nostettu v. 2004 – 2008. Kahden 
auton katos/liiteri ja pihasauna on 
rak. v. 2005. Tontti 2830 m². Hp. 
148.000 €.

Autokatu 5, Huittinen AJONEUVOHUOLLON
AUTO OY

AJONEUVOHUOLTO
JALARVO & CO

Perjantaina 10-17
lauantaina 10-14

VALTAKUNNALLISET

AKIN PÄIVÄN KAHVIT!
TARJOUKSILLA VARUSTETTUNA

Moottoriöljyn ja 
suodattimen vaihto
alk. 4 syl. bensamoottorit

35  sis. 5W-40 täyssynt. öljy*
suodatin ja vaihtotyö

TILAUSAIKA PERJANTAI JA LAUANTAI
Teemme tarjouksia myös muista autosi huol-
toon ja korjaukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Hyundai i30 Wagon  -10
aj. 240 km, ilmast.  17.990 e
Hyundai i20 Classic  -09
aj. 2500 km, ilmast. 13.750 e
Hyundai Matrix 1.6 GL -04
aj. 62 tkm, ilmast.   7.600 e
Suzuki Liana 1.6  -05
aj. 73 tkm, ilmast.   8.600 e
Suzuki Ignis 1.3 VVT -04
aj. 105 tkm, ilmast.   7.480 e
Opel Astra 1.7 DTi  -02
aj. 330 tkm   3.480 e
Opel Corsa  -00
aj. 180 tkm   2.990 e
Fiat Bravo 80 16 V  -00
aj. 220 tkm   2.150 e
Mitsubishi Colt 1.5 GLi -92
aj. 290 tkm   1.480 e

VAIHTOAUTOJA

SIISTITTY YKSIÖ

VaLePa aloitti pudotuspelit 
voitolla ja tappiolla
Vammalan Lentopallo ja Tam-
pereen Isku-Volley tarjosivat 
Sylvään salissa sekä paikal-
la olleelle yleisölle että TV:n 
katsojille upean trillerin vii-
me perjantaina. Ensimmäi-
nen puolivälieräottelu päättyi 
lopulta VaLePan 3-2 (19-25, 
26-24, 24-26, 28-26 ja 15-10) 
voittoon. Ensimmäiset kaksi 
erää olivat hermostunutta pe-
liä molemmilta joukkueilta. 
Tamperelaiset eivät oikeastaan 
missään vaiheessa päästäneen 
kotijoukkuetta pelaamaan 
omaa peliään. Tämän myön-
si myös VaLePan valmentaja 
Ugis Krastins, joka kehui Is-
ku-Volleyn puolustus- ja tor-
juntapeliä. Krastins harmitteli 
myös omiensa isoa virhemää-
rää. Lopun taistelu sai valmen-
tajan kuitenkin huoahtamaan 
helpotuksesta. Ottelun hah-
moja olivat kotijoukkueesta 
passari Antti Esko, keskitorju-

jat Markus Peltonen ja Eduard 
Venski sekä hakkuri Jose Luis 
Martell. Timoilla Haavisto ja 
Jokinen oli omat huonot het-
kensä, mutta silloin heitä paik-
kasi oivasti Pekka Seppänen.

Tampereen Isku-Volleyn 
parhaita olivat viime hetkellä 
mukaan joukkueeseen liitty-
nyt Olli Aakula sekä Anssi Ve-
sanen ja Sauli Silpo.

Isku-Volley hurjana 
sunnuntain taistossa

Parissa yössä voimasuhteet 
kuitenkin pyörähtivät pääla-
elleen. Sunnuntaina kotiyleisö 
joutui hämmästelemään Va-
LePan peliä, sillä Isku-Volley 
vei ottelun suoraan 0-3, erät 
25-27, 22-25 ja 22-25. VaLe-
Palla oli omat hetkensä, ja esi-
merkiksi ensimmäisessä eräs-
sä nähtiin hurja loppukiri, jo-
ka ei kuitenkaan tuonut toi-

vottua tulosta. Toisessa erässä 
yleisön ja kotijoukkueen ham-
paisiin joutuivat tuomarit. 
Purnaus sai aikaan sen, että 
kolmas erä alkoi Isku-Volleyn 
1-0 johdossa.

Sunnuntain pelissä koti-
joukkueen ykkösnimiä oli-
vat jälleen passari Antti Es-
ko sekä nyt onnistuneet Joki-
nen ja Haavisto. Myös Pekka 
Seppänen voi olla iltapuh-
teeseensa tyytyväinen. Pelto-
nen ja Venski pelasivat suht 
omalla tasollaan, mutta hak-
kuri Martellille sattui synkkä 
ilta. Aakula ja Silpo olivat pi-
telemättömiä VaLePan puo-
lustukselle.

Puolivälieräsarja jatkuu 
kahdella ottelulla Tampereel-
la. Ne pelataan torstaina ja 
perjantaina. Tilanne on nyt 
voittojen suhteen siis 1-1, ja 
välieriin pääsee neljällä voi-
tolla.

Sastamalan pesäpallon 
piristämistä jatketaan

 Jerry Stenberg

Tammikuussa Sastamalassa 
kokoontuneet pesäpalloihmi-
set ovat parin kuukauden ajan 
miettineet alueen pesäpallon 
elvytystoimia ja etsineet teki-
jöitä lajin pariin. Pesäpalloih-
miset kokoontuvat nyt toisen 
kerran päättämään kuinka pe-
säpallotoiminta Sastamalan 
alueella viritellään henkiin. –
Ainakin pesiskoulutoiminnan 

suhteen on tehty alustavaa 
kartoitusta ja se tullaan järjes-
tämään. Myös puulaakipesä-
pallon elvyttämistäkin mieti-
tään, kertoo Hämeen pesäpal-
lon aluekehittäjä Inga Ärnfors 
mielissään.

Kaikille pesäpallosta ja lii-
kunnasta yleensä kiinnostu-
neille avoin tilaisuus pidetään 
maanantaina 23. maaliskuu-
ta kello 18.00 nuorisotalo Ko-
lulla.

Pesäpallokoulutoiminta 
pyritään aloittamaan Sas-
tamalassa jo ensi kesänä.

Tutustu uusiin sivuihimme

www.alueviesti.fi 
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Huhtaniitun yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään

ma 29.3.2010 klo 18
Honkamäessä

Huhtaniituntie 58

Äetsän Jousiampujat ry

KEVÄTKOKOUS
pidetään Vinkin

vapaa-aikakeskuksessa

su 4.4.2010 klo 11.
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

Kokoukset

Huutokaupat

Koulut ja kurssit

Sastamalan kou-

lujen ruokalista
Ma 22.3.
Jauhelihakastike, keit.
perunat, kaaliraaste
Ti 23.3.
Pinaattiletut, pastasa-
laatti, sekahillo
Ke 24.3.
Broilerhoukutus, kii-
nankaali-ananassalaatti
To 25.3.
Kalaruoka talon ta-
paan, porkkanaraaste
Pe 26.3.
Talvinen lihakeitto, 
ruisleipä, tuorepala

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 22.3.
Aamupala: Moniviljapuuro, tuorepala
Lounas: Jauhelihakastike, keit.perunat, kaaliraaste
Välipala: Viilis, tuore leipä

Ti 23.3.
Aamupala: Kaurahiutalevelli, leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Pinaattiletut, pastasalaatti, sekahillo
Välipala: Hedelmäkiisseli, voileipäkeksi

Ke 24.3.
Aamupala: Helmipuuro, tuorepala
Lounas: Broilerhoukutus, kiinankaali-ananassalaatti
Välipala: Sämpylä, leikkele

To 25.3.
Aamupala: Sydänystävänpuuro, tuorepala
Lounas: Kalaruoka talon tapaan, porkkanaraaste
Välipala: Vispipuuro

Pe 26.3.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Talvinen lihakeitto, ruisleipä, tuorepala
Välipala: Pizza

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juoma. Jos 
leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuoretta leipää. Ruo-
kajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, janojuomana vesi tai 
laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia

Mielikuva tai julkinen mielipide yrityksestä tai organisaatiosta muodostuu
monien asioiden summana. Kun yritys haluaa menestyä, ei riitä, että osaa
hoitaa yhden asian hyvin, jos toiminnassa on kymmenen muuta asiaa rempallaan
tai vain ”sinne päin”.

Koulutusajankohta:
Kurssi-illat kerran viikossa, keskiviikkoisin 2h/ilta Vammalan ammattikoululla.

1. kerta 24.3. klo 17.00 - 19.00
2. kerta 31.3. klo 17.00 - 19.00
3. kerta 07.4. klo 17.00 - 19.00
4. kerta 14.4. klo 17.00 - 19.00
5. kerta 21.4. klo 17.00 - 19.00
6. kerta (2-3 tuntia/ilta) 12.5. klo 17.00 - 20.00
7. kerta (2-3 tuntia/ilta) 19.5. klo 17.00 - 20.00

Koulutuspaikka:
Vammalan ammattikoulu, pikku-auditorio,
Ratakatu 36, 38210 Sastamala

Koulutuksen hinta:
500 € /hlö

Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 19.3.2010.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kurssisihteeri
Anitta Mäkelä
puh. 0400 809 644 tai 03 5212 3553
anitta.makela@sasky.fi

YRITYSKUVAN HALLINTA AVAIMENA MENESTYKSEEN
-Markku Piri ja vierailevat huippuasiantuntijat-

Keskustan Kiikoisten 
kunnallisjärjestön, Kiikoisten, 

Kuorsumaan, Myönteen ja 
Raudun paikallisyhdistysten

VUOSIKOKOUS

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunnat

Tervahaudan
kyläyhdistys ry:n

ohjelmallinen

KEVÄTKOKOUS
Kiikoisten seurantalolla
Su 28.3.2010 klo 15.00.

Tervetuloa!
Johtokunta

KEVÄTKOKOUS
Jänesniemessä,

Pohjanmaantie 450.
Esillä sääntömääräiset 

asiat. Johtokunta
kokoontuu klo 12.

Johtokunta



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Huoltopalvelut

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

Hoitopalvelut

Hoitopalvelut

Lomalla 15.-22.3.

Eläintenhoitopalvelut

Eläintenhoitopalvelut

Keittiökalusteet

Hierontapalvelut

Palvelu-
hakemiston 

ilmoitus-
aineistot

pe klo 16.00
mennessä

Isännöintipalvelut

Jesse Kursi
p. 046-6879 051

Huittinen

Tuomaankuja 8, Huittinen
Puh. 040 861 3392

www.hauskis.fi

Autokorjaamot- ja huollot

Lomalla 15.-22.3.

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
Intialainen päähieronta

Quantum Touch
Reiki

Klassinen hieronta
044-3641 797

www.taidekuu.fi

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 

Näköislehti
verkossa

www.alueviesti.fi 

Parturi-Kampaamo
Nurminen Sisko

Rinnetie 1, Vampula
Ajanvarauksella

p. 040-752 7077



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

Ruosteenestoa

Siivous- ja kotipalvelut

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

Siivous- ja kotipalvelut

Silmälääkäripalvelut

Alueviestin 
palveluhakemistossa
ilmoitat edullisesti

Koulukeskustelu Sastamalan 
alueella velloo edelleen mo-
nellakin tapaa ja säästöjä on 
saatava.

9.3.10 järjestettiin paikallis-
ten toimijoiden toimesta kuu-
lemis- ja keskustelutilaisuus 
Sammaljoen koululla koski-
en Illon ja Sammaljoen koulu-
asioita ja siinä ohessa tuli tuh-
ti tietopaketti erilaisesta kylil-
lä järjestettävästä toiminnasta. 
Kiitos teille, paikalliset ihmi-
set, erinomaisesti järjestetys-
tä tilaisuudesta.

Jäin sen jälkeen pohtimaan 
kylien elämää enemmän-
kin. Oman kokemukseni mu-
kaan kylillä ei ole koskaan jää-
ty odottelemaan, että kaikki 
tulee valmiina ja joku järjes-
tää, vaan on tartuttu toimeen 
ja tehty itse. On seuroja, yh-
distyksiä, ym. ja talkootyö on 
kunniassaan.

Mutta pitää muistaa, että 
kylillä on oltava edellytykset 
järjestää toimintaa ja se tar-
vitsee tiloja. Kylillä, joissa vie-
lä koulu on jäljellä, se toimii 
milloin minkäkin piirin tai 
ryhmän kokoontumistilana. 
Herääkin ajatus siitä, että ei-
kö koulukiinteistöistä koi-
tuvia kustannuksia voisi ja-
kaa muuallekin kuin lasten ja 
nuorten kasvatus- ja ohjaus-
prosessiin? Eikös tämä kaik-
ki ole elävää maasetua ja elä-
mänlaatua  tai sosiaalista hy-
vinvointia ja toimintakykyä, 

näitä prosessien nimiä laina-
takseni.

Seurat, yhdistykset ja oppi-
laiden vanhemmat ovat kaut-
ta aikojen kylillä tottuneet tu-
kemaan koulujen toimintaa; 
järjestäneet tapahtumia, tuke-
neet retkiä, remontoineet tai   
rakentaneet. Tämä kaikki on 
äärimmäisen arvokasta työtä, 
joka varmasti jatkossakin kan-
taa hedelmää ja tuo myös kus-
tannussäästöjä.

Vastuun ottamista kyli-
en toiminnoista on myös pe-
räänkuulutettu. Sitä näiltä Sas-
tamalan kyliltä löytyy omasta 
takaa. Luistelukaukalot saa-
daan aurattua itse, jos tarvet-
ta on, ihan pienenä esimerkki-
nä mainitakseni. Toivottavasti 
tämä vastuullisuuden vaati-
mus kohdistuu myös kaupun-
gin keskusta-alueella asuviin. 
Sama veroprosentti se on niin 
keskustassa kuin eri kylillä-
kin, mutta palvelut ovat ihan 
eri luokkaa.

Sanottava on sekin, et-
tä esim. Kaalisaaren hyppy-
tornin alueen ruoppauksesta 
kaupungin rahoilla ei ole meil-
le kyläläisille mitään hyötyä.

Jälleen kerran: kylät asuk-
kaineen ja toimintaedellytyk-
sineen ovat kaupungin voi-
mavara, eivät riippakiviä. Eikä 
unohtaa sovi myöskään ima-
gokysymystä.

Sari Hassi

Kylät ovat 
kaupungin voimavara

Yleisöltä

Pekka Huppunen kirjoitti kär-
kevän kommentin koskien rip-
pikoulutupakointia. Huppu-
sen kirjoituksessa pohjattiin 
vanhaan tietoon ainakin use-
amman seurakunnan osal-
ta. Tupakkalain tiukentumisen 
myötä seurakunnissakin on 
tiukennettu suhtautumista rip-
pikoulutupakointiin. Huittisten 
seurakunnassa ei ole vuosiin ol-
lut luvallista tupakkapaikkaa, 
Sastamalan seurakunnassa 
rippikoulutupakointi on myös 
kielletty.

Nuorten tupakointia ei rip-
pikouluissa kuitenkaan voi 
täysin kitkeä. Kuten kaikki 
varmasti tajuavat tupakoiva 
nuori pystyy polttamaan leiril-
lä, jos haluaa. Jostain löytyy ai-
na sellainen nurkka, jossa voi 
huomaamatta polttaa. Sallittua 
tupakointi ei kuitenkaan Huit-
tisten seurakunnan rippikou-
luleireillä ole. 

Petri Sorva
Nuorisotyönohjaaja

Huittisten seurakunta

Rippikoulutupakoinnista 
Pekka Huppuselle

Terveisiä Antinkujalta ja Juusonkujalta
En tiedä mihin katujen kun-
nossapitorahat ovat menneet, 
muttei ainakaan yllämainituil-
le kujille.

Koko talvi on annettu lu-
men kerääntyä ja nyt pienten 

suojakelien ansiosta tiellä on 
noin 30 cm syviä uria ja tiet 
melkein ajokelvottomia.

Onko katujen kunnossa-
pidosta säädetty mitään lakia 
ja onko kunta mitenkään vas-

tuussa katujen kunnosta meil-
le lystin maksajille?

Pertti Paunuvuori 
ja naapurit

Vanhainkotimme pieni on 
- mutta työpaikkana verra-
ton.

Yhteishenkeä pidetään yllä 
- täällä kaikkien on hyvä olla.

Työtä meillä paljon riittää 
- siitä Saspea saamme kiit-
tää.

Puutteita pistän paperille 
tähän - jospa joku niitä miet-
tisi vähän.

Ovesta kun sisälle kurk-
kaan – vanhat sohvat heittäi-
sin jo nurkkaan!

Moni paikka täällä remont-
tia kaipaa – pienillä töillä mitä 
saisikaan aikaan.

Ei täällä tarvita sisustustii-
miä - kunhan vain rustaan pa-
ri riimiä.

Saspessa avoimuutta koros-
tetaan - mahtaako ajatus aina 
toimiakkaan?

Paperitöitä kiitos enempää 
ei - vanhuksia täällä hoidam-
me hei!

Kaikki muutokset eteen pa-
mautetaan – Ja sanotaan”Näin 
meillä saspessa toimitaan”.

Paljon meille tuodaan 
omaksuttavaa – siihen hoita-
jilla ei ole aina sanottavaa.

Saattohoitoa meillä on pal-
jon - mistähän käsiä siihenkin 
taion.

Asukas kun viimeistä mat-
kaa taittaa – kauniisti haluai-
simme matkalle laittaa. Vierel-
lään ihminen kädestä pitäen - 
rajan yli kulkien.

Mieli ei tarvitse ammatti-
auttajaa - kun vanhukset vain 
aikaa ja hoivaa saa.

Sairauslomia myös paljon on 
- onko tilanne kohta toivoton?

Mikäköhän hoitajia vaivaa 
– alkaisiko väsymys jo painaa?

Vajaalla hoitaja määrällä 
töitä tehdään - se ei asukkaista 
palvele ketään.

Hoitotyö on fyysisesti ja 
psyykkisesti raskasta - koto-
nakin alkaa olla paskasta.

Lapset ja kotityöt vielä täy-
tyis hoitaa - ukkokin katsoo 
kun äiti vain koisaa. Huumo-
rilla koitamme töitämme ke-
ventää – ja sitähän meillä on 
jos kellään.

Jos joskus sais porkkanaa 
eikä keppiä - miettikää mi-
kä tässä alkais tepsiä. Päättä-

jiltä kun kysytään - rahaa ei 
ole ensinkään - vanhustenhoi-
toon ei tietenkään. Olisiko ky-
symys hyvästä tahdosta - eikä 
aina vain isoista rahoista. Van-
hustenhoidosta ei voi enää pi-
histää - jostain muusta täytyy 
jo kiristää.

Tietokoneella on uutta ja 
vanhaa - apuva, mistähän nyt-
tenkin pitäisi painaa?

Paperitöitäkin tuli vino pino 
- niitähän yököt teki ja kiros.

Voisiko joku muu tehdä tä-
män - osastosihteerin palkkai-
sin tähän.

Kuntohoitajaakin kaiva-
taan täällä - työtä olis kyllä jo-
ka säällä.

Olemmeko jääneet tänne 
unholaan - koska meitä oikein 
kuunnellaan.

Pitkää pinnaa ja jousta-
vuutta meillä riitää - saspessa 
joku voisi joskus kiittää.

Dementiakoti yhdistetään 
meihin - kaikki hoitajat sin-
ne töihin.

Perehtymistä kai tarvita ei - 
onhan meillä ammattitaito hei!

Dementikoista sen verran 
tiedä - että rauhaahan sinne 
pitäis viedä.

Jos hoitajat jatkuvasti siel-
lä vaihtuu - niin tahti hulaba-
looks taittuu.

Yövuoro voi myös olla levo-
ton - niin se vain on.

Mielipiteeni tuon näin esil-
le - toivottavasti se ei vie mua 
mustille vesille.

Lähihoitaja Kirsti Reima

Vanhainkodista hei

Kuva Juusonkujalta 
perjantaina iltapäivällä.

Ilmaise mielipiteesi, lähetä postia 
toimitus@alueviesti.fi  tai 
PL 10138201 Sastamala



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 17.-20.3.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 19.3.Perjantai 19.3.Keskiviikko 17.3.Keskiviikko 17.3.

Lauantai 20.3.Lauantai 20.3.Torstai 18.3.Torstai 18.3.

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Antiikkia, antiikkia
10.50 Musiikki 
 matkakumppanina
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Luontohetki: 
 Silmälasikarhu
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: 
 Kapina laivalla
19.55 Vielä virtaa
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu 
 ja V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 A-plus
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Katu
23.55 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: 
 Marja-Sisko
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Rauhoitettu: 
 Suoneidonvaippa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
11.50 Père Lachaise
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Rakkauden tähden: 
 Erica ja Heikki
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Luontohetki: 
 Termiittikeon elämää
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: 
 Taistelu Pohjoisnavasta
22.40 Match Point
00.40 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Rauhoitettu: 
 Lehtoukonhattu
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
13.45 A-talk
14.30 Luontohetki: Merisaukko
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 MOT: Sisua myytävänä
16.25 Tosi tarina: Marja-Sisko
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 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
19.10 Candlefordin postineiti
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakkauden tähden: 
 Jose ja Minna
21.30 Strada
22.00 Toisia naisia
22.50 Tv-uutiset
22.55 Kotikatsomo: 
 Jälkilämpö (K13)

08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
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: Tyttö vai poika?
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Kukkaron herraksi
14.25 Dibleyn kirkkoherra
14.55 Luontohetki
15.25 Tohtori Kiminkinen
16.00 Itse asiassa kuultuna: 
 Hilkka Kinnunen
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
19.40 Midsomerin 
 murhat (K13)
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

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Lauran tähti
07.06 Satu ja Matti
07.11 Samsam
07.18 Anjan satuhetki
07.24 Harri ja Toto
07.34 Herra Heinämäki
07.45 Pingu: Uusi iglu
07.50 Neppajymykerho
07.58 Olivia
08.18 Sketsiä!
08.24 Hillitön hotelli
08.50 Naapurisotaa
09.50 Paralympialaiset
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Mistralin tuulet
11.50 Kotikokkien reseptit
12.00 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 Täysosuma
14.35 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka: Paketti
15.40 Piha kuntoon
16.10 Mooseksen perintö
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon mc: Sprint
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)

22.45 Dokumenttiprojekti: 
 Vuosi Georgiassa

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Risto Räppääjä
06.58 Katinkontti Remix
07.14 Taikakaruselli
07.26 Totte
07.40 Latua!
07.47 Elmeri: Elmeri ja kirahvi
07.52 Neppajymykerho
07.59 Olivia
08.20 Poinzi
08.33 Pertti ja Purtti
08.50 Ympäristöystävällinen auto
09.50 Paralympialaiset
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Mistralin tuulet
11.50 Urheiluvuosi: 1957, 4. osa
11.55 Lentomäen MM
13.00 Ampumahiihdon mc: 
 Naisten pikakilpailu
14.55 Urheiluvuosi: 1950, 2. osa
15.05 Ampumahiihdon mc: 
 Miesten pikakilpailu
17.00 Postimies Pate
17.30 Pikku Kakkonen
18.00 Lentomäen MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Makujen matkassa
19.50 Etsivä Lea Sommer
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Silminnäkijä
23.05 Pirunpeli (K15)
23.50 Paralympialaiset

06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nalle Luppakorva
07.00 Matti ja Miisu
07.06 Hanna Ankka
07.17 Aasi, Morso ja Mouru
07.25 Postimies Pate
07.40 Iskän kaa
07.46 Napero: Haloo
07.53 Pikku Kakkosen posti
08.00 Olivia
08.20 Hui Hai Hiisi: Koira
08.50 Rokkia, sampoota 
 ja traktoreita
09.50 Paralympialaiset
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Mistralin tuulet
12.15 Kuvakirjeitä Etelä-Amerikasta
12.25 Hiihdon mc: Naisten 2,5 km
13.40 Jumppa leikatuille lonkille
14.10 Hiihdon mc: Miesten 3,3 km
15.25 Vuoristosairaala
16.10 Paralympialaiset
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Lentomäen MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Pressiklubi
20.00 Kätevä emäntä
20.30 Jurismia!
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Sopranos (K15)
23.40 True Blood (K15)
00.30 Poliisi-TV

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
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.30 Peliuutiset
11.00 Kakkosen urheilulauantai
11.05 Lentomäen MM
13.15 Paralympialaiset
14.05 Hiihdon mc: 
 Naisten yhdistelmähiihto
15.05 Ampumahiihdon mc: 
 Naisten takaa-ajo
15.50 Hiihdon mc: 
 Miesten yhdistelmähiihto
16.50 Ampumahiihdon mc : 
 Miesten takaa-ajo
17.40 V75-ravit
18.15 Pikaluistelun MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Parasta aikaa
19.40 Jim Salabim Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Kettu
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Godzilla
00.20 Da Vincin 
 murhatutkimukset (K15)
01.05 Yle Live: Stereophonics

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 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Eronnut nainen
14.15 Matalalentoa
14.45 Hännänheiluttajat
15.10 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut
15.40 Biisikärpänen
16.35 Televisa
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

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 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Kauhukeittiö
14.15 Masu pystyssä
14.45 Kaikki haluavat tyyliä
15.10 Sillä siisti
15.40 45 minuuttia
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Pientä pintaremonttia
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Ratkaisija
23.25 Submerged 
 - tehtävä pinnan alla
01.10 UEFA Europa League
01.40 Televisa

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 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Ex List
14.15 Poikia ja tyttäriä
14.45 Lääkärit
15.35 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
16.05 Elixir
16.35 Televisa
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 Rocky 3 (K15)
00.35 Fringe - rajamailla
01.35 Televisa
02.35 Se Oikea

08.00 Tuomas Veturi
08.25 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
08.50 Winx-klubi
09.15 Code Lyoko
09.40 Horseland - heppajengi
10.05 Prätkähiiret
10.30 Woimaxi
11.00 Mitä tänään syötäisiin?
11.05 Lumilautailua: 
 Frontside 3
11.35 Freestyle: Maailman Cup
12.05 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.50 Pilanpäiten
13.00 Lomaräätälit
13.30 Salatut elämät
14.00 Salatut elämät
14.25 Salatut elämät
14.55 Johnny Cash - American 
 VI: Ain’t No Grave
15.10 Pilanpäiten
15.20 Leo
15.25 Lauantain perheleff a: 
 Agentti Cody Banks
17.25 Star Wars: 
 The Clone Wars
17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Puhallus (K15)
01.00 Kasvottomat sotilaat

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Vastanaineet kriisissä
08.30 Koti myynnissä
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
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
01.00 Älypää-TV

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Vastanaineet kriisissä
08.30 Koti myynnissä
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
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 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Lost (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.25 Frasier
23.55 Konttori
00.25 Hiutale
00.55 Ostosruutu
01.10 Älypää-TV

07.00 W.i.t.c.h.
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Vastanaineet kriisissä
08.30 Koti myynnissä
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Kämppä myyntikuntoon
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: Vetovoiman lait
22.50 Nelosen uutiset
22.55 Nelosen sää
23.00 SM-liigan huippuhetket
23.10 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.10 Elokuva: 
 Alistair MacLeanin 
 Kuoleman juna (K15)
02.05 Ostosruutu
02.20 Älypää-TV

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Hiutale
09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.30 Matkaoppaat
12.00 Snoukkabisnes
13.00 Aavekuiskaaja
14.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
14.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.25 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.55 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.25 Elokuva: 
 Vallaton rakkaus
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Matador (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 SM-liigan 
 huippuhetket
23.25 American Chopper
00.25 Elokuva: 
 Resident Evil: 
 Apocalypse (K15)
02.15 Ostosruutu
02.30 Älypää-TV

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
13.20 OC:n täydelliset naiset
14.15 P. Diddyn juoksupoika
15.05 American Idol
16.00 E! Hulvattomat tv-hetket

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

20.30 Simpsonit
21.00 Top Chef
22.00 Dollhouse
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.55 Viettelysten saari
01.50 Family Guy

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.20 OC:n täydelliset naiset
15.10 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
16.00 E! Suoraan 
 kuvauspaikalta

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

20.30 Simpsonit
21.00 Stylisti Rachel Zoe
22.00 Meidän häät
23.00 C.S.I.
00.00 Sons of Anarchy (K15)
00.55 Studio 60
01.45 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
014.20 Criss Angel
14.45 Stylisti Rachel Zoe
15.35 E!: Suoraan 
 Hollywoodista
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Piilokamera
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Family Guy

21.00 Xtra Factor
21.30 Teräspallit
22.00 Num3rot
23.00 C.S.I. Miami
00.00 Dollhouse
00.55 Elämää Philadelphiassa
01.25 Mad TV

06.00 Sub chat
13.10 Ostos-tv

15.10 E! 
 Hyvältä näyttää
16.10 Mad TV
17.00 Xtra 
 Factor
17.30 Sauma
18.00 Meidän häät

19.00 American 
 Idol
21.00 Rimakauhua 
 ja rakkautta
22.05 Heroes
23.00 Miami 
 Vice

00.00 Ultimate 
 Fighter 
 (K15)
00.55 Teräspallit
01.25 Salaiset 
 kansiot
02.20 Sub chat

09.00 Opettaja.tv
10.00 Jos olisit minä

10.15 Olipa kerran keksijä
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
16.55 Ihmeellinen tiede

17.00 Lajien synty
17.48 8 mm katse: Poika
18.00 Japania Erinin kanssa
18.30 Salaisia paikkoja
19.00 Kino: Elämän valhe

21.00 Wim Wendersin 
 matka maineeseen
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 Bajo el cielo de Madrid
16.00 Kolmas ulottuvuus
17.00 Palin: Halki suuren Saharan
17.55 Lapset puhuvat

18.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut
19.00 Elävä Arkisto: TV-kilpailut
19.30 Pieni moskeija preerialla
19.55 Rakennustaiteen aarteita

20.05 Mitä kulutus maksaa?
20.30 Veitsen terällä
21.00 Matematiikan historia
22.00 Kino: Viha (K15)
23.35 Talo Ranskassa

04.00 Teematieto
15.40 TV-arkisto: 

 Matti Ijäs 60 v 4/4
15.40 Painija
17.10 Talo Ranskassa
17.55 Kuoroon!
18.40 Lapsuuden historia

18.55 Sininen sana
19.00 Jazzia Pohjoisesta
20.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa
21.00 Lamastalgia

21.50 Kino: Rajut kuviot (K15)
23.25 Mullan alla (K15)
00.20 Rock Masters: 
 The Eagles 1973
01.00 Teematieto

10.00 Pykäliä ja purtavaa
10.30 Japania Erinin kanssa

10.55 Muni maailmani, muni
11.40 Minä, siili ja trumpetti
12.25 TV-arkisto: Matti Ijäs
12.55 Oopperailta: La Bohème
14.55 Studio Kotro

15.20 Palin: Halki suuren Saharan
16.15 Veitsen terällä
17.10 Lajien synty
18.10 Historia: Sotakoneita
19.05 Arbatin lapset

20.00 Talo Ranskassa
20.45 Rakennustaiteen aarteita
21.00 Olipa kerran...
21.51 Cherbourgin sateenvarjot
23.20 Jools Holland show

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Veli-Villen 3 maailmaa
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Koputus
11.30 Juuret lähteellä
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 Uusi elämä
15.40 Raamattu rakkaaksi
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Superkirja
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä

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

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

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

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

20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Haastattelussa 
21.40 On väliä 
22.10 Juhlat Raamatussa 
22.40 Missä olet? 
23.10 Rohkaisua Raamatusta 
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
01.00 Seitsemän 
01.30 Café Raamattu 
02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Ruokaa ja toivoa 

02.30 Elämä ihmeissä 
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
03.30 Kosketus 
03.40 Avainmedian uutiset 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Haastattelussa 
05.10 On väliä 
05.40 Juhlat Raamatussa 
06.10 Missä olet? 
06.40 Rohkaisua Raamatusta 
06.55 Käännekohta 
07.25 Sytkäri 
07.55 Kirja 

08.30 Reunalla 
 Elämä on matka
09.00 Koulun jälkeen 
 Kunnioittaminen
09.30 Lentävä talo 
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Nokia Missio 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 

12.40 Anna Pyhän koskettaa 
13.10 Peittämättömin kasvoin 
13.40 Pawson 
14.40 Lohduttakaa 
 minun kansaani 
15.30 Hillsong TV 
16.00 Innoituksen lähteellä 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Polvijärven pastori 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Ruutupyhäkoulu 
18.50 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 

19.00 Kaivo 
19.30 Café Raamattu 
20.00 Herätys! 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 
21.10 Israel puhuu 
21.40 Extreme Life 
22.15 On juhlan aika 
23.15 Merta päin 
23.55 Ylistysliike 
00.00 Elämän virta 
00.30 Koputus 
01.00 Polvijärven pastori 
01.30 Yltäkylläinen elämä 
02.00 Ruutupyhäkoulu 

02.20 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 
02.30 Kaivo 
03.00 Café Raamattu 
03.30 Herätys! 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
04.40 Israel puhuu 
05.10 Extreme Life 
05.45 On juhlan aika 
06.45 Merta päin 
07.25 Ylistysliike 
07.30 Elämän virta 
 Odottamisen siunaus
08.00 Koputus 

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

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

18.00 Lentävä talo 
18.30 Uudistunut työelämä
19.00 Benny Hinn 
19.30 Yliluonnollista 
20.00 Nokia Missio 
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Anna Pyhän koskettaa 
21.40 Peittämättömin kasvoin 
22.10 Pawson 
23.10 Lohduttakaa kansaani 
00.00 Hillsong TV 
00.30 Innoituksen lähteellä
01.00 Reunalla 

01.30 Koulun jälkeen 
02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn 
03.00 Yliluonnollista 
03.30 Nokia Missio 
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Anna Pyhän koskettaa 
05.10 Peittämättömin kasvoin 
05.40 Pawson 
06.40 Lohduttakaa 
 minun kansaani 
07.30 Hillsong TV 
08.00 Innoituksen lähteellä



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 21.-24.3.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 23.3.Tiistai 23.3.Sunnuntai 21.3.Sunnuntai 21.3.

Keskiviikko 24.3.Keskiviikko 24.3.Maanantai 22.3.Maanantai 22.3.

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: 
 Vauvoja Intiasta
14.05 Elävä planeetta 
 - kuinka se tehtiin?
14.15 Ylikomisario Morse
16.00 Historiaa: 
 Kapina laivalla
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
21.10 Ykkösdokumentti: 
 44500 Max
22.30 Hiljainen 
 todistaja (K15)
00.10 Uutisikkuna

05.55 Rakkauden tähden: 
 Jose ja Minna
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Rauhoitettu: Kenttäorakko
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Luontohetki: 
 Yltäkylläisyyden talvi
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: 
 Professorin ostoskärry
19.50 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: 
 Jälkilämpö (K13)
22.40 Uusi Kino: Perintö (K11)
22.45 Uusi Kino: Mumisija (K11)
23.10 Tv-uutiset
23.15 Ulkolinja: 
 Taistelu Pohjoisnavasta

04.00 Uutisikkuna
05.55 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Kuningaskuluttaja
10.50 Rauhoitettu: 
 Vuorijalava
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.03 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Jumalanpalvelus
14.00 MOT
14.30 Luontohetki: 
 Harpyijan pesällä
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: 
 Jouluperunat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Pitkä matka kotiin (K13)
22.30 Make up!
23.00 Tv-uutiset
23.05 Prisma: 
 Professorin ostoskärry
23.55 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Antiikkia, antiikkia
10.50 Rauhoitettu: 
 Meriotakilokki
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.05 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Luontohetki: 
 Namibian kirahvit
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: Chachapoya-
 -kansan arvoitus
19.50 Muinaiset mysteerit
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

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.02 Jessin kanssa
08.14 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.38 Katinkontti Remix
08.53 Risto Räppääjä
09.00 Galaxi
09.01 Hupsisen perhe
09.24 Poinzi
09.40 Snoukkaa!
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Summeri
10.15 Kesärakkaus
10.35 Summeri
11.00 Kakkosen urheilusunnuntai
11.05 Lentomäen MM
13.15 Paralympialaiset
14.05 Hiihdon mc: Naisten 10 km
15.20 Ampumahiihdon mc: 
 Naisten yhteislähtö
15.55 Hiihdon mc: 
 Miesten 15 km
17.10 Ampumahiihdon mc: 
 Miesten yhteislähtö
18.15 Pikaluistelun MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
20.00 Kunnian hinta
20.54 Tarinateltta esittää
21.00 Inhimillinen tekijä
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Kohtauspaikka: Paketti
22.35 Scarlett
00.05 Seksin ABC (K13)
00.30 Sopranos (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
08.21 Operaatio Hurrikaani
08.36 Tohtori Koira: Täplärokko
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Euroopan viimeiset 
 tunturipeurat
09.40 Summeri
09.55 Kesärakkaus
10.18 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Salainen miljonääri
12.15 Jim Salabim Taikashow
13.05 Vanha kettu
14.05 Makujen matkassa: 
 Aitoa Aasiaa
14.30 Kunnian hinta
15.25 Mooseksen perintö
16.15 Paralympialaiset
17.00 Töötti ja Pulteri
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Ensiaskeleita
18.05 Vuoristosairaala
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Riskirajoilla
19.50 Puskuri
20.20 Parasta aikaa
20.50 Kätevä emäntä
21.20 Armoton luonto
21.45 Yhteys
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Silminnäkijä: 
 Loputon aborttisota
22.35 True Blood (K15)
23.25 Hädän hetkellä (K13)
00.10 Pressiklubi

06.50 Pikku Kakkonen
07.25 Vikkelät tassut: Hiiri
07.34 Aaro - sininen lohikäärme
07.42 Pompulat
07.49 Neppajymykerho
07.57 Olivia
08.17 Lulu ja lehmä
08.25 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Riskirajoilla: 
 Törmäysten tiede
12.40 Suomi express
12.50 Uutisvuosi
12.55 Poikamiesten holhokki
14.25 Lehmän vuosi
15.15 Kolmen kopla
15.40 Majakan valot
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Kekseliäs Kaisa
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Taitoluistelun MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Akuutti
20.00 Turvetta ja timantteja
20.50 Suomi express
21.00 Ajankohtainen Kakkonen
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Taitoluistelun MM
23.50 Comedy Inc. (K13)
00.15 Seksin ABC (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.06 Tsirlips: Pääskyt
07.13 Samsam
07.21 Anjan satuhetki
07.26 Harri ja Toto
07.36 Puput: Asentoja-leikki
07.46 Pingu: Haitari
07.51 Neppajymykerho
08.00 Olivia
08.19 Sketsiä!
08.24 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 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 Teerenpeliä
14.20 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka: Paketti
15.40 Piha kuntoon
16.10 Turvetta ja timantteja
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Taitoluistelun MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Suomi express
20.00 Taitoluistelun MM
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Taitoluistelun MM
23.20 Dokumenttiprojekti: 
 Pidä kiinni, päästä irti

06.00 Se Oikea
06.55 Ostoskanava
07.40 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
13.00 Salatut elämät
13.30 Myytinmurtajat
14.35 HIM: Heartkiller
14.40 Amazing Race
15.35 Knights of 
 the South Bronx
17.20 Menestyksen takana: 
 Paulig - ja kädentaitajat
18.20 Kaikkea sitä näkee
18.25 Perho tuli taloon
19.00 Seitsemän 
 Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Perho tuli taloon
20.00 X Factor
21.00 Helppo elämä (K13)
22.00 Kymmenen 
 Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. Miami
23.30 Petolliset
00.25 Televisa
01.25 Sporttichat

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 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Lipstick Jungle
14.10 Miehen puolikkaat
14.40 Unelma-asunnot
15.40 X Factor
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Sydänjää
21.00 Paljastavat valheet
22.00 Kymmenen 
 Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Burn Notice
23.25 Corleone (K15)
00.30 Televisa
01.30 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Rakkauden anatomia
14.15 Alf
14.45 She’s Got The Look
15.40 Maajussille morsian
16.35 Televisa
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 Perhesiteet
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 Televisa
01.50 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 Televisa
10.55 Emmerdale
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Eronnut nainen
14.15 Matalalentoa
14.45 Hännänheiluttajat
15.10 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut
15.40 Biisikärpänen
16.35 Televisa
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 Suuri Journalistipalkinto
20.30 45min Special: 
 Maanjäristyksen lapset
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

06.30 Ostosruutu
07.30 Ostosruutu
08.30 Vanessa ja pikkuväki
09.00 Unitupa
09.30 Inno
10.30 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.35 Eläinkunnan ennätykset
13.40 Frasier
14.10 Frasier
14.40 Frasier
15.10 Frasier
15.40 Anna Eriksson: 
 Garden of Love
15.55 Greyn anatomia
16.50 Samantha
17.20 Hauskat kotivideot
17.45 Sokkokokki
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kuorosota
20.57 Keno

21.00 Elokuva: After the Sunset 
 - keikka Bahamalla
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 FlashForward
00.05 Lost (K15)
01.05 Ostosruutu
01.20 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Vastanaineet kriisissä
08.30 Koti myynnissä
09.00 Syödään yhdessä
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Kämppä myyntikuntoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Kämppä myyntikuntoon
14.30 Nigella
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 Kasarmin naiset
00.55 Ostosruutu

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Vastanaineet kriisissä
08.30 Koti myynnissä
09.00 Nigella
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Kämppä myyntikuntoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Kämppä myyntikuntoon
14.30 Nigella
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: Kahdeksanraajainen 
 tyttö - osa 2
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Start!
00.20 Navigare
00.50 Las Vegas

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: 
 hommat hoituu!
08.05 Koti myynnissä
09.05 Nigella
09.35 Taaperotiimi
10.05 Nuorennusleikkaus
10.30 Kämppä myyntikuntoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Taaperotiimi
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Kämppä myyntikuntoon
14.30 Nigella
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 Maria!
22.00 Kylmäverisesti 
 sinun (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Urheilu-uutiset
23.25 Frasier
23.55 Dirt
00.50 Ostosruutu
01.05 Älypää-TV

06.00 Sub chat
08.00 Ostos-tv

10.00 Warner esittää: Batman
10.30 Futurama
11.00 Eläintenhoitajat
11.30 Elämää eläintarhassa
12.05 Meidän häät
13.00 Hey Paula
13.30 Sauma

14.00 Kukkulan kuningas
14.30 Baywatch
15.25 Muodin huipulle
16.20 P. Diddyn juoksupoika
17.15 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
18.15 American Idol

20.05 American Idol
21.00 Jotain annettavaa
23.35 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
00.30 Julkkikset katkolla
01.20 Tähtiportti
02.10 Se Oikea

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
11.00 SubPlay
13.35 Criss Angel
14.00 American Idol
15.30 E! Dallasin diivat tyttärineen
16.00 E! Giuliana & Bill

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Piilokamera
19.30 Will & Grace
20.00 Kovan onnen kundi

20.30 Simpsonit
21.00 Sinisilmä-Mickey
23.05 Teräspallit
23.35 Num3rot
00.30 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.25 E! Playboy-talon tytöt

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
13.40 Criss Angel
14.05 American Idol
15.35 E! Täydellinen poka
16.30 Hills

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

21.00 Kyttäkamera
22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 Sauma
23.30 Tähtiportti
00.30 Eureka
01.20 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.30 Criss Angel 
13.55 P. Diddyn juoksupoika
14.45 American Idol
15.35 E! Spesiaali: 
 Jonas Brothers

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

20.30 Simpsonit
21.00 Top Chef
22.00 Dollhouse
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari
01.45 Family Guy

09.25 Rock Masters: The Eagles ’73
10.05 TV-arkisto: Matti Ijäs 60 v

10.05 Painija
11.35 Forsytein taru
12.30 Francon aika 
 - näin sen koimme
13.45 Matematiikan historia

14.45 Lamastalgia
15.35 Ranskalainen kylä
16.30 Matkaoppaana arkkitehti
17.00 Historia: Oppenheimer 
 - tuhottu sankari

18.00 Kino Klassikko: Ilo irti
19.35 Kausikortti: Hannu Lintu!
20.30 Schubert: Talvinen matka
22.05 Arbatin lapset
22.55 Jazzia Pohjoisesta

10.00 Jos olisit minä
10.15 Olipa kerran keksijä

12.00 Sata sanaa lumesta 1-4
16.00 Elävä Arkisto: Hurvittelut
16.30 Salaisia paikkoja
17.00 Historia: Sotakoneita
17.50 Lapset puhuvat

17.55 Sininen sana
18.00 Opettaja.tv
19.00 Francon aika 
 - näin sen koimme
20.15 Ilmastodieetit

21.00 Jools Holland show
22.00 Popkult
22.30 Kino Kauko: 
 Suelyn taivas (K13)
23.57 Teematieto

10.00 Pohjolan tulokkaat
10.15 Bajo el cielo de Madrid 

16.00 Kokemuksia 
 luontaishoidoista
16.30 Japania Erinin kanssa
17.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut

18.00 Opettaja.tv
18.30 Studio Kotro
19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
20.00 Ranskalainen kylä
21.00 Historia: Kertomuksia 

 intiaaneista
22.15 Supertähti
23.13 TV-arkiston vieraana: 
 Reijo Paukku
23.30 Ilmastodieetit

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 Tiededokumentti: 

 Lajien synty
17.48 8 mm katse: 
 Liikemiehen tytär
18.00 Japania Erinin kanssa
18.30 Salaisia paikkoja

19.00 Kino: Yö
21.00 Hair
22.00 Mullan alla (K15)
22.55 Popkult
23.25 Pieni moskeija preerialla

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

13.10 Extreme Life 
13.45 On juhlan aika 
14.45 Merta päin 
15.25 Ylistysliike 
15.30 Elämän virta 
16.00 Koputus 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Come Home Kids 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
17.50 Kosketus 
18.00 Parantava rukous 
 - Pirkko Jalovaara
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.00  Derek Prince
19.30  Meritähti
20.00  Juuret lähteellä
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Tie on valmis!
21.40  Sytkäri
22.10  Kaksi todistajaa
22.40  Armon kalliolla
23.10  Syvällisesti Sinun
23.40  Wake Up!
00.25  On väliä
00.55  Pelastusrukous
01.00  Hyvät, pahat ja pyhät

01.30  Yltäkylläinen elämä
02.00  Elämän virta
02.30  Derek Prince
03.00  Meritähti
03.30  Juuret lähteellä
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Tie on valmis!
05.10  Sytkäri
05.40  Kaksi todistajaa
06.10  Armon kalliolla
06.40  Syvällisesti Sinun
07.10  Wake Up!
07.55  On väliä
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemä-
en AA Kilkunk. 9 pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

A-Klinikkasäätiö/Päiväkeskus. 
Asemak. 9, Sastamala. Av. ma-
to 7-14.30, pe 7-14. Päivätoimin-
ta/Punkalaidun Riissuant. 2 A 5, 
Punkalaidun. Av. ke 10-13.

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

4H-Kiikoinen. Pääsiäisaskar-
telukurssi lapsille ke 17.3. ja ke 
24.3 kirjaston talossa klo 16-18. 
Ilmoittaudu Pokulle. Koiraker-
hoa ei pe. Jäsen-etu kylpyläret-
ki Nokian Edeniin su 21.3. Läh-
tö ABC:lta klo 10.15. Ilmoittaudu 
Pokulle p. 0500-497 453. Lisätie-
toja kurssista, retkestä ja muus-
ta toiminnasta Pokulta tai koti-
sivuiltamme www.4h.fi/kiikoi-
nen-lavia

4H-yhdistys Sastamala. Kerhot 
viikolla 12: Ma 22.3. klo 15-16.30 
Vammalan Seukku, klo 17-18.30 
Sammaljoen koulu ja Suodennie-
men urheilutalo, klo 18.30-20 Vä-
hähaaran kotiseututalo, Ti 23.3. 
klo 17-18.30 Pehulan koulu, Ter-
vamäen koulu, Salokunnan kou-
lu ja Stormin koulu, Ke 24.3. klo 
16.30-18 Häijään koulu, klo 17-
18.30 Illon koulu ja Tyrväänkylän 
Pikkupirtti, To 25.3. klo 17-18 Lii-
kuntakerho Häijään koululla, klo 
17-18.30 Uotsolan kerho Nelis-
mestassa ja klo 18-19.30 Heppa-
kerho2 Lesosen tallilla. TOPI-hiih-
tokilpailut Vinkissä La 27.3. klo 
10.30, sarjat 6-vuotiaasta alkaen, 
ilm. ja tied. 26.3. mennessä outi.
jokela@4h.fi  / p.040-5737585. Vi-
ron 4H-leiri 26.-30.7. yli 13-vuoti-
aille, ilm. 31.3. mennessä. Lisätie-
toja: www.4h.fi / p.040-5737585.

E.L. Kiikoisten yhdistys. Boc-
cia - peli Toukolan koululla 
19.3.klo.15.00. E.L.Kiukaisten yh-
distys kutsuu iltamiin Panelian 
seuratalolle 26.3.klo.18.00 kahvia 
ja mukavaa ohjelmaa. Menem-
me Porin teatteriin katsomaan 
Viulunsoittaja katolla perjantai-
na 9.4.2010. Lähtö ABC:lta. Il-
moittautumiset viimeistään 17.3. 
mennessä. Sakari 040 7537357 
Seppo 045 1234 329

EL. Vammalan yhdistys. EL. 
Kiukaisten yhdistyksen iloiset il-
tamat Panelian seuratalolla Ase-
mantie 19 pe 26.3. klo 18-22. 
Tarjoilua, ohjelmaa, tanssia. Ilm. 
23.3. mennessä p. 5157101, 050-
33764932.

EL. Äetsän Yhdistys. Kan-
kaanpään yhdistys kutsuu ke 
24.3.2010 klo 12.00 Niinisalon 
varuskuntakerholle muistele-
maan 105- KUNNIAN PÄIVÄÄ  ja 
Talvisodan päättymistä 70v. sit-
ten. Esitelmä asekätkennästä ja 
Korsutöpinän sota-ajan musiik-
kia. Tarjoilua, arvontaa ja lopuksi 
pariliikuntaa. Annetaanpa hetki  
nostalgialle. Ilmoitt. 17.3. men-
nessä Erkki Ylikoski, puh. 044-
2121000.

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho.  Kerhoilta ti 23.03 klo 
18 alkaen Vammalan Seuratalol-
la.

Heinoon Maatalousnaiset. Ko-
koonnumme Kaija Lehdolla to 
18.3.-10 klo 18.30. Mukana kuiva-
pesu esittely. Pestään matto, soh-
va ja patja ym. Kaikki asiasta kiin-
nostuneet tervetuloa! Voit tuoda 
ystäväsikin.

Huittisten eläkkeensaajat ry. 
HUOM: kerho ma 22.3 klo 12.00. 
Kutsut Harjavallassa Yaran ker-
holla to 18.3 ota yhteys Reijoon 
niin kyyti järjestyy 23.3 Kutsut 
Nakkilassa kyydin suhteen sa-
ma asia kuin edellä. Tanssit Jämi 
Areenalla 20.3 klo 18.00 alkaen.

Huittisten seudun hengitys-
yhdistys ry. 23.3. ti Huittistu-
valla klo 17.00 diabeteshoitaja 
Mirja Rekikoski. Painonhallintaa. 
Tervetuloa leppoisaan ryhmään. 
25.3. to sama paikka klo 14.00 
”Kohti pääsiäistä hengelisin lau-
luin” Hilkka Iso-Raution johdol-
la. Molemmat yhdessä syödäyh-
distyksen kanssa. Oma kunto-
salivuoromme Kaarirannassa 

perjantaisin klo 17.00-18.30. Ei 
pitkäperjantaina.

Illon Kyläseura Ry.  H u o m i o 
Illolaiset!Järjestämme matkan 
Lauantaina 24.4.10 Tampereen 
teatteriin katsomaan näytel-
mää Alivuokralainen. Lähtö Se-
ukulta klo 17.30, näytelmä alkaa 
19.00, paluumatkalla pysähdym-
me Pirkkalan ABC:llä ja takaisin 
Illossa olemme noin klo 23.00. 
Viimeinen ilmoittautuminen 
21.3.10. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot Katja 040-7443642 Huom. 
johtokunnan jäsenet! Kokous se-
ukulla su 21.3 klo 13.00, jonka jäl-
keen yhdistyksen kokous. Kahvi-
tarjoilu! Vuosikokouksen jälkeen 
järjestäytymiskokous!

Kiikan kyläseura. Kevään te-
atteriretkelle lähtö perjantaina 
19.3. klo 17.30 Kiikan uimahal-
lilta.

Kiikan Maatalousnaiset.  
Matonkude-ilta Kiikan kudon-
ta-asemalla ke. 24.3. alkaen klo 
17.00. Tervetuloa opettelemaan 
matonkuteiden leikkaamista.

Kiikan Nuorisoseura.  
Johtokunnan kokous su 21.3. klo 
14.00 nuorisotalolla.

Kiikoisten Kalastusseura ry. 
Muistakaa Yleiset pilkkikilpailut 
Kiikoisjärvellä su 21.3.2010 klo 
9.30-13.30. Tulkaa hyvissä ajoin, 
sillä ilmoittautumiset alkavat 
kunnan rantasaunalla klo 8.

Kiikoisten Kirma. Yleisurheilu-
koulu ala-asteikäisille keskiviik-
koisin alkaen 17.3. Toukolan kou-
lulla klo 17-18.00. Ohjaajina Alii-
na ja Veera.

Kärppälän Maatalousnaiset. 
Tavataan toisiamme Haavis-
ton Marjutin luona ti 23.3.10 klo 
18.30

Lavian Martat Ry. Kastikekurs-
si 24.3.2010 Osuuspankin koko-
ustilassa alkaen klo 18.30. Ohjaa-
jana kotitalousneuvoja Sari Rai-
ninko Satakunnan Martat ry:stä. 
Kaikki mukaan.

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Vielä olisi muutama pöytä va-
paana su. 28.3. klo 12-15 järjes-
tettävälle kirppikselle ns-talolla. 
Jos innostuit, ota yhteys Taruun 
puh. 044 5011050.

Lähtö. Mestaruushiihtokisat la 
20.3. klo 12. Lähtöpaikka Sadon-
tiellä Liuhalantien varrella.Ilmoit-
tautuminen paikanpäällä. Lisä-
tietoja 044 5385401.

Mll Kiikoinen. Laulu- ja liikunta-
kerho lapsille Toukolan koululla 
maanantaisin klo 17.30 - 18.15. 
Perhekahvilassa kirjaston talos-
sa tavataan tiistaisin klo 9.30 - 
11.30. Tervetuloa mukaan va-
paamuotoiseen yhdessäoloon! 
Tulossa kirpputori la 10.4. ja Ve-
sipeuhula la 17.4. Katso lisätieto-
ja toiminnastamme www.mll.fi /
kiikoinen

MLL:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Maanantaina 22.3. äitien 
virkistyskerho Virtapiiri Pilves-
sä klo 18 - 20. Ohjelmassa tuote-
esittely: Adam&Eve. Keskiviikko-
na 24.3. perhekahvila Pilvessä klo 
10 - 13. Ohjelmassa virpomisvit-
sojen askartelua. Tervetuloa! Li-
sätietoja www.mll.kopteri.net

Mouhijärven kyläparkki.  
Mouhijärven Kyläparkki Kylä-
parkki avoinna pe 19.3 klo 9 -12.
Hopuntie 1.

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry. Keskuste-
luryhmä omaisille, joiden lähei-
sellä on mielenterveyden ongel-
mia, kokoontuu keskiviikkona 
24.3. klo 18-20 osoitteessa Vari-
konkatu 4 / ryhmätila. Ryhmässä 
voit luottamuksellisesti puhua it-
sellesi tärkeistä asioista. Vieraili-
jana ryhmässä on sairaanhoitaja 
Päivi Kannisto psyk. poliklinikal-
ta. Ryhmä on kaikille avoin eikä 
ennakkoilmoittautumista tarvi-
ta. Lämpimästi tervetuloa! Lisä-
tiedot www.omaiset-tampere.fi 

Punainen Risti. Omaishoitaji-
en vertaistuki-iltaryhmä Verrat-
tomat! Kerhoiltaa vietetään as-
kartelun merkeissä perjantaina 
19.3-10 klo 18 alkaen Ystävän-
pirtillä. ”Vanhat” ja uudet terve-
tulleita. Huomio päivä!

Puuliiton Vammalan osasto 
053 Ry.  Pilkkikilpailut Kii-
kan Kiimajärvellä; metsästys-

seuran mökillä 21.3. klo 10 alka-
en. Sarjat: Miehet, Naiset ja nuo-
ret. Kahvia, virvokkeita ja makka-
ranpaistoa ym. Opastus kunnan 
rantasaunan kohdalta Pohjan-
maantieltä. Jäsenet perheineen 
tervetuloa!

SAK:n Sastamalan Seudun Pai-
kallisjärjestö. Muistathan teat-
terimatkan Luolanainen, Kome-
diateatteri, Tampere la 17.4. klo 
19.00. Ilmoittautumiset Anne-
li Mäkelä 041 544 9114 tai Juk-
ka Tahvanainen 040 752 7466 
viimeistään 30.3. Tilinumero ilm. 
yhteydessä. (sis. kuljetus, lippu ja 
kahvi + leivos). Linja-auton aika-
taulu, Huittinen klo 17.00, Äetsä, 
Pentinkulma klo 17.15, Sastama-
la klo 17.30.

Sarkia-Seura ry. Muistathan 
vuosikokouksen sunnuntaina 
21.3. klo. 18 Jaamalassa, Sarkian-
tie 143.

Sastamalan Diabetesyhdistys 
ry. Huomasithan, että kevätko-
kouspaikkamme on muuttunut. 
Tervetuola Jaatsin kahvilaan, 
Asemakatu 10 (Vammala) Keski-
viikkona 24. klo 18 alkaen. Kak-
kukahvit tarjolla.

Sastamalan Eläkkeensaa-
jat. Tervetuloa entiset ja uudet 
osallistujat tiistaisin ja torstai-
sin Vammalan Seuratalolle kello 
11.00 alkaen. Saapuneita kutsu-
ja: Nakkilan Eläkkeensaajat Nak-
kilan Työväentalolle 23.3, Noki-
an Eläkkeensaajat Nokian Kerho-
laan 23.3, Urjalan Eläkkeensaajat 
Huhdin Työväentalolle 23.3, Me-
ri-Porin Eläkkeensaajat Toejoen 
Seurojentalolle 7.4, Forssan Eläk-
keensaajat Forssan työväentalol-
le 13.4, Keikyän Eläkeläiset Keiky-
än Heimolaan 21.4. Kaikki kutsut 
alkavat kello 12.00. Lisäksi saapu-
nut Jämijärven Eläkkeensaajien 
tanssikutsu Jämi Areenalle 20.3, 
jossa kahvit kello 18-19 ja tanssit 
kello 19.00 alkaen. Johtokunnan 
kokous 25.3 kello 13.00 Vamma-
lan Seuratalolla. Kalakerhon jär-
jestämä perinteinen ulkoilupäivä 
Levon Metsästysseuran majalla 
23.3. Tarjolla kahvia ja makkaraa

Sastamalan Martat. Järjestäm-
me kaikille avoimen risukuppi-il-
lan Kallialan koululla to 18.3.klo 
18.00.Ilm.p.040-5439277(Merja)
Max 15 hlöä.Tervetuloa!

Sastamalan Opiston kirjoitta-
jayhdistys. Lauantaina 20.3. kel-
lo 10 kokoonnumme Opistota-
lon alasalissa.  Aiheena ovat ma 
29.3. pidettävän runoillan käy-
tännön järjestelyt, eli mitä kukin 
tekee sekä antologiaan osasllis-
tuville myös julkistamistilaisuu-
den järjestelyt.  Antologiakurssi 
kokoontuu ke 24.3. kello 17 ala-
salissa.  Silloin näemme paino-
tuoreen kirjan.  Hallituksen ko-
kous on ennen sitä kello 16.00. 

Sastamalan seudun erityislas-
ten tukiryhmä ERKKI. Kokoon-
nutaan tänään ke 17.3. klo 18 
Muistolan koulun takana oleval-
la Pikkupirtillä. Menemme eloku-
viin Vammalan Biolle la 20.3. klo 
16 katsomaan Prinsessa ja Sam-
makko -elokuvaa. Lipunmyyn-
ti alkaa klo 15.30. Elokuvan kes-
to on 1 h 39 min. Elokuva on sal-
littu 7 v. Maksullinen. Tästä lisä-

tietoja kokouksessa tai Marjaana 
Laajalta.

Sastamalan seudun Parkin-
son- ja dystoniakerho. Kokoon-
tuu 25.3. Sastamalan seurakunta-
talon työtuvassa klo 16.00-18.00. 
Saamme vieraaksemme muisti-
hoitajan, joka kertoo muistisai-
rauksista. Toivomme runsasta 
osanottoa tilaisuuteen. Tervetu-
loa. Käynti rannan puolella ole-
vasta ovesta.

Sastamalan Venäjäseura. Muis-
ta kokous to 18.3. Jaatsin kahvi-
lassa. Johtokunta.

Suunta-Sepot. Kevätkokous to 
18.3. klo 18 Vammalan kirjaston 
Lizelius-salissa. Tervetuloa!

Spr-Ystävänpirtti. Avoinna ma-
pe 10-15 Ma 22.3. klo 13 Yhteis-
laulua Matti Lehtinen laulattaa Ti 
23.3. klo 10.30 Näytelmäpiiri, klo 
13 Bingo! Ke 24.3. klo 13 Tietokil-
pailu, klo 14 Raamattupiiri, klo 
17-21 Ensiapukurssi EA1 To 25.3. 
klo 12.30 Monikulttuurinen vie-
railu (Cimson-kielikoulu), klo 17-
21 EA1 Pe 26.3. klo Hengellinen 
tuokio Tervetuloa!

TSL/ Vammalan seudun opin-
toj. Askarrellaan pääsiäiskort-
teja 3-D kuvista 24.3.2010 klo 
18.00 Kiikan kirjasto yläkerta Ilm. 
ja tied. Satu 0503245385 10 ekaa 
pääsee mukaan.

Tyrväänkylän Diakonialähe-
tyspiiri. Yhteislauluilta yhteis-
vastuun hyväksi ja myös saata-
vissa erilaisia tuotteita. Aulikki ja 
Markku Uotilassa 26.3. klo 18.00 
Sarkiantie 295. Olette kaikki ter-
vetulleita Haitin ja Suomen lap-
sia auttamaan.

VaLePa. Naisten 2-sarjan pe-
lit VaLePa-AVolley Sylväällä la 
20.3.klo 16.00 ja VaLePa-Paterit 
Sylväällä ma 22.3.klo 19.30. Ter-
vetuloa!

Vammalan avantouimarit. Uin-
nit jatkuvat torstai- ja maanantai-
iltaisin klo.16.00-20.00. Tulossa 
huhtikuussa pidennetty ilta-aika.

Vammalan eläkeläiset. Johto-
kunta ja kerhot kokous 23.3. klo 
12 Pihlavassa. Keikyän Eläkeläi-
set kutsuvat Heimolaan 21.4.-10 
klo 12.

Vammalan Invalidit. Pe 26.3.klo 
10.30-15 ja la 27.4.klo 10-14 myy-
jäiset kirpparilla, Nuutilank.4, 
käynti Hopunk. puolelta. ”Jauho-
peukalot”; myyntiin otetaan mie-
lellään leivonnaisia. Kirppis ma-
pe 10.30-15, la 10-14 ja su 11-15, 
puh. 5112466. Ma 12.4. klo 17.30 
lauluilta Seukulla. Jäsenistön ko-

kous ma 19.4. klo 18 Seukulla, 
kahvit klo 17.45.

Vammalan kirjastonystävät.
Maaliskuun kirjailijavieraam-
me fi l.lis.,tietokirjailija Jyrki Kal-
lio kertoo suomentamastaan ja 
toimittamastaan kokoelmasta 
klassista kiinalaista proosaa. Mil-
laisia ovat esim. kaukaisen ajan, 
-yhteiskunnan ja kimurantin kie-
lenhaasteet kääntäjälle ja nyky-
suomalaiselle. Tule kuulemaan 
ja keskustelemaan pääkirjastol-
le ma. 22.3. klo 17.30.

Vammalan Kumuri.  H u o m i o 
kaikki pesäpallosta kiinnostu-
neen. Kumuri aloittaa taas toi-
minnan pesäpallon parissa. Tar-
koituksena on pitää kesällä las-
ten pesiskouluja ja herätellä hen-
kiin myös puulaakipesis. Joten 
jos olet kiinnostunut tule nuori-
sotalo Kolulle 23.3 kello 18.00 ja 
laitetaan pallo liikkeelle!

Vammalan Nuorkauppakama-
ri. Kamari kokoontuu seuraavan 
kerran kuukausikokouksen mer-
keissä 25.3 kello 18 Vexve Oy:llä. 
JC henki puhisee kuitenkin myös 
ke 7.4 klo 12 Seurahuoneella, jos-
sa vietämme JC-lounasta. Terve-
tuloa!

Vammalan seudun MS-kerho. 
Mitas-siitä sakki kokoontuu 22.3. 
2010 klo 19.00 seurakuntatalon 
alakerrassa.

Vammalan seudun Voima. Har-
joitukset jatkuvat ti klo 18-19 Va-
rilan koululla, klo 18-19.30 Syl-
vään koululla normaalisti 17.3 
(Valepalla ei ole peliä). Muista-
kaa ilmoittautua piirihalleihin 
www.kilpailukalenteri.fi  tai lei-
la.salmi@kopteri.net 25.3. men-
nessä. Piirihallit ovat Porissa la 
27.3.2010. Lasten hiihtokoulua 
pidetään vielä 16.3. Vinkissä al-
kuperäisestä ohjelmasta poike-
ten. Hiihtotyylin voi päättää it-
se. Päätöskerta pidetään 23.3. 
Ellivuoressa klo 17 alkaen. Hiih-
tokoulupipot saa Ellivuoressa 
(jos ei pääse mukaan, tiedustel-
kaa ohjaajalta). Tied. nrosta 050-
5827903/Anne-Mari.

VANU, TYME ja Partiotuki. 
Muistattehan myyjäiset Torikes-
kuksen aulassa la 20.3. alkaen 
klo 8.00.

Vuorenmaan kyläyhdistys. 
Tanssikurssit Vuorenmaan seura-
talolla jatkuvat. 14.3. vuorossa on 
fox ja 21.3. humppa tai jenkka.

Vähähaara-Seura. Topin laulajat 
Kotiseututalolla ti 23.3. kello 18. 
Samalla myös Opiston laulupiiri. 
Yhteislaulua ja kahvit.

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 10 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Lea Kangasniemi,
Sastamala.

Oikea vastaus:
Kuutoset  ”miten vain”,

Vammala.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala

MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen tapa 
kertoa laajalle kuuntelijakunnallemme erilaisista 

tapahtumista.

Menovinkit kuulet Radio Mantassa arkisin 
klo 9.15, 12.15 ja 17.15 (pe klo 16.15) sekä 

lauantaisin klo 10.15, 13.15 ja 16.00.

Tapahtuman mainonta 
koko viikon menovinkeissä, eli 

yhteensä 18 toistoa vain 50 e (+ alv 22 %).

Mainospaikkasi menovinkkeihin varaat soit-
tamalla Radio Mantan mainosmyyntiin 

03-5141416.
Seuraavan viikon Menovinkit tulee olla perillä 
edellisenä perjantaina klo 12.00 mennessä.

Radio Manta pidättää oikeuden muuttaa ja lyhentää menovinkin tekstiä.

JÄRJESTÖT

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 19.3.

2 kpl 
ELOKUVALIPPUJA 

Sastamala 101,2 • Kokemäki 98,0 • Ylöjärvi 107,4 MHz
Kaapelitaajuudet:  Sastamala 103,6 • Kokemäki 106,5

Huittinen, Harjavalta, Kankaanpää, Nakkila, Pori ja Ulvila 97,1 MHz
STT:n uutiset Radio Mantassa: Ma-pe klo 6, 10, 13, 19 ja 20.

La klo 7, 13, 18, 19 ja 20. Su klo 9, 12, 15, 18 ja 20

     0700-94433
1,33 e/min+pvm

Keskiviikko 17.3.Keskiviikko 17.3.
Kerttu, Kerttuli

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 8.10 
Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muk-
suille. 9.05-11.00 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään.  13.05 Tätä Suomi tanssii. 
14.05 Tänään keskiviikkona. 14.30 Totta vai tarua -kilpailu. Soita 
numeroon 0700-94433. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen 
sävelet 20.00 ja 2.00.

Torstai 18.3.Torstai 18.3.
Eetu, Edvard

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 
8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa 
muksuille. 9.05 Aamupäivän säveliä. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 
Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään torstaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. 

Perjantai 19.3.Perjantai 19.3.
Juuso, Josefi ina, Jooseppi, Joosef

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Turpakäräjät. Numero 
studioon 0700-94433. Lähetykseen soittaneiden kesken arvo-
taan palkinto. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 
8.30-8.40 Mantan satutuokio. 9.05 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 
Pekan pakina. Pekka Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 Radio Top 
20. Paikallisradioiden soitetuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 
15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 
Muistojen sävelet. Studiossa Teuski. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. 

Lauantai 20.3.Lauantai 20.3.
Aki, Kim, Joakim, Jaakkima

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän 
hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05 Radio Top 20. 
10.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 10.30 Aamupäivän säveliä. 11.05 
Viikon varrelta. 13.05 Lauantailevyt. 15.00 Lääketieteen uutisten 
viikkokooste. 16.00 Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 18.05 
Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen 
sävelet. 22.05 Illasta aamuun.  

Sunnuntai 21.3.Sunnuntai 21.3.
Pentti

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 Hengellistä musiikkia. 
10.00 Jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa. Uusintalähetyksiä: 12.05 
Pekan pakina. Pekka Santosen pakinoiden viikkokooste. 13.05 Viikon 
varrelta. 16.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 17.05 Listasuosikit. 19.05 
Radio Top 20. 22.05 Muistojen sävelet. 23.00 -7.00 Illasta aamuun. 
Musiikkia.

Maanantai 22.3.Maanantai 22.3.
Vihtori

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 
8.10 Aamuhartaus.  8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa 
muksuille. 9.05 Aamupäivän säveliä. 9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 Listakiikari. Paikallis-
radioiden Top 20 -listalle pyrkivät esittäytyvät. 14.05 Tänään maa-
nantaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 20.00 ja 
2.00. Listakiikari 22.00. 

Tiistai 23.3. Tiistai 23.3. 
Akseli

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 6.03 Muistojen sävelet. 7.10 
Huomenta Mantasta. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen 
levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05  Aamupäivän säveliä. 11.05 
Ajankohtaista. 11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.00 Uutiset. 12.05 
Tahdikkaasti iltapäivään.  13.05 Listasuosikit.  14.05 Tänään tiistaina. 
15.05 Kevyesti iltapäivällä. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikalli-
suutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 

Keskiviikko 24.3.Keskiviikko 24.3.
Gabriel, Kaapo, Kaapro, Kaappo

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 Ollia Rautavedenkadulta.

Palkinnon lahjoittaa: Bio Sastamala
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Täytä kuponki selkeästi yksi merkki ja sanaväli/ruutu. Kirjoita 
ruudukkoon myös puhelinnumerot suuntanumeroineen ym. 
yhteystiedot,  jotka haluatte julkaistavaksi ilmoituksessa.

Palauta kuponki:

• Toimistoomme Hopunkatu 1

• Postissa osoitteella: Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
  Postin kautta lähettäessäsi liitä mukaan ilmoitusmaksu mie-
  lummin seteleinä.

Voit jättää ilmoituksesi myös
• Netissä osoitteessa www.alueviesti.fi  

❑ Myydään
❑ Ostetaan
❑ Annetaan
❑ Sekalaista
❑ Halutaan vuokrata
❑ Vuokralle tarjotaan
❑ Kirpputorit
❑ Henkilökohtaista
❑ Haluan että tämä ilmoitus luetaan
     Radio Mantassa ke, to, pe, la, su  5 euron
     lisähintaan. (Vain yksityishenkilöille).
❑ Mukana valokuva. Lisähinta 15,-

Julkaisupäivät:

Nimi:

Osoite:

Ohessa ilmoitushinta

ALUETORI

10,-

15,-

20,-

25,-

Alueviestin Aluetorilla 
tavoitat alueen kaikki taloudet 

nopeasti ja tehokkaasti!

€

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

VW Vento -96 leima ok 2 renk 
cd koukku aj 260000 km hinta 
1400 € 0407637263

Nissan Gargo vm 1995. Aj. 
204 tkm sekä Jincheng Eupolo 
skootteri 125 v 2007. Aj. 9700 
km. 0400 413023

Peugeot 4D 307-02 1.6 hp aj. 
99tkm hp.5700ep.040-7283440

Moottorikelkka Lynx GLS 
Light Touring 377 -98. Peu-
geot moposkootteri -96. Kla-
pisirkkeli 3kW moottori. 041-
5441541

Seat Cordoba 1.9 TDi -98, aj 
342 tkm, h-kirja, 2-r, vetok, loh-
kol, stereot, kats. 9/09, tehokas 
ja taloudellinen pikkudiesel. h. 
1950e/tarjous, p. 0400- 668904

Mazda Familia 1.5i GLS 4d 
-95. 2xairbag,uudet takaiska-
rit. Juuri katsastettu. Lohkol.+ 
sisäpistoke. CD-mb3 soitin. 2 
renkaat. Siisti. H.1150 e. P. 046-
5777416.

Ford Escort 1,4-94 K.3/10 
soitin 2x renk.h.850€/vaihto 
halv.p.0500-998246

VW Transporter-95 2,4 D, 6 
ovinen,juuri kats.vetok.lisä-
valot.kattoteline,radio,siisti ei 
ruost. 0400 468839

Nissan Vanette Cargo 97 aj. 
178 t. 050 4338891

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Siisti tilava yksiö 46m2 luh-
titalosta vammalan käsityö-
kadulta. Soita ja kysy lisää! 
puh.0456709964

MYYDÄÄN
sekalaista

Edul. traktorin takalevy, lumi-
linko + -aura. 0405324275

Kukat Pirkko ja Reijo lauantai-
sin torilla, Pirttipäivät to-pe 12-
18. puh.040-7057013 vaikka 
kumarassa onkin akka,runsas 
on kukkaideavakka

Halkojen tekoon kartiohal-
kaisija, käytetty hp 150,- puh 
0400-802305

Talvihinnoilla leikkimökki, 
maitolaituri, roskakatos, koi-
rankoppi, pihakaivo, ym ym... 
0505633402 Remonttieki.com

Kuivaa koivuklapia sekä tuo-
retta haapa ja koivuklapia 
0500/333941

Viljakärry 10m3 hyväkuntoi-
nen p.0407039548 Sastamala

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

Kenwood yleiskone + lisälait-
teet. Lähes uusi. 040 7308004.

Sinisiä kaapinovia ja hopean-
värisiä vetimiä keittiöremon-
tin alta, hyväkuntoisia! P. 040- 
8259248

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Uusi traktorin peräkuuppa le-
veys 1,5 m, valmistettu armox 
levystä, hinta 550 e. Tiedustelut 
050-3032377

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 19.3. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

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

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

Uutta  vast.vaatekaappi 
230x110+lev it . laver isänky 
+pöytä+sohvakalusto+rudolf 
parisänky H:nen ilt. 0400-
671799

MYYDÄÄN
eläimiä

Karj.karhuk. pentu, narttu 
200e Vammala 050-9187091

OSTETAAN 
Ostetaan metalliromua, au-
toista romutustodistus. p. 040 
7647651 / Mika Virtanen

Ostetaan sinulle tarpeetto-
mat matot ja ryijyt. P. 0400 
636419. Soitellaan.

Romuautot, met., maatalous-
romu + yms. 046-5759375. Pi-
kanouto.

Kuolin ja muuttopesät auto-
tall ja ullakkotavarat myös yk-
sittäiset tavarat Soittele 040-
5468935

Polttorankaa p. 050-4302773

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050 400 3419

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.

Auto, epäkuntoinen tms. au-
toromua ym. Noudetaan. 050 
5289420.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Annan vuokralle Vuokatissa: 
17.4.-24.4.2010/vko 16 täysin 
varustettu kelohonkamökki 
6:lle. Rinteet, ladut sekä kylpylä 
lähellä. Sisältää 14 uimalippua 
kylpylään. Tee tarjous! Tiedus-
telut iltaisin Sirpa 0405690791

RT 1h+kk+s 36 m2 Huittisissa 
p. 0400-631833

Per. vuoksi mökki+ranta, koko 
kesä 2000e. 0400-634977

KT-kaksio 48 m2 pohjakerros 
Huittinen 0400-593242

Paketti-, sijaisautot, 
pikkubussi.

MK-auto 040-5232226.

Helli itseäsi, vuokraa siirrettä-
vä kylpytynnyri 100,-/viikon-
loppu p. 045-6300075, 050-
3680770

Matkailuauto Fiat Dugato 
2.5D-97 rek 6:lle h.300/viikko 
p.0500-998246

OK-talo Mouhijärvi keskusta. 
Puh.040-4131878

Huittisten Rekikoskella OK-ta-
lo 160 m2 + ulkovarasto. Luot-
totiedot tarkistetaan. P.050-
5357639 klo 19 jälk.

HALUTAAN
VUOKRATA

n. 50v raitis työssäkäyvä mies 
etsii Huittisten keskustasta 
kaksiota tai vastaavaa. Miel 
kerrost.päätyhuoneisto. Myös 
omakotitalo huomioidaan. 
Mahd. takuuvuokraan. 0400 
812238

SEKALAISTA
Kevätsiivous! Poistomyynnissä 
kehyksiä, peilejä, julistetau-
luja ym. mukavaa edullisti. Ke-
hysliike Tarja Pälä, Nuutilank. 4 
Vammala. 050-3660700

Antiikkia, antiikkia! Erä soikei-
ta kotimaisia puisia valokuva-
kehyksiä, hajakokoja kultaa ja 
valkoista -30%. Kehysliike Tar-
ja Pälä. Nuutilank. 4 Vammala. 
5142695

Varastettu kuvassa oleva 
kontrabasso Vammalasta. Löy-
tymiseen johtavasta vihjeestä 
löytöpalkkio. p. 040-5214275.

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

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

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

KIRPPUTORIT
Asemakirppis.com pöydät/
rekit 15€/vko, Asemk. 21, Vla

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.fi . 

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!

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 Valonpilkku Pik-
kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 
10-13. Lahjoituksia vastaanote-
taan puh. 044-5112907.

Kirppis Stormin nuorisoseu-
rantalo 28.3. klo 12-15. Sali 
täynnä myyjiä, paljon tavaraa. 
Pöytävar. 0445011050

ANNETAAN
Puolipitkäkarvaisia kissoja, 
6kk,1,5v. p.0414882104

Lamasta huolimatta 
uusia yrityksiä perustetaan 

Kokemäkeläinen 
Jukka Lahtinen 
kannustaa yrittämiseen

Timo Ellonen

Kokemäkeläinen Jukka Lah-
tinen ei ole uskonut mediassa 
toitotettua laskusuhdannet-
ta. Hän perusti Kokemäelle 
uuden yrityksen: Satakunnan 
Ilmastointi ja Rakennuspel-
ti Ky:n. 

-Olen tehnyt näitä hommia 
parikymmentä vuotta ja kun 
nykyinen työnantajani joutui 
lomauttamaan minut, en näh-
nyt muuta vaihtoehtoa kuin 
ruveta yksityisyrittäjäksi. On 
turha hukata alan ammattitai-
toa, Lahtinen toteaa.

Kokemäelle Jukka muutti 
pari vuotta sitten. Kokemäen-
joen kauneus teki häneen vai-
kutuksen ja yhteistyökump-
paneitakin on löytynyt. Pelti-
alan ammattiliikkeitä ei paik-
kakunnalla ollut tungokseen 
asti , mikä oli myös oman yh-
tiön perustamiseen ratkaise-
vasti vaikuttava tekijä. Paikal-
lisen rakennuttajan kautta löy-
tyi sopiva halli ja omilla sääs-
töillä hankittiin välineet.

Lahtisen SIR-pelti keskittyy 
pientalojen kaikenkattavaan 
pellitystyöhön. -Työnkuvaa-
ni kuuluvat kaikki kiinteistö-
jen peltityöt piipun pellityksis-
tä konesaumakattoihin. Asiak-
kaan toivomuksesta työskente-

len myös viikonloppuisin, eikä 
mikään homma ei ole liian vä-
häpätöinen, Jukka kertoo. Ke-
sälomia mies ei aio viettää. Ko-
kemäenjoki-alue on kauneu-
tensa takia suosittua mökki-

seutua ja mökkiläiset haluavat 
usein olla itse paikalla, kun re-
monttia tehdään. -Piipunpelli-
tyksellä saunan piippu saa hy-
vinkin kymmenisen vuotta jat-
koaikaa, tietää Lahtinen.

Kustannuksia täytyy karsia alussa ja kaikki yritetään 
tehdä itse, kertoo Jukka valjastaessaa autoaan ”fi rman 
väreihin”.
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Ajalla 19.-25.3.

Pe, Ma, Ke, To 16.45 
Su 13.15

K-7/5  1 h 39 min  7€

Pe, Ma, Ke, To 19.00 
La 18.30 Su 15.30

-S-  2 h 06 min  7,5€

€€

JASKA MÄKYNEN
& Nelostie

Lauantaina 20.3. klo 20-01

SERENADE

Keskiviikkona 24.3. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Tänään ke 17.3. klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
WÄHÄKOSKET      € 

KINO Ohjelmisto ajalla
20.-24.3.2010

  Sahakatu 2, Huittinen     
      www.kinoset.fi1-2

-k7/5- 1h 35min  5€

   - S-  2h06min  8,00€   

LA      16.30
SU     16.30

LIPUT VAIN 5€

LA      19.00
SU     19.00
MA-KE 19.00

LA      16.30
SU     16.30

LA      19.00
SU     19.00
MA-KE 19.00

  -S-   1h 50min  8€

VIELÄ 2 ESITYSTÄ

 TOIVEUUSINTA

  -S-   1h 50min  8€

ROMANTIIKKAA

LAUTTAKYLÄN LUJA
etsii uusia (93–94 syntyneitä)
pelaajia ensi kauden jääkiekon

B-juniori joukkueeseen.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä valmennukseemme:
Petri Tommila   Kari Kulmanen
050-911 8264  044-783 9400
Joukkueenjohtaja Kati Reiman 040-5183 212

Maanomistajat ja jäsenet perheineen!

TERVETULOA
85-vuotisjuhlapäivällisille

Huittisten Huhkolinnaan lauantaina 10.4.10 klo 17.
Juonto & ohjelmat JT-Viihde/ Jaritapani Koskinen 

orkesterina Esa Puutio ja Esanssi
Tervehdysten vastaanotto klo 16.30 alkaen.

Metsästysseura Ilo ry
Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 3.4. mennessä 

puh. Sirkka 044 252 2168 tai Veikko 0400 628 797 tai s-postilla: sihteeri@msilo.net

METSÄSUUNNITTELUN TEEMAPÄIVÄ
ti 23.3.2010 klo 8.00 – 18.00

Sastamalan metsätoimistolla, os. Asemakatu 14
Tervetuloa keskustelemaan metsäsuunnitelman tai 

metsäarvion tilaamisesta tai
muusta aiheeseen liittyvästä asiasta.

Iltapäivällä paikalla metsäluontoneuvoja Jukka Ruutiainen

Kahvitarjoilu

nenutia

man tai 

sta.
ka R

MAANPUOLUSTUSJUHLA
torstaina 25.3.2010 klo 18

Sastamalassa Sylvään koululla 
(Ojansuunkatu 8)

-

Kaikki ovat tervetulleita.

Puistokatu 4, Sastamala
puh. (03) 51 941

www.vammalanseurahuone.fi

 
Perjantaina

Iskelmä karaoke

Vapaa pääsy.

Lauantaina

Herkullinen 

arkisin klo 11-14,
8 euroa.

Trio

Sinikuu
8€

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

Vielä muutamia 
 vapaalippuja jaossa   
 – lunasta paikat  
 huippukonserttiin!

ID
EA

-m
ai

no
s

Lippuja Negativen konserttiin
Kiikan Nuorisotalolle 26.3.

Hae omasi nyt!

Sastamala 
avusti 

kyläseuroja
Sastamalan maaseutulauta-
kunta myönsi tälle vuodelle 
200 euron suuruisen toimin-
ta-avustuksen  niille kyläseu-
roille ja -yhdistyksille, jotka 
olivat jättäneet määräaikaan 
mennessä kirjallisen selvityk-
sen toiminta-avustuksen käyt-
tötarkoituksesta helmikuun 
loppuun mennessä. 

Elävän maaseudun vuo-
den 2010 talousarviossa on 
toiminta-avustuksina kyläyh-
distyksille 5 900 euron mää-
räraha.

ALUEENSA

KATTAVIN
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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

keittiöt, komerot, 
kodinhoitohuoneet, 

wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Avoinna 
ark. 9.30-17, 

la 10-14

Maaliskuun
aikana tehtyihin

yli 1000 €:n 
keittiötilauksiin
varastomallin
TYÖTASOT + 

RUNKOJEN KASAUS 
kaupan päälle!

LIUKUOVET

V SI I NO

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
Lähde Alueviestin ja Radio Mantan kuuntelija- ja lukijamatkalle

Pyhään maahan ISRAELIIN
3.10.– 10.10. 2010

Hinta:
1395,00 €  kahden hengen huoneessa, 1 hengen huoneen lisämaksu 295,00 €.
Retkipaketti 250,00 € (kaikki 5 retkipäivää). Tasokkaat hotellit (sis. aamiais- ja päivällisbuffet).
Edestakainen linja-autokuljetus Pori – Kokemäki – Huittinen - Vammala – Helsinki-Vantaa sisältyy hintaan.

Matkaohjelma:
3.10. Lähtö Helsinki-Vantaa klo 06.15 – Tel Aviv klo 10.40.
3.10. – 7.10. Tiberias, hotelli Leonardo Club (ent. Golden Tulip)
7.10. - 10.10. Jerusalem, hotelli Leonardo Jerusalem (ent. Moriah Classic)
10.10. Paluu Tel Aviv klo 11.40 – Helsinki-Vantaa klo 16.25.

Tiedustelut:
Rovasti Osmo Ojansivu 050-5541293
Alueviesti ja Radio Manta 0500-634032

Varaukset

(Vastuullinen matkan järjestäjä)

Puhelin:

09-5657170

Sähköposti: 

helsinki@toiviomatkat.fi

Varaukset

(V lli k jä j äjä)

Matkanjohtajana on rovasti Osmo Ojansivu.
Mukana myös Alueviestin ja radio Mantan edustajat.
Kuljemme Jeesuksen jalanjäljillä retkillä Tiberiaksessa
(3 retkipäivää) ja Jerusalemissa (2 retkipäivää). 
Käymme mm. Betlehemissä ja Jad Vashemissa (Vainojen museo).
Kuolleenmeren uinti matkalla Tiberiaasta Jerusalemiin.

Varaa matkasi maaliskuun aikana!
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Hinnat voimassa to-su 18.-21.3., ellei toisin mainita.

Takuumureat lihaherkut 
Superista

 

BROILERIN FILEEPIHVIT
500–520 g 
(7,58–7,29 kg) 399

rs379
rs

HK 

VILJAPOSSUN SISÄPAISTI 
hunajapippuri 
n. 1,2 kg 

Atria perinteinen 

KARJALANPAISTI 
700 g (5,70 kg)

495

rotulihaa

NAUDAN
PAISTISUIKALE 
n. 300 g

1995
kg

-34 % -24-28 % -32 %Ilman korttia 7,59 kg

kg

Ilman korttia 4,99–5,29 rs (9,60-10,17 kg) Ilman korttia 5,89 rs (8,41 kg)

rotulihaa

NAUDAN
ULKOFILEEPIHVI
n. 200 g

4495
kg

100
rs

HERKKUSIENET
Suomi 
200 g (5,00 kg)

Ilman korttia 2,38 rs (11,90 kg) -57 %

100
kpl

RUUKKUNARSISSI
Suomi
Ilman korttia 1,99 kpl -49 %

NAUDAN MAKSA
palana   
voimassa to-la 18.-20.3. 590

kg

Ruokamestarin

NAUDAN SISÄ-
PAISTIPIHVIT
voimassa to-la 18.-20.3.1490

kg

VALKOSIPULI- ja 
KERMAPERUNAT
voimassa to-la 18.-20.3. 795

kg

Lapin Liha

SAKSANHIRVI-
KÄRISTYS
750 g (9,27 kg), pakaste

Plussakortilla

VALIO OLTERMANNI
800 g - 1 kg (7,44-5,95 kg)
Ilman korttia 7,45 kpl (8,60-7,45 kg)

Huittisista

KALLEN PERUNAT
10 kg (0,25 kg)

Williams

PÄÄRYNÄT
Etelä-Afrikka

Lihamestarin suomalainen

NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA
voimassa to-la 18.-20.3.

695
ps

Voimassa 25.3. asti

Pirkka rotukarjan lihat ovat maukkaista kotimaisista lihantuotantoon jaloste-
tuista nautaroduista. Rotukarjan nautojen liha on voimakkaamman makuista, 
mureampaa ja mehukkaampaa.

Pirkka rotukarja -tuoteperhe

rotulihaa

NAUDAN
JAUHELIHA
300 g (8,97 kg) 269

rs
-18-26 %

Atria

SAUNAPALVI ja
KEITTOKINKKULEIKE

350 g (6,43 kg)

450
Ilman korttia 5,52-6,10/2 pkt

(7,89-8,71 kg)yksittäin 2,76-3,05 pkt

2 
pkt

Voimassa 28.3. asti 

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 19.3.  Wigren, Leivon leipomo
Lauantai 20.3. Makuliha, Pyymäen Leipomo

200
2 rs

ALKUVIIKON TARJOUKSET 22.-24.3.
Plussakortilla HK

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
250 g (4,00 kg)

Yksittäin ja ilman korttia 1,79/rs (7,16 kg)

379
rs

Plussakortilla

BROILERIN
FILEEPIHVIT
500-520 g (7,58-7,29 kg)

Ilman korttia 4,99-5,29/rs (9,60-10,17 kg)
665

kg

250
säkki

100
kg595

kpl

Plussakortilla

VIENNETTA JÄÄTELÖKAKUT
650 ml  (1,52 l)
Ilman korttia 1,89 kpl (2,91 l) 099

pkt

Plussakortilla HK

SININEN
GRILLIMAKKARA
400 g (3,73 kg)

Ilman korttia 2,09/pkt (5,23 kg)
149

pkt

Pauligin

JUHLA MOKKA
KAHVI 500 g

(3,98 kg) 1 pkt/tal.
seuraavat 2,76 pkt

(5,52 kg)

199
pkt

To 18. - La 20.3.




