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Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Sanomalehtien
Liitto ry:n jäsen

ABC Huittinen aukeaa toukokuussa s. 6

Kellot 
kesäaikaan

Kesäaikaan siirrytään taas 
maaliskuun viimeisenä sun-
nuntaina eli tulevana sunnun-
taina. Kelloja siis siirretään 
tunti eteenpäin eli kohti kesää. 
Virallisesti siirtyminen tapah-
tuu 28.3. kello 03.00.

Kansanterveyslaitoksen 
tutkimuksen mukaan jo tun-
ninkin siirtymä voi aiheut-
taa osalle ihmisistä stressiä ja 
nukkumisvaikeuksia. Osa so-
peutuu hyvin tunnin aika-
eroon vuorokaudessa, mutta 
toisilla sopeutuminen vaatii 
useampia vuorokausia.

Tule asiantuntijoiden 
palveltavaksi.

Vammala 03-5112884 
Huittinen 02-569980
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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.

AUTO ja 
LIIKENNE

TEEMA ALUEVIESTISSÄ 

14.4.
Aineistot torstaihin 8.4. mennessä
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HYVITÄMME
VANHASTA SOHVASTASI TAI

KALUSTOSTASI

ILMAISEKSI!LISÄETUNA 
KOTIINKULJETUS

soffa
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).  

Kotimainen Tokyo sohva
2-ist. alk. Nanna-kankaalla 948,-, hyvitys esim. 449,-, maksat vain 499,-.
3-ist. alk. Nanna-kankaalla 1181,-, hyvitys esim. 482,-, maksat vain 699,-.

Kuvan 2-ist. Natural soft nahalla 1343,-, hyvitys esim. 344,-, maksat vain 999,-.
Kuvan 3-ist. Natural soft nahalla 1643,-, hyvitys esim. 353,-, maksat vain 1290,-.

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.

299€

Grande 3-ist. sohva.  Alk. New Anna-kankaalla väri sin./
puujaloilla 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.

Maksat vain 499€ Maksat vain 999€

Tästä

hintasi
Tästä

hintasi

Tästä

hintasi

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

100 €-
VÄHINTÄÄN 

JOPA1000
Saatavana useilla kankailla/väreillä sekä huippulaadukkailla 

italialaisilla nahoilla, sekä myös vuodemekanismilla tai kulmasohvana.

-  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.

Maailman 
myydyimmät 
TV-tuolit.

595,-
Consul rahi.
Batick nahalla vihreä/pyökki 

puut tai musta ja cream/
            ruskeat puut 199,-

Stressless Consul tv-tuoli.
Patentoitu niska- ja ristiselkätuki. 
Batick nahalla vihreä/pyökki puut 
595,-. Saatavana myös musta ja 
cream/ruskeat puut + 100,-. 

Nyrkki läpi lasin

Sunnuntaina aamyöstä nuo-
rehko mies rikkoi nyrkillä 
lyömällä Aittalahdenkadul-
la liikekeskusken ulko-oven 
lasin. 

Mopokuski maistissa
Poliisi tavoitti myöhään per-
jantai-iltana Sastamalan 
Asemakadulta 1,1 promil-
lea alkometriin puhaltaneen 
mopoilijan.

Auto töytäisi 
jalankulkijaa
Perjantaina iltapäivällä hen-
kilöauto törmäsi suojatiellä 
olleeseen jalankulkijaan It-
senäisyydentiellä Sastama-
lassa. Jalankulkija ei louk-
kaantunut.

Laviassa naista 
uhannut kiinni 
Mouhijärvellä
Lavian keskustan baarin 
edustalla sattui lauantaina 
iltaseitsemän aikaan väli-
kohtaus, jossa vuonna 1968 
syntynyt mies uhkasi nais-
ta käsiaseella. Poliisille tul-

lut ilmoitus johti miehen et-
sintään usean poliisipartion 
voimin.

Poliisipartio sai havainnon 
miehen käyttämästä autosta 
valtatieltä 11. Miestä voitiin 
tämän jälkeen seurata Tam-
pereen suuntaan.

Mies pysähtyi kello 20.45 
Pirkanmaan poliisipartioi-
den estäessä auton kulun, 
tuli ulos autosta, mutta ei 
suostunut tottelemaan polii-
sin kiinniottokäskyjä, minkä 
vuoksi kiinnioton yhteydes-
sä jouduttiin käyttämään po-
liisikoiraa.

Koiran pureman vuoksi 
mies kuljetettiin terveyskes-
kukseen ja sen jälkeen kiin-
niotettuna Poriin. Miehen 
autosta löydettiin uhkailus-
sa käytetty käsiase.

Helsinkiläismies 
kärysi Kokemäellä
Vuonna 1964 syntynyt  hel-
sinkiläismies ajeli pakettiau-
tolla tuhdissa humalassa lau-
antaina iltapäivällä Kokemä-
en Haapionkadulla. Kuljettaja 
puhalsi 2,9 promillea ja häntä 
epäillään törkeästä rattijuopu-
muksesta.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Nuori mies putosi 
jäihin ja hukkui

Valinta osui Kiikoisiin

Pieni Leivonta-puoti 
on vuoden 4H-Yritys

Huittisten musiikkiopiston 
uusien oppilaiden hakuaika 
on alkanut. Uudet oppilaat va-
litaan 26.-27.4. järjestettävien 
pääsykokeiden kautta. 

Ilmoittautuminen pääsy-
kokeisiin tapahtuu perjantai-
hin 9.4. mennessä. Hakulo-
makkeita on saatavilla kunti-
en puhelinvaihteista ja kirjas-
toista. Lisäksi niitä lähetetään 
toiminta-alueen alakouluille ja 
päiväkodeille. Uusia oppilaita 
otetaan 

Huittisten lisäksi musiikki-
opiston sopimuspaikkakunnil-
ta, joita ovat Kokemäki, Har-
javalta, Nakkila, Säkylä, Eura, 
Köyliö, Pöytyä ja Punkalaidun. 

Myös uusien muskarilais-
ten (0-6 v.) hakuaika on 9.4. 
mennessä ja sen jälkeenkin 
jatkuvalla haulla niin pitkään, 
kuin ryhmissä on tilaa. Mus-
kariryhmiä toimii ensi luku-
vuonna Huittisissa, Kokemä-
ellä, Harjavallassa, Säkylässä 
ja Punkalaitumella.

Kiikoislaisen Eero Rantalan 
Pieni Leivontapuoti on valit-
tu vuoden 2009 4H-Yrityk-
seksi. Vuoden 4H-yritys valit-
tiin tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa.

Voittajayrityksen toiminta-
ajatuksena on tehdä tilaukses-
ta yksityisasiakkaille herkulli-
sia ja kauniita täytekakkuja se-
kä suolaisia ja makeita kahvi-
leivonnaisia. Yritys järjestää 
tarvittaessa myös pitopalvelua.

-Pieni Leivontapuoti toimii 
yrittäjän nuoresta iästä huoli-
matta lähes ammattimaises-
ti. 4H-Yritys on pitkälle tuot-
teistettu. Sen logo on hieno ja 
omaperäinen ja tuotteet tai-
dokkaasti tehtyjä. Yritys on 

menestynyt myös taloudelli-
sesti hyvin ja panostanut eko-
logisuuteen kierrättämällä, 
kilpailun raati perustelee va-
lintaansa.

Eero Rantalan yrityksessä 
näkyy myös paikallisuus, sillä 
hän on saanut oman nimikko-
leivonnaisen, lasinpuhaltajan 
tyrnileivoksen, paikallisen La-
sistudion kahvilaan. Kiikois-
ten 4H-yhdistyksessä toimiva 
Rantala suunnittelee perus-
koulun jälkeen leipurin uraa 
ja oman yritystoiminnan jat-
kamista.

Ensi viikon lehdessä esitte-
lemme Pienen Leivontapuodin 
perusteellisemmin.

Hakuaika Huittisten 
musiikkiopistoon alkoi

Orkideapäivä Kiikoisissa
Orkideat valtaavat Kiikoisten 
seurantalon tulevana perjan-
taina kello 13-19. Orkideat ko-
tosalla ry:n Tuulikki ja Pekka 
Ranta luennoivat tasatunnein 
aiheesta ”Orkidean kasvatuk-
sen oikopolut ja sudenkuopat”. 
Omat orkideansa voi tuoda 

vuosihuoltoon pientä korvausta 
vastaan. Näytteillä ja myynnissä 
on erilaisia ja erikoisia orkideo-
ja ja niille saa paikanpäältä hy-
vät ja yksinkertaiset hoitovinkit. 
Paikalla on myös puff etti. Tilai-
suuden järjestelyissä on muka-
na Kiikoisten Nuorisoseura.

Luotettava yhteistyökumppani
vuodesta 1973

Jätehuolto * Kappaletavarakuljetukset * Muutot * Varastointi 
* Raskaan kaluston pesu

Jätehuolto
-Sakokaivojen tyhjennykset jätelain mukaisesti

ammattitaidolla kolmen arkipäivän kuluessa tilauksesta, tai sopimuksen
mukaan Sastamala, Kiikoinen, Sarkola, Punkalaidun.

-Sadevesikaivojen tyhjennykset
- Viemäreiden avaukset ja sulatukset, painehuuhtelut ja kuvaukset.

Voit sopia kaivosi automaattisesta,
säännöllisestä tyhjennyksestä kanssamme!

Päivystys 24 h vuorokaudessa
(viemäritukokset)
0500 236 212

-Siirtolavat rakennustyömaille, suursiivouksiin ja risusavottoihin.

-Sekajätteen keruu, Sastamala ja Punkalaidun.
Huomioithan, että viikon 14 tyhjennykset siirtyvät yhdellä päivällä

eteenpäin normaalista!

-Energiajätteen keräys yrityksiltä.

Kappaletavarakuljetukset
(Kaukokiito) 

Koko maan kattava kuljetuspalvelu

Varastointi
Kaupat, teollisuus, maahantuojat.

Raskaan kaluston pesut
Linja-autoille, kuorma-autoille, yhdistelmille..

Muutot

Asioi vaivatta verkossa:

www.finska.net
Kysy lisää asiakaspalvelustamme (03) 514 3531

Vammalassa lauantain ja 
sunnuntain välillä jäille läh-
tenyt ja siellä kadonnut nuo-
ri mies löytyi myöhemmin 
hukkuneena Pappilanlah-
teen. Sukeltajat löysivät mie-
hen sunnuntaina kello 13. 
Hänet löydettiin viiden met-
rin syvyydestä, hyvin lähel-
tä oletettua vajoamispaikkaa. 

Mies oli lähtenyt kahden 
kaverinsa kanssa ravintolaan 
Vammalan keskustaan puo-

len yön aikaan. Hän oli oi-
kaissut Uittomiehenkadun 
kohdalla järven yli ja vajon-
nut jäihin noin 300 metrin 
päässä rannasta. Rannalle 
jääneet olivat kuulleet avun-
huutoja ja toinen miehistä 
oli lähtenyt etsimään kave-
riaan, mutta ei ollut löytänyt 
häntä. Paikalle oli hälytetty 
apua. Kadonnutta etsittiin 
yöllä useiden tuntien ajan, 
ja etsintää jatkettiin aamulla.
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Tarjoukset ovat voimassa 24.-30.3.2010 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

www.saastomarket.com

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

Olvi
III-OLUT
24-pack
0,33 l

1990
pack
(2,04 l) Vahvat kevätt

arjoukset!

Atria
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
400 g
seur. 2,19

24.-30.3. Pouttu
BROILERIN
FILEESUIKALEET
300 g 
• hunajamarinoitu
norm. 2,20 099

rs
(3,30 kg)

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE Pyymäen Leipomo 9-16, Tapola 9-16, 
LA Linkosuon Leipomo 9-15, 
Herkkujuustolan juustoesittely 9-15

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE Oinaanojan Leipomo 9-16, 
Yläneen Perinneliha 10-17
LA Pyymäen Leipomo 9-15

Olvi
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 L 100

pll
(0,40 L)

Piltti
LASTEN-
ATERIAT
12 kk
200 g099

prk
(4,95 kg)

Muksu
HEDELMÄ-
SOSEET
4-6 kk
6-pack
6x125 g139

pack
(1,85 kg)

Pampers
EasyUp-
VAIPAT
38-46 kpl/pkt
•junior
•maxi
•XL 795

pkt
(0,17-
0,21 kpl)

Kymppi-
Maukkaat
KYMPPIMÄMMI
700 g 159

rs
(2,27 kg)

Kivikylän 
WANHANAJAN
NAKKI
380 g 229

pkt
(6,02 kg)

Olive Line
SUIHKU-
SAIPPUAT
250 ml
(3,96 l)

Olive Line
SHAMPOOT ja
HOITOAINEET
400 ml
(2,48 l)

Ajax
KÄSITISKI-
AINE
500 ml
(1,98 l)

099
 plo

Panda Täytelaku
ja Lakupala
MAKEISPUSSIT
225-
300 g

Cloetta maistattaa Pollyja Häijäässä pe 26.3. klo 11-18

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

Marabou
SUKLAA-
LEVYT
200 g
3 levyä/
tal.
seur. 1,71099

kpl
(4,95 kg)

Polly
SUKLAA-
MAKEISET
200 g

179
pss
(8,14 kg)

Kulta Katriina
KAHVI
500 g 
1/tal.
seur. 2,48

300
2 rs
(3,75 kg)
2 erää/tal

099
pss
(1,83 kg)
norm. 1,43 149

pkt
(2,98 kg)

sis. pantin 0,40, norm. 1,29

sis. pantin 3,60

Tarjous voimassa 
17.2.-5.5.2010

Nämä kaikki

Soft Embo
WC-PAPERI 
32 rll ja
Emilia
TALOUS-
PAPERI 16 rll

PAPERIMYYNTI
Huittisissa PE 26.3. klo 9-17
Häijäässä LA 27.3. klo 9-16

1390YHTEIS-
HINTAAN

SÄÄSTÄ YLI 30%!

SÄÄSTÄ 55%

Porin Leivän
RUISPALAT
540 g

PE-SU

Autoilijan
LASINPESU-
NESTE
5 L

300
2 kan-
nua
(0,30 l)
yks. 1,90
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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 03-514 1416
Minna Isotalo 050-375 4922

ILMOITUSMYYNTI
Jerry Stenberg 050-593 0620
Eeva Rasinperä 050-593 0621
Heli Suominen 050-436 5068
Sanna Hasu 03-514 1416

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. 14

Ekotekoja

s. 11

Ylämaankarja 
laiduntaa 
Äetsässä 

s. 10

Seksiä Sylväällä 

Seksuaalisuudesta 
ja seurustelusta
”Nykynuorten vanhemmat ovat harvoin tottuneet 

puhumaan seksuaalisuudesta ja seurustelusta avoi-

mesti eri sukupolvien kesken. Omalle lapselle seksu-

aalikasvatuksen antaminen ei välttämättä ole help-

poa, eikä kaikille vanhemmille edes mahdollista”, 

toteaa seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä käsitte-

levän oppilaskyselyn Sylvään koulun yhdeksäsluok-

kalaisille tehnyt kätilö ja terveydenhoitajaopiskelija 

Eija Aro. 

Käsi sydämelle, äidit ja isät. Oman lapsen seksuaa-

lisuus ja seurustelun aloittaminen varmasti herättää 

meissä kaikissa vanhemmissa monenlaisia tunteita 

ja suojelunhalua. 

Nuori kuitenkin tarvitsee meitä vanhempia kasva-

essaan kohti aikuisuutta. Hän tarvitsee rajoja ja rak-

kautta. Miten me sitten voimme tukea nuoren sek-

suaalisuutta? Tätä asiaa oli pohtinut Sylvään koulun 

vanhempainyhdistyskin ja järjesti viime viikolla var-

sinaisen seksuaalisuuden teemapäivän koululla. Ai-

heesta lisää sivulla 10.

”Nuori hakee tietoa seksistä 

ja seksuaalisuudesta eri 

lähteistä, joiden jakama 

tieto voi olla varsin 

kyseenalaistakin.

Toivottavasti kukaan ei ajattele, että kyllä luonto ti-

kanpojan puuhun ajaa. Kyllä se varmasti ajaakin. 

Koulun terveystiedon tunneilla nuoret saavat asial-

lista tietoa tältä tärkeältä elämän osa-alueelta, mut-

ta internetistä ja mediasta vielä enemmän sitä epä-

asiallista. Sen takia meidän jokaisen äidin ja isän pi-

täisi yrittää löytää oma, luonteva tapa puhua ja käsi-

tellä seksuaalisuutta oman lapsemme ja nuoremme 

kanssa. Kyllä se nuori hakee tietoa seksistä ja seksu-

aalisuudesta eri lähteistä, joiden jakama tieto voi ol-

la varsin kyseenalaistakin. 

Rakkaus ja  ja seksuaalisuus ovat kauniita asioita, 

jotka kuuluvat elämään. Eihän jätetä käyttämättä si-

tä mahdollisuutta, että voimme seksuaalisuudesta 

nuoremme kanssa puhuessa kertoa myös kauniiden 

katseiden, hellien sanojen, vastuullisuuden, lähei-

syyden, luottamuksen, yhteisten muistojen ja kos-

ketusten suuresta merkityksestä?  Hakusanalla ”sek-

si” nämä asiat eivät välttämättä nouse esille.

Maija Latva
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• Viljakasvit, useita lajikkeita
• Rypsit; APOLLOBOR, HOHTOBOR ja CORDELIABOR

• Kaikki nurmikasvit
• KAROLINABOR ja RETUBOR-ruokonadat

• Myös Luomu-siemenet

Sertifioidut siemenet

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

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Hoitomenojen kasvu näkyy 
Kokemäen taloudessa

Mikko Kaunisto 
ehdolle eduskuntaan

Nokialle uusi kaupunginjohtaja Jämsästä
Tapani Mattilasta (43) tulee 
Nokian uusi kaupunginjohta-
ja. Nokian kaupunginvaltuus-
to päätti asiasta yksimielisesti 
maanantai-iltana. 

Mattila on Jämsän kau-
punginjohtaja ja koulutuksel-

taan diplomi-insinööri. Matti-
la ei hakenut Nokian johtoon, 
mutta hän tavoitteli Pirkan-
maan maakuntajohtajan vir-
kaa. Suostumuksensa Nokian 
kaupunginjohtajan tehtävään 
hän antoi viime viikon lopulla. 

Aiemmin Mattila on ol-
lut kunnanjohtajana Hanka-
salmella ja kehittämispäällik-
könä Keski-Suomen liitossa. 
Nokian nykyinen kaupungin-
johtaja Markku Rahikkala jää 
eläkkeelle marraskuussa.

Huittisten Vasemmistoliiton 
vuosikokouksessa puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen Jukka 
Kivimäki ja varapuheenjoh-
tajaksi Harri Syrjälä. Puolue-
kokousedustajaksi Jyväskylän 
puoluekokoukseen valittiin 
Reijo Lintunen.  

Eduskuntavaaliehdokkaak-
si asetettiin yrittäjä Mikko 

Kaunisto. Myös Vampulan 
Vasemmistoliiton johtokun-
ta on nimennyt Kauniston eh-
dokkaaksi.

Vuosikokouksessa puhetta 
johti Reijo Lintunen. Vuoden 
2009 kohokohta oli puolueen 
tuoreen puheenjohtajan, Paa-
vo Arhinmäen vierailu Huitti-
sissa lokakuussa. 

Sairaanhoitopiirin ja terveys-
keskuskuntayhtymän enna-
koitua suurempi menojen lisä-
ys aiheuttivat Kokemäen kau-
pungin perusturvatoimeen 
700 000 euron menojen yli-
tyksen, joka vaikutti myös ko-
konaismenojen kasvuun vii-
me vuonna. 

Investointitaso lisään-
tyi tuntuvasti edelliseen vuo-
teen nähden, mutta 600 000 
euron lainamäärän lisäys oli 
kaupungin mukaan kuitenkin 
kohtuullinen. Lainat asukas-
ta kohden laskettuna ovat Ko-
kemäellä edelleen alle kuntien 
keskiarvon.

Käyttötalousmenot olivat 
viime vuonna 44,9 miljoonaa 
euroa, jossa nousua edelliseen 
vuoteen nähden oli 5,8 pro-
senttia. Investointimenot oli-
vat 2,12 miljoonaa euroa. Lai-

namäärä vuoden lopussa oli 
11,9 miljoonaa euroa eli 1476 
euroa asukasta kohden.

Verotulot olivat 23,3 mil-
joonaa euroa, jossa laskua 
oli puoliprosenttia. Valtion-
osuuksia Kokemäki sai 2,1 
prosentin kasvulla 15,9 mil-
joonaa euroa. 

Vuoden 2009 tilinpäätös 
osoittaa 0,12 miljoonan euron 
alijäämää, ja vuosikate oli 0,79 
miljoonaa euroa. Aikaisem-
pien vuosien ylijäämä on 1,3 
miljoonaa euroa, jota jäi vas-
taiseen käyttöön 1,15 miljoo-
naa euroa. 

Vuoden 2009 tilinpäätös 
käsitellään kaupunginhalli-
tuksessa 6. huhtikuuta. Tilin-
päätös ja tarkastuslautakun-
nan arviointikertomus ovat 
kaupunginvaltuuston käsitte-
lyssä 14. kesäkuuta.

Huittisten mitalit 
muistavat ansioituneita

Pehtoorintie halutaan 
asunto-osakeyhtiöksi

 Hannu Virtanen

Viime torstaina koolla ollut 
tekninen lautakunta varmisti 
Sastamalan kaupungin aikeen 
vaatia vahingonkorvausta kar-
telliin osallistuneilta yrityksil-
tä asfalttikartellin aiheuttami-
en vahinkojen korvaamiseksi. 
Kaupunki saattaa tarvittaessa 
vahingonkorvauskanteen vi-
reille tuomioistuimessa.

Samalla lautakunta päätti, 
että kuluvan vuoden talous-
arviossa asfalttiurakoihin va-
rattuja hankkeita toteutetaan 
vain muutaman perusparan-
nettavan kohteen osalta. Nä-
mä ovat Päksänkatu, Sepänka-

tu, Lepistarontie, Kolisevanka-
tu, Pynnärintie, Sairaalanmäki 
ja Tohtorinpolku.

Korkein hallinto-oikeu-
den syksyllä tekemässä pää-
töksessä todettiin Suomessa 
toimineen valtakunnanlaa-
juinen asfalttikartelli vuosi-
na 1994-2002. Kartelli kat-
toi yksityisten, kuntien ja 
valtion teettämät asfaltoin-
tiurakat. 

Kartellin johtajana toimi 
Lemminkäinen. KHO mää-
räsi seitsemän asfalttiyritys-
tä maksamaan kilpailurajoi-
tuslain rikkomisesta yhteen-
sä noin 82,5 miljoonan euron 
seuraamusmaksut valtiolle.

KHO:n päätöksen jäl-
keen on kartellista vahinkoa 
kärsineiden kuntien ja mui-
den tilaajien erikseen haetta-
va korvauksia kartelliin osal-
listuneilta yrityksiltä asfaltti-
urakoista maksamastaan yli-
hinnasta.  

Vammalan kaupunki ja 
Äetsän kunta ovat toteuttaneet 
vuosina 1994-2002 asfalttiura-
koita yhteensä 1,7 miljoonan 
euron edestä. Kuntien ja mui-
den kartellista vahinkoa kär-
sineiden toimet vahingonkor-
vausten saamiseksi ovat kes-
ken. Yhtenä painostuskeinona 
kunnilla on pidättäytyminen 
asfalttiurakoista.

Huittisissa kaupunginhallitus 
päivitti päätöksellään Huit-
tisten mitalien myöntämis-
perusteet. Hopeinen mita-
li voidaan myöntää Huittis-
ten hyväksi tehdystä erittäin 
ansiokkaasta toiminnasta ja 
pronssinen mitali Huittisten 
hyväksi tehdystä ansiokkaas-
ta toiminnasta.

Mitalin myöntää kollegio, 
johon kuuluvat kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja ja kau-
punginhallituksen puheenjoh-
tajisto sekä kaupunginjohtaja. 
Puheenjohtajana toimii kau-
punginvaltuuston puheenjoh-
taja tai hänen estyneenä ol-

lessaan kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja. 

Kollegio on päätösvaltai-
nen kun puolet siihen kuulu-
vista on paikalla päätöstä teh-
täessä. Se kokoontuu, kun jo-
ku kollegion jäsenistä pitää 
kokoontumista tässä päätök-
sessä tarkoitetun asian käsit-
telyä varten tarpeellisena.

Huittisten kauppalanhalli-
tus teki vuonna 1973 päätök-
sen Huittisten mitalien teet-
tämisestä hopeisena ja prons-
sisena sekä päätti niiden 
myöntämisperusteista. Myön-
tämisperusteista päätettiin 
myös vuonna 1977.

Sastamala asfaltoi 
seitsemällä kohteella

Hannu Virtanen

Huittisten kaupunki ehdot-
taa asuntorahaston käyttö- ja 
luovutusrajoituksista vapautu-
neen Kiinteistö Oy Pehtoorin-
tien hallitukselle ja yhtiöko-
koukselle ylimääräisen yhtiö-
kokouksen koolle kutsumis-
ta mahdollisimman pikaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään 
kiinteistöosakeyhtiön muut-
tamista asunto-osakeyhtiök-
si ja samalla yhtiöjärjestyksen 
muuttamista sekä velvoitetaan 
kiinteistöosakeyhtiön hallitus 

valmistelemaan yhtiöjärjestyk-
sen muuttamista koskeva asia.

Tarkoitus on lisäksi valita 
ulkopuolinen asiantuntija val-
mistelemaan yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen liittyvät käy-
tännön toimenpiteet. Asian-
tuntijan tulee tehdä tai teetät-
tää vuokrataloyhtiön asuntojen 
kuntotutkimus ja sopia omis-
tajien kanssa asuntojen jyvi-
tyksestä ja numeroitujen osak-
keiden oikeutuksesta erikseen 
määrättyihin asuntoihin. Asi-
antuntijan tulee tehdä myös 
yhtiön taseen tarkastelu.

Päätös syntyi kaupungin-
hallituksessa äänin 6-3. Rei-
jo Lintunen ehdotti Ashton 
Peasleyn kannattamana, et-
tä kiinteistöosakeyhtiöitä ei 
muutettaisi asunto-osake-
yhtiöksi. Kaupunginjohta-
jan ehdotusta äänestykses-
sä kannattivat Aimo Lepis-
tö, Marja-Riitta Jaakkola, 
Asko Ritakallio, Eevaleena 
Lehtisalo, Mika Stenfors ja 
Satu Törmä. Reijo Lintusen 
ehdotusta kannattivat Aila 
Hänninen, Reijo Lintunen ja 
Ashton Peasley.

Ellivuorella 
kehittämis-

aikeita
Kiinteistö Oy Ellivuori ta-
voittelee asemakaavanmuu-
tosta, jossa monipuoliste-
taan hotellikorttelin majoi-
tuskapasiteettia, tutkitaan 
uusien matkailupalvelujen 
rakentamismahdollisuutta 
sekä uusitaan katujärjestelyä 
ja korttelirakennetta. Majoi-
tusta halutaan sijoittaa hotel-
lin läheisyyteen rakennetta-
viin erillisiin loma-asuntoi-
hin ja sijoittaa nämä omille 
tonteilleen.

Kiinteistö Oy Ellivuori 
onkin esittänyt, että kaupun-
ki laittaisi vireille asemakaa-
vanmuutoksen. Yhtiö huo-
lehtii kaikista kaavanmuu-
toksen aiheuttamista kus-
tannuksista.

Sastamalan kaupungin 
tekninen lautakunta puoles-
taan esittää kaupunginhalli-
tukselle, että se solmisi val-
miiksi neuvotellun maan-
käyttösopimuksen Kiinteistö 
Oy Ellivuoren kanssa.

-70%JOPA

2.95

Aurinko kukkamulta

(1,95 kpl)

3 kpl
Upeat
RUUKKU-
NARSISSIT

Pe 26.3. alk. myös

·
  taloustavaraa
    · Paperitavaraa
       ·

95

(20 kpl) 



5Keskiviikko maaliskuun 24. 2010
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New Holland
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Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen
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Sastamalan kaupunki järjestää 
alkavana keväänä iltoja asuk-
kailleen. Tilaisuudet alkavat kel-
lo 18 ja kahvitarjoilu puolitun-
tia ennen varsinaista tilaisuut-
ta. Kaupunginhallitus hyväk-
syi maanantaina suunnitelman 
asukasiltojen järjestämisestä.

Suodenniemen urheilutalol-
la asukasilta järjestetään 8.4., 
Tyrväänkylän koululla 15.4., 
Äetsä-talolla 22.4., Häijään kou-
lulla 29.4. ja Muistolan koululla 
6.5. Ohjelmassa on kolme val-
misteltua puheenvuoroa, jotka 
käyttävät kaupungin johto, ky-
läyhdistysten edustaja ja nuor-
ten edustaja. Tämän jälkeen 
käydään keskustelu.

Kaupunginhallituksen aset-
tama kansalaisvaikuttamisen 

työryhmä hyväksyi kokouk-
sessaan helmikuussa vilkkaan 
keskustelun jälkeen suunnitel-
man asukastilaisuuksien jär-
jestämisestä.

Työryhmä totesi, että asu-
kastilaisuuksia ei ole järke-
vää yhdistää kaupunginval-
tuuston tai kaupunginhalli-
tusten kokousten yhteyteen. 
Myös lautakunnan julkisen 
kokouksen järjestäminen 
tässä yhteydessä on ongel-
mallista. Työryhmä esittikin, 
että lautakunnat kuntalaisten 
mielenkiinnon lisäämisek-
si harkitsisivat julkisen ko-
kouksen järjestämistä mah-
dolllisuuksien ja ajankäytön 
mukaan.

Uotsola-Tappitori -valaistushanke etenee

Vuokratalojen siirto 
osakeyhtiöön etenee

  Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin tekni-
nen lautakunta hyväksyi tie-
valaistussuunnitelman maan-
tielle 259 välille Uotsola-Tap-
pitori. Valaistava osuus on 
2500 metriä Kotirannantiestä 
Riihenojantielle asti sisältäen 
Uotsolantien risteyksessä ole-
van vanhan valaistuksen uusi-

misen. Lisäksi valaistaan Van-
hankirkontie maantien 259 
risteyksestä lähtien 200 met-
rin matkalta. 

Koska kyseessä on yleinen 
tie, on valaistuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen haet-
tu Pirkanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen 
lupaa. ELY-keskuksen lausun-
non mukaan Sastamalan kau-

punki rakennuttaa valaistuk-
sen kustannuksellaan ja vas-
taa sen kunnossapito- ja ener-
giakustannuksista.

Suunnitelman mukaan va-
laistus toteutetaan myötäävin 
puupylväin ja ilmakaapelilla. 
Tievalaistuksen toteuttaminen 
parantaa merkittävästi erityi-
sesti kevyen liikenteen turval-
lisuutta. Valaistus on tarkoi-

tus toteuttaa samassa urakas-
sa Äetsään tielle 249 suunni-
tellun valaistuksen kanssa.

Mouhijärven kunta päät-
ti aikanaan kohdentaa kunta-
liitoksen yhdistymisavustus-
ta kevyen liikenteen väylän ja 
valaistuksen toteuttamiseen 
välille Uotsola-Tappitori, yh-
teensä 217 000 euroa. Määrä-
rahan riittämättömyyden ta-

kia Sastamalan kaupunginval-
tuusto päätti, että maantiel-
le 259 toteutetaan ainoastaan 
valaistus ja siihen varataan 
tälle vuodelle 100 000 euron 
määräraha. Loppuosa vara-
tusta yhdistymisavustusmää-
rärahasta päätettiin kohden-
taa valtatien 11 alikulkuun ja 
rinnakkaisväylään.

 Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunginhallitus 
hyväksyi maanantaina peri-
aatteen vuokratalojen siirrois-
ta ja fuusioimisista Sastama-
lan Vuokratalot osakeyhtiöön. 
Asian valmistelua jatketaan 
tältä pohjalta. Muutoksen jäl-
keen Sastamalan Vuokratalot 
Oy:n omistuksessa on kaikki-
aan 579 vuokra-asuntoa.

Sastamalan Vuokratalot 
Oy aloitti toimintansa vuoden 
2009 alussa. Yhtiön omistuk-
seen siirtyi tilakeskuksesta 32 
vuokrataloa ja neljän asunto-
osakeyhtiön osakkeet, yhteen-
sä 445 vuokra-asuntoa.

Tavoitteena on ollut, et-
tä vuoden 2010 aikana tul-
laan siirtämään vuokratalo-
yhtiöön Mouhijärven ja Äet-
sän alueen vuokra-asuntoja. 
Siirtoa valmisteltiin neuvot-
telussa, johon osallistuivat 
Sastamalan kaupungin, ti-
lakeskuksen, Sastamalan 
Vuokratalot Oy:n sekä asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiöi-
den edustajat.

Neuvottelussa päätettiin 
esittää kaupunginhallitukselle 
Sastamalan Vuokratalot osa-
keyhtiöön siirrettävät ja fuu-
sioitavat vuokratalot ja yhtiöt. 
Joukkoon kuuluvat apporttina 
kaupungin suorassa omistuk-

sessa olevat kaksi vuokrataloa, 
Kokkila ja Laukkumaakari

Kaupungin tytäryhtiöis-
tä fuusioidaan vuokratalo-
yhtiöön Kiinteistö Oy Koi-
vistonpuisto, Kiinteistö Oy 
Urpontie, As Oy Omakuusi, 
As Oy Hyynilänrivi, As Oy 
Mouhikaani, As Oy Mouhi-
järven Pappilanpuisto ja As 
Oy Mouhijärven Saikkalan-
rinne.

Sastamalan Vuokratalot 
Oy:n tytäryhtiöt fuusioidaan 
emoyhtiöön. Nämä ovat As 
Oy Suodenkorento, As Oy Ko-
tikulma, As Oy Röyskänkulma 
ja As Oy Suodenniemen Röys-
kälä.

Sastamala järjestää 
asukasiltoja keväällä

WWW.ALUEVIESTI.FI
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Marianna Langenoja

Punkalaidun julkisti viime 
viikolla tuoreen matkailu-
esitteen. Lehtisessä esitellään 
paikkakunnan nähtävyyksiä, 
majoituskohteita sekä virkis-
täytymismahdollisuuksia. 

Muun muassa Talonpoi-
kaismuseo Yli-Kirra ja Särkkä 
ovat päässeet esitteen sivuille. 
Matkailuesitteen nimi ”Pun-
kalaidun, kylä tarinoita tul-
villaan”, on kaupunginjohta-
ja Antero Aleniuksen mieles-
tä osuva. Yli 370 vuotta vanha 
kunta on nähnyt monet histo-
rian mullistukset ja pitää si-
sällään suuria tarinoita, jotka 
kiinnostavat ihmisiä. -Punka-
laidun on Pirkanmaan maa-
seutuvaltaisin ja silti kansain-
välisin kunta, Alenius huo-
mauttaa. 

GoTampere yhteistyö 
alkoi vuoden alussa
Sastamalan seudun yrityspal-
velun matkailu aloitti vuoden 
alussa yhteistyön GoTampere-

matkailutoimiston kanssa. Yri-
tyspalvelun kautta myös Pun-
kalaidun pääsi mukaan yhteis-
työhön. Tuoretta esitettä onkin 
tarkoitus jakaa myös GoTam-
pereen kautta, jonka ideana on 

myydä ja markkinoida pirkan-
maalaisia matkailupalveluita 
sekä tiedottaa niistä. -Olemme 
aiemmin tehneet onnistunees-
ti paikallista ja alueellista yh-
teistyötä. Nyt olemme mukana 

myös maakunnallisessa yhteis-
työssä, kunnanjohtaja iloitsi. 

Esitteen taustalla piilee vii-
me vuonna kunnan laajasti an-
saitsema huomio. Punkalaidun 
tuli monelle ulkopaikkakunta-
laiselle tutuksi täyttäessään 370 
vuotta. -Päätimme käyttää tun-
nettuutta hyväksemme ja jul-
kaista kuntaa koskevan esit-
teen. Viimeksi vastaavanlainen 
on julkaistu vuonna 2006, ja 
tietoja oli aika päivittää.

Esitteen toisen painoksen 
on tarkoitus mennä jakoon 
myös Ideaparkiin ja erilai-
siin kesätapahtumiin. Ensim-
mäinen painos on 3000 kap-
paletta. Se jaetaan punkalaitu-
melaisten matkailuyrittäjien, 
kunnan, Sastamalan matkai-
lupalvelun ja GoTampereen 
toimesta. Punkalaitumen Yrit-
täjien sihteerin Aki Mikkolan 
mukaan yhtäkään ylimääräis-
tä esitettä ei tulla painamaan, 
vaan jokainen kappale menee 
jakoon.

Esite löytyy myös Punka-
laitumen Yrittäjien verkkosi-
vuilta. 

Painotuore esite jakoon

Punkalaidun haalii matkailijoita 
entistä sitkeämmin yhteistyöllä

Selkeän ja nykyaikaisen esitteen on suunnitellut ja tait-
tanut Leena Männistö. 

Hannu Virtanen

Satakunnan Osuuskaupan 
kolmas ja koko ABC-ketjun 
107. liikennemyymälä on hy-
vää vauhtia valmistumassa 
Huittisissa, jossa ovet avataan 
toukokuun puolivälin jälkeen. 
Harjannostajaisia vietettiin 
viime perjantaina.

Kooltaan ABC Huittinen 
on 2000 neliömetriä. Tiloihin 
sisältyvät 280 neliön ABC-
Market sekä 300 asiakaspai-
kan ravintola ja Hesburger. 
Paikka on auki ympäri vuoro-
kauden.

-ABC Huittisissa tullaan 
huomioimaan paikallisuus 
tuotevalikoimassa sekä sisus-
tuksessa entistä vuorovaikut-
teisemmalla tavalla, kertoo 
toimialajohtaja Pekka Kakko 
Satakunnan Osuuskaupasta. 
Tiloja ja toimintoja on suunni-
teltu myös erityisesti lapsiper-
heiden viihtymisen lisäämi-
seksi. Lapsille on esimerkiksi 
luvassa ohjattua toimintaa.

-ABC-brändi on markki-
najohtaja toimialallaan. Lii-
kennemyymäläkaupassa ABC 
on edennyt markkinajohta-
jaksi myös polttonestekaupas-
sa, Kakko sanoo.

Töitä tiedossa useille 
kymmenille
Liikennemyymäläpäällik-
kö Greta Mäen mukaan ABC 
Huittisten rekrytointi herätti 

laajaa kiinnostusta. Noin 400 
työnhakijaa lähetti työhake-
muksensa, ja hakijoista valit-
tiin 38 vakituista työntekijää. 
Heistä 19 on kotoisin Huit-
tisista ja 10 muuten läheltä, 
muut tulevat kauempaa. Hei-
dän joukossaan on neljä pori-
laista työntekijää. 

Valituille järjestetään kah-
deksan viikon mittainen pe-
rehdytyskoulutus, joka alkaa 
Huittisissa maaliskuun loppu-
puolella. Lisäksi tullaan vie-
lä palkkaamaan noin 20 kesä-
työntekijää.

Huittisten elinkeinojohtaja 
Eila Törmä sanoo, että Huit-
tisten kaupungille ABC-lii-
kennemyymälän tulo on erit-
täin tärkeä asia. Se vahvistaa 

Huittisten asemaa kaupallise-
na seutukeskuksena. 

-Sahkon alueella tehdyis-
tä isoista maakaupoista on Sa-
takunnan Osuuskaupan in-
vestointi ensimmäinen alueel-
le toteutuva hanke.

Uudesta liikennemyymä-
lästä tulee Huittisten näköi-
nen, mihin olennaisesti vai-
kuttavat esillä olevat valoku-
vat sekä ruokatarjonta. Törmä 
muistuttaa, että Huittinen on 
ruokakaupunki. Hänen mu-
kaansa nyt on myös mahdol-
lisuus ottaa kiinni ohikulkijoi-
ta, jotka saattavat tulla keskus-
taankin. Liikennemyymälän 
valmistuminen tuo tervetul-
lutta parannusta myös paikka-
kunnan kokoustilatarjontaan.

Rakentajat selvisivät 
kovasta talvesta

ABC Huittisten pääsuunnitte-
lija on Arktiira Oy ja pääura-
koitsijana toimii Astora-Ra-
kennus Oy. 

-Työt rakennustyömaal-
la alkoivat syyskuun alussa 
maanrakennustöillä, ja raken-
nuksen perustustöihin pääs-
tiin paalutuksen osalta loka-
kuun puolivälissä, kertoo As-
tora-Rakennus Oy:n toimitus-
johtaja Juha Hakanpää.

Rakennusvaiheessa liiken-
nemyymälän työmaa on työl-
listänyt kymmeniä rakennus-
alan ammattilaisia. Hakanpää 
laskee rakennustöissä olleen 
kaikkiaan 20-30 työntekijää.

Sateinen syksy sekä aikai-
nen, kylmä ja runsasluminen 
talvi toivat rakentajille lisä-
haasteita.  

-Talvella tuli sellaisia 
pakkaspäiviä, joita raken-
nustyömailla ei ole ollut 
seitsemään vuoteen. Läm-
möt saatiin kuitenkin päälle 
tammikuun lopulla ja pääs-
tiin sisätöihin.

Syksyn ja talven säiden li-
säksi kuljetusalan ja satama-
työntekijöiden lakko vaikutti-
vat työmaalla.

-Hyvällä työmoraalilla ja 
yhteen hiileen puhaltamal-
la ovat työt kuitenkin eden-
neet harjannostajaisvaihee-
seen suunnitellussa aikatau-
lussa, Hakanpää kiittelee.

Astora-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakanpää, 
Satakunnan Osuuskaupan toimialajohtaja Pekka Kakko 
ja liikennemyymäläpäällikkö Greta Mäki katsovat kak-
kostien varteen ja tietävät, että uusi liikennemyymälä 
nousee hyvälle paikalle.

Liikennemyymälä työpaikkana kiinnosti satoja

ABC Huittinen avaa 
ovensa toukokuussa

ABC Huittinen on valmistuessaan toukokuussa ketjun 107. liikennemyymälä.

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-Tampere-Helsinki-Vantaa sisältyy hintaan.
(Kuljetuksen aikataulu ja pysäkit ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin)

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 huhtikuun 16 päivään mennessä!

Hiljaisen viikon konsertti 
Mouhijärven kirkossa
Sastamalassa Mouhijärven 
kirkossa on keskiviikkona 
31.3. Jumala rakastaa maa-
ilmaa -konsertti. Tapahtu-
massa hiljennytään Kris-
tuksen kärsimyksen ja so-
vituksen sanoman äärelle 
musiikin muodossa. 

Kirkkomusiikin upeita 
pääsiäisajan teoksia esit-
tää Marianne Fontaine, 
jota säestää pianolla Lasse 
Rajalampi.

 Sastamalan seurakun-
nan järjestämään konsert-
tiin on vapaa pääsy. Kon-
sertti alkaa kello 18.

Jumala rakastaa maailmaa  -konsertissa 
esiintyy Marianne Fontaine.
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 Maija Latva

-Vanhoja jätevesikaivoja ei 
kannata murehtia, koska ne 
saa nykysäädösten vaatimaan 
kuntoon ilman, että koko pi-
hamaa näyttää perunapel-
lolta, vakuuttaa Matti Ha-
kala sastamalalaisesta Sastec 
Oy:stä. Yritys toimittaa jäte-

vesijärjestelmiä Pirkanmaal-
le, Satakuntaan ja Varsinais-
Suomeen.

Jätevesikar toitukseen 
kuuluu kuntoarvion tekemi-
nen vanhoista kaivoista, ym-
päristöhaittojen määrittely, 
ehdotus uudesta jätevesirat-
kaisusta, lupamenettelyn sel-
vittäminen paikallisesti sekä 

tietenkin kustannusarvio toi-
mivasta kokonaisuudesta. 

Sastec tekee ratkaisuja myös 
vesiosuuskunnille, asuntoalu-
eille ja kokonaisille kylille.

Sastecin myymä puhdista-
mo on betonirunkoinen. -Se 
pysyy vankasti paikallaan, 
eikä painu kasaan. Lisäksi se 
on helppo asentaa, koska sitä 

ei tarvitse ankkuroida, Mat-
ti Hakala selvittää. -Jäteve-
sijärjestelmän laadukas ajan 
tasalle saattaminen nostaa 
luonnollisesti myös kiinteis-
tön arvoa, Hakala lisää.

Jätevesijärjestelmien li-
säksi sastamalalaisyritys myy 
erilaisia aurinkolämpökeräi-
miä javesihuoltolaitteita.

Lennokkaita tarjouksia, keväistä 
shoppailutunnelmaa ja iloista 
ohjelmaa koko perheelle!

ilmapalloja• 
poniratsastusta• 
kasvomaalausta• 
tuote-esittelyä• 

            Menossa mukana Kerkko Kilpikonna!
            Tutustu tarjouksiin ja ohjelmaan     
             osoitteessa

Saapastie 2, 33950 Pirkkala, Ark. klo 10–20, La klo 10–18, www.veska.fi 

Kauppakeskus 
Veska, 
Pirkkalassa 

Arvoitus: 
Miksi läntisellä 
ohitustiellä on 

kova kuhina 
loppuviikosta?

Vastaus: 
Kerkko 

kutsui kaverit 
Vauhtipäivien 

humuun!

  osoitteessa

Aleksi 13 • Café Veska 
• Dressmann • HalpaHalli 
• Hennes&Mauritz 
• Horsepro Store • Iittala Outlet 
• Jack&Jones • Jysk • KappAhl 
• Keittiömaailma • Koruveska 
• Kvik • Lindex • Lumoa • Only 
• Sofast • Subway • Suomen 
Polkupyörätukku • Tiimari 
• Top-Sport • Vero Moda 
• Verkkokauppa.com

Lenn
shop
ohje

•
•
•
•

           
           

Kauppakeskus 
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AlAlekkkkekekssisi 13 • Café Veska 
• Dressmann • HalpaHalli 
• Hennes&Mauritz 
• Horsepro Store • Iittala Outlleet
• Jack&Jones • Jysk • KappAhl 
• Keittiömaailma • Koruveskaa
• Kvik • Lindex • Lumoa • Onlyy
• Sofast • Subway • Suomen 
Polkupyörätukku • Tiimari
• Top-Sport • Vero Moda
• Verkkokauppa.com

VIILETÄ 
Kauppakeskus Veskan Vauhtipäiville 

24.–27.3.2010!

Parhaat yhdessä:Parhaat yhdessä:

Nyt vietetään valtakunnallista jätevesiviikkoa

Jätevesijärjestelmien 
uusiminen aiheuttaa 
monille päänvaivaa

”Betoninen pysyy paikoillaan”

 Maija Latva

Tällä viikolla vietetään valta-
kunnallista jätevesiviikkoa ja 
tavoitteena on vauhdittaa ha-
ja-asutusalueiden jätevesien 
hyvää käsittelyä. Jätevesijär-
jestelmän on täytettävä puh-
distustehosta asetetut vaati-
mukset 1.1.2014 mennessä. 

Miten jätevesijärjestelmän 
uusimisessa sitten kannattaa 
edetä, jotta saa kohtuuhintai-
sen ja hyvin toimivan puhdis-
tamon? -Ensimmäinen askel 
on selvittää nykyisen jätevesi-

järjestelmän ikä, kunto ja toi-
mivuus. Tarvitseeko järjestel-
mä ylipäätään saneerausta ja 
jos, niin kuinka paljon? Pelk-
kien saostussäiliöiden puh-
distusteho ravinteiden osal-
ta on 10-15 prosenttia, joten 
saostussäiliöt pelkästään eivät 
enää riitä jätevesiä puhdista-
maan. Vuotavat säiliöt ja jäte-
vesien maahan imeyttäminen 
muodostavat myös aina riskin 
kaivoveden pilaantumiselle, 
muistuttaa Satu Heino Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuo-
jeluyhdistys ry:stä.

-Yhteyttä kannattaa ottaa 
kunnan rakennus- tai ympä-
ristövalvontaan ja selvittää 
kunnan vaatimukset jäteve-
denkäsittelyn suhteen. Kun-
nasta selviävät myös viemäri-
verkoston laajenemissuunni-
telmat ja mahdolliset avustuk-
set, Heino jatkaa.

Hae kotitalous-
vähennystä
Jätevesijärjestelmän uusi-
mistöistä voi hakea kotita-
lousvähennystä. Lisäksi va-

kituisesti asuttujen kiinteis-
töjen jätevesisaneerauksiin 
tai liittymiseen osuuskun-
nan viemäriverkostoon on 
haettavissa Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) talousjätevesijärjes-
telmän parantamisavustus-
ta. Avustusta haetaan omas-
ta kunnasta ja sen myön-
tö perustuu tulo- ja varalli-
suusharkintaan. Avustusta 
voi saada enintään 35 pro-
senttia kustannuksista. Ha-
kuaika päättyy tänä vuon-
na 9.4.

Sastecin myymä järjestelmä on kotimainen. Kuvassa yhtiökumppanit Seppo Ylipaino (vasemmalla) ja Matti 
Hakala. Yrityksen kolmas osakas on Tuomas Hakala.

Nyt kun haja-asutuksen jäte-
vesijärjestelmiä aletaan kun-
nostaa sekä huolto- ja käyt-
töohjeita laatia, tulee myös 
sakokaivolietteiden käsitte-
lyyn kiinnittää huomiota.

• Sakokaivoliete on jätevesi-
en käsittelyssä syntynyttä 
lietettä, joka jätevesiasetuk-
sen mukaan on kuljetetta-
va ja käsiteltävä siten kuin 
siitä säädetään jätelaissa tai 
sen nojalla, eikä sitä voi sel-
laisenaan levittää peltoon. 
Sama koskee umpikaivo-
lietettä.

• Sako- ja umpikaivojen riit-
tävän usein tapahtuvasta 
tyhjentämisestä on asuk-
kaiden huolehdittava kuten 
myös siitä, että työ tilataan 
luvalliselta yrittäjältä, joka 
toimittaa jätteen asianmu-
kaiseen käsittelyyn.

• Sako- ja umpikaivoliettei-
den ammattimainen kul-
jettaminen ja kerääminen 
edellyttää elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökes-
kuksen  päätöksen jätetie-
dostoon hyväksymisestä 
tai ympäristöluvan jättei-
den käsittelyyn. 

• Ammattimaisella toimin-
nalla tarkoitetaan muiden 
kuin oman kiinteistön sa-
ko- ja umpikaivolietteiden 
kuljettamista  ja keräämis-
tä korvausta vastaan, vaik-
ka kyseessä olisi sivuelin-
keino. 

• Esimerkiksi maanviljeli-
jä, jolla on lietevaunu, ei 
voi kuljettaa muuta kuin 
omassa taloudessa synty-
nyttä sako- tai umpikaivo-
lietettä jätevedenpuhdis-
tamon vastaanottopistee-
seen, jos ei ole ilmoittautu-
nut jätetiedostoon.  

• Sako- ja umpikaivolietteen 
vastaanotto- ja käsittelypai-
kalla tulee siis olla ympäris-
tölupa ja yleensä se on jä-
tevedenpuhdistamo, jonka 
yhteydessä on vastaanotto-
piste, josta liete syötetään 
puhdistamolle. Sako- ja/
tai umpikaivolietettä vas-
taanotetaan Laviassa, Pun-
kalaitumella( vain umpi-
kaivo), Sastamalassa  Mou-
hijärvellä, Vammalassa ja  
Äetsässä sekä uusimmassa 
vastaanottopisteessä Suo-
denniemellä, joka otetaan 
käyttöön keväällä 2010. 

Jätevesiviikolla muistutetaan myös sakokaivolietteistä:

”Tyhjentäminen on ammattilaisten hommaa”

 Hannu Virtanen

Erityisesti ikäihmisiä on as-
karruttanut kysymys siitä, 
minkälainen velvollisuus heil-
lä on laittaa jätevesiasiat haja-
asutusalueella kuntoon ja mi-
ten ikä vaikuttaa asiaan. 

Asiaan liittyvä asetus on 
hyvinkin ajankohtainen, sil-
lä se on parhaillaan lausun-
tokierroksella. Tarkkaan ot-
taen ympäristöministeriö on 
pyytänyt lausuntoa hajajätev-
esityöryhmän loppuraportista 
ja luonnoksesta valtioneuvos-
ton asetukseksi talousjäteve-
sien käsittelyvaatimusten toi-
meenpanosta vuosina 2010-
2017. Asetuksen on siis tar-
koitus tulla voimaan kuluvana 
vuonna.

Ilmoitus lykkäyksestä 
Lausuntokierroksella ole-
va asetusluonnos sanoo, et-
tä hajajätevesiasetuksen mu-
kainen siirtymäaika käyttö-
kuntoisille jätevesijärjestel-
mille jatkuu vuoden 2017 
loppuun asti, jos kiinteis-
tön haltija ja muut kiinteis-
töllä vakituisesti asuvat ovat 
täyttäneet 70 vuotta viimeis-
tään  31.12.2013 tai kiinteis-
tö sijaitsee alueella, joka on 
vesihuoltolain tarkoittamas-
sa vesihuollon kehittämis-
suunnitelmassa viimeistään 
31.12.2012 esitetty ulotetta-
vaksi viemäriverkoston pii-
riin 31.12.2017 mennessä.   

Muutoin on voimassa, mitä 
ympäristönsuojelulaissa sää-
detään kiinteistökohtaisesta 
poikkeuksesta sekä mitä haja-
jätevesiasetuksessa säädetään  
kiinteistökohtaiseen jätevesi-
järjestelmän parantamistoi-
mien myöhentämisestä.    

Kiinteistön haltijan on il-
moitettava kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle vuo-
den 2013 loppuun mennessä, 
jos kiinteistöllä lykätään jäte-
vesijärjestelmien parantamis-
toimia asetuksen toisen pykä-
län mukaisesti. Ilmoitukseen 
tulee liittää jäljennös hajajäte-
vesiasetuksen mukaisesta sel-
vityksestä kiinteistön jätevesi-
järjestelmästä.

Ilmoituksesta tulee käydä 
ilmi kiinteistön sijaintitiedot, 
kiinteistön omistajan ja halti-
jan yhteystiedot, lykkäyksen 
peruste eli kiinteistön halti-
jan ja kiinteistöllä vakituisesti 
asuvien henkilöiden nimet ja 
syntymäajat tai arvio kiinteis-
tön viemäriverkostoon liitty-
misen ajankohdasta.  

Mitä kiinteistön haltijan 
ilmoituksesta säädetään, on 
voimassa myös ilmoitettaes-
sa hajajätevesiasetuksen mu-
kaisesti kiinteistökohtaiseen 
jätevesijärjestelmän  paranta-
mistoimien myöhentämises-
tä kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle. Tällaisessa 
ilmoituksessa on lykkäyksen 
perusteen sijasta esitettävä sel-
vitys niistä syistä, joiden vuok-
si käsittelyvaatimusten nou-
dattamiseksi tarvittavat toi-
met ovat kiinteistön haltijalle 
kohtuuttomia. 

Ilmoitus kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ei 

ole tarpeen, jos kunta on il-
moittanut kiinteistön halti-
joille, että kiinteistö sijaitsee 
alueella, joka on vesihuolto-
lain tarkoittamassa vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmas-
sa viimeistään 31.12.2012 esi-
tetty ulotettavaksi viemäriver-
koston piiriin vuoden 2017 
loppuun mennessä. 

Kunnan taas tulee toimit-
taa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle vuo-
den 2014 loppuun mennes-
sä yhteenveto kaikista niistä 
alueensa kiinteistöistä, jotka 
ovat 1.1.2014 olleet vapautet-
tuja talousjätevesien käsitte-
lyä koskevista yleisistä vaati-
muksista.    

Asetus linjaa, että kun-
nan ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen on kohdennet-
tava talousjätevesien käsit-
telyvaatimuksien noudatta-
misen valvontaa jätevesien 
puutteellisesta käsittelystä 
aiheutuvan ympäristön pi-
laantumisen vaaran suuruu-
den perusteella. Talousjäte-
vesien puutteellisesta käsitte-
lystä aiheutuvaa ympäristön 
pilaantumisen vaaraa arvi-
oitaessa huomiota kiinnite-
tään erityisesti kiinteistöllä 
syntyvien jätevesien määrään 
ja laatuun sekä kiinteistön si-
jaintiin suhteessa pohjavesi-
alueisiin ja vesistöön tai sii-
hen johtavan uomaan.

Ikäihmisille luvassa joustoa 
talousjätevesien käsittelyyn

”Asetusluonnos on parhaillaan 

lausuntokierroksella
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU
Eino Pekka Paavali Jalonen Kei-
kyä, Valtteri Eemeli Mikael Vie-
ras
AVIOLIITTOON VIHITTY
Juha Mika Mannerheimo Mou-
hijärvi ja Jaana Kristiina Iso-
Tryykäri Mouhijärvi, Ville Ant-
ti Leikkanen Kiikka ja Irene An-
neli Kaunisto Kiikka
KUOLLUT
Pentti Matias Sivunen 88 v Kei-
kyä, Vilho Armas Pyymäki 84 v, 
Raimo Armas Saarenmaa 76 v 
Kiikka, Taisto Eero Ilmari Ran-
tanen 68 v Karkku, Raili Anneli 
Hiljanen 71 v Euran srk
 
Palmusunnuntain jumalanpal-
velukset su 28.3.
Messu, Tyrvään kirkko klo 10, 
Tenkanen, Ojansivu, Mattila A. 
Messu, Karkun kirkko klo 10, 
Järvinen, Vuoristo. Messu, Kei-
kyän kirkko klo 10, Airas-Laiti-
la, Mattila J. Perhemessu, Sam-
maljoen kirkko klo 13, Järvinen, 
Vuoristo. Sanajumalanpalve-
lus, Mouhijärven kirkko klo 18, 
Hautala, Vuoristo. Sanajuma-
lanpalvelus, Suodenniemen srk-
talo klo 19, Ojansivu, Rajalam-
pi, kirkkokahvit klo 18.30 alka-
en, Taipaleen maatalousnaiset.
Kiirastorstain ehtoolliskirkot 
to 1.4.
Tyrvään kirkko klo 12, Järvi-
nen, Paavilainen, Koikkalainen. 
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilai-
nen, Tenkanen, Mattila A. Kar-
kun kirkko klo 18, Salminen, 
Arto Jaatinen, Vuoristo, kappe-
likuoro. Keikyän kirkko klo 18. 
Airas-Laitila, Inkeroinen, kirk-
kokuoro. Mouhijärven kirk-
ko klo 18, Hautala, Rajalampi, 
kirkkokuoro. Sammaljoen kirk-
ko klo 19, Järvinen, Koikkalai-
nen. Salokunnan kirkko klo 20, 
Hautala, Urpo Vuorenoja. Kii-
kan kirkko klo 20, Airas-Laitila, 
Mattila A. Suodenniemen kirk-
ko klo 20, Ojansivu, Rajalampi.
Via Dolorosa, Vammalan srk-
talo (Asemak. 6)               
Tervetuloa hiljentymään pää-
siäisen sanoman äärelle!
Palmusunnuntai klo 11.30-18

Hiljaisen viikon ma, ti, ke klo 
17-19.30
Kiirastorstai klo 16-18
Pitkäperjantai klo 11.30-18
Kokoonnumme yhteen
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. Srk-piiri ja ehtoolli-
nen, Lantula-talo klo13.15. Tyr-
väänkylän diakonia- ja lähetys-
piirin yhteislauluilta yhteisvas-
tuun hyväksi Aulikki ja Markku 
Uotilassa (Sarkiank. 295) klo 18, 
myös  YV-tuotteita saatavissa.
La 27.3. Talvisota-Requiem, 
Tyrvään kirkko klo 18, Hän-
del-kuoro ja Heikki Sarmannon 
kvartetti, ohjelma 10 e, sotave-
teraanit ja heidän puolisonsa il-
maiseksi.
Ke 31.3. Keskiviikkokerho, 
Sammaljoen kirkko klo 13.

Karkun kappeliseurakunta
Ke 24.3. Virsi-ilta, Salokunnan 
kirkko klo 18, Urpo Vuorenoja.
Ma 29.3. Karkun kamari, eh-
toollinen Karkkukodissa klo 13.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 25.3. Ikäpiste, srk-talo klo 
12-14, kotitapaturmien ehkäisy, 
Marita Pitkänen.
Ke 31.3. Hiljaisen viikon lauluil-
ta, srk-talo klo 18.
To 1.4. Kiirastorstain hartaus-
hetki ja ehtoollinen, srk-talo klo 
12, kirkkokahvit.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 28.3. Konsertti, Kiikan kirk-
ko klo 19, Kiikan torvisoitto-
kunta, Kiikan Nuorten Puhal-
linorkesteri, Tähtikuoro, yksin- 
ja yhteislaulua, järj. Lions Club 
Kiikka.
Ti 30.3. klo 13 lähetyspiiri, srk-
talo, Jouni Pihlajamaa kertoo 
lähetyspioneeri Frans Hannu-
lan vaiheista.
Ke 31.3. Urkukonsertti, Kiikan 
kirkko klo 19, Jari Mattila.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 24.3. Vesunnin-Karinkylän 
kinkerit Eila Turvalla Vesun-
ninhovissa (Vesunninraitti 84) 
klo 18.
To 25.3. Vanhemman väen ker-
ho, Pukaran kylätalo klo 13.
Su 28.3. Tervamäen-Eskolan-
Vestolan-Mierolan kinkerit He-
li ja Markku Salolla (Katinkul-
mant. 72) klo 13. Iltatee ja pal-
musunnuntain myyjäiset, srk-
koti klo 18.45.
Ke 31.3. Esikoislestadiolaisten 
kokous, srk-koti klo 13 ja 18, Ee-
ro Mäkelä, Lauri Koistinen. Hil-
jaisen viikon konsertti ”Juma-
la rakastaa maailmaa”, Mouhi-
järven kirkko klo 18, Marianne 
Fontaine, Lasse Rajalampi.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

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.
Su 28.3. Ristin tie -näytelmä 
Suodenniemen kirkossa  ja rip-
pikoululaisten harjoitukset on 
peruutettu!
Ti 30.3. Päivä- ja perhekerhon 
ym. halukkaiden retki Via Do-
lorosaan, maksuton linja-auto-
kuljetus, lähtö klo12.15 srk-ta-
lo, omat eväät, ilm. viim. 29.3. p. 
041 504 8460 Raili Työppönen.
To 1.4. Vanhemman väen eh-
toollinen srk-talo klo 13.
Nuoret
Pe 26.3. Yökahvila, Kiikan srk-
talo klo 19. Ei toimintaa Nuak-
karilla.
La 27.3. Nuortenilta, Mouhijär-
ven Oravanpesä klo 19. Ei toi-
mintaa Nuakkarilla.
Ke 31.3. Pelivuoro, Muistolan 
koulu klo 19-20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
Ke 24.3. klo 17-19.30 Vakkari 
1- 6 luokkalaisille 050- 3635779
Pe 26.3. klo 12 Lähimmäisruo-
kailu ja EU- kassit Klo 12- 12.30 
Hartaus, klo 12.30 alk. Ruokailu 
ja EU- kassien jako. Klo 18- 21 
Varhaisnuorten ilta.
La 27.3. klo 8.10 Aamuhartaus 
Radio Mantasta, Lea Von Koch.
Su 28.3. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, palmusunnuntain sa-
nomaa, Tuula ja Veli- Matti Se-
lin, Kari Härkönen, pyhäkoulu.
Ti 30.3. klo 17 Hartaus Sasta-
malakodissa, klo 18 Sanan ja 
rukouksen ilta, Kari Härkönen.

Kirpputori Valonpilkku, Pikku-
suonkatu 5 A, av. ti-pe klo 10- 
17 ja la klo 10-13. 044- 5112907
To 1.4. klo 18 Ehtoollisjuhla, 
KH
La 3.4. Myyjäiset torikeskukses-
sa. Leivonnaisia, rahalahjoituk-
sia vast. otetaan: 040- 9610851

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 24.3. klo 18:30 Kahvit ja klo 
19:00 alkaen Yhdistyksen vuosi-
kokous, Rukoushuoneella.
To 25.3. klo 9:30 Äitiparkki, 
Rukoushuoneella, mahdolli-
suus ruokailla edullisesti, Riik-
ka Lindroos.
To 25.3. klo 19:00 Raamattu-ja 
keskustelupiiri Roismalan päi-
väkerholla, Tuomo Hörkkö.
Pe 26.3. klo 18:00-21:00 7-12 
vuotiaiden Kid’s Action Night 
Kiikoisissa Toukolan koululla, 
kuljetus Suodenniemeltä ja La-
viasta.
La 27.3. Nuortenilta tauolla.
Su 28.3. klo 11:00 MESSU, 
Heikki Lehtimäki, saarna Erkki 
Koskenniemi
Karkun Evankelinen Opisto.
Su 28.3. klo 16:00 Kyllä Elämäl-
le, Kaj-Erik Tulkki, Pasuunat, 
juonto Antero Forss, Rukous-
huoneella.

SLEY VAMMALA
To 25.3. klo 16.00 Nuorten raa-
mis Luther-talossa
Su 28.3. klo 11.00 Messu Kar-
kun ev.opistolla toimittaa Heik-
ki Lehtimäki ja Erkki Kosken-
niemi. Pyhäkoulu. Kahvit.
Ke 31.3. klo 18.00 Luther-talos-
sa Vammalan osaston johtokun-
nan kokous
Pe 2.4. klo 11.30 Ristinjuhla 
Luther-talossa mukana Erkki 
koskenniemi. Alussa kahvi. Klo 
13.00 Ristinjuhla Illon rukous-
huoneessa, puhuvat Veli-Matti 
Karo ja Olavi Ryömä.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 25.3. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. Klo 19 Hyvän Sanoman 
ilta Rauno Halisevalla, Halise-
vantie 135, Rämsöö, Marita Kö-
mi, Seppo Sipilä, Raimo Ylinen. 
Pe 26.3. Sar Shalom –tilaisuudet 
alkavat: klo 18-20 sapatti-illalli-
nen alasalissa, Michael Maass, 
Stanislav Zlobin, Mariam Men 
ja Stanislav Veissman. 
La 27.3. klo 9-11:30 seminaa-
ri: seitsemän Herran juhlaa ja 
niiden messiaaninen merki-
tys, Michael Maass. Ruokailu 
7e. Klo 14 suuri messiaaninen 
sapattikokous, Michael Maass, 
Mariam Men, Valeri Sergejevits, 
Stanislav Zlobin, vieraita Venä-
jältä, Ari Tabell ja Toivo Mäki. 
Ruokailu 7e. Klo 18-19.30 Pyhä 
Henki ja tämän merkitys päivit-
täisessä elämässämme, Arthur 
Kukkula, rukouspalvelua. Klo 
19 Kohtaaminen KellariKahvi-
lassa. 
Su 28.3. klo 11 päivätilaisuus, 
Michael Maass: Messias juuta-
laisessa pääsiäisessä ja sen mes-
siaaninen symboliikka. Ruokai-
lu 7e. Klo 15 messiaanisen mu-
siikin konsertti, mezzosopraano 
Mariam Men, laulu- ja soitinyh-
tye Maitoa ja Viiniä Iisalmesta, 
Stanislav Zlobin, Valeri Serge-
jevits ja muita muusikoita Ve-
näjältä. Kahvitarjoilu (vap. eht. 
1e). Tilaisuuksissa kolehti Balti-
an juutalaistyön tukemiseksi Jä-
mijärven Helluntaisrk:n kautta. 
Ma 29.3. klo 17.30-18.00 Tuik-
kukuoron harjoitus. 
Ti 30.3. klo 19 eteläpuolen ru-
kousilta Karoliina ja Aimo Mä-
kisellä, Ampujankatu 11. 
Ke 31.3. klo 15-16 äiti-jump-
pa kerhotilassa. Klo 19 rukous-
ilta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-

luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829. 

Kiikka: 
Ke 31.3. klo 18-19 toimintaker-
ho Nuorisotalolla. 

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 24.3. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla
Pe 26.3. klo 19.30 nuortenilta
Su 28.3. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 yhdistyksen vuosikokous, 
klo 14.30 Elämän lähteellä, Ve-
li-Matti Savijoki, pyhäkoulu ja 
kahvitarjoilu.
Ma 29.3. klo 19 rukousilta. Te-
ro Harjula.
Ke 31.3. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla

Mouhijärvi
ke 31.3. klo 18 rukous/infohet-
ki, klo 19-21 nuortenilta majak-
ka, mukana Leevi Ahopelto.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Roni Erik Anselmi Kokko.
KUOLLUT: 
Reino Ensio Virtanen 84 v, Eeva 
Kristiina Paavola 94 v (Tampe-
reen Kalevan srk).

Ke 24.3. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puol., tak-
kahuone. Klo 19 Tuomaskuoron 
harj. Birgitta-salissa.
To 25.3. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirk-
kokuoron harj. Birgitta-salis-
sa. Klo 19 Täyden evankeliumin 
ilta Soili Lehtisellä, Raskalant. 
184, puhujana Matti Wendelin, 
tervetuloa.
Su 28.3. Klo 10 Perhekirkko 
Huittisten kirkossa,   Lähteen-
mäki, Herranen, Uutaniemi. 
Päiväkerholaiset laulavat. Klo 18 
Sanan ja sävelen ilta Sley:n ruk.
huoneessa, Raimo Kleemola.
Hiljainen viikko:
Ma 29.3. Klo 17 Raamattupii-
ri takkahuoneessa. Klo 19 Ilta-
jumalanpalvelus Huittisten kir-
kossa, Kultalahti ja Bondfolk.
Ti 30.3. Klo 10 Lasten pääsiäis-
kirkko, Kultalahti. Klo 13 Japa-
ni-Kenia läh.piiri Sley:n ruk.
huoneessa, Lehtisaari. Klo 18.30 
Kansanlähetyksen ilta Helena-
salissa, Harri Lammi. Klo 19 Il-
tajumalanpalvelus Huittisten 
kirkossa, Herranen ja Bondfolk.
Ke 31.3. Huom! Ei keskiviikko-
kerhoa eikä työttömien ruokai-
lua. Klo 18 Messu Huhtamon 
kirkossa, Herranen ja Iso-Rau-
tio. Klo 19 Iltajumalanpalvelus 
Huittisten kirkossa, Lähteen-
mäki ja Uutaniemi.
To 1.4. Huom! Ei ystävänkama-
ria. Klo 19 Kiirastorstain messu 
Huittisten kirkossa, Kultalah-
ti, Salenius, Herranen, Lähteen-
mäki ja Uutaniemi.
Pe 2.4. Klo 10 Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus Huittisten 
kirkossa, Lähteenmäki, Salenius 
ja Uutaniemi. Korvenkylän kin-
keripiiri avustaa ja tarjoaa ju-
malanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit Helena-salissa.
Pääsiäinen:
Su 4.4. Klo 8 Sanajumalan-
palvelus Huhtamon kirkos-
sa, Salenius ja Honkanen. Klo 
10 Messu Huittisten kirkossa, 
Salenius, Herranen, Kultalahti, 
Lähteenmäki, Uutaniemi. Raija-
la-Ronkan kinkeripiiri avustaa. 
Klo 16 Keidasmessu Birgitta-sa-
lissa, Herranen ja Uutaniemi.
Ma 5.4. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Herranen, Kulta-
lahti, Uutaniemi. Jokisivun kin-
keripiiri avustaa. Klo 18 Sanan 
ja sävelen ilta Sley:n ruk.huo-
neessa, Esko Haapalainen.
Tytöt ja pojat:
Pe 26.3. Klo 17.30-20.30 
Kids´Action –ilta Huhkolinnas-
sa alakouluikäisille (1-6 lk). Si-
säänpääsy klo 17.15-17.45.
Nuoret:
La 27.3. Klo 19-23 One way Ca-
fe Nuorisoklubilla.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KUOLLUT: 
Esteri Kyllikki Saarinen 89 v.

Ke 24.3. Klo 18 Srk-talolla lähe-
tyksen lauluilta, Heikki Lehto-
nen ja Honkanen.
Pe 26.3. Klo 10 Lasten pääsiäis-
kirkko, Keijo, Hilkka ja Sirpa. Ei 
murukerhoa!
La 27.3. Klo 20.30 Sankarihau-
doilla Valon hetki – iltahartaus 
kynttilöiden valossa, Honkanen, 
Sirkka Aalto, srk-kuorolaisia.
Su 28.3. Klo 11 Kukonhar-
jan kylätalolla pyhäkoulu. Klo 
18 Tuomasmessu kirkossa, 
Salenius, Tuomaskuoro, Uuta-
niemi.
Ti 30.3. Klo 18 Virsihartaus kir-
kossa, Honkanen, Yli-Hukkala.
Ke 31.3. Klo 13.30 Annalassa 
ehtoollishartaus, Plit, Yli-Huk-
kala, Honkanen. Klo 18 Harta-
us kirkossa, Antero Kallio ja lau-
luryhmä Viialasta, Plit, Honka-
nen.
To 1.4. Klo 18 Messu, saarna Ol-
li Koskenniemi, Plit, Honkanen.
Pe 2.4. Klo 10 Sanajumalan-
palvelus, urut vaikenevat, Plit, 
Honkanen ja srk-kuoro.
La 3.4. Klo 20 Pääsiäisen tulet 
Tuulikki-Vampulan lentoken-
tällä. SaviCat, joht. Leena Salo-
nen, tulkitsee Jeesuksen maal-
lista vaellusta, Johanna Hemmin 
lauluryhmä laulaa ja laulattaa.
Su 4.4. Klo 11 (huom. aika!) 
Pääsiäisen jumalanpalvelus, Plit, 
Honkanen.
Tulevaa: 28.4. Iltapäiväker-
hon ja vanhemman väen ret-
ki Viialaan ja Vesilahdelle. Ret-
ken hinta 15 e. Tied. ja ilm. 20.4. 
mennessä p. 0440-560163 (Elisa 
Kisamaa lomalla 1.-13.4.).

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi  

Ke 24.3. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit
To 25.3. klo 17.30 Kuorohar-
joitus
Pe 26.3. klo 17.15-20.30 Kids 
Action Night -monitoimi-ilta 
alakouluikäisille Huhkolinnassa 
klo 18.30 Rukoustilaisuus Anita 
Ruusumaalla, Puistokuja 4
La 27.3. klo 15 Evästä elämään 
-tilaisuus, ruumiin ja hengen 
ravintoa, musiikkia, tarjoilua, 
ruokakassijako klo 19-23 One 
Way Cafe Nuorisoklubilla
Su 28.3. klo 13 Jumalanpalve-
lus, seurakunnan vuosijuhla, 
Huittisten Rukoushuoneyhdis-
tys Siion ry:n vuosikokous klo 
14, tarjoilua klo 17-20 Iltalamp-
pu -ohjelma, Iskelmä 93,0 Mhz
Ma 29.3. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuoret
Ti 30.3. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
Ke 31.3. klo 18 Pääsiäiskuvael-
ma Risto Ryti -salissa, tule mu-
kaan pääsiäisen tunnelmaan

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 24.3. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Ketolassa, Pehulantie 36. 
Lauluhetki terveyskeskukses-
sa klo 18. Osallistutaan rukouk-
seen Israelin psta klo 18 SRK-
keskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis. 
Pe 26.3. Yht.kr. Kids`Action 
Night Huhkolinnassa klo 17.30-
20.30, talkoolaisia tarvitaan vie-
lä, tied. Pauliina, 0440 568190.
La 27.3. Yht.kr. Lauantai-Lep-
pis klo 11-13 Nuorisoklubilla. 
Vedet virratkoon klo 20, Marjo, 
Raili, Ritva ym. 
Su 28.3. Pyhäkoulu klo 17. Raa-
mattutunti klo 17, Juhani Mat-
telmäki, Ritva Kirra. Srk:n vuo-
sikokous klo n. klo 18.10.
Ma 29.3. Rukousilta klo 19.
Ti 30.3. Alfa-kurssi klo 18.
Ke 31.3. Mm. aamurukouspiiri 
klo 9.30 Aholaisella, Vesiniityn-
tie 206, Pyhällys. Osallistutaan 
Ilonkylväjien ja Kotikirkon järj. 
pääsiäiskuvaelmaan ”Riisuttu” 
Risto Ryti salissa klo 18.
Tervetuloa!
Huom.! Huhtikuusta alkaen 
sunnuntaisin kokoonnumme 
klo 18

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: 
Pauli Lennart Männistö 69 v. ja 
Hannu Matti Kähäri 62v.
VIHITTY: 
Timo Juhani Ketonen ja Auli 
Tuulikki Vitikkala.

KASTETTU: 
Alex Mico Mathias Multanen.
Yhteisvastuulipaskeräys tuot-
ti 1547,85 euroa. Lämmin kii-
tos kaikille keräilijöille ja lah-
joittajille.
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.
Pe 26.3. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8.
Palmusunnuntai 28.3. Sanaju-
malanpalvelus klo 10, Veijo Jär-
vinen, kanttorina  Jukka Saarni, 
lukijana Saara Mustonen. - Seu-
rat Rauhanyhdistyksellä klo 16.
Hiljaisen viikon ma 29.3. Aa-
murukous srk.keskuksessa klo 
8. - Pietarin pääsiäinen Koke-
mäen kirkossa klo 19, Tuomas 
ryhmä.
Hiljaisen viikon ti 30.3. Iltaves-
per kirkossa klo 19, Lars Paju-
niemi, Henri Tuominiemi.
Hiljaisen viikon ke 31.3. Päi-
vähartaus ja HPE:n vietto Ko-
kemäen terveyskeskuksessa klo 
13.15. Pääsiäisvaellus srk.kes-
kuksessa klo 18.30 ja 19.
Kiirastorstai 1.4.  Päivähartaus 
ja HPE:n vietto Henrikinhovissa 
klo 13.30. - Messu kirkossa klo 
19, Veikko Ruusuvuori, Mark-
ku Tuomikorpi, Henri  Tuomi-
niemi.
Pitkäperjantai 2.4. Sanaju-
malanpalvelus kirkossa klo 10, 
Veikko Ruusuvuori, Henri Tuo-
miniemi, kirkkokuoro. -Ves-
per Kooman siunauskappelis-
sa klo 18, Marja Joukio-Hirvi-
järvi , Henri Tuominiemi, kirk-
kokuoro.
Pääsiäispäivä 4.4. Messu kir-
kossa klo 10, Marja Joukio-Hir-
vijärvi, Lars Pajuniemi, Hen-
ri Tuominiemi, lukijana Hilkka 
Pere, kirkkokuoro. - Pääsiäis-
kukkia otetaan vastaan Koke-
mäen kirkossa klo 9.20-9.55. 
Messun jälkeen kukat viedään 
tervehdyksenä seurakuntamme 
alueen hoitolaitoksiin.
2.pääsiäispäivä 5.4. Sanajuma-
lanpalvelus kirkossa klo 10, Erk-
ki Juutinen, Marja Joukio-Hirvi-
järvi, Henri Tuominiemi, lukija-
na Saku Mekkonen.
Pyhäkoulu:
Su 28.3. Askartelupyhäkoulu 
klo 12.-13.30 srk.keskuksen ala-
kerrassa.
Päivä- ja perhekerhot:
Hiljaisella viikolla 29.3.-1.4. ei 
normaaleja kerhoja, vaan osal-
listumme Kokemäen srk.kes-
kuksessa ti.30.3. tai ke 31.3. aa-
mupäivällä järjestettävään pää-
siäisvaellukseen. Katso monis-
teesta oman kerhoryhmäsi aika. 
Yleinen koko seurakunnalle tar-
koitettu pääsiäisvaellus ke 31.3. 
klo 18.30 ja klo 19. Tiedustelut 
Mervi puh. 041-468 7610.
Nuorisotyö:
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16-17.30. - Raa-
mis klo 15.30-16.30 torstaisin 
Pappiksella, Johanneksen viides 
luku. - Pelisali torstaisin Tulkki-
lan koulun salissa  klo 17-18, tu-
le pelaamaan rennolla otteella.
Hiljaisella viikolla ei kerhoja.
Muu ohjelma:
Pe 26.3. Reissu Musamessuil-
le Helsinkiin. Lähtö 15.15 Ui-

Kuolleita

Seurakuntatietoja

Vauva-
uutisia
Jutta-Juulia Sinisalo ja Jani 

Koskinen ovat saaneet tytön 
28.2.2010. ”Kirsikalla” oli painoa 
3650g ja pituutta 50cm. Hoito-
apuna ovat sisarukset Perttu, 

Tuukka ja Iina.

Maarit Junell ja Jan-Michael 
Junell Sastamalan Kärppälästä 

ovat saaneet tyttövauvan 
3.3.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Heli ja Jari Lundgren Huittisista 
ovat saaneet poikavauvan 

10.3.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Maj-Lis Välijeesiö ja Janne Ryö-
mä Sastamalasta ovat saaneet 
tyttövauvan 9.3.2010 VAS:ssa 

Vammalassa.

Maria ja Teuvo Rehakka 
Sastamalan Kämmäkästä ovat 
saaneet tyttövauvan 12.3.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Henna Malmström ja Mikko Ra-
peli Sastamalan Äetsästä ovat 
saaneet poikavauvan 4.3.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Mika ja Mirva Lehtinen Huitti-
sista ovat saaneet poikavauvan 
2.3.2010 VAS:ssa Vammalassa. 

Amandan pikkuveli painoi 
2820 g ja pituutta 47,5 cm.

SAR SHALOM –  MESSIAANINEN
SEMINAARI JA MUSIIKKIJUHLA

.
€

Järj. Jämijärven ja Vammalan helluntaiseurakunnat sekä
Fidan Baltian juutalaistyön tiimi.

Rakkaamme

Raili Anneli
HILJANEN
os. Maijala

* 10.2.1939
† 27.2.2010

Enkeli vierellä hiljaa kulki,
tarttui käteen väsyneen.
Silmät sulki,
syliinsä otti siivillään,
kuiskasi hiljaa, lähdetään.

Kaivaten
Markus, Marjut, Santeri, Jere ja Lotta
Keijo
Juha ja Heidi
sukulaiset ja ystävät
Esko

Rakkaamme on siunattu hiljaisuudessa,
Railin omasta toiveesta. Lämmin kiitos osanotosta.
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mahallin kentältä, paluu noin 
03.15. Lipun hinta 15 euroa. 
Esiintyjinä esim. Kevin Max 
(USA), Bob K. (Swe), Lumina 
Polaris, Saraste.  Ilm.Elinalle.
Isoset jatkavat Musamessujen 
jälkimainingeissa Pappiksel-
la lauantain Isosleirin merkeis-
sä. Yöpymisvälineet ja Raamat-
tu mukaan. Ilmoita jos et ole tu-
lossa. (Isosille Musamessut il-
maiseksi.)
Kiirastorstaina 1.4.   klo 19 
osallistutaan messuun ja lähde-
tään yhdessä jatkoille Pappik-
selle.
Nuorten pääsiäisleiri säkylä-
läisten ja huittislaisten kanssa 
2.-4.4. Säkylän Pihlavassa. Lei-
rin hinta 20  euroa. Hyvää seu-
raa, maittavaa ruokaa, kauniit 
maisemat… ja pääsiäisen paras 
sana! Ilmoittaudu Elinalle tai 
Sannalle.
Nuoret aikuiset:
Nuorten aikuisten kokoontu-
minen su 28.3. Pappiksella klo 
16. Tervetuloa mukaan kaikki 
noin 20-40-vuotiaat! Tutustu-
taan, jutellaan, kahvitellaan ja 
mietitään miten haluaisimme 
toimintaa kehittää.
Lähetyskirpputori: Ti 30.3. 
myyjäiset klo 10, alkuhartaus 
klo 9.45. Avoinna: ti-pe klo 10-
16 ja la klo10-13.

Kauvatsan alue:
Pe 26.3. Raamattupiiri srk.talol-
la klo 18.
Palmusunnuntai 28.3. Sana-
jumalanpalvelus klo 10, Veik-
ko Ruusuvuori, Paula Tuomisto, 
lukijana Pirjo Reikko. Jumalan-
palveluksen jälkeen seurakunta-
talolla kirkkokahvit ja lähetysar-
pajaiset.
Hiljaisen viikon ke 31.3. Luu-
kas-passio kirkossa klo 19, kirk-
kokuorot.
Kiirastorstai 1.4. Messu kir-
kossa klo 19, Marja Joukio-Hir-
vijärvi, Lars Pajuniemi, Paula 
Tuomisto.
Pitkäperjantai 2.4. Sanaju-
malanpalvelus kirkossa klo 10, 
Lars Pajuniemi, Paula Tuomis-
to, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivä 4.4. Perhemessu 
kirkossa klo 10, Veikko Ruusu-
vuori, Paula Tuomisto, kirkko-
kuoro.
2.pääsiäispäivä 5.4. Sanaju-
malanpalvelus kirkossa klo 18, 
Marja Joukio-Hirvijärvi, Henri 
Tuominiemi.
Päivä- ja perhekerho
Ma 29.3. ei päiväkerhoa eikä to 
1.4. perhekerhoa vaan osallis-
tumme Kokemäen srk.keskuk-
sessa järjestettävään pääsiäis-
vaellukseen ti 30.3. klo 10. Lin-
ja-auto lähtee Kauvatsan seura-
kuntatalolta klo 9.05 ja kulkee 
Päiväpesän päiväkodin ja Kor-
keaojan ryhmiksen kautta srk.
keskukselle. Kerholapsilla huol-
tajat mukana. Takaisin kerholla 
klo 12 mennessä.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 24.3. klo 18.30 Israel-ilta/
Anneli Savolainen. Kahvia tar-
jolla puoli tuntia ennen koko-
uksen alkua.
Su 28.3. klo 11.00 Päivätilai-
suus / R. Rahnasto. Klo 16.00 
Iltatilaisuus/R. Rahnasto.
Ti 30.3. klo 18.00 Naisten kas-
vuryhmä
To 1.4. klo 18.00 Ylösnou-
semusjuhla ja ehtoollinen

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLEET: 
Arvo Artturi Haapala 78 v., Tau-
no Augusti Hepokorpi 91 v

Pe 26.3. klo 12:30 Arkipyhäkou-
lu Toukolan koululla. Klo 14-15 
Laulutilaisuus vanhustentalolla, 
lauletaan kärsimysajan virsiä, 
kaikki tervetuloa! Klo 16-18 Lä-
hetystori srk-talolla.
Pe 26.3. klo 18-21 Kids Action 
Night Toukolan koululla.
La 27.3. klo 9 Rippikoulu srk-
talolla.
Su 28.3. klo 18:30 Yhteiskris-
tillinen sanan- ja rukouksen il-
ta srk-talolla. Kahvitus alkaen 
klo 18:00. Mukana Ilmari Mus-
tonen Orivedeltä, Hanna He-
pokorpi ja kirkkokuoro esittä-
vät Marju Koivuniemen lauluja. 
Lastenhoito järjestetty.
Ke 31.3. klo 12:30 Ehtoollinen 
Ilolassa.
To 1.4. klo 12:30 Ehtoollinen 
vanhustentalon kerhohuone. 
Klo 19 Ehtoolliskirkko, saarnaa 
Hannu Uusmies.
Pe 2.4. klo 10 Sanajumalanpal-
velus
Su 4.4. klo 10 Pääsiäismessu
Ma 5.4. klo 10 Sanajumalanpal-
velus. Klo 14 Kinkerit Hannu ja 
Tanja Veittimäessä

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 24.3. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
To 25.3. Ei kerhoa.
Pe 26.3. klo 18-21 Kids´Action 
Night Toukolan koululla, klo 19 
Teetupa Lavian nuorisotalolla.
Su 28.3. klo 11 Päivätilaisuus, 
Jukka Mäkinen. Keittolounas 
kokouksen jälkeen nuorisotyön 
hyväksi. Klo 18.00 Yhteiskristil-
linen ilta seurakuntatalolla, mu-
kana Ilmari Mustonen.
Ma 29.3. klo 19 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 31.3. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

Pe 26.3. klo 19 arkimessu
La 27.3. klo 9 alkaen martoil-
la lipaskeräys yhteisvastuun hy-
väksi kauppojen edessä
Su 28.3. klo 10 sanajumalan-
palvelus; klo 16 lättykirkko srk-
kodilla: tule mukaan perheiden 
kirkkohetkeen
Ti 30.3. ehtoollishartaudet: klo 
13 vanhustentalojen kerhohuo-
ne, klo 14.30 Lavian vuodeosas-
to, Sanaa ja säveliä hiljaiselle vii-
kolle kirkossa klo 19
Ke 31.3. ehtoollishartaudet: klo 
12.15 Päivätoiminta klo 14 Ko-
tiranta 2
To 1.4. klo 13.30 pääsiäisharta-
us Kotiranta 1, klo 19 Kiirastors-
tain messu kirkossa
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus
La 3.4. klo 23 Pääsiäisyön messu
Su 4.4. ei jumalanpalvelusta
Ma 5.4. klo 10 Toisen pääsiäis-
päivän sanajumalanpalvelus
Nuoret:  
La 27.3. klo 17.30-19 viihdy vin-
tillä.

Punkalaidun
KASTETTU: 
Netta Hannele Dahl (Kangasa-
lan srk).
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 pää-
siäiskirkko kirkossa. (Tulkki, Jo-
kitalo, Tasanen, Maarit Huusko-
nen). Virret lasten virsikirjasta: 
5, 60, 34:1-2, 30, 38, 167, 31. 
Ma 29.3. klo 14 Kaisanko-
din ehtoollinen (Karo). Klo 18 
-20  opastetut  pääsiäisvaelluk-

set  kirkossa. Lähdöt ½ tunnein 
välein. 
Ti 30.3. klo 11 Saimikodin eh-
toollinen (Karo). Klo 13 päivä-
toimintakeskuksen messu kir-
kossa (Tulkki, Pyykkö). Klo 18-
20  opastetut pääsiäisvaellukset 
kirkossa. Lähdöt ½ tunnein vä-
lein. 
Ke 31.3. klo 17 raamattu- ja ka-
tekismuskoulu srk-talolla (Tulk-
ki). Klo 18 hiljaisen viikon ilta-
musiikki kirkossa. 
To 1.4. klo 12 kaikkien koulu-
jen pääsiäiskirkko kirkossa . Klo 
14 Kiirastorstain messu kirkossa 
(Tulkki, Karo, Jokitalo) Pakari-
laulajat laulaa. Jos haluat kirkko-
kyydin kirkkoon, soita kirkko-
herranvirastoon puh. 7674119. 
Klo 19 Kiirastorstain messu kir-
kossa (Karo, Tulkki, Jokitalo). 
Kirkkokuoro laulaa. Päätteeksi 
lauletaan yhdessä ”Käy yrttitar-
hasta polku”. Jos haluat kirkko-
kyydin kirkkoon, soita kirkko-
herranvirastoon puh. 7674119. 
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain 
Sanan jumalanpalvelus kirkossa 
(Tulkki, Jokitalo). Kirkkokuo-
ro. Urut ovat vaiti. Klo 13 Ris-
tinjuhla Illon rukoushuoneessa 
, Olavi Ryömä, Karo. 
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän 
messu kirkossa (Karo, av. Tulk-
ki, Jokitalo). Kirkkokuoro. Klo 
13 Messu Halkivahan kirkossa 
(Karo, Jokitalo). 
Ma 5.4. klo 18 II pääsiäispäivän 
jumalanpalvelus kirkossa (Tulk-
ki, Jokitalo).
Nuorisotyö:  
Pe 26.3. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla
La 27.3. klo 10-13 Koko per-
heen askartelupäivä srk-talolla. 
Tarvikemaksu 2e/hlö.
Hiljaisella viikolla ei kerhotoi-
mintaa.
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.
Tulevaa: 
Helatorstaina 13.5. kokoontu-
vat 50-vuotta sitten ripille pääs-
seet messuun ja yhteiseen yh-
dessäoloon srk-talolle. Tarjoilu 
12 euroa/hlö. Ilmoittautumiset 
7.5. mennessä tarjoilun tähden 
kirkkoherranvirastoon puh. 
7674119. Mukaan puoliso, saat-
taja. Myös yhteiskoulusta joulu-
kuussa 1959 ripille päässeet ovat 
tervetulleita mukaan. Laita sana 
kiertämään.
Hiljaisen viikon ja pääsiäisen ta-
pahtumat kirkossa:
Su 28.3. klo 10 Palmusunnun-
tain perhekirkko ja lasten pää-
siäiskirkko kirkossa
Su 28.3.-5.4. kirkossa näytteillä 
pääsiäisajan tapahtumia.
Ma 29.3. Opastettu pääsiäis-
vaellus kirkossa  kello 18-20. 
Lähdöt puolen tunnin välein.
Ti 30.3. Opastettu pääsiäisvael-
lus kirkossa kello 18-20. Lähdöt 
puolen tunnin välein.
 Ti 30.3. klo 13 päivätoiminta-
keskuksen messu.
Ke 31.3. klo 18 hiljaisen viikon 
iltamusiikki.
To 1.4. klo 12 kaikkien koulu-
jen pääsiäiskirkko. Klo 14 kii-
rastorstain messu. Klo 19 kii-
rastorstain messu.
Pe 2.4. klo 10 pitkäperjantain 
jumalanpalvelus.
Su 4.4. klo 10 pääsiäispäivän 
messu.
Ma 5.4. klo 18 II pääsiäispäivän 
jumalanpalvelus. Huom. aika!

Köyliö
KUOLLUT: Helvi Maria Haka-
la e. Korell Voitoisista, 85 v, Si-
mo Samuli Urpilainen Kepolas-
ta, 61 v

Hautauspalvelut

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

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

Via Dolorosa kirkastaa 
pääsiäisen sanomaa

Talvisota-Requiem 
lauantaina Tyrvään kirkossa

Vammalan seurakuntatalossa 
voi palmusunnuntaista pitkä-
perjantaihin hiljentyä pääsiäi-
sen sanoman äärellä. Via do-
lorosa –pääsiäisvaellus joh-
dattaa kulkijan pääsiäisen ta-
pahtumasta toiseen. Puheen 
ja selittämisen sijaan kulki-
ja haastetaan mukaan ker-

tomukseen. Näkemään, ko-
kemaan ja miettimään omaa 
roolia ja suhdetta pääsiäisen 
tapahtumiin.

Via dolorosa on rakennettu 
Vammalan seurakuntataloon 
jo toistakymmentä kertaa. Se 
kokoaa tekijöitä ja kävijöitä 
koko seurakunnan alueelta.

Via Dolorosa on avoinna 
yleisölle seuraavasti: Palmu-
sunnuntai 28.3. kello 11.30-
18, ma-ke 29.3.-31.3. kello 17-
19.30, kiirastorstai 1.4. kello 
16-18 sekä Pitkäperjantai 2.4. 
kello 11.30-18.

Tamperelainen Händel-kuo-
ro ja Heikki Sarmannon kvar-
tetti esittävät Talvisota-Requi-
emin Tyrvään kirkossa lauan-
taina 27. maaliskuuta kello 18. 
Heikki Sarmannon Händel-
kuorolle säveltämä jazz-vai-
kutteinen sielunmessu kunni-

oittaa Suomen Talvisodan uh-
rien muistoa.

Jazz-kvartetissa soittavat 
Sarmannon lisäksi Junnu Aal-
tonen, Pekka Sarmanto ja Rei-
no Laine. Konsertin johtaa 
Händel-kuoron taiteellinen 
johtaja Debra Gomez-Tapio. 

Teoksen libreton on kirjoitta-
nut Kim Rich. 

Konserttiohjelmia myy-
dään ovelta. Sotaveteraaneilta 
ja heidän puolisoiltaan ohjel-
masta ei peritä maksua.

To 25.3. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa, Vuorinen. Vieraana 
lapsipsykologi Terttu Jokinen. 
Klo 18 lauluryhmän harjoituk-
set seurakuntatalolla, Ketola.
Su 28.3. klo 10 palmusunnun-
tain perhekirkko kirkossa, Vuo-
la, Ketola. Kerhokirkko. Kirkon 
jälkeen seurakunnan varhais-
nuorten kerhot esittelevät toi-
mintaansa Järvisalilla. Kirkko-
kahvien ohella arvontaa, Vuola, 
Saarenketo (Huom. siirrytään 
kesäaikaan).
Ke 31.3. klo 13.30 ehtoollishar-
taus Palvelukeskuksessa, Vuo-
la, Ketola. klo 18 pääsiäiskuva-
elma seurakuntatalolla. Terve-
tuloa seuraamaan pääsiäisen ta-
pahtumista kertovaa kuvaelmaa.
To 1.4. klo 18 kiirastorstai-illan 
ehtoolliskirkko Köyliön kirkos-
sa, Vuola, Ketola.
Pe 2.4. klo 10 pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus kirkossa. 
Urut vaikenevat.
Su 4.4. klo 10 ensimmäisen pää-
siäispäivän messu Köyliön kir-
kossa.
Ma 5.4. klo 10 toisen pääsiäis-
päivän messu Vuorenmaan kir-
kossa. Palveluvuorossa Vuoren-
maan maa- ja kotitalousnaiset 
sekä kyläyhdistys. Kirkkokahvit.
Nuorisotyö:
To 25.3. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.
Pe 26.3. klo 18 nuortenilta seu-
rakuntatalolla, Makke: ”Taru 
ristin Herrasta”.

Säkylä
KASTETTU: 
Olli Aleksanteri Tamminen, Hy-
vinkäältä ja Helmi Ilona Alek-
sandra Lehtonen Maskusta
KUOLLUT: 
Jouko Kalervo Tammenlaakso, 
63 v, Esko Veikko Nikki 76 v.
Ke 24.3. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla
Ke 24.3. ei ole raamattupiiriä
Kirkkoherranvirasto suljettu to 
25.3. klo 12.30 saakka.
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
Ma 29.3. klo 17.30 naisten sau-
na Pihlavassa. Klo 18 hiljaisen 
viikon hartaus kirkossa, Isotalo, 
Perko. H.Koivisto, naisten sau-
naillan väki, laulu Arja Salonen 
ja tekstinluku Pirkko Salonen
Ti 30.3. klo 12.30 avopalvelu-
keskushartaus seurakuntatalos-
sa, ehtoollisen vietto, Niemi-
nen, H.Koivisto, Junnila, (glu-
teeniton leipä) .Klo 18 hiljaisen 
viikon hartaus, puhe K.Koivisto, 
lit Nieminen, Junnila, musiikkia 
Pirkka Th essler & co
Ke 31.3. klo 18 hiljaisen viikon 
hartaus kirkossa, Nieminen, 
Junnila, Huittisten musiikki-
opiston kamariorkesteri. Klo 19 
miestenpiiri osallistuu kirkkoti-
laisuuteen, minkä jälkeen vain 
sauna Pihlavassa
To 1.4. klo 9-12  lipaskeräys-
tä yhteisvastuulle Huovintorin 
edessä. Klo 18 kiirastorstain eh-
toollisenvietto kirkossa, Niemi-
nen, Perko, Säkylän mieskvar-
tetti, av. Järvinen, Mäntynen, 
Salo
Pitkäperjantaina 2.4. klo 20 
kirkossa sanajumalanpalvelus, 
s Isotalo, lit Nieminen, kirkko-
kuoro, lukija Reijo Virmavirta
Pääsiäispäivän 4.4. klo 10 mes-
su, Isotalo, Perko, Laitala, nuo-
ret avustavat, kirkkokuoro lau-
laa
Ma 5.4. klo 18 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Isotalo, Perko

 Minna Isotalo

Läheisen kuolema, avioero, 
työttömyys, sairaus ja onnet-
tomuuden uhriksi joutuminen 
ovat kaikki asioita, joita voi ni-
mittää elämän kriiseiksi. -Vai-
keudet tulevat harvoin kel-
lo kaulassa, eli kriisi on usein 
jotakin, joka yllättää ihmisen 
täysin. Kriisin traumaattisuus 
riippuu paljon ihmisen iästä ja 
voimavaroista, sanoo Saspen 
psykiatri Mari Varga. 

Sastamalan perusturva-
kuntayhtymän järjestämässä 
neljännessä miesseminaaris-
sa puhunut Varga korosti niin 
sanottujen pehmeiden arvo-
jen merkitystä miehen elä-
mässä. -Miehistä itsetuntoa 
koettelevat ehkä eniten ko-
viin arvoihin; seksi, valta, ra-
ha liittyvät menetykset. Kui-
tenkin esimerkiksi perhe, ys-
tävät, työyhteisö ja harrastuk-
set ovat tekijöitä, joiden avulla 
ihminen usein selviää vaikeis-
takin menetyksistä. Läheisen 
kuolema tai vakava sairastu-
minen ovat myös tapahtumia, 
jotka saavat ihmisen pohti-
maan uudelleen elämänar-
vojaan, asioita, jotka oikeas-
ti merkitsevät itselle kaikkein 
eniten.

Sokkitilasta 
tunteiden käsittelyyn
Mari Vargan mukaan kriisin 
yllättävyys pistää yleensä ko-
ko elämän poikkeustilaan, ja 
ihminen menee sokkiin. Sok-
kivaihe on aivojen suojautu-
mistila, jossa tapahtumat eivät 

tunnu todellisilta ja omakoh-
taisilta. Usein epätodellisuu-
den tunnetta seuraa tunnere-
aktio, jossa tunnetilat vaih-
televat tyypillisesti pelon ja 
avuttomuuden tunteista suo-
ranaiseen kauhun kokemuk-
seen. -Kun tapahtuneen al-
kaa käsittää, niin se herättää 
myös voimakkaita tunteita ku-
ten pelkoa, surua, syyllisyyttä, 
epätoivoa ja häpeää. Myös fyy-
siset oireet kuten väsymys, va-
pina ja unioireet ovat yleisiä, 
Varga kuvailee.

Psykiatri Mari Varga ker-
too kriisistä selviytymisen 
olevan pitkä prosessi, johon 
kuuluu taistelu kipeimpien, 
mieleen tulvivien muistojen 
ja toisaalta muistojen kieltä-
misen välillä. -Jatkuva muis-
tossa eläminen ja niihin up-
poaminen ei ole hyväksi toi-
pumisen kannalta, eli esi-
merkiksi työssäkäynti voi olla 
selviytymisstrategia, kun ih-
minen saa ajatuksensa kiinni 
muihin asioihin ja annoste-
lee olosuhteiden pakosta tun-
teitaan. Terve kieltäminen ei 
kuitenkaan ole sama asia kuin 
trauman kohtaamatta jättä-
minen. Kriisitila on proses-
soitava ennemmin tai myö-
hemmin.

-Kohtaa itsesi, ajatuksesi 
ja tunteesi. Jos pahin pelko-
si on se, mitä muut ajattele-
vat, niin unohda muut ja kes-
kity itseesi. Yhden elämänalu-
een romahtaessa on hyvä yrit-
tää turvautua muihin itselleen 
tärkeisiin asioihin, Varga oh-
jeistaa. Vaikka kriisi tuo tul-
leessaan menetyksen tuntei-

ta ja surua, niin niiden kans-
sa oppii elämään. -Kaikki elä-
mässä vastaan tulevat kriisit 
tuovat mukanaan muutoksia, 
eivätkä kaikki muutokset vält-
tämättä ole pahasta. Esimer-
kiksi työpaikan menetys voi 
johtaa uuden ammatin löyty-
miseen ja lisätä perheen yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. 

Avun hakeminen 
on rohkea teko
Perinteisinä pidetyt suomalai-
sen miehen selviytymismeto-
dit  Mari Varga näkee todella 
huonoina vaihtoehtoina krii-
sin käsittelyyn. -Itseensä sul-
keutuminen, ryyppääminen, 
katkeroituminen, avun tor-
juminen, itsensä rankaisemi-
nen tai joku muu äärimmäi-
sen tuhoisa ratkaisu ei hyödy-
tä ketään, vähiten asianosais-
ta itseään. 

Koskaan ei ole liian myö-
häistä työstää traumoja terapi-
an keinoin. Alkoholi tai lääk-
keet vain turruttavat, eivät pa-
ranna, Mari Varga muistuttaa. 
-Vaatii uskallusta jakaa oma 
taakkansa jonkun kanssa. Esi-
merkiksi avioeron synnyttä-
mistä häpeän tai nöyryytyksen 
tunteista voi erityisesti miehen 
olla vaikea puhua.

Apua voi aluksi pyytää 
omasta terveyskeskukses-
ta tai seurakunnan diakonia-
työntekijöiltä. He ohjaavat 
avuntarvitsijat eteenpäin. Tu-
kiryhmiäkin löytyy Vargan 
mukaan nykyisin melkein 
jokaiseen vaikeaan elämänti-
lanteeseen.

Tasapainoinen elämä 
kantaa ihmisen kriisien yli
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 Maija Latva

-Minä aion nyt näyttää teille 
sukupuolielimeni, sanoo sek-
suaaliterapeutti Lari Junkka-
ri ja saa heti tilaisuuden aluksi 
yleisön varauksettoman huo-
mion. Junkkari tarttuu peuka-
lollaan ja etusormellaan ran-
teensa ihoon ja jatkaa: -Niin, 
se on tämä minun ihoni. 

Illan toinen puhuja, kirjai-
lija Torsti Lehtinen, paljastaa 
myös sukupuolielimensä ja 
osoittaa silmiinsä. Miehet ha-
luavat osoittaa, että ihmisen 
seksuaalisuus on kokonaisval-
taista.

Viime torstaina Sylvään 
koululla vietettiin seksuaali-
suuden teemapäivää, ”Seksiä 
Sylväällä -faktoja ja fi iliksiä”.  
Päivän tilaisuuksissa nuorten 
seksuaalisuuteen liittyviä ai-
heita pyrittiin lähestymään 
nuoria kiinnostavalla taval-
la ja illan tilaisuudessa aihet-
ta käsiteltiin vanhempien nä-
kökulmasta. Teemapäivän jär-
jestämisestä vastasi koulun 
vanhempainyhdistys. Sylvään 
koulu ja Lions Club Sastama-
la/Vammala ry antoivat talou-

dellista tukea kulujen kattami-
seksi.

Luennoitsijoina olivat La-
ri Junkkari ja Torsti Lehtinen. 
Niin päivä- kuin iltatilaisuuk-
sissakin kuultiin myös terve-
ydenhoidon ja poliisin edus-
tajia.

Vieläkin tabu 
monissa perheissä
Vanhemmille tarkoitetus-
sa osuudessa kuultiin aluk-
si Junkkarin ja Lehtisen aja-
tuksia aiheesta, joka kaikes-
sa luonnollisuudessaan voi ol-
la myös vaiettu tabu monissa 
perheissä. Sen jälkeen kätilö, 
vanhempainyhdistyksen jäsen 
ja terveydenhoitajaopiskelija 
Eija Aro, vanhempi konstaa-

peli Jaana Lempinen, Sylvään 
koulun terveydenhoitaja Tai-
na Hinkkanen, kätilö, terve-
ydenhoitaja ja seksuaalineu-
voja Heli Heiskala sekä syn-
nytysten ja naistentautien eri-
koislääkäri Anna-Liisa Lammi 
esittelivät Sylvään koulun yh-
deksäsluokkalaisille tehdyn 
seksuaalista ja seksuaaliterve-
yttä koskevan oppilaskyselyn 
tuloksia sekä vastasivat kysy-
myksiin, joita oppilaiden van-
hemmat olivat saaneet lähet-
tää sähköpostilla ennen tilai-
suutta. 

Ei syyttävällä sormella
Junkkari ja Lehtinen varovat 
molemmat lähtemästä mora-
lisoinnin tielle. He tietävät, et-

tä syyttävän sormen noustessa 
pystyyn teinien mielenkiinto 
on jo menetetty. Miehet osaa-
vat tuoda asiansa esiin oikeal-
la tavalla, koska heidän mu-
kaansa nuorison läsnäolon vä-
kevyys oli tehnyt heihin syvän 
vaikutuksen päivällä. 

Junkkarin ja Lehtisen vies-
ti on selkeä. -Seksuaalisuus 
on ihana ja luonnollinen asia, 
mutta seksin kanssa ei kanna-
ta kiirehtiä. -Me vanhemmat 
emme voi kontrolloida asi-
aa, joka on kontrolloimaton, 
Junkkari toteaa. Hänen mu-
kaansa jokaisen vanhemman 
tulisi kuitenkin muistaa sanoa 
sanomasta päästyäänkin nuo-
relleen, että sinä kelpaat juu-
ri sellaisena, kuin olet ja me 
vanhemmat olemme aina si-
nun puolellasi. Tapahtui mi-
tä tahansa. -Varmasti meis-
tä vanhemmista tuntuu usein 
siltä, ettei se meidän nuorem-
me kaipaa neuvoja. Ei ehkä 
kaipaakaan, mutta välittämi-
sen kokemuksia hän tarvitsee, 
Junkkari painottaa.

Seksiä ei voi suorittaa
Junkkarilla on Lehtisellä on 
toinenkin tärkeä viesti ja huo-
lenaihe, suoritusperusteisen 
ajattelutavan leviäminen suo-
malaisten makuuhuoneisiin. 
-Voi mikä harmi, sillä seksiä ei 
voi suorittaa, Lehtinen sanoo. 
-Jos seksissä aletaan jakaa pis-
teitä mäkihypyn tyyliin, ollaan 
hakoteillä. Suorituskeskeisyys 
tällä elämänalueella syö pois 
kaiken kauneuden, läheisyy-
den ja ilon seksuaalisuudesta, 
Junkkari jatkaa ja muistuttaa, 
että huumorikin kuuluu ma-
kuuhuoneeseen. -Tässä ajas-
sa on harmittavan vähän ero-
tiikkaa, mutta paljasta pin-
taa ihan liikaa. Ja media kyllä 
näyttää huolehtivan siitä, että 
tämä harmittava kehitys jat-
kuu, Junkkari lisää.

Hämmentäviäkin 
aiheita nousi esiin
Sylvään koulun yhdeksäsluok-
kalaisille tehdyn seksuaalista 
ja seksuaaliterveyttä koskevan 
oppilaskyselyn tuloksia esitel-
tiin vanhemmille Junkkarin ja 
Lehtisen osuuden jälkeen. Ky-

selyyn oli vastannut 177 oppi-
lasta. Kyselyn tulokset paljas-
tavat, että seksi aiheena kiin-
nostaa, siitä lisätietoa kaipasi 
yli puolet. Lisää tietoa kaivat-
tiin myös seurustelusta ja rak-
kaudesta, kuten myös suku-
puolitaudeista ja raskauden 
ehkäisystäkin. Esiin tuli myös 
sellaisia, yleisöä ehkä häm-
mentäviäkin aiheita, kuten 
anaali- ja suuseksi, puhelin- ja 
nettiseksi sekä erilaiset asen-
not. Kysyipä joku seksikkyy-
den asteikostakin.

Verkon vaaroista

Kyselyssä kartoitettiin myös 
nuorison nettikäyttäytymis-
tä. 53 prosenttia vastanneista 
kertoi, että vanhemmat tietä-
vät mitä hän netissä tekee. 18 
prosenttia oli kokenut jon-
kinlaista häirintää, ahdistelua 
tai painostusta netissä. Jolle-
kin oli ehdoteltu nettiseksiä 
ja joltakin oli pyydetty alas-
tonkuvia tai kyselty pikku-
housujen väriä. Myös web-
kameran välityksellä tapah-
tuvaa itsensä paljastelua oli 
tapahtunut. Paneelissa istu-
neen vanhemman konstaape-
lin, Jaana Lempisen mukaan 
netti on osana moneen sek-
suaalirikokseen. -Siellä liik-
kuvat saalistajat ovat hyviä 
puhumaan ja kirjoittamaan, 
Lempinen varoittaa. Hän ke-
hotti vanhempia myös seu-
raamaan, millaisia kuvia nuo-
ret itsestään nettiin laittavat. 
-Turvallisia sivuja ei olekaan, 
koska kuva voidaan imuroida 
miltä sivulta tahansa ja laittaa 
hyvinkin epämääräiselle si-
vustolle, hän tietää.

• Eija Aro

Sikaa on 
Sylväällä 
seksistä 
kiittäminen!

V
iime vuoden syksyllä pidetyssä vuosikokouksessa 

kouluterveydenhoitaja Taina Hinkkanen kertoi 

sikainfl uenssasta ja sen ehkäisevistä toimenpi-

teistä koululla. Vanhempien johdolla keskustelu kääntyi 

kouluterveydenhuollon toimintatapoihin nuorten seksu-

aaliterveyden tukemisessa ja toteuttamisessa.

Seuraavassa vanhempainyhdistyksen kokouksessa heräsi 

vilkas keskustelu siitä, miten voisimme omalta osaltam-

me edistää kouluterveydenhuollon ja kodin välistä yh-

teistyötä sekä miten voisimme auttaa perheitä tukemaan 

nuorten seksuaalista kehitystä. 

Yhdistyksemme sihteeri Susa Villo-Maier oli jo vuotta ai-

kaisemmin postittanut meille muille lehtiartikkelin ”Ra-

kastelu ei ole mäkihyppyä - seksuaalisuus veti kasiluokka-

laiset hiljaiseksi Nokianvirran yläkoululla”. Artikkeli ku-

vasi värikkäästi Lari Junkkarin ja Torsti Lehtisen silloista 

vierailua koululla. Ymmärsimme, että yhdistyksemme jä-

sen ja koulun opettaja Aarne Toivo kykenee halutessaan 

saamaan kasiluokkalaiset hiljaisiksi, mutta miten siihen 

kytkenevät nämä keski-ikäiset herrasmiehet?  Halusim-

me ehdottomasti testata asian toimivuuden oman kou-

lumme oppilailla..

Myönnettävä on, että asian toimivuus tuli todistettua 

myös Sylväällä - herroja kuuntelivat hiljaa ja keskittynei-

nä päivätilaisuuden oppilaiden lisäksi myös iltatilaisuu-

den vanhemmat! 

Junkkari ja Lehtinen kertoivat illalla vanhemmille päivän 

esityksistä ja miehet olivat silminnähden liikuttuneita ku-

vatessaan nuoria, jotka aidolla läsnäolollaan ja eläytymis-

kyvyllään vastaanottivat ja ottivat osaa vuorovaikutuksel-

liseen esitykseen.   - ”Vanhemmat, olkaa ylpeitä lapsistan-

ne!”, he muistuttivat.

Vanhempainyhdistyksessä oli yhtenäinen mielipide siitä, 

että haluamme tilaisuuksien tiedollisen annin lisäksi kan-

nustaa nuoria aktiivisesti etsimään - ja löytämään - omaa 

positiivista minäkuvaa ja myönteistä käsitystä omasta it-

sestä. Uskomme, että vanhempien aito kiinnostus nuo-

ren asioita kohtaan ja heidän antamansa kannustava pa-

laute vahvistavat merkittävällä tavalla nuoren itsetuntoa. 

Itsensä arvostaminen on tyytyväisen elämän ja terveys-

käyttäytymisen perusta, joka ehkäisee riskikäyttäytymis-

tä ja motivoi nuorta pitämään parempaa huolta itsestään. 

Hyvän itsetunnon omaava nuori kykenee luottamaan it-

seensä ja kykenee tunnistamaan rajansa. Hyvä itsetunto 

ja positiivinen kokemus omasta kehosta ovat rakennus-

aineita turvalliseen seksuaaliseen kasvuun ja kehittyvään 

seksuaaliterveyteen.

”Seksiä Sylväällä - faktoja ja fi iliksiä!” teemapäivästä jäi 

hyvä mieli! 

Vanhempainyhdistyksen jäsenenä sain toimia uskomat-

toman upeassa talkooporukassa, sain elää läpi ja jakaa 

epätoivoa ja onnistumisen riemua. Yhteinen retki osoit-

ti miten ystävyydellä, yhteistyöllä ja yhteisvastuullisuu-

della voidaan avata ja tasoittaa tietä huomisen unelmille!

Kirjoittaja on Sylvään koulun vanhempainyhdistyksen 
aktiivinen toimija ja ammatiltaan kätilö. Parhaillaan 
hän opiskelee myös terveydenhoitajaksi.

”Tässä ajassa on harmittavan vähän erotiikkaa, 
mutta paljasta pintaa ihan liikaa”

Seksi ei ollut tabu Sylväällä

Ihastuminen ja rakastuminen ovat luonnollinen osa elämää. Silti nuoren seurustelu saattaa herättää vanhemmissa monia tunteita, hämmennys-
tä ja pelkoakin.

”Jos seksissä aletaan jakaa pisteitä 

mäkihypyn tyyliin, 

ollaan hakoteillä.

”Turvallisia 

sivuja ei 

olekaan

Lari Junkkari (vasemmalla) ja Torsti Lehtinen eivät moralisoi, vaan markkinoivat hi-
dasta etenemistä.

Oppilaskyselyssä sanottua:
Onko mielestäsi turvallista jakaa netissä omia kuvia/
videoita?

”On ja ei. Se riippuu täysin siitä, minkälaisia kuvia ja 
videoita laittaa”.

”Aika turvallista. Eivät kaikki netin käyttäjät ole mi-
tään ahdistelijoita”.

”Ei, sillä kuvat on nopeeta riistaa nettipervoille”.
”Ei välttämättä turvallista, mutta on kiva nähdä mil-

tä ihmiset näyttää”.

Toivoisitko vanhemmiltasi enemmän/vähemmän 
kiinnostusta nettielämääsi kohtaan?

”Enemmän, vanhempani eivät ole yhtään kiinnostu-
neita netin käytöstäni”.

”Ihan hyvä nyt. He tietävät sen mitä tarvii. Määrättö-
miä ei tarvitse kytätä”.

”En toivoisi mitään kyyliä koneen viereen”.
”Heille ei kuulu mitä teen netissä, mutta en tee mi-

tään tyhmää”.
”Vähemmän, tosin niitä ei kiinnosta lainkaan mun 

nettitouhut”.

Oletko kokenut häirintää netissä? Jos niin millaista?
”Joku aikuinen pyysi mua lähettään sille alastonku-

via”.
”Joo, on ehdotettu kaikenlaista”.
”Web-kameran edessä joku melko alasti oleva ehdot-

telee ja pyytää tapaamaan”.
”Joku urpo halusi nettiseksiä ja webpornoa, mutta ei 

se juuri hetkauttanut”.
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-Nämä ovat säyseitä tutuille, 
mutta epäluuloisia vieraille, 
kertoo Virva Rajantaus kam-
matessaan highland-lehmän 
otsaa Ojalan tilan laitumella 
Sastamalan Äetsässä.

-Keväällä nämä tykkäävät-
kin harjaamisesta.

Ojalan tilan laitumille ylä-
maankarjaa hankittiin, kun 
Jukka Isotalo ryhtyi isovan-
hempiensa jälkeen tilanpitoon 
ja esitteli puolisolleen Virvalle 
suunnitelmiaan tilan maiden 
hyötykäytöstä. Tilan maat oli-
vat olleet viitisentoista vuot-
ta poissa aktiiviviljelystä, ja se 
näkyi jo pahasti puskittumi-
sena ja umpeenkasvuna. Ih-
misen raivaustyön oheen tar-
vittiin luonnon- ja maiseman-
hoitajina kunnostautuneita 
highland-nautoja.

Ensimmäiset eläimet tu-
livat laitumille vajaat kaksi 
vuotta sitten. Nyt tila on voi-
nut jo aloittaa lihan suora-
myynnin.

Säänkestävää karjaa
Highland Cattle eli ylämaan-
karja kestää kylmääkin sää-
tä ja säiden vaihtelua. Eläimet 
ovat ympäri vuoden laitumel-
la. Niiden nahka on kaksi ker-
taa tavallisen naudan nahkaa 
paksumpi ja sillä on kaksin-
kertainen karvapeite. Alempi, 
villava karva toimii lämpöeris-
teenä ja pidempi, karkea pääl-
likarva sadetakkina. 

Vaikka päättymässä ole-
va talvi onkin ollut luminen 
ja kylmä, Ojalan tilan naudat 
ovat siitä hyvin selvinneet.

-Kahtena päivänä nämä tu-
livat tuulisuojaan. Rakennuk-
seenhan niitä ei voi teljetä, 
vaan ne vaativat tilaa ympäril-
leen, emäntä sanoo.

-Talvella tulee huolehtia 
sulasta juomavedestä ja niil-
le tulee järjestää riittävän kui-
vat makuupaikat ja tarvitta-
vaa sääsuojaa rotuominaisuu-
det huomioiden. Mahdolliset 
sääkatokset ovat kolmeseinäi-
siä, mutta niitä ei vaadita, jos 
esimerkiksi maasto tai puusto 
antaa eläimille suojaa.

Eläimet ovat korrensyöjiä. 
Kesällä ravintoa saadaan suo-
raan laitumelta. Talvella hei-
nää tarjotaan eri muodoissa. 
Ojalan tilalla vuodessa kuluu 
450-500 suurpaalia. Lisäksi 
karjalle on veden lisäksi tar-
jolla suolaa ja kivennäisiä. Jot-
kut kasvattajat voivat antaa vil-
jaakin.

Highland on mitä sopivin 
hyödyntämään luonnonlaitu-
mia, hakamaita ja joutomaita. 
Highlandeja käytetään monis-
sa Euroopan maissa kasvistol-
taan herkkien luonnonsuoje-
lualueiden hoitamiseen. 

-Nautojen tulo tienoolle li-
säsi heti luonnon moni-ilmei-
syyttä lintulajien lisäännyttyä 
ja oletettavasti lintujen ravin-
nonsaanin parannuttua. Tal-
vellakaan laitumella ei voi käy-
dä ilman että lintuparvet py-
rähtelevät sieltä lentoon. Myös 
kasvilajit monipuolistuvat lai-
duntamisen ansiosta,

Laumaeläimen 
luonteenpiirteet
Highland on säilyttänyt monia 
alkuperäisrodulle ominaisia 
luonteenpiirteitä ja toiminta-
malleja.  Laumassa esimerkik-
si vallitsee tarkka arvojärjes-
tys ja emolaumaa johtaa aina 
siitossonniksi valittu yksilö. 
Sonnilaumaa johtaa useimmi-
ten vanhin sonni.  

Tavanomaisesti laumaan 
tulevat nuoret eläimet aloitta-
vat hierarkiassa alinna. Osin 

arvojärjestyksestä johtuen 
lauma tarvitsee tilaa. Pihatto-
kokeiluissa riittämätön väistö-
tila on aiheuttanut keskenään 
tutuillekin eläimille ongelma-
käyttäytymistä.

Hoitajan ulkoisen olemuk-
sen lisäksi eläimet varmistuvat 
henkilöstä äänen ja hajun pe-
rusteella. 

Highland-emot kantavat 
yhdeksän kuukautta, ja vasi-
kointiin harvemmin tarvitaan 
ihmisen apua. Emon äidin-
vaistot ovat voimakkaat, joten 
se voi puolustaa vasikkaansa 
tai toisenkin emon jälkeläis-
tä myös hyökkäämällä uhak-
si kokemaansa kohti. Samoin 
koko lauma voi ryhmittynee-
nä puolustautua uhkaa vas-
taan.  

-Toivoisinkin, että vanhem-
mat opettaisivat lapsilleen, et-
tei laitumelle saa mennä. Eläi-
met ovat epäluuloisia kaikkea 
vierasta kohtaan - lapsen itku, 
vieras koira ja sen haukku tai 
muut vieraat äänet voivat saa-
da yksittäisen eläimen tai lau-
man reagoimaan, Virva Rajan-
taus ohjeistaa.

”Haikkuja” ei lypsetä, vaan 
kaiken maidon imee oma va-
sikka, joka saa olla emonsa 
kanssa 7-8 kuukauden ikään. 

Adam of Ojala
Ojalan tilalla on nyt kahdek-
san omaa vasikkaa, jotka ovat 
syntyneet viime vuonna. Ku-
luvan vuoden saldo on tällä 

hetkellä kolme vasikkaa, ja li-
sää odotellaan. Syntyneet va-
sikat saavat nimeensä mer-
kinnän, josta käy ilmi kasvat-
tajatila. Ojalan ensimmäinen 
vasikka sai nimekseen Adam 
of Ojala. 

-Kevätvasikka on toivot-
tavampi kuin muulloin vuo-
den aikana syntyneet vasikat. 
Tällöin laidunnettaessa emo 
opastaa omansa rodun tavoil-
le. Vierottamisen jälkeen hie-
hovasikka sijoitetaan hieho-
laumaan ja sonnivasikka son-
nilaumaan.

Kaikkiaan tilalla on täl-
lä hetkellä 34 päätä. Tilan ja 
Suomen vanhin highland-emo 
on 21-vuotias Benuich 2nd of 
Austie, joka polveutuu Skoo-
nen palatsin karjasta.

Teuraseläimet menevät 
teuraaksi 3-3,5 vuoden ikäi-
senä. Highland kasvaa hi-
taasti mutta on vastineeksi 
pitkäikäinen. Se tuottaa va-
sikan joka vuosi keskimää-
rin 15 vuoden ajan. Liha on 
maukasta, tummaa ja mar-
moroitua.

-Nahka on paksu ja vaatii 
paljon työtä. Upean taljan sii-
tä saa. Highlandin värejä ovat 
musta, ruskea, punaruskea, 
harmaa ja raidallinen.

Tulevaksi kesäksi lehmät 
jaetaan kahteen laumaan, joi-
hin kumpaankin tulee yksi 
sonni.

-Kasvattaja valitsee siitos-
sonnin, joka tekee vasikat. Sii-
tossonni on vaihdettava kah-
den vuoden välein.

Suomen Highland Cattle Club ry. piti vuosikokouksensa 
Ellivuoressa maaliskuun puolivälissä. Yhdistyksen jäse-
niä vieraili Ojalan, Isopahkalan ja Heikkilän tiloilla Sas-
tamalassa sekä Hongiston tilalla Huittisissa.

Ylämaankarja tuottaa lihaa 
ja hoitaa samalla maisemaa

Highland Cattle on van-
ha lehmärotu. Se on aikojen 
saatossa sopeutunut täydelli-
sesti elämään Ylämaiden ka-
russa ja koleassa luonnossa.

Highland-lehmä oli skot-
lantilaisen vuokraviljelijän 
elinehto. Se kykeni selviy-
tymään ankarista talvista ja 
tuottamaan niukasta karke-
arehusta riittävästi maitoa va-
sikalleen ja viljelijän perheelle. 

Eläimestä laskettiin myös 
verta niukan ruokavalion 
täydentämiseksi, ja sarvet, 
karvat ja nahka käytettiin 
tarkkaan hyödyksi erilaisten 
tarvekalujen raaka-aineina. 
Highland-lehmä oli niin ar-
vokas, että sitä käytettiin ra-
hayksikkönä ja siten se aihe-
utti lukuisia riitoja ja kaha-
koita klaanien välillä.

Rodun jalostusta valvo-
maan perustettiin Skotlan-
nissa vuonna 1884 Th e High-
land Cattle Society, ja yhdis-
tys pitää edelleen yllä kanta-
kirjaa, järjestää kotimaassaan 
lukuisia näyttelyjä sekä pyrkii 
edistämään tietämystä eläin-
ten hoidosta. Yhdistyksellä 
on jäseniä ympäri maapalloa. 

Suomalainen Ylämaan 
karja polveutuu Ruotsin, 
Tanskan ja Saksan tuon-
tieläimistä. Kantakirjois-
sa verilinjat ulottuvat aina 
Skotlantiin, usein kauas su-
kupolvien taakse. 

Suomen Highland Catt-
le Club ry. perustettiin huh-
tikuussa 1997. Yhdistyksen 
jäseninä on 167 henkilöä ja 
tilaa. Maamme runsaalla 300 
tilalla on 5000 eläintä.

Ylämaankarja syö talvikaudella heinää.

Highland on luonteeltaan rauhallinen ja peloton. Se kiintyy omiin alueisiinsa ja 
omaan hoitajaansa. Virva Rajantaus sanoo kampaamisen olevan sille mieleen.

Eläinten sarvet kasvavat koko ajan. Oikealla oleva kome-
asarvinen ”Benuich 2nd of Austie” täyttää huhtikuus-
sa 21 vuotta.

Vanha lehmärotu 
Skotlannista
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Talonrakentajien koulutuk-
sesta on pitkään ollut huuta-
va pula Kaakkois-Satakun-
nassa. Tätä puutetta on ryh-
tynyt täyttämään Satakunnan 
Aikuiskoulutuskeskus, joka 
aloitti maaliskuun alussa  si-
säremontti- ja pintakäsittelijä-
koulutuksen. Oppilaita koulu-
tuksessa on 15 ja koulutuksen 
kesto on 6 kuukautta.

Rakennusalan koulutuk-
seen on tähän asti joutunut 
hakeutumaan melko kauak-
si ja tästä on aiheutunut oppi-
laille ongelmia ajankäytön ja 
matkakustannusten suhteen. 
Myös tuntemus kotiseudun 
rakennusalan liike-elämästä 
on jäänyt kauempana opiskel-
lessa vähiin. 

Talonrakentajan koulu-
tusta on Sataedussa tarjolla 
nuorisoasteelle Kokemäellä 

ja aikuisille myös Kankaan-
päässä, jossa koulutus suun-
tautuu erityisesti talotehtai-
siin. Sataedun laajaan kou-
lutustarjontaan kuuluu myös 
sisustussuunnittelijan ja pi-
harakentajan koulutus. Näitä 
koulutuksia voidaan helpos-
ti niveltää talonrakentajan 
koulutukseen. Laaja osaa-
minen parantaa opiskelijan 
mahdollisuuksia saada ha-
luamaansa työtä. 

Haaveissa oma yritys
- Meneillään oleva koulu-
tus on jo antanut syventävää 
tietoa rakennusmääräyksis-
tä ja työturvallisuudesta, jois-
sa säädökset päivittyvät usein, 
kuvaa koulutuksen antia Jan-
ne Kuula Kokemäeltä. Hänel-
lä on taustallaan rakennus-
alan perustutkinto.  - Tulevai-
suudessa kiinnostaa erityisesti 
sisäremontointi. Oman yrityk-
sen perustaminen on ensisijai-
sena suunnitelmana.

Kouluttaja Jorma Järvinen 
korostaa, miten alueen yri-
tyksiä ja työnantajia halutaan 
palvella mahdollisimman hy-
vin mm. työturvallisuuskort-
tikoulutusten avulla.

- Jatkossa rakennusalan 
koulutusta tarjotaan myös 
Kokemäen, Nakkilan ja Ul-
vilan toimipisteissä. Maa-
kunnallisen verkoston avul-
la voidaan palvella mahdolli-
simman joustavasti paikallis-
ta elinkeinoelämää ja tarjota 
opiskelijoille lyhyen kulku-
matkan päästä mahdollisuus 
rakennusalan opintoihin, Jär-
vinen toteaa.

Kauan kaivattu 
rakennusalan koulutus 
käynnistyi Huittisissa

Janne Kuula jatkaa rakennusalan opintoja Huittisissa ja 
suunnittelee tulevaisuudessa oman remonttifi rman pe-
rustamista.

Sastamala valmistautuu 
katu- ja tievalaistuksen 
mittavaan saneeraukseen

 Hannu Virtanen

Sastamala valmistautuu mit-
tavaan katu- ja tievalaistuksen 
uusimiseen. Kaupungin alu-
eella on yhteensä noin 6 370 
kaupungin omistamaa ja yl-
läpitämää katu- ja tievalaisin-
ta. Näistä noin 5 065 on eloho-
pealamppuihin perustuvia va-
laisimia. Elohopealamppujen 
tuonti markkinoille on vuo-
desta 2015 alkaen kielletty Eu-
roopan unionin päätöksellä, ja 
niiden saatavuus todennäköi-
sesti heikkenee jo ennen sitä.

Kaupungin tämän vuo-
den talousarviossa on varat-
tu 65 000 euron määräraha 

katuvalaistuksen saneerauk-
seen. Mittavasta saneeraus-
tarpeesta johtuen määräraha 
täytyy moninkertaistaa tule-
ville vuosille. Saneerausohjel-
man toteuttaminen noin vuo-
teen 2020 mennessä edellyttää 
noin 300 000 euron vuosittais-
ta määrärahaa.

Uusien valaisimien paran-
tuneen valotehon myötä pyl-
väsväliä voidaan harventaa. 
Yli viisituhatta kappaletta va-
laisimia voidaan korvata alle 
neljällä tuhannella valaisimel-
la. Uudet valaisimet kulutta-
vat myös vähemmän energiaa, 
mikä tuo käyttökustannuksiin 
säästöä. 

Vammalan alueella olevan 
katuvalojen ohjausjärjestelmän 
kehittämisellä ja mahdollisella 
laajentamisella sekä valaistuk-
sen palamisaikojen järkevällä 
sääntelyllä saavutetaan säästö-
jä energiakustannuksissa. Uu-
det tekniikat, esimerkiksi led-
tekniikka, vaikuttavat osaltaan 
muutamien vuosien päästä 
käytettäviin ratkaisuihin. Kau-
punki puntaroi myös sitä, on-
ko kaikki valaistut väylät järke-
vää saneerata nykyisen valais-
tuksen käyttöiän päättyessä.

Suunnittelutoimisto Haka-
la Oy on laatinut selvityksen 
Sastamalan kaupungin katu- 
ja tievalaistuksesta. 

TSL Huittinen vuosikokousti

Rantanen jatkaa puheenjohtajana
TSL:n Huittisten seudun 
Opintojärjestön vuosikokous 
valitsi edelleen puheenjohta-
jaksi Mikko Rantasen Pun-
kalaitumelta. Toimikuntaan 
kuuluvat Irja Törmä Sasta-
malasta, Ashton Peasley, Ei-
no Leino, Reijo Mäkelä ja 
Maritta Tuominen Huittisis-
ta, Hanna Levomäki ja Pirk-

ko Rantanen Punkalaitumel-
ta sekä uutena Susanna Nixon 
Huittisista. Varajäseninä ovat 
Pertti Varjokumpu ja Anneli 
Tammelin.

Tilintarkastajina jatkava 
Aino Soukola ja Timo Valto-
nen.

Piirikokousedustajiksi va-
littiin Eino Leino ja Mikko 

Rantanen ja piirihallituksen 
edustajana on Ashton Peas-
ley.

Opintojärjestön tehtävä-
nä ja tarkoituksena on jär-
jestää paikkakunnalle kaikil-
le avoimia kursseja ja kulttuu-
ritapahtumia, esimerkiksi vii-
me vuonna järjestettiin TSL:n 
90-vuotispäivän merkeissä 

valkokuvanäyttelyt Huittisis-
sa ja Vampulassa.

Opintojärjestön jäsenis-
töön kuuluu viisi järjestöä: 
Huittisten Sosiaalidemokraa-
tit, Huittisten Eläkkeensaajat, 
Lauttakylän Tavaralinjamie-
het ja SAK:n paikallisjärjestö 
sekä Punkalaitumen Sosiaali-
demokraatit.
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• Hannu Virtanen

Pentti 
Linkolasta 
Anne Mattilaan

K
oko joukko lintujen rengasta-

jia kokoontui jälleen yhteiseen 

tapaamiseen helmikuun en-

simmäisenä viikonloppuna. Vuotuinen 

rengastajakokous järjestettiin tällä ker-

ralla Forssassa. Kahden päivän ajan oli 

minullakin ilo kuulla, mitä kaikkea har-

rastajatoverit ovat aikaiseksi saaneet. 

Ja onhan se uskomatonta. Yksi keinuu 

korkeuksissa saariston petäjissä me-

rikotkan pesillä, toinen selvittää Ke-

mijärven tiibetinhanhien salaisuutta. 

Haukat, pöllöt, käet, tikat, kurjet, lokit, 

varpuslinnut... kaikilla on harrastajansa 

rengastajien piirissä. Saipa siellä kuul-

la kiikkalaisen Pekka Mustakallionkin 

esityksen Huittisten seudulla rengaste-

tuista kurjista tehdyistä havainnoista.

Ja ilta esitelmien jälkeen on vielä oma 

juttunsa. On hienoa osallistua keskus-

teluihin, mutta täytyy myöntää, että 

oli tilanne, jossa en voinut kuin nöy-

rästi kuunnella. Satuin nimittäin kol-

manneksi pyöräksi, kun porukan nes-

tori, rengastajalegenda ja kiistelty ajat-

telija, kalastaja Pentti Linkola (77) sekä 

emeritusprofessori Erkki Haukioja al-

koivat keskustella verkkokalastuksesta. 

Linkolahan kalastaa Hämeen sisävesil-

lä, Haukioja taas Selkämerellä. Olipa ai-

nutlaatuinen hetki.

Erkki Haukiojalla on muuten äitinsä 

puolelta kiikoislaiset juuret, ja hän on 

nuorukaisena seikkaillut samoissa Sil-

volan tilan maisemissa Kiikoisten Mar-

jajärven pohjoisrinteillä, missä itsekin 

olen lintuharrastajan ensiaskeleita ot-

tanut. Oli hauska kuulla tarinoita tu-

tuista kotikonnuista omia vuosiani var-

haisemmilta ajoilta. Erkki oli 60-luvun 

alussa esimerkiksi rengastanut hiiripöl-

löpoikueen, josta yksi nuori lintu löy-

dettiin myöhemmin kuolleena Norjas-

ta. Hiiripöllöhän ei edes ole tavallinen 

pesijä näin etelässä.

Olen joitakin kertoja päässyt Jari Val-

kaman mukaan kirjuriksi Pohjois-Sata-

kuntaan, jossa hän on rengastanut tuu-

lihaukkapoikueita latojen päätyjen pe-

sälaatikoista. Tehtäväjako on ollut tä-

mä: Jari seisoo tikkailla ja rengastaa, 

mittaa siiven ja ilmoittaa tiedot, jotka 

minä sitten kirjaan ylös.

Nämä Karvian ja Honkajoen pelto-

aukeat ovat vielä aika lintuystävällisiä 

paikkoja. Peltoja on avo-ojissa ja karjaa 

laitumilla. Eipä ihme, että siellä on hy-

vin tuulihaukkoja, mutta myös suopöl-

löt tai vaikkapa keltavästäräkit kuuluvat 

maisemaan.

Aina kun näillä retkillämme olemme 

kääntyneet Karvian Mattilankylään, 

mieleeni on noussut kysymys siitä, on-

kohan laulaja Anne Mattila kotoisin 

näiltä nurkilta.

Olin perheeni kanssa maaliskuun alus-

sa laivaristeilyllä. Tämä tapahtui päi-

vää, kahta ennen kuin laivat olivat noil-

la Tukholman saariston vesillä ongel-

missa jäiden kanssa. Meidän merenkul-

kumme sujui ihan hyvin, ja paatti saapui 

ajallaan Turkuun. 

Olimme etenemässä kohti laivan ulos-

käyntiä, kun huomasin, että tuossa ih-

misessähän on jotain tuttua. Ai niin, 

hän on laivalle esiintymään tulossa ole-

va Anne Mattila.

Olen radiotoimittajana tietenkin soitta-

nut monen monituista kertaa Annen le-

vyjä ja haastatellutkin häntä puhelimit-

se pari kertaa. Koskaan emme ole tavan-

neet. Yht’äkkiä Anne käveleekin ihan ta-

kanani.

Mitä sanon Annelle? Kehunko musiik-

kia ja hyvää ääntä, reipasta esiintyjän 

olemusta? Ehei, lintumies pulpahtaa 

tilanteessa pintaan, sillä kaiken lisäksi 

muistan nähneeni lehdestä Annen maa-

laaman lintutaulun.

”Anne, oletko kotoisin läheltä Karvian 

Mattilankylää?”

”Kyllä”, hän vastaa.

”Olen ollut rengastamassa tuulihaukko-

ja siellä.”

Jono etenee laivalla, mutta Anne on he-

ti juonessa mukana ja ehtii vielä vasta-

ta tumman kauniilla ja ystävällisellä ää-

nellään: ”Täytyypä viedä tuulihaukoil-

le terveisiä.”

Olipa hienosti sanottu. Lasken tämän-

kin tapauksen sarjaan elämän ohikiitä-

vistä, mieleen jäävistä hetkistä.

Helmikuun lopussa päätty-
neellä ilveksen metsästyskau-
della kaadettiin Satakunnan 
riistanhoitopiirin myöntämil-
lä pyyntiluvilla 14 ilvestä. Kaa-
dettujen ilvesten määrä on 
suurempi kuin metsästyskau-
della 2008-09, jolloin kaadet-
tiin kuusi ilvestä. Ilveskanta 
on riistanhoitopiirin mukaan 
lisääntynyt huomattavasti vii-
me vuosina Satakunnassa.

Ilveskannan kokoa arvioi-
daan suurpetoyhdysmiesten 
keräämien havaintojen avul-
la. Vuonna 2008 Satakunnan 
riistanhoitopiirin alueella teh-
tiin havaintoja ilvesyksilöistä 
1200 kertaa sekä ilvespentu-
eista 120 kertaa. Tämän poh-
jalta Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos arvioi talven 
2009-10 ilveskannaksi 90-110 

yksilöä. Vuonna 2009 havain-
toja ilvesyksilöistä tehtiin vas-
taavasti 2000 kertaa sekä pen-
tueista 230 kertaa.

Ilveksen metsästyksellä on 
Satakunnan riistanhoitopii-
rin mukaan pyritty hoitamaan 
kantaa sen tihentymäalueil-
la sekä poistamaan ihmisasu-
tuksen läheisyydessä liikkuvia 
eläimiä.

Kaikkiaan kaadettiin 
297 ilvestä
Riistanhoitopiirien myön-
tämillä pyyntiluvilla maas-
samme kaadettiin helmikuun 
loppuun mennessä kaikkiaan 
297 ilvestä. Ilves on Suomen 
suurpedoista kaikkein run-
saslukuisin, ja niiden luku-
määrä on kasvanut voimak-

kaasti viimeisten 10 vuoden 
aikana. Viime talven Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen antama vähimmäis-
kanta-arvio oli noin 2000 il-
vestä, kun se vuotta aikaisem-
min oli 1500.

Metsästyksen painopis-
te oli tiheimmillä ilvesalueilla 
itäisissä riistanhoitopiireissä, 
missä metsästettiin yli puolet 
ilveksistä. Eniten ilveksiä met-
sästettiin Pohjois-Savon riis-
tanhoitopiirin alueella, kaik-
kiaan 43 yksilöä. Läntisellä 
alueella ilveksiä metsästettiin 
eniten Uudenmaan ja Poh-
jois-Hämeen riistanhoitopii-
reistä. Pohjois-Hämeessä kaa-
dettiin 21 eläintä.

Ilveksen varsinainen met-
sästyskausi kestää joulukuun 
alusta helmikuun loppuun. 

Suomen neljäs lajien uhan-
alaisuusarviointi on parhail-
laan käynnissä. Mittava hanke 
valmistuu loppuvuonna 2010. 
Arvioinnin piirissä on noin 20 
000 lajia, mikä on noin 30 pro-
senttia enemmän kuin edel-
lisessä, vuoden 2000 arvioin-
nissa.

Uhanalaisuusarviointi on 
yksi keskeisistä mittareis-
ta, joilla tarkastellaan lajis-
ton monimuotoisuuden kehi-
tyssuuntaa. Tulokset kertovat 
sekä yksittäisten lajien, koko-
naisten eliöryhmien että koko 
Suomen lajiston tilasta. Uhan-

alaisuusarviointi toimii myös 
lajien suojelun perustana.

Arvioinnissa on lisäksi luet-
teloitu noin 10 000 lajia, jotka 
on jouduttu jättämään arvioi-
matta muun muassa käytettä-
vissä olevien tietojen vähäisyy-
den vuoksi. Uhanalaisarviointi 
perustuu Kansainvälisen luon-
nonsuojeluliiton.

Uhanalaisuusarvioita 
1980-luvulta
Suomessa on arvioitu lajien 
uhanalaisuutta 1980-luvulta 
alkaen. Ensimmäinen uhan-

alaisuusarviointi valmistui 
vuonna 1986. Sen jälkeen lu-
etteloita on päivitetty vuosien 
1990 ja 2000 tilanteen mukai-
siksi. Vuoden 2000 arvioinnis-
sa maamme kasvi- ja eläinla-
jeista 1 505 eli joka kymmenes 
luokiteltiin uhanalaiseksi.

YK:n luonnon monimuo-
toisuus -teemavuonna 2010 la-
jiston monimuotoisuus ja sii-
nä tapahtuvat muutokset ovat 
korostetusti esillä. Kansainvä-
lisenä tavoitteena on vähentää 
biologisen monimuotoisuu-
den köyhtymistä tai jopa py-
säyttää se.

Nyt käynnissä olevaa arvi-
ointia ohjaa ympäristöminis-
teriön asettama Lajien uhan-
alaisuuden arvioinnin ohjaus-
ryhmä. Myös Ruotsi ja Norja 
ovat tekemässä lajistonsa uutta 
uhanalaisuusarviointia samo-
jen kriteerien perusteella.

Asiantuntijoista koostuvat 
neljätoista eliötyöryhmää ar-
vioi eliölajien uhanalaisuuden. 
Eliötyöryhmät ovat pysyviä, ja 
niissä toimii kaikkiaan noin 
150 asiantuntijaa. Uhanalai-
suusarvioinnin parissa työ-
ryhmät ovat työskennelleet 
jo kaksi vuotta. Ohjausryhmä 
tarkastaa työryhmien tekemät 
arvioinnit varmistaakseen, et-
tä arviointikriteerejä on käy-
tetty yhtenäisesti kaikissa laji-
ryhmissä.

Maatalouden maankäytön te-
hostuminen sekä vähentää 
päiväperhosten lajimääriä että 
johtaa perhoslajiston yksipuo-
listumiseen. Peltoalan kasvaes-
sa perhosille tärkeiden elinym-
päristöjen kuten pientareiden, 
niittyjen ja avointen metsän-
reunojen pinta-alat vähenevät. 
Erityisen herkkiä ovat elinym-
päristönsä suhteen vaateliaat 
ja heikosti liikkuvat perhosla-
jit, esimerkiksi ketokultasiipi ja 
keltaniittyperhonen. 

Perhosten monimuotoi-
suutta voidaan säilyttää aivan 
tavallisilla toimilla kuten niit-
tymäisillä kesannoilla, leven-
tämällä viljelemättömiä pien-
tareita ja perustamalla mo-
nimuotoisuuskaistoja au-
rinkoisiin metsänreunoihin. 
Maatalouden ympäristötukeen 
tarvitaan nykyistä tehokkaam-
pia ja luonnon monimuotoi-
suutta edistäviä toimenpiteitä.

Tutkimuksessa 
134 maatalousaluetta
Suomen ympäristökeskuksen 
ja Helsingin yliopiston laajas-
sa tutkimuksessa kartoitettiin 

päiväperhoslajistoa 134 maa-
talousalueella. Ne muodostivat 
kattavan läpileikkauksen Etelä-
Suomen erilaisista maatalou-
sympäristöistä Ahvenanmaan 
ja Pohjois-Karjalan pienipiir-
teisistä maatalousalueista Lou-
nais-Suomen ja Uudenmaan 
voimakkaasti viljeltyihin ja 
suuriin peltoaukeisiin. Hank-
keen tutkimustulokset julkais-
tiin juuri arvostetussa englan-
tilaisessa Journal of Applied 
Ecology -lehdessä.

-Tulosten mukaan perhosla-
jiston monimuotoisuus oli sitä 
alhaisempi, mitä suuremman 
osan viljellyt pellot peittivät 
alueen pinta-alasta. Lajistolli-
sen monimuotoisuuden vähe-
neminen kiihtyi, kun peltojen 
peittävyys ylitti 60 prosenttia 
maiseman pinta-alasta, tote-
aa erikoistutkija Mikko Kuus-
saari.

Perhoslajisto on yksipuolis-
tunut huomattavasti esimer-
kiksi Lounais-Suomen ja Uu-
denmaan voimakkaimmin 
viljellyillä maatalousalueilla. 
Erityisen herkkiä ovat elinym-
päristönsä suhteen vaateliaat ja 
heikosti liikkuvat perhoslajit.

-Tehos-
tuva maan-
käyttö ei ai-
noastaan vä-
hennä perhosten 
lajimääriä vaan se 
myös johtaa per-
hoslajiston yksi-
puol i s tumis e en . 
Laajoilla alueilla tava-
taan vain muutamista yleisis-
tä lajeista koostuvaa suppeaa 
perhosjoukkoa kuten nokkos-, 
neito- ja lanttuperhosia. Harvi-
naiset ja vaateliaat lajit saattavat 
puuttua kokonaan, kertoo tut-
kija Johan Ekroos.

Lajiston 
säilymisessä eroja 
Päiväperhoslajiston säilymi-
sessä havaittiin selviä eroja eri 
puolilla Suomea. Maatalous-
alueiden perhoslajisto on säily-
nyt monipuolisena esimerkiksi 
Ahvenanmaalla, jossa on säily-
nyt poikkeuksellisen paljon pe-
rinteisen maatalouden luomia 
elinympäristöjä kuten niittyjä, 
pientareita ja hakamaita. Her-
kimpien lajien häviämistä ei 
havaittu alueilla, joilla pellon 

osuus maisemasta on keski-
määrin alle 50 prosenttia.

Perhosten monimuotoi-
suutta voidaan edistää niitty-
mäisillä kesannoilla, leventä-
mällä viljelemättömiä pien-
tareita ja perustamalla avoi-
mia monimuotoisuuskaistoja 
aurinkoisiin metsänreunoi-
hin. Myös vielä jäljellä olevat 
niityt ja pientareet tulisi säi-
lyttää. Maatalouden ympä-
ristötukeen tarvitaan nykyis-
tä tehokkaampia ja luonnon 
monimuotoisuutta edistäviä 
toimenpiteitä.

Satakunnassa saaliiksi 14 ilvestä

Lajien neljäs 
uhanalaisuus-
arviointi käynnissä

Ketonoidanlukko on Suomessa silmälläpidettävä sani-
aislaji. Kuva: Terhi Ryttäri.

Erityisen herkkiä elinym-
päristönsä suhteen ovat 
vaateliaat ja heikosti liik-
kuvat perhoslajit, esimer-
kiksi ketokultasiipi. Kuva: 
Janne Heliölä.

Kenttäorakko on rauhoi-
tettu hernekasvi ja suojel-
tu laji. Kuva: Terhi Ryttäri.

Kangasvuokko on suures-
ti harvinaistunut ja se on 
rauhoitettu luonnonsuo-
jeluasetuksella. Kuva: Ter-
hi Ryttäri.

Tehomaatalous 
yksipuolistaa perhoslajistoa
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Nylon-kuteesta valmis-
tetut tossut ovat kulke-
neet Petra Mäkelän su-
vussa sukupolvien ajan.

 Minna Isotalo

Nyky-yhteiskunnassa kulu-
tetaan enemmän kuin vuo-
sikymmeniin, mutta toisaal-
ta kierrättämisestä on tul-
lut trendi-ilmiö. Sastamalan 
opistossa kädentaitoja opet-
tava Petra Mäkelä on pereh-
tynyt kierrättämisen motii-
veihin yksityisen ihmisen nä-
kökulmasta. -Varsinkin sotien 
jälkeisenä aikana, kun lähes 
kaikesta oli pulaa, niin säästä-
väisyydestä tuli hyve. Kierrät-
tämisellä pyrittiin materiaali-
en, työn, ajan sekä rahan sääs-
tämiseen. Nykyisen runsau-
den pulan aikana puolestaan 
kaikenlaisista ekoteoista on 
tullut hyveellisenä pidettävää 
toimintaa. Varsinaiset motii-
vit kierrättämisen taustalla ei-
vät välttämättä ole sinänsä ko-
vin hyveellisiä.

Pula-aikana ihmiset eivät 
tietenkään puhuneet kierrättä-
misestä, vaan tosielämän rea-
liteetit pakottivät materiaali-
en uusiokäyttöön mitä kekse-
liäimmillä tavoilla. -Samalla 
oltiin ekologisia, vaikka varsi-
naista ekotietoutta ei juuri ol-
lut, Petra Mäkelä hymähtää.

Mäkelä epäilee, että nyky-
ajan ekotekoja tehdään osittain 
myös pinnallisista syistä pön-
kittämään omaa itsetuntoa. 
-Kierrättäjä saa hyvän oman-
tunnon ekologisuudestaan ja 
voi kokea olevansa parempi 
ihminen. Harvempi kuluttaja 
kuitenkaan todella pohtii esi-
merkiksi omaa hiilijalanjäl-
keään tai pyrkii kokonaisval-
taiseen ekologiseen elämän-
tapaan. 

Lumppupaperista 
maitopussimattoihin
Toisen Maailmasodan aika, ja 
sitä seuranneet vuodet olivat 
aikaa, jolloin lähes kaikesta oli 
puutetta. Petra Mäkelä tietää 
kertoa, että esimerkiksi maito-
pussit leikattiin matonkuteik-
si. -Kangaskuteista valmistet-
tu räsymatto oli tuolloin ylel-

lisyystuote, johon jokaisella 
taloudella ei ollut varaa. Myös 
sukkahousut hyödynnettiin 
viimeiseen nylon-säikeeseen 
asti, ja niistäkin leikattiin ku-
detta, josta valmistettiin muun 
muassa mattoja ja tossuja. Val-
miit materiaalit kuten lanka ja 
neulos olivat arvokkaita, kos-

ka niiden valmistamiseen me-
ni paljon aikaa. Nykynaises-
ta sukkahousujen uusiokäyt-
tö voi tuntua hullunkuriselta, 
Mäkelä miettii. 

Pula-aika pakotti ihmiset 
käyttämään mielikuvitustaan 
käyttötavaroiden ja raaka-ai-
neiden hankinnassa. Esimer-

kiksi sanomalehteä käytettiin 
paitsi huussipaperina, myös 
tapettina ja eristeenä. Kaik-
ki vaatteet ja kodin tekstiilit 
käytettiin ja kierrätettiin Mä-
kelän mukaan todella tark-
kaan. -Vaatteet parsittiin ja 
paikattiin, ja täysin loppuun-
kuluneista vaatekappaleista 

yritettiin saada vielä paikko-
ja käytössä olevien vaatteiden 
käyttöikää pidentämään. Ai-
kuisten vanhoista vaatteista 
voitiin tehdä lasten vaatteita 
käyttäen vähemmän kulunei-
ta kohtia. Tekstiilin elinkaaren 
päätepisteessä lumppua kars-
tattiin ja kehrättiin villan mu-
kana uudestaan tai sitä käytet-
tiin täytteeksi tai paperin val-
mistamiseen.

Vaatteiden 
tuunaamisesta 
askartelutrendeihin
Tänä päivänä vaatteet kulu-
tetaan harvoin ihan loppuun 
asti. Sen sijaan monipuoli-
nen materiaalien uusiokäyt-
tö on käsityöharrastajien 
keskuudessa muotia. Pet-
ra Mäkelän mu-
kaan vaatteille 
saa pienellä 
vaivalla tuu-
nattua erilai-
sen ilmeen. 
Tuunausta voi 
olla vaikkapa tas-
kun lisääminen 
vanhaan laukkuun 
tai mekon muutta-
minen puolihameek-
si. -Tuunausta ja tekstiilien 
uusiokäyttöä käsittelevää kir-
jallisuutta on paljon saatavilla, 
joten käsitöiden parissa viih-
tyvillä on mistä ammentaa. 
Uusia ideoita syntyy myös jat-
kuvasti, Mäkelä sanoo.

Askartelusta innostuneet 
ovat puolestaan jo vuosia hyö-
dyntäneet kierrätysmateriaa-
leja. Esimerkiksi kahvipus-
seista valmistettuihin kassei-
hin törmää todella usein. -As-
kartelutrendit vaihtelevat sitä 
mukaa, kun uusia materiaale-
ja keksitään hyödyntää. Tekni-
nen kehitys tuottaa jatkuvasti 
uudenlaista uusiokäyttöön so-
veltuvaa tavaraa. Tarpeetto-
masta cd-levystäkin voisi saa-
da pihapuuhun linnunpelätti-
men tai sitä voisi käyttää ko-
run raaka-aineena, Mäkelä 
visioi. Materiaalien kierrättä-

minen on käsityöharrastajalle 
mukava, hyvänmielen lisäbo-
nus. -Harva luo vanhasta uut-
ta, koska on pakko, vaan kos-
ka se on hauskaa. 

Suhtautuminen säästä-
miseen on vuosikymmenien 
saatossa muuttunut. -Kierrät-
täminen on trendikästä, mut-
ta säästäväisyys ei. Jos sääs-
täväisyys olikin ennen hy-
ve, niin nyt siitä on tullut jo-
takin rahvaanomaista. Harva 
julkisuuden henkilö tai yh-
teiskunnan silmäätekevä ker-
too ostaneensa vaatteita alen-
nusmyynnistä. Väitteensä tu-
eksi Petra Mäkelä muistelee 

Päivi Lipposen Linnan juhli-
en 2009 asuvalinnasta aiheu-
tunutta kohua. Rouva Lippo-
nen oli hankkinut iltapukun-
sa alennusmyynnistä. 

Kierrättämisen 
ekologisuus ja eettisyys
Vaikka kierrättämiseen kan-
nustetaan usein eettisin pe-
rustein, niin toisaalta kyvys-
tä kuluttaa on tullut uudella 
tavalla statussymboli. Ekolo-
gisin periaattein kierrätysma-

teriaalista valmistetun kal-
liin design-tuotteen ostaja te-
kee julkisuudessa arvostetum-
man  tai ainakin näkyvämmän 
ekoteon, kuin kirpparilta asus-
teensa hankkiva. Tämä kertoo 
toisaalta myös kirpputorikäy-
täntöjen arkipäiväistymisestä. 

Petra Mäkelä kertoo miet-
tineensä myös kirpputoritoi-
minnan eettisyyttä. -Nykyään 
shoppailusta on tullut yleis-
tä ajanvietettä etenkin suuris-
sa kaupungeissa. Aika monet 
saattavat kierrättää vaatteensa 
kirpparin kautta saadakseen 
rahaa ostaakseen kaupoista 
taas uusia vaatteita. Jos kirp-
parimyyjä kantaa rahansa epä-
eettisesti asusteita valmista-
van halpavaateketjun myymä-
lään, niin onko vastuu tällöin 

myös kirpparivaatteita hä-
neltä ostaneella hen-

kilöllä? Oikeasti 
olisi eettisem-
pää ja ekolo-
gisempaa ku-
luttaa kaik-
ki vaatteensa 
ja tavaransa 

ihan loppuun 
asti, kuten pula-

ajan Suomessa teh-
tiin, Mäkelä pohtii.

Petra Mäkelän 
mukaan lama-ajat 

tuovat aina pintaan 
kierrättämisen taloudel-

lisen puolen. Ihmisten ku-
lutustottumukset muuttuvat 
usein huomaamatta ekologi-
sempaan suuntaan, kun kulu-
tus vähenee ja uusia tavaroita 
hankitaan vähemmän.Toisaal-
ta nykyinen tilanne, jossa pyri-
tään talouskasvuun ja kulutuk-
sen samanaikaiseen vähentä-
miseen muodostavat vaikeasti 
ratkaistavan yhtälön ekologise-
si kestävän kehityksen kannal-
ta. -Poliitikot puhuvat kaunii-
ta kulutuksen vähentämisen ja 
ekologisuuden puolesta. Kui-
tenkin kansalaisia halutaan sa-
maan aikaan kannustaa kulut-
tamaan enemmän, jotta talou-
den rattaat pyörisivät ja Suomi 
nousisi lamasta. 

Lyhyt oppimäärä tekstiilien kierrättämisen historiaan:

Puutteesta ja säästäväisyydestä ekotekoihin

Petra Mäkelä on tuunannut haalarista mekon tyttärelleen.

Säkyläläiset Matti Tuominen 
ja Jari Aaltonen ovat kasvat-
taneet Lännen Teollisuuspal-
velu Oy:stä muutamassa vuo-
dessa alansa suurimman yk-
sityisen toimijan Suomessa. 
Heidän perustamansa yritys 
pesee elintarvike- ja lääketeol-
lisuuden sekä kaupan muovi-
laatikoita Säkylässä, Vantaalla 
ja Laitilassa.

Nuoren Yrittäjän palkin-
to luovutettiin Jämijärvellä 
lauantaina Satakunnan Yrit-
täjien Sporttipäivän yhtey-
dessä.

Yritys on perustettu vuon-
na 2003. Nykyisen tyyppinen 
toiminta alkoi vuonna 2006 
Säkylässä. Vantaa tuli kuvioi-
hin vuonna 2008 ja Laitila vii-
me vuonna. Vantaan uusi pe-
sulinja otettiin käyttöön viime 
vuoden lopussa.

Lännen Teollisuuspalvelu 
pesee noin 25 miljoonaa laa-
tikkoa vuodessa. Nykyinen 
kapasiteetti riittää noin 35 
miljoonan laatikon pesuun. 
Yrityksen suunnitelmissa on 
uusien tilojen rakentaminen 
Säkylään lähitulevaisuudessa.

Kasvu on yrityksen ominais-
piirre. Liikevaihto vuonna 2009 
oli 1,7 miljoonaa euroa. Tällä 
vuodelle on budjetoitu 2,5 mil-
joonaa ja ensi vuoden tavoite 
on yli 3 miljoonan liikevaihto. 
Työntekijämäärä on liki 20.

Alansa suurin Suomessa
-Velkapääomalla startattiin 
ja ensimmäinen puoli vuotta 
oli hiljaista aikaa. Sitten saim-
me HK-Ruokatalo Oy:n asi-
akkaaksemme ja toiminta läh-
ti toden teolla käyntiin 2006. 

Suuren asiakkaan mukaantulo 
helpotti sekä uusasiakashan-
kintaa että myös rahoitusneu-
votteluita, kertovat yrittäjät.

Lännen Teollisuuspalvelu 
Oy:llä on likimain puolet alan 
markkinoista ja se on alansa 
suurin yritys Suomessa. Muu-
tamilla isoilla elintarvikeyrityk-
sillä on vielä omia pesulinjoja 
tehtaittensa yhteydessä. HK:n 
lisäksi suurimpiin asiakkaisiin 
kuuluvat Saarioinen Oy, Kesko 
Oyj sekä lukuisat Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen lihaa ja kalaa 
jalostavat yritykset.

Yrittäjät vakuuttavat, et-
tä lama ei ole tuntunut, oi-
keastaan päinvastoin. Koto-
na kokataan nyt ehkä hiukan 
enemmän, mikä lisää kaupan 
volyymia. Yhdelläkään asiak-
kaalla laatikoiden käyttö ei ole 
vähentynyt.

Säkylä hyvä paikka
Säkylä on yrittäjien mukaan 
hyvä paikka logistisesti. Se on 
ähellä suuria asiakkaita, mut-
ta kulkuyhteydet myös kau-
empaa ovat hyvät. Alueena on 
koko Etelä-Suomi ja asiakkai-
ta on kauempanakin. Laatikot 
kulkevat kumipyörillä.

Lännen Teollisuuspalvelu Oy 
työllistää myös välillisesti mm. 
kuljetusyrittäjiä sekä paikallises-
ti että vähän kauempaakin. Pe-
sulinjastot ovat paikallista osaa-
mista ja niistä on vastannut sä-
kyläläinen Pohjanranta Oy.

Tuominen ja Aaltonen ovat 
äskettäin perustaneet toi-
senkin yrityksen, LTP Servi-
ce Oy:n. Se mm. tarkastaa ja 
korjaa kuormalavoja automa-
tisoidulla järjestelmällä. Yritys 
tukee Teollisuuspalvelun toi-
mintaa.

Satakunnan Vuoden 
Nuoren Yrittäjän palkinto 
meni säkyläläiskaksikolle

Säkyläläiset Jari Aaltonen (vasemmalla) ja Matti Tuominen ovat Satakunnan vuoden 
nuoria yrittäjiä.

  Kullervo Huppunen

Säkylän Karjalaseuran vuo-
sikokous pidettiin Tupa-
lan Hovissa maanantaina 
15.3.2010. Seuran sihteerik-
si valittiin Viipurista lähtöi-
sin oleva Matti Liukkonen. 
Pitkäaikainen sihteeri Sal-
me Pokkinen menehtyi tal-
vella vaikean sairauden uu-
vuttamana.

Tulevalle vuodelle laadi-
tun toimintasuunnitelman 
runko on totunnainen. Mer-
kittävimpiä kohtia ovat ke-
säinen mölkyn peluu Köyliön 
karjalaisten kanssa, kierto-
matka Turku-Naantali-Lou-
hisaaren kartano ja kesäte-
atterivierailu. Päätapahtu-
ma tulee olemaan Säkylässä 
Tupalan Hovissa järjestettä-
vä Särkisalo-juhla. Säkylään 
sijoittuneet karjalaiset ovat 
suurelta osin nimenomaan 
väkirikkaasta Räisälän Sär-
kisalon kylästä. Sunnuntai-
na 8. elokuuta vietettävässä 
tapahtumassa on historian 
havinaa, sillä Harri Puranen 
on koonnut vuosien varrella 
kuvaamistaan juhlavideoista 
noin tunnin esityksen.

– Valkokankaalla tullaan 
näkemään monia tuttuja kas-
voja. Useat heistä ovat jo va-
litettavasti poistuneet kes-
kuudestamme, mutta voim-
me muistella heitä ja men-

neitä juhlia videokuvan ja 
puheiden välityksellä, toteaa 
Harri Puranen.

Kuukausittain pidettävi-
en tarinatuokioiden lisäksi 
pidetään kevätkaudella tal-
vivirkistyspäivä 12. huhti-
kuuta.

– Jäälle ei kuitenkaan ke-
nelläkään ole kovaa hin-
kua, joten on sama millaises-

sa kunnossa se on. Saamme 
kyllä ajan kulumaan rokan ja 
seurustelun sekä muun puu-
hastelun merkeissä, naurah-
taa naistoimikunnan pu-
heenjohtaja Ilmi Suutari.

Seuran jäsenmaksu on 
edelleen 10 euroa ja tarinail-
toja pyritään järjestämään 
perinteiseen tapaan kerran 
kuukaudessa.

Säkylän Karjala-
seuralle uusi sihteeri

Pentti Rantalainen, Ilkka Suutari ja Matti Liukkonen 
Tupalan Hovin kokoustilassa syventyneinä vuosiko-
kousaineistoon.
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Vammalan lukion entinen 
rehtori Antti Rajakorpi sai 
oman patsaan lukion toi-
sen kerroksen aulaan. Vaik-
ka seinälle olisi mahtunut vie-
lä muotokuva muiden rehto-

rien rinnalle, haluttiin Raja-
korven muistoksi tehdä jotain 
erilaista. Toimihan rakastettu 
rehtorikin uransa aikana ”vä-
hän toisin”. 

Sastamalalainen taiteili-
ja Ari Virtanen teki rehtorin 
ikuistamiseksi marmorisen 

patsaan, jonka nimi on ”Lie-
kehtivä laulu”. Patsaan eri-
koisuus on valkoinen kiviai-
nes, jota taiteilija on hankki-
nut Italiasta. Virtanen kuvailee 
patsasta rytmiseksi teokseksi, 
jossa ilmentyy musiikin pala-
va sisältö. Aihe on osuva, sillä 
rehtori Rajakorpikin on mu-
siikkimiehiä. 

Rehtorina 20 vuotta
Oli 50-luvun loppupuoli, kun 
Antti Rajakorven sisko Pirk-
ko toi kotiin lainakitaran. 
Pirkko opetti pikkuveljelleen 
kolme sointua, joista muotou-
tui lopulta kokonainen kap-
pale. Onnistumisen tunne in-
nosti pikku-Anttia, ja koh-
ta 105 kitaralaulua -kirja oli 
puhkisoitettu. Sittemmin ki-
tara kulki mukana myös ar-
meijaan ja myöhemmin Tan-
saniaankin. Siihen väliin 
mahtuu Rajakorven pitkä ura 
opetustyön saralla. Hän eh-
ti toimia Vammalan lukion 

rehtorina 20 vuotta ja vaikut-
ti myös opetus- sekä koulu-
hallituksessa. 

Rajakorpi esitti kiitoksensa 
viimeviikkoisessa tilaisuudes-
sa kitaraansa soittaen ja lau-
laen. -Sano se sävelin, jos et 
muuten pysty, rehtori perus-

teli omaleimaista valintaansa. 
Patsaan paljastamistilaisuu-
dessa puhuivat myös verkos-
tolukion rehtori Anne Virnes 
sekä Sastamalan kaupungin 
kasvatusjohtaja Pekka Kares. 
Viulua tapahtumassa soitte-
li lukion oppilas Rosa Harsu.

 Hannu Virtanen

Huittisten pitkäaikaisen kau-
punginkamreerin Kalervo Iso-
Aholan muotokuva paljastettiin 
lämminhenkisessä tilaisuudessa 
Huittisten kaupungintalon val-
tuustosalissa torstaina. Muoto-
kuvan on maalannut taiteilija 
Janne Salomäki. 

Iso-Ahola tuli Huittisten 
kauppalan palvelukseen jo 
vuonna 1972. Hän jäi eläkkeel-
le kaupungin hallintojohtajan 
virasta elokuussa 2008 palvel-
tuaan Huittista lähes 37 vuotta.

-On erittäin harvinaista, että 
virkamiehistä maalataan muo-
tokuvia, kaupunginjohtaja Jyr-
ki Peltomaa totesi tilaisuuden 
avaussanoissa. Ennestään kau-
pungintalolla ovat sosiaalijoh-
taja Hillevi Auvisen muotoku-
va ja kaupunginjohtaja Kauko 
Heurusta tehty veistos.

-Muotokuva muistuttaa 
meitä ja tulevia sukupolvia 
Kalervon ansiokkaasta työstä 
täällä Huittisissa.

Muutosten vuosia
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Aimo Lepistö ker-
taili puheessaan niitä merkit-
täviä muutoksia, jotka ovat ta-
pahtuneet Kalervo Iso-Aholan 
aikana. Kaupunki on kasvanut 
ja kaupungin työntekijät ovat 
lisääntyneet. Kaupungin ke-
hittämisessä ja talouden johta-
misessa on tarvittu asiantunte-
musta ja pätevyyttä.

-Talousarviot toteutui-
vat ihailtavan tarkasti, Lepis-
tö kiitteli.

Iso-Aholan kauteen ehti 
vielä mahtua vihdoin toteu-

tunut Huittisten ja Vampulan 
kuntaliitos. Talousmiehen tai-
toja on kysytty myös muualla. 
Lepistö mainitsi esimerkik-
si merkittävät luottamushen-
kilötehtävät Sallila Energiassa.

Lepistö käytti sanoja ystä-
vällinen, kohtelias, huomaa-
vainen, hillitty, tunnollinen ja 
määrätietoinen kuvaillessaan 
Iso-Aholaa. 

-Tämä muotokuva on kau-
pungin kiitos elämäntyöstä 
kaupungin hyväksi.

Huolehtikaa 
työntekijöistä
-Kyllä Huittinen on muuttu-
nut edukseen. Voi vain olla yl-
peä, Kalervo Iso-Ahola tiivisti 
lähes neljän vuosikymmenen 
mittaisen näkökulmansa.

Kaupungin tulevina haas-
teina Iso-Ahola näkee sote- 
eli sosiaali- ja terveyspuolen 
kumppanin etsimisen sekä tu-
levaisuuden isot investoinnit. 

-Kun on terve talous, siitä 
on hyvä jatkaa. Sitä mitä saa-
daan, ei kannata heti laittaa 
menemään, talousmies sanoi.

Kaikkien viiden kaupun-
ginjohtajan kanssa hän sanoi 
olleen miellyttävä työsken-
nellä. Yhteistyö Kauko Heu-
run kanssa kesti kaikkein pi-
simpään. Tilaisuudessa läsnä 
olleesta Heurusta Iso-Ahola 
käytti nimitystä oppi-isä.

-Huolehtikaa työntekijöistä 
ja heidän jaksamisestaan, hän 
antoi ohjenuoraksi kaupungin 
nykyjohdolle.

Muotokuva sijoitettiin kau-
pungintalon kolmanteen ker-
rokseen, lähelle valtuustosalin 
sisäänkäyntiä. 

Kalervo 
Iso-Aholan 
muotokuva 
paljastettiin

Kaupunginkamreeri ja hallintojohtaja Kalervo Iso-Aho-
lan ikuisti muotokuvaksi taiteilija Janne Salomäki.

 Minna Isotalo

Vammalan SPR:n osaston Ys-
tävänpirtin pirttitoimikunta 
päätti tempaista viime torstai-
na naisten ja tasa-arvon kun-
niaksi. -Tarkoitus oli niin sa-
notusti räjäyttää potti, eli jär-
jestää Ystävänpirtille jotakin 
nauruhermoja kutkuttavaa 
ohjelmaa, sanoo toimikun-
nassa vaikuttava Leena Hei-
no. Tunnelmasta ja iloisis-
ta ilmeistä päätellen tempaus 
onnistui tavoitteessaan erin-
omaisesti.

Leena Heinon mukaan tun-
nelma ei ollut korkealla aino-
astaan tässä tilaisuudessa, vaan 
Vammalasta löytyy paljon yh-
teishenkeä ylläpitäviä naisyh-
teisöjä. -Kyllä naiset osaavat 
täällä tukea toisiaan ja olla so-
lidaarisia esimerkiksi Martois-
sa sekä ystävä- ja omaishoita-
jatoiminnassa. Puheet perus-
kateellisista tyrvääläisistä ovat 
siinä mielessä puppua. Enem-
män tänne tarvittaisiin suku-
puolirajat ylittävää yhteisölli-
syyttä, Heino toteaa.

Tilaisuuden kaunokirjalli-
sesta annista vastannut Sirk-
ka-Liisa Piirainen puolestaan 
kiittelee seurakunnan laulu-
piiriä sekä Sastamalan opiston 
kirjoittajapiiriä avoimesta ja 
lämpimästä naisyhteisöllisyyt-
tä vahvistavasta vaikutuksesta. 
Myös Viola Lausniemeltä sate-
lee kiitosta opiston suuntaan. 
-Kirjoituspiirissä käsitellään 
kaikenlaisia elämänilmiöitä ja 
hyväksytään myös erilaisia nä-
kemyksiä ja kokemuksia, hän 
miettii.

Ihan kaikkeen eivät nai-
set kuitenkaan ole tyytyväisiä. 
-Vaikka Suomi onkin tasa-
arvoisempi maa kuin omas-
sa nuoruudessani, niin jotkut 

asiat ovat menneet huonom-
paan suuntaan. Nykyään on 
turvattomampaa kuin ennen, 
eikä kanssaihmisiä kunnioi-
teta riittävästi, Sirkka-Liisa 
Piirainen miettii. Viola Laus-
niemi kaipaisi paikkakunnal-
le enemmän sukupolvet ylit-
tävää vuoropuhelua, eri ikäis-
ten naisten yhteistä tekemistä.

Epätavalliset 
kauneuskilpailut
Runsaan naisyleisön lisäksi 
naiseuden ja tasa-arvon juh-
listaminen oli Naisten tempa-
us -tapahtumassa esillä ehkä 
vähän yllättävälläkin tavalla. 
Ystävänpirtillä todistettiin ni-
mittäin tiettävästi tämän vuo-
situhannen ensimmäisiä sas-
tamalalaisia missikarkeloita. 
Vammalan Eino Makusena ja 
missikisojen juontajana toi-
mi Hannu Mäkelä. Arvoitet-
tu missikeisari kertoi tiukkaa-
kin tiukemmasta esikarsinnas-
ta selvinneen loppukilpailuun 
ainoastaan neljä daamia.

Paikallisen kauneuskunin-
gattaren tittelistä kamppaili-
vat helsinkiläistaustainen kult-
tuurialan alivaltionylisihteeri 
Hertta Hampuusi, yöjuoksua 
harrastava Signe Moppi, Röö-
rinkulman kyläluudat -yh-
distyksessä vaikuttava Oner-
va Kytkylehto sekä virallinen 
Elovena-neito Kielo Kaunok-
ki Kampura. Juhlapukukier-
roksella missimittelöissä koet-
tiin yllättävä käänne, kun ki-
saan tuli mukaan viides kil-
pailija. Esiintymisvarmuutta 
uhkuva Marja-Sisko Mielekäs 
kertoi toipuneensa edustus-
kuntoon Orava-nimisen lää-
kärin suorittamasta sukupol-
venvaihtoleikkauksesta. Rai-
kuvat aplodit eivät kuitenkaan 

riittäneet siivittämään Marja-
Siskoa kovatasoisen kilpailun 
voittoon, vaan hänen oli tyy-
tyminen toisen perintöprin-
sessan titteliin. Miss Ystävän-
pirtiksi kruunattiin ylivoi-
maisella äänten enemmistöl-
lä neiti kyläluuta Kytkylehto. 
Uuden missin kunniaksi nau-
tittiin perinteiseen tyyliin kak-
kukahvit.

Huumorista 
apua ikääntymisen 
haasteisiin
Camp-henkinen kauneuskil-
pailu ei ollut ainoa ohjelma-
numero, joka veti suunpielet 
korviin ja sai aikaan naurun-
remahduksia. Kolmen mie-

henkipeän ikäneidon kosio-
aikeista kertova esitys oli hul-
vaton. Siinä sulhasehdokkail-
ta saadut rukkasetkaan eivät 
vanhojapiikoja lannistaneet, 
vaan he aloittivat heti seuraa-
vien metkujen suunnittelun. 
Ikäneidot muistuttivat, että 
rakkaus ei ole iästä kiinni.

Ikääntymisen mukanaan 
tuomia haasteita käsiteltiin 
myös Sirkka-Liisa Piiraisen 
lausumissa runoissa. Tilaisuu-
dessa kuultiin muun muassa 
Kyllikki Villan runo Ikäisek-
seen hyvin säilynyt sekä Jenny 
Josephin runo Varoitus. Mo-
lemmissa suhtaudutaan lem-
peän ironisesti vanhenemi-
seen. Ikä ei ole yhtä kuin ih-
misen sisäinen minuus tai 

henkinen tila. Runoissa yh-
teiskunnan ja kulttuurin ai-
heuttama ulkoinen paine koe-
taan yrityksenä pakottaa van-
hukset tietynlaiseen muottiin.

Sirkka-Liisa Piiraisen mu-
kaan omaa ikääntymistään on 
toisinaan vaikea ymmärtää, 
vaikka kuinka katselisi peiliin. 
-Vanhuus on vain kuori, ih-
misen sielu pysyy samana, sil-
lä se on iätön. Viola Lausniemi 
oli samoilla linjoilla ystävänsä 
kanssa. -Vanhenemisessa ja 
ulkokuoren muuttumisessa ei 
voivottelu auta. Aika harvoin 
edes mietin omaa ikääntymis-
täni. Lastenlasten touhuja seu-
ratessa oma ikä konkretisoituu 
itselle selkeimmin, ehkä silloin 
sitä pysähtyy miettimään.

Huumori kukki Ystävänpirtin 
Naisten tempauksessa

Missikandidaatit vasemmalta lukien: Hertta Hampuusi (Lenita Mehto), Signe Moppi 
(Sinikka Kupiainen), Onerva Kytkylehto (Raija Tuomi), Elovena-neito (Leena Aalto-
nen) ja Marja-Sisko Mielekäs (Pertti Ala-Tala)

Kirjoittaminen yhdistää Sirkka-Liisa Piiraista ja Viola 
Lausniemeä.

Miss Ystävänpirtti perintöprinsessoineen on valmiina missivuoden koettelemuksiin.

Antti Rajakorven patsas julkistettiin Vammalan lukiossa

Verkostolukion rehtori Anni Virnes ja apulaisrehtori 
Ilkka Naatula muistivat Antti Rajakorpea patsaan pal-
jastustilaisuudessa Vammalan lukiossa.

Patsas on italialaista marmoria ja se kuvastaa musiikin 
palavaa sisältöä. Kuvassa on mukana myös taiteilija Ari 
Virtanen.

Antti Rajakorpi vetää tunteella. Hän esitti kiitoksensa 
sävelin. 
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Kokemäen Pitkäjärvi sunnun-
taina 21. maaliskuuta. Seison 
lenkkarit jalassa hölmistynee-
nä lumikenkien päällä, kun 

vähän kokeneempi kenkäilijä 
sitoo hökötyksiä kiinni jalkoi-
hini. Kaikilla muilla retkeili-
jöillä on jo lumikengät jalassa, 
eikä kukaan näytä yhtään äl-
listyneeltä. Tulen siihen johto-

päätökseen, että kaikki muut 
ovat aiemminkin pitäneet ky-
seisiä kapineita jaloissaan.

Katson epäuskoisena lu-
men valloittamaan metsik-
köön, johon pitäisi pian men-

nä vaeltamaan. Mielessä-
ni pyörii yhä viime perjantai, 
kun päätimme ystäväni kans-
sa ottaa varaslähdön lajin pa-
riin. Harrastuksen ongelmaksi 
osoittautui se, ettei meillä ol-

lut lumikenkiä. Pääsimme siis 
aika hyvään kontaktiin met-
rin korkuisen hangessa kans-
sa. Talvisaapikkaani ovat vie-
läkin kuivumassa pesuhuo-
neen lattialla.

Auttajani lisää vähän vettä 
myllyyn: -Lenkkarisi saattavat 
kastua, kun pääsemme maas-
toon. Tässä lajissa kannattaa 
käyttää varrellisia ja vettä hyl-
kiviä kenkiä.  

Poluilla ei uppoa 
eikä lipsu 
Intiaanit käyttivät lumikenkiä 
jo 6000 vuotta sitten. Ne oli-
vat henkiinjäämisen ja pitki-
en muuttojen kannalta elin-
tärkeät. Kenkien muoto sai 
vaikutteita suoraan luonnos-
ta. Ne tehtiin silloinkin pin-
ta-alaltaan suuriksi, jotta pai-
no jakaantuisi tasaisesti, eikä 
jalka siten uppoaisi niin sy-
välle. Eläinten kyky mukautua 
lumessa liikkumiseen inspiroi 
lumikenkien suunnittelijoita.

Olen siis pääsemässä erit-
täin perinteikkään lajin juu-
rille ja samalla myös uusavut-
tomuuteeni perukoille. Pa-
rin ensimmäisen askeleen ai-
kana opin lähinnä tallomaan 
sekä omia että toisten varpai-
ta. Ojankin ylitys osoittau-
tuu aika hankalaksi. Kaikis-
ta vähiten tunnen olevani mi-
kään ketterä intiaani tuhansi-
en vuosien takaa.

Lähdemme alkukankeu-
desta huolimatta etenemään 
metsän siimekseen, jossa kul-

kee valmiiksi tallattu polku. 
Polulle päästessäni koen po-
sitiivisen yllätyksen. Jos taval-
lisilla kengillä yrittää kulkea 
talvimaastossa, jalka joko up-
poaa reiteen asti, tai sitten on 

niin liukasta, että kun ottaa 
yhden askeleen eteenpäin, liu-
kuu kaksi taaksepäin. Lumi-
kenkäillessä ei tapahdu kum-
paakaan. Jos jalka lipsahtaa 
pois polulta, se saattaa vähän 
upota hankeen, mutta muu-
ten meno on aika helppoa ja 
kevyttä. Ihan niin kuin kesä-
poluilla kävelisi, mutta edes-
sä ei ole edes juuria tai kiviä. 
Sauvat antavat lisää vauhtia, ja 
tukeakin niistä saa kengän lip-
sahtaessa.

70 prosenttia 
tehokkaampaa
Yleensä lumikengillä ei kui-
tenkaan kuljeta polkuja pit-

kin. Kenkien juju onkin juu-
ri se, että niillä pääsee talvel-
la paikkoihin, jonne ei suksil-
la tai moottorikelkalla pääsisi. 
Kenkien pohjassa olevat pii-
kit takaavat, että myös ylä- ja 

alamäet on helppo mennä, jos 
osaa. Voin vain kuvitella, mil-
laista olisi talsia hyvällä han-
kikannolla auringonpaistees-
sa ja katsella maisemia, joita 
en muuten voisi talvella näh-
dä.

Tänään kuitenkaan ei ole 
hankikantoa eikä aurinkoa. 
Pilviseltä taivaalta tupruttaa 
lunta ja tuuli on voimakas. 
Se ei kuitenkaan haittaa met-
sässä. Puut antavat mukavas-
ti suojaa, joten lumikenkäilyä 
voi harrastaa melkein sääl-
lä kuin säällä. Ohjaajamme, 
Teljän Ladun puheenjohtaja 
Riitta Aaltonen tietää kym-
menen vuoden harrastusko-
kemuksella, että joka kerta lu-

Teljän Latu järjestää talvisia retkiä metsään

Alkuperäiskansojen jalanjäljillä

Sunnuntai-iltapäivä menee kivasti lumikenkäillessä hyvässä seurassa. Teljän Latu vuokraa lumikenkiä ja järjestää 
retkiä, joiden suosio on kasvanut selvästi tänä talvena.

”Voin vain kuvitella, millaista 

olisi talsia hyvällä hankikannolla 

auringonpaisteessa ja katsella 

maisemia, joita en muuten voisi 

talvella nähdä.
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mikenkäily on vähän erilais-
ta. Moni asia riippuu säästä ja 
hankikannosta. Tällä kertaa 
polun ulkopuolella taivalta-
minen on hyvin raskasta, sil-
lä laajoista kengistä huolimat-
ta jalka uppoaa parhaimmil-
laan polvea myöden lumeen. 
Silti osa porukasta jaksaa tai-
valtaa koko matkan syvässä 
hangessa. Kun minä kokeilen 
kinoksissa tarpomista, hidas-
tuu vauhti ainakin kolman-
neksen, ja syke nousee rytis-
ten. Voin todella uskoa Aal-
tosen väitteen, että lumiken-

käily on jopa 70 prosenttia 
tehokkaampaa, kuin tavalli-
nen sauvakävely. Vaikka jalas-
sani ovatkin lenkkarit, eivät 

varpaat tunnu syvässä lumes-
sakaan yhtään märiltä. Lu-
mikengät uppoavat niin laa-
jalta alueelta hankeen, ettei-

Teljän Ladun puheenjohtaja Riitta Aaltonen jakaa kenkäilijöille kuumaa mehua pik-
kulaavulla. Matka jatkuu jälleen tauon jälkeen.

”Parin ensimmäisen askeleen aikana 

opin lähinnä tallomaan sekä omia, 

että toisten varpaita.

vät lenkkitossuni taida joutua 
kosketuksiin lumen kanssa.    

Tekniikka löytyy äkkiä
Kun olemme ennättäneet 
pikkulaavulle mehulle ja pa-
laamme takaisin Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskukselle, oh-
jaajamme jo huikkaa peräs-
täni, että menen kuin van-
ha tekijä. Vaikka aluksi pai-
navat kapistukset saavat kul-
kemaan vähän omaperäisellä 
tyylillä, oikea tekniikka on 
helppo löytää äkkiä. Ajatuk-
sena on ottaa hiukan pidem-
piä askeleita kuin normaalis-
ti. Sauvat ovat ehdottomasti 
hyvä apu harrastuksessa. Nii-
tä kannattaa käyttää, vaikkei 
muuten perustaisikaan sau-
vakävelystä. Laji sopii myös 
monenlaisille ihmisille, ja 
siitä voivat nauttia kaiken-
ikäiset. Pehmeä alusta ei ri-
ko nilkkoja tai polvia, ja jos 
kaatuu, se tapahtuu melko 
hitaasta vauhdista eikä tipu-
tus ole korkea. Ihan ehdotto-
mat lumikengät ovat luontoa 
rakastavalle. Kesän ja syksyn 
vaellusharrastusta on help-
po jatkaa talvella vaikka sa-
moissa maastoissa lumiken-
gät jalassa.

Loppumatkasta löydän it-
seni miettimästä, miksikö-
hän hiihdosta on tullut suo-
situmpaa ja arvostetumpaa 
kuin lumikenkäilystä. Mo-
lemmilla lajeilla on pitkät 
perinteet, mutta mielestäni 
lumikenkäily mahdollistaa 
paremmin monipuolisessa 
maastossa liikkumisen, eikä 
siinä tarvita latuja tai voitei-
ta. Hiihto on jo niin pitkäl-
le kehittynyttä kaikkine ala-
lajeineen, että lumikenkäily 
tuntuu jotenkin paljon alku-
kantaisemmalta. Kun pää-
semme perille, tiedän, et-
tä olen jälleen löytänyt yh-
den itselleni sopivan liikun-
talajin.  

Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 29.3.
Nakkikeitto, ruisleipä, tuore-
pala
Ti 30.3.
Lihamakaronilaatikko, pork-
kanaraaste
Ke 31.3.
Kalapyörykät, keit.perunat, 
kastike, punajuuriviipaleet, 
marinoitu kaalisalaatti
To 1.4.
Broilerpatukka/karitsan liha-
kebakko, perunasose, vihreä 
salaatti, mämmi+kermamaito
Pe 2.4.
PITKÄPERJANTAI

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

Sastamalan päiväkotien ruokalista
 

Ma 29.3.
Aamupala: Kaura-lesevelli, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Nakkikeitto, ruisleipä, tuorepala
Välipala: Jogurtti, hapankorppu

Ti 30.3.
Aamupala: Kahden viljan puuro, tuorepala
Lounas: Lihamakaronilaatikko, porkkanaraaste
Välipala: Marjakiisseli, tuore leipä

Ke 31.3.
Aamupala: 4-viljanpuuro, tuorepala
Lounas: Kalapyörykät, keit.perunat, kastike, punajuuriviipa-
leet, marinoitu kaalisalaatti
Välipala: Viljainen voimapuuro, mehukeitto 

To 1.4.
Aamupala: Vehnähiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Broilerpatukka/karitsan lihakebakko, perunasose, 
vihreä salaatti, mämmi+kermamaito
Välipala: Murot ja hillo

Pe 2.4.
PITKÄPERJANTAI

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juo-
ma. Jos leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuoretta 
leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, jan-
ojuomana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia
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Ilkka Tuomisto sai mollivoit-
toisille kisoilleen upean pää-
töksen, kun hämeenkyröläi-
nen hiihti sprintissä pronssia. 
Mitali oli Suomen toinen näis-
sä Vancouverin paralympia-

laisissa. Maailmanmestaruu-
den viime vuonna voittaneel-
le Tuomistolle pronssi on en-
simmäinen paralympiamitali.

-Tämä mitali oli minulle 
erittäin tärkeä. Torstain täy-

dellisen epäonnistumisen jäl-
keen pääsin kuitenkin mita-
lin ottamaan. Luotto oli koko 
ajan, että perinteisellä pystyn 
sen mitalin ottamaan, Tuo-
misto mietti tuoreeltaan. 

Tuomisto oli karsinnan 
kolmas ja eteni välierästä 
eränsä toisena jatkoon. Päi-
vän hiihtoihinsa hän oli tyy-
tyväinen.

Mitaliaan hän arvotti sa-
manarvoiseksi kuin MM-kul-
taansa, vaikka vertailu on vai-
keaa ja molemmilla on iso 
merkitys Tuomistolle. 

VaLePa aikaiselle kesälomalle
 Jorma Vesterholm

Tampereen Isku-Volley oli lii-
an kova pala purtavaksi Vam-
malan Lentopallolle miesten 
Lentopalloliigassa. Neljän-
neksi runkosarjassa sijoittu-
nut VaLePa pystyi voittamaan 
ainoastaan yhden ottelun ko-
tiluolassaan Sylväällä. Tämän 
jälkeen runkosarjan viitonen, 
Isku-Volley, otti neljä voittoa 
peräjälkeen ja jatkaa neljän 
parhaan joukkoon eli mitali-
peleihin.

Viime viikon lopulla VaLe-
Pa hävisi molemmat puoliväli-
eräpelit Pyynikin palloiluhal-
lissa niukasti 3-2. Viimeinen 
oljenkorsi oli voittaa sunnun-

tain kotiottelu ja jatkaa näin 
taistelua, mutta Isku-Volley 
oli tyly vieras puhtain 1-3 -lu-
kemin.

Isku-Volleylla 
materiaaliylivoima
Tampereen Isku-Volleyn pe-
laajamateriaali oli yksinker-
taisesti liikaa tyrvääläisille. 
Esimerkiksi nimet Sauli Sil-
po ja Olli Aakula leijailivat 
omissa korkeuksissaan. Vii-
me hetkillä tamperelaisryh-
mään liittynyt, kauden Vih-
dissä ykkössarjaa tahkon-
nut Olli Aakula nousi nope-
asti ratkaisijoiden joukkoon. 
Hänen mahtavat onnistuneet 

syöttöputkensa jopa ratkai-
sivat pari ottelua Isku-Vol-
leyn eduksi. Kokenut passari 
Sami Juvonen oli myös aina 
kentällä ollessaan rauhoitta-
va ja tasaisen varma. Hänellä 
oli huomattavasti enemmän 
hyökkäysmahdollisuuksia 
käytettävinään kuin verkon 
toisella puolella häärineel-
lä kollegallaan Antti Eskol-
la. VaLePan tutut nimet Jo-
se Luis Martell, Eduard Vens-
ki ja kapteeni Markus Pelto-
nen nousivat omalle tasolleen 
vain ajoittain, kun puoliväli-
eräsarjan voittaminen olisi 
vaatinut jatkuvia onnistumi-
sia. Lisäksi joukkue teki yllät-
tävän paljon helppoja virhei-

tä ja lahjoitti näin pisteitä vas-
tustajille miltei joka ottelussa.

VaLePan sijoitus jäi sel-
västi tavoitteesta, joten kirit-
tävää ensi kaudeksi jäi mel-
koisesti. Pian alkaa valmis-
tautuminen uuteen kauteen. 
Onko joukkueeseen tulos-
sa uusia kasvoja, se voi selvi-
tä piankin. Sastamalassa teh-
dään kuitenkin sen verran 
hienoa lentopallotyötä, että 
imu porukkaan on varmasti 
hyvä. Tampereen Isku-Vol-
leylta puolestaan voi odot-
taa hienoja jatkopelejä. Yllä-
tys ei olisi, vaikka joukkueen 
pelaajien kaulaan ripustettai-
siin tänä keväänä jopa kultai-
set mitalit.

Hämeenkyröläishiihtäjälle pronssia 
Vancouverin paralympialaisissa

 Arto Satonen

Vammalan Shakkikerho oli 
viikonloppuna kovan paikan 
edessä shakin SM-liigan pää-
töskierroksilla. Lisäpisteitä oli 
otettava, jotta sarjapaikka kau-
delle 2010-11 varmistettaisiin. 
VammSK pelasi paineen al-
la kauden parhaat ottelunsa. 
Voitti lauantaina Turun TSn 
4-2 ja sunnuntaina Salon SKn 
3-1. Samalla sarjasijoitus nou-
si seitsemänneksi.

Lauantain ottelua Turkua 
vastaan oli todellinen neljän 
pisteen ottelu, sillä ottelun hä-
viäjä oli käytännössä tuomittu 
vähintään liigakarsijan paikal-
le. Tiukan alun jälkeen ottelu 

kääntyi varsin selvästi Vam-
malan eduksi, kun Jussi Kau-
ko ja Yrjö Rantanen voittivat 
pelinsä. Nuoret kiikoislaiset 
Mikko Niemi ja Henri Poh-
jala voittivat myös ja varmis-
tivat samalla joukkuevoiton, 
kun Rauno Järvinen ja Pavel 
Martynov saivat tasapelin.

Lauantain voiton jälkeen 
sunnuntaina ei enää pelat-
tu putoamispeikkoa vastaan, 
vaan taisteltiin seitsemännes-
tä sijasta Saloa vastaan. Tämä-
kin ottelu kääntyi kotiinpäin, 
kun kärkipöytien lyhyiden ta-
sapelien jälkeen Jussi Kauko 
ja Rauno Järvinen ottivat voi-
ton. Salolaiset pääsivät kuiten-
kin kaventamaan, mutta vii-

meisessä pelissä Mikko Niemi 
oli aikapulahakkauksessa Sa-
lon Juha Kivijärveä taitavam-
pi ja ratkaisi samalla joukkue-
voiton. 

Suomen mestaruuden vei 
edellisvuotiseen tapaan Etelä-
Vantaan Shakki ja toiseksi tuli 
Tammer-Shakki. Pronssia sai 
SS Aatos Helsingistä. Sarjasta 
putosi suoraan helsinkiläinen 
Garde ja Turun TS joutui lii-
gakarsintaan. 

Kakkosjoukkue säilyi 
1.divisioonassa
Taistelua sarjapaikasta käytiin 
myös lauantaina Ylivieskassa, 
jossa Vammalan Shakkiker-

hon kakkosjoukkue oli myös 
kovan paikan edessä. Tappio 
Raahen Linnoitusta vastaan 
olisi tiennyt matkaa sarjapor-
rasta alemmaksi. Sarjasta pu-
toamisen vaara oli erityisen 
suuri, koska 1.divisioona su-
pistetaan ensi kaudella kah-
den lohkon sarjaksi nykyisen 
kolmen sijasta ja siten kahdek-
sasta joukkueesta peräti kolme 
putosi sarjasta.

Vammalan kakkosjoukkue 
selvisi kuitenkin ehjin nahoin 
tiukasta paikasta, kun Jarmo 
Hautaniemi ja Pertti Peura-
niemi voittivat ottelunsa. Sa-
malla varmistui raahelaisista 
2-0 joukkuevoitto, koska kaik-
ki muut pelit päättyivät tasan. 

Shakkikerho säilyi SM-liigassa

 Marianna Langenoja

Vuoden 2009 kehitysvammai-
nen urheilija löytyy ensim-
mäistä kertaa Huittisista. Yli 
20 vuotta ratsastanut Mirja 
Puntala palkittiin viime sun-
nuntaina komealla kiertopal-
kinnolla Huittisten Ratsastus-
keskuksessa. Puntala huomi-
oitiin vammaisratsastuksen 

kilpailuharjoitusten jälkeen, 
josta hän nappasi kultaa. -Kyl-
lä potutti heti suorituksen jäl-
keen, kun menin tekemään 
yhden virheen. Nyt ei enää 
potuta yhtään, ratsastaja iloit-
si monta pystiä kädessään.  

Suomen Kehitysvammais-
ten Liikunta ja Urheilu ry eli 
SKLU palkitsee vuosittain yh-
den kehitysvammaisen urhei-

lijan. Valintaan ei vaikuta vain 
urheilijan hyvä menestys, vaan 
myös monet muut tekijät. Pal-
kitsijana toiminut Eija Kan-
gas-Virtainen kuvaili Punta-
laa pitkän linjan harrastajaksi 
ja kehittyneeksi kilpaurheili-
jaksi, joka auttaa ja kannustaa 
myös kanssakisailijoita. Iäs-
tään huolimatta Puntalan tai-
dot kehittyvät jatkuvasti, ja 
hän on ehdolla vuoden 2011 
Special Olympics Kesämaail-
mankisoihin Ateenaan.

Vain kerran aiemmin 
ratsastajalle
-Kun nousin 40-vuotiaa-
na ensimmäisen kerran he-
vosen selkään, jännitti todel-
la paljon. En olisi uskonut, et-
tä joskus vastaanotan tällai-
sen palkinnon, Suomen paras 
kehitysvammainen urheilija 
kertoi. Huittisten Ratsastus-

keskuksen ratsastuksenopet-
taja ja vammaisratsastusoh-
jaaja Anne Pakarinen kehui 
valmennettavaansa aktiivisek-
si harrastajaksi, jolla on vie-
lä yli 60-vuotiaanakin intoa 
kehittyä. -Mirja käy tunneil-
la vähintään kerran viikossa. 
Hän myös osallistuu kaikkiin 
mahdollisiin leireihin ja kou-
lutuksiin, mitä meillä on tar-
jota, Pakarinen iloitsee. 

Vuoden kehitysvammai-
nen urheilija on valittu vuo-
desta 1997 lähtien, ja kierto-
palkinto on vain kerran aikai-
semmin koristanut ratsastajan 
vitriiniä. SKLU liittyi Suomen 
Vammaisurheilu ja Liikuntaan 
tämän vuoden alusta, mutta 
Eija Kangas-Virtasen mukaan 
se ei tule estämään vuoden 
kehitysvammaisen urheilijan 
valintaa tulevaisuudessakaan. 
Palkinnon takana on Keski-
näinen vakuutusyhtiö Kaleva. 

Vuoden vammaisurheilija -pokaali 
tuli ensimmäisen kerran Huittisiin
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Kirjoittajaa kiinnosti luonnollisesti paikallinen arkki-
tehtuuri.

 Marja Rauhala

Tammikuussa tuntui, että jo-
tenkin pitäisi nyt itseään pi-
ristää, jotta saisi puhtia töihin 
ja harrastuksiin. Pohdimme 
asiaa ystävättäreni Lilin kans-
sa puhelimessa ja päätimme 
lähteä vaikka Tukholman tai 
Tallinnan risteilylle. Lili ava-
si koneensa siinä puhelimes-
sa keskustellessamme. Ei löy-
tynyt sopivaa risteilyä, mut-
ta matkatoimiston tiedote toi 
ruudulle Kiinan. Puoli tuntia 
ja matka oli varattu ja makset-
tukin. Heti seuraavana päivä-
nä kävimme viisuminhankin-
taan käsiksi. 

Kahden viikon kuluttua 
matkan varaamisesta olim-
mekin jo lentokoneessa ja 
päämääränä Peking. Lähdim-
me iltapäivällä Helsingistä ja 
Pekingissä olimme myös ilta-
päivällä, aikaerosta johtuen. 
Päivää oli jäljellä vielä muka-
vasti. Taksimatka lentokentäl-
tä hotellille kesti 45 minuuttia, 
matkaa oli arviolta 50 km. 

Paljon kaikkea
Lähdimme heti tutustumaan 
kaupunkiin ja totesimme, et-

tä kaikkea oli paljon: ihmisiä, 
kauppoja ja ravintoloita. Kii-
nalaiset ihmiset osoittautuivat 
erittäin avuliaiksi ja ystävälli-
siksi. Kielitaito oli aika heive-
röistä, mutta yksi ymmärsi yh-
den asian, toinen toisen. Ra-
vintoloissa oli hieman vaikeaa 
tehdä tilausta, kun emme tai-
taneet yhtäkään kuvamerkkiä 
kiinan kielestä, mutta puikko-
jen käytön toki osasimme.

Ensimmäisenä iltana jou-
duimme sattumalta melko 
erikoiseen paikkaan. Uteli-
aina menimme katsomaan, 
mihin punainen matto mah-
taakaan johtaa, rakennus oli 
hieno ja pienen sisäpihan lä-
pi pääsimme suuremmalle si-
säpihalle, jossa oli paljon is-
tutuksia, puita ja kukkia. Sen 
jälkeen lähestyimme pariovia, 
jotka avattiin meille ja toivo-
tettiin tervetulleiksi. Henkilö-
kunta pahoitteli, että lounas-
aika oli ohi ja seuraavan ker-
ran tarjottaisiin päivällistä kel-
lo 17.00. Varasimme pöydän ja 
lähdimme tutustumaan kau-
punkiin. Poikkesimme mo-
nissa mielenkiintoisissa kau-
poissa ja kujilla. 

Aikaa vierähti ja olimme 
ravintolassa vasta lähempänä 

kello kuutta. Pariovet avautui-
vat kahden, jonkinlaisiin pe-
rinnepukuihin sonnustautu-
neiden miesten avulla. Sen jäl-
keen punaisen maton molem-
min puolin oli neljä erikoisiin 
vaatteisiin pukeutunutta mies-
tä, jotka kumarsivat meille sy-
vään. Meidät ohjattiin pyöre-
ään pöytään ja ympärilläm-
me alkoi hyöriä neljä tarjoi-
lijaa ahkerasti. Olimme aika 
ihmetyksissämme. Niin al-
koi seikkailumme 22 ruokala-
jin päivällisillä. Talo oli vanha 
”Th e Princess Mansion”, joka 
tarkoittaa komeaa rakennus-
ta. Loistavien makujen ohessa 
saimme seurata hienon näy-
telmän, jossa nuori kaunis nai-
nen esitti prinsessaa ja tuli ar-
vokkaasti päivälliselle ja hän-
tä ilahdutti tanssiryhmä, joka 
vaihtoi pukujaan moneen ker-
taan eri esitysten välillä. Kaik-
ki muut päivällisvieraat olivat 
kiinalaisia.  Meitä hemmotel-
tiin vielä päivällisen jälkeen 
kierroksella talon kaikissa 
huoneissa. Siellä oli neuvotte-
luhuone, teehuone, lepohuo-
ne, kirjastohuone ja ties mitä 
muita. Lahjaksi saimme pienet 
uudenvuoden koristeet, joiden 
kerrottiin tuovan meille paljon 
onnea, heillähän oli tuolloin 
vuoden suurin tapahtuma, 
uuden vuoden juhla, jolloin 
alkoi tiikerin vuosi. Toivotta-
vasti kiinalaiset kuitenkin jät-
tävät tiikerit rauhaan, niitä sa-
lametsästetään siellä paljon ja 
tiikerin vuosi ei ainakaan kun-
nioita tätä hienoa eläintä niin 
kuin toivoisi.

Hierontaa ja 
nähtävyyksiä
Seuraavana päivänä menimme 
aamiaisen jälkeen kokovarta-
lohierontaan. Se olikin aika 
hienoa, kiinalaiset taitavat nä-
mä perinteet tuhansien vuo-
sien takaa. Iltapäivällä olim-
mekin jo taas kovassa kiidossa 
kaupungilla ja nähtävää riitti.                                                                                               
Hutongit, nämä hyvin vanhat 
kaupunkikorttelit olivat mer-
killinen asumismuoto mei-
dän oloistamme katsoen. Pu-
huimme monien, monien kii-
nalaisten kanssa, he kertoivat 
asuntojen olevan erittäin pie-
niä, joissa asui jopa toistakym-
mentä ihmistä. Ihmettelimme, 
miten siellä yhden huoneen ja 
keittonurkkauksen asumuk-
sessa voi asua niin monta ih-
mistä, mutta he sanoivat, että 
sehän on vain nukkumapaik-
ka, muun ajan he ovat työssä.

Hotellissa huomasim-
me, että TV-ohjelmat on ai-

na tekstitetty, sitäkin kysyim-
me tapaamiltamme ihmisiltä. 
He kertoivat, että tekstitys on 
hyvä olla, koska pienissä asu-
muksissa on paljon ihmisiä, 
joissa toiset nukkuvat ja toi-
set katselevat ohjelmia, siksi 
on oltava teksti, että voi seura-
ta ohjelmaa, kun television ää-
ni on täysin poissa. 

Hutongeja on purettu pal-
jon ennen olympilaisia, jol-
loin kaupunkiin rakennettiin 

suunnaton määrä mitä hie-
noimpia ja valtavia asuin-, toi-
misto- ja liiketaloja, sekä tie-
tysti tavarataloja. Kiinalaisil-
la arkkitehdeillä oli apunaan 
runsas joukko maineikkaita 
austraalialaisia arkkitehtejä. 

Osa hutongeista on suojel-
tu ja otettu mukaan maailman 
perintölistalle. Onneksi. Se on 
kuitenkin osa sitä asumiskult-
tuuria, vaikka asumisolosuh-
teet ovatkin varsin vaatimat-
tomat. Edes omaa käymälää ei 
ole, vaan siellä käytetään julki-
sia käymälöitä.

Hutongeihin johtavat pie-
net kujaset ovat noin met-
rin levyisiä. Olisi ollut mie-
lenkiintoista nähdä niitä ko-
teja ihan siellä kujien päässä, 
mutta se oli tietysti yksityistä 
aluetta. 

Finland- Nokia
Hotellimme ikkunasta näkyi 
yksi hutong-kortteli. Se muo-
dostui lukuisista ”soluista”, jot-
ka ovat seinä seinässä kiinni 
toisiinsa, joten ikkunoita niis-
sä kodeissa ei taida olla 
lainkaan. Tiilikatto tiili-
katon vieressä.

Uusia talokortteleita oli 
paljon, niiden julkisivuihin oli 
osin rakennettu myös vanhaa 
ilmettä. Yhdistelmät olivat hy-
vin erikoisia, silti ne eivät ol-
leet mauttomia. 

Ilta-aikaan Peking oli upea, 
rakennusten julkisivut oli va-
laistu mitä erikoisimmilla ta-
voilla. Toisaalta, jos ei katso-
nut kiinalaisia kuvamerkkejä, 
siis liikkeiden nimiä, olisi voi-
nut kuvitella kävelevänsä mis-

sä tahansa suurkaupungissa, 
vaikkapa New Yorkissa. Pe-
kingissä on 7 miljoonaa asu-
kasta. Kiinalaisia huvitti ko-
vin, kun kerroimme meidän 
pääkaupungissamme olevan 
vain puolisen miljoonaa asu-
kasta. Suomen tiesi jokaiki-
nen kiinalainen, jonka kanssa 
puhuimme, huudahdus oli ai-
na sama: Finland – Nokia!     

Yhtenä päivänä ajoimme 
silmälasien tavaratalokadul-
le, jossa oli suuria tavaratalo-
ja täynnä pelkästään silmäla-
seja. Niinpä ryhdyimme  kau-
poille ja ankaraan tinkimis-
ruljanssiin. Se on maan tapa, 
myyjä loukkaantuu, ellei en-
nen kauppoja käydä ankaraa 
tinkimistä. Tuloksena ostim-
me parit lasit kumpikin ja mi-
nä vielä aurinkolasitkin. Lasit 
valmistuivat 3 tunnissa. Odot-

teluaikana olikin hyvä taas 
käydä nauttimassa mainioita 
kiinalaisia ruokia. Joskus nau-
timme vain teestä ruoan kans-
sa, mutta nyt nautimme oluet, 
onnistuneiden lasikauppojen 
kunniaksi. Kiinalainen olut 
on hyvin vaaleaa ja mietoa. 
Hyvää, sanoisin, vaikken niin 
oluen ystävä olekaan.

Tienamenin aukiolla
Silkkikujalla oli pakko poike-
ta. Voi sitä tavaran määrää ja 
sitä tinkimisintoa. Kyllä me 
sielläkin löytöjä teimme. Hel-
minauhoja, -korvakoruja ja 
-rannekoruja oli myös tarjolla 
loputtomiin, ja hintataso aivan 
muuta kuin kotona Suomessa. 
Teimme niissäkin aika muka-
via löytöjä.

No, eihän meidän matkam-
me ollut pelkästään ruokaa ja 
ostoksia. Kävimme tietys-
ti Tienanmenin eli Taivaalli-
sen rauhan aukiolla, jolle ker-
rottiin mahtuvan miljoona ih-
mistä kerralla. Sen voi kyllä 
uskoa. Yhdellä laidalla aukio-
ta katseli Maon valtava kuva. 
Sen kuvan alta oli käynti Kiel-
lettyyn kaupunkiin. Se vas-
ta nähtävyys olikin. Kun sitä 
alettiin rakentaa 1400 luvul-
la, tuotiin paikalle miljoona 
rakennusmiestä. On se ol-
lut aikamoinen työmaa. Alue 
on lakannut olemasta keisa-
rin palatsina vasta 1900 luvun 
alussa, kansan ja turistien näh-
täväksi se on avattu 1925. Kiel-
lettyä kaupunkia ei osaa kuva-
ta kertomalla, koska se on niin 
käsittämättömän valtava alue, 
suunnattoman paljon raken-
nuksia ja niiden miljoonia hie-
noja yksityiskohtia.

Juonikkaita kuskeja
Taksilla ajo oli halpaa, kym-
menen kilometriä pääsi noin 
kahdella eurolla. Sellaisella 
kolmipyöräisellä taksillakin 
ajoimme. Se oli hurjaa me-
noa, eikä se kaatunut suuresta 
pelostamme huolimatta. Uk-
ko ajoi aika vauhtia, soitti vä-
lillä äänekkäästi torvea ja ajoi 
aivan kylki kyljessä isojen au-
tojen vierellä. Välillä ukko ys-
ki ja avasi vauhdissa oven syl-
käistessään yskänsä tuloksen 
ulos ja nauroi päälle niin, et-
tä koko ajoneuvo tärisi.

 Taksit oli varustettuna mit-
tarilla ja ne olivat luotettavia, 
aina sai oikean määrän rem-
puloita takaisin. Nämä kol-
mipyöräiset sen sijaan olivat-
kin sitten hieman juoninpia, 
hinnaksi ilmoittivat etukäteen 
30, ja tarkoittivatkin dollarei-
ta. Kaiken lisäksi hinta oli yh-
tä matkustajaa kohden, sen-
kin kuski ilmoitti vasta peril-
lä. No, siitäkin selvittiin lopul-
ta yhteistuumin.

Puhdas kaupunki
Teehuoneet on syytä ohittaa 
niihin paljoa edes vilkaise-
matta. Niissä saattaa nimittäin 
menettää kasan euroja, ei siis 
rempuloita. Teeseremoniaan 
joutuu aivan huomaamattaan. 
Vaikka kuinka päättäväises-
ti ilmoittaa, että emme osal-
listu seremoniaan, niin nuori, 
komea mies saa houkutelluksi 
vaikka vain istumaan, saadak-
seen harjoittaa englannin kiel-
tään. Ja niin sitä hetken kulut-
tua huomaakin hörppivänsä 
teetä suurella 
mielenkiin-

nolla. Kannattaa siis kiertää 
kaukaa, joidenkin katujen var-
silla näitä teehuoneita on sato-
ja metrejä aivan vieri vieressä.

Kaiken kaikkiaan emme 
kohdanneet varoituksista huo-
limatta taskuvarkaita emmekä 
kerjäläisiä. Ehkäpä niitä saat-
taa olla vilkkaimpaan turis-
tiaikaan paljonkin liikkeellä. 
Peking oli myös varsin puh-
das kaupunki. Mummoja oli 
tuon tuostakin harja ja kihve-
li kädessään poimimassa ros-
kan, jos sellainen sattui maas-
sa lojumaan. 

Vastakohtaisuuksien 
maa
Ruokakaupoissa oli paljon tee-
maan eli uudenvuoden juhlaa 
varten erityisesti valmistettu-
ja leivonnaisia. Ja niitä onnea 
tuovia koristeita oli kaikkialla. 
Suuri ostoskatukin oli koriste-
lu kauttaaltaan ottamaan tiike-
rin vuotta vastaan.

Pankeissa vaihdoimme ra-
haa, se oli aina mielenkiintoi-
nen tapahtuma. Yhden kerran 
oli tavallistakin erikoisempaa, 
kun pankkiin tuli useita tur-
vamiehiä. Pari virkailijaa otti 
pamput käsiinsä, kun rahan-
laskukoneessa laskettiin val-
tavia setelinippuja, jotka pa-
kattiin suureen punaiseen 
matkalaukkuun ja kuljetettiin 
pankin oven edessä olevaan 
vartiointiliikkeen autoon. 
Mies, joka oli osallisena tässä 
”rahapaljoudessa”, talletti en-
nen tätä rahansiirtoa jollekin 
tilille myös aikamoiset niput 
rempuloita. Hän puhui eng-
lantia vieraalla korostuksella.  

Vajaassa viikossa näkee 
vain pienen osan tätä vanhaa 
kulttuuria. Sellainen mieli kui-
tenkin jäi, että sinne kannat-
taa mennä uudestaan. Ehkä-
pä silloin pitää käydä kuului-
salla Kiinan muurillakin. Nyt 
emme sinne lähteneet, sillä se 
olisi vienyt yhden kokonaisen 
päivän. 

Kiina on suurien vastakoh-
taisuuksien maa. Sillä on his-
toriassaan paljon ikäviä asi-
oita. Epäkohtia on edelleen 
enemmän, kuin mitä meidän 
oloissamme. Eläinsuojeluasi-
at ovat häpeällisellä tasolla, ei-
kä siellä edelleenkään yksi ih-
mishenki ole kovin korkeassa 
arvossa. Kiinalainen lääketie-
de on vanhaa ja laajakirjoista, 
mutta siihenkin liittyy luon-
non ja eläinten kannalta hyvin 
vastenmielisiä asioita.  Työ-
olosuhteet lienevät edelleen-
kin varsin alhaisella tavalla, 
lähinnähän olemme saaneet 
lehdistä lukea suurista kaivo-
sonnettomuuksista. 

Kiinalaisten ihmisten valoi-
suus ja ystävällisyys on miel-
lyttävää. Onko se ihan todel-
lista, vaiko vain vieraanvarai-
suutta, en ole asiasta ihan var-
ma.

Epäkohtia kuitenkin koh-
taamme missä maanosassa ja 
maassa tahansa, joten kaikes-
ta huolimatta suosittelen mat-
kaa Kiinaan. Ehkäpä turistien 
välityksellä epäkohtiin tulee 
parannuksiakin, niin ainakin 
toivon.   

Kirjoittaja on Sastamalassa 
asuva arkkitehti.

Symboliikka näkyy 
myös rakennuksissa.

Marja Rauhalan matkakertomus

Kun minä Kiinaan läksin

22 ruokalajin päivällinen oli upea kokemus.

Marja Rauhala takanaan portti kiellettyyn kaupunkiin.
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Uusi Škoda Superb Combi

SUURENMOISEEN ELÄMÄÄN

 Maahantuonti: Vuokraus: AVIS 

SIMPLY CLEVER

Upea Superb Combi on Škodan uutuus isojen perhefarmarien 

luokkaan. Superbin paljon kiitosta keränneet sisätilat täydentyvät 

farmariversiossa ylivoimaisella 633 litran tavaratilalla. Ja tietysti 

Škodan lippulaivamallin laatu ja ylellisyys on hiottu huippuunsa. 

Kokonaisuuden kruunaa uusin tekniikka: TSI- ja TDI -moottorit, 

DSG-vaihteistot sekä 4x4-neliveto. Tervetuloa koeajolle.

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt: 5,5–10,2 l /100km, 145–237 CO 2 g/km

Škoda Superb Combi

Katso testivoitot: www.skoda.fi 

Hinta alk. 28.945,28 €
+ toimituskulut 600 €
Autoveroton SVH alk. 22.270 €
Arvioitu vero 6.675,28 (CO2 -päästöllä 159 g/km)

PAREMPI
Uusi Škoda Octavia

SIMPLY CLEVER

 Maahantuonti: Vuokraus: AVIS 

Voiko suosikkia parantaa? Kyllä voi. Uuden Octavian tuoreen ulkomuodon havaitset heti. Sisätiloissa 

nautit entistä laadukkaammista materiaaleista, upeasta muotoilusta ja poikkeuksellisesta käytettä-

vyydestä. Uutta löytyy myös konepellin alta: kaikki bensiinimoottorit ovat nyt huippumoderneja, 

vähäpäästöisiä TSI-turbomoottoreita. Ja tietysti tarjolla ovat taloudelliset TDI-turbodieselmoottorit.

Sokerina pohjalla – uusi Octavia on hinnaltaankin parempi. Tervetuloa!

Varaa koeajo:

Uusi Škoda Octavia
 
 

  

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt: 

4,4–7,8 l /100km, 114–182 CO 2 g/km
Autoveroton SVH alk.  15.170 €
Arvioitu autovero alk.  3.789,37 €
CO2-päästöllä 134 g/km)

Arvioitu kokonaishinta  18.959,00 €
(sis. toimituskulut)
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Koulut ja kurssit

Työtarjouksia

Katoilta tiputetut lumet pois 
sokkelin vierestä pienellä 

kaivinkoneella.
050 3650 461

Syksyllä 2010 alkavaa koulutusta Sastamalassa

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

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

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

KOULUTUSTA SÄHKÖISESTÄ TUKIHAUSTA:
ma 29.03.2010 klo 09.00 Vammalan ammattikoulu
ke  07.04.2010 klo 09.00 Mouhijärven Lukio
ke  07.04.2010 klo 13.00 Mouhijärven Lukio
to 08.04.2010 klo 09.00 Punkalaitumen Lukio
to 08.04.2010 klo 16.00 Punkalaitumen Lukio
ke  14.04.2010 klo 09.00 Vammalan ammattikoulu
ke  14.04.2010 klo 16.00 Vammalan ammattikoulu
la 17.04.2010 klo 10.00 Nokian lukio, Kylmänojank. 3
ke  21.04.2010 klo 16.00 Vammalan ammattikoulu
to 22.04.2010 klo 09.00 Vammalan ammattikoulu
ma  26.04.2010   klo 09.00 Vammalan ammattikoulu
   myös  ”Typpianalyysit”
ti  27.04.2010 klo 13.00 Mouhijärven Lukio
   myös ”Typpianalyysit”

Kursseille Vipu-tunnukset ja kaikki tiloille tulleet
lomakkeet mukaan!

Ilmoittautumiset Katariina Pylsy 0500-727741
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin★★

★
★

★
★ ★ ★

★
★

★
★

LC Sastamala-Vammalan 
50-vuotisjuhlaa vietettiin Ho-
telli Ellivuoressa viime lauan-
taina lähes 100 hengen voimin.

Aluksi klubin president-
ti Pertti Tihveräinen toivotti 
vieraat tervetulleiksi yhdessä 
ladynsa Aino-Maijan kanssa.

Illan ohjelma muodostui 
pääosin korkeatasoisista mu-
siikkiesityksistä, juhlapuhees-
ta ja erilaisista palkitsemisista.

Juhlassa kuultiin kahden 
nuoren lupaavan viulistin Oo-
na Väkevän ja Venla Hytti-
sen soittoa ja loistavia laula-
jia, kun tenori Heikki Siuko-
la ja sopraano Miina Liisa Vä-
relä esiintyivät. Kaikkia edellä 
mainittuja säesti Livia Vilagi, 
joka ohjelman lopuksi esiintyi 
yhdessä miehensä Istvan Vila-
gin kanssa. Pianolla ja fagotil-
la esitetty kappale oli omistet-
tu edesmenneen Rauno Lai-
tisen muistolle. Juhlapuheen 
piti oikeustieteen tohtori Sami 
Mahkonen.

Tervehdys 
myös Unkarista
Vuonna 1991 silloinen LC 
Vammala kävi Unkarin Mis-
kolcissa perustamassa kau-
punkiin klubia ja niinpä hei-
dän presidenttinsä Zolt Istvan 
oli Ellivuoressa kunnioitta-
massa vammalalaisten juhlaa. 
Käyttämänsä puheenvuoron 

jälkeen hän kutsui Istvan Vila-
gin klubinsa kunniajäseneksi.

Klubin perustajajäsenistä 
saapuivat juhlaan Matti Un-
kuri ja Jukka Lehtisalo ladyn-
sa Kirstin kanssa. President-
ti Pertti Tihveräinen kiitti hei-
tä lionismin hyväksi tehdystä 
työstä jakaen kiitokseksi ruu-
sut.

Juhlassa muistettiin lukui-
sia veljiä ja ladyja heidän teke-
mästään arvokkaasta vapaaeh-
toistyöstä, joka on suuntautu-
nut kotipaikkakunnan lisäksi 
myös kansainvälisiin avustus-
tarpeisiin.

Näitä vauvoja ei voi vastustaa

Huittisiin syntyi 
17 karvakuonon pentue

Marianna Langenoja

Huittisten Vampulassa asus-
tava Kristiina Karvonen ko-
ki iloisen yllätyksen torstaina 
4.3, kun hänen sekarotuinen 
Kassu-koiransa alkoi synnyt-
tää. Vauvoja putkahteli maa-
ilmaan parin tunnin välein 
muutaman kappaleen erissä. 
Ensimmäiset näkivät päivän-
valon kello 6 aamulla, ja Kris-
tiina luuli, että viimeiset tuli-
vat ulos kello 21 illalla. Pentuja 
tuli sinä päivänä yhteensä 12. 
Määrä on tyypillinen emolle, 
jossa on sekä rottweileria että 
bernhardinkoiraa. 

Seuraavana päivänä tapah-
tui kuitenkin suurin yllätys: 
emo päätti puskea viisi pen-
tua lisää. 

–Olin sinä päivänä töissä. 
Mieheni piti lomaa hoitaak-
seen koiria ja soitti minul-
le kummissaan, että nyt nii-
tä pentuja on jo 17. Aluksi en 
voinut uskoa korviani, sillä en 
tiennyt, että moinen kahden 
päivän synnytys olisi mahdol-
linen, Kristiina kertoo. 

Hän toimii lomittajana ja 
on tottunut sikojen nopeisiin 
synnytyksiin. Jokainen porsas 
täytyy saada emakosta pihalle 
tunnin sisällä, tai pikkuolen-
not ovat menehtyneet. Kassul-
la on ennenkin teetetty pentu-
ja ja silloin synnytys oli paljon 
nopeampi, mutta myös pentu-
jen määrä oli pienempi. 

Jos Luoja suo...

-Edellinen poi-
kue syntyi 
viime-

-Edellinen poi-
kue syntyi
viime--

vuonna. Kaikki pennut vietiin 
melkein käsistä. Kysyntä oli 
todella kova. Nyttemmin tut-
tavat ovat tiedustelleet, aiom-
meko teettää vielä lisää pentu-
ja, ja ajattelimme, että no jos 
luoja suo, niin tulkoot. Ja niin 
Kassu sitten tuli jälleen tii-
neeksi, Kristiina kertoo tari-
nan taustoja. 

Tällä kertaa omistajaeh-
dokkaita ei olekaan ihan yhtä 

paljon, kuin pentuja tuli, joten 
niiden sijoittaminen on vielä 
suunnitteilla. Yksi pennuista 
jää Karvosen perheeseen, yk-

si pallero kuoli synnytykses-
sä ja toinen vähän sen jälkeen. 
Niinpä 14 söpöliiniä odottaa 
vielä hyvää kotia. Kristiinan 
mukaan rima on korkealla tu-
levien omistajien suhteen. 

Koirista tulee 
todella isoja 
Vielä viime viikolla pennut 
olivat pikkiriikkisiä ulisijoi-
ta, jotka lojuivat yhdessä ka-
sassa ja pitivät silmiään kiin-
ni. Vasta tällä viikolla niiden 
silmät ovat alkaneet aueta, ja 
onnettomista vastasyntyneis-
tä on alkanut kehittyä vilkkai-
ta vauvoja. 

Kristiina nauraakin, että 
nyt syliin mahtuu vaikka kuin-
ka monta pentua, mutta kun 
ne ovat luovutusiässä, niitä 
täytyy kantaa yksi kerrallaan. 

–Näistä koirista tulee todel-
la isoja, joten ihan kenelle ta-
hansa ne eivät sovi. Säkäkor-
keudeksi saattaa tulla jopa 70 
senttiä. Pennuissa on sellaisten 
rotujen cocktail, että ne voi-
vat olla aika tulisiakin, mut-
ta edellisen pentueen kaikis-
ta pennuista tuli hyvin ihmis-
rakkaita, kuten niiden emokin 
on. Olen ollut yhteydessä mel-
kein jokaiseen edellisen pen-
tueen omistajaan. He ovat lä-
hetelleet kuvia haukuista ja ke-
huneet hirveästi. Toivottavasti 
saamme nämäkin haukut yhtä 
hyviin koteihin. 

Emossa on bernhardinkoiraa ja rottweileria. 15 eloon 
jääneen pennun isä on puhdasrotuinen saksanpaimen-
koira. Rotucocktail on aika hurja, mutta omistaja va-
kuuttaa, että edellisen pentueen koirista tuli täysipäisiä 
ja terveitä. 

Pennut ovat kuvaushetkel-
lä vasta muutaman päivän 
ikäisiä, joten niiden silmät 
eivät ole vielä auenneet. 
Niiden elämä keskittyy 
toistaiseksi nukkumiseen 

ja syömiseen. 

Valkokuonoinen pallero on omistaja Kristiina Karvosen 
suosikki. Se syntyi ihan ensimmäisenä ja valloitti Krstii-
nan sydämen saman tien.  

”Näistä 

koirista 

tulee todella 

isoja, joten 

ihan kenelle 

tahansa ne 

eivät sovi.

Viisikymppinen hyväntekijä 
juhli viikonloppuna

Ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa.

Klubissa pitkään ansiokkaasti toimineille Jussi Lehtiselle ja Raimo Santalalle myön-
nettiin Arne Ritari-killan jäsenyys. Kuvassa vasemmalta lady Anja Lehtinen, Jussi Leh-
tinen, lady Hely Santala ja Raimo Santala.

Juhlassa jaettiin myös ansio-
merkkejä ja vuosimerkkejä.

Veljet:
• ARS Ritari: Jussi Lehtinen 

ja Raimo Santala.
• Medal of Merit: Pertti Tih-

veräinen.
• Lions-liiton ansiotähti si-

nivalkoisessa nauhassa: 
Markku Esko, Pekka Maa-
ranen, Kaarlo Satimus, Ist-
van Vilagi, Jussi Lehtinen ja 
Asko Laiho.

• I ruusukkeen ansiomerk-
ki: Heikki Rantala ja Heik-
ki Vierula.

• 40-vuotis ansiomerkki: 
Pertti Hannula (perustaja-
jäsen), Erkki Vainio ja Al-
po Uurto.

• 30-vuotis ansiomerkki: 
Matti Järvelä, Eero Hieta-
mo, Kalle Lomma, Kalevi 
Harmaala ja Jussi Lehtinen.

Ladyt:
• Lady ansiomerkki: Irma Sa-

timus ja Livia Vilagi.
• Piirikuvernöörin ansiotäh-

ti + nauha: Hely Santala, 
Pirkko Maaranen, Pirkko 
Vierula, Satu Rantala, Han-
na Laine, Ritva Tuominen 
ja Pirkko Esko.

• 40-vuotis puolisoansio-
merkki: Irma Laitinen, Ir-
ma Mäkinen ja Sirkka-Lii-
sa Vainio.

• 30-vuotis puolisoansiomi-
tali: Helmi Järvelä, Iiris Hie-
tamo, Tuula Lomma, Sisko 
Harmaala ja Ritva Uurto.

Edesmenneelle Rauno Laiti-
selle Lions-liitto on myöntä-
nyt ARS kolmen ruusukkeen 
ansiomerkin.
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Koulut ja kurssit Myydään

Vuokralle tarjotaan

Palvelukseen halutaan

Huutokaupat

sataedu.fi

SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus Kankaanpää järjestää

MÄRKÄTILA-ASENTAJAN KOULUTUSTA
Huittisissa, Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksessa, Teollisuustie 5-7

MÄRKÄTILA-ASENTAJAN 
HENKILÖSERTIFIOINTI, 
JATKOKOULUTUS
15.4.2010 kello 17:00 – 21:00
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, 
joilla on henkilösertifikaatti ja jotka 
haluavat päivittää tietonsa. Ser-
tifikaatin voimassaolo edellyttää 
koulutukseen osallistumista vähin-
tään kerran kahdessa vuodessa. 
Koulutuksen hinta 80 euroa.Ilmoittautumiset 09.04.2010 mennessä:

Katriina Liimu 040 199 4905 tai
katriina.liimu@sataedu.fi

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

MÄRKÄTILA-ASENTAJAN 
HENKILÖSERTIFIOINTIKOULUTUS
14.-15.4.2010 kello 17:00 – 21:00
Koulutus on tarkoitettu märkätilojen 
siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia 
tekeville ammattirakentajille, suunnit-
telijoille, valvojille ja työmaamestareille. 
Koulutuksen hinta 120 euroa.

Anniskelupassi
19.5. klo 17.00 - 19.00
materiaali + testi 50 €
ja pelkkä testi 30 €

Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Kurssisihteeri
Anitta Mäkelä
puh. 0400 809 644 tai 03 5212 3553
anitta.makela@sasky.fi

Sastamalan korttikoulutukset kevät 2010

Räjäyttäjäkurssi luokka A
        Sastamalassa 26.4. - 29.4.

Hygieniapassi
12.4. ja 10.5. klo 17.00 - 18.30
materiaali + testi 50 €
ja pelkkä testi 30 €

Palveluja Kotiin -passi
31.3. klo 9.00 - 15.00
Hinta 90 €

Tulityökortti
26.3., 20.4. ja 28.5. klo 8.00 - 15.00
Hinta 110 €

Trukkikortti
14.4. (teoria) ja 21.4. (ajokoe) klo 8.00 - 15.00
Hinta 160 €

Työturvallisuuskortti
22.4. ja 3.5. klo 8.00 - 15.00
Hinta 110 €

Henkilönostinkortti
28.4. klo 8.00 - 16.00
Hinta 180 €

Microsoft Office 2007 uudet ominaisuudet
(päivityskoulutus)
20.4. tekstinkäsittely, 22.4. taulukkolaskenta
Tarpeen mkaan järjestämme muista
työvälineohjelmista koulutusta.
Hinta 50 €

Paikka:
Vammalan ammattikoulu
Ratakatu 36, 38210 Sastamala
Harjoitukset lähimaastossa

Hinta:
400 € / hlö
Kurssimaksu sisältää koulutuksen
opetusmateriaalin sekä kahvit ja lounaan.

KATSO LISÄÄ
WWW.AIKO.FI

Kouluttajat:
Kapteeni evp Ylipanostaja
Timo Etelämäki Veikko Katila

VUOKRALLE TARJOTAAN:

8+4 henkilöä.
Kaikilla mukavuuksilla.

Elämyksiä Turun 
saaristossa.

Esim. kalastus talvi/ 
kesä, vapaa-aika, jne.

Autolla pihaan.
Vielä vapaita kesäviikkoja, 

kysy myös pääsiäis- tai 
viikonloppu tarjous!

Villa Aallotar

Vielä vapaita kesäviikkoja, 
kysy myös pääsiäis- tai 

viikonloppu tarjous!

Sekalaista

Äetsän
Vasemmistoliitto ry

KEVÄTKOKOUS
Virastotalolla tiistai 
30.3.2010 klo 18.00

Tervetuloa.

Johtokunta

Olen lomalla

3.-10.4.
Parturi Anita

Auto- ja Konemyynti
Lasse Huikka Ky

Luhtakuja 6, Lavia
Puh. 0400 634 496

www.lassehuikka.com

MERCEDES-BENZ 200 D -95
Aj. 340 tkm, Huoltokirja, 
Lohkolämmitin, Vetokoukku, Kats: 
10/09. Samassa suvussa uudes- 
ta saakka. Tarkasti pidetty, täydel- 
linen Vehon huoltokirja. 2 renk., 
soitin, ABS-jarrut, 5-vaiht.
Mersu, joka tehty kestämään ja 
kestämään!                

Hp: 5 000 €

MYYDÄÄN
Kahvila-ravintola
KIIKKAPÄÄ
p. 045-1260 473

A

P. (03) 511 4714, 050 566 3120,
040 745 2670

Autoliiton Länsi-Pirkanmaan osaston 
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 

pidetään ti 30.3.2010 klo 18 
Ystävänpirtillä, Marttilankatu 1. 

Tervetuloa! Johtokunta

SuPer Huittisten seudun ao ry nro 618

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Aika 28.4.2010 klo 16.15.
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat mm. toiminta- ja talouskertomus. 
Toteutamme kokouksen keilamatkana Raumalle ja kokouksen pidämme 
matkalla. Keilaradat ovat varattu klo 18-19, jonka jälkeen ruokailu.
Sit. ilm. Anulle 19.4. mennessä, kuulet samalla ruokailuvaihtoehdot. Matkan 
hinta 20e sisältäen matkat, ruokailun, keilarata- ja kenkävuokran.
Bussi lähtee Huittisten linja-autoasemalta klo 16.15.

Tervetuloa!
T. Hallitus

Kokoukset

Kokoukset

Kiikoisten Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen 
osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 8. 
päivänä huhtikuuta 2010 klo 18.00 Kiikoisten Osuuspankin 
kokoustiloissa, osoitteessa Kiikostentie 333, 38360 
Kiikoinen.

1. Osuuskunnan sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle osuus-
kunnan kokoukselle määrätyt asiat.  
2. Valitaan jäsenet hallinnon nimityksiä valmistelevaan 
toimikuntaan.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 
23.3.2010 alkaen Osuuspankin konttorissa.
Osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen on jokaisella 
pankin jäsenellä.

Kiikoisissa 16. päivänä maaliskuuta 2010

  

Hallitus

KIIKOISTEN



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Huoltopalvelut

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

Hoitopalvelut

HoitopalvelutEläintenhoitopalvelut

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

Hammasteknikot

Parturi-Kampaamot

Kuljetuspalvelut

Lääkäripalvelut

Alueviestin
ilmoitus-
myynti

(03) 514 1416

Konttorikalusteet

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

Yleislääkäri, lääket.lis.
myös papa-näytteet, luomen-

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

Lomalla 25.3.-5.4.

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

AMMATTITAIDOLLASiivous- ja kotipalvelut

Silmälääkäripalvelut

Alueviestin 
palveluhakemistossa
ilmoitat edullisesti

Suomen laki sallii lasten tupa-
koinnin rippileireillä, samalla 
suomen laki  sallii jopa aikuis-
ten työntekijöiden irtisanomi-
sen tupakoinnin vuoksi. Mie-
lestäni tälläinen tilanne on hy-
vin omituinen ja ristiriitainen.

Kuten mainitsit, rippikou-
lutupakointia ei voi täysin kit-
keä. Monilla leireillä suomessa 
on tupakkapaikat, toisilla pol-
tetaan salaa.

Rippikoulusta ei kuiten-
kaan irtisanota tupakoinnin 
vuoksi siksi, että jokainen rip-
pikoululainen tuottaa jatkossa 
keskimäärin noin 10000€ kir-
kollisveroa.

Mainitsit myös, että seura-
kunnissa on tiukennettu suh-

tautumista rippikoulutupa-
kointiin. Mielestäni tämä kirk-
kohallituksen asiaa koskevan 
lausunnon loppulause ei suin-
kaan ole tiukka, pikemminkin 
löysä ja laistava. 

”Kirkossa ja seurakunnissa 
rippikoulun savuttomuus on 
syytä nähdä tavoitteena, jon-
ka saavuttaminen on mahdol-
lista”.

Kuulostaa hieman toisen-
laiselta kuin parveke- ravinto-
la- työmaa- oma-auto- oma-
asunto- sekä koulutupakoin-
tiin liittyvät kannanotot.

Pekka Huppunen 
Sastamala 

Yleisöltä

Suomen laeista 
Petri Sorvalle 

Sastamalan Vedellä on käyn-
nissä monenlaisia suunnitel-
mia ja hankkeita mm. vie-
märiverkoston laajentamisen 
suhteen. Moni kiinteistön-
omistaja on kuitenkin epä-
tietoinen miten haja-asutus-
alueiden jätevesiasetuksen 
suhteen tulisi toimia. Inves-
toinnit ovat kalliita ja selkeä 
tieto siitä, että koskeeko vie-
märiverkon laajennus jotakin 
kiinteistöä vai ei, olisi erittäin 
tervetullutta. 

Valtioneuvoston asetuksen 
mukaan viemäriverkostoon 
kuulumattomien talouksien 
pitää uusia tehottomat jäte-
veden käsittelyjärjestelmänsä 
vuoteen 2014 mennessä. Kus-
tannusta on arvioitu kertyvän 
vähintään 2 miljardia euroa. 
Ympäristökeskuksen mukaan 
vesistöjen ravinnekuormas-
ta 8 % fosforin ja 3 % typen 
osalta johtuu haja-asutukses-
ta. En lähde kyseenalaista-
maan tätä, vaikka moni asu-
kas onkin päivät poissa ko-
toa ja kasvukaudella maaperä 
ja kasvit hyödyntävät merkit-
tävän osan tästä ennen vesis-
töön pääsyä. 

Säännöllisesti tyhjennet-
ty sakokaivo on silti kohtuu 
hyvä järjestelmä. Sen sijaan 
tuntuu kohtuuttomalta, et-
tä korjaavana toimenpitee-
nä kiinteistöjen omistajista 

ollaan tekemässä rikollisia. 
Keppiä viranomainen antaa 
myös siinä muodossa, että 
jo vähäinenkin rakennustoi-
menpide edellyttää jätevesi-
järjestelmän laittamista heti 
kuntoon. Onkohan työllistä-
viä rakennusprojekteja jäis-
sä tämän takia? Moni on pe-
lästynyt tilannetta ja rakenta-
nut kalliin järjestelmän, jon-
ka myöhemmin voi joutua 
purkamaan kunnan viemä-
rin tieltä.

Hieman kohtuutta tuo Ta-
rastin työryhmän suositus 
vireillä olevaan lisäasetuk-
seen, joka antaisi jatkoaikaa 
ainakin vuoteen 2018 pieni-
tuloisille, vanhuksille ja sel-
laisille kiinteistöille, joihin 
on suunnitteilla kunnallinen 
viemäri nykyisen määräajan 
jälkeen. 

Mielenkiintoista on näh-
dä, että erilaisten muovipönt-
töjen valmistajista on tullut 
biologisen jätevedenpuhdis-
tuksen asiantuntijoita. Koke-
muksesta tiedän, että suuren-
kin kaupungin puhdistamo 
oireilee, jos virtaamassa tai 
ravinnekuormassa tapahtuu 
häiriöitä. Itse olen skeptinen 
kiinteistökohtaisten puhdis-
tamojen autuuteen kahdesta 
syystä: Ensinnäkin, jos asuk-
kaat ovat vaikka kuukauden 
poissa kotoa kesäloman ai-

kana, niin aktiiviliete ei tule 
voimaan hyvin. Toiseksi toi-
minnan varmistaminen, että 
käyttöohjeita noudatetaan tai 
edes tiedetään, että jotain on 
pielessä, on mahdoton valvoa. 
Tämä saattaa pahimmillaan 
johtaa läheisten uimaranto-
jen käyttökieltoon ja sinivih-
reiden levälauttojen lisäänty-
miseen entisestään. 

Olen sitä mieltä, että kun-
nallisen viemärin rakenta-
minen on aina ensimmäinen 
vaihtoehto ja sen varmista-
miseksi tulisi olla kattavia 
tuki- ja rahoitusratkaisuja. 
Etäinen sijainti voi silti joh-
taa pienpuhdistamon han-
kintaan ja silloin pitää olla 
tarkkana. Aivan älytön jut-
tu on nimittäin se, että CE-
merkinnän saa laittaa pien-
puhdistamoon, vaikka se ei 
täyttäisikään asetuksen puh-
distusvaatimuksia. 

Muuten, kuulin joskus 
sellaisen tarinan, että ympä-
ristöministeri oli eräässä jä-
tevedenpuhdistamossa vie-
railulla ja hänelle kerrottiin, 
että poistuvan jäteveden pH 
on 7, jolloin ministeri ky-
syi, että milloin aiotte pääs-
tä nollaan.

Risto Rahkola
Keikyä

Ratsastajat olivat taas viime 
lauantaina sotkeneet lenkki-
polkumme Perimmäisentiel-
lä Kiikassa.

Meitä eläkeläisiä ja nuo-
rempiakin on sitkeästi käynyt 
koko talven lekkeilemässä Pe-
rimmäisenpolulla, joka alkaa 
Murrontieltä kahden ladon 
välistä. Olemme pitäneet ky-
seisen polun auki ihan lihas-
voimalla. Siis jalkaisin tamp-
paamalla. Polkua käyttää lii-
kuntaan paljon jalka- ja selkä-
vikaisia ja muutenkin hiukan 
huonosti liikkuvia ihmisiä. 
Hattua tarvitsee nostaa heille, 
että hoitavat kuntoansa niin, 
koska ei ole varsinaista liikun-
tapolkua, josta joku huolehtisi.

Nyt on tullut ratsastajia, 
jotka kai ajattelemattomuut-
taan rikkovat  käyttämämme 
lenkkipolun hevosillaan lähes 
käyttökelvottomaksi. (Toivot-
tavasti eivät tahallaan). Po-

lulla on noin puolimetriä lun-
ta, tiiviiksi pakkautuneena. 
Se siis kantaa osittain hevos-
ta, mutta uppoaa pohjaa myö-
ten, kun paino tulee kokonaan 
kyseiselle jalalle, joten siinä ei 
ole eläinrääkkäyskään kauka-
na. Perimmäisen metsätiellä 
on traktorin jäljet, joista toi-
sen olemme tampanneet käyt-
töömme, mutta sielläkään ei 
ole voitu ratsastaa sitä tois-
ta jälkeä, vaan sitä tamppaa-
maamme. Hevoselle olisi ol-
lut ihan sama, kumpaa menee.

Toivottavasti kyseinen he-
vosyrittäjä neuvoo ratsasta-
jiaan tässä asiassa ja samoin 
opastaa, ettei hoidettuja latuja 
myöden sovi ratsastaa.

Ratsastajat ovat tervetullei-
ta kyseiselle polulle, kun lumi 
on sulanut.

Ratsastus sinänsä on upea 
harrastus.

Olavi Katila, Kiikka

Suomalaiset pienkuluttajat 
ovat sähkön kilpailuttamises-
sa paljon esimerkiksi ruotsa-
laisia jäljessä. Kilpailuttami-
nen kannattaa – saat edulli-
sempaa sähköä. 

Allekirjoittaneella on kil-
pailuttamisesta jo usean vuo-
den ajalta kokemuksia. Se on 
helppoa.  Ja aina on löytynyt 
edullisempi sähköenergian 
toimittaja. Oletko sähköyhti-
ön ryöväyksen kohde?

Kilpailuttamalla saavutetta-
vat säästöt on merkittäviä var-
sinkin sähkölämmitystaloissa, 
joissa sähköenergian kulutus 
on 16000 kWh – 30000 kWh 
luokkaa.

Kun kuluttajat aktiivises-
ti kilpailuttaisivat sähkön-
sä, niin ehkä myyjät joutuisi-
vat kilpailutilanteessa tarkista-
maan sähkötariffi  ansa.

Osoitteessa www.sahko-
hinta.fi  löydät helposti sähkön 

hintavertailussa edullisimman 
sähkön toimittajan. Huomaat, 
että hintaerot ovat melko suu-
ret. Samalla näet, minkälais-
ta sähköenergiaa yhtiö toimit-
taa. Onko uusiutuvaa, fossii-
lista vai ydinvoimaa.

Sähköyhtiön vaihto on 
helppo toimenpide, vain pu-
helinsoitto valitsemallesi säh-
köntoimittajalle, sieltä hoide-
taan muutosasiat. Kun vertaa 
eri yhtiöiden sähköenergian 

hintaa, niin erot saattavat ol-
la huomattavat. Sähkön siirtoa 
kilpailuttaminen ei koske.

Sähköenergian hinta mark-
kinoilla heiluu, joten kulutta-
jien on syytä seurata sähkön 
myyjän hinnoittelua ja tar-
vittaessa reagoida vaihtamal-
la yhtiötä.

Sähköisin terveisin
Matti Ahvonen

Pohdintaa jätevesien käsittelystä Oletko kilpailuttanut sähkön ?

Ratsastajat, 
älkää sotkeko!

Ilmaise mielipiteesi, lähetä postia 
toimitus@alueviesti.fi  tai PL 101 38201 Sastamala



TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 24.-27.3.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 26.3.Keskiviikko 24.3.

Lauantai 27.3.Torstai 25.3.

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
23.55 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: Jouluperunat
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Kämmekät: Yövilkka
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Anna ystävämme
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Rakkauden tähden: 
 Jose ja Minna
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Luontohetki: Majava-
 lammella
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: Kaasua, kaasua!
22.45 Sally Lockhartin mysteeri 
00.20 - 04.01 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Majavan matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.05 Ykkösen aamu-tv
13.00 Aamusydämellä
13.35 Elävä planeetta - 
 kuinka se tehtiin?
13.45 A-talk
14.30 Luontohetki: 
 Husaariapinat
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 MOT: Helsingin vihreä 
 painajainen
16.25 Tosi tarina: Jouluperunat
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: 
 Giulio ja Arja
21.30 Strada
22.00 Katu
23.00 Tv-uutiset
23.05 Kotikatsomo : Jälkilämpö 

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: Professorin 
 ostoskärry
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Kukkaron herraksi
14.25 Dibleyn kirkkoherra
15.05 Ihmiskunnan aarteita
15.25 Tohtori Kiminkinen
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 Kotikatu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
18.45 Avara luonto: Meren 
 nopein saalistaja
19.40 Midsomerin murhat
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
07.51 Neppajymykerho
08.00 Olivia
08.19 Sketsiä!
08.24 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Uudenmaan uutiset
09.25 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
01.00 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana 

06.50 Pikku Kakkonen
07.52 Neppajymykerho
08.00 Olivia
08.21 Poinzi
08.35 Pertti ja Purtti
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Uudenmaan uutiset
09.25 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Eläinsairaala
12.15 Sörenin seurassa
12.45 Derrick
13.45 Tiettömän taipaleen takana
14.15 Koiralle koti
14.45 Euroopan viimeiset 
 tunturipeurat
15.10 Ampumahiihdon mc
16.30 Taitoluistelun MM
17.00 Postimies Pate
17.15 Postimies Pate
17.30 Pikku Kakkonen
18.00 Taitoluistelun MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Makujen matkassa
19.45 Näin tehtiin Lehmän vuosi
19.50 Etsivä Lea Sommer
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Taitoluistelun MM
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Taitoluistelun MM
23.50 Silminnäkijä: Loputon 
 aborttisota

06.51 Nalle Luppakorva
07.00 Matti ja Miisu
07.06 Hanna Ankka
07.17 Aasi, Morso ja Mouru
07.23 Postimies Pate: 
07.40 Iskän kaa
07.46 Napero: Hae, Luppa, hae
07.53 Pikku Kakkosen posti
08.00 Olivia
08.20 Hui Hai Hiisi
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Matkalla maailmalla
11.50 Matkapassi: Turkki
12.35 Kuvakirjeitä Etelä-Amerikasta
12.45 Derrick
13.45 Jumppa : Sykejumppa
14.15 Vuoristosairaala
15.00 Huippukokki pyrkii 
 täydellisyyteen
16.00 Taitoluistelun MM
17.00 Martta puhuu
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 Pressiklubi
20.00 Kätevä emäntä
20.30 Jurismia!
21.00 Taitoluistelun MM
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Taitoluistelun MM
23.35 True Blood (K15)

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.58 Pasin ja Kielon valtakunta
08.09 Ludovic
08.23 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 GALAXI
09.01 Anna ja lohikäärme: 
 Kuvankaunis kuningatar
09.26 Futaajat
09.41 Vasikantanssi: Heinätalkoot
10.00 Kakkosen urheilulauantai
10.01 Hiihdon SM : Naisten 
 viesti
11.20 Peliuutiset
11.45 Hiihdon SM : Miesten 
 viesti
14.00 Ampumahiihdon mc : 
 Naisten yhteislähtö
15.00 Taitoluistelun MM
17.55 V75-ravit
18.25 Ampumahiihdon mc : 
 Miesten yhteislähtö
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabim Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Stolberg
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Frantic
00.00 Da Vincin murha-
 tutkimukset (K15)
00.45 Yle Live: Razorlight 

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
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 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 

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 Suuri Journalistipalkinto
16.05 45min Special: 
 Maanjäristyksen lapset
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
23.30 12 Days of Terror (K15)

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 asunto-
 markkinat
16.05 Elixir
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 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 Formula 1: vapaat 
 harjoitukset
23.05 Kuukauden parhaat 
 sekunnit
23.10 Puhdistaja (K15)
00.50 Fringe - rajamailla

07.30 F1 Ennakkotunnelmat
08.00 Tuomas Veturi
08.10 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 Astro-tv
12.35 Televisa
13.35 Lomaräätälit
14.05 Salatut elämät
14.35 Salatut elämät
15.00 Salatut elämät
15.30 HIM: Heartkiller
15.35 Lauantain perheleff a: 
 Agentti Cody Banks 2:
 Päämääränä Lontoo
17.30 Star Wars: The Clone Wars
18.00 Formula 1: aika-ajot
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Formula 1: Extra
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 American Gangster (K15)
01.30 Formula 1: aika-ajot
02.00 Kasvottomat sotilaat
02.55 Televisa 

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 poikamies
 tyttö
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
00.55 Ostosruutu
01.10 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.05 Hyvästit sotkulle
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 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Lost (K15)
 23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Konttori
00.20 Hiutale
00.50 Ostosruutu
01.05 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.05 Hyvästit sotkulle
08.30 Hyvästit sotkulle
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 Kuorosota
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Revolver (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.20 Elokuva: Shadow Man - 
 mafi an tulilinjalla (K15)
02.15 Ostosruutu
02.30 - 07.30 Älypää-TV

09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.30 Matkaoppaat
12.00 Kellarin kunkku
12.30 Aavekuiskaaja
13.25 Aavekuiskaaja
14.25 Anna Eriksson: 
 Garden of Love
14.35 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.05 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.35 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.05 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.35 Elokuva: Rakkauden 
 monet kasvot
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Valkoinen 
 kreivitär
23.35 Nelosen uutiset
23.40 Nelosen sää
23.45 American Chopper
00.45 Elokuva: Tuomittu 
 kostaja (K15)
02.45 Ostosruutu
03.00 - 06.30 Älypää-TV

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.30 Criss Angel - tajunnan-
 räjäyttäjä
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

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.15 Criss Angel
14.40 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
15.30 E! Suoraan kuvauspaikalta
16.00 E! Julkkisbongaus

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
14.20 Criss Angel - tajunnan-
 räjäyttäjä
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 (K13)
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
20.00 Gwyneth Espanjassa

20.55 Kuukauden parhaat 
 sekunnit
21.00 Rimakauhua ja rakkautta
22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
00.55 Teräspallit (K13)

01.25 Salaiset kansiot
02.20 - 06.00 Sub chat

09.00 Opettaja.tv
16.00 Pykäliä ja purtavaa

16.30 Kokemuksia luontais-
hoidoista
16.54 Ihmeellinen tiede
17.00 Tiededokumentti: 
 Lajien synty

17.48 8 mm katse: Liikemiehen tytär
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Salaisia paikkoja
19.00 Kino: Yö

21.00 Hair
21.55 Lapset puhuvat
22.00 Mullan alla (K15)
22.55 Popkult
23.25 Pieni moskeija preerialla

09.30 Studio Kotro
10.00 Opettaja.tv

11.30 Madridin taivaan alla
16.00 Kolmas ulottuvuus
17.00 Maailmanmatkaaja
 arkkitehtuuriretkillä
17.51 Kootut askeleet: Reijo Kela

18.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut
18.54 Ihmeellinen tiede
19.00 Elävä Arkisto: Hurvittelut
19.30 Pieni moskeija preerialla

19.55 Rakennustaiteen aarteita
20.05 Mitä kulutus maksaa?
20.30 Veitsen terällä
21.00 Tiededokumentti
22.00 Kino: Kuun tuolla puolen

15.55 Tampereen Pop-teatteri
15.55 Supertähti

16.53 TV-arkiston vieraana: 
 Reijo Paukku
17.10 Talo Ranskassa
17.55 Ilmastodieetit
18.40 Lapsuuden historia

18.55 Sininen sana
19.00 Jazzia Pohjoisesta
20.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
21.00 Lamastalgia
21.50 Kino: Mies joka ei ollut 

siellä

23.45 Mullan alla (K15)

00.40 Rock Masters: Santana 1976

01.40 - 04.00 Teematieto

10.30 Japania Erinin kanssa
10.55 SPAM - roskaposti

11.40 Kausikortti: Hannu Lintu!
12.35 Schubert: Talvinen matka
14.00 Kolmas ulottuvuus
15.00 Studio Kotro
15.25 Maailmanmatkaaja 

 arkkitehtuuriretkillä
16.15 Veitsen terällä
16.45 Mitä kulutus maksaa?
17.10 Lajien synty
17.58 Avaruuskansiot

18.10 Historia: Sotakoneita
19.00 Lapset puhuvat
19.05 Arbatin lapset
19.53 Ihmeellinen tiede
20.00 Talo Ranskassa

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  Nokia Missio
09.00  Superkirja
09.30  Lukuhetki
09.40  Lasten kotipuu
10.00  Ajan Fakta
10.20  Sanan lenkkivieras
10.30  Iloa arkeen -Joyce Meyer
11.00  Innoituksen lähteellä
11.30  Polvijärven pastori
12.00  Leo Meller ja ystävät
12.30  TV7 Israel News

12.40 Uusi Testamentti avautuu
13.25 Kuukauden kalastaja
13.55  Herätys!
14.55  Benny Hinn
15.25  Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55  Kaivo
16.25  Pelastusrukous
16.30  Ohjelmatiedot
17.00 Martin ja Mirjan matkassa
17.30  Café Raamattu
18.00  Come Home Kids
18.30  Sanan ja runon tuoksua
18.45  Elävä yhteys
19.00  Elämä ihmeissä

19.30  Hyvät, pahat ja pyhät
20.00  Kosketus
20.10  Raamattu rakkaaksi
20.25  Ylistysliike
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Rakkauden kosketus
22.40  Arken
23.10  Rohkaisua Raamatusta 
23.25  Käännekohta
23.55  Sytkäri
00.25  Kirja
00.55  Pelastusrukous
01.00  Martin ja Mirjan matkassa

01.30  Café Raamattu
02.00  Sanan ja runon tuoksua
02.15  Elävä yhteys
02.30  Elämä ihmeissä
03.00  Hyvät, pahat ja pyhät
03.30  Kosketus
03.40  Raamattu rakkaaksi
03.55  Ylistysliike
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Rakkauden kosketus
06.10  Arken
06.40  Rohkaisua Raamatusta 
06.55  Käännekohta

08.30 Reunalla
09.00  Koulun jälkeen
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
Liisa Aalto 1/3 Elämä koulii

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
 Jordanjoen kaste
07.30  Elämän virta
 Odottamisen siunaus
08.00  Koputus

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

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

19.30  Yliluonnollista
20.00  Isännän pöydässä
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Ojennettu käsi
21.25  Anna Pyhän koskettaa 
22.10  Pawson
23.10  Kulmakivi
23.30  Isännän pöydässä
00.00  Come Home
00.30  Innoituksen lähteellä
01.00  Kuukauden kalastaja
01.30  Koulun jälkeen
02.00  Uudistunut työelämä

02.30  Benny Hinn
03.00  Yliluonnollista
03.30  Isännän pöydässä
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Ojennettu käsi
04.55  Anna Pyhän koskettaa 
05.40  Pawson
06.40  Kulmakivi
07.00  Isännän pöydässä
07.30  Come Home
08.00  Innoituksen lähteellä



TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 28.-31.3.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 30.3.Sunnuntai 28.3.

Keskiviikko 31.3.Maanantai 29.3.

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Meren 
 nopein saalistaja
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Itse asiassa kuultuna 
 Jarl Hellemann
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Vielä virtaa
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
13.20 Ykkösdokumentti: Sata 
 sukupolvea
14.20 Ylikomisario Morse
16.05 Historiaa: Chachapoya-
 kansan arvoitus
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 Metsähanhen maa
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Työtä taitajille
22.10 Hiljainen todistaja (K15)
23.50 - 04.00 Uutisikkuna

05.55 Rakkauden tähden: 
 Giulio ja Arja
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Kämmekät
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 - 13.40 Ykkösaamu
13.45 Arto Nyberg
14.30 Luontohetki: 
 Pyökkimetsän vuosi
14.55 Pisara
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
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: Myrkyttynyt 
 kehomme
19.53 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: Päivät 
 kuin unta
22.20 Uusi Kino: Lumikko
22.39 Uusi Kino: Ruuhka
22.55 Tv-uutiset
23.00 Ulkolinja: Kaasua, kaasua!

04.00 Uutisikkuna
05.55 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Kuningaskuluttaja
10.50 Kämmekät: Pesäjuuri
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Kulttuuriperinnön 
 kauneimmat kohteet
14.00 MOT
14.30 Luontohetki: 
 Koralliriuttojen kätköissä
14.55 Pisara
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 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
20.00 Tosi tarina: Pirtutrokarit
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Ketjukolari
22.40 Make up!
23.10 Tv-uutiset
23.15 Prisma: Myrkyttynyt 
 kehomme
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Antiikkia, antiikkia
10.50 Kämmekät
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
13.50 Ensyklopedia
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Luontohetki: Jätti-
 salamanteri
14.55 Pisara
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
16.00 Avara luonto: Meren 
 nopein saalistaja
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: Papillonin 
 tarinat
19.55 Vielä virtaa
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja 
 V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 A-plus
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Katu
23.55 Uutisikkuna

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.03 Jessin kanssa
08.14 Disney esittää: Jojon sirkus
08.38 Katinkontti Remix
08.53 Risto Räppääjä
09.00 GALAXI
09.01 Hupsisen perhe
09.26 Poinzi
09.42 Barbazan: Tulinen taikuri
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Kakkosen urheilusunnuntai
10.05 Hiihdon SM: Naisten 30 km
11.30 Finlandiahiihto
12.00 Summeri
12.15 Kesärakkaus
12.38 Summeri
13.00 Kakkosen urheilusunnuntai
13.01 Hiihdon SM : Miesten 
 50 km
16.15 Yleisurheilua: Maasto-
 juoksun MM-kilpailut
16.45 Ampumahiihdon mc: 
 Sekaviesti
17.25 Taitoluistelun MM
18.55 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
20.00 Kunnian hinta
20.50 Tarinateltta esittää
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
22.35 Scarlett
00.05 Seksin ABC (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.53 Neppajymykerho
08.01 Olivia
08.22 Futaajat
08.35 Tohtori Koira
08.50 Paikka vailla vertaa
09.35 Summeri
09.51 Kesärakkaus
10.12 Summeri
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Salainen miljonääri
12.10 Jim Salabim Taikashow
12.55 Kahden keikka
14.10 Makujen matkassa
14.35 Kunnian hinta
15.25 Turvetta ja timantteja
16.15 Lumisen virran mies
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: Kovaa ja 
 korkealla
19.50 Puskuri
20.20 Mummo
20.50 Kätevä emäntä
21.20 Armoton luonto
21.45 Yhteys
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Silminnäkijä: Köyhä ja 
 kipeä
22.35 True Blood (K15)
23.30 Hädän hetkellä (K13)
00.15 Pressiklubi

06.50 PIKKU KAKKONEN
07.48 Neppajymykerho
07.56 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
12.35 Suomi express: 
 yleisön pyynnöstä
12.45 Uutisvuosi
12.55 Huhtikuu tulee
14.10 Ikimuistoinen: Nuori rytmi
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
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät
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
21.35 Jalkapallon Mestareiden 
 liiga
23.50 Comedy Inc. (K13)
00.15 Jalkapallon Mestareiden 
 liiga
00.45 Seksin ABC (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.51 Neppajymykerho
07.58 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 Musta rakkaus
14.35 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
15.40 Piha kuntoon
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Utelias Vili
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Turvetta ja timantteja
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 
22.50 Dokumenttiprojekti: 
Maan muisti
00.15 Piilosana
01.00 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

06.00 Se Oikea
06.45 Ostoskanava
07.15 F1 Ennakkotunnelmat
07.45 Seikkailija Dora
08.15 Tehotytöt
08.40 Viidakon Ykä
09.05 Bakugan
09.30 Joka kodin asunto-
 markkinat
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 Kaikkea sitä näkee
14.40 Leo
14.45 Merta päin
16.55 Menestyksen takana: 
 Outokumpu
18.00 Formula 1: osakilpailu
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Formula 1: Extra
19.30 X Factor
21.00 Helppo elämä (K13)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 X Factor tuloslähetys
23.05 C.S.I. Miami
00.00 Petolliset
00.55 Formula 1: Extra
01.05 Formula 1: osakilpailu
02.35 Televisa
03.35 - 05.20 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 Unelma-asunnot
15.10 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 - 05.20 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 - 05.20 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 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

08.30 Vanessa ja pikkuväki
09.00 Unitupa
09.30 Inno
10.30 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
13.00 Frasier
13.30 Frasier
14.00 Frasier
14.25 Täydelliset naiset
15.20 Kampus Greek
16.15 Samantha
16.45 Eläintenpelastustiimi
17.15 Eläintenpelastustiimi
17.45 Sokkokokki
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kuorosota
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Onnen potkuja
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 FlashForward
00.30 Lost (K15)

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Kapteeni Flamingo
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.05 Hyvästit sotkulle
08.30 Hyvästit sotkulle
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 Ruma Betty
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 Iggy Arbuckle
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.05 Hyvästit sotkulle
08.30 Hyvästit sotkulle
09.00 Nigella
09.30 Taaperotiimi
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Kämppä myyntikuntoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vatsasta maailmaan
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigella
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Ruma Betty
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: Kuurosokeat 
 kolmoset
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 Iggy Arbuckle
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.05 Hyvästit sotkulle
08.30 Hyvästit sotkulle
09.00 Nigella
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vatsasta maailmaan
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigella
15.00 Venäläinen Nanny
15.30 Ruma Betty
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 poikamies
20.57 Keno
21.00 Maria!
22.00 Kylmäverisesti sinun
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Mad Men
00.50 Ostosruutu
01.05 - 07.00 Älypää-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 Mask
14.30 Kukkulan kuningas

15.00 Baywatch
16.00 Muodin huipulle
17.00 P. Diddyn juoksupoika
18.00 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
19.00 American Idol
21.00 Braveheart - taipumaton 

00.25 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.20 Julkkikset katkolla
02.25 Tähtiportti
03.15 - 06.00 Se Oikea

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.50 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
14.15 American Idol
15.05 E! Dallasin diivat tyttärineen
15.35 E! Giuliana & Bill

16.05 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Perheen kalleudet
19.30 Will & Grace
20.00 Kovan onnen kundi

20.30 Simpsonit
21.00 Borat (K15)
22.45 Teräspallit (K13)
23.15 Num3rot
00.10 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.05 E! Playboy-talon tytöt

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.20 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
14.45 American Idol
15.35 E! Tähtäimessä häät
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Perheen kalleudet
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
02.20 - 06.00 Sub chat

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.55 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
14.20 P. Diddyn juoksupoika
15.10 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 Perheen kalleudet
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
01.40 Family Guy

09.20 Rock Masters: Santana 1976
10.20 Tampereen Pop-teatteri

10.20 Supertähti
11.18 TV-arkisto: Reijo Paukku
11.35 Forsytein taru
12.30 Francon aika
13.45 Matematiikan historia

14.45 Lamastalgia
15.35 Ranskalainen kylä
16.24 Kootut askeleet: Ari Tenhula
16.40 Kertomuksia intiaaneista
17.54 Maan aarteet

18.00 Laulavat sadepisarat
19.40 Fritz Wunderlich
20.40 Beethoven: Missa solemnis
22.05 Arbatin lapset
22.55 Jazzia Pohjoisesta

10.00 Opettaja.tv: Jos olisit 
 minä

10.15 Opettaja.tv: Olipa kerran 
 keksijä
12.00 Ohjelmakirjasto: Eläinten 
 esiinmarssi 1-12
16.00 Elävä Arkisto: Matkailu

16.30 Tieteen paikka
17.00 Historia: Sotakoneita
17.50 Lapset puhuvat
17.55 Sininen sana
18.00 Opettaja.tv

19.00 Francon aika
20.15 Ilmastodieetit
21.00 Jools Holland show
22.00 Popkult
22.30 Kino Kauko: Maha (K13)

10.15 Madridin taivaan alla
12.00 Japania Erinin kanssa 1-8

16.00 Kokemuksia luontaishoidoista
16.25 Ihmeellinen tiede
16.30 Japania Erinin kanssa
16.55 Värikkäitä makuja
17.00 Cousteau nuoremman 

 meriseikkailut
17.55 Lapset puhuvat
18.00 Opettaja.tv
18.30 Studio Kotro
18.55 Lapset puhuvat

19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
20.00 Ranskalainen kylä
20.50 Mestarin siveltimestä
21.00 Kertomuksia intiaaneista
22.25 TV-arkisto: M. A. Numminen 

09.00 Opettaja.tv
16.00 Pykäliä ja purtavaa

16.30 Kokemuksia luontaishoidoista
16.55 Ihmeellinen tiede
17.00 Tiededokumentti: Lajien synty
17.48 8 mm katse: Vaitonainen mies
18.00 Japania Erinin kanssa

18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Tieteen paikka
19.00 Kino: Rembrandt
20.25 Matkaoppaana arkkitehti
20.52 Kootut askeleet: Reijo Kela

21.00 Elokuvamusiikin kulta-aika
21.53 Maan aarteet
22.00 Mullan alla (K15)
22.50 Popkult
23.20 Pieni moskeija preerialla

08.30 Polvijärven pastori
09.00  Yltäkylläinen elämä
09.30  Lasten Taivas
10.00  Ruutupyhäkoulu
10.20  Anna kulkee enkelin 
 kanssa
10.30  Kaivo
11.00  Café Raamattu
11.30  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 
19.30  Kirja
20.00  Ajankohtaista taivaasta
20.30  Vanha Testamentti 

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

03.30  Ajankohtaista taivaasta
04.00  Vanha Testamentti 
 avautuu
04.45  Rohkaisua Raamatusta 
05.00  Martin ja Mirjan 
 matkassa
05.30  Marttyyrien ääni
06.00  Uudistunut työelämä
06.30  Elämä ihmeissä
07.00  Varustamo
 Myytin murtaja 6/7
07.30  Derek Prince
Millaisena näet ruumiisi? 1/3
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  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  Matka Salomon temppeliin
15.35  Musiikkia
15.45  Raamattu rakkaaksi
16.00  Parantava rukous 
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  Juhlat Raamatussa
20.00  Polvijärven pastori
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Uusi Testamentti avautuu
21.55  Armon kalliolla
22.25  Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa
23.25  Benny Hinn
23.55  Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.25  Kaivo
00.55  Pelastusrukous
01.00  Isännän pöydässä

01.30  Lukuhetki
01.40  Lasten kotipuu
02.00  Elämän sykkeessä
02.30  Iloa arkeen -Joyce Meyer
03.00  Juhlat Raamatussa
03.30  Polvijärven pastori
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Uusi Testamentti avautuu
05.25  Armon kalliolla
05.55  Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa
06.55  Benny Hinn
07.25  Iloa arkeen -Joyce Meyer

08.30 Israel puhuu
09.00  Superkirja
09.30  Lasten Taivas
10.00  Tulimummot
10.30  Käännekohta
11.00  One Way
11.45  Itäraportti
12.00  Leo Meller ja ystävät
12.30  TV7 Israel News
12.40  Särmää
13.10  Hillsong TV

13.40  Come Home
14.10  Yliluonnollista
14.40  Elävä yhteys
14.55  Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25  Pelastusrukous
15.30  Tarinankertojan kahvila
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  Koputus
20.00  Juuret lähteellä
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Varustamo
21.40  Sytkäri
22.10  Missä olet?
22.40  Marttyyrien ääni
23.10  Syvällisesti Sinun
23.40  Matka Salomon temppeliin
00.05  Musiikkia
00.15  Raamattu rakkaaksi
00.30  Parantava rukous
01.00  Hyvät, pahat ja pyhät

01.30  Yltäkylläinen elämä
02.00  Elämän virta
02.30  Derek Prince
03.00  Koputus
03.30  Juuret lähteellä
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Varustamo
05.10  Sytkäri
05.40  Missä olet?
06.10  Marttyyrien ääni
06.40  Syvällisesti Sinun
07.10  Matka Salomon temppeliin
07.35  Musiikkia

Braveheart - taipumaton  
Subilla klo 21.00. 
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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

JÄRJESTÖT

SOITA JA VOITA

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

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. Ma ja To klo 18. 
Asemakatu 9.

4H-Kiikoinen. Pääsiäisaskarte-
lukurssin toinen osa ke 24.3 kir-
jaston talossa klo 16-18. Heppa-
kerho Krissellä to 25.3 klo 18. Koi-
rakerhoa ei pe 26.3. Kokkikerho 
Vanhustentalon keittiöllä ti 30.3 
klo 16.30. Vuorossa yli 9v ryh-
mä ja pääsiäisaterian valmistus. 
Ilmoittautuminen Imatran ja Vi-
ron leireille päättyy maaliskuun 
lopussa. Lisätietoja toiminnasta 
Pokulta p. 0500-497 453 tai ko-
tisivuiltamme www.4h.fi /kiikoi-
nen-lavia

Eläkeliiton Huittisten yhdis-
tys. Eläkeliiton Kiukaisten yhdis-
tys on kutsunut meitä iltamiin 
Panelian Seuratalolle perjantai-
na 26.3.2010 klo 18.00-22.00. 
Eläkeliiton Kankaanpään yhdis-
tys kutsuu meitä Niinisalon va-
ruskuntakerholle muistelemaan 
105 kunnian päivää keskiviikko-
na 24.3.2010 klo klo 12.00. Aloi-
tetaan kahvitarjoilulla. Vietämme 
perinteistä Hiljaisen viikon ta-
pahtumaamme Huittisten Seura-
kuntakeskuksessa ma 29.3.2010 
alkaen klo 13.00. Tilaisuuteen on 
lupautunut seurakunnan edusta-
ja. Veteraanien Lauluveljet esiin-
tyvät. Myös muuta ohjelmaa. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Eläkeliiton Kiikoisten yhdistys. 
Tiistaikammari vanhustentalolla 
30.3.klo.12.30 kaikki ikäihmiset 
tervetulleita.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Risteily m/s Isabellalla ma 29.3. 
Aikataulu: Satosolttu 17.15, Ke-
pola 17.30, Voitoinen 17.50, Ris-
tola 18.05, Lähteenkylä 18.10, 
Yttilä 18.15, Kankaanpää 18.20, 
Vuorenmaa 18.30

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Ikäpiste käsittelee kotita-
paturmia 29.3.2010 klo 10.00 Ke-
rolassa, Kerokuja 1 Suodennie-
mellä.

Eläkeliiton Äetsän Yhdistys. 
Seuraavaa Tarinatupa-päivää vie-
tämme to 8.4.2010 klo 14.00 Kei-
kyän Seurakuntatalon takkahuo-
neessa. Nyt joukolla tarinoimaan 
takkatulen loisteeseen ja kahvi-
kupin ääreen.Kiukaisten Yhdis-
tys kutsuu meitä Iloisiin Iltamiin 
Panelian Seuratalolle pe 26.3. 
klo 18 - 22. Kahvia, mukavaa oh-
jelmaa, arvontaa ja lopuksi tans-
sia Kiukaisten Pelimannien ja Ro-
man Szyrowskin tahdissa.

FC Kalakerho. 27.3 La Pilkkikil-
pailut, Sääksjärvi Vähtäri, klo 9 – 
13. 28.3. Su SUK-FCkk ystävyys-
pilkkiottelu. Kokoontuminen 
Peipohjan Tuohitori-kirppiksen 
pihassa klo 9.00. (noin ammat-
tikoulua vastapäätä iso parkki-
alue). 2.4. Pe Tupla-pilkki, Aura-
järvi, klo 8.30 alkaen

Illon Metsästysseura. Jäsen-
ten väliset pilkkikilpailut Ylisten-
järvellä 2.4. klo 8.30. Kokoonnu-
taan Rintalan mökille Suruntiel-
le. Pääsiäisvalkeet Raimon mö-
killä Häkkisenkuja 34 la 3.4. klo 
18.00. Saunomismahdollisuus.

Jaaran Kyläseura. Tarinailta ma. 
29.3. klo 18-20.00 Kylätalolla. Ter-
vetuloa tarinoimaan ja keskuste-
lemaan vanhoista asioista. Jos si-
nulla on juttuja entisistä tapah-
tumista kylästä, tuo mukanasi. 
Kahvitarjoilu 

Keikyän Eläkeläiset ry. Teem-
me tutustumisretken ”suur Sas-
tamalan” aluelle kv. 26.5. mm. 
Pyhän Olavin kirkko. Perinteinen 
kolmen päivän retki tehdään 15. 
- 17. 6. Kuopion seudulle,jossa 
majoitumme Kylpylä Hotelli Rau-
halahteen. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 15.4. mennessä: Toi-

ni 5131300 tai 040-5913449. P.j. 
5133355 tai 040-7508950. Mikä-
li jäseniä ei ole riittävästi lähdös-
sä Kuopion retkelle, ovat myös 
yhdistyksen ulkopuoliset terve-
tulleita.

Keikyän kyläseura ry. Johto-
kunnan kokous toimistolla to, 
25.3.2010 klo 18.00

Keikyän Sosialidemokraatit. 
Muista kokous Su 28.3. Keikyän 
paloaseman ”valtuustosalissa”.

Kiikoisten Kirma. Johtokun-
nan kokous ti 13.4. klo 19 urhei-
lukentän kopilla. Yleinen kokous 
tämän jälkeen klo 20.

Kiikoisten Sotaveteraanit. Ve-
teraaniväki lähdemme yhdessä 
kunnan järjestämällä kuljetuk-
sella veteraanipäivän valtakun-
nalliseen juhlaan Tampereelle 
27.04. Ilmoittautumisia pyydäm-
me kuntatiedotteesta poike-
ten viimeistään su 7.4 puh. kun-
ta 02573900 tai Kosti Kulmala 
0500726432

Lopenkulman Nuorisoseura.
Talkoisiin osallistuvat makkaran 
paistajat ja kahvin keittäjät, tul-
kaa hyvissä ajoissa nuorisoseu-
rantalolle. Kysellä voi Tarulta 044-
5011050.

Lähtö. Mestaruushiihtokisat siir-
retty, pidetään säiden salliessa su 
28.3. klo 12. Lähtöpaikka Sadon-
tiellä Liuhalantien varrella.

MLL Kiikoinen. Laulu- ja liikun-
takerho lapsille Toukolan koulul-
la maanantaisin klo 17.30 - 18.15. 
Perhekahvilassa kirjaston talos-
sa tavataan tiistaisin klo 9.30 - 
11.30. Tervetuloa mukaan va-
paamuotoiseen yhdessäoloon! 
Tulossa kirpputori Seurantalol-
la la 10.4 klo 10-14. Varaa pöy-
täsi Eliseltä p. 050-543 0804. Ve-
sipeuhula Kiikan uimahallilla la 
17.4. klo 10-12. Ilmoittaudu Päi-
ville p. 040-5765 439. Katso lisä-
tietoja toiminnastamme www.
mll.fi /kiikoinen

MLL Mouhijärvi. Tervetuloa 
perhekahvilaan ma 29.3. klo 10-
12 srk-talolle. Ohjelmassa jutus-
telua, leikkiä ja pääsiäisaskarte-
lua. Tiistaisin pidetty Touhutun-
ti jää tauolle. Naperojumppalai-
set jumppaavat tuttuun tapaan 
ti 30.3. klo 17.45-18.30 Häijään 
koulun jumppasalissa. Ti 6.4. Na-
perojumppaa ei ole. Su 11.4. klo 
15-17 Värikylpy alle 2-vuotiail-
le Häijään koululla. Ennakkoilm. 
pe 9.4. klo 17 p. 0400-704330 
(max 6 lasta).  Muistakaa vuo-
den  2010  äidin ilmiannot - lisä-
tietoa siitä ja muusta toiminnas-
ta www.mll.fi /mouhijarvi. Terve-
tuloa mukaan! 

MLL:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Maanantaina 29.3. Perhe-
pesä Pilvessä klo 10 - 12. Alustuk-
sen aiheena kuivaksi oppiminen 
ja vauvojen vessahätäviestintä. 
Keskiviikkona 31.3. perhekahvila 
Pilvessä klo 10 - 13. Vapaata oles-
kelua. Tervetuloa! Muistathan 
Kestokipinöitten ja lastenvaate-
kirppiksen varaukset! Lisätietoja 
www.mll.kopteri.net

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Muista kokous OP:lla ke 31.3 klo 
13.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki avoinna pe 26.3.klo 9 - 12. 
Hopuntie 1.

Putajan Ponsi. Muistattehan tul-
la kokoukseen Putajan rantasau-
nalle sunnuntaina klo 14. Esillä 
myös uusia Putaja-tuotteita!

Sastamalan 4H-yhdistys. Vuosi-
kokous Kassantalon kokoushuo-
neessa To 25.3. klo 19. TOPI-hiih-
tokilpailut Vinkissä La 27.3. klo 
10.30, sarjat 6-vuotiaasta alkaen, 
ilm. ja tied. 26.3. mennessä outi.
jokela@4h.fi  / 040-5737585. Vii-
kolla 13 kerhot kokoontuvat: Ma 
29.3. klo 15-16.30 Vammalan Se-
ukku, klo 17-18.30 Sammaljoen 
koulu ja Suodenniemen Urheilu-
talo, To 1.4. klo 17-18 Liikuntaker-
ho ja klo 18-19 Tanssikerho Häi-
jään koululla. To 1.4.  klo 18-19.30 
Heppakerho 2 Lesosen tallilla.

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 Opiston kirjoitta-
jayhdistys. Muista ilmoittautua 
antologian julkistamistilaisuu-
teen viimeistään to 25.3.

Sastamalan Oppaat. Oppaat 
vierailevat ke 7.4. klo 18.00 
Humppilan Urpolan kartanossa 
tutustuen Sipuseiskan ”hurstei-
hin” ym. Yhteislähtö on Kauppa-
lantalon parkkipaikalta klo 17.00 
Huom. päivä yhteensattumien 
vuoksi muutettu.

Sastamalan Kuulo ry / Vamma-
lan Seudun Kuulonhuoltoyh-
distys. Kokoontuminen Kaup-
palantalolla to 1.4.10 klo 17.00. 
Mukana seurakuntapastori Mir-
ja Tenkanen. Pattereita saatava-
na. Tervetuloa kaikki.

Sastamalan Sotaveteraanit. 
Talvisota-Requiem konsertti Tyr-
vään kirkossa la 27.3. klo 18. Hän-
del-kuoro esittää Heikki Sarman-
non säveltämän sielunmessun, 
jolla kunnioitetaan talvisodan 
uhrien muistoa. Konsertin ohjel-
man hintaa ei peritä sotaveteraa-
neilta eikä heidän puolisoiltaan.

Stormin seudun Kyläyhdistys 
ry. järjestää v. 2009 Stormin alu-
eelle syntyneille lapsille ”Palle-
rojuhlan” Stormin puodin kahvi-
lassa 24.4.2010 klo 13 alkaen. Il-
moittautumiset 15.4. mennessä 
puodille (0400-163166). Kau-
pungin järjestämä kaikille avoin 
asukasilta to 15.4.2010 klo 18 
Tyrväänkylän koululla (Kahvitar-
joilu klo 17.30 alk.) Autokyydin 
tarvitsevat Stormilaiset yhteys 
Jukkaan 041-4947976

Stormin Teräs. Mestaruushiih-
dot 15km vapaalla tyylillä Vinkis-
sä la 27.3. klo 10.00. Pilkkimesta-
ruuskilpailut Ekossa uimarannal-
la su 28.2. klo 9.00-12.00, sarjat 
miehet YL, Naiset YL, Veteraanit 
50v ja nuoret alle 15v.

Tervahaudan kyläyhdistys. 
Sunnuntain keväinen kahvikon-
sertti koko perhelle seurantalol-
la 28.3 alk.klo 15 .Kylämme nuo-
ret musikantit mm. esiintymässä. 
Tulkaa joukolla mukaan.Muista 
kuntoiluhaaste jatkuu 15.4 saak-
ka. Merkitsemisvihot ovat seu-
rantalon pihassa ja kunnan va-
raston seinässä.

Tyrvää Petanque ry. Muista ko-
kous hallilla su. 28.3. klo 12. Kuu-
kausikilpailut heti välittömästi 
kokouksen jälkeen.

Tyrvää-Vammalan maatalous-
niset ry. Kodin Päivät Seurakun-
tatalo Vammala la. 10.4 2010 klo. 
11:00 Puutarhateema Sos.psyg-
puutarhaterapeutti Kalervo Nik-
kilä ja Agrimarket/Multasormi 
Tarjoilua, tuotemyyntiä ym. Ter-
vetuloa!

Vammalan avantouimarit. 
Vammalan avantouimarit Uin-
nit jatkuvat torstai- ja maanan-
tai-iltaisin klo.16.00-21.00, huh-
tikuun ajan.

Vammalan Invalidit. Pe 26.3. 
klo 10.30-15 ja la 27.3. klo 10-14 
kirpparilla myyjäiset, sään salli-
essa makkaranmyyntiä pihassa. 
Myyntiin tulevia leivonnaisia voi 
tuoda molempina päivinä. Kirp-
pis auki ma-pe 10.30-15, la 10-
14 ja su 11-15, Nuutilank.4, käyn-
ti Hopunk. puolelta. Lauluilta ma 
12.4. klo 17.30 Seukulla. Jäsenis-
tön kokous ma 19.4. klo 18 Seu-
kulla.

Vammalan Karjalaseura. La 
27.3. Toriksekuksen aulassa ta-
pahtuu klo 9 alkaen. Saatavil-
la kotitekoisia aitoja karjalanpii-
rakoita ja virpomisvitsoja virpo-
misen kera. Matkallemme Viipu-
riin 25.-26.5.2010 vielä jokunen 
paikka. Majoitus uudessa ho-
telli Victoriassa ja illallinen Pyö-
reän Tornin ravintolassa. Pikai-
set ilmoittautumiset suoraan Ti-
lausliikenne V-H Tuovinen puh. 
03-3420433, merkillä Vammalan 
Karjalaseura tai yhteyshenkilöl-
le, Taisto Nissinen 050 522 4105. 

Vammalan reumayhdistys. Au-
to Apilan kuntoutuskeskukseen 
la 27.3. lähtee V:lan l-a klo 8 Häi-
jään kautta. Uimapuku mukaan, 
ruokailu, pajutila ym. Kokous 

Mouhijärven seurakuntatalol-
la ma 29.3. klo 18 (uusi aika) Hy-
vät kahvit ja arpajaiset. ilm. Kat-
rille 5143153

Vammalan Seudun Keliakiayh-
distys. Muista tilaisuutemme ke 
24.3. klo 18.30 Huittisten Säästö-
pankilla, Lauttakyläntie 5, Huitti-
nen. Kokouksen jälkeen esiintyy 
taiteilija ”Huittisten Hullu” Eeva 
Kaplas. Arpajaiset! Mikäli tarvit-
set kuljetusta Sastamalan suun-
nalta ota yhteyttä Raija Huhtala 
puh. 0500 736 000 tai Paula Ku-
janpää puh. 041 463 2097.

Vammalan seudun Voima. Har-
joitukset normaalisti ke 24.3. klo 
18.00-19.30 Sylvään koulun sa-
lissa. Muista ilmoittautua la 27.3. 
Porissa järjestettäviin 8-15-vuo-
tiaiden piirihalleihin 25.3. men-
nessä www.kilpailukalenteri.fi 
tai leila.salmi@kopteri.net

VaMP. Sunnuntaina 28.03 klo 
18.00 Mopoendurance palave-
ri tallilla, kaikki tervetulleita.Voi 
olla kaff ettakin. Likkojen lenkil-
le 22.5 yhteiskuljetus.Ilmoittau-
du 31.3 mennessä Tainalle puh: 
0400 595283

Vähähaara-Seura. Reino Ke-
ron luento  vanhan Tyrvään kä-
sityöläisistä 1700- ja 1800-luvul-
la Kotiseututalolla pe 26.3. kel-
lo 18.30-20. Sastamalan Opiston 
järjestämä, kaikille avoin  tilai-
suus. Hätäensiapukurssi Koti-
seututalolla la 17.4. kello 10-16. 
Kurssin vetää Hanna Immonen, 
HI-Apu. Kurssilla 15 paikkaa, ala-
ikäraja 12 vuotta. Kurssista saa 
todistuksen. Tilaisuus on maksu-
ton. Ilmoittautuminen 6.4. men-
nessä Sanna Niemiselle, p. 0400 
398 989.

Äetsän Yrittäjänaiset. Su 28.3. 
lähdemme Kiikoisiin klo 13. 
Käymme mm. kukka- ja lahjatalo 
Kultalyhdyssä sekä Jan Torstens-
sonin lasistudiossa.

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.

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 11 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Satu Lehtonen
Huittisista.

Oikea vastaus:
Muotihuone Pugé, Huittinen.

Palkinto on noudettavissa
Muotihuone Pugé:sta Huittisista.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala

Turpakäräjien palkintona perjantaina 26.9.

LOUNAS KAHDELLE

Viime viikon arvonnassa onni suosi Mirjaa Marttilankadulta.

Palkinnon lahjoittaa:

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.

Torstai 25.3.
Aija

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Huomenta Mantasta. 
8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa 
muksuille. 9.05 Aamupäivän säveliä. 11.05 Ajankohtaista. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 13.05 
Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään torstaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. 

Perjantai 26.3.
Manu, Manne, Immanuel, Immo

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 27.3.
Sauli, Saul

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän 
hengellinen levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05 Radio Top 20. 
10.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 10.30 Aamupäivän säveliä. 11.05 
Viikon varrelta. 13.05 Lauantailevyt. 15.00 Lääketieteen uutisten 
viikkokooste. 16.00 Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 18.05 
Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen 
sävelet. 22.05 Illasta aamuun.  

Sunnuntai 28.3.
Armas

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 29.3.
Jouni, Joni, Joonas, Joona, Jonne, Joni

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 30.3. 
Usko

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 31.3.
Irma, Irmeli

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.

Radio Mantan pääsiäiskisa starttaa tänään kes-
kiviikkona ja jatkuu arkipäivisin ensi viikon tiis-
taihin asti. Kuulet joka päivä radiossa päivän kil-
pailukysymyksen vastaustausvaihtoehtoineen, 
ja vastausaikaa on saman päivän klo 13.30 saak-
ka. Kilpailukysymys aina tasatunnein aamuseit-
semästä puoleen päivään (klo 7-12).

Kilpailukysymykseen voi vastata ainoastaan 
Radio Mantan nettisivuilla osoitteessa www.ra-
diomanta.fi . Lähetä vastauksesi Internet-sivu-

jen Manta Kisa -osion kautta. Vastaus kirjoite-
taan Vastaus-kenttään. Muista ilmoittaa myös 
yhteystietosi.

Päivän kysymykseen oikein vastanneiden 
keskuudesta arvotaan joka päivä osa-kilpailu-
voittaja. Ensi viikon tiistaina viiden osakilpailu-
voittajan keskuudesta arvotaan puolestaan yksi 
onnekas, joka saa palkinnoksi K-Market Supe-
rin lahjoittaman pääsiäisherkkukorin, josta löy-
tyy muun muassa mehevä lampaanpaisti.

Osallistu Radio Mantan pääsiäiskisaan 
ja voita herkkukori
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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.

Ford Mondeo vm. -99 D kats.
farm. rek. p-a, ilmast.sähköis-
tetty ym. ym. Nätti hp. 1800 e 
p. 040-3265454.

Rekisteröity ja katsastettu. h. 
1050 e. puh. 0500-263482

Kaksin pyörin + lämmittimet. 
h. 650 e. p.  0500-263482

Honda Accord 2,0-91 k- 8/09 
h.950€ Toyota Carina 1,6-90 
k.12/09 h.950€ p.0500-998246

MB 190 DSL -86, kats. 1/10, 2-r, 
vetok, alustasarja, h. 850e, p. 
0400-668904

Toyota Corolla 1.6 aut -04 
farkku,aj 98tkm,hieno,hyvät 
varusteet,huoltok,h.10500e 
puh.0400895920

Avensis -99 217 tkm, hyv. renk. 
huollettu, 0451384876

Toyota Carina E 1.6XLI -96 
Kats.1/10. 2pyörät osam. luot-
tohäiriö ei este h. 2250e Vam-
malan MK-Auto p.0405232226

Honda Accord vm -1990 aj. n 
260 tkm H. 690,- 0500 173722.

Volvo V40 TD farm. -02. Sekä 
vähän ajettu, siisti Audi A3 -00. 
Kannattaa kysyä. 040-5917422.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Siisti tilava yksiö 46m2 luh-
titalosta Vammalan käsityö-
kadulta.Soita ja kysy lisää! 
puh.0456709964

MYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Myydään perunaa kiloittain ja 
säkeittäin: Nikola, Van Gogh, 
Kulta, Annabella. Porkkana. 
Äetsän torilla pe 26.3. 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 

Huonekaluja, lumppuja, 
roinaa yht. 500 euroo 045-
2657261

Huonekaluja, mankeli, tv, di-
giboxi, linko, valaisimia, matto-
ja, kirjoja, Arabiaa ym. kodinir-
tainta. Välitysmyyti, Sastama-
lankatu 3, vla, p. 03-5114805

Heinää pikkupaaleissa. p. 050-
5601923

Uudehko traktorin takalevy, 
Kipa H.650€ 0400 634977.

Husqvarna sähkötoiminen 
wc, vähänkäytetty h. 300,- t. 
vaihto polttopuihin puh. 040-
7673070.

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

Tuoretta koivuklapia nouto/
toimitus Vammalan alueella 
0500 733523

Myydään kuivaa 34cm koi-
vuklapia 050-5541302

Lomaosake (1/6) Kyrösjärven 
rannalla Viljakkalassa. Kysy li-
sää 040-7783507

Lauantaisin saapuu torille kera 
kukkien akka ja ukko mukana 
myös Ylisen kirjava kukko. Pirt-
tipäivät to-pe 12-18 puh. 040-
7057013 Kiirastorstaina myös 
torilla kukat.

Tuore sekaklapi 35em3 050- 
4039839

Hyvää heinää pyöröpaaleis-
sa ja koivuklapeja p. 050- 
5003568 tai 050-3466903

Tuoretta koivuklapia kevään 
toimituksiin. 160e 4,5m3 kuor-
ma kotiin tuotuna lähialueel-
le. Kaukolan Mylly Oy, 0500- 
986396 ps. Vielä erä 22x100pp 
lautaa 0,25e/m

Rehukauraa 60e/tn (sis.ALV). 
p.040-7429585.

MYYDÄÄN
eläimiä

7kk tottelevainen, sisäsiisti 
labradori/saksanpaimenkoi-
ra rist. tyttö. Hyvään kotiin. p. 
0400-636419

J ä mt l a n n i n pys tyko r va n 
pentuja. Emä 2x voi1. isä:fi n 
kva fi n mva. vanhemmat hy-
viä ja sitkeitä hirvenhaukkujia. 
puh:o4o-5712289

Saksanpaimenkoiran pen-
tuja, luovutus vko13 500e 
0407793010

Karj.karhuk. pentu narttu 
200e Vammala 050-9187091

OSTETAAN 
Ostetaan metalliromua, au-
toista romutustodistus. p. 040 
7647651 / Mika Virtanen

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.

Hiacen 6-pulttinen 15-tuuma-
nen vanne 050-4338891

Heinää pikkupaaleissa 0400-
802305

Pyöräkuormaaja, tukkivinssi, 
juontokoura. 040 5324275

Viljanlajittelija MEPU tai vas-
taava, ilt. 0400-975871

Mummon mökki tai vastaava, 
vaatimaton 0400-871486

Ostetaan sinulle tarpeetto-
mat matot ja ryijyt. P. 0400 
636419. Soitellaan

JF AV Yleisperävaunuun lan-
nan superlevitin,lisälaidat ja 
matala sivupurkain tai koko 
vaunu. Puh.0505302661

Näppäinhaitari h. alle 500,- ja 
soutuvene p. 040-5134486

Halutaan ostaa 80 tai 90-luvul-
la rakennettu rivitalokaksio 
Keikyästä. puh 050-5276351

Kultaa - Paras hinta leimakul-
lasta. Kaikki kultaesineet, myös 
rikkinäiset. Sovi tapaaminen 
arvioijamme kanssa vaikka jo 
tänään. Luottamuksella. 040-
9633995

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Siisti kaksio Keski-Vammalas-
ta 1.4. Alkaen. P. 050-5428345

Liiketila 30m2 Häijää Siwan 
vieressä edull. 0400733520

Pieni omakotitalo 50/40 m2 
Sastamalan Kaukolassa 0500-
636903

Kesämökki (sähköt) Kiikoisjär-
ven rannalta viikoksi tai pidem-
mäksi aikaa. T. 050-5460078 tai 
ilt. 040-5358032.

Kaksio hissitalosta Vammalan 
keskustasta.p 040 5496652

Siistitty yksiö Huittisten kes-
kustassa 300 e/kk+ sähkö 
0440627788klo 16.oo jälkeen

Saunallinen yksiö Vammalan 
keskustassa 050- 5570390

Rinnekadulla 2h+k+kph 58,5 
m2. Vuokra 450 e/kk. Vakuus 
2 kk. Hissitalo. Lisät. Vlan Kiint.
väl. Puistok. 18, 03-5114714, 
050-5663120

Huitt is issa s i ist i  Kt- 
1h+kk+kh+vh 32m2 ilt.040- 
8229656

HALUTAAN
VUOKRATA

Peltoa n. 20 km säteellä Keiky-
ästä. Yst.vast. p. 040-4802060. 
klo 18 jälk.

Rivitaloasunto Vammalasta 
050-3401990

Uskova äiti + 3 lasta etsii asun-
toa Vammalan keskustasta. 
0505406857

Kesämökki/mummonmök-
ki Köyliö/Säkylä akselilta, 050 
5065605

SEKALAISTA
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. 

Isoveden Pilkit Suodennie-
len Isovedellä La 3.4. klo 9.30-
13.30. Sarjat n, m, nuoret. Kent-
täpelejä, arvontaa, puffetti, 
opastus Kankaanpääntie 690 
p.0503370441 Tervetuloa

Autohuollot ja -korjaukset, 
vikadiagnoosit, hitsaukset, 
maalaukset, vanne- ja rengas-
myynti, kolarikorjaukset, kat-
sastuspalvelu, automaalimyyn-
ti, varaosamyynti, autourheilu-
varusteet ja -tarvikkeet. MS 
Rallyshop, Itsenäisyydentie 8, 
38200 Sastamala.

K-Varaosat tarjoaa perjantai-
na markkinoilla S-piikit, kärki-
laput, akut ym. markkinahin-
taan! Tervetuloa Huittisten K- 
Maatalouteen. Varaosamyynti/
Maunula puh:02-568573

Vielä muutama paikka: Helsin-
gin Messukeskus Kevätmes-
sut ’10 la 27.3.10 35 €/hlö. Vii-
det messut yhdellä lipulla! Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631 830 www.pekka-
palmgren.fi  

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

Olen lomalla 26.3.-5.4. Partu-
riliike Pike, linja-autoasema, 
Vammala. Puh. 5114630

KIRPPUTORIT
Asemakirppis.com pöydät/
rekit 15€/vko, Asemak. 21, Vla

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.fi . 

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 
ja la 10-14. Paljon hyvää tava-
raa kahdessa kerroksessa mm. 
kangaspalaosasto. Ilmainen 
huonekalujen noutopalvelu 
Sastamalassa, soita puh. 040-
5770841

Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huoneka-
luja. Puh. 0500-261954. Kiinni 
27.3-3.4.

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.

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

MLL Tyrvää-Vammalan pe-
rinteinen lastenvaatteiden 
ja -tarvikkeiden kirppis la 
10.4. Patruunassa. Pöytävuok-
ra 10/5€, varaukset: Riitta, puh. 
040 545 2148.

San.: Hannu Rostedt
Säv.: Pekka J. Mäkelä

Esittäjä: Mirja

Aulikille, ystävälle,
Tyrvään tienoon tyttärelle

aurinkoa aamusesta,
päivää perin paistavaista.
Sorvaat sanat, laulat levyt,

kajautat karaoket, 
rustaat runot, lausut runot,
 juonnat jutut juohevaiset.

Lennät, liidät linnun lailla,
soudat poikki Satakunnan.

Hoidat hommat 
monenmoiset, 

kuulut kautta kännykäisen,
vaihdut vaikka 

Marcon muotoon
jopa ihoon intiaanin,

sopii sulle Taben tyyli,
paras olet itsenäsi.
Puurrat, puuhaat 

päivät pitkät,

joskus jopa yyötä myöten.
Jakaa jaksat murheet muiden

kiellät itkut itseltäsi.
Näytät aina ilon illmeen,

hymyn huulten hersyväisen.
Naurus kuuluu kaikkialle

vitsit veistät itsestäsi.
Onni olkoon olallasi,

riemu rinkan 
reunaan saakka.

Ylin olet ystävänä
korvaamaton kaveri.

BelAirin penkiltä tuttu Aulikki yllätettiin lahjoilla, ruusuilla ja kuohujuomalla hänen 
saapuessaan Radio Mantan studiolle 12.3. Hauska BelAir -aiheinen valotaulu oli kir-
joitettu täyteen nimikirjoituksia, joukossa myös useampien maamme eturivin artis-
tien ja bändien terveisiä suositulle juontajalle. Kuva: Merja Purola.

Aulikille ystävälle
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Tervetuloa
Sukulaiset, ystävät ja tuttavat kahville

su 18.4.2010 kello 14.00
Vammalan Seurakuntatalolle, Asemakatu 6.

Ei kukkia eikä lahjoja. Mahdolliset muistamiset
V:lan terv.kesk. vuodeos. 1:n henkilökunnanretki-
ja virkistyskäyt. tilille VSOP 566006-275762.

Alli Ylinen
Ilmoitathan osallistumisesta 3.4.2010 menn. 040 585 4208 Aila Luuppala.

Usein se on

kai 5 ja nolla,

harvemmin kai se

voi 9 ja neljä olla.e

u 6.

miset
nanretki-
62.

4208 Aila Luuppala.

Usein se on

kai 5 ja nolla,

harvemmin kai se

voioioioiioi 9  999 99 ja neljä olla.

KINO  Ohjelmisto ajalla
  27.-31.3.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

-k15/13- 1h 55min  8€

   - S-  1h50min  7,50€   

LA      19.00
SU     19.00
MA-KE      19.00

TOIMINTAA

LA      16.30
SU     16.30

LA      17.00
SU     17.00

LA      19.00
SU     19.00
MA-KE 19.00

  -S-   1h 15min 7,50€

RISTO ON TULLUT
       TAKAISIN

 TOIVEUUSINTA

  -S-   1h 50min  8€

MATINEA-SARJA

Varaa pian!

la-su /hlö
su-ma /hlö
pe-su /hlö

alkaen hinnat Hot. City Partos

pe /hlö
la /hlö
la /hlö

pe-su (6 paikkaa) /hlö

.
Oma bussi mukana matkoilla!

Toimistomaksu 4e/varaus

SAVULOHTA
suoraan uunista

 to Säkylän tori
 pe Kokemäki, Teljänportti
 la Huittinen, Härkäpakari

 klo 9.00 alkaen
Pekan Savukala

Te teitte juhlan

SUURKIITOS!
Omasta ja sotaveteraanien puolesta

Kari Suhonen

€

Lämmin kiitos
merkkipäivääni muistaneille

Marjatta

Puistokatu 4, Sastamala
puh. (03) 51 941

www.vammalanseurahuone.fi

 
A la carte 

-listaltamme 
maistuvia 
annoksia!

Lauantaina

lauantaisin
klo 22-04,

vapaa pääsy!

(yks.til. klo 22 asti)
Harri Lehtonen

& Silver

8€

J
ouduin hiljattain yllättäen vastaamaan hyvin lyhy-

esti erään toimittajan kolmeen kysymykseen. Halu-

aisin tässä käsitellä näitä asioita hiukan laajemmin.

Miltä ikääntyminen minusta tuntuu sekä henkisesti et-

tä fyysisesti, ei ollut kovin vaikea kysymys,  sillä näitä 

asioita joutuu pohtimaan hyvinkin usein. Henkisesti en 

koe ikääntymisen ahdistavan kovinkaan paljon. Elämä 

on kypsyttänyt ja elämänkokemuksien myötä osaa eh-

kä suhteuttaa asioita paremmin, osaa ottaa asiat rauhal-

lisemmin. Monenlaisten tärkeiden asioiden eteenpäin 

viemiseen alkaa usein väsyä. Tarkoitan tällä sitä, että 

yrittäessään ajaa pienen ihmisen asioita, joutuu taiste-

leman ja olemaan eri mieltä monien muiden kanssa. 

Koska en ole mikään taistelijaluonne, niin tuo tehtävä 

tuntuu joskus raskaalta.

Fyysiset vaivat ja kulumiset ovat aiheuttaneet sen, että 

on pitänyt luopua  monista sellaisista tekemisistä, jot-

ka ennen olivat mieluisia, kuten muun muassa hiihtä-

misestä ja pyöräilystä. Jotain uutta on löydettävä tilal-

le. Samoin kokevat myös varmasti monet  ikätoverinin.

Mitä toivon näkökulmia löydän? Tähän sanoisi. että 

paljon on vielä toivon näkökulmia.  Kun saa omistaa 

lapsenlapsia, toivoisi, että saisi elää vielä niin kauan, et-

tä voisi nähdä heidän vaarttuvan aikuisiksi ja saisi näh-

dä heidän elävän  omnnellista elämää.

Hyvät ihmiset, ystävät ympärillä, luovat myös iloa elä-

mään ja antavat toivoa hyvästä huomisesta. Ystävän 

kohtaaminen tuo päivään toivoa ja iloa.

Vielä toivoisin, että osaisin ja jaksaisin kirjoittaa kir-

jan, jossa voisin pohdiskella elämän syviä kysymyksiä. 

Se on suuri ja vaikea tehtävä, joka saattanee jäädä vain 

unelmaksi.

Kun minulta kysytään mitä annettavaa Raamatulla ja ja 

kristillisellä uskolla on elämäntilanteessani, vstaan, että 

kristinusko antaa rauhaa, ja ajatus kuolemasta ei enää 

ahdista. kristinusko opettaa myös nöyryyttä. Usein tu-

levat mieleeni laulun sanat ”Isä minä tahtoisin jo kotiin, 

isä minua väsyttää”

Syntymä ja kuolema ovat ihmisen elämän alku- ja lop-

pupäitä, yhtä luonnollisia molemmat

Näitä kysymyksiä voimme pohdikella rauhallisina yk-

sinäisinä iltoina. Voimme myös keskustella ystäväryh-

mässä näistä elämän syvistä kysymyksistä.

• Pirkko Lahtinen

Toivosta

Kuntokatu 3 | 33520 Tampere 

Kone- ja tuotantotekniikan  

insinööri (AMK) -koulutuksen 

infotilaisuus 29.3.2010

› Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa muunto-
koulutuksen opistotason tutkinnon suorittaneille  
insinööreille ja teknikoille Sastamalassa syksyllä 2010.  
Koulutuksen info-tilaisuus pidetään Sastamalan koulutus- 
kuntayhtymän tiloissa (Ratakatu 36) 29.03.2010  
klo 16.30 alkaen.

› AMK-insinöörin tutkintoon johtava koulutus kestää 
1- 3 vuotta opiskelijoiden pohjakoulutuksesta riippuen. 
Opinnot järjestetään pääasiassa Sastamalassa. Opetus on 
järjestetty siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn 
ohessa. Koulutukseen on varattu Sastamalassa 20 opiskelija-
paikkaa.

› Tervetuloa!

Yhteishaku 1.3.–16.4.2010 osoitteessa www.amkhaku.fi
Lisätietoja: www.tamk.fi, hakutoimisto p. 03 245 2395, 
03 245 2397, hakutoimisto@tamk.fi
  

JousiPiiparit Säkylässä
Huittisten musiikkiopisto järjestää maanantaina 29.3. 
kello 18.00  JousiPiiparit -konsertin Säkylän srk-talolla.

Mukana on Kamariorkesteri, Juniorijouset, Jousipii-
parit ja Tuulimyllyn Piiparit.

Konserttiin on vapaa pääsy.

Veikkauksen arvoista 
muhkeita voittoja 
myös Sastamalaan
Maaliskuun alku on ollut rahakasta aikaa arparaaputtajille. 
Mukavat 75 000 euroa napsahti Ässä-arvasta myös Sastama-
laan. Onnekas arpa oli ostettu Kiikan kioski Marikasta.
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www.visionliukuovet.        www.keittiokalustetukut.    

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!

 Heimo Huju

Jokisivun kyläseuran järjestä-
mää talviriehaa vietettiin lau-
antaina 13.3. Teukkulan Ilves-
majalla ihanteellississa olo-
suhteissa. Kiemurteleva pol-
ku johti lumesta rakennetulle 
mäelle, jolta lasten ilakointi 
kaikui kauas. Rakovalkeal-
la paistettu makkara tirisi ja 
maistui. Soppatykillä keitetty 
kunnon hernerokka ja kylä-
seuran tarjoama kahvi pitivät 
nälän loitolla.

Perheille tarjoutui hyvä 
tilaisuus viettää yhdessä laa-
tuaikaa erilaisten elämysten 
parissa, kun Jokisivun Met-
sästäjät ry oli luovuttanut Il-
vesmajan kyläläisten käyt-
töön yhteistyön ja yhteis-
hengen vahvistamiseksi. Jo-
kisivun jokaiseen kotiin oli 
lähetetty kutsu saapua talvi-
riehaan, johon kaikki olivat 
tervetulleita palauttamaan 
kylään ”talvisodan henkeä”. 
Talvisodan päättäneen rau-
han solmimisesta tuli kulu-

neeksi talviriehapäivänä ta-
san 70 vuotta. 

Jokisivun kyläseurassa on 
parhaillaan menossa suku-
polvenvaihdos ja uusia jä-
seniä on paljon. -Kylässä on 
tällä hetkellä paljon lapsiper-
heitä. Kyläseuran hallituk-
sessakin on neljä odottavaa 
äitiä, joilla on jo ennestään 
lapsia, kertoi itsekin vauvaa 
viimeisillään odottava kylä-
seuran puheenjohtaja Sanna 
Stenfors.

Satumaailmassa
Marika Santanen esitteli tal-
viriehassa suunnitteleman-
sa Elämysmetsäpolun, jon-
ka useat aikuistekin roh-
kenivat kulkea ympäri. Po-
lunkulkija pääsi aistimaan 
satumaailman, ja reitti opet-
ti myös tunnistamaan eri-
laisten eläinten jälkiä. -Elä-
mysmetsästä tehdään ehkä 
jokavuotinen perinne, jotta 
lapset oppisivat nauttimaan 
metsässä kulkemisesta, ker-
toi Marika Santanen. Polulla 
kulkeminen johti kyläläisten 
keskuudessa innokkaaseen 
jälkipeliin, mikä puolestaan 
poiki lisää toteuttamiskel-
poisia ideoita.

Talviriehassa oli mahdol-
lista päästä moottorikelkalla 
vedettävien rekien ja pulkki-
en kyytiin. Tähän mahdolli-
suuten tarttui moni, ja ajelul-
le jonotettiin. Hiihtäjiäkään 
ei oltu tapahtumassa unoh-
dettu, vaan majan lähistöllä 
kiemurteli useita latuja.

Koko perheen talvirieha 
veti väkeä Ilvesmajalle

Jokisivulaiset kokoontuivat talviriehaan.

Rekiretki oli vauhdikas.
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Hinnat voimassa to-su 25.-28.3., ellei toisin mainita.

Takuumureaa lihaviikkoa 
Superista

Apetit

PAKASTEPERUNAT 
750 g (3,19 kg)

LIhamestarin
suomalainen

NAUDAN PAISTIJAUHELIHA

Tuore

KURKKU
Suomi

Saarioinen

KASTIKELIHA 
n. 350-400 g 649

kg

199

Olvi

III-OLUT 
12 pl x  0,33 l (2,46 l) 
sis pantit 1,20 
voimassa 30.4. asti

ERÄ

SAVULOHIFILEEPALA
Norja
Voimassa to-la 25.-27.3.

Ida red 

OMENAT
Puola 1095

239
ps

049
kg

Kariniemen

UUNIBROILER 
n. 1400 g 495

kg

12 
-pack

Ilman korttia 5,98/2 rs (7,48 kg) 
yksittäin 2,99 rs

Ilman korttia 6,95 kg

495450
Ilman korttia 1,89 pkt (2,91 l)

2 
rs

kg

Voimassa 1.4. asti

-24 % 069
Ilman korttia 0,89 tlk (0,89 l)

Valio

APPELSIINI-
TÄYSMEHU
1 l (0,69 l)

tlk

-47 %
pkt

kg

NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA
400 g (5,63 kg)

Uusiseelantilainen 

LAMPAAN 
LUUTON PAISTI
pakaste, n. 2 kg

Voimassa 1.4. asti

-28 % -22 %

Viennetta

JÄÄTELÖ-
KAKUT
650 ml (1,52 l)

099

HK takuumurea 

NAUDAN 
SISÄFILEE
kokonaisena 

HK takuumurea 

NAUDAN 
ULKOFILEE
palana

2290
kg1490

kg229

-50 %
Ilman korttia 4,58 /2 rs (7,63 kg)  
yksittäin  2,29 rs Voimassa to-la 25.-27.3. 

Voimassa to-la 25.-27.3. 

Kaksi yhden 

hinnalla

Tervetuloa tutustumaan pääsiäisen 
ruokavinkkeihin torstaina 25.3. klo 12-17.

Osallistu kilpailuun osoitteessa www.k-supermarket.fi  
ja voita kunnon pannu ja 100 € lahjakortti K-supermarketiin.

Kariniemen 
kananpojan marinoidut 

PAISTI- ja 
LIEKKISUIKALEET
300 g (3,82 kg) 

2 
rs

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
Pe 26.3. Suominen, Heinon leipomo

La 27.3. Tapola, Pyymäen leipomo

Ma 29.3. Porin leipä

ALKUVIIKON TARJOUKSET 29.-31.3.
Lihamestrin
suomalainen

NAUDAN SUIKALEPAISTI
Voimassa ma-ti 29.-30.3.

Plussakortilla Pirkka

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 L (0,40 l) sis. pantit 1,20

Ilman korttia ja yksittäin 1,59/plo (0,79 l)
sis. pantin 0,40, rajoitus 2 erää/tal.

Ilman korttia ja yksittäin 3,34/pkt (6,68 kg)
rajoitus 1 erä/tal.

990
kg

665
kg

1490
kg 300

3 
plo

Plussakortilla
Paulig

PRESIDENTTI KAHVI
500 g (4,80 kg) 480

2 
pkt

1690
erä

ULKOMYYNNISTÄ
Perjantaina 26.3. klo 9-17 

tai niin kauan kuin tavaraa riittää 

EMBO 

WC-PAPERI 32 rll 

ja EMILIA 

TALOUSPYYHE 

16 rll

2 ERÄÄ

n tavaraa riittää

Yhteishintaan

30,-


