
28. vuosikerta. 

Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä 

www.alueviesti.fi Keskiviikkona 31.3.2010Nro 13 Jakelu yli 30.000 talouteen

Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Sanomalehtien
Liitto ry:n jäsen

Sastamalan vanhuspalvelut halutaan keskittää s. 10–11

Kevyet kalaherkut
PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN

Hukkaselta Vammalan torilta

Tuore LOHIMEDALJONKI 
uuniin tai pannulle, myös 
maustettuna

Ulpun herkullinen
GRAAVILOHI siivuina

11,90/kg

19,80/kg

12,90/kg

V. HUKKANEN Oy

vain

Tervetuloa palvelevaan kalakauppaan
edullisille ostoksille

to 1.4.

ja la 3.4.

Tutustumishintaan
SAVUSTETTU NIERIÄ

PALVELEMME ark. 7-17, la 9-13
Hopunkatu 9, 38200 Sastamala

Puh. 010 7340 840    www.vesinieminen.fi

LIIKKEEMME SULJETTU
poikkeuksellisesti

Pääsiäislauantaina 3.4.

LOISTAVAT VÄRIKUVAT 
FILMEILTÄ JA 

MUISTIKORTEILTA

Tule asiantuntijoiden 
palveltavaksi.

30 ml tuubi

Uusi BUFFET
avataan 6.4. 

alkaen!
11 erilaista 
ruokalajia!

TARJOUS 7,50

Nauti paikan 
päällä tai take 

away!

King Garden
Kiinalainen ravintola

Puistokatu 15, Sastamala
03-514 3204

Egen väki
toivottaa asiakkailleen
Herkullista Pääsiäistä

Marttilankatu 8
VAMMALA 
puh. 03-511 4111EGE

ISO

Palvelemme:
PE 12-24, LA 11-24, SU 12-22, MA 12-22

Egen väki
toivottaa asiakkailleen
Herkullista Pääsiäistä

WWW.ALUEVIESTI.FI
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POISTOHINTAAN!

Iso kotimainen
RUUKKUNARSISSI
á 2,50

3KPL/5,95

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT!
AVOINNA OLEMME LAUANTAINA 3.4. KLO 9-16!

SULJETTUNA: 

PITKÄPERJANTAINA 2.4.,  PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ 4.4. 

JA 2.PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ 5.4.

Norm. 5,95

NYT 2,98 /kpl

-50%

LOPUT!

TALIPALLOÄMPÄRI
Sis. 35 talipalloa

NYT

3,99PKT

5,00

TYHJIÖSÄILYTYSPUSSIT
Paketti sisältää:
3 pussia: 2 kpl 85x50cm
ja 1 kpl 75x120cm 
täkeille, peitoille, 
tyynyille, vaatteille, 
ym.

Yhteishintaan

12,99

TUHKAIMURI 
moottorilla 

34,95

Horse Power 
BETONIMYLLY 

249,--60%
ALE JOPA

SHOKKIHINTAAN!
AUTOTALLI 
- 5,1 x 2,7 x 2,3  m
- putki 32 mm

- sisältää etuseinän 

99,-
Norm 7,95-12,95NYT

5,-TUOTE

Deuzer MEISSELI- ja 
TERÄSARJAT  
Torxmeisselisarja, 7-osainen
Ruuvauskärkisarja, 100-osainen
Ruuvimeisselisarja, 6-osainen
Poranteräsarja, 13-osainen

Norm. 16,95 

NYT! 8,48

-50%

AUTONPESUHARJA 

aluvarella 

107-175 cm

Polkupyörän 

ULKORENKAAT

Embo WC-PAPERI 32 rll ja 

Emilia TALOUSPAPERI 8 rll 

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

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

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

 Henna Nurmi

Satakunnan ammattiopiston 
Kokemäen yksikössä otettiin 
viikko sitten jättimäinen askel 
kohti parempaa ammattitai-
toa. Kone- ja metallialan opis-
kelijat valmistuvat tästä am-
mattiopistosta nyt taskussaan 
pala paremmuutta, kiitos täs-
tä kuuluu Lehtosen Konepa-
jan mittavalle työstökonelah-
joitukselle.

Konepaja yhteistyössä 
Sataedun kanssa

Kokemäkeläinen raskaan me-
talliteollisuuden tilauskone-
paja Lehtosen Konepaja on 
tehnyt hedelmällistä yhteis-
työtä Sataedun kanssa jo pit-
kään. Yhteistyö on hyödyttä-
nyt molempia osapuolia; am-
mattiopiston metalliopiske-
lijat ovat saaneet laadukkaan 
työssäoppimispaikan konepa-
jan suojista ja Lehtosen Ko-
nepaja taas on palkittu osaa-
villa työntekijöillä. Lehtosen 
Konepaja Oy:n toimitusjohta-
ja Erkki Lehtonen toteaa, että 
Lehtosen Konepaja haluaa ol-
la paras konepaja ja tähän ta-
voitteeseen pääsyyn tarvitaan 
parhaat työntekijät. Sellaisia 
työntekijöitä tällä yhteistyöllä 
ollaan muovaamassa.

Lehtosen Konepaja 
lahjoitti työstökoneen 
opiskelijoille

Laadukkaana työssäoppimis-
paikkana toimiminen ei kui-
tenkaan riittänyt, vaan tahtoa 
oli tehdä vielä enemmän. Sata-
edun kone- ja metallialan ko-
nekanta koki mittavan lisäyk-
sen, kun Lehtosen Konepajal-

ta lahjoitettiin opiskelijoiden 
käyttöön kookas avarrusko-
ne ja kyvykäs nosturi. Koneel-
la pystytään työstämään isoja-
kin metallikappaleita, vanhal-
la konekannalla tämä ei ollut 
mahdollista. Konetta voidaan 
käyttää sekä harjoitusmieles-
sä että ihan oikeiden työtila-
usten tekoon. Nosturilla siir-
telee mukavasti jopa 2000 kg 

metallia, joten kapasiteettia on 
tehdä isojakin töitä.

Avarruskoneella 
pysytään ajan hermolla

Työstökoneen luovutus- ja 
käyttöönottotilaisuudessa oli 
monella hymy herkässä. Ko-
ne- ja metalliosaston opetta-
jat Esa Sylander ja Martti Pel-

tonen kertovat opiskelijoiden 
sormien havitelleen jättiläis-
koneen nappeja jo tovin.  Am-
mattiopiston rehtori Juhani 
Aaltonen on myös mielissään, 
yhteistyö oppilaitosten ja yri-
tysten välillä kannattaa. Täl-
laisilla teoilla panostetaan tu-
levaisuuteen ja varmistetaan 
metallinkovan ammattitaidon 
säilyvyys.

Lehtosen Konepaja Oy panostaa 
tulevaisuuden ammattilaisiin

Kuvassa Sataedun Kokemäen yksikön rehtori Juhani Aaltonen (vasemmalla), Lehto-
sen Konepajan toimitusjohtaja Erkki Lehtonen, kone- ja metallialan opettajat Martti 
Peltonen ja Esa Sylander ja apulaisrehtori Marko Kemppinen.
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 Minna Isotalo

Tilastojen valossa kevätjäihin 
hukkuu enemmän ihmisiä 
kuin alkutalven jäihin. Lou-
nais-Pirkanmaan palopäälli-
kön Hannu Tähdön mukaan 
kevätjäät ovat etenkin lumisi-
na talvina petollisia. -Syysjää 
kestää paremmin kuin kevät-
jää, eikä ole yhtä arvaamaton. 
Keväisin jään kestämättömyys 
yllättää usein kokeneetkin 
jäälläliikkujat, koska lumen al-
la jää sulaa nopeasti. Jään su-
lamista ei välttämättä paksun 
lumikerroksen alta huomaa, 
ja tämä tekee kevätjäistä eri-
tyisen vaarallisia liikkua. 

Tänä talvena lumipeitteet 
ovat olleet tavanomaista pak-
sumpia. Hannu Tähtö sanoo 
verrattain aikaisen lumentu-
lon vaikeuttaneen jäiden vah-
vistumista. -Joulukuussa 2009 
jääkerros syntyi nopeasti pak-

kasten myötä, ja lunta tu-
li myös runsaasti. Niinpä jäät 
eivät ehtineet vahvistua ennen 
suuren lumimäärän satamis-
ta niiden päälle. Tämä aiheut-
ti sen, että lumimassa painoi 
jäätä alaspäin. Näin jokaisen 
järven päälle nousi vesi, joka 
on pysynyt siellä koko talven 
ajan. Vesi on hauduttanut jäis-
tä erittäin hauraita kuluvana 
talvena. Lämpötilan noustessa 
plussan puolelle lumen ja jään 
välissä oleva vesikerros puu-
routtaa jään äkkiä pettäväksi 
lumijäämössöksi.

Tuntemattomat 
jäät ja virtapaikat 
aina vaaralllisia

Hannu Tähtö tietää, että jään 
paksuutta on vaikea mitata ja 
kestävyyttä mahdoton arvioi-
da. -Jos ei tiedä mille järven 
jäälle on astelemassa, niin sin-

ne ei pidä mennä ollenkaan. 
Jää pitää tuntea, tuntemat-
tomille jäille ei saisi koskaan 
mennä. Alueen vesistöistä ja 
virtapaikoista on otettava etu-
käteen selvää, palopäällikkö 
korostaa.

Koko Rautavesi ja vesialu-
eet aina Vammaskoskelta El-
livuorelle ja Nokialle saakka 
ovat Tähdön mukaan pelk-
kää virtapaikkaa. Alueilla 
liikkuvat ammattikalastajat-
kin liikkuvat vain erityisiä 
reittejä pitkin, joilla jää hei-
dän kokemuksensa mukaan 
kestää. 

Hannu Tähtö kertoo joina-
kin vuosina nähneensä Rau-
taveden yli meneviä polkuja, 
eli ihmiset ovat varoituksis-
ta huolimatta liikkuneet vaa-
rapaikoilla. -Kerrankin yksi 
pariskunta hiihti tästä yli, sa-
noo Tähtö ja osoittaa Siika-
suon suuntaan. He eivät var-
maankaan tienneet missä oi-
kein hiihtivät, koska lunta oli 
silloinkin aika runsaasti. Lu-
mi peitti kaikki virtapaikat. 
Onneksi pääsivät sillä kertaa 
Rautaveden yli, mutta heidän 
lotto-onnensa meni sitten sii-
nä, Tähtö tuumii. 

Joskus myös Vammaskos-
ken yläpuolella on mennyt 
polku rannalta toiselle. Vii-
konvaihteen aikana, kun vet-
tä ei juoksuteta Tyrvään voi-
malaitoksessa niin paljon, 
saattaa ohut jääkansi muo-
dostua hyvinkin lähelle virta-
paikkaa. -Ehkä kyseessä on ol-
lut vedonlyönti, tai henkilö on 
muuten vain koettanut onne-
aan, ja on sillä kertaa selvin-
nyt jään yli, mutta Vammas-
kosken virtapaikoille ei ole ke-
nelläkään missään olosuhteis-

sa menemistä, Hannu Tähtö 
muistuttaa.

Pilkkijöitä saattaa toisi-
naan nähdä istumassa ihan lä-
hellä avovettä, railojen reuna-
milla. Hannu Tähtö on huolis-
saan esimerkin vaikutuksista. 
-Pilkkijät kökkivät toisinaan 
vain 10 metrin päässä virtaa-
vasta vedestä. Jää kantaa ih-
misen kuitenkin vain juuri 
siinä tietyssä kohdassa. Koke-
neet kalamiehet tuntevat jään, 
ja heillä on asianmukaiset va-
rusteet, mutta tavallisen matti-
meikäläisen ei pidä ottaa heis-
tä mallia.

Palopäällikkö ei menisi 
pääsiäsenä jäälle

 Sääennuste lupaa lämpöas-
teita pääsiäisviikolle. Vaik-
ka elohopea välillä pakka-
sen puolelle laskisikin, niin 
talvisesta kelistä huolimatta 
jäälle ei Hannu Tähdön mu-
kaan kannata enää tähän ai-
kaan vuodesta lähteä. -Kyllä 
kaikkien Sastamalan alueen 
järvien jäät ovat niin heikos-
sa kunnossa, että minä itse en 
ainakaan jäälle lähtisi kävele-
mään. 

-Jos pääsiäispilkille kuiten-
kin mielii lähteä, niin asian-
mukaiset pelastautumispuvut 
on syytä laittaa päälle, jolloin 
henkilö ei painu uppeluksiin, 
vaikka jää alla pettäisikin. Pu-
vun lisäksi on mukaan otet-
tava jäänaskalit. Tosin naska-
litkaan eivät tahdo kevätjäil-
lä oikein toimia, koska jää on 
sohjoista ja rikkuu koko ajan, 
Tähtö sanoo. Jäälle ei myös-
kään pidä koskaan lähetä yk-
sin, vaan vähintään kaverin 
kanssa.

Palopäällikkö varoittaa petollisista kevätjäistä

Runsasluminen talvi on tehnyt 
vesistöjen jääpeitteistä hauraita

Lounais-Pirkanmaan palopäällikkö Hannu Tähtö ko-
rostaa, että järvien jäillä ei  tähän aikaan vuodesta ole 
enää turvallista liikkua.

Tarjoukset ovat voimassa 31.3.-6.4.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN:
KE 31.3. Rosten 9-16
TO 1.4. Yläneen perinneliha 10-17

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
TO 1.4. Linkosuon Leipomo 9-16, Tapola 9-16,
 Arin Kalatuote 9-17
LA 3.4. Pyymäen Leipomo 9-15, Arin Kalatuote 9-15

www.saastomarket.com

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

129
kg

159
pack
(2,94 kg)

Snellman
PORSAAN
UUNIFILEE
• maustettu

Kivikylän
Naudan
SISÄFILEE

Kymppi-Maukkaat
KYMPPIMÄMMI
700 g

499
 kg

Ingman 
Kingis
JÄÄTELÖ-
PUIKKO
58 g  • vanilja

Olvi
VIRVOITUS-
JUOMAT

199
kpl
(3,98 kg)

Pääsiäisen viettoonPääsiäisen viettoon
SäästömarketistaSäästömarketista  

31.3.-6.4.201031.3.-6.4.2010

500
3 kpl
yks. 1,90

Tolu
YLEIS-
PUHDISTUS-
AINEET
1,5 L

IRTO
KANANMUNAT

Pyymäen 
Leipomon
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g

Ehrmann
MAITORAHKA
0,2 %
250 g

159
rs
(2,27 kg)

2290
 kgOolannin

VALKOSIPULI-
PERUNA
750 g

149
pss
(1,99 kg)

RUUKKU-
NARSISSI

059
prk
(2,36 kg)

100
2 kpl
(8,62 kg)
yks. 0,95

100
plo
(0,40 l)

ERÄ!
Suomalainen
KYLMÄSAVU-
KIRJOLOHI

1290
 kg

sis. pantin 0,40
norm. 1,29

Pääsiäisen aukioloajat: To 1.4. 9-21, Pe 2.4. suljettu, La 3.4. 9-18,Su 4.4. suljettu, Ma 5.4. suljettu

Olvi
III-OLUT
24 pack
24x0,33 l

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

Tarjous voimassa 
17.2.-5.5.2010

Jacky
MAKUPALA
6x90 g

250
plo

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
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www. alueviesti.fi  • Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen, ISSN 1236-0619

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

Toimitus, konttori, myynti

 03-514 1416
TELEFAX 03-511 3097
E-MAIL:
Toimituksen aineisto:
toimitus@alueviesti.fi 
Ilmoitusaineisto:
ilmoitukset@alueviesti.fi 
Seurakuntatiedot:
seurakunnat@alueviesti.fi 
Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 

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

ILMOITUSHINNAT alv 0% 

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

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

TOIMITUS  03-514 1416
Päätoimittaja
Maija Latva 050-555 6290
Uutispäällikkö
Hannu Virtanen 050-563 3424
Toimittajat:
Marianna Langenoja 050-594 2078
Jorma Westerholm 03-5141 416
Minna Isotalo 050-3754 922

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

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

JULKAISIJA
Kustannusliike Aluelehdet Oy
Toimitusjohtaja
Seppo Lehtinen 0500-634 032

SIVUNVALMISTUS
Keskuskuva Ky, Sastamala

PAINOPAIKKA
Allatum Oy, Pori

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

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

Lammasta 
ja pashaa 

s. 22s. 19

Raivion 
teatteritalo 
pian valmis 

s. 17

Negative 
villiinnytti 
nuorison 

 Hannu Virtanen

Keski-Satakunnassa jatketaan 
valmistelua maaseutuhallin-
non yhteistoiminta-alueen 
muodostamiseksi. Palvelui-
den järjestämistapoja ja kus-
tannusperusteita selvittämään 
on asetettu työryhmä. 

-Valmistelutyön jälkeen 
kuntien edustajat tapaavat uu-
delleen kesäkauden jälkeen, 
Kokemäen kaupunginjohtaja 
Martti Jalkanen sanoo.

Kokemäellä torstaina pide-
tyssä kuntien välisessä neuvot-
telussa pohdittiinkin tilannet-
ta lähinnä Keski-Satakunnan 
osalta. Paikalla oli edustajat 
Ulvilasta, Nakkilasta, Harja-

vallasta, Kokemäeltä, Kiikoi-
sista, Huittisista ja Punkalai-
tumelta. Aktiivitiloja tällä alu-
eella on yhteensä 1495 ja hen-
kilöstöä 8. 

Vuoden 2013 alussa voi-
maan tuleva uusi maaseutu-
hallintoa koskeva laki edellyt-
tää paikallisesti järjestettäväk-
si yhteistoiminta-alueita, joilla 
tulee olla vähintään 800 maa-
talousyrittäjää ja hallinnossa 
riittävä henkilöstö. 

Kuntien on tehtävä päätös 
yhteistoiminta-alueeseen liit-
tymisestä vuoden 2011 tou-
kokuun alkuun mennessä. 
Käytännössä palvelut järjes-
tetään isäntäkuntamallin pe-
rusteella.

Punkalaidun sai rahoitusta 
monikulttuurihankkeelle

Myyntivoitot ja alhaiset 
korot siivittivät 
Tilakeskuksen tulosta
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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

Keski-Satakunta selvittää 
maaseutuhallintoaan

Punkalaitumen kunnan hal-
linnoima Step by step -hanke 
on saanut sisäasiainministe-
riöltä  jatkorahoitusta 25 000 
euroa vuodelle 2010. Edelli-
nen rahoitus on myönnetty 
viime vuonna.

Hanke tukee yhdistysten 
monikulttuurisen toimin-
nan kehittymistä ja yleisöti-
laisuuksien järjestämistä. Vas-
taanottokeskuksessa alkaa 

huhtikuun alussa 2010 kevään 
kestävä 15 oppilaan monikult-
tuurinen ruokakurssi, jonka 
toteuttaa Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymä. Kevään ai-
kana Punkalaitumella toimin-
tansa aloittaa monikulttuuri-
nen jalkapallojoukkue. 

Step by step -hanke valmis-
telee hanketyöntekijän palk-
kaamista yhdessä perusturva-
toimen kanssa.

Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin Tila-
keskus-liikelaitoksen tilikau-
den ylijäämä vuodelta 2009 on 
545 650 euroa. Tulos oli arvi-
oitua parempi, sillä talousar-
viomuutosten jälkeen tulok-
seksi arvioitiin 153 000 euroa. 
Parempaan tulokseen vaikutti-
vat muun muassa käyttöomai-
suuden myyntivoitot ja arvioi-
tua pienemmät korkomenot.

Tilakeskuksen kokonaisin-
vestoinnit olivat 2,2 miljoonaa 
euroa ja jäivät miljoona euroa 
arvioitua pienemmiksi. Uut-
ta lainaa otettiin 2,8 miljoo-

na euroa. Lainamäärään sisäl-
tyy vuodelle 2010 siirtyneiden 
hankkeiden lainoitusta.

Suurimmat investointi-
hankkeet olivat terveyskes-
kuksen vuodeosasto 2:n pe-
ruskorjaus, Suodenniemen 
uuden paloaseman rakenta-
minen, Mouhijärven kunnan-
talon muuttaminen osin päi-
väkodiksi, Kirjan keskus ja 
Bäckmanin talo -hankkeen 
peruskorjaus, Stormin moni-
palvelukeskuksen rakentami-
nen, Äetsän terveystalon pe-
ruskorjaus sekä Sepän koti-
en ja vanhusten vuokratalojen 
sprinklauksien rakentaminen.

Asikainen 
vihreiden 

eduskunta-
ehdokkaaksi
Pirkanmaan vihreät valitsi 
kevätkokouksessaan lauantai-
na biologi Eveliina Asikaisen 
Sastamalasta ehdokkaaksi en-
si kevään eduskuntavaaleihin. 

Kokouksessa käytiin ehdo-
kasasettelusta pitkä ja vilkas 
keskustelu, sillä laajaa kanna-
tusta nauttivia, päteviä hen-
kilöitä oli tarjolla enemmän 
kuin voitiin valita.  Asikai-
sen asema ei kuitenkaan ollut 
missään vaiheessa uhattuna. 
Tässä vaiheessa päädyttiin ni-
meämään 12 ensimmäistä yh-
teensä 18 ehdokkaasta.

Asikainen oli ehdokkaana 
myös vuoden 2007 vaaleis-
sa, jolloin hän keräsi Pirkan-
maan vihreistä neljänneksi 
suurimman äänisaaliin, 1175 
ääntä.

Seurakunnan 
verotulot 
vähenivät

Vähentyneistä verotuloista 
huolimatta Sastamalan seura-
kunnan tulos viime vuodel-
ta on positiivinen ja vuosika-
te riittää poistoihin. Seura-
kunnan tilikauden tulos on 73 
115 euroa.

Kirkollisveroja kertyi 4 
218 979 euroa ja yhteisövero-
ja 344 987 euroa. Kirkollisve-
rot vähenivät edelliseen vuo-
teen verrattuna 2,95 prosent-
tia ja yhteisöverot 23,52 pro-
senttia. 

Punkalaidun oli lähellä saada taloutensa ylijäämäiseksi
Hannu Virtanen

Punkalaitumen kunnan vuo-
den 2009 tilinpäätöksessä 
vuosikate jäi suunniteltua pie-
nemmäksi eli 314 558 euroon 
ja tilikauden tulokseksi muo-
dostui alijämää 219 855 euroa. 

-Kunnan oma toiminta 
pystyttiin toteuttamaan erit-
täin hyvin alittaen talousarvi-
on määrärahat, mutta toisaalta 
tulosta heikensivät oleellisesti 
verotulojen väheneminen sekä 
kunnalle maksettavaksi lan-
genneet lastensuojeluun liitty-
vät kulut, kunnanjohtaja An-
tero Alenius sanoo. 

-Vuosikate ja alijäämä ovat 
kuitenkin paremmat kuin kol-
mena edellisenä vuotena, joka 
on erittäin hyvä saavutus talo-
udellisesti vaikeana vuonna. 
Talouden kääntyminen ylijää-
mäiseksi oli jo lähellä toteutu-
mistaan mutta vielä siihen ei 
päästy.

Kunnan toimintakate heik-
keni kertomusvuonna vain 
260 000 euroa verrattuna edel-
liseen tilinpäätökseen. Verrat-

taessa toimintakatetta vuoden 
2009 lisätalousarvioon, se to-
teutui 293 118 euroa ennakoi-
tua paremmin. 

-Tähän vaikutti eniten se, 
että toimintatuotot kasvoivat 
jopa 570 534 euroa arvioiduis-
ta, 14,8 prosenttia, ja toimin-
takulut nousivat puolestaan 
vain 202 151 euroa eli vain 
prosentin. Edelliseen tilinpää-
tökseenkin verrattuna meno-
kasvu oli vain 1,3 prosenttia.

Terveydenhuollon 
menokierteelle katko

Kolmen edellisen vuoden 
kierre terveydenhuoltomeno-
jen suurine ylityksineen päät-
tyi 2009. Terveydenhuoltoon 
käytettiin 181 995 euroa jopa 
vähemmän rahaa kuin talous-
arviossa oli varattu. 

Kolmena edellisenä vuonna 
ylitykset ovat olleet 400 000-
500 000 euroa vuodessa ja yh-
teensä 1,5 miljoonaa euroa. 

-Hyvään lopputulokseen 
vaikuttivat sairaanhoitopiirien 
ja Sastamalan perusturvakun-

tayhtymän rahoituksen palau-
tukset, Alenius taustoittaa.

Verotulot laskivat kokonai-
suudessaan 3,5 prosenttia ver-
rattuna vuoden 2008 tilinpää-
tökseen. Talousarvioon näh-
den kokonaisverotulokertymä 
jäi ennakoidusta 5,5 prosent-
tia eli yhteensä 440 822 euroa, 
joten verotulojen toteuma oli 
94,5 prosenttia. 

Verotulojen lasku painottui 
yhteisöverotuottoon, joka laski 
27,2 prosenttia edelliseen tilin-
päätökseen verrattuna. Talous-
arvioon verrattuna yhteisöve-
rojen tuotto jäi peräti 41,6 pro-
senttia ennakoidusta määrästä. 
Kunnallisveron lasku oli ta-
lousarviossa ennustettuun ver-
rattuna 2,6 prosenttia. Kiinteis-
tövero toteutui ennakoidusti.

Valtionosuuksissa 
kasvua

Valtionosuudet kasvoivat ko-
konaisuudessaan 9,2 pro-
senttia edelliseen tilinpäätök-
seen verrattuna ja 0,5 prosent-
tia talousarvioon verrattuna. 

Valtionosuudet olivat kaiken 
kaikkiaan 9 312 513 euroa. 

-Tämä tarkoittaa, että val-
tionosuudet ovat 1  773  335 
euroa suuremmat kuin vero-
tulot, joka on poikkeuksellis-
ta useimpiin kuntiin verrattu-
na, Alenius mainitsee 

Pitkäaikaisten lainojen net-
tolisäys oli tilikaudella 2009 
yhteensä 1 426 250 euroa. 

-Lainakanta kokonaisuu-
dessaan nousi 2  738  750 eu-
roon, joka on 820 euroa asu-
kasta kohden eli varsin alhai-
nen taso verrattuna kokomaan 
keskimääräiseen tasoon. 

Lainoituksella rahoitettiin 
investoinnit, lyhennettiin ly-
hytaikaisia lainoja ja vähen-
nettiin takausvastuita vanhus-
tenkotiyhdistykselle Saimi-
kodin ostolla.

Investoinneissa oli kasvua 
edelliseen vuoteen 1  087  328 
euroa. Suurin yksittäinen han-
ke oli Saimi-kodin lunastami-
nen ja Saunaojan kaava-alueen 
kunnallistekniikan toteuttami-
nen. Investointeja toteutettiin 
yhteensä 1 941 653 eurolla. 

Aluehallintovirasto on pyytä-
nyt Huittisten kaupunginhalli-
tukselta selvitystä siitä, miten 
irrallaan tavattujen ja kiinni-
otettujen kissojen tilapäinen 
hoito on Huittisissa järjestet-
ty. Aluehallintovirastoon on 
maaliskuun alussa toimitet-
tu tutkimuspyyntö Huittis-
ten kissojen talteenotosta. Ky-
seisen ilmoituksen mukaan 
Huittisten kaupunginhalli-
tus on tehnyt päätöksen, jon-
ka mukaan vuoden 2010 alus-
ta irtokissat toimitetaan suo-
raan kaupungineläinlääkärille 
lopetettavaksi eikä löytöeläin-
tarhaan.

Maanantaina hyväksytyssä 
ja aluehallintovirastolle annet-
tavassa selvityksessä kaupun-
ginhallitus toteaa, että kau-
pungilla on joulukuussa 2008 
hyväksytty ja edelleen voimas-

sa oleva sopimus irrallaan ta-
vattujen ja talteen otettujen 
koirien ja kissojen sekä mui-
den vastaavien pienkokoisten 
seura- ja harrastuseläinten ti-
lapäisen hoidon järjestämises-
tä sekä niiden lopettamisesta.

Kaupungin mukaan muu-
toksia sopimukseen ei ole teh-
ty. Tutkimuspyynnössä esitet-
ty näkemys kaupunginhalli-
tuksen muutetusta päätökses-
tä on kaupunginhallituksen 
mukaan virheellinen.

Aluehallintovirastolle an-
nettavassa selvityksessä myös 
sanotaan, että kiinniotettuihin 
villiintyneisiin kissoihin sovel-
letaan metsästyslakia, kuten 
hallituksen esityksessä eläin-
suojelulaiksi todetaan. Näiden 
villiintyneiden kissojen lopet-
tamisesta vastaa kaupungin-
eläinlääkäri.

Aluehallintovirasto kysyi 
Huittisten mirreistä

Huittisten 
Puhdistamo Oy 
ratkaisemassa 
monta asiaa

Huittisten, Punkalaitumen ja Sastamalan 
päättäjillä on merkittävä asia käsissään alka-
massa olevan huhtikuun aikana. Valtuustot 
ovat jo aiemmin päättäneet osallistua jäte-
vedenpuhdistuksen yhteistyöhankkeeseen, 
mutta nyt trio sitoutuu asiaan huomattavas-
ti tukevammin päättäessään puhdistamoyh-
tiön perustamisesta. Huittisten Puhdistamo 
Oy:n perustamisen ohella päätetään myös 
ympäristölupaan, mahdolliseen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyyn ja osake-
pääomaan liittyvistä asioista. 

Hankkeella ratkaistaan vanhojen puhdis-
tamojen saneeraustarpeet, mutta samal-
la kaikkiaan viitisensataa haja-asutusalueen 
taloutta saa jätevesijohdon ulottuvilleen. 
Kustannusarvio on runsaat 27 miljoonaa eu-
roa. Tästä jätevedenpuhdistamon saneeraus 
ja laajennus on 13,3 miljoonaa, siirtoviemä-
rit 12,9 miljoonaa sekä yhdysvesijohdot va-
jaat miljoona euroa. Hankkeelle on haettu 
avustuksia 6,45 miljoonaa euroa. Avustuk-
set laskisivat nettokustannukset 20,6 mil-
joonaan euroon.

Kolmikon kriittisin osallistuja on ollut Huit-
tinen, jossa valtuusto taannoin äänesti hank-
keeseen ryhtymisestä. Päätöksestä on myös 
valitettu. Yhtiön perustamisen yhteydessä 
Huittisten kaupunki suorittaa runsaat 1,3 
miljoonaa euroa osakepääomaosuudestaan 
luovuttamalla nykyisen jätevedenpuhdista-
monsa yhtiölle. Kun kysytään, miksi han-
ke on Huittisten kaupungille edullinen, tek-
ninen johtaja Riku Siren mainitsee juuri tä-
män seikan. Huittinen saa ikään kuin myy-
tyä vanhan puhdistamonsa, tuotteen, jolle ei 
taitaisi kovinkaan moni Suomen kunta osta-
jaa löytää.

Tyystin vaille käyttöä vanhatkaan puhdista-
mot eivät ole jäämässä, vaan niiltä voidaan 
edelleen pumpata jätevettä eteenpäin. Nii-
den onkin luontevaa toimia esimerkiksi sa-
kokaivolietteiden vastaanottoasemina, sillä 
lietteiden ajaminen laajalta alueelta Huitti-
siin ei tietenkään olisi järkevää.

Hannu Virtanen
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 Hannu Virtanen

Kiikoisten kunnan tuloksen 
käänsivät viime vuonna alijää-
mäiseksi erityisesti terveyden-
huoltomenot, jotka kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 
334 000 eurolla eli peräti 16,7 
prosentilla. Perusterveyden-
huollon menot kasvoivat 171 
000 eurolla eli 18,3 prosenttia 
ja erikoissairaanhoidon me-
not 163 000 eurolla,15,4 pro-
senttia.

Vuosi 2009 oli Kiikoisten 
kunnalle taloudellisesti bud-
jetoitua heikompi. Tilinpää-
tös näyttää noin 100 000 eu-
roa alijäämää edellisen vuo-
den ylijäämäisen tilinpäätök-
sen jälkeen. 

Toimintakulut kasvoivat 
kuutisen prosenttia ja olivat 
yhteensä noin 7 104 000 euroa. 
Toimintatuotot olivat noin 1 
521 000 euroa. Nettotoimin-
takulut olivat siten noin 5 583 
000 euroa.

Lisähenkilöstöä Ilolaan

Kunnanjohtaja Tapio Rauta-
van mukaan kunnan perus-
palvelut säilyivät menneenä 
vuonna edelleen entisellä hy-
vällä tasolla. Toiminta jatkui 

kaikilla hallinnonaloilla kuta-
kuinkin ennallaan. Vakinaisen 
henkilökunnan määrä lisään-
tyi neljällä, joista kolme koh-
distui Palvelukoti Ilolan hoito-
henkilöstöön.

Kunnalle vuonna 2009 tili-
tetyt verotulot olivat yhteensä 
lähes 2 600 000 euroa, jossa oli 
vähennystä edelliseen vuoteen 
verrattuna noin 1,2 prosent-
tia. Vähennys aiheutui yhtei-
söverotulojen pienenemises-
tä. Kunnallisverotuloja kertyi 
noin 2 350 000 euroa, yhteisö-
verotuloja noin 128 000 euroa 
ja kiinteistöverotuloja noin 
121 000 euroa.

Valtionosuuksien määrä oli 
yhteensä noin 3 109 000 euroa, 
josta sosiaali- ja terveystoimen 
valtionosuuksien määrä oli 
noin 2 832 000 euroa. Valtion-
osuudet, jotka sisältävät myös 
noin 1 174 000 euron verotu-
lotasauksen, lisääntyivät edel-
liseen vuoteen verrattuna 4,6 
prosenttia.

Kunnan tuloslaskelman 
mukainen vuosikate oli noin 
140 000 euroa eli 110 euroa 
asukasta kohti. Suunnitelman 
mukaiset poistot olivat 241 
000 euroa eli vuosikate riitti 
noin 58 prosenttiin poistojen 
määrästä.

Kirjanpidollisesti eriytetty 
vesihuoltolaitos tuotti tappio-
ta noin 83 000 euroa poistojen 
ja jäännöspääoman korvauk-
sen jälkeen. 

-Vesihuoltolaitoksen toi-
mintaa rahoitettiin siten mel-
koisesti verorahoituksella, 
Rautava toteaa.

Rahoituslaskelma osoit-
ti, että kunnan rahavarat li-
sääntyivät vuoden 2009 aika-
na lähes 291 000 eurolla. Kas-
san riittävyys oli keskimäärin 
41 päivää.

Omavaraisuus yli 
keskimääräisen

Kunnan taseen loppusumma 
oli vuoden lopussa noin 6 283 

000 euroa. Kunnan omavarai-
suusprosentti oli 79,5 eli sel-
västi yli kuntien keskimääräi-
sen. Kunnalla oli lainaa tilin-
päätöshetkellä noin 138 000 
euroa eli vain 109 euroa asu-
kasta kohti. Lainamäärä vähe-
ni viime vuoden aikana 184 
000 eurolla. Kuntien keski-
määräinen lainamäärä oli vii-
me vuonna 1 875 euroa asu-
kasta kohti.

Kunnan konsernitaseen 
loppusumma oli noin 7 340 
000 euroa. Konsernitaseeseen 
on yhdistetty kunnan omis-
tusosuuden mukaisesti vii-
den kuntayhtymän ja kahden 
asunto-osakeyhtiön tasetie-
dot. Konsernilainat asukasta 
kohti olivat 782 euroa.

Bruttoinvestointien mää-
rä jäi erittäin vähäiseksi vii-
me vuonna ollen vain noin 30 
000 euroa. Investointimenoja 
aiheutui vain kuntayhtymien 
peruspääomien maksuosuuk-
sista sekä kunnantalon perus-
korjaushankkeen ja kirjasto-
kouluhankkeen suunnittelus-
ta. Pysyvien vastaavien hyö-
dykkeiden myyntituloja oli 
enemmän kuin bruttoinves-
tointimenoja. Siten nettoin-
vestoinnit jäivät poikkeuksel-
lisesti positiivisiksi ollen noin 
54 000 euroa.

Rautavan mukaan tulevil-
le vuosille on kunnan talous-
suunnitelmassa osoitettu run-
saasti investointihankkeita. 
Osa niistä on kunnan kokoon 
nähden erittäin suuria. 

-Kunnan tämänhetkinen 
hyvin vähäinen lainamäärä 
mahdollistaa kuitenkin halli-
tun velkaantumisen ja moni-
en investointien toteuttami-
sen. Kunnan talouden tasa-
painossa pitäminen on jatkos-
sa olennaista, jotta taseeseen 
kertyneet 1 136 000 euron yli-
jäämät edelleen säilyttävät riit-
tävän puskurin taloudellises-
ti heikommille mahdollisille 
vuosille.

Kiikoisten tilinpäätös pelättyä 
vähemmän alijäämäinen

”Hyvin vähäinen lainamäärä 

mahdollistaa hallitun 

velkaantumisen ja investointien 

toteuttamisen.

HÄIJÄÄ
Kauppakuja 2, 38420 Sastamala
Jari Hotanen, p. 050 563 0113
jari.hotanen@k-market.com
Ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

HÄRKÄPAKARI
Risto Rytinkatu 2, 32700 Huittinen
Puh. 02-561 320
esa.koski@k-market.com
Ma-pe 7-21, la 7-21, su 10-21

PENTINKULMA
Päätie 11, 32740 Sastamala
Anne Jaakkola, p. 03-513 3777
anne.jaakkola@k-market.com
Ma-pe 8-21, la 8-18, su 9-21

www.k-market.com

KATSO ALKUVIIKON TARJOUKSET TV:STÄ!

Hyvää 
Pääsiäistä!

Ilman K-Plussa-korttia
3,34 pkt (6,68/kg)

2 pkt
(4,80/kg)

3.4. SAAKKA

-28 %

3.4. SAAKKA

Ilman K-Plussa-korttia
6,95 kg

kg
-28%

1.4. SAAKKA

TUORE
RUODOTON

NORJALAINEN
LOHIFILEE

 799
kg

1.4. SAAKKA

2 kimppua

CARLSBERG 
III OLUT 
24 PACK

Ilman K-Plussa-korttia
24,90 ltk (2,69/l) sis. pantit 3,60

2099
ltk
(2,20/l)
sis.pantit 
3,60

-18%

2.5. SAAKKA 1.4. SAAKKA 3.4. SAAKKA

 300
-17%

VIRVOITUS-
JUOMAT

1,5 l, 
raj. 2 erää/talous

 300
-49 %

TULPPAANI-
KIMPPU

 500

3.4. SAAKKA

KERÄÄ 
MUUMI-LAKANAT
LEPPOISIIN UNIIN!

PRESIDENTTI
KAHVI

500 g
raj. 1 erä / talous

 480
2 pkt

Ilman K-Plussa-korttia
1,59 pl (0,79/l), sis. pantin 0,40

3 pll
(0,40 l, sis. 
pantit 1,20)

KIRSIKKATOMAATTI
HOLLANTI

250 g

 099
ras
(1,96/kg)

yhteensä
(2,14/kg/
6,00/l)

LAMPAAN 
LUUTON PAISTI
UUSI-SEELANTI

pakaste

 495

KYMPPI MÄMMI
+ FLORA VANILLA 2,5 DL 

YHTEISHINTAAN

Erä

Ilman K-Plussa-korttia, 
Mämmi 2,09 pkt (2,99/kg), 
Flora Vanilla 1,54 pkt (6,16/l) 
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Fres kulmadivaani.
Lev. 206 cm, divaanin syv. 150 cm. Texas-kangas, väri terra/
viininpun. 399,-, hyvitys esim. 100,-, maksat vain 299,-. 
Kuvan Nubucsand ruskea kangas/tummanruskea Texas 
kangas 449,-, hyvitys esim. 100,-, maksat vain 349,-

299€

29€

Maksat vain 

esim.

Maksat vain 

esim.

Tästä

hintasi

Nevada sohvaryhmä 3+2.
Alk. New Anna-kankaalla 998,-, hyvitys esim. 500,-, maksat vain 
498,-. Kuvan huippulaadukkaalla Alicante-kankaalla 1495,-, hy-
vitys esim. 500,-, maksat vain 995,-. Saatavana useilla kangas-/
nahka- ja värivaihtoehdoilla. 

498€

Tästä

hintasi

Tästä

hintasi

Fresita rahi.
40 x 44 x 39 cm.

Mamba kulmasohva.
Alk. New Anna-kankaalla. Saatavana oikean- tai vasenkätisenä, 
225 x 273 cm 995,-, hyvitys esim. 300,- maksat vain 695,-. 
Kuvan Cortina-kangas 1695,- hyvitys esim. 500,-, maksat vain 1195,-. 
Saatavana useita kangas- ja värivaihtoehtoja.

695€Maksat vain 

esim.

ILMAISEKSI!LISÄETUNA 
KOTIINKULJETUS

soffa
TULE JA TEE
SUOMEN PARAS

Viemme samalla vanhat 

sohvat pois veloituksetta!
(Koskee yli 800 euron sohvaostoksia, kotiinkuljetus kaupunkialueella. 

Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja).  

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

-  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.

Osta nyt - maksa
kesäkuussa 2010!

Korot ja 
kulut 0%
Kysy lisää!

HYVITÄMME
VANHASTA SOHVASTASI TAI

KALUSTOSTASI

MASKUSTA 
LAADUKKAAT 

ROTTINKI-
KALUSTEET!

Tara rottinkisetti.
Pöytä + 2 tuolia. Sis. pehmusteet.

Pääsiäisen aukioloajat:
PE 2.4. suljettu
LA 3.4. avoinna normaalisti
SU ja MA 4.-5.4. suljettu

VIIMEINEN PÄIVÄ LAUANTAINA 3.4.

100 €-
VÄHINTÄÄN 

JOPA1000

 Maija Latva

Maila ja Pekka Tillin suures-
sa tupakeittiössä kävi mel-
koinen kuhina viime torstai-
na ja perjantaina, kun Vam-
malan Karjalaseuran naiset 
pitivät piirakkatalkoita. Kah-
den päivän aikana paistettiin 
toista tuhatta piirakkaa, jot-
ka seuran miehet myivät lau-
antain myyjäistapahtumassa.

Pekka Tilli vastasi siitä, et-
tä kolme peltiä kerrallaan ve-
tävä leivinuuni oli piirakoil-

le tarpeeksi kuuma ja Maila 
Tilli hoiti paistamisen. Kii-
rettä Mailalla pitikin, sillä 
ahkeralta naisjoukolta tuli 
riisi- ja perunapiirakoita yh-
tä tiiviissä tahdissa kuin pu-
hettakin.

Yhteistyötä Sylvään 
koulun kanssa

65-vuotias seura toimii kar-
jalaisen kulttuurin ja perin-
teen vaalijana nykyaikaan ja 
paikkaan sovitettuna. Sii-

tä hienona esimerkkinä on 
juuri nämä piirakkatalkoot 
sekä yhteistyö Sylvään kou-
lun kanssa. -Kotitaloustun-
neilla olemme opettaneet 
piirakantekotaitoa oppilail-
le ja oppilastapahtumassa 
viety karjalatietoutta eteen-
päin, kertoo sihteeri Paula 
Mattila.

Karjalaseuran toimintaan 
kuuluu myös kyykkä-, talvi- 
ja kesäongintakilpailut sekä 
kerran kuukaudessa järjes-
tettävät tarinaillat. 

Vammalan Karjalaseuran naisilla 
pysyy piirakkapulikka hyppysissä

Katri Pajunen rypyttää ”perunakakkaroita”.Maila Tilli hääri paistomestarin roolissa.

Näiltä naisilta ei lopu juttu, eikä piirakat. ”Aina leivotaan, kun edelliset loppuu”, use-
ampi kertoi kun kyselin, miten usein piirakoita tulee tehtyä kotioloissa.

Helga Mäkelä sai tehdä taikinaa kerran jos toisenkin. Paula Mattila pakkasi jäähtyneet piirakat pusseihin.
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Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme. 

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

Hyvän laadun ei tarvitse maksaa omaisuuksia. Ja koska suomalainen uskoo, 
kun näkee, tarjoamme nyt PENTAX-vakiomoniteholinssit 1 eurolla (norm. hinta 
90€) kaikille, jotka ostavat meiltä alkaen 79 euron hintaiset kehykset. Terve-
tuloa katsomaan.

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

KATSOITPA 
LÄHELTÄ TAI KAUKAA, 
MONITEHOLINSSIEMME HINTA ON 1 €.

MONITEHO-
LINSSIT

1€ w
w

w
.s

pe
cs

av
er

s.
fi

Huittinen löysi kumppanit 
ympäristöterveydenhuollossa

 Hannu Virtanen

Euran, Köyliön ja Säkylän 
kunnat yhdessä Huittisten 
kaupungin kanssa perustavat 
ensi vuoden alussa Pyhäjärvi-
seudun ympäristötoimistoon 
kuuluvan yhteisen ympäris-
töterveydenhuollon yksikön. 

Sen toimialaan kuuluvat 
kunnallisen eläinlääkintä-
huollon järjestäminen, elin-
tarvikevalvonta, yleinen ter-
veysvalvonta, kemikaalival-
vonta, kuluttajatuotteiden ja 
kuluttajapalvelujen valvon-
ta sekä tupakkalain mukai-
nen valvonta. Ympäristöter-
veydenhuollon tehtäviä teke-
vät kunnaneläinlääkärit ja ter-
veystarkastajat.

Ensi vuonna aloittaval-
la yhteistyöalueella on neljä 
praktiikkaeläinlääkäriä ja nel-
jä terveystarkastajaa. Toimin-
taa vahvistetaan lisäksi perus-
tamalla uusi terveysvalvon-
nan johtajan virka Pyhäjärvi-

seudun ympäristötoimistoon, 
mitä myös valtio edellyttää. 
Yhdessä hallintohenkilöstön 
sekä mahdollisesti muiden Sa-
takunnan kuntien kanssa pal-
kattavan valvontaeläinlääkä-
rin työpanoksen kanssa Py-
häjärviseudun ja Huittisten 
ympäristöterveydenhuollon 
yksikössä on yhteensä noin 10 
henkilön työpanos.

Eurassa, Huittisissa, Köyli-
össä ja Säkylässä on ympäris-
töterveydenhuollon asiantun-
tijatehtäviin tähän asti saatu 
tyydyttävästi asiantuntijoita 
eli pääosa viroista on pystyt-
ty täyttämään. Eläinlääkärien 
ja heidän sijaisten saamises-
sa kuntien virkoihin on val-
takunnallisesti ongelmia, mi-
kä haittaa päivystystoimintaa. 

Vahvaa 
elintarviketaloutta

Pyhäjärviseudun kunnat Eu-
ra, Köyliö ja Säkylä sekä Huit-

tisten kaupunki tunnetaan 
vahvasta elintarviketaloudes-
taan. Pyhäjärviseutu ja Huit-
tinen ovat Suomen johtavia 
alueita sian ja siipikarjan kas-
vatuksessa sekä monien eri-
koiskasvien viljelyssä. Seudul-
la on alallaan maan johtavia 
elintarvikkeiden jalostukseen 
erikoistuneita suuria yrityksiä 
sekä lukuisia pienempiä elin-
tarvikealan yrityksiä.

Pyhäjärviseutu ja Huitti-
nen ovatkin elinkeinoraken-
teen ja ympäristöterveyden-
huollon järjestämisen kan-
nalta samankaltaisia alueita, 
ja muun muassa siksi kaikki-
en neljän valtuustot ovat maa-
liskuussa yksimielisesti päät-
täneet yhteistyöstä.

Ympäristöpäällikkö Jukka 
Reko Pyhäjärviseudun ym-
päristötoimistosta sanoo ym-
päristöterveydenhuoltoon 
kohdistuvan koko ajan ja li-
sääntyvässä määrin sekä hal-
linnon sisäisiä että ulkoisia 

paineita. Toimialalla enem-
män tai vähemmän sovellet-
tavia lakeja, asetuksia ja mui-
ta säädöksiä arvioidaan ole-
van 200-300. Kuntien ym-
päristöter veydenhuollon 
kehittämiseksi valtio edel-
lyttää perustamaan vuoteen 
2013 mennessä suurempia 
kuntien yhteisiä yksiköitä.

Valtion- ja EU-hallinnon 
kunnalle osoittamat ympäris-
töterveydenhuollon tehtävät 
lisääntyvät koko ajan ja osa 
tehtävistä vaatii entistä laa-
jempaa ja syvällisempää asi-
antuntemusta. Kunnan ympä-
ristöterveydenhuollon asian-
tuntijoiden rooli tulevaisuu-
dessa entisestään korostuu 
esimerkiksi eläinsuojelukysy-
mysten ja ympäristö- ja elin-
tarvikeperäisten epidemioi-
den ennaltaehkäisyssä sekä 
elintarviketuotannon turval-
lisuuden valvonnassa.

Ympäristöpäällikkö Juk-
ka Rekon mukaan uuden yk-

sikön keskeisenä tavoitteena 
on osaltaan edistää asukkai-
den hyvinvointia ja yritysten 
toimintaedellytyksiä. 

-Toiminnassa panostetaan 
hyvään asiakaspalveluun se-
kä asiakkaan luona tehtävään 
neuvontaan ja ongelmanrat-
kaisuun. Henkilöstön jatkuva 
koulutus ja suuremman yksi-
kön mukanaan tuomat mah-
dollisuudet työnjaon kehittä-
miseen sekä viranhaltijoiden 
erikoistumiseen tiettyihin 
tehtäviin ovat avaimia entis-
tä tuloksellisempaan toimin-
taan.

Automurtoja 
Kokemäellä ja 
Harjavallassa

Kokemäellä ja Harjavallassa 
on 22.3.-26.3.2010 murtau-
duttu useisiin eri ajoneuvoi-
hin ja ajoneuvoista on anas-
tettu tai yritetty anastaa ir-
tainta omaisuutta.

Poliisi on ottanut tapa-
usten johdosta kiinni kaksi 
henkilöä. Poliisi pyytää kui-
tenkin silminnäkijähavainto-
ja tapausten selvittämiseksi. 
Silminnäkijöitä pyydetään il-
moittamaan havaintonsa Ko-
kemäen poliisiasemalle vir-
ka-aikana numeroon 07187 
47555.

Pyöräteline läpi lasin

Sastamalan pääkirjaston ik-
kunalasi rikottiin lauantain 
vastaisena yönä pyöräteli-
neellä.

Nyrkkiä kasvoihin

Tuntematon mies löi nyrkil-
lä kasvoihin ulkona tupakal-
la ollutta, vuonna 1991 synty-
nyttä miestä. Erikoinen tapa-
us sattui Äetsässä Jussinpel-
lontiellä sunnuntaiyönä. 

Tunkki läpi 
auton pohjan

Tielle jätetty tunkki tuli au-
ton pohjan lävitse lauantai-
na kello 19.00 jälkeen Ne-
vanmaantiellä, Sastamalan 
Kiikassa. Lisäksi tapahtu-
mapaikalta löytyi toinenkin 
tunkki, joka oli jätetty tielle 
pystyyn.

Tuolista päähän

Sastamalan Heinoossa vietet-
tiin kaveriporukan pirskeitä 
lauantai-iltana. Kesken juhli-
en nuorta miestä lyötiin tuo-

lilla päähän. Tekijä oli pois-
tunut välikohtauksen jälkeen 
paikalta.

Onnettomuus katkaisi 
liikenteen Huittisissa

Henkilö- ja pakettiauto tör-
mäsivät toisiinsa tiistaiaamu-
na kakkostiellä Huittisten 
Huhtamossa. Autojen kuljet-
tajat loukkaantuivat törmä-
yksessä ja heidät kuljetettiin 
sairaalaan. 

Onnettomuuden johdos-
ta toinen ajokaista oli hetken 
suljettuna liikenteeltä.

Onnettomuus sattui aa-
mulla kuuden aikaan. Tie 
oli tapahtumahetkellä tie 
liukas.

Poliisiuutisia lisää 
sivulla 14.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Thermia-lämpöpumppu 
– viisas energiaratkaisu

Tule ja hae ilmainen
Suuri Lämpöpumppukirja

liikkeestämme Hopunkadulta!

“Tämä ei ole jääkaappi,
 vaan Thermian

lämpö- ja kassakaappi.
Tämän saat meiltä

asennettuna”

Vesinieminen Oy • Hopunkatu 9 • 38200 Sastamala,
Puh. 010 7340 840 • www.vesinieminen.fi 

Avoinna: ark 7-17 ja la 9-13   

 Hannu Virtanen

Punkalaitumen, Huittisten 
ja Sastamalan valtuustot ovat 
jo päättäneet osallistumises-
taan yhtiöperusteisen jäteve-
denpuhdistuksen yhteistyö-
hankkeeseen, mutta alkavan 
huhtikuun aikana kuntakol-
mikko sitoutuu hankkeeseen 
huomattavasti tukevammin 
päättämällä esimerkiksi puh-
distamoyhtiön perustamises-
ta.

-Nyt tehdään konkreettisia 
päätöksiä, Sastamalan apulais-
kaupunginjohtaja Jaakko Erjo 
sanoo.

Tarkkaan ottaen valtuustot 
päättävät Huittisten Puhdis-
tamo Oy -nimisen osakeyh-
tiön perustamisesta Huittis-
ten, Sastamalan sekä Punka-
laitumen jätevesien käsittelyä 
varten. Samalla päätetään ha-
kea valmistelutoimenpiteenä 
suunniteltavalle uudelle puh-
distamolle ympäristölupaa 
sekä päätöstä ELY-keskuk-
selta ympäristövaikutusten 
YVA-menettelyn tarpeelli-
suudesta. 

Haetun valtion vesihuolto-
työn osana rakennetaan yh-
dysvesijohdot siirtoviemä-
reiden yhteyteen. Samas-
sa päätöspaketissa päätetään 
käynnistää YVA-menettely, 
mikäli ELY-keskus sitä edel-
lyttää. Kunnat myös päättävät 
talousarvioon osakepääomaa 
varten varattavasta määrära-
hasta.

Kustannusarvio 
runsaat 27 miljoonaa

Sastamalan ja Punkalaitumen 
valtuustot päättivät jo mar-
raskuussa yksimielisesti yh-
teistyöhön osallistumises-
ta. Myönteinen päätös syntyi 
myös Huittisten valtuustossa 
tammikuussa mutta äänestyk-
sen jälkeen.

Tästä Huitti sten kaupun-
ginvaltuuston päätöksestä on 
tehty valitus. Tekninen johtaja 
Riku Siren kertoo, että asiassa 
on saatu välipäätös, jossa pää-
töksen täytäntöönpanokieltoa 
ei langetettu.

Hanke ajoittuu vuosil-
le 2010-2014 ja sisältää siir-
toviemäreiden rakentamisen 
Punkalaitumelta, Vampulasta 

ja Sastamalasta Huittisiin se-
kä Huittisten jätevedenpuh-
distamon saneerauksen. Kus-
tannusarvio on runsaat 27 
miljoonaa euroa. Tästä jäte-
vedenpuhdistamon saneera-
us ja laajennus on 13,3 mil-
joonaa euroa, siirtoviemärit 
12,9 miljoonaa euroa sekä yh-
dysvesijohdot hieman alle 869 
000 euroa.

Hankkeelle on haettu avus-
tuksia 6,45 miljoonaa euroa. 
Avustukset laskisivat netto-
kustannukset 20,6 miljoonaan 
euroon.

Yhtiöstä Huittinen omistaa 
48, Sastamala 47 ja Punkalai-
dun 5 prosenttia. Yhtiön osa-
kepääoma perustamishetkellä 
on runsaat 2,7 miljoonaa eu-
roa, joka korotetaan neljään 
miljoonaan euroon jäteveden-
puhdistamon rakentamisen 
alkaessa.

Huittisten kaupunki suorit-
taa runsaat 1,3 miljoonaa eu-
roa apporttina osakepääoma-
osuudestaan luovuttamal-
la jätevedenpuhdistamonsa 
yhtiölle sen perustamisen yh-
teydessä.

-Tässä on nyt se asia, mik-
si tämä on Huittisille talou-
dellisesti järkevää. Minne-
kään muualle ei vanhaa puh-
distamoa olisi saanut myytyä, 
Huittisten tekninen johtaja Ri-
ku Siren tähdentää.

Kaiken lisäksi koko alueel-
la viitisensataa haja-asutusalu-

een taloutta on saamassa jäte-
vesijohdon ulottuvilleen.

Valtion vesihuoltotyöt 
tavoitteena

Yhtiö toteuttaa jätevedenpuh-
distamon tarvittavan laajen-
nuksen, saneerauksen ja te-
hostamisen. Lisäksi yhtiö siis 
rakentaa siirtoviemärit Huit-
tinen-Vampula, Huittinen-
Punkalaidun ja Huittinen-
Sastamala. Siirtoviemäreiden 
yhteyteen rakennetaan myös 
yhdysvesijohdot väleille Huit-
tinen-Punkalaidun ja Huitti-
nen-Sastamala. Vesijohtojen, 
laitteistojen ja paineenkorot-
tamoiden rakentamiskustan-
nuksista vastaavat kuntaosa-
puolet omien alueidensa osal-
ta. 

Valtion vesihuoltotyöksi 
hyväksyminen edellyttää, et-
tä työn avulla saadaan aikaan 
maakunnallisesti tai alueelli-
sesti tarkoituksenmukainen 
ratkaisu tai työ on tarpeellinen 
haja-asutusalueen vesihuollon 
turvaamiseksi tai välttämät-
tömän vedensaannin varmis-
tamiseksi myös jakeluhäiriön 
tai kriisin sattuessa.

Kunnat ovat hakeneet siir-
toviemäreiden ja yhdysvesi-
johtojen rakentamista valtion 
vesihuoltotyöksi. Avustusta on 
haettu puolet kustannuksista 
ja hakemus on toimitettu Lou-
nais-Suomen ja Pirkanmaan 

ympäristökeskuksille. Avus-
tus on huomioitu laadituissa 
laskelmissa 50 prosentin suu-
ruisena. Jätevedenpuhdista-
mon saneeraukseen ja laajen-
nukseen tullaan erikseen ha-
kemaan vesihuoltoavustusta.

Punkalaidun ja Huittinen 
ovat erikseen hakeneet kun-
tien välistä siirtoviemäriä val-
tion vesihuoltotyöksi vuodel-
le 2011.

Asiakaslaitoksen eli kun-
nan vesihuoltolaitoksen asiak-
kailta perittävän taksan päät-
tää jokainen vesihuoltolaitos 
itsenäisesti. Yhtiö perii asia-
kaslaitoksilta erikseen mak-
sua jäteveden käsittelystä ja 
jäteveden siirrosta. Siirtomak-
su on siirtoviemärikohtainen.

Käsittelymaksu perustuu 
jäteveden laatuun ja määrään, 
painottuen määrään.

Yhden 
aluepuhdistamon malli

Huittisten ja Sastamalan kau-
pungit sekä Punkalaitumen 
kunta ovat viime vuosien ai-
kana selvittäneet jätevesien 
yhteiskäsittelyn vaihtoehtoja. 
Vuoden 2008 lopulla valmis-
tuneen Kiuru & Rautiainen 
Oy:n laatiman selvityksen pe-
rusteella jatkoselvitykseen va-
littiin vaihtoehto, joka perus-
tuu yhden alueellisen puhdis-
tamon malliin ja jossa puh-
distamo sijaitsee Huittisten 
nykyisen jätevedenpuhdista-
mon paikalla. Sen mukaan jä-
tevedenpuhdistamo laajenne-
taan ja saneerataan sekä tehos-
tetaan palvelemaan yhteistyö-
kuntien jätevedenpuhdistusta. 

Punkalaitumen, Vamma-
lan, Äetsän, Mouhijärven ja 
Vampulan jätevedenpuhdis-
tamoiden toiminta lopete-
taan. Nämä puhdistamot jää-
vät nykyisille omistajilleen, 
jotka vastaavat jätevedenpuh-
distamoiden tulevista purku- 
ja muista kustannuksista.

Tyystin vaille käyttöä van-
hatkaan puhdistamot eivät ole 
jäämässä, vaan apulaiskau-
punginjohtaja Jaakko Erjon 
mukaan niiltä voidaan pum-
pata jätevettä eteenpäin. Nii-
den on luontevaa toimia sako-
kaivolietteiden vastaanotto-
asemina, sillä lietteiden ajami-
nen Huittisiin ei ole järkevää.

Huittisten Puhdistamo 
Oy:n perustaminen 
kuntapäättäjien käsissä 

Huittisten tekninen johtaja Riku Siren, Punkalaitumen 
kunnaninsinööri Seppo Rytky ja Sastamalan apulaiskau-
punginjohtaja Jaakko Erjo tarkastelevat mittavaa yhteis-
työhanketta kartalla.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Lenni Joonatan Suoniemi, Aino 
Edla Olivia Törmä
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Mika Petri Yliviikari ja Riitta Ma-
ria Varsala
KUOLLUT:
Anna-Liisa Viljanen 96 v Keikyä, 
Maire Kyllikki Pohjankunnas 89 
v Mouhijärvi, Mauno Johannes 
Madekivi 81 v Keikyä, Asko Aatos 
Juusela 78 v Suodenniemi, Matti 
Heimo Juhani Murto 78 v, Pent-
ti Juhani Niemi 42 v, Toivo Johan-
nes Kivelä 82 v Nokian srk

Kiirastorstain ehtoolliskirkko 
1.4. Tyrvään kirkko klo 12, Jär-
vinen, Paavilainen, Koikkalainen. 
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilai-
nen, Tenkanen, Mattila A. Kar-
kun kirkko klo 18, Salminen, Ar-
to Jaatinen, Vuoristo, kappelikuo-
ro. Keikyän kirkko klo 18. Airas-
Laitila, Inkeroinen, kirkkokuoro. 
Mouhijärven kirkko klo 18, Hau-
tala, Rajalampi, kirkkokuoro. 
Sammaljoen kirkko klo 19, Jär-
vinen, Koikkalainen. Salokunnan 
kirkko klo 20, Hautala, Urpo Vuo-
renoja. Kiikan kirkko klo 20, Ai-
ras-Laitila, Mattila A. Suodennie-
men kirkko klo 20, Ojansivu, Ra-
jalampi.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus 2.4. Tyrvään kirkko klo 
10, Tenkanen, Paavilainen, Mat-
tila A, kirkkokuoro. Mouhijärven 
kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi, 
kirkkokuoro. Sammaljoen kirkko 
klo 10, Järvinen, lauluryhmä. Kar-
kun kirkko klo 10, Salminen, Vuo-
risto, Kappelikuoro. Keikyän kirk-
ko klo 13, Pihlajamaa, Inkeroinen, 
kirkkokuoro. Suodenniemen kirk-
ko klo 18, Ojansivu, Rajalampi. 
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, 
Inkeroinen, kirkkokuoro
Pääsiäisyön messu la 3.4. Musii-
killinen yömessu, Tyrvään kirkko 
klo 23, Reijo Ylimys, Airas-Laiti-
la, Pirjo Turunen laulu, Nina Pin-
ni säestys. Mouhijärven kirkko 
klo 23, Hautala, Rajalampi, kirk-
kokuoro.
Pääsiäiskirkko su 4.4. Karkun 
kirkko klo 8, Salminen, Arto Jaati-
nen, Vuoristo, Kappelikuoro. Tyr-
vään kirkko klo 10, Paavilainen, 
Jokinen-Lundén, Mattila A, kirk-

kokuoro. Salokunnan kirkko klo 
10, Salminen, Vuoristo, Kappeli-
kuoro. Kiikan kirkko klo 10, Ai-
ras-Laitila, Inkeroinen. Suoden-
niemen kirkko klo 13, Ojansivu, 
Vuoristo Sammaljoen kirkko klo 
13, Järvinen, Inkeroinen
Toinen pääsiäispäivä ma 5.4. 
Perhemessu Tyrvään kirkko klo 
10, Jokinen-Lundén, Paavilai-
nen, Koikkalainen. Messu Keiky-
än kirkko klo 10, Salminen, Ter-
hi Ketonen, Keikyän iltapäiväkuo-
ro. Mukulamessu, Tyrvään kirkko 
klo 16, Kulonpää, laulukoulu Pres-
ton lapset Päivi Vahela-Nykäsen 
johdolla. Via Dolorosa Vamma-
lan srk-talo (Asemak. 6) Tervetu-
loa hiljentymään pääsiäisen sano-
man äärelle!
Ke 31.3. klo 17-19.30, kiirastor-
stai klo 16-18, pitkäperjantai klo 
11.30-18. 
La 3.4. purkutalkoot alkaen klo 9.
Kokoonnumme yhteen
Ke 31.3. Keskiviikkokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13.
Pitkäperjantai 2.4. Ristinjuh-
la, Lopenkulman rukoushuone 
(Stormint. 51) klo 13.
To 8.4. Uusi Toivo –lounas, Vam-
malan srk-talo, klo 12. Vamma-
lan diakonia- ja lähetyspiiri Ystä-
vänpirtillä (Marttilank. 1) klo 15, 
nyyttikestit. Virsi-ilta yhteisvas-
tuun hyväksi, Lantula-talo (Vata-
jant. 396) klo 19.
La 1.5. Kristus-päivä, kristittyjen 
yhteinen rukoustapahtuma Ha-
kametsän Jäähallissa Tampereella, 
linja-autokuljetus, ilm. viim. 20.4. 
Marita Kömi p. 040 737 2640, il-
moita myös osallistutko ruokai-
luun.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 31.3. Hiljaisen viikon lauluilta, 
srk-talo klo18.
To 1.4. Ehtoollisenvietto, srk-ta-
lo klo 12.
To 8.4. Lähetysseura, srk-talo klo 
12. Virsi-ilta yhteisvastuun hyväk-
si, srk-talo klo 17, kirkkokuoro.

Kiikan kappeliseurakunta
Ke 31.3. Urkukonsertti, Kiikan 
kirkko klo 19, Jari Mattila.
Ti 6.4. Vertaiset, srk-talo klo 13. 
Naistenpiiri, Lastentalo klo 18.
To 8.4. Kotipesä-ilta Sherazerilla 
(Moskurint. 10) klo 18.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 31.3. Esikoislestadiolaisten 
kokous, srk-koti klo 13 ja 18, Eero 
Mäkelä, Lauri Koistinen.
Hiljaisen viikon konsertti, Mou-
hijärven kirkko klo 18, Marianne 
Fontaine, Lasse Rajalampi.
Pe 2.4. Ristinjuhla, Tervamäen 
rukoushuone klo 13, Timo Vuo-
rinen.
Ti 6.4. Omaishoitajat, srk-koti 
klo 10. Naistenpiiri, srk-koti klo 
18.30.
Ke 7.4. Vanhemman väen kerho, 
Oravanpesä klo 13. Lampisten-Ii-
rolan-Tiisalan-Tuiskun kinkerit 
Hilkka ja Tuomo Alajoessa (Aal-
tosent, 1) klo 18.
Pe 9.4. Yliskallon-Pyöräniemen 
kinkerit Eeva Uusi-Rauvalla (Oja-
sent. 59) klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 1.4. Vanhemman väen ehtool-
linen, srk-talo klo 13. 
Su 4.4. Pyhäkoulu Vanhakulkulla 
(Väissint. 21) klo 13.

Vauva-
uutisia

Jenni ja Antti Ala-Pappila Sas-
tamalan Äetsästä ovat saaneet 
poikavauvan 9.3.2010 VAS:ssa 

Vammalassa. Aleksin pikku-
veljellä oli pituutta 52,5cm ja 

painoa 4270g.

Minna ja Mikko Sivunen Huitti-
sista ovat saaneet poikavauvan 
6.3.2010 VAS:ssa Vammalassa

Charlotte Levula Huittisista ja 
Olli Isotalo ovat saaneet poi-
kavauvan 7.3.2010 Seinäjoen 

keskussairaalassa.

Kuolleita Seurakuntatietoja

Valokuvaamo Keskuskuva

Tiina ja Asko Myllymaa 
Sastamala.
Vihitty 5.3.2009 

Hääpalsta

Vapaa pääsy - Tervetuloa
Järj. Huittisten Kotikirkko

Aaranteenkatu 9

Tarvo Vallineva
Markus Keväänranta

Kurikan helluntaisrk:n kuoro
Tarjoilua

Mukana mm.

Pääsiäisajan
tilaisuudet

Huittisten Kotikirkossa

pe 2.4. klo 18

su 4.4.
klo 13 ja16

Rainer Lindeman
Srk-kuoro

HPE

JAPANILAINEN LOUNAS
LAVIAN SEURAKUNTAKODISSA

Su 11.4. klo 11.30
Japanilaisista astioista 
nautittava lounas maksaa 
aikuisilta 10e ja 7-15v. 5e.
Ilmoittautumiset viim. 8.4.
virastoon p. 02 578 2261 tai
Anna-Kaisalle p. 02 578 2263
Tuotto seurakunnan uudelle 
nimikko-kohteelle Komodo No 
Ie lastenkodille Japaniin.

Tervetuloa

Menu:
Misokeitto,

Mezegohan eli 
sekoitettu riisi, 
Shogayaki eli 
inkivääriliha, 
vihersalaatti 

seesamkastikkeella
ja vihreää teetä.

t: Lavian seurakunta / lähetystyö

Rakkaamme

Helfrid Sofia
 ’Hele’
RISSANEN
os. Gustafsson

* 6.7.1913
† 16.3.2010

Kaivaten ja huolenpidosta kiittäen
Hilkka ja Bobbie
 Pia ja Hannu
  Anitra, Max
 Nina ja Juha
  Nea, Tommi, Peetu
sukulaiset ja ystävät

Hyvää matkaa isomummu.
Nea, Tommi, Peetu, Anitra ja Max

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan Roismalan kappelissa 10.4. klo 14.30, minkä 

jälkeen muistotilaisuus osoitteessa Rautavedenkatu 15 A 9.
Ilmoittautumiset muistotilaisuuteen:
Pia von Essen, puh. 050 530 0142.

Rakkaamme

Anna-Liisa
VILJANEN
* 22.6.1913
† 7.3.2010

Kaipaamaan jäivät
Timo ja Paula
Eeva-Liisa
Janne, Suvi ja Väinö

Jussi ja Tuula
Anna ja Jari

Oli sulla sydän lämmin hellä,
oli siellä paikka jokaisella.
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä,
vaik sydän on täynnä kyyneleitä.

Siunaus läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Rakkaamme

Vappu Helena
SAARIKKO
os. Koivunen

* 8.5.1918 Punkalaidun
† 6.3.2010 Loimaa

Kaivaten
Lapset perheineen
Lasten lapset
Lastenlasten lapset
Lastenlastenlasten lapset

Aamun tullen matka päättyi,
uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen,
on rauha sydämessä nukkuneen.

Siunattu läheisten saattamana. Lämmin kiitos 
osanotosta. Kiitos Huittisten kotisairaanhoidolle 

äitimme hyvästä hoidosta.

Myyjäiset Torikeskuksessa
La 3.4. klo 7 alk.

Pullia, kakkuja, pikkuleipiä, sämpylöitä, pizzoja yms., arpavoittoja.
Järj. Sastamalan Vsrk. Tervetuloa!

SASTAMALAN VAPAASEURAKUNTA
Pikkusuonkatu 5

To 1.4. Ehtoollisjuhla, Härkönen. Jeesus elää- Voitontapahtuma!
Su 4.4. klo 16 ja 18 Uusi kirkkokunnanjoht. Hannu Vuorinen
Ma 5.4. klo 12 R-tunti, Jani Lindroos. Klo 13 Lounas Espanjan 
tapaan, 10 e. Lippuvaraukset: 040-9603211
Klo 15 Jeesus on voittanut. Lindroosit, Vuolasrannat, Katja 
Grönfors, Maarit Vesanen, Espanja-aktiolaisia. Tervetuloa!

HENÓTÊS-srk
Tyrväänkyläntie 310, Sastamala

Su 4.4. klo 18 Jumalanpalvelus 
Past. M. Koskipalo,

evank. M. Peuramäki. Lopuksi 
rukouspalvelua ja kahvitarjoilu.
 Henótês=yhteys Kristuksessa
Tervetuloa! www.Henotes.com
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Nuoret
Pe 2.4 ei toimintaa Nuakkarilla.
La 3.4. Arkki, Nuakkari klo 19.30.
Ke 7.4. Pelivuoro, Muistolan kou-
lu klo 19-20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
To 1.4. klo 18 Kiirastorstain eh-
toollisjuhla, Kari Härkönen, lau-
luryhmä, rukouspalvelua.
La 3.4. klo 7 alk. Myyjäiset tori-
keskuksessa! Myynnissä erill. lei-
vonnaisia, pullia, sämpylöitä, piz-
zoja, jne., arpajaisvoittoja. Yhteys-
henkilö: Ulla 040- 9610851.
Su 4.4.- ma 5.4. Jeesus elää- Voi-
tontapahtuma! Klo 16 ja klo 18 
Uusi kirkkokunnanjohtaja Hannu 
Vuorinen, buff etti. klo 18 koko-
uksen yhteydessä pääsiäisnäytel-
mä ja pyhäkoulu sekä lauluryhmä.
Ma 5.4. klo 12 Raamattutunti, Jani 
Lindroos. Klo 13 Lounas Espanjan 
tapaan. Liput 10 e.  Lippuvarauk-
set Janilta 040- 9603211. Klo 15 
Jeesus on voittanut! Terveiset Es-
panjasta. Lindroosit, Vuolasran-
nat, Katja Grönfors, Maarit Vesa-
nen sekä Espanja- aktiolaisia.
Ke 7.4. klo 17- 19.30 Vakkari 1- 6 
luokkalaisille. 050- 3635779
Kirpputori Valonpilkku, Pikku-
suonkatu 5, av. ti - pe klo 10- 17 ja 
la klo 10- 13. Huom! 1.4. klo 10- 
13. 2.4. Suljettu. 044- 5112907.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 31.3. klo 19:00 Raamattu -ja 
rukousilta,  tutkitaan ilmestyskir-
jaa, Rukoushuoneella, Raija Ma-
janen
To 1.4. Äitiparkki pääsiäistauol-
la. Klo 19:00 Kiirastorstain Mes-
su, Erkki Koskenniemi, saarna Ja-
ri Rankinen, KEO
La 3.4. Nuortenilta pääsiäistauol-
la. Klo 23:00 Pääsiäisyön Messu, 
Jari Rankinen, saarna Erkki Kos-
kenniemi, KEO
Ma 5.4. klo 11:00 Messu, Jari Ran-
kinen, saarna Reijo Arkkila, KEO
Ke 7.4. klo 19:00 Raamattu -ja ru-
kousilta,  tutkitaan ilmestyskirjaa, 
Rukoushuoneella, Pasi Sandholm
To 8.4. klo 9:30 Äitiparkki, Ruko-
ushuoneella, mahdollisuus ruo-
kailla edullisesti, Riikka Lindroos/
Ritva Piiroinen. Klo 19:00 Raa-
mattu-ja keskustelupiiri Roisma-
lan päiväkerholla, Tuomo Hörkkö

SLEY VAMMALA
To 1.4. klo 19.00 Kiirastorstain 
messu Karkun ev.opistolla toi-
mittaa Erkki Koskenniemi ja Jari 
Rankinen.
Pe 2.4. klo 11.30 Ristinjuhla. kär-
simysajan tekstejä ja lauluja, pu-
he Erkki Koskenniemi. Kahvit. 
Klo 13.00 Ristinjuhla Illon ruko-
ushuoneessa mukana Veli-Mat-
ti Karo ja Olavi Ryömä. Klo 13.00 
Ristinjuhla Lopenkulman rukous-
huoneessa. ”Sinun puolestasi - mi-
nunkin?” pysähdy hetkeksi Sanan 
runon ja musiikin puhuteltavak-
si: Ari Paavilainen, Maija Junnila, 
Päivi Vuoristo, Maria Piiroinen ja 
Olena Sandholm. 
Raamattupiiri parittomina maa-
nantaina klo 18-20. Seuraava ker-
ta 12.4.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

Pe 2.4. klo 11 pitkäperjantain eh-
toolliskokous, Matti Kankaannie-
mi, Marko Kömi, lauluryhmä. Klo 
18 Ylistyksen ja yhteyden ilta. Srk-
tiedotteen pääsiäisnumero saata-
vana aulan pöydältä. 
La 3.4. klo 19 Kohtaaminen Kella-
riKahvilassa. 
Su 4.4. klo 11 päivätilaisuus, 
Krista ja Reijo Kuokkanen, Kau-
ko Vainiomäki, pyhäkoulu ja raa-
mis. 
Ma 5.4. klo 17.30-18.00 Tuikku-
kuoron harjoitus. Klo 18.30-19.30 
Valokuoron harjoitus. 
Ti 6.4. klo 19 pohjoispuolen ru-
kousilta Hertta ja Kalevi Kulon-
päällä, Miekkajärventie 90. 
Ke 7.4. klo 10-12 lähetyspiiri. Klo 
15-16 äiti-jumppa kerhotilassa. 
Klo 19 rukousilta. Mahd. rukous-
aiheet p. 03-5112113 tai os. Vam-
malan Helluntaiseurakunta, Vari-
konkatu 10, 38210 Sastamala. Pu-
helinhartaus p. 03-5142829. 

Kiikka: 
Pe 2.4. klo 14 päivätilaisuus Ko-
tikirkossa, Kontintie 2, Niilo Yli-
Vainio (äänite), Arthur Kukkula. 
Suodenniemi: 
Ke 7.4. klo 18 rukousilta ja ehtool-
linen Maija Tomellilla, Nurmentie 
34, Hannu Nuutinen.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 31.3. klo 18.30 miestenpiiri Sa-
vijoella, naistenilta Honkakodilla
Pe 2.4. klo 19.30 nuortenilta
Su 4.4. klo 13 rukoustilaisuus, klo 
14 Ylösnousemusjuhla, Leo Salo, 
nuorten ylistysryhmä, pyhäkoulu, 
ehtoollinen
Ma 5.4. klo 19 rukousilta. Seppo 
Keselius.
Ke 7.4. klo 18.30 miestenpiiri Sa-
vijoella, naistenilta Honkakodilla

Mouhijärvi
Ke 31.3. klo 18 rukous/
infohetki,klo 19-21 nuortenilta 
majakka, mukana leevi ahopelto.
Ti 6.4. klo 19 sanan ja rukouk-
sen ilta.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Konsta Olavi Kivimaa, Julia 
Amanda Leppäsilta, Matilda Aa-
da Emilia Peasley, Aino Edla Oli-
via Törmä.
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Ville-Veikko Leppäsilta ja Annika 
Mirjami Ritakallio.
KUOLLUT: 
Liisa Maria Sälevaara 74 v, Mart-
ti Ilmari Moisio 60 v, Antti-Pekka 
Kalevi Kokkonen 44 v.

Hiljainen viikko:
Ke 31.3. Huom! Ei keskiviikko-
kerhoa eikä työttömien ruokai-
lua. Klo 18 Messu Huhtamon 
kirkossa, Herranen ja Iso-Rautio. 
Klo 19 Iltajumalanpalvelus Huit-
tisten kirkossa, Lähteenmäki ja 
Uutaniemi.
To 1.4. Huom! Ei ystävänkama-
ria. Klo 19 Kiirastorstain mes-
su Huittisten kirkossa, Kultalah-
ti,  Herranen, Lähteenmäki, Uu-
taniemi ja Kirkkokuoro.
Pe 2.4. Klo 10 Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus Huittisten 
kirkossa, Lähteenmäki, Uutanie-
mi ja Kirkkokuoro.   Korvenky-
län kinkeripiiri avustaa. Korven-
kylän PVY tarjoaa jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkokahvit He-
lena-salissa.
Pääsiäinen:
Su 4.4. Klo 8 Sanajumalanpal-
velus Huhtamon kirkossa, Plit ja 
Honkanen. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Lähteenmäki, Her-
ranen, Kultalahti, Uutaniemi ja 
Kirkkokuoro. Raijala-Ronkan 
kinkeripiiri avustaa. Klo 16 Kei-
dasmessu Birgitta-salissa, Herra-
nen ja Uutaniemi.
Ma 5.4. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Herranen, Kultalahti, 
Uutaniemi. Jokisivun kinkeripii-
ri avustaa. Klo 18 Sanan ja säve-
len ilta Sley:n ruk.huoneessa, Es-
ko Haapalainen.
Viikkotilaisuudet:
Ti 6.4. Huom! Ei avointa päivä-
kerhoa. Klo 18.30 Kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa, läh.
työntek. Aki Tuppurainen tuo 
terveisiä Etiopiasta puhein ja fi l-
mein.
Ke 7.4. Klo 11 Keskiviikkokerho 
ja työttömien ruokailu srk-kes-
kuksessa. Klo 12.30 Lauluhet-
ki Kaarirannassa. Klo 17.45 Ero-
ryhmä alkaa srk-kesk. kirjastos-
sa, Pirjo Vihlman. Ilmoitt. kirk-
koherranvirastoon p. 5601601. 
Klo 18 Rukousilta Israelin ja 
Suomen puolesta, takkahuone. 
Klo 18 Nanhian diak.piiri Pent-
ti Virtasella, Ollinkuja 4, Läh-
teenmäki.
To 8.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 17 Miestenpii-
ri srk-kesk. kirjastossa, Joh. 20, 
Lehtimäki.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KASTETTU: 
Saana Senni Susanna Tähtinen, 
Salla Suvi Sofia Tähtinen, Ilari 
Miikael Vahala.
KUOLLUT: 
Aune Tuulikki Jaakkola 75 v.
 
Ke 31.3. Klo 13.30 Annalassa eh-
toollishartaus, Plit, Yli-Hukka-
la, Honkanen, srk-kuoro.  Klo 18 
Hartaus kirkossa, Antero Kallio ja 

lauluryhmä Viialasta, Plit, Hon-
kanen.
To 1.4. Klo 18 Messu, saarna Ol-
li Koskenniemi, Plit, Honkanen, 
srk-kuoro.
Pe 2.4. Klo 10 Sanajumalanpalve-
lus, urut vaikenevat, Plit, Honka-
nen ja srk-kuoro.
La 3.4. Pääsiäisen tulet –tapah-
tuma Tuulikki-Vampulan lento-
kentällä. Kahvi- ja makkaratarjoi-
lu alkaa klo 19.30. Klo 20 SaviCat, 
joht. Leena Salonen, tulkitsee Jee-
suksen maallista vaellusta, Johan-
na Hemmin lauluryhmä laulaa ja 
laulattaa. Talkooväkeä pyydetään 
saapumaan klo 18. 
Su 4.4. Klo 11 (huom. aika!) Pää-
siäisen jumalanpalvelus, Plit, 
Honkanen, srk-kuoro.
Su 11.4. Klo 14 Yrittäjien kirk-
kopyhän jumalanpalvelus, Mikko 
Lännenpää.
Tulevaa: 28.4. Iltapäiväkerhon ja 
vanhemman väen retki Viialaan 
ja Vesilahdelle. Retken hinta 15 
e. Tied. ja ilm. 20.4. mennessä p. 
0440-560163 (Elisa Kisamaa lo-
malla 1.-13.4.).

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 31.3. klo 18 Riisuttu -pääsiäis-
kuvaelma Risto Ryti -salissa, tule 
mukaan pääsiäisen tunnelmaan, 
vapaa pääsy
Pe 2.4. klo 18 Pitkäperjantain ti-
laisuus, HPE, srk:n kuoro
Su 4.4. klo 13 Jumalanpalvelus, 
Tarvo Vallineva, Markus Kevään-
ranta ja Kurikan helluntaisrk:n 
kuoro, pyhäkoulu klo 13.30-14.30 
klo 16 Paras on edessä -tilaisuus, 
Tarvo Vallineva, Markus Kevään-
ranta ja Kurikan helluntaisrk:n 
kuoro, tarjoilua
Ti 6.4. klo 19 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta
Ke 7.4. klo 17.15 Ilonkylväjät Mi-
nit ja Skidit

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 31.3. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Aholaisella, Vesiniityntie 
206, Pyhällys.  Hiljaisen viikon 
lauluhetki Ainokodissa klo 17.15 
ja TK:ssa klo 18. Osallistutaan ru-
koukseen Israelin psta SRK-kes-
kuksen takkahuoneessa klo 18. 
Osallistutaan ”Riisuttu”-pääsi-
äiskuvaelmaan Risto Ryti- salis-
sa klo 18, järj. Ilonkylväjät ja Ko-
tikirkko. 
To 1.4. Lauluhetki Iltatuulessa 
klo 18.
Pe 2.4. Nuorten lähtö History 
Maker-tapahtumaan Järvenpää-
hän, tied. Norppis, 050 3065642. 
Naisten raamattupiiri klo 18 Raili 
Huhtalassa, Kehrääjänkatu 6.
La 3.4. Aamuhartaus Radio Man-
tassa klo 8.10, Raija Buckingham. 
Vedet virratkoon klo 20, Bruce, 
Maire, Martta, Satu. 
Su 4.4. Ehtoolliskokous klo 18 
(huom. aika!), Ritva Kirra ym.
Ma  5.4. Rukouksen ja kiitoksen 
ilta klo 19.
Ti  6.4.  Avoimet ovet rukoukselle 
klo 14-20 Erik ja Eeva Lehtisellä, 
Piltontie 4, Kokemäki. Alfa-kurs-
si klo 18.
Ke  7.4. Mm. aamurukouspiiri klo 
9.30 Aholaisella, Vesiniityntie 206, 
Pyhällys. 
Rauhallista pääsiäisen aikaa! Ter-
vetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Pauli Eelis Ala-Ketola 88 v, Tuomo 
Johannes Paasikari 85 v. ja Mervi 
Silja Dagmar Koski 60 v.
KASTETTU:
Joonatan Tapio Ilmari Juusela ja 
Topias Onni Oliver Nieminen.

Kiirastorstai 1.4. Päivähartaus 
ja HPE:n vietto Henrikinhovissa 
klo 13.30. - Messu kirkossa klo 19, 
Veikko Ruusuvuori, Markku Tuo-
mikorpi, Henri  Tuominiemi.
Pitkäperjantai 2.4. Sanajumalan-
palvelus kirkossa klo 10, Veikko 
Ruusuvuori, Henri Tuominiemi, 
kirkkokuoro. - Vesper Kooman-
kankaan siunauskappelissa klo 
18, Marja Joukio-Hirvijärvi, Hen-
ri Tuominiemi, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivä 4.4. Messu kirkos-
sa klo 10, Marja Joukio-Hirvijär-
vi, Lars Pajuniemi, Henri Tuo-
miniemi, lukijana Hilkka Pere, 
kirkkokuoro. - Pääsiäiskukkia 

otetaan vastaan Kokemäen kir-
kossa klo 9.20-9.55. Messun jäl-
keen kukat viedään tervehdykse-
nä seurakuntamme alueen hoi-
tolaitoksiin.
2.pääsiäispäivä 5.4. Sanajuma-
lanpalvelus kirkossa klo10, Erkki 
Juutinen, Marja Joukio-Hirvijärvi, 
Henri Tuominiemi, lukijana Saku 
Mekkonen.
Ke 7.4. Keskipäivän rukoushetki 
srk.keskuksen kappelissa klo 12. 
- Työntekijäkokous srk.keskuk-
sessa klo 14. - Miesten sauna-il-
lassa Aittakarissa klo 18 illan ope-
tuksen, Miksi Jeesus kuoli?,  pitää 
diakoni Markku Tuomikorpi, pal-
velutehtävissä Jouko Suontausta ja 
Jaakko Ranta.
To 8.4. Jokilaakson Kristillisten 
eläkeläisten kokoontuminen srk.
keskuksessa klo 14.- Tulkkilan lä-
hetyspiiri klo 18, Tulkkilantie 35, 
alakerta, kahvittaa Hilja, Taimi ja 
Saara.
Pe 9.4. Kenia-Japani lähetyspiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Pyhäkoulu:
Iloista pääsiäistä! Ei pyhäkoulua 
4.4. Seuraavan kerran tapaamme 
11.4. klo12.
Perhekerho:
Ti 6.4. Tulkkilan  I ryhmä klo 
9.30-11, mukana kerhossa lääkä-
ri Hanna Oksa.
Nuorisotyö:
Pääsiäisviikolla ei ole kerho-
ja, pääsiäisen jälkeen kokoonnu-
taan normaalisti.. - Kiirastorstai-
na osallistutaan messuun ja lähde-
tään yhdessä jatkoille Pappikselle. 
Nähdään siis messussa klo 19. - 
Nuorten Pääsiäisleiri säkyläläis-
ten ja huittislaisten kanssa 2.-4.4. 
Säkylän Pihlavassa. Hyvää seuraa, 
maittavaa ruokaa, kauniit maise-
mat∑ ja pääsiäisen paras Sana! Il-
moittaudu heti Elinalle tai Sannal-
le. Leirin hinta 20 euroa.

Kauvatsan alue:
Kiirastorstai 1.4. Messu kirkossa 
klo 19, Marja Joukio-Hirvijärvi, 
Lars Pajuniemi, Paula Tuomisto.
Pitkäperjantai 2.4. Sanajumalan-
palvelus kirkossa klo 10, Lars Pa-
juniemi, Paula Tuomisto, kirkko-
kuoro.
Pääsiäispäivä 4.4. Perhemes-
su kirkossa klo 10, Veikko Ruu-
suvuori, Paula Tuomisto, kirkko-
kuoro.
2.pääsiäispäivä 5.4. Sanajuma-
lanpalvelus kirkossa klo 18, Mar-
ja Joukio-Hirvijärvi, Henri Tuo-
miniemi.
Ke 7.4. Keskiviikkokerho klo 12 
(huom!aika) srk.talolla. Ota mu-
kaasi runo tai raamatunlause, jo-
ka puhuttelee sinua.
Pe 9.4. Raamattupiiri srk.talol-
la klo 18.
Perhekerho:
To 8.4. Perhekerho srk.talolla klo 
9.30-11.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 31.3. klo 18.00 Vanhimmist/
hallituksen kokous.
To 1.4. klo 18.00  Pääsiäisajan eh-
toollistilaisuus.
Su 4.4. klo 11.00 Ylösnousemus-
juhla: A-H ja H. Embuska
Ti 6.4. klo 12.00 Elämän Leipää-
tilaisuus/ruokailu: Risto L ym.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

To 1.4. klo 12:30 Ehtoollinen van-
hustentalon kerhohuone.
To 1.4. klo 19 Kiirastorstain eh-
toolliskirkko - Saarnaa Hannu 
Uusmies. Kirkkokuljetusta tarvit-
sevat yhteys taksiinne!
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sa-
najumalanpalvelus, kirkkokuoro.
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän Mes-
su, kirkkokuoro.
Ma 5.4. klo 10 Sanajumalanpalve-
lus. Kutsutaan aamulenkille kirk-
koon, lähtö klo 9 Penkkimäen pi-
hasta ja klo 9:15 Jaaran kylätalol-
ta. Mehutarjoilu. Muistellaan Em-
mauksen kulkijoita.
Ma 5.4. klo 14 Hongistonmaan 
kinkerit, Hannu ja Tanja Veitti-
mäessä.
To 8.4. klo 19 Myönteen kinkerit, 
Antti ja Birgit Jaakolassa.
Pe 9.4. klo 18 Nuorten ilta - Vie-
raita Porin OPKO:sta. Rippikou-
lulaiset ja muut nuoret tervetuloa!
Pe 9.4. klo 16-18 Lähetystori srk-
talolla (2.4. ei toria).

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 31.3. klo 17.30 Lauluhetki van-
hustentalolla ja klo 19 Sanan ja ru-
kouksen ilta.
To 1.4. klo 18-19.30 Ilontuojien 
kerho ja silitystalkoot.
Pe 2.4. klo 12 Ehtoolliskokous ja 
klo 19 Nuorten aikuisten tapaami-
nen Järvenpäässä.
Su 4.4. klo 12 Päivätilaisuus, Juk-
ka Mäkinen.
Ma 5.4. klo 19 Mimmi-solu Beta-
nian yläkerrassa.
Ke 7.4. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta.

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT:
Eila Esteri Niittymäki 68 v.

Ke 31.3. ehtoollishartaudet: klo 
12.15 Päivätoiminta klo 14 Koti-
ranta 2
To 1.4. klo 13.30 pääsiäishartaus 
Kotiranta 1, klo 19 kiirastorstain 
messu kirkossa,kirkkokuoro
Pe 2.4. klo 10 pitkäperjantain sa-
najumalanpalvelus
La 3.4. klo 23 pääsiäisyön messu
Su 4.4. ei jumalanpalvelusta
Ma 5.4. klo 10 toisen pääsiäispäi-
vän sanajumalanpalvelus
Ti 6.4. klo 18 lähetyspiiri srk-ko-
dilla. Kenian lähetit Hanna-Leena 
ja Mika Piittala kertovat maasai-
työstä sanoin ja kuvin.
To 8.4. klo 19 miesten raamattu-
piiri
Su 11.4. klo 10 messu, klo 11.30 
japanilainen lounas srk-kodilla, 
katso erillinen ilmoitus
Rippikoulu
To 8.4. klo 15.30-17 srk-koti

Punkalaidun
KUOLLUT: 
Vappu Helena Saarikko 91 v. 
(Huittisten srk). 

To 1.4. klo 12 kaikkien koulujen 
pääsiäiskirkko kirkossa. Virret: 54; 
78; 88; 104. Klo 14 messu kirkos-
sa (Tulkki, Karo, Jokitalo). Paka-
rilaulajat laulavat. Virret: 300; - ; 
227; 221:1-3; 222; 223; 221:10. Eh-
toollinen jaetaan myös etupenk-
keihin. Klo 19 kiirastorstain mes-
su kirkossa (Karo, Tulkki, Jokita-
lo). Kirkkokuoro laulaa. Virret sa-
mat kuin päivällä, mutta lopuksi 
laulamme vielä virren 77. Ehtool-
linen jaetaan myös etupenkkeihin.   
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain ju-
malanpalvelus kirkossa (Tulk-
ki, Jokitalo). Kirkkokuoro laulaa. 
Urut ovat vaiti: Virret: 78:1-2; - ; 
67; 63; 78:3-4. Klo 13 Ristinjuh-
la Illon rukoushuoneessa , Olavi 
Ryömä, Karo.  Su 4.4. klo 10 pää-
siäisen messu kirkossa (Karo, av. 
Tulkki, Jokitalo). Kirkkokuoro 
laulaa. Virret: 84:1,2,5,6; 85:1,5,6,; 
343:1,3,5,6 (vuorovirtenä); 96:1-
; 225; 228; 94. Klo 13 messu Hal-
kivahan kirkossa (Karo, Jokitalo). 
Virret: 84:1,2,5,6; 85:1,5,6; 105; 
96:1-; 225; 94.  
Ma 5.4. klo 18 II pääsiäispäivän 
jumalanpalvelus kirkossa (Tulkki, 
Jokitalo). Huom. aika! 
Ke 7.4. klo 17 sururyhmä pappi-
lassa (Tulkki, Trygg). 
To 8.4. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset srk-talolla (Jokitalo). 
La 10.4. klo 10-13.30 rippikoulua 
kirkossa,  molemmat ryhmät yh-
dessä  (Tulkki, Jokitalo). Klo 18 
Tampereen  Akateemisten Laula-
jien eli tuttavallisemmin Teekka-
rikuoron iltamusiikki srk-talolla. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa kuunte-
lemaan. 
Su 11.4. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Karo, Jokitalo). 
Ryhmä Teekkarikuorosta laulaa. 
Su 18.4. klo 14-18.30 Hiljentymi-
sen päivä leirimajalla. Rauhoittu-
mista luonnon keskellä yhdessä ja 
yksittäin sekä iltamessu. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranviras-
toon pe 16.4. mennessä (päivään 
otetaan 15 hlöä). 
Lomalla: 
Jaana Pyykkö lomalla 6.-9.4.2010.
Nuorisotyö:
Ma 5.4. klo 13 partiolaisten pääsi-
äisvaellus. Lähtö museolta.
Ti 6.4. klo 14 Pelikerho Kiertolas-
sa, klo 17 Näytelmäkerho srk-ta-
lolla/pappilassa.
Ke 7.4. klo 18 Partioketut kololla
Pe 9.4. klo 17 Kokkikerho srk-ta-
lolla

Hautauspalvelut

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

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

Afrogospelin kurssilta 
iloa musisointiin

Mukula-messu 
Tyrvään kirkossa

Pääsiäisyön hartaus 
Tyrvään kirkossa

Karkun evankelisen opiston 
gospellinja saa huhtikuus-
sa harvinaisen kaukaisen vie-
raan kouluttajakseen, kym-
menhenkisen Zambian Vocal 
Collection -kuoron.

Se opettaa yhden viikonlo-
pun ajan afrikkalaista, iloista 
tapaa laulaa ja soittaa. Samal-
la kuoromiehet kertovat, mil-
laista heidän maanosansa kris-
tillinen musiikki kaikkiaan on.

Opiston seurakunnalli-
sen toiminnan johtaja Mat-
ti Rusama kertoo, että aloi-

te vierailuun tuli Sleyn lähe-
tystyöntekijältä, pastori Ville 
Auviselta.

- On ainutlaatuista tehdä 
tällaista yhteistyötä. Meillä on 
paljon opittavaa afrikkalaisten 
tavasta elää kristillistä elämää 
todeksi musiikin keinoin, Ru-
sama toteaa.

Viikonloppukurssi 16.-
18.4. on avoin kaikille kiin-
nostuneille. Zambian Vocal 
Collection konsertoi Vamma-
lan Luther-talolla sunnuntaina 
18.4. iltakuudelta.

Sastamalan seurakunta järjes-
tää toisena pääsiäispäivänä 5. 
huhtikuuta Tyrvään kirkossa 
koko perheen mukulamessun.

Messussa on mukana py-
häkoulusihteeri Irmeli Kulon-

pää ja laulukoulu Preston lap-
set Päivi Vahela-Nykäsen joh-
dolla. Kolehti kerätään yhteis-
vastuukeräykselle. 

Messu alkaa kello 16.

Tyrvään kirkossa vietetään 
pääsiäisyönä musiikillista har-
tautta ja nautitaan Herran py-
hä ehtoollinen. Hartaustilai-
suus alkaa kello 23. Puheen 
pitää Reijo Ylimys ja liturgina 
toimii Auli Airas-Laitila.

Kanttori Nina Pinni säestää 
mezzosopraano Pirjo Turusta. 
Hartauden aikana kirkon ja 

pappien väri vaihdetaan mus-
tasta valkoiseen, kukat ja kynt-
tilät tuodaan sisään ja hämärä-
valaistu kirkko valaistaan. 

Sastamalan seurakunnassa 
pääsiäisyön messu järjestetään 
Tyrvään kirkon lisäksi 

myös Mouhijärven kirkos-
sa kello 23.

La 10.4. klo 10 Isoskoulutus II 
nuortentilassa, klo 10 Rippikou-
lua srk-talolla ja pappilassa.
Pe 16.4. klo 18 Nuortenilta srk-
talolla.

Köyliö
KUOLLUT: 
Eila Ellen Haavisto e. Ilola Kepo-
lasta, 72 v, Leena Mellin Loimaan 
seurakunnasta, 74 v

To 1.4. klo 18 kiirastorstai-illan 
ehtoolliskirkko Köyliön kirkossa, 
Vuola, Ketola.
Pe 2.4. klo 10 pitkäperjantain sa-
najumalanpalvelus Köyliön kir-
kossa, Vuola, Ketola, lauluryhmä 
Hadassa. Urut vaikenevat.
Su 4.4. klo 10 ensimmäisen pää-
siäispäivän messu Köyliön kirkos-
sa, Vuola, Ketola, lauluryhmä Ha-
dassa.
Ma 5.4. klo 10 toisen pääsiäispäi-
vän messu Vuorenmaan kirkos-
sa, Vuola, Ketola. Palveluvuoros-
sa Vuorenmaan maa- ja kotitalo-
usnaiset sekä kyläyhdistys. Kirk-
kokahvit.
Ti 6.4. klo 19 raamattupiiri seura-
kuntatalolla, Kaumi.
Ke 7.4. klo 13.30 kinkerit seu-
rakuntatalolla, järjestää Köyliön 
vanhusneuvosto ja srk, Vuola, Ke-
tola. Alussa kahvitarjoilu. Entis-
aikojen kinkeriperinteen muis-
telua. Katekismusläksynä ensim-
mäinen käsky ja raamatunope-
tuksena Ap.t.2:22-32. Opetellaan 
virret 91 ja 451. Ota mukaan vuo-
den 2000 katekismus, Raamattu ja 
virsikirja!
To 8.4. klo 10 perhekerho kerho-
tilassa, Vuorinen. Mukana kirkko-
herra Sakari Vuola. Klo 18 laulu-
ryhmän harjoitukset seurakunta-
talolla, Ketola.
Pe 9.4. Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto auki 10-12.
La 10.4. Rippikoulua Palvelukes-
kuksessa: Ryhmä II klo 9-12, ryh-
mä I klo 13-16, Vuorinen.
Su 11.4. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa Tuiskula. Kirk-
kokahvit Järvisalilla.
Perhetempaus jumalanpalveluk-
sen jälkeen srk-talolla klo 11.30 
-14.00. Tarjolla hernekeittoa 2e/

annos, munkkikahvit, leivonnai-
sia, lastenkirppis, lähetysnurkka, 
lapsille temppurata, ongintaa ja 
poniajelua. Päiväkerhon tiloissa 
avoimet ovet. Tervetuloa vauvas-
ta vaariin! Järj. srk:n diakonia- ja 
lähetystyö & MLL.

Säkylä
KASTETTU: 
Helmi Aino Olivia Pohjolainen ja 
Eelis Eino Juhani Saarinen
KUOLLUT: 
Hilja Sofi a Lehtinen 92 v, Aini Eli-
sabet Kuusisto 87 v
Ti 30.3. klo 12.30 avopalvelu-
keskushartaus seurakuntatalos-
sa, ehtoollisen vietto, Nieminen, 
H.Koivisto, Junnila, (gluteeniton 
leipä). Klo 18 hiljaisen viikon har-
taus kirkossa, puhe K.Koivisto, 
lit Nieminen, Junnila, musiik-
kia Pirkka Th essler & co. Klo 18 
hiljaisen viikon hartaus kirkos-
sa, Nieminen, Junnila, Huittisten 
musiikkiopiston kamariorkesteri
Ke 31.3.  miestenpiiri osallistuu 
kirkkotilaisuuteen, minkä jälkeen 
vain sauna Pihlavassa
To 1.4. klo 9-12 lipaskeräystä yh-
teisvastuulle Huovintorin edessä. 
Klo 18 kiirastorstain ehtoollisen-
vietto kirkossa, Nieminen, Perko, 
Säkylän mieskvartetti, av. Järvi-
nen, Mäntynen, Salo 
Pitkäperjantaina 2.4. klo 10 kir-
kossa sanajumalanpalvelus, s Iso-
talo, lit Nieminen, kirkkokuoro, 
lukija Reijo Virmavirta
Pääsiäispäivän 4.4. klo 10 mes-
su, Isotalo, Perko, Laitala, nuoret 
avustavat, kirkkokuoro, Tuulimyl-
lyn puhaltajien vaskiryhmä 
Ma 5.4. klo 18 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Isotalo, Perko
Ti 6.4. klo 10-11.30 perhekerho 
Pappilassa. Klo 18.30 raamattu-
piiri seurakuntatalolla 
Su 11.4. klo 10 talvirippikou-
lun konfi rmaatiomessu kirkossa, 
Nieminen, Perko, Laitala, Pirkka 
Th essler & co 
Nuoret:
La 10.4. klo 9-14 päivärippikou-
lu Pihlavassa
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Heikkilän palvelukeskus loppuisi Suodenniemellä 2013

Työryhmä esittää Sastamalan 
vanhuspalveluja kolmeen keskittymään

Idyllisen Karkkukodin ovet säppiin? 

 Hannu Virtanen

Investointi- ja palveluraken-
netyöryhmä esittää juuri jul-
kaistussa raportissaan Sasta-
malan vanhuspalvelujen si-
joittamista kolmeen palvelu-
keskittymään: Hopun aluelle, 
Kiikan vanhainkodin alueel-
le ja Mouhijärvelle. Mouhi-
järvelle palveluja voidaan kes-
kittää tilanteessa, jossa päädy-
tään investoimaan tehostetun 
palveluasumisen yksikkö ter-
veysaseman viereen.  

Työryhmän ehdotus on ra-
kennettu siten, että sen mu-
kainen palvelurakenne vastaa 
ikäihmisten palvelujen laa-
tusuosituksen haasteeseen ja 
samalla se tiivistää vanhus-
palvelujen  verkostoa toimin-
nallisesti perustelulla tavalla. 
Työryhmä on laatinut ehdo-
tuksensa tulevaisuuden palve-
lurakennemallista toimintayk-
sikkötasolla.

Tällä hetkellä tavallista pal-
veluasumista tuottavat kolme 
pienryhmäkotia - Neliapilat, 
Karkkukoti ja Esikko - ovat 
toiminnallisesti haavoittu-
via, minkä vuoksi ne esitetään 
korvattavan suuremmalla yk-
siköllä. Tällöin myös henki-
löstöresurssia voitaisiin käyt-

tää nykyistä tehokkaammin 
ja tavallinen palveluasuminen 
voitaisiin muuttaa tehostetuk-
si palveluasumiseksi. 

Pehulakodin perustaminen 
erilleen muista vastaavanlai-
sista yksiköistä on osoittautu-
nut ongelmalliseksi henkilös-
töresurssien järjestelyn suh-
teen, koska se on kaukana en-
tisen Äetsän alueen muista 
vanhustenhuollon toimipis-
teistä eli Kiikan vanhainko-
dista ja Niittyvillasta. Mutta 
koska yksikön  toimitilat ovat 
uudet ja vastaavat kaikilta osin 
tämän ajan vaatimuksia, yksi-
kön toiminnan ehdotetaan jat-
kuvan nykyisellään. 

Heikkilän palvelukeskus 
ehdotetaan lakkautettavak-
si vuoden 2013 alusta luki-
en ja palvelut siirrettävän sin-
ne, missä tulevaisuudessa on 
enemmän palveluiden käyt-
täjiä, kuten esimerkiksi Sasta-
malan keskustaan tai Mouhi-
järvelle.   

Hopun vanhainkodin pit-
käaikaispaikoista ehdotetaan 
14 paikkaa muutettavan te-
hostetun  palveluasumisen 
paikoiksi, jolloin Hopulle jäisi 
67 pitkäaikaispaikkaa. Kiikan 
vanhainkotiin ehdotetaan kes-
kitettävän pitkäaikaishoidon 

paikkoja. Laitospalvelujen ja 
asumispalvelujen hoitofi loso-
fi a ovat keskenään erilaisia ja 
keskittäminen mahdollistai-
si erikoistumisen ja sitä kaut-
ta osaamisen kehittämisen uu-
della tavalla.  

Työryhmän toiminnan ai-
kana on tarkastellussa toimin-
taympäristössä ennättänyt ta-
pahtua useita muutoksia: Ho-
pun alueen ruokahuollon uu-
sien toimitilojen suunnittelu 
on edennyt lähelle toteutus-
vaihetta ja Lavian kunta on il-
moittanut harkitsevansa Heik-
kilästä asumispalveluasiak-
kaiden siirtoa oman kuntansa 
alueella sijaitsevaan yksikköön 
vuoden 2010 lopulla. Lisäk-
si Lavian kuntaliitosprosessi 
saattaa edetä oletettua nope-
ammin, millä on suora vaiku-
tus Heikkilän toimintayksikön 
käyttöön. 

Myös nämä tekijät on otet-
tava huomioon tulevaisuuden 
ratkaisuissa. Tämän vuoksi 
työryhmä esittääkin akuutin 
vuodeosastohoidon  keskittä-
mistä Hopun alueelle lähelle 
terveyskeskusta, jolloin syntyy 
synergiaetuja tarvittavien lää-
käripalvelujen ollessa lähellä.  

Työryhmä myös toteaa, et-
tä päädyttiinpä vanhuspalve-

lujen palvelurakenteen osalta 
mihin tahansa malliin, tulee 
konkreettinen kehittämistyö 
viedä läpi suunnitelmallisesti, 
siihen on varattava riittävästi 
aikaa ja prosessille on nimet-
tävä selkeästi vastuuhenkilö.  

Huomattavaa 
menokasvua 
vuoteen 2040

Sastamalan koti- laitos- ja 
vanhuspalvelujen nettomenot 
ovat ennakkotiedon mukaan 
olleet viime vuonna 16,3 mil-
joonaa euroa. Ennusteen mu-
kaan vanhustenhuollon menot 
kasvaisivat vuoteen 2040 men-
nessä jopa runsaaseen 46,7 
miljoonaan euroon.

Saspe käyttää Sastamalan 
kaupungin tilaamassa palve-
lutuotannossa pääasiassa Sas-
tamalan Tilakeskukselta vuok-
rattuja toimitiloja: Heikkilän 
vanhainkoti ja palveluasunnot 
Suodenniemellä, Hopun van-
hainkoti ja palveluasunnot se-
kä ryhmäkoti Neliapilat Sas-
tamalan keskustassa, Kiikan 
vanhainkoti ja sen yhteydes-
sä palveluasunnot Niittyvil-
la, Mouhijärven vuodeosasto, 
Karkku-koti sekä Pehulakoti 
Keikyän alueella.    

Työryhmä selvitti ja tuotti raportin

Investointi- ja palvelurakennetyöryhmän 
tehtävänä on ollut selvittää, miten ja mis-
sä terveys- ja vanhuspalveluja tarjotaan 
tulevina vuosina Sastamalan kaupungin 
alueella. Työryhmän tuottaman rapor-
tin painopiste on selkeästi vanhuspalve-
luissa, joiden tarve tulee kasvamaan lä-
hivuosikymmeninä suuresti. Työryhmän 
on asettanut Sastamalan kaupunginhal-
litus vuoden 2008 lopulla ja se on ollut 
toiminnassa vuoden 2009 alusta kuluvan 
vuoden alkuun. 

Työryhmän vakinaisia jäseniä ovat ol-
leet koti- ja laitospalvelujen johtaja Mar-
ja-Leena Parto-Koski, kuntayhtymän 
johtaja Maarit Sihvonen ja hyvinvointi-
johtaja Katja Tommiska.

Selvitystyön aikana työryhmä on kon-
sultoinut nykyisten toimitilojen kuntoar-
vioiden osalta Sastamalan Tilakeskuksen 
kiinteistöpäällikkö Heikki Ahoa ja ra-
kennuttajapäällikkö Jukka Ojasta. Kus-
tannuslaskennan osalta konsultaatio-
ta on antanut hallintosuunnittelija Päivi 
Koskinen. Lisäksi johtava ylilääkäri Juha-

ni Grönlund on osallistunut työryhmän 
työskentelyyn.  

Kuntaliitoksen jälkeinen tilanne

Työryhmän tarkastelun lähtökohtana on 
ollut kuntaliitoksen jälkeinen tilanne. 
Ikäihmisten määrän tuleva kehitys sekä 
kuntien yhdistyminen Sastamalan kau-
pungiksi on luonut tarpeen kartoittaa 
olemassa oleva vanhuspalvelujen raken-
ne, palvelujen järjestämistavat, toimiti-
lat ja niiden investointitarpeet. Ikäihmis-
ten palvelujen laatusuositusta on käy-
tetty sekä Sastamalan palvelurakenteen 
nykytilan arvioinnin mittapuuna että tu-
levaisuuden palvelurakenteen tavoitteen-
asettajana paikalliset olosuhteen huomi-
oiden. Raportti sisältää työryhmän ehdo-
tuksen vanhuspalvelujen tulevaisuuden 
rakenteesta ja se perustuu alueen väes-
tökehitykseen, sen pohjalta tehtyyn ar-
vioon palvelutarpeiden  kehityksestä ja 
laatusuosituksen asettamaan mitoituk-
seen palvelurakenteen osalta. 

Terveydenhuollon 
palvelurakenne 
raportin ulkopuolella

Väestönkehitys 2010-2040

Yli 85-vuotiaiden määrä 
lähes kolminkertaistuu  

Sastamalan  vanhuspalvelut

Kuntatalouden näkökulmasta 
ehdotuksella tavoitellaan kus-
tannusten kasvun hillitsemis-
tä niin lyhyellä, keskipitkäl-
lä kuin myös pitkällä aikavä-
lillä. Työryhmä on päätynyt 
rajaamaan terveydenhuol-
lon palvelurakennetta koske-
vat tarkastelut raportin ulko-
puolelle. 

Ratkaisuun on päädytty 
kahdesta syystä. Ensinnäkin 
terveydenhuollon lainsää-
dännön uudistustyö on yhä 
kesken eikä näin ollen ole 
tiedossa, millaisia rakentei-
ta ja muita raamituksia lain-
säädäntö mahdollisesti tu-
lee terveydenhuollon osalta 
jatkossa vaatimaan. Lisäksi 
terveydenhuollon saralla on 
parhaillaan meneillään sel-
vityshankkeita sekä paikal-
lisella että maakunnallisel-
la tasolla. 

Toiseksi työryhmän käsi-
tyksen mukaan Sastamalan 
perusterveydenhuollon pal-
veluverkko on tällä hetkel-
lä melko hyvin palvelutarvet-
ta vastaava. Terveysasemia on 
neljä ja ne sijoittuvat melko ta-
saisesti suhteessa kaupunkira-
kenteeseen: Sastamalan kes-
kustaan, Pehulaan, Mouhijär-
velle  ja Suodenniemelle. 

Neuvolaverkko noudattaa 
samaa rakennetta ja hammas-
hoitolaverkko eroaa siten, että  
Sastamalan keskustan alueel-
la on kaksi hoitolaa, Pehulas-
sa ja Mouhijärvellä kummas-
sakin yksi. Terveysasemaver-
kon osalta työryhmässä on 
käyty keskusteluja tiivistämi-
sen mahdollisuudesta, mutta 
haasteelliseksi asiassa asettuu 
kysymys toimitiloista. Toi-
mintojen keskittäminen edel-
lyttäisi pääsääntöisesti uusi-
en tilojen rakentamista, mi-

hin ei nykyisten toimitilo-
jen fyysisen kunnon puolesta 
käytännössä ole tarvetta. Työ-
ryhmässä on kuitenkin käyty 
keskustelua Pohjois-Sastama-
lan terveysasematoimintojen 
keskittämisestä Mouhijärven 
terveysasemalle. Suodenni-
men ja Mouhijärven terve-
ysasemien välillä on matkaa 
14 kilometriä  eikä palvelujen 
keskittäminen Mouhijärvel-
le edellyttäisi uusien toimiti-
lojen rakentamista. Keskittä-
misestä syntyisi säästöjä toi-
mitilavuokrien, siivouskulu-
jen ja muiden menojen osalta 
arviolta noin 30 000 euroa 
vuodessa, mutta työryhmällä 
ei ole yksimielistä näkemys-
tä asiassa. 

Saspen näkökantana on, et-
tä Suodenniemen terveysase-
ma voisi jatkaa toimintaan-
sa ainakin muutaman vuo-
den ajan.  

Sastamalan  vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen kysyn-
tä tulee kasvamaan seuraa-
vien vuosikymmenten ai-
ka suuresti, koska Suomen 
väestö ikääntyy nopeasti. 
Suuret ikäluokat jäävät par-
haillaan eläkkeelle ja seu-
raavien 20-30 vuoden ai-
kana vanhuspalvelujen ky-
syntä kasvaa samaa tahtia 
suurten ikäluokkien ikään-
tymisen kanssa.  

Sastamalan kaupungin 
väestöennusteen mukaan 

ikäluokat 0-14-vuotiaat ja 
15-64-vuotiaat pienenevät 
tarkastelujakson aikana: 
vuonna 2040 on 0-14-vuo-
tiaita 112 henkilöä (-2,8 
%) ja 15-64-vuotiaita 1618 
henkilöä (-10,8 %) vähem-
män kuin vuonna 2010.     

Lasten, nuorten ja työ-
ikäisten henkilöiden ikä-
luokkien pienentyessä yli 
65-vuotiaiden ikäluokat 
sen sijaan kasvavat. Tar-
kastelujakson aikana voi-
makkaimmin kasvaa yli 
85-vuotiaiden osuus. Kas-

vu on 1386 henkilöä ja pro-
sentteina huikeat 178. Yli 
85-vuotiaiden ikäluokan 
kasvu jatkuu läpi tarkaste-
lujakson. 

Sen sijaan 75-84 -vuoti-
aiden ikäluokan kasvu on 
nopeinta 2020-luvulla, ja 
2030-luvulla ikäluokka al-
kaa pienetä. 65-74-vuoti-
aiden ikäluokka kasvaa lä-
pi 2010-luvun ja on huipus-
saan 2020-luvun alkupuo-
lella. Vuoden 2025 jälkeen 
kasvu taittuu ja ikäluokka 
alkaa supistua.   

 Marianna Langenoja 

Sastamalan kaupungin työ-
ryhmän ehdotuksesta muun 
muassa Karkkukoti olisi tule-
vaisuudessa yksi lakkautetta-
vista vanhuspalveluista. Kark-
kukoti on Saspen alueella pie-
nin palveluasumista tuottava 
pienryhmäkoti. Sen asiakkaa-
na on vain seitsemän ikäih-
mistä. Työryhmän ehdotuk-
sesta kaikki palvelut keskitet-
täisiin kolmeen isoon palve-
lukeskittymään. Käytännössä 
se tarkoittaisi sitä, että pien-
ten kotien, kuten Karkkuko-
din ovet pantaisi säppiin. 

Vielä toistaiseksi Karkku-
kodissa ei mikään kieli lakkau-
tuksista. Lähihoitaja Hanna 
Välimäki kokkailee ja jutus-
telee samalla talon asukkaille, 
jotka istuvat olohuoneen te-
levision äärellä. Välimäki on 
ainoa paikalla oleva hoitaja. 
Hänen tehtävänään on muun 
muassa käydä lähikaupassa 
ostamassa raaka-aineet päi-
vän aterioihin ja tehdä ruoka 
palvelukodin keittiössä – vie-
lä toistaiseksi.  

Moni muukin asia kielii sii-
tä, että ryhmäkodin asukkaat 
ovat kuin yhtä suurta perhet-

tä. Kaikki tuntevat toisensa, ja 
ainakin osa asukkaista sanoo, 
että pienen porukan kanssa 
tulee helpommin toimeen ja 
on mukavampaa asustaa. Jo-
kaisella asukkaalla on oma 
huone, ja he ovat kaikki kotoi-
sin Karkusta, tai sen lähialu-
eelta. Karkkukodissa on myös 
aikaa askarrella ja harjoittaa 
musiikkiterapiaa. Naapurita-
lon päiväkodin lapset käyvät 
kuukausittain esittämässä lau-
luesityksiä ikäihmisille. 

-Totta kai haluaisin, ettei 
Karkkukotia suljettaisi. Olen 
tällaisten pienempien yksi-
köiden kannalla, Välimäki sa-
noo. Hänen mielestään kodis-
sa on välitön tunnelma ja hy-
vä yhteishenki, joita ei ehkä 
isommissa kodeissa syntyisi. 
Edes työntekijöiden sairastu-
miset eivät ole tuottaneet Vä-
limäen mielestä mitään ongel-
mia pienestä yksiköstä huoli-
matta. Hätäapua on aina tul-
lut Mouhijärveltä tarvittaessa. 
-En keksi yhtään huonoa asiaa 
Karkkukodin tai muiden pien-
ten ryhmäkotien toiminnassa. 
Täällä työntekijätkin viihty-
vät, kun pääsee tutuiksi asuk-
kaiden kanssa, lähihoitaja ki-
teyttää.  

Karkkukodissa hoitajat valmistavat vielä itse ruoan 
päivittäin. Kuvassa  lähihoitaja Hanna Välimäki ot-
taa lounasta pois uunista. 

Sastamalan kaupungin esityksen mukaan muun muassa Karkkukoti olisi yksi useista suljettavista palveluasumis-
ta tuottavista yksiköistä. 

Sastamalan  vanhuspalvelut



11Keskiviikko maaliskuun 31. 2010

Sastamalan perusturvakun-
tayhtymä aloitti toimintansa 
vuonna 2005 ja tuottaa jäsen-
kunnilleen perusterveyden-
huollon palvelut ja Kiikoinen 
poislukien myös vanhuspal-
velut. Toimintansa aikana Sa-
spe on käynyt läpi useita laa-
jentumisia, viimeksi vuoden 
2009 alusta, jolloin Punkalai-
tumen kunta liittyi kuntayhty-
mään ja entisen. Äetsän kun-
nan vanhuspalvelut siirtyivät 
Saspeen kuntaliitoksen yhte-
ydessä.   Saspen toimitilaver-
koston rakenne on peräisin 
jäsenkuntien aikanaan toteut-
tamista palveluverkkoratkai-
suista. 

Saspen toiminnan aika-
na ei perusterveydenhuollon  
ja vanhuspalvelujen palvelu-
verkkoon ole toimitilojen si-
jainnin osalta juurikaan teh-
ty muutoksia. Suurimpia 
muutoksia ovat olleet Kiikan 
neuvolan  ja Suodenniemen 
hammashoitolan lakkautta-
minen ja Pehulakodin avaa-
minen.  

Sastamalan kaupunki ostaa 
kaikki vanhuspalvelunsa Sa-
spelta, joka tuottaa niitä joko 
omana toimintana tai järjestää 
ostopalveluna. 

Ehkäisevä toiminta 
jo käytössä

Saspen alueella ehkäisevän 
toiminnan muodot on jo otet-
tu käyttöön. Vuonna 2009 on 
aloitettu päivätoimintapai-
koissa ikäpistetoimintaa. Ikä-
pisteissä annetaan asiakkail-
le palveluohjausta, voidaan 
avustaa  erilaisten tukien ha-
kemisessa, toteutetaan erilai-
sia tapahtumia ja järjestetään 
toimintakykyä ylläpitävää toi-
mintaa yhdessä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. 
Tarvittaessa voidaan järjestää 
myös esimerkiksi terveystar-
kastuksia. Ennalta ehkäisevät 
kotikäynnit ovat sisältyneet 

Saspen kotihoidon palveluihin 
jo vuosia. 

Kotikäynti tehdään niiden 
80 vuotta täyttäneiden henki-
löiden luo, jotka eivät ole koti-
hoidon tai muun säännöllisen 
palvelun piirissä. Kotikäynnin 
aikana kartoitetaan henkilön 
terveydentilaa ja toimintaky-
kyä, jolloin saadaan tietoa tu-
levista tai olemassa olevista 
palvelutarpeista sekä annetaan 
palveluohjausta. Vuonna 2008 
Saspen alueella tehtiin Lavias-
sa, Mouhijärvellä ja Vamma-
lassa yhteensä 87 ennalta eh-
käisevää kotikäyntiä. 

Saspen vanhuspalvelujen 
toteuttamisessa lähtökohtana 
on kuntouttava työote. Pitkä-
aikaisille asiakkaille tehdään 
eri yksiköissä kuntoutussuun-
nitelma ja vanhainkotien ly-
hytaikaishoidossa olevia asi-
akkaita kuntoutetaan aktiivi-
sesti. Päivätoiminnassa tarjo-
taan mahdollisuus osallistua 
kuntosaliryhmiin. Muistisai-
raille ja heidän omaisilleen 
järjestetään tarvittaessa en-
naltaehkäisevänä toiminta-
muotona sopeutumisvalmen-
nuskursseja.  

Kotihoito tukee

Kotihoidon tavoitteena on tu-
kea asiakkaan ja tarvittaes-
sa häntä hoitavan omaisen tai 
läheisen selviytymistä koto-
na päivittäisistä toiminnois-
ta, auttaa sairauden hoidossa, 
edesauttaa asiakkaan ja tarvit-
taessa häntä hoitavan omai-
sen tai läheisen omien voi-
mavarojen käyttöä, järjestää 
tarvittavat tukipalvelut sekä 
mahdollistaa kotona asumi-
nen mahdollisimman pitkään 
asiakkaan niin halutessa ja 
mahdollisuuksien niin sallies-
sa elämän päättymiseen saak-
ka. 

Kotihoitopalveluja ovat ko-
tipalvelut, kotona annetta-
va sairaanhoito, tukipalvelut, 

omaishoidon tuki, päivätoi-
minta ja palveluohjaus. Tuki-
palveluita ovat muun muassa 
ateria-, siivous-, turvapuhe-
lin-, kylvetys-, pyykki- ja asi-
ointipalvelut, jotka Saspe jär-
jestää pääosin ostopalveluna.

Palveluasuminen on asu-
mista erityisesti varustetussa 
asunnossa tai normaaliasun-
nossa, johon liittyvät päivit-
täiset säännölliset kotipalvelut 
sekä tehostettua palveluasu-
mista, jossa edellisen lisäksi on 
järjestetty yövalvonta. Palvelu-
asuminen on tarkoitettu hen-
kilölle, jolle kotihoito ei riitä, 
mutta joka ei tarvitse vanhain-
kotitasoista palvelua. Asiakas 
maksaa asumisestaan vuok-
ran ja käyttämistään kotihoi-
don palveluista ja tukipalve-
luista asianmukaiset maksut.  

Saspella kuusi 
omaa yksikköä

Saspe järjestää sastamalalaisil-
le tavallista ja tehostettua pal-
veluasumispalvelua sekä oma-
na toimintana että ostopalve-
luna. Saspella on kuusi omaa 
toimintayksikköä, joissa on 
yhteensä 85 asumispaikkaa. 

Näistä 76 on tavallista ja 9 te-
hostettua asumispaikkaa. 

Yksiköt sijaitsevat eri puo-
lilla Sastamalaa. Niiden paikat 
ovat joustavasti jäsenkuntien 
käytettävissä ja osa  niistä toi-
mii laajemman vanhuspalve-
luja tuottavat kokonaisuuden 
osana: Neliapilat Hopun alu-
eella, Heikkilän palveluasun-
not osana Heikkilän palvelu-
keskusta, Esikko Sastamala-
kodin yhteydessä ja Niittyvilla 
Kiikan vanhainkodin yhtey-
dessä. Karkkukoti ja Pehula-
koti ovat omia toimintayksi-
köitään. Saspen yksiköistä Pe-
hulakodissa on yövalvonta ja 
muihin tarjotaan yöpartio- tai 
turvapuhelinpalvelut.  

Ostopalveluna palveluasu-
mista ostetaan kahdeksalta 
palveluntuottajalta yhteensä 
101 asumispaikkaa, joista 48 
on tavallista ja 53 tehostettua 
paikkaa. Kaikissa tehostetun 
palveluasumisen paikoissa on 
yövalvonta.  

Laitospalveluja ovat vuode-
osasto- ja vanhainkotipalvelut. 
Laitospalveluiden tavoittee-
na on  tarjota hoivaa, hoitoa ja 
kuntoutusta sekä palveluohja-
usta silloin, kun asiakas ei pär-

jää kotona omaisen tai lähei-
sen ja kotihoidon tukemana. 

Vuodeosastojen, lukuun ot-
tamatta Mouhijärven vuode-
osaston pitkäaikaishoitopaik-
koja, toiminnan tarkoituksena 
on tuottaa lyhytaikaista hoitoa 
ja kuntoutusta sekä erikoissai-
raanhoidon jatkohoitoa.  Van-
hainkotien palvelut sisältä-
vät pitkäaikaishoitoa, kotona 
selviytymistä tukevaa lyhyt-
aikaishoitoa sekä tarvittaessa 
osavuorokautista hoitoa. Pit-
käaikaishoito sisältää hoidon 
lisäksi täyden ylläpidon kuten 
ruoan, lääkkeet, puhtauden ja 
vaatetuksen.  

Pitkäaikaista laitoshoitoa 
tuotetaan kolmessa vanhain-
kodissa: Heikkilä, Hoppu ja 
Kiikka. Lisäksi Mouhijärven 
vuodeosastolla on pitkäai-
kaisen laitoshoidon paikkoja. 
Näissä kaikissa yksiköissä on 
myös lyhytaikaispaikkoja. Ly-
hytaikaishoitopaikkoja käyte-
tään muun muassa omaishoi-
don intervallipaikkoina ja ko-
tihoitoa tukevina kuntoutus-
jakson paikkoina.  

Heikkilän vanhainkodin 
24 paikkaa käyttävät Sastama-
la ja Lavia. Mouhijärven vuo-
deosastolla hoidetaan sastama-
lalaisten lisäksi  myös muiden 
Saspen jäsenkuntien asukkaita. 

Kustannustietojen 
kokoamisen vaikeus

Vanhustenhuollon kustan-
nustietojen kokoaminen kun-
taliitosta edeltävältä ajalta on 
osoittautunut haasteellisek-
si, koska Saspen perustami-
sen jälkeen kuntayhtymän 
toiminta on  laajentunut lä-
hes joka vuosi. Laajentumi-
sen vuoksi Saspen tilinpäätös-
tiedot eivät ole keskenään ver-
tailukelpoisia eikä niiden poh-
jalta ole näin ollen voitu tehdä 
laskentaa. 

Kustannuskehityksen las-
kennan ongelmana on koti-
hoidon ja palveluasumisen 
osalta ollut lisäksi se, ettei ko-
tiin annettavan kotihoidon ja 
palveluasuntoihin annettavan 
kotihoidon suoritteita  pysty-
tä erottelemaan toisistaan. Sa-
spen budjetissa ne sisältyvät 
kaikki kotihoidon kustannus-
paikalle.   

Saspe ollut palvelujen 
tuottajana viisi vuotta

Sastamalan  vanhuspalvelut

Selvitys tarkastelee palvelu-
tarpeen kasvua sekä palvelu-
jen laadun että määrän näkö-
kulmasta. Painopisteen tulee 
sen olla kotona asumisen tu-
kemisessa ja pitkäaikaishoiva 
tulee uudistaa toimintatapo-
ja ja rakenteita muuttamalla. 
Näiden tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää yksilökoh-
taisen palvelutarpeen kattavaa 
arviointia ja uusien ehkäisevi-
en palveluiden, kuten esimer-
kiksi erilaisten neuvontapalve-
luiden järjestämistä. 

Lisäksi ikääntyvien toimin-
takyvyn ja myös kuntoutu-
misen tukeminen tulee ottaa 
huomioon palvelujärjestel-
män kehittämisessä. Talouden 
näkökulmasta suosituksen ta-
voitteeksi asetettuun palvelu-
rakenteeseen siirtymisen ar-
vioidaan pitävän kurissa so-
siaali- ja terveydenhuollon 
menojen kasvua, kun vanhus-
palvelujen painopistettä siir-
retään laitoshoidosta kotona 
asumiseen sen edellyttämien 
avopalvelujen tuella.  

Laatusuositukset 
ja todellisuus

Sastamalassa yli 75-vuotiaista 
vanhuksista on vuonna 2008 
noin 93 prosenttia asunut ko-
tona. Laatusuosituksen tavoi-
te on 91-92 prosenttia. Sään-

nöllisen kotihoidon piirissä 
on ollut vuonna 2008 noin 12 
prosenttia yli 75-vuotiaista, 
kun laatusuosituksessa palve-
lun piirissä suositellaan ole-
van 13-14 prosenttia ikäryh-
mästä.  

Omaishoidon tuen piirissä 
on vuonna 2008 ollut 4,5 pro-
senttia yli 75-vuotiaista, joka 
on lähellä laatusuosituksen ta-
voitetta 5-6 prosenttia. Tehos-
tetun palveluasumisen piirissä 
on ollut vuonna 2008 1,2 pro-
senttia yli 75-vuotiaista ja laa-
tusuositus asettaa tavoitteeksi 
5-6 prosenttia. Pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa on yli 75-vuo-
tiaista ollut 5,6 prosenttia ja 
laatusuosituksen tavoite on 3 
prosenttia.    

Sastamalan vanhuspalve-
lujen rakenne on laatusuosi-
tuksiin nähden liiaksi laitos-
painotteinen. Pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa on lähes kak-
sinkertainen määrä asiakkaita 
suhteessa laatusuositukseen, 
kun taas tehostetun palvelu-
asumisen määrä on silmiin-
pistävän alhainen. Kattavuus 
on vajaa neljännes laatusuosi-
tukseen nähden. 

Omaishoidon tuen piirissä 
olevien asiakkaiden määrä lä-
henee laatusuositusta. Samoin 
on tilanne säännöllisen koti-
hoidon piirissä olevien osalta. 
Kotona asuvien osuus on yli 
laatusuosituksen.  

Ikäihmisten palvelujen 
valtakunnallinen laatusuosi-
tus ei sisällä tavoitteita taval-
lisen palveluasumisen osalta, 
koska säännöllisen kotihoi-
don on ajateltu mahdollista-
van kotona asumisen mah-
dollisimman pitkään, jolloin 
tavallisen palveluasumisen 
tarpeen katsotaan kutakuin-
kin poistuvan tulevaisuudes-
sa. Laatusuosituksen seuran-
taan tarkoitetut mittarit eivät 
näin ollen sisällä tietoja taval-
lisen palveluasumisen osalta.

Tavallinen palveluasumi-
nen on kuitenkin tällä het-
kellä erittäin laajasti käytetty 
vanhuspalvelu Sastamalassa. 
Vuonna 2008 on yli 75-vuo-
tiasta ollut 4,8 prosenttia ta-
vallisen palveluasumisen pii-
rissä. 

Palvelun piirissä olevi-
en määrä niin lukumääräi-
sesti kuin myös suhteellisi-
na osuuksina ikäluokkan-
sa väestöstä kuitenkin  pää-
sääntöisesti laskenut koko 
2000-luvun. Tämä selittynee 
sillä, että ikäluokat  ovat kas-
vaneet, palveluasumispaik-
kojen määrä ei ole juurikaan 
lisääntynyt ja osa tavallisen 
palveluasumisen paikois-
ta on muutettu tehostetun 
palveluasumisen paikoiksi. 
Vuonna  2009 tavallisen pal-
veluasumisen piirissä on ol-
lut 113 henkilöä.   

Palvelujen tarpeen 
kehittyminen

Vanhuspalvelujen tarpeen ke-
hittymistä tarkastellaan suh-
teuttamalla valtakunnallista 
laatusuositusta Sastamalan vä-
estönkehitykseen yli 75-vuo-
tiaiden henkilöiden osalta. 
Yli 75-vuotiaiden henkilöi-
den lukumäärä kasvaa vuo-
desta 2010 vuoteen 2040 noin 
89 prosenttia. Kiivain kasvun 
vaihe osuu 2020-luvun alku-
puolelle, jolloin suuret ikäluo-
kat saavuttavat 75-vuoden iän.   

Säännöllisen kotihoidon 
tarve tulee kasvamaan sitä 
mukaa, kun kotona asuvien 
yli 75-vuotiaiden määrä kas-
vaa. Säännöllisen kotihoidon 
piirissä on ollut vuoden 2009 
huhtikuussa 15,9 prosenttia 
sastamalalaisista yli 75-vuo-
tiasta eli 427 henkilöä. Mikä-
li tilanne ei ole muuttunut, ol-
laan säännöllisen kotihoidon 
osalta laatusuosituksen mu-
kaisessa tilanteessa.  

Omaishoidon tuen piiris-
sä on vuonna 2009 ollut 140 
yli 75-vuotiasta henkilöä, mi-
kä on noin 5 prosenttia ikä-
luokasta. Omaishoidon tuen 
osalta ollaan tällä hetkellä laa-
tusuosituksen mukaisessa 5-6 
prosentin tavoitteessa. 

Tehostetun palveluasu-
misen paikkoja on vain noin 
37 prosenttia laatusuosituk-

sen mukaisesta laskennalli-
sesta tarpeesta. Mikäli Sasta-
mala pyrkii muuttamaan van-
huspalvelujen  rakenteensa 
laatusuosituksen mukaiseksi 
vuoteen 2012 mennessä, tu-
lisi tehostetun palveluasumi-
sen paikkoja lisätä parin seu-
raavan vuoden aikana reilul-
la 100 paikalla ja sen jälkeen 
vuoteen 2025 mennessä vielä 
noin 70 paikalla.  

Keskivaikeaan tai vaikeaan 
dementiaan sairastuvien hen-
kilöiden määräksi Sastama-
lassa vuonna 2010 arvioidaan 
485 henkilöä. Väestön ikään-
tyessä muistisairaiden henki-
löiden määrä kasvaa nopeasti. 
Ennusteen mukaan keskivai-
keaan tai vaikeaan dementi-
aan sairastuneiden henkilöi-
den määrä on Sastamalassa 
vuonna 2025 jo 590 henkilöä. 
Muistisairaat henkilöt tule-
vat tarvitsemaan tehostettuja, 
muistihäiriöisten hoitamiseen 
erikoistuneita palveluasumis-
paikkoja.  

Pitkäaikaisessa laitoshoi-
dossa on ollut kuluvan vuoden 
tammikuussa 142 yli 75-vuo-
tiasta henkilöä. Lukumäärä 
vaihtelee kuukausittain. Tam-
mikuun tilanteen pohjalta 
pitkäaikaispaikkoja on liikaa 
noin 70 paikkaa. Laatusuosi-
tuksen näkökulmasta paikka-
määrä vastaa tasoa, jossa las-
kennallisesti tulisi olla vasta 
vuonna 2030. Pitkäaikaisen 
laitoshoidon osalta on ilmei-
nen tarve vähentää laitos-
paikkojen määrää, jos palve-
lurakennetta halutaan kehit-
tää kohti valtakunnallista laa-
tusuositusta.

Toimintayksikkö Asiakaspaikkaluku

Hopun vanhainkoti 95

Kiikan vanhainkoti 40

Heikkilän vanhainkoti 24

Mouhijärven vuodeosasto 28

Esikko tav. palveluasuminen 8

Neliapila tav. palveluasuminen 8

Karkkukoti tav.palveluasuminen 7

Heikkilän palveluasunnot 20

Hopun palveluasunnot 25

Niittyvilla tav. palveluasuminen 8

Pehulakoti teh. palveluasuminen 9

Saspen omat toimintayksiköt vuonna 2009

Tarkastelua sekä tarpeen kasvun 
että palvelujen laadun kannalta

Sastamalan  vanhuspalvelut
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VAMMALA

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

LAMINAATTI
TOP-FLOOR 
KL32 Tammilankku

WC-ISTUIN
IONA LUX
Ilman kantta

KÄRCHER 2.90
PAINEPESURI

Kotimainen 

TUULEN-
SUOJALEVY
12x1200x2700 mm

RAKENTAJAN
YLEISKÄRRY
120K Prof keltainen

K-BALLADI
VARAAVA
TAKKA RAPPURALLI

3-harjainen

LORD
NELSON
SIEMENET

AITO-20
PUUKIUAS

LATTIA-
LAATTA PK
ETNA ANTRAC
33,3 x 33,3
tumman harmaa

BLACK&DECKER
KA 1000 QS 55W
HIOMAHIIRI

MOOTTORISAHA
DOLMAR
PS-350 CX
+ TARVIKE PKT

329,-

99,-

9,90/m2

49,90

990,-

-ETU 200,-

14,90/m2

6,90/kpl

23,90/kpl

299,-

99,-

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

* Sopimusaika 18 kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu  
toistaiseksi voimassaolevana. Tarjous ei koske irti- 
sanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen  
uudelleen tilattuja liittymiä.
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Kopteri laajakaistan tilaajalle*  
langaton verkkopääte ilmaiseksi!

Tarjous voimassa 30.4.2010 asti.

Lauttakylänkatu 6, Huittinen 
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Loimijoentie 4, Huittinen 

Etusi 85,-   Liittymän avaus 0,-

Viimeksi kuluneiden vuosi-
kymmenten aikana psykiat-
risessa hoitojärjestelmässä on 
tapahtunut suuria muutok-
sia. Psykiatrisia sairaalapaik-
koja on vähennetty tuntuvas-
ti ja vastuu sairastuneista on 
tämän myötä siirtynyt enem-
män avohoidolle ja omaisil-
le. Tämä sinänsä myönteinen 
kehitys jatkuu edelleen, mut-
ta ei ole tapahtunut ongelmit-
ta. Omaisille se on merkinnyt 
vastuun lisääntymistä jokapäi-
väisessä arkielämässä. 

Useimmat omaiset elävät 
tässä tilanteessa ilman tarvit-
tavia tietoja, taitoja tai tukea. 
Julkisen palvelujärjestelmän 
tuki omaishoitajille koskee 
vain harvoin omaisia, joiden 
läheisellä on mielenterveyden 
ongelma. Hoitovastuun kuor-
mittavuutta lisäävät omaisten 
syyllisyyden ja häpeän koke-
mukset, joita leimaava mie-
lenterveysongelma perheessä 
tuottaa. Omaisyhdistykses-
sä tehdyn laajan tutkimuksen 

mukaan jopa 38 % omaisis-
ta kärsii itsekin kuormittavan 
elämäntilanteen aiheuttamas-
ta masennuksesta. Erityis-
tä tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret perheissä, joissa van-
hempi on sairastunut psyyk-
kisesti.

Omaismessut Purressa

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry on toi-
minut Pirkanmaalla jo vuo-
desta 1988. Yhdistyksen toi-
minnan tarkoituksena on tu-
kea omaisen hyvinvointia ja 
selviytymistä, kun läheisel-
lä on mielenterveyden ongel-
ma. Jäsenmäärältään yhdistys 
on Suomen suurin mielenter-
veyspotilaiden omaisten yh-
distys. Jäseniä on noin 1400, 
kokopäivätoimisia työnteki-
jöitä on 13 ja vapaaehtoistyön-
tekijöitä 30. Toimintaa rahoit-
taa Raha-automaattiyhdistys. 
Yhdistyksen toimialue on Pir-
kanmaa eli tukitoiminta kos-

kee omaisia koko Pirkanmaan 
alueella. Yhdistys toimii aktii-
visesti myös Sastamalassa ja 
lähialueilla. 

Yhdistyksen keskeisiä 
omaisten tukemisen muoto-
ja ovat omaisten neuvonta-
palvelu ja vertaistukiryhmät. 
Keskustelu ja kokemuksien 
vaihtaminen auttavat omai-
sia huomaamaan, etteivät he 
ole yksin ongelmiensa kanssa. 
Jokapäiväisiin arkielämän on-
gelmiin voi tiedon ja vertais-
tuen avulla löytää uusia rat-
kaisuja. Lisäksi yhdistys jär-
jestää koulutuspäiviä, yleisö-
luentoja, virkistystoimintaa ja 
palveluohjausta. Tukitoimia 
on tarjolla ”vauvasta vaariin” 
eli lapsiperheille, työikäisil-
le ja ikääntyneille omaisil-
le. Yhdistyksessä on tuotettu 
myös tutkimustietoa omais-
ten tilanteesta.  

Vammalan seudulla (Sasta-
mala, Punkalaidun)alueellis-
ta toimintaa suunnittelemaan 
ja toteuttamaan on koottu 

Omaistoiminnan neuvotte-
lukunta. Neuvottelukuntaan 
kuuluu omaisedustuksen li-
säksi alueen ammattilaisia jul-
kiselta, yksityiseltä ja järjestö-
sektorilta, jotka työssään ta-
paavat psyykkisesti sairastu-
neiden henkilöiden omaisia. 
Alueella kokoontuu säännöl-
lisesti myös omaisten vertais-
tukiryhmä.  

Neuvottelukuntayhteis-
työn myötä järjestetään Vam-
malan aluesairaalan uudessa 
Pursi-rakennuksessa Omais-
messut 7.4. kello 10-16. Mes-
suilla esitellään psyykkises-
ti sairastuneiden henkilöiden 
omaisille suunnattua tuki-
toimintaa ja materiaalia lap-
siperheiden, työikäisten ja 
ikääntyneiden omaisten nä-
kökulmasta. Luvassa on myös 
tietoiskuja ajankohtaisis-
ta omaisiin liittyvistä asiois-
ta sekä kokemusasiantuntija-
na psyykkisesti sairastuneen 
henkilön omainen. Messut 
ovat kaikille avoin tilaisuus. 

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu 

Omaismessuilta tietoa tukitoiminnasta
Huittisten kaupunki tarjoaa 
sotiemme veteraaneille, lotil-
le sekä kaatuneitten omaisille 
yhteiskuljetuksen kansallisen 
veteraanipäivän juhlatapahtu-
miin Tampereelle tiistaina 27. 
huhtikuuta. 

Lähtö Huhkolinnan edestä 
on kello 8.30. Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskukseen saa-
vutaan kello 9.30. Päivän oh-
jelmassa ovat kello 10.15 Li-
punnosto ja hartaustilaisuus, 
11.00-12.45 maksuton ruo-

kailu, 13.00-14.30 pääjuhla ja 
14.45 lähtö takaisin Huittisiin.

Yhteiskuljetukseen ilmoit-
tautuminen tapahtuu soitta-
malla kaupungin puhelinvaih-
teen numeroon  560 4111 tors-
taihin 8. huhtikuuta mennessä.

Huittinen tarjoaa 
kyydin veteraanijuhlaan

Marianna Langenoja

-Kun antaa pikkusormen, se 
vie koko käden, kiikoislainen 
4H-yritysohjaaja Päivi Lind-
fors kuvailee valmennettavan-
sa tapausta. Ilmaisu on osuva, 
sillä aluksi 15-vuotiaan Ee-
ro Rantalan piti todella an-
taa vain pikkusormi Pienel-
le Leivontapuodilleen, mut-
ta yhtäkkiä hänellä olikin mo-
lemmat kädet taikinassa joka 
viikonloppu. Vuoden kestä-
neen leipuriuran aikana Ee-
ro ehti muun muassa kehittä-
mään paikalliselle Lasistudiol-
le oman tyrnileivoksen ja kes-
titsemään useita kiikoislaisia 
juhlia. Vuoden kruunasi vii-
meviikkoinen valinta Vuoden 
2009 4H-Yritykseksi. Voit-
to tuli täysin puun takaa, ei-
kä Eero ensin meinannut edes 
uskoa sitä. 

Voitto ei ulkopuolisen kor-
vin kuullosta mitenkään kum-
malliselta, sillä Eerosta näkee 
jo kilometrin päähän, että lei-
vonta on hänen intohimon-
sa. Hän on käynyt 4H-yhdis-
tyksen kokkikerhossa alakou-
lun ensimmäiseltä luokalta as-
ti ja toiminut viimeiset kolme 
vuotta kokkikerhon vetäjänä. 
Hän on suorittanut jo hygie-
niapassin, kehitellyt omia iha-
nia reseptejä ja tutustunut mo-
niin eri mahdollisuuksiin lei-
vonnan saralla. Eerolta käy 
kädenkäänteessä niin hyydy-
kekakut kuin täytekakut kak-
kukuvalla. Hän itsekin myön-
tää tekevänsä unelmaa leipo-
essaan. 

Pieni Leivontapuoti 
loppuu opintoihin

Eero perusti vuosi sitten 4H-
yhdistyksen kautta niin sa-
notun 4H-Yrityksen. Se on 
13-28-vuotiaan järjestön jä-
senen oma yritys, jonka kaut-
ta nuori pääsee opettelemaan 
yrittäjyyden periaatteita ja ko-
keilemaan käytännössä yrittä-
jänä toimimista. Nuorella yrit-

täjällä on henkilökohtainen 
ohjaaja, joka avustaa nuorta 
eteenpäin pyrkimyksissään.

Eerolle oli luonnollista pe-
rustaa pitopalvelu- ja leivon-
tayritys. Hänen tulevaisuuden 
haaveena kun on joskus toi-

mia alalla ammatikseen, eh-
kä jopa yrittäjänä. Eero on-
kin hakenut Vammalan am-
mattikoulun leipuripuolelle 
kevään yhteishaussa. Haavee-
na pojalla olisi suorittaa am-
mattikoulun ohella myös lu-

kio-opinnot. -Silloin ei enää 
oikein jää aikaa Pienelle Lei-
vontapuodille. Haluan pa-
nostaa täysillä opintoihin, ei-
kä ammattikoulun ja lukion 
suorittaminen samalla kertaa 
ole mikään pikku juttu. Jos-

tain täytyy karsia, nuori lei-
puri harmittelee.

Kunnon kokki soveltaa

Eerolla ei jää juuri aikaa 
omaan herkutteluun. Niinä 
harvoina viikonloppuina, kun 
hänellä ei ole yrityksensä puit-
teissa töitä, jäävät kattilat ja 
kaulimet rauhaan. Jos viikon-
loppu kuluu töiden parissa, ei 
keittiöön ole muilla perheen-
jäsenillä mitään asiaa. Niin 
tarkka nuori leipuri on hygie-
niasta. -Kyllä äiti on ihan hy-
vin sopeutunut. Hän pysytte-
lee suosiolla viikonloput pois 
keittiöstä, Eero naureskelee. 
Toisinaan leipurilta on unoh-
tunut ostaa jokin yksittäinen 
raaka-aine, mutta kunnon 
kokki osaa soveltaa. Vain har-
voin leivonnaiset epäonnistu-
vat. Viimeksi Eero pilasi säm-
pylät, mutta sekin sattui ala-
asteiässä. -Leipominen on ko-
konaisuudessaan ihanaa. Edes 
tiskaaminen ei ole ikävää. Pa-
rasta on nähdä työn lopputu-
los ja tehdä jotain käsillä, Ee-
ro kuvailee. 

Eero Rantala leipoi itsensä 
Suomen 4H-Yritykseksi

Eeron suosittelema resepti:

Baileys-kakku
Pohja:
200 g digestivekeksejä
75 g voita
Pingota irtopohjavuokaan leivinpaperi. Murs-
kaa keksit esim. tehosekoittimella ja lisää sula-
tettu voi keksimurujen joukkoon.
Levitä seos irtopohjavuokaan tasaiseksi ker-
rokseksi.

Täyte:
3 liivatelehteä
1 dl Baileysia
2 dl kuohukermaa
400 g mascarponea
160 g tomusokeria (1 dl tomusokeria painaa 
60 g = 2,6 dl yhteensä)
4 tl vaniljasokeria
Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä noin 10 
minuuttia. Purista ylimääräinen vesi pois lii-

vatelehdistä ja sulata kiehumispisteeseen as-
ti kuumennettuun likööriin. Vatkaa kuohu-
kerma pehmeäksi vaahdoksi ja sekoita siihen 
mascarpone, tomusokeri ja vaniljasokeri.

Kaada ohuena nauhana  jäähtynyt liivate-
liemi muiden ainesten joukkoon, sekoita ko-
ko ajan huolellisesti. Kaada täyte irtopohjavuo-
kaan keksipohjan päälle ja anna kakun hyytyä 
kylmässä yön yli.

Koristele oman mielesi mukaan vaikkapa 
raastetulla suklaalla ja tuoreilla mansikoilla.

Eero on kehitellyt Lasistudion kahvioon ihanan tyrnilei-
voksen. Tyrnit ovat peräisin naapurin viljelmiltä. 

Kiikoislaiselta Eero Rantalalta luontuu niin leipominen kuin ruoanlaittokin. 4H-yh-
distyksen kautta perustettu Pieni Leivontapuoti valittiin viime viikolla Vuoden 4H-
Yritykseksi. 

Eero aloitti käymään kokkikoulussa alakoulun ensim-
mäisellä luokalla. Nyttemmin hän toimii lasten kokki-
kerhojen ohjaajana. Kuvassa Eero valmentaa Sandra Vä-
ristä. Veera Mattila touhuilee etualalla. 

Baileys-kakku on tehty makeasta liköö-
ristä ja suussa sulavasta mascarponesta. 
Kuva: Eero Rantala

Loimaan ja Huittisten Rautia - 
K-maatalous -kauppoja luotsaa-
va kauppias Kari Mylen on va-
littu valtakunnallisen K-maata-
lous-ketjun johtokunnan jäse-
neksi. Luottamustehtävässään 

Mylen pääsee tuomaan alueen-
sa kauppiaiden näkemystä koko 
ketjun kehittämiseen.

Kari Mylen on toiminut 
K-kauppiaana vuodesta 2005 
lähtien.

K-kauppiaat valitsivat 
luottamuskauppiaansa seu-
raavalle toimikaudelle  K-
kauppiasliiton vuosikokouk-
sissa Helsingissä viime sun-
nuntaina. 

Kauppias Kari Mylen 
K-maatalousketjunjohtokuntaan
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Marianna Langenoja

Suttilan koululaiset askar-
telivat alkuviikolla viimei-
siä pääsiäisaiheisia koristeita. 
3.-4.-luokkalaiset työstivät su-
loisia pajunkissalampaita, kun 
1.-2.-luokkalaiset tekivät huo-
patipuja ja pupuhuppuja ka-
nanmunille. Koulun pienim-
mät ehtivät jo viime viikolla 
koristelemaan omat rairuoho-
kipot ja kylvämään siemenet.  

Virpomista ja 
kylvämistä

Koululaiset Sivi Kuusisto ja 
Niko Suuniitty odottavat pää-
siäisessä erityisesti suklaamu-
nia. Sivi myönsi jo syöneensä 
muutaman etuajassa, ja Niko-
kin ainakin kourallisen pikku-
munia. Sivi on päässyt muu-
tenkin herkkujen makuun täl-
lä viikolla, sillä hän kävi vir-
pomassa sunnuntaina. Puolen 
päivän saalis oli huima: -Sain 
yli 34 euroa rahaa ja muovi-
pussillisen karkkia, tyttö iloit-
si. 

Nikokin suunnitteli mene-
vänsä virpomaan vielä ennen 
pääsiäistä. Ainakin mummolle 
poika virpoo vuosittain, se on 
jo perinne. Sekä Sivi että Niko 
ovat käyneet virpomassa ihan 
esikouluiästä saakka. 

Pääsiäiseen kuuluvat tie-
tysti herkut, mutta Nikon juh-
la alkaa jo rairuohon kylvöstä. 
-Tällä kertaa olin vähän myö-
hässä. Rairuoho on vasta pie-

nessä alussa. Tarkkailen jo-
ka aamu, onko ruoho yhtään 
kasvanut. 

Sivin pääsiäiseen kuulu-
vat tiput ja puput. Mummo-
lassakin hän on tavannut käy-
dä, muttei osannut sanoa, viet-
tääkö tulevan viikonlopun ko-
tona. 

Lampaille villa

Kaksikolla oli edessään pah-
viset lampaat, jotka odotteli-
vat vielä pajunkissavillaansa. 
Opettaja Päivi Laaksonen ker-
toi, että lampaat tehdään leik-
kaamalla pahvista kaksi lam-
maskuviota ja liimaamalla ne 

yhteen. Sen jälkeen lampail-
le piirretään tussilla silmät ja 
suu ja koristellaan molemmat 
kyljet pajunkissoilla. Lampaan 
pahvijalat voi asetella niin, et-
tä se pysyy pöydällä pystyssä. 
Sen voi myös laittaa rairuo-
hoon vaeltamaan. 

Laaksosen mukaan pääsi-
äinen näkyy koulussa muun 
muassa siten, että askarruk-
set kiinnitetään seinille en-
nen kuin ne viedään mukaan 
kotiin. Tunneilla on myös pu-
huttu pääsiäisen tarkoitukses-
ta ja laulettu juhlaan liittyviä 
lauluja. Tänään keskiviikko-
na koulussa nautitaan pääsi-
äislounas. 

Suttilan koulussa Huittisissa 
valmisteltiin pääsiäistä

Opettajan vinkki:

Näin valmistat 
pajunkissapupun
• Hae ulkoa soikea, iso kivi pupun vartaloksi ja pienem-

pi kivi pääksi.
• Liimaa kivet yhteen tehokkaalla liimalla.
• Leikkaa nahasta pupunkorvat ja liimaa ne kiinni pää-

hän.
• Irrota pajunkissanoksista pajunkissat. Vuoraa niillä 

pupun turkki. Aseta pajunkissoja vieriviereen. Puulii-
ma riittää pitämään pajunkissat kiinni kivessä.

• Liimaa muita haluamiasi koristeita, esimerkiksi pupul-
le silmät tai rusetti kaulalle.  

Niko Suuniitty ja Sivi Kuusisto pitävät pääsiäisestä ja 
suklaamunista. Sivi sai virpomalla muovikassillisen 
herkkuja pääsiäiseksi, Niko vasta aikoo mennä virpo-
maan.

Suttilan koulun 3. ja 4. luokka askartelivat pajunkissalampaita. Edessä Joni Suuniityn iloinen teos. Lampaiden ta-
kaa kurkkivat Elias Aaltonen, Nea Lipponen, Miia Hakala ja Aleksi Karhu

”Nikon juhla 

alkaa jo 

rairuohon 

kylvöstä.

Huopatipu tuo pääsiäiseen 
keväänkeltaista ja vihreää.

Alakoulun pienimmät askartelivat huopatipuja ja hup-
puja kananmunille. Kuvassa vasemmalta oikealle Hel-
mi Mäntysaari, Santeri Huhtala, Julius Haapamäki, 
opettaja Leena Lindfors, Helmi Randell, Annika Kar-
hu ja Helmi Mäntysaari. 

 Hannu Virtanen

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin menojen vähentäminen 
18,5 miljoonalla eurolla hei-
kensi hoitoon pääsyä eikä hoi-
don tarpeen arvioinnille ja 
hoitoon pääsylle asetettuja ta-
voitteita aivan saavutettu, il-
menee sairaanhoitopiirin hal-
lituksen hyväksymistä viime 
vuoden tilinpäätöksestä se-
kä toiminta- ja henkilöstöker-
tomuksista. Sairaanhoitopii-
ri pystyi silti viime vuonna pi-
tämään hoidon laadun ja asia-
kastyytyväisyyden korkeina.

Sairaanhoitopiirin mukaan 
viime vuoden tulosta voidaan 
pitää jopa parempana kuin ai-
empina vuosina. Sopeutustoi-
met suunniteltiin vastaamaan 
kuntien kiristyneeseen rahoi-
tustilanteeseen. Toimenpitei-
den ansiosta jäsenkunnille ja 
muille asiakkaille pystyttiin-
kin maksamaan neljän pro-
sentin laskuhyvitykset.

Viime vuoden toimintatuo-
tot olivat 591 miljoonaa euroa 
ja kulut 560 miljoonaa.  Sai-
raanhoitopiiri teki viime vuo-
delta lähes kolmen miljoonan 
euron ylijäämäisen tuloksen, 
koska Sydänkeskusliikelaitok-
sen yhtiöittämisellä piirille 
syntyi neljän miljoonan euron 
satunnainen tulo.

Sairaanhoitopiirille siirtyi-
vät vuoden 2009 alussa kehi-
tysvammaisten laitos- ja kun-
toutusneuvolapalvelut sekä 
Ruoveden kunnan peruster-
veydenhuolto. Toukokuussa 
Tampereen kaupungin perus-
terveydenhuollon päivystys-
toiminta siirtyi sairaanhoito-
piiriin perustettuun Acutaan. 

Näiden muutosten vuok-
si sairaanhoitopiirin menojen 
ja tulojen kasvuprosentit nou-
sevat viime vuodesta jonkin 
verran. Tilinpäätöksen ver-
tailukelpoiset muutosprosen-
tit edellisvuoteen nähden ovat 
1-2 prosenttia.

Säästöt heikensivät 
hoitoon pääsyä

Ulkovalaisimet lähti

Viime viikon lopulla on 
anastettu Häijään Säästä-
marketin pihalta kaksi ulko-
valaisinta.

Murtoja Sastamalassa

Tiistain vastaisena yönä on 
Sastamalassa murtauduttu 
Puistokadun varrella olevan 
toimiston tiloihin ja anastet-
tu kassalippaassa olleet rahat.

Maanantain vastaisena 
yönä on puolestaan anastet-
tu Sastamalan Pehulassa ole-
van liikkeen tiloista siellä ol-
leet rahat.

Poliisi kaipaa mahdolli-
sia havaintoja kyseisistä ta-
pahtumista numerossa 07-
1874 7350.

Poliisi muistuttaa, että 
liikkeisiin ei jätettäisi suuria 
rahasummia yli tulevien juh-
lapyhien.

Murto Gospel-
kahvilaan

Maanantaiaamuna huomat-
tiin, että Sastamalan keskus-
tassa sijaitsevaan Gospel-
kahvilaan oli murtauduttu. 
Mitään ei kuitenkaan todet-
tu anastetuksi.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Kokemäen Kokoomus ry on 
kevätkokouksessaan ottanut 
kantaa pormestarimallin puo-
lesta. Kokoomus näkee, että 
Kokemäkeä voi tulevaisuudes-
sa johtaa myös vaalilla valitta-
va pormestari. Pormestari-
malliin siirtymisen yhteydes-
sä on Kokemäellä keskustel-
tu erityisestä kokeilusta, joka 
ei juuri tällä erää näytä toteu-
tuvan.

Päätös kaupunginjohtajan 
ja pormestarin välillä on kui-
tenkin tehtävä nyt. Kaupunki 
voi itsenäisesti päättää min-
kälaisen pormestarimallin se 
valitsee. Kokemäelle on Ko-
koomuksen mielestä valittava 
pormestari, vaikka valtio luo-
puisi pormestarikokeilun jär-

jestämisestä maamme kun-
nissa.

Ensimmäisen pormesta-
rin valitsisi kuluvalle val-
tuustokaudelle kaupungin-
valtuusto. Sen jälkeen va-
linta tapahtuisi vaalilla aina 
neljäksi vuodeksi kerrallaan, 
esimerkiksi kunnallisvaalien 
yhteydessä.

 Kokemäen Kokoomus ry 
näkee, että kuntalaisille tulee 
pormestarin myötä parempi 
mahdollisuus vaikuttaa kau-
pungin johtamiseen. Nykyi-
sen kaltaiset arviot ja keskus-
telut kaupunginjohtajan luot-
tamuksesta voidaan unohtaa, 
koska säännöllisissä pormes-
tarivaaleissa luottamus aina 
punnitaan.

Kokemäen Kokoomus 
otti kantaa pormestari-

mallin puolesta
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Otsikoiden takaa
• Maija Latva

Mitä nainen 
haluaa kuulla?

P
arisuhdetaidot eivät ole meissä mitenkään si-

säsyntyisiä, sillä kaksi kolmesta tarvitsee niissä 

opettelua. Näin on todennut väestöliiton psy-

kologi, jonka mukaan liialliset odotukset romantti-

suudesta aiheuttavat suuria pulmia. Hän moitti eten-

kin mediaa liiallisen onnellisuuden ja romanttisuuden 

odotusten luomisesta. Varmasti ihan totta, kuten se-

kin, että rakastumisen ja rakastamisen ero lienee mo-

nille epäselvä.

Totta, ainakin osittain, on sekin, että juuri se piirre, jo-

ka toisessa aikoinaan ihastutti, saattaa myöhemmin vi-

hastuttaa ihan suunnattomasti. Kaikilla pareilla lienee 

myös asioita, joista ei ollakaan ihan samaa mieltä. Kan-

nattaako tuhlata energiaa kinaamiseen vai yksinkertai-

sesti hyväksyä, että toinen ajattelee erilaisesti? Mietti-

misen arvoinen asia sekin. 

”Kysymykseen 

”Näytänkö lihavalta tässä 

asussa” ei myöskään ole kuin 

yksi oikea vastaus.

Luin jutunpätkän aiheesta ”Mitä nainen haluaa mie-

heltä kuulla” ja koitan saada asian tähän lyhyesti ja yti-

mekkäästi. Ensinnäkin, jos nainen kysyy miltä näyttää, 

kannattaa miehen jättää se ehkä aiheellisenkin kritii-

kin antaminen naisen hyville ystäville ja vastata, et-

tä ”kauniilta”. Kysymykseen ”Näytänkö lihavalta tässä 

asussa” ei myöskään ole kuin yksi oikea vastaus ja sen 

varmaan arvaatte.

”Minä rakastan sinua” on se lause, jonka kuuleminen 

silloin tällöin ei ainakaan tuo vaikeuksia parisuhtee-

seen. Ja kun nainen kysyy, ”kumpi on mielestäsi pa-

rempi, tämä vai tuo”, älä missään tapauksessa vastaa, 

”että ihan sama”, koska nainen haluaa saada kysymyk-

seensä vastauksen. 

Jos edellä mainitut ”opit” ovat vaikeita muistaa, voi toi-

mia Guinnessin ennätystenkirjassa esitellyn avioliiton 

maailmanennätysmiehen neuvoin. Hän nimittäin sa-

noo, että nainen on aina oikeassa.

 Marianna Langenoja

Joka kolmas sairastuu jossain 
elämänsä vaiheessa syöpään, 
ja joka kymmenes nainen 
rintasyöpään. Viime vuon-
na noin 4000 suomalaista sai-
rastui rintasyöpään. Heistä 18 
oli miehiä. Luvut ovat huimia 
ja kasvavat jatkuvasti. Onnek-
si myös sairauden ennuste pa-
ranee samaan tahtiin. Vielä 
50-luvulla vain puolet rinta-
syöpäpotilaista oli elossa vii-
den vuoden kuluttua taudin 
toteamisesta. Tällä hetkellä 
eloon jääneiden osuus on noin 
90 prosenttia. 

Satakunnan Syöpäyhdis-
tyksen syöpäsairaanhoitaja Ei-
ja Elo kertoi Huittisten Dema-
rinaisten järjestämässä luento-
tilaisuudessa, että merkittävin 
syy rintasyövän yleistymiseen 
on ihmisen pidentynyt elin-
ikä. Rintasyövälle altistavim-
mat tekijä onkin henkilön su-
kupuolen lisäksi nimenomaan 
ikä. Eniten rintasyöpää tode-
taan 45-60-vuotiailla naisilla. 
Riski rintasyöpään sairastumi-
seen kasvaa, mikäli kuukauti-
set ovat alkaneet nuorella iäl-
lä tai vaihdevuodet vasta myö-

hään. Lapsettomuus ja ensim-
mäisen lapsen saaminen yli 
30-vuotiaana lisäävät syövän 
riskiä. Suurin sairastumisris-
ki on naisilla, joiden suvuissa 
on todettu rintasyövälle altis-
tava geenivirhe. 

Toisaalta taas syöpää voi-
daan ehkäistä muun mu-
assa syömällä terveellises-
ti, välttämällä runsasta alko-
holin käyttöä ja vaihdevuosi-
iän jälkeistä ylipainoa. Myös 
imetyksen on todettu pienen-
tävän riskiä sairastua rinta-
syöpään. Eija Elo sanoo, et-
tei sairauden aiheuttajaa kui-
tenkaan voida yksittäisten 
ihmisten kohdalla tietää. Ei 
voida siis luvata, että jos hen-
kilö olisi tehnyt jotain toisin 

elämässään, hän olisi voinut 
välttyä sairastumiselta. 

Riitänkö ilman rintaa?

Vaikka elämä rintasyövän jäl-
keen usein jatkuukin, koke-
vat sairastuneen arvot mel-
kein väistämättä muutoksia. 
Yleisin tapa rintasyövän hoi-
toon on leikkaus, jolloin rin-
ta joudutaan poistamaan ko-
konaan tai osittain. Leikattu 
rinta voidaan korvata siliko-
nitäytteisellä proteesilla tai ra-
kentamalla uusi rinta potilaan 
omista kudoksista.  Proses-
si on silti potilaalle vaikea, ei-
kä rinnasta ehkä saada saman-
laista ja samankokoista, kuin 
se ennen leikkausta on ollut. 

Elo puhuu skaalasta, jonka 
toiseen päähän kuuluvat nai-
set, joiden koko naiseus on 
rinnoissa. Toisessa päässä ovat 
he, joiden mielestä rinnat ovat 
vain imetystä varten. -Joitakin 
siis rintojen leikkaus ei hät-
käytä. Toisille se taas voi olla 
koko naiseuden loppu. 

Elon mukaan rintasyövästä 
toipuva nainen saattaa kokea, 
ettei enää tunne itseään. Usein 
nainen miettii rintaleikkauk-
sen jälkeen, riittääkö hän enää 
miehelleen. -Samaa ne mie-
het pohtivat eturauhassyöväs-
tä toipuessaan, Elo tietää. 

-Ensin tulee kuolema, sit-
ten se ei tulekaan. Siihen väliin 
mahtuu kaikki tunteet kiukus-
ta suruun, Elo kuvailee pro-
sessia, jonka ihminen käy lä-
pi sen jälkeen, kun saa kuulla 
sairastavansa rintasyöpää. Elo 
on katsonut läheltä monia sai-
rastuneita naisia ja miehiä se-
kä heidän omaisiaan. Sairaus 
ei ole kenellekään helppo. Sik-
si Elo suositteleekin, että nai-
set tukisivat rintansa joka kuu-
kausi hyvin. Tutkinta pitäisi 
aloittaa samaan aikaan, kun 
kuukautiset alkavat. Tällöin 
nainen oppii tuntemaan rin-
tansa ja huomaa, jos niissä on 
tapahtunut muutoksia. Mitä 
aikaisemmin syöpä todetaan, 
sitä helpompi paranemispro-
sessi todennäköisesti on. 

Syöpäsairaanhoitaja Eija Elo luennoi Huittisissa

Joka kymmenes nainen 
sairastuu rintasyöpään 

”Ensin tulee 

kuolema, 

sitten se ei 

tulekaan.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitaja Ei-
ja Elo suosittelee, että naiset tutkisivat rintansa kerran 
kuukaudessa.

”Eniten 

rintasyöpää 

todetaan 

45-60-vuotiailla 

naisilla. 

Näin tutkit 
rintasi
Noin neljännes rintasyövis-
tä todetaan täysin oireetto-
milla naisilla mammografi a-
tutkimuksen yhteydessä. Mi-
käli rintasyöpä oireilee, 70-80 
prosentilla potilaista on oiree-
na rinnan alueella tuntuva ko-
va ja aristamaton kyhmy. Kyh-
my ei kuitenkaan ole ainoa 
rintasyövän oire. Rintasyöpä 
saattaa aiheuttaa myös rinnan 
muodon muutoksia, ihon si-
säänvetäytymiä, ihottumaa 
tai haavaumia nännipihassa. 
Rintasyövästä voi kieliä myös 
nesteen erittyminen nännistä 
sekä kipu tai kuumotus. Jotta 
rintojen muutokset on mah-
dollista havaita, kannattaa rin-
nat tutkia perusteellisesti ker-
ran kuukaudessa, mieluiten 
noin viikko kuukautisten lop-
pumisen jälkeen. 

1. Nosta oikea käsivarsi. 
Tunnustele vasemmalla 

avokämmenelläsi oikea rin-
ta läpikotaisin. Tutki samal-
la tavalla myös vasen rintasi. 
Näin tunnustelemalla havait-
set mahdolliset kyhmyt. Tut-
kimuksen voi suorittaa vaik-
ka suihkussa. 

2. Seiso yläosattomissa pei-
lin edessä. Tarkkaile rin-

tojasi aluksi kädet normaalis-
ti sivuilla ja sen jälkeen mo-
lemmat kädet samanaikaisesti 
niskan takana. Näin huomaat 
rintojesi muodonmuutokset 
ja ihossa tapahtuneet muutok-
set. Purista nännejä nähdäk-
sesi erittyykö niistä nestettä.

3. Mene makuulle. Aseta 
tyyny vasemman olka-

pään alle ja laita käsi niskan 
taakse. Tunnustele oikealla 
kädelläsi vasen rinta perus-
teellisesti. Toista sama oikeal-
le rinnalle.

4. Rintasyöpä voi myös le-
vitä kainaloon. Siksi siel-

täkin on hyvä tutkia. Lepuu-
ta käsivarttasi vaakasuoras-
sa penkin tai pöydän päällä. 
Tunnustele pyörivillä liikkeil-
lä rinnan yläosaa, kainaloa ja 
olkavarren kainalonpuoleista 
osaa. Toista sama toiselle kai-
nalolle. 

Vuosi diktaattorina Kirjoittaja on Taina Pohjanheimo. Hän on syntynyt vuonna 1958 ja asunut 
Vammalassa, kunnes vuonna 2004 muutti Turun saaristoon.

P
ieni poika kertoi halu-

avansa isona Yhdys-

valtain presidentiksi. 

”Mitä tekisit presidenttinä”, 

häneltä kysyttiin. ”Lopettai-

sin kaiken, mistä en pidä”, oli 

vastaus.

Niin minäkin tekisin, jos voi-

sin olla diktaattorina Suo-

messa vaikkapa yhden vuo-

den ajan.

Aivan ensimmäiseksi mars-

sittaisin lakkoilevat ahtaajat 

vanhainkoteihin ja terveys-

keskusten vuodeosastoille 

töihin 1500 euron kuukausi-

palkalla.

Eduskunnan ja hallituksen 

panisin työskentelemään 

poliisilaitoksiin, peruskou-

luihin, sosiaalityöntekijöiksi 

ja sairaaloiden lastenpsykiat-

risille osastoille kohtaamaan 

tämän päivän todellisuutta.

Perussuomalaiset fanittaji-

neen lennättäisin Darfuriin 

pakolaisleireille vapaaehtois-

töihin tai kotoutettavaksi.

SDP:n puheenjohtajan mää-

räisin vuodeksi vetämään 

hiljaisuuden retriittejä. Le-

päisivät edes kitarisat het-

ken.

Peruskoulu-uudistuksen 

aloittaisin heti.

Luokkakoot pienemmik-

si ja opetussuunnitelmat 

uusiksi lisäämällä liikun-

tatunteja ja taideaineita.  

Vanhemmuuden opetuk-

sen ja vuorovaikutustaidot 

määräisin pakollisiksi op-

piaineiksi. 

Kasvatustieteilijä Niina Junt-

tilan tuoreessa väitöskirjassa 

todetaan hyvin yksinkertai-

sesti, että isoissa luokissa on 

enemmän yksinäisiä lapsia. 

Ala-asteella yksinäiset ovat 

yksinäisiä myös yläasteella.

Pahimmillaan pitkäaikaisen 

yksinäisyyden ja eristäyty-

neisyyden kokeminen joh-

taa epätoivoisiin tekoihin, 

esimerkiksi kouluammuske-

luun.

Tämän päivän Suomessa 

10 taaperoikäistä lasta kuo-

lee ja 300 vammautuu pysy-

västi vuosittain vanhempien 

pahoinpitelyn seurauksena. 

Monessa tapauksessa vain 

siksi, että nuoret vanhemmat 

eivät ymmärrä, miten hauras 

pieni vauva on. 

Vähän vähemmillä matema-

tiikan yhtälöillä tai kemian 

kaavoilla elämässä pärjää hy-

vin. Ilman sosiaalisia taito-

ja tai ryhmään kuulumisen 

tuottamaa turvallisuuden ja 

hyväksytyksi tulemisen tun-

netta lapsemme ovat totaali-

sesti hukassa.
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 Minna Isotalo

Suomen ensi-iltansa Sastama-
lassa 9.4. saava Romulan Tai-
teellisen Teatterin näytelmä 
Julian varjossa (Aft er Juliet) 
jatkaa William Shakespearen 
klassikon jälkimainingeissa. 
Brittiläisen Sharman Macdo-
naldin näytelmässä pohditaan 
Romeon ja Julian kuolemaan 
johtaneita syitä ja syyllisiä et-
sitään oikeudessa. Capuletien 
ja Montagueiden keskenään 
sotivien sukujen nuoret hake-
vat omaa tapaansa suhtautua 
uuteen tilanteeseen. 

Näytelmän tapahtuvat voi-
sivat ajallisesti sijoittua vuo-
teen 1500, 1900 tai 3000, eli 
ajattomien teemojen parissa 
liikutaan. Rakkaustarinan li-
säksi keskeistä on sukupol-
vien välinen ymmärryskui-
lu. Produktiossa mukana ole-
vien nuorten mielestä iältään 
tai vaikkapa etniseltä taus-
taltaan poikkeavin ihmisten 
kohtaamattomuuden taustal-
la vaikuttavat monet tekijät. 
-Normaaliuden tavoittelussa 
kaikki itsestä poikkeava, ku-
ten ihonväri, koodataan epä-
normaaliksi. Omaa normaa-
liutta korostetaan arvottamal-
la epänormaali itseä huonom-
maksi, ja tämä halutaan myös 
tehdä muille näkyväksi. Pa-
himmillaan tilanne johtaa vä-
kivaltaan, sotaan ja toisten ih-
misten vapauden riistämiseen, 
sanoo Carla Kyynäräinen, yk-
si näytelmän nuorista tähdistä. 
Antti Pärssisen mukaan ihmi-
set suhtautuvat epäillen heil-
le entuudestaan tuntematto-
miin piirteisiin. -Ennakkoluu-
lot johtavat usein ristiriitoihin, 
joita ei uskalleta ratkaista. Rat-
kaisemattomat konfl iktitilan-
teet puolestaan johtavat yleen-
sä aina väkivaltaan.

Julian varjossa -näytelmäs-
sä sukupolvien välisten ongel-
mien ja erityisesti sukuriidan 
mielettömyyttä kuvaa hyvin 
se, että kukaan ei tunnu muis-
tavan riidan alkusyytä. -Eh-
kä aluksi oli vain jotain pien-
tä kärhämää, joka jatkuessaan 

muuttui monta henkeä vaati-
neeksi taisteluksi. Yleisestikin 
suurin syy keskenään erilais-
ten ihmisten kommunikointi-
vaikeuksiin on henkilön oma 
asenne. Positiivisella asenteel-
la varustautuneena keneen-
kään ihmisen kohtaaminen 
tai häneen tutustuminen ei 

ole mahdotonta, sanoo puo-
lestaan Aleksi Sandroos.

Nuoret haluavat 
vaikuttaa taiteen 
keinoin

Julian varjossa -näytelmä val-
mistuu monitahoisen yhteis-
työn tuloksena. Ohjaajana toi-
mii Sami Vehmersuo ja visu-
aalisesta ilmeestä vastaa brit-
tiläinen Joanne Greenwood. 
Produktio toteutetaan yhteis-
työssä Sastamalan Opiston se-
kä Tyrvään käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitoksen kanssa. 
Julian varjossa (Aft er Juliet) 
on alunperin syntynyt Ison-
Britannian Kansallisteatterin 
Connections-hankkeessa, jos-
sa tuotetaan näytelmiä aiheis-
ta, jotka koskettavat nuorten 
nykyajassa kohtaamia ongel-
mia. RTT:n näyttämön lavalle 
nousevista näyttelijöistä vain 
yksi on yli 20-vuotias.

Näytelmän henkilöhahmo-
galleriasta löytyykin varsin to-
dentuntuisia persoonia. Esi-
merkiksi Eeva Aronojan esit-
tämä Alice on nuori nainen, 
joka on tottunut saamaan kai-
ken haluamansa. Alice tulee 
kokemaan yllätyksen, kun hän 
törmää elämän realiteettei-
hin. Alicen kiukuttelua joutuu 
useimmiten kuuntelemaan oi-
keudenmukainen ja rauhalli-
nen Rhona (Eveliina Suuniit-
ty). Myös Helena (Eliisa Pak-
kala) on kyllästynyt siskonsa 
erikoisuuteen, mutta välittää 
hänestä silti. Näytelmän Ros-
aline (Carla Kyynäräinen) on 
kovia kokenut tyttö, joka kät-
kee tunteensa, mutta haikai-
lee avoimesti kuolleen Rome-
on perään. Miessukukunnan 
edustajista mainittakoon jän-
nitystä elämäänsä etsivä le-
voton riitapukari Gianni, jo-
ta esittää Miikka Yli-Hongis-
to. Pakkaa sekoittavat näytel-

män kovikset, musikaaliset, 
ajattomat ja itsensä tiedosta-
vat rumpalit. 

Carla Kyynäräinen ker-
too näytelmäproduktion an-
taneen nuorille loistavaa ko-
kemusta teatterin tekemisestä 

sekä tilaisuuden todella miet-
tiä asioita. -Mukana olleet 
ovat oppineet, että avoimuus 
kannattaa. Ennakkoluuloi-
suus ei johda mihinkään hy-
vään. Näytelmässä tunnemaa-
ilman asiat ovat samoja, mitä 

suomalaiset nykynuoret käy-
vät elämässään läpi. 

Julian varjossa -näytelmän 
tekijäporukka haluaa uskoa 
taiteen mahdollisuuksiin vai-
kuttaa ja muuttaa maailmaa. 
-Teatterin ja taiteen avulla 
on pystytty kautta aikain kä-
sittelemään ajankohtaisia ja 
vaikeitakin aiheita. Taiteen 
avulla ihmiset saadaan miet-
timään myös sellaisia ongel-
mia, joiden olemassaoloa ei 
välttämättä edes tiedosteta. 

Kulttuuri ja tiedekin kehitty-
vät taiteen pohjalle. Olisiko-
han meillä esimerkiksi nan-
oteknologiaa ilman Leonar-
do Da Vincin uteliaisuutta 
maailmaa kohtaan, Ida Lei-
no pohtii. Antti Pärssinen 
toivoo, että ihmiset oppisivat 
vuosien saatossa virheistään, 
jolloin maailma olisi parempi 
paikka elää. -Toisaalta näyt-
täisi siltä, että ihmiset ovat 
haluttomia oppimaan, type-
ryydet vain muuttavat hie-
man muotoaan, hän miettii. 

Vaikka näytelmä onkin 
syntynyt suurelta osin nuorin 
voimin, niin pelkästään nuo-
rille katsojille sitä ei ole teh-
ty. Ajattomien teemojen kuten 
vaikean rakkauden, sukupol-
vien välisten näkemyserojen ja 
erilaisuuden kohtaamisen luu-
lisi puhuttelevan kaikenikäistä 
yleisöä. Näyttelijät toivovatkin 
esityksen kolahtavan, herättä-
vän katsojat ajattelemaan.

Julian varjossa -näytelmän nuoret teatterintekijät:

”Uskomme taiteen muutosvoimaan”

Vasemmalta Eliisa Pakkala (Helena), Roosa Mielonen (Bianca), ohjaaja Sami Vehmersuo. Kuva: Romulan Taiteellinen Teatteri / Samuli Kinnari

Vasemmalta Kukka Koski-Vähälä (Livia) ja Miikka Yli-
Hongisto (Gianni). Kuva: Romulan Taiteellinen Teatte-
ri / Samuli Kinnari

”Alice tulee 

kokemaan 

yllätyksen, 

kun hän 

törmää elämän 

realiteetteihin.

”Ennakko-

luuloisuus 

ei johda 

mihinkään 

hyvään.

 Minna Isotalo

Sastamalan opiston kirjoitta-
jayhdistys julkaisi maanantai-
na antologian, joka sisältää 24 
Sastamalan seudulla asuvan 
harrastajakirjoittajan tekstejä. 
Nuorimmat kirjoittajista ovat 
alle 15-vuotiaita, iäkkäin kir-
joittaja on yli 80-vuotias. Tuu-
len kantamia -kokoelmassa 
on mukana runoja, satuja, no-
velleja sekä omaelämäkerral-
lisia kirjoituksia. Teoksen ul-
koasun on suunnitellut Lee-
na Ojala, ja tekstien lomassa 
olevat piirrokset ovat peräisin 
Jenny Lehtisen kynästä.

Kokoelmasta löytyy niin 
nuorten naisten herkkiä runo-
ja kuin elämää nähneen rou-
vahenkilön evakkomuistoja-
kin. Sastamalan opiston sana-
taideopettaja Tiina Laaninen 
näkee antologian vahvuuden 
piilevän sen moniääinisyydes-

sä. -Teosta ei ole sidottu yh-
teen teemaan, vaan sen kokoa-
minen on tarjonnut mahdolli-
suuden julkaisemiseen kaikille 
kirjoittajille. Tämä on ehdot-
tomasti antologian rikkaus ja 
erikoisuus. Kirjoittaminen ei 
ole iästä tai elämänkokemuk-
sesta kiinni, vaan kirjoittami-
nen harrastuksena yhdistää 
erilaisia ihmisiä. 

Kirjoittajalle 
tuki on tärkeää

Kirjoittaminen on usein yk-
sinäistä puurtamista. Sekä 
opiston kirjoittajaryhmät et-
tä viime syksynä perustet-
tu kirjoittajayhdistys pyrki-
vät tarjoamaan kirjoittajille 
tasavertaisen kohtaamispai-
kan, jossa voi saada vinkkejä 
ja tukea oman tekstinsä työs-
tämiseen. -Ryhmässä kirjoit-
tamisesta tulee sosiaalinen 
harrastus, joka saa kuin sii-
vet alleen, kiteyttää Tiina 
Laaninen.

-Kaikissa meissä asuu pieni 
kirjoittaja, jonka omaan kir-
joittamiseen liittyvät pelot ja 
itsekritiikki pyrkivät nujerta-
maan. Idean ja sanojen muun-
tuminen valmiiksi tekstiksi on 
aina pitkä prosessi, mutta nyt 
on aika juhlia ja iloita oman 
työnsä tuloksista, sanoi Tiina 
Laaninen julkistamistilaisuu-
dessa, ja kiitteli vuolaasti sekä 

kirjoittajia että heitä kannus-
taneita läheisiä.

Kirjakaupunki 
inspiroi kirjoittajia

Sastamalan opiston rehto-
rin Matti Valtteri Lehtisen 
mukaan paikkakunnan pit-
kä historia suomenkielen ke-
hittämisen saralla velvoittaa 
kirjoittamaan. Luovaa sana-
taiteellista toimintaa on Sas-
tamalassa ollut aina. Siinä 
mielessä nyt julkaistu anto-
logia ei tullut Lehtiselle yl-
lätyksenä. Lehtinen muis-
tutti paikkakunnan merkit-

tävyydestä suomalaisen kir-
joittamisen kannalta. -Täällä 
on suomen vanhin kirja ja 
ensimmäisen suomenkieli-
sen sanomalehden perusta-
ja Antti Lizelius on syntynyt 
täällä. Ilman tyrvääläissyn-
tyisten Lizeliuksen ja Antero 
Vareliuksen panosta eläisim-
me ilman pontikkaa, ravinto-
laa ja unta, viittasi Lehtinen 
pilke silmäkulmassaan sana-
nikkareiden työhön suomen-
kielen kehittämiseksi.

Kirjoittajayhdistyksen pu-
heenjohtaja Tellervo Nissi-
nen ennustaa, ettei nyt jul-
kaistu antologia jää viimei-
seksi. -Nyt kun on saatu 
portti julkaisun suhteen au-
ki, niin lisää tulee varmasti. 
Niinhän sen pitää kirjakau-
pungissa ollakin, hän toteaa 
napakasti.

Tuulen kantamia

Mistä ne tulivat
kuljetun matkani muistot,

kuvat ja haaveet.

Himmeän harmaat
melkein maatuneet maaksi,

toiset ilosta kirkkaat.

Tärkeitä kaikki:
oman kirjoni värit

kantamat elämän tuulen.

(Leena Ojala)

Kaipuun jäljet

Syksyn huuto
pohjoisessa.

Joutsenten hyvästit
synnyinmaalleen.

Verenpuna hangella,
valkeassa.

Kaipuun jäljet
kuluneet pois, hiljalleen.

Huurtunut puu
odottaa morsiantaan.

Seikkailu on ohi,
on odotettava kuolemaa.

Eikä kuollut laine
kykene vaihtamaan suuntaa.

(Jenny Lehtinen)

Kirjoittajayhdistyksen ja opiston yhteistyö johti kansien väliin

Tuulen kantamia - kirjoituksia naisten elämästä

”Kaikissa meissä 

asuu pieni 

kirjoittaja” 

Tuulen kantamia -antologian kirjoittajat yhteiskuvassa. Edessä sanataideopettajat Tii-
na Laaninen ja Anna-Riitta Leander.

Sastamalan opiston opettaja Tiina Laaninen ja kirjoitta-
jayhdistyksen puheenjohtaja Tellervo Nissinen nostivat 
maljan julkaistun teoksen ja kirjoittajien kunniaksi.

”Eläisimme 

ilman 

pontikkaa, 

ravintolaa 

ja unta”
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 Kello löi viime viikon torstai-
iltana kuusi, kun kolme tyttöä 
saapui Kiikan Nuorisotalon 
rappusille. Seuraavana päivä-
nä kello 11 tuli kymmenen li-
sää. Paikallisilla ei ollut epäi-
lystäkään, keitä innokkaat ty-
töt odottivat. Tyttöjen pitkä 
perjantaipäivä nimittäin päät-
tyi Negativen maailmankier-

tueen ensimmäiseen keikkaan 
Kiikan Nuorisotalolla. 

Jo ennen iltakahdeksaa 
perjantaina koko Nuorisota-
lo hersyi jännityksestä. Hen-
kilökunta pudisteli päätään 
silmäillessään ulkona jatku-
vasti kasvavaa jonoa. -En ole 
ennen nähnyt, kun näihin ti-
loihin tungetaan 350 ihmistä. 
Tänään pääsen senkin todista-
maan, eräs keikan järjestelyis-

sä hääräillyt paikallinen nau-
reskeli. 

Ujo rock-tähti

Negativen laulaja Jonne Aa-
ron Liimataiselle Kiikka on 
tuttu paikka lapsuudesta. Hän 
vietti monia kesiä kiikkalaisen 
mummunsa luona. Mummu 
muistaa Jonnen vieläkin kilt-
tinä ja hiljaisena poikana, joka 
mieluiten istui yksin metsäki-
vellä ja leikki omia leikkejään. 
Hän oli nuorena veljessarjan 
musta lammas. Kaksi sisarus-
ta, Ville ja Tommi olivat paljon 
äänekkäämpiä ja aktiivisem-
pia. Jonne naurahtaa mum-
munsa jutuille ja myöntää, et-
tä kyllähän se pitää paikkansa. 
-Olen hirveän ujo. Ammattini 
avulla olen päässyt siitä vähän 
eroon, mutten vieläkään täy-
sin, hän kertoo. 

Äidin mielestä Jonnessa oli 
rock-tähden ainesta jo lapse-
na. Hän muistelee ostaneen-
sa muutaman vuoden ikäisel-
le Jonnelle kitaran, joka osoit-
tautuikin pojan lempileluksi. 

Vähän myöhemmin Jonne al-
koi rämpyttää ihan oikeaa ki-
taraa. Siinä mielessä Negati-
ven keulakuva ei ole poiken-
nut veljeksistään. Pikkuveli 
kuuluu Flinch-yhtyeeseen ja 
isoveli toimii Jonnen mana-
gerina. 

Elämän urheiluteko 
Kiikassa

Jonnen mielestä Kiikka oli 
luonteva paikka aloittaa maa-
ilmankiertue. Onhan Kiikas-
sa paljon Jonnelle merkittä-
viä muistoja. Muusikko ker-
too muun muassa uineensa 
Kiimajärven ylitse ala-astei-
käisenä. Se oli hänen elämän-
sä urheiluteko. Nykyisin Jon-
nella on niin kiire, ettei hän 
juuri ehdi Kiikassa käymään, 
mistä etenkin mummu on pa-
hoillaan. 

Perjantaina Jonne Aaron ja 
Negative joka tapauksessa val-
loittivat Kiikan ja saivat teini-
tytöt villiintymään. Kiljuvasta 
faniryppäästä löytyi kaksi tä-
nä vuonna 13 vuotta täyttä-
vää sastamalalaista tyttöä, joi-
den mielestä Jonne Aaron on 
älyttömän komea ja hyvä lau-
laja. He tulivat konserttiin, sil-
lä ovat fanittaneet Negativeä jo 
kaksi vuotta ja sattuivat vielä 
saamaan liput ilmaiseksi. -Ai-
omme todellakin mennä etu-
riviin, tytöt ilmoittivat. 

Neon-albumi 
julkaistaan kesäkuussa

Negative esitti keikallaan myös 
kesäkuussa julkaistavan Neon-
albumin kappaleita. Jonne Aa-
ron kehuu tuoretta levyä par-
haaksi ikinä. -Aina uusin levy 

tuntuu parhaalta, mutta tämä 
on ihan oikeasti ykkönen. Le-
vyssä kuuluu Amerikan mei-
ninki suomalaisilla juuril-
la. Levy on hemmetin kova 
ja melodiarikas. Musiikki on 
vähän kuin Bon Jovia kovim-
millaan, Queenia tai Guns ’N 
Rosesia, Jonne kuvailee.  

Lupaus on aika kova mie-
heltä, jonka suosikkiyhtyeisiin 
juuri kyseiset bändit kuuluvat. 

Levy poikkeaa siinä mie-
lessä aiemmista, että se on ää-
nitetty Amerikassa, ja muun 
muassa End of the Line -sing-
len musiikkivideo on kuvat-
tu Los Anglesissa. Uuden le-
vyn taustalla on tuottaja Jeff  
Blue, joka ihastui Negativen 
musiikkiin käydessään Suo-
messa. Hän otti Jonnen oppi-
pojakseen, jonka myötä syntyi 
uudenlaista musiikkia. -Täl-
lä levyllä bändimme soittaa 
enemmän yhteen kuin kos-
kaan. Kun kuuntelee levyn lä-
vitse, ei kyllästy kertaakaan, 
muusikko kuvailee lopputu-
losta. 

Negative villiinnytti 
nuorisoa Kiikassa

”Aina uusin 

levy tuntuu 

parhaalta, 

mutta tämä on 

ihan oikeasti 

ykkönen.

Negative esiintyi ensimmäistä kertaa Kiikan Nuorisotalolla. Keikka avasi bändin maailmankiertueen, joka alkoi tällä kertaa Suomesta. 

Negativen laulaja ja keulakuva Jonne Aaron Liimatainen 
tykkää Kiikasta. Hänellä on paljon lapsuusmuistoja Kii-
majärven rannalta. 

”En ole ennen 

nähnyt, kun 

näihin tiloihin 

tungetaan 

350 ihmistä. 

Orvokki on Suomen ylivoimai-
sesti suosituin ryhmäkasvi. En-
simmäiset tulevat markkinoille 
pääsiäisen aikaan, ja viimeisiä 
viedään syysmarkkinoilla. 

Orvokin kylmänkesto on 
ryhmäkasvien joukossa vail-
la vertaa. Viileisiin kevätsäihin 
totutelleet orvokit voivat hyvin 
kestää lämpötilan putoami-
sen seitsemänkin astetta pak-

kasen puolelle. Pakkasyön jäl-
keen orvokki voi hetken näyt-
tää vaisulta, mutta ulkonäkö 
pettää: kun lämpötila on ollut 
pari tuntia plussan puolella, or-
vokki on jälleen terhakka itsen-
sä. Kovilla pakkasilla orvokki 
kannattaa toki suojata pakkas-
peitteellä tai sanomalehdillä.

Orvokit voidaan jakaa ku-
kan koon mukaan ryhmiin. 

Varsinkin pienikukkaiset or-
vokit ovat suosittuja kevään 
amppelikasveja. Niitä on tar-
jolla myös paljon pikkuruu-
kuissa omia istutuksia varten. 
Pienikukkaisten orvokkien 
kukat kestävät pakkasta suu-
rikukkaisia paremmin. Suuri-
kukkaiset orvokit ovat alku- ja 
keskikesän komeita kukkijoita. 
Joidenkin lajikkeiden kukkien 

halkaisija voi olla jopa yhdek-
sän senttiä. 

Orvokkia on 
helppo hoitaa

Kevään viileydessä orvokin 
yksittäiset kukat kestävät pit-
kään, joten kuivia kukkia tar-
vitsee poistaa vain harvoin. 
Säiden lämmetessä kuihtu-
neet kukat kannattaa nipsais-
ta pois, jotteivät kehittyvät sie-
menet sieppaisi voimaa kas-
vin kukinnalta. Säännöllinen 

laimea lannoitus kasteluveden 
mukana on helppo tapa yllä-
pitää kukintaa. Multaan voi 
myös pistellä lannoitetikkuja, 
tai uudelleen istutetun orvok-
kiruukun pohjamultiin voi se-
koitella hitaasti liukenevia lan-
noiterakeita.

Jos orvokki pääsee myö-
hemmin venähtämään, ratkai-
su on katkaisu. Varret leika-
taan saksilla korkeintaan vii-
den sentin pituisiksi, jolloin 
kukinta uusiutuu muutamissa 
viikoissa entistä komeampana.

Orvokki on huhtikuun kukka

Kylmänkestävä orvokki on tulevan huhtikuun kukka.

Pääsiäisliikenne ja sen olosuh-
teet vaihtelevat läpi Suomen. 
Kuljettaja voi ennakoida aina-
kin vaihtelevaa keliä, ruuhkia ja 
hirviäkin. Unohtaa ei saa myös-
kään omaa ajokuntoa ja vireyt-
tä. Liikenneturva huomauttaa, 
että juhlapyhinä menoliikenne 
on aina paluuliikennettä vaa-
rallisempi. Matkaan kannattaa 
lähteä levänneenä ja tietysti pro-
millevapaana.

- Juhlapyhien liikenne-
vahingot keskittyvät yleensä 
menoliikenteeseen, jolloin lii-
kennemäärät ovat huipussaan. 
Tällöin liikennevahinkoja ta-
pahtuu yleensä keskimääräis-
tä enemmän. Sen sijaan itse 
juhlapyhänä liikennevahinko-
ja on yleensä jopa tavanomais-
ta vähemmän, kertoo Liiken-
neturvan Etelä-Suomen alue-
päällikkö Satu Tuomikoski.

Jokaisen juhlapyhän lii-
kenne ja sen turvallisuus on 
kuitenkin omanlaisensa. Yk-
si merkittävä tekijä siihen, 
miten liikenne sujuu, on sää. 
Viime vuonna pitkälti lu-
mettomaan Etelä-Suomeen 
ennustettiin pääsiäiseksi jo-
pa 14 astetta lämpöä. Tänä 
vuonna tilanne on toinen.   
Länsi-Suomen aluepäällik-
kö Leena Piippa vinkkaa ete-
lästä tuleville, että Jyväskylän 
tiet ovat yhä liukkaita öisin ja 
etenkin varjoisissa kohdissa.

Viime vuoteen verrattu-
na viikkoa aikaisempi pää-
siäinen ja aivan toisenlainen 
lumitilanne tarkoittavat, että 
tiet voivat olla ajoittain hyvin-
kin liukkaita. Sulavat kinok-
set voivat tuoda teille run-
saasti vettä ja kelin pakastu-
essa jäätä. 

Pääsiäis-
liikenteeseen 
ennakoiden 
ja virkeänä

Viime vuoteen verrattuna viikkoa aikaisempi pääsiäinen 
ja aivan toisenlainen lumitilanne tarkoittavat, että tiet 
voivat olla ajoittain hyvinkin liukkaita.

Myös Sastamala mukana

Miljoona koppia
-kisa valtaa 
Pirkanmaan

Auringon lämpö alkaa jo ko-
vaa vauhtia sulattaa lunta 
Suomen kamaralta ja on ai-
ka suunnata katse kohti kesää 
ja kesälajeja. Varma kevään 
merkki on jo monen vuoden 
ajan ollut Pesäpalloliiton ja 
pesäpallon aluejärjestöjen yh-
teistyössä järjestämä miljoona 
koppia-kisa.

Kisa toteutetaan alakou-
lujen 1.-6. luokkalaisten kes-
ken ja sen tarkoituksena on li-
sätä lasten omatoimista liik-
kumista ja aktiivista välitun-
tiliikuntaa ja kenties sytyttää 
lapsen elinikäinen liikuntaki-
pinä. Kisan palkintojen myö-
tä parannetaan koulujen lii-
kuntavälineitä. Tavoitteena on 
myös paikallisten lehtien lu-
kemisen aktivoiminen lasten 
keskuudessa.   Viime vuonna 
valtakunnallisesti kisan aika-
na heitettiin lähes 70 miljoo-
naa koppia, joten kisalle on 
syytä odottaa menestystä tä-
näkin vuonna.

Myös Pirkanmaalla on oma 
sarjansa tämän vuoden kisas-

sa. Mukana kisassa ovat Akaa, 
Hämeenkyrö, Ikaalinen, No-
kia, Pirkkala, Sastamala sekä 
Ylöjärvi.   Parhaassa tapauk-
sessa mukana kisassa on siis 
lähes 70 alakoulua. Koppeja 
voi heitellä yksin seinää vas-
ten tai kaverin kanssa. Pelivä-
line voi olla esim. pesäpallo, 
tennispallo tai koripallo.

Miljoona Koppia-kisa on 
otettu lasten keskuudessa 
hienosti vastaan, sillä kisas-
sa ei kilpailla yksilöinä mui-
ta vastaan vaan luokka- ja 
koulukokonaisuuksina. Näin 
ollen kisa parantaan luo-
kan ja koulun yhteishenkeä. 
Kisan aikana lapset pääse-
vät seuraamaan kisan kehi-
tystä internetin tulospalve-
lun välityksellä, tulospalve-
luun pääsee näppärästi oman 
paikallisen lehden nettisivu-
jen kautta. Lehdistä mukana 
hankkeessa on myös Alue-
viesti, jonka sivustolle link-
ki ilmestyy myöhemmin ke-
väällä. Kisa käydään 18.-21.5. 
välisenä aikana
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Mistä tietää, että Huittisis-
sa alkaa kohta kesä? Varma 
merkki on se, kun Wanhat 
Koneet –yhdistyksen suunni-
telmat Wanhanajan Perinne-
päivän varalle ovat jo pitkäl-
lä. Vaikka tänä kesänä järjes-
tetään vasta neljäs Perinnepäi-
vä kautta aikojen, on iloinen 
tapahtuma jo tullut nimensä 
veroiseksi huittislaisille ja lä-
hiseudulla asuville. Monien 
mielestä päivä kruunaa koko 
Huittisten tapahtumakesän. 
Ovathan Perinnepäivät vetä-
neet jopa 2000 henkeä muuta-
man tunnin sisällä yhdelle ta-
pahtuma-alueelle.

Rivi Fergusoneja 

Ajatus heinäntuoksuises-
ta maalaistapahtumasta läm-
mittää mukavasti maaliskuun 
kylmää loppua. Kun yhdistyk-
sen puheenjohtaja Erkki Joki-
nen puhuu tapahtuman varal-
le tehdyistä suunnitelmista, on 
helpompaa uskoa, että kyllä se 
kesä kai tänäkin vuonna tu-
lee. Loppukesän tapahtumas-
sa nähdään tuttuun tapaan 
rivillinen traktoreita ja mui-
ta hassuja vempaimia histori-
asta. Teemana ovat Ferguson-
traktorit, joten niitä tapahtu-
massa on eniten. 

Paikalla nähdään myös pe-
rinteisiä käsityötaitoja. –Ha-
luamme joka vuosi tuoda jo-
tain uutta tapahtumaan. Et-
simme vielä lähiseudulta hen-

kilöitä, jotka taitaisivat jonkin 
vanhanajan käsityömenetel-
män. Haluamme vaalia taito-
ja ja juurruttaa ne myös tule-
viin sukupolviin, yhdistyksen 
puheenjohtaja Erkki Jokinen 
selostaa.

Perinnepäivät 
7. elokuuta

Tänä vuonna tapahtumaa vie-
tetään 7. elokuuta, eli samaan 
aikaan, kun Huittisten Yrittä-
jillä on toritapahtuma keskus-

tassa. Jokisen haaveena olisi-
kin saada Perinnepäivä jär-
jestettyä vanhalle urheiluken-
tälle, jolloin kesäkansa voisi 
tutustua kahteen tapahtumaan 
samalla kertaa ja lyhyellä väli-
matkalla. –Hakemus on vas-
ta jätetty. Nyt vain toivom-
me, ettei kaupungilla ole mui-
ta suunnitelmia vanhan urhei-
lukentän suhteen juuri silloin, 
Jokinen toteaa.

Perinnepäivä on kerran ai-
emminkin järjestetty vanhal-
la urheilukentällä. Kahtena 

muuna kertana ne ovat olleet 
pellolla, jossa on ollut lukuisia 
työnäytöksiä. 

Ytin suulin oven takana

Vaikka Wanhan Koneet perus-
tettiin Perinnepäivien järjeste-
lyjä varten, on yhdistys saanut 
paljon muutakin aikaan. Joka 
vuosi toiminta on vilkastunut, 
ja viime vuoden aikana jäse-
niä tuli 40 lisää. Nyt Wanhat 
Koneet –yhdistykseen kuuluu 
noin 100 jäsentä. Viime vii-

kolla pidetyssä vuosikokouk-
sessa yhdistys nimesi uuden 
hallituksen. Puheenjohtaja-
na säilyy edelleen Erkki Joki-
nen. Sihteeriksi valittiin Juha-
ni Mäkelä. Muita hallituksen 
jäseniä ovat Tuomo Takala, 
Yrjö Inkinen, Timo Takala ja 
Pasi Koskinen.

 Perinnepäivien lisäksi yh-
distys oli viime vuonna mu-
kana muun muassa Huittis-
ten messuilla sekä joulunava-
uksessa. Lisäksi talkootunteja 
kertyi jäsenille lähes joka ke-
säviikko, ja kesäretkikin kuu-
lui yhdistyksen viime vuoteen. 
Tulevasta keväästä ja kesäs-
tä on tulossa vielä aktiivisem-
pi. Syy löytyy huittislaisen Ytin 
suulin oven takaa. 

Kesään toinenkin 
tapahtuma 

Vielä toistaiseksi Ytin tilan 
suulin ovea painaa kiinni lu-
mi, mutta Jokinen uumoi-
lee, että heti kun kevät valke-
nee, alkaa yhdistyksen jäsenil-

lä harrastustoiminta. Suulista 
löytyy nimittäin vanhaa maa-
talousirtaimistoa, joka odottaa 
kunnostusta. Entisöintiä kai-
paavat muun muassa tappu-
ri, niittokone sekä kylvinkone. 
Jokinen toivoo, että koneita 
tulisi kevään aikana vielä vä-
hän lisää. –Jos jonkun nurkis-
sa lojuu tavaraa, jota ei raas-
kisi heittää pois, se kannattaa 
tuoda meille. Olemme viimein 
saaneet jonkun paikan niiden 
säilytykseen ja aiomme laittaa 
koneet sellaisiksi, kuin ne en-

nen olivat ja ehkä jopa toimin-
takuntoon.

 Ytin suuliin kelpaa kaikki 
vanhanajan maataloustarvik-
keet, työkalut sekä käsitöis-
sä käytetyt laitteet. Tällä het-
kellä siellä on isojen koneiden 
lisäksi muun muassa vanhoja 
työkaluja sekä myllyn käsiki-
vet. Ja paljon mahtuu vielä. –
Ajatus säilytyspaikasta syntyi, 
kun ihmiset kyselivät, mitä he 
voivat tehdä vanhoille koneil-
leen. Olisimme mielellämme 
ottaneet ne vastaan, mutta ei 
ollut tiloja niiden säilytykseen.

Jokinen paljastaa, että 
Wanhat Koneet voisi järjes-
tää kesällä toisenkin, vähän 
pienimuotoisemman kesäta-
pahtuman Ytin suulissa. Aja-
tuksena olisi päästää ihmi-
set tutustumaan entisöityihin 
vanhanajan maatalous- ja kä-
sityötarvikkeisiin. Hän ei kui-
tenkaan suostu vielä paljas-
tamaan enempää, sillä kaikki 
on kesken, eikä entisöintiä ole 
aloitettu. –Ainakin tekemistä  
riittää kevääksi ja kesäksi, pu-
heenjohtaja iloitsee. 

Huittislainen Wanhan Koneet –yhdistys vaalii vanhoja 
perinteitä, muinaisia käsityötaitoja sekä vuosikymmen-
ten takaa tuttuja maatalouskoneita. Viime vuonna yh-
distyksen järjestämässä Perinnepäivässä esiteltiin muun 
muassa heinän seivästystä.

Wanhanajan Perinnepäivän 
suunnitelmat ovat jo pitkällä

”Ensikesänä 

teemana ovat 

Ferguson-

traktorit.

”Tulevasta keväästä ja kesästä on 

tulossa vielä aktiivisempi.
Salme Ahtiaisesta 
Karhuseudulle uusi 
toiminnanjohtaja

 Alueviesti

Leader-toimintar yhmä 
Karhuseutu ry:lle valittiin uu-
deksi toiminnanjohtajaksi fi -
losofi an maisteri ja ympäris-
tösuunnittelija Salme Ahti-
ainen.  Hakijoita oli yhteensä 
kolmetoista, joista Karhuseutu 
ry:n hallitus haastatteli kuusi. 
Uuden toiminnanjohtajan va-
linta tuli ajankohtaiseksi ny-
kyisen toiminnanjohtajan siir-
tyessä muihin tehtäviin.

Ahtiainen on syntynyt ja 
varttunut Pyhärannan maa-
seudulla. Hän kirjoitti ylioppi-
laaksi 1997 ja suoritti saman-
aikaisesti kaksi korkeakoulu-
tutkintoa, Turun Yliopistossa 
fi losofi an maisterin ja ammat-
tikorkeakoulussa ympäristö-
suunnittelijan tutkinnot. 

Kokemusta hänelle on ker-
tynyt useiden vuosien ajan 
EU-rahoitteisten hankkeiden 
toteuttamisesta ja toiminta-
ryhmätyöstä. Viime vuon-
na hän suoritti osa-aikaisena 
myös toiminnanjohtajan teh-
täviä Karhuseudulla. Salme 
Ahtiainen aloittaa työt Kar-
huseudun toiminnanjohtaja-
na huhtikuun ensimmäisenä 
päivänä.

Leader- toimintatapa on 
osoittautunut tehokkaaksi ta-
vaksi tarttua maaseudun ke-
hittämishaasteisiin ja saada 
pysyvää ja näkyvää tulosta ai-
kaiseksi. Karhuseudun alueella 
on tällä ohjelmakaudella 2007-
2013 toteutettu jo kolmen mil-
joonan euron  edestä erittäin 
hyviä hankkeita, joilla ollaan 
lisätty alueen asuinviihtyvyyttä 
ja luotu uusia työpaikkoja.

-Toiminnassa tulee jat-
kossakin painottumaan Lea-

der-toimintatavan tunnettuu-
den lisääntyminen alueen toi-
mijoiden keskuudessa ja sitä 
kautta alueemme elinvoimai-
suuden paraneminen, toteaa 
Ahtiainen.

Kokemäki osa 
Karhuseutua

Vuonna 1997 perustettu Kar-
huseutu ry on maaseudun ke-
hittämisyhdistys eli toiminta-
ryhmä, jonka tärkein tehtä-
vä on ihmisten, yhteisöjen ja 
yritysten innostaminen oman 
toimintansa ja elinympäris-
tönsä kehittämiseen. Toimi-
alueeseen kuuluvat Harjaval-
ta, Kokemäki, Luvia, Nakkila, 
Noormarkku, Porin haja-asu-
tusalueet sekä Ulvila.

Yhdistyksen toiminnassa 
kohtaavat alueen asukkaat, 
yhteisöt, yritykset ja julki-
nen taho, joiden yhteise-
nä päämääränä on maaseu-
dun kehittäminen. Toimin-
ta on poliittisesti sitoutuma-
tonta. Yhdistyksen jäsenyys 
on avoin kaikille alueen toi-
mijoille.

Karhuseutu ry on yksi Suo-
men 55 Leader -ryhmästä, ja 
yhdistys on laatinut vuosil-
le 2007-2013 Mesikämmen-
kehittämisohjelman, jota to-
teutetaan rahoittamalla Lea-
der-ohjelmasta yhteisöjen ja 
mikroyritysten hankkeita. 
Ohjelman painopisteinä ovat 
palveluiden, matkailun, kult-
tuurin, ympäristön ja osaami-
sen kehittäminen. Mesikäm-
men -ohjelman kokonaisbud-
jetti vuosille 2007-2013 on 6,7 
miljoonaa euroa, josta julki-
sen tuen osuus on 4,4 miljoo-
naa euroa.

Salme Ahtiainen aloittaa huhtikuun alussa Karhuseutu 
ry:n toiminnanjohtajana.

Maila Sianoja - 
de Ruzzall sai 

Elämän malja -palkinnon
Palliatiivisen lääketieteen yh-
distys valitsi Elämän mal-
ja -palkinnon saajaksi lääke-
tieteen tohtori Kaija Hollin ja 
Suomen Palliatiivisen hoidon 
yhdistyksen ehdokkaana pal-
kittiin sairaanhoitaja Maila Si-
anoja- de Ruzza.

Palkinnot jaettiin Palliatii-
visen hoidon seminaarin yh-
teydessä Helsingissä perjan-
taina.

 Sairaanhoitaja Maila Sian-
oja - de Ruzza erikoistui pal-
liatiiviseen hoitoon vuon-
na 2005 ja perusti seuraava-
na vuonna saattohoitotyöryh-
män,  josta alkoi saattohoidon 

aktiivinen kehittäminen Sasta-
malan alueella.

 Maila Sianoja- de Ruzzan 
työskentelyssä tulee vahvas-
ti esille korkeatasoinen eet-
tisyys, joka kiteytyy potilaan 
persoonan säilymiseen elä-
män loppuun saakka. Hä-
nen toimintansa saa kiitosta 
sitoutuneisuudesta ja tulok-
sellisuudesta. Työskentelyssä 
näkyy saattohoidon monia-
mmatillisuuden arvostami-
nen.  Maila Sianoja de Ruzza 
työskentelee Saspen Vamma-
lan vuodeosastolla ja on Sa-
spen saattohoitotyöryhmän 
vetäjä.

 Alueviesti

Karhuseutu ry on valinnut 
vuoden hankkeen jo 6 ker-
taa. Tällä kertaa hallitus valitsi 
Kalle Virtasen yrityshankkeen 
vuoden 2009 hankkeeksi. Vir-
taselle annettiin tunnustusta 
muun muassa innovatiivisuu-
desta ja rohkeudesta.

Soodapuhallus valittiin 
vuoden hankkeeksi, kos-
ka kyseessä on nuoren yrit-
täjän innovatiivinen yritys-
idea. Yrityksen käyttämä puh-
distustekniikka on ympäris-
töystävällinen eikä vastaavia 
yrityksiä löytynyt perustamis-
hetkellä Satakunnasta. Hän 
on rohkeasti lähtenyt päätoi-
miseksi yrittäjäksi ja hoitanut 
yrityksen markkinointia taita-
vasti käyttäen uusia markki-
nointikanavia perinteisten li-
säksi. Leader-tuen myötävai-
kutuksella yrittäjä on voinut 

investoida tarvittavat laitteet 
ja kunnostaa toimitilat. Han-
ketta voidaan pitää hyvänä 
esimerkkinä siitä, miten Lea-
der-tuella voidaan edesauttaa 
yritystoiminnan kehittymis-
tä Karhuseudun alueelle, ker-
too Karhuseutu ry:n hankeak-
tivaattori Salme Ahtiainen. 

Lomautus antoi potkun 
yrittäjyyteen

Kokemäen maaseudulla, Järi-
län kylässä, yrittäjä Kalle Vir-
tasen ulkorivin yrityskäyttöön 
otettu tila on valkoisenaan pö-
lystä. Keskellä tilaa on auto, 
josta maali on poistettu soo-
dapuhallusmenetelmällä. Vii-
me vuoden marraskuussa pe-
rustetussa yrityksessään Kalle 
tekee erilaisia sooda-, lasi- ja 
maissipuhallustöitä.  

Nuoren, 23-vuotiaan Kal-
len, matka yrittäjäksi alkoi 

edellisen työpaikan antamas-
ta lomautuksesta.  

Vaikka olenkin koulutuk-
seltani datanomi, en päivää-
kään ole niitä töitä tehnyt. En-
nen yrittäjyyttä olin hitsaaja-
na paikallisessa yrityksessä. 
Lomautuksen tullessa aloin 
miettiä toden teolla jo aikai-
semminkin mielessäni ollutta 
mahdollisuutta perustaa oma 
yritys, Kalle kertoo.

Tulevaisuudessa siintää 
ulkomaan markkinat

Yrityksen perustaminen kä-
vi suhteellisen nopeasti. Au-
toharrastuksensa pohjalta 
Kalle oli selvillä hiekkapu-
halluksesta ja sai innostuk-
sen soodapuhallukseen. Sel-
vitettyään asiaa kävi ilmi, et-
tä vastaavaa palvelua ei vie-
lä ollut lähiseuduilla tarjolla. 
Viime vuoden marraskuussa 
Kalle perusti sitten oman yri-
tyksensä Satakunnan Sooda-
puhalluksen.

Yrityspalvelu Enterin kaut-
ta Kalle sai tietoonsa, että hä-
nellä olisi mahdollisuus hakea 
Leader-rahoitusta. Näin Kalle 
päätyikin hankkeeseen, joka 
sisälsi niin soodapuhalluslait-
teiston hankinnan ja työtilojen 

kunnostamista. Kallen yrittä-
jän taival on lähtenyt vauhdil-
la matkaan ja yritys tulee jat-
kossa sooda-, lasi- ja maissi-
puhallustöiden lisäksi myös 
valmistamaan soodapuhallus-
laitteita. Näillä laitteilla olisi 

tarkoitus suunnata ulkomaan 
markkinoille.

Nimenomaan Aasian mark-
kinat kiinnostavat. Nähtäväksi 
jääkin nyt, tuleeko jo pian ajan-
kohtaiseksi palkata työntekijä 
yritykseen, nuori yrittäjä pohtii. 

Soodapuhallus valittiin vuoden hankkeeksi, koska ky-
seessä on nuoren yrittäjän innovatiivinen yritysidea. Ku-
vassa yrittäjä Kalle Virtanen.

Karhuseutu antoi tunnustusta nuorelle yrittäjälle

Kokemäkeläisen Kalle Virtasen 
Soodapuhallus on vuoden hanke

Faktoja Karhuseudusta
Vuonna 1997 perustettu Karhuseutu ry on maaseudun ke-
hittämisyhdistys eli toimintaryhmä, jonka tärkein tehtävä 
on ihmisten, yhteisöjen ja yritysten innostaminen oman 
toimintansa ja elinympäristönsä kehittämiseen. Toimi-
alueeseen kuuluvat Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakki-
la, Porin maaseutumaiset alueet sekä Ulvila.
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Odotettu teatteritalo on valmis viikon päästä

Raivion lavalla setvitään 
koijarin konnuuksia

Maija Latva

Erkki Lehtinen on oppinut 
keinot, millä pysyy rahois-
sa työttömänäkin. Erkin kei-
not vaan ovat sen verran ky-
seenalaiset, että hän haluai-
si päästä pikku hiljaa kuivil-
le. Helppoa se ei kuitenkaan 
ole ja pian Erkki on kiristänyt 
laittomuuksiin myös alivuok-
ralaisensa Visa Muikun. Erkin 
vaimo Liisa sen sijaan on täy-
sin tietämätön miehensä kon-
nuuksista, lähteehän Erkki jo-
ka päivä kuuliaisesti töihin. 

Sitten Erkiltä karkaa mopo 
lopullisesti käsistä ja sotku-
ja selvittämään tarvitaan niin 

sosiaalitarkastajaa, kriisityön-
tekijää kuin parisuhdekon-
sulttiakin, hautausurakoitsijaa 
unohtamatta.

-Tässä farssissa saa nauraa ja 
solmuja piisaa solmun perään, 
lupaa Vam-
malan Teat-
terin puheen-
johtaja Har-
ri Uusitalo, jo-
ka muuten on 
Puhtaana kä-
teen -näytel-
män Erkki Leh-
tinen. Hätäval-
heita ja erikoisia 
käänteitä saa-
daan nähdä Rai-
vion teatterita-
lolla 7.4., jolloin 
talkoilla kunnostettu ja odotet-
tu kulttuurin kehto avaa oven-
sa yleisölle. Näytelmän on kir-
joittanut Michael Cooney ja 
sen Vammalan Teatterille oh-
jaa Ari Wirta.

Lavalla tullaan tuttujen te-
atterilaisten lisäksi näkemään 
kaksi uuttakin kasvoa.

Remontti yllätti

”Kysy vaimolta”, vastaa Jark-
ko Mäkipää tiedustellessa-
ni kuinka paljon uurastusta ja 
venymistä Raivion teatterita-
lon remontti on talkoomiehil-
tä vaatinut. -Joo, ei tämä tai-
vaan lahjana ole tullut, säestää 
Harri Uusitalo. Nämä kaksi se-
kä Pekka Ojansivu ja Joakim 
Hihlman sekä vaihteleva jouk-
ko muita vapaaehtoisia ovat 
voimiaan säästämättä ahkeroi-
neet Raivion vanhan työväen-
talon kimpussa reilun vuoden. 

Tasan viikon päästä teatterita-
lon ovet aukeavat yleisölle. -Se 
on sykähdyttävä hetki, miehet 
uskovat. Uusitalo myöntää, et-
tä kaikista tiedossa olevista asi-
oista huolimatta remontin vaa-

tima työmäärä 
yllätti. -Tai no, 
onhan meillä 
nälkäkin kas-
vanut syödes-
sä ja toisaalta 
haluttiin tehdä 
kaikki viimei-
sen päälle niin, 
ettei näihin 

hommiin tarvit-
se ihan heti ru-
veta uudestaan, 
hän selittää.

Akustiikkaa on kehuttu

Raivion teatteritalolla käyneet 
asiantuntijat ovat jo ennättä-
neet kehua tilan akustiikkaa. 
Salin nousevassa katsomossa 
on 135 paikkaa ja kahvion sei-
nustaa kiertää pöytätaso, jolle 
kahvikupposensa voi laskea. 
Naisten vessoja on peräti kol-
me, miehille kaksi. -Ja narikas-
sa kristallikruunu, kuten kai-
kissa kunnon teattereissa, Uu-
sitalo naurahtaa. 

Remontin keskellä teatte-
rilaiset ovat siis ehtineet hi-
oa Puhtaana käteen -näytel-
män esityskuntoon sekä aloit-
taa harjoitukset yhdessä Räm-
söön kesäteatterin kanssa. 
Tänä vuonna he esittävät yh-
dessä Mauri Kunnaksen kir-
jaan perustuvan Nuori kunin-
gas Artturi -näytelmän. -Ja on-
pa Tyrwää Showkin jo työn al-
la, Uusitalo paljastaa.
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Pian on viimeisetkin johdonpäät piilossa ja sali aukeaa yleisölle. Vammalan Teatterin 
puheenjohtaja Harri Uusitalo (istumassa) on avajaisnäytelmän koijari, Erkki Lehtinen 
ja hänen vaimoaan Liisaa näyttelee Marjaana Palonen. Lehtisten alivuokralaista, Visa 
Muikkua näyttelee Jarkko Mäkipää, kriisityöntekijä Jutta Yläpolvea Seere Hellqvist ja 
sosiaalitarkastaja Birgitta Jaatisen roolissa on Aino Vuorinen (takana oikealla).

Erkki Lehtiseltä karkaa mopo ”Puhtaana käteen”-näy-
telmässä, joka saa ensi-iltansa tasan viikon päästä, 7.4.  
Farssia esitetään kaikkiaan yhdeksän kertaa, viimeinen 
näytös on 24.4.

Teatterissa pitää tietysti olla kristallikruunu ja Raivion 
teatteritalossa se sijaitsee narikassa.

Sosiaalitarkastaja Birgitta 
Jaatisen (Aino Vuorinen) 
mappiin on kertynyt mel-
koisesti materiaalia Leh-
tisten toimesta.

Teatterilaiset tekivät 
kulttuuriteon

Maija Latva

Vammalan teatterilaisten pitkäaikainen unelma 
omasta teatterista on toteutunut. Unelman eteen on 
tehty valtavasti töitä ja laskemattomia talkootunteja. 
Se on todella kannattanut ja tuloksen jokainen voi 
käydä tarkistamassa omin silmin. Tällä pienellä, mut-
ta aktiivisella, innokkaalla ja idearikkaalla porukal-
la on todellinen tekemisen meininki. Toivon Raivi-
on teatteritaloon paitsi paljon säpinää lavalle, myös 
täysiä katsomoita näytöksiin. Tekiväthän teatterilai-
set varsinaisen kulttuuriteon meille kaikille.

Talon historiasta ker-
tovat säästyneet esi-
neet.

Maija Latva

Raivion teatteritalon valmistu-
minen on avannut uudenlaisen 
yhteistyön Vammalan Teatterin 
ja Liekorannan välille. -Teatte-
ri-buff ee on katettuna ravinto-
lassamme aina Vammalan Teat-
terin näytöksien jälkeen, kertoo 
yrittäjä Saila Valkeaniemi Lie-
korannasta. -Tämä on todel-
la hieno mahdollisuus molem-
mille osapuolille, iloitsee Vam-
malan Teatterin puheenjohta-
ja Harri Uusitalo. Ensimmäisen 
kerran buff ee on katettuna Puh-
taana käteen -näytöksen en-
si-illan jälkeen. Liekoranta kat-
taa pöydän aina näytösiltoina 
ja 10.4. illanvietossa on myös 
näyttelijät paikalla.

-Teatteri-buffeesta löytyy 
erilaisia antipastoja, salaatte-
ja ja Mouhijärven juustolan 
tuotteita, Valkeaniemi luette-
lee. Esitysiltoina Liekorannas-
ta myös saa näytöksen lipulla 
kaksi samaa pääruokaa yhden 
hinnalla.

Blinejä ja parsaa

Liekorannan kevät ja kesä näyt-
tävät kiireiseltä. Asiakaspaikko-
ja on tulossa lisää ja toukokuun 
alussa Liekoranta avaa jälleen 
myös Tornikahvilan Vamma-
lan keskustan tuntumassa.

-Bliniviikoilta saatiin hyvää 
palautetta ja pian meillä al-
kavat parsaviikot. Kesällekin 
on jo suunniteltu esimerkik-

si grilli-iltoja. Myös lista vaih-
tuu kesän kynnyksellä, kertoo 
vuoden alussa Liekorannassa 
aloittanut keittiömestari Jou-
ni Parkkonen, joka aiemmin 
on toiminut kokkina mm Ho-
telli Tammerissa Tampereella. 
Parkkonen lupaa, että hänen-
kin kädenjälkensä listalla nä-
kyy. -Punaisena lankana toi-
minnassamme on edelleenkin 
lähiruoka sekä selkeät, hyvät 
maut, jatkaa yrittäjä ja ravinto-
lan toinen keittiömestari Matti 
Valkeaniemi. Esimerkkeinä lä-
hiruuasta hän mainitsee Mou-
hijärven juustojen lisäksi vam-
pulalaiset kukonpojat.

Liekoranta palvelee ruokai-
lijoita maanantaista lauantai-
hin iltakymmeneen. Kesäai-

kaan ravintolassa on lounas-
pöytä katettuna muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta 

myös sellaisina viikonloppui-
na, kun Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkko on avoinna.

Yrittäjä Saila Valkeaniemi kertoo, että teatteri-buff eesta 
löytyy mm antipastoja, salaatteja ja Mouhijärven juus-
toja.

Teatteri-illalliset alkavat Liekorannassa

E
duskunta päättää pääsiäisen jälkeen sairaanhoi-

tajien oikeudesta määrätä lääkkeitä. Oikeus niin 

sanottuun rajattuun lääkkeenmääräämiseen tu-

lee terveyskeskuksessa työskentelevälle sairaanhoitajal-

le, joka on suorittanut lisäkoulutuksen. Sairaudet, joi-

hin hoitaja saa lääkkeitä määrätä, on määritelty ja lääk-

keet lueteltu asetuksessa. Lisäksi edellytetään terveys-

keskuksen vastaavan lääkärin lupa toimintaan.

Samassa yhteydessä muutetaan terveyskeskusten kaik-

ki sairaanhoitajakäynnit maksullisiksi. Maksu tulee ole-

maan noin 60-70 prosenttia lääkärikäynnin hinnasta.

Aivan varmasti on niin, että lääkäreiden työtä voidaan 

tehostaa. Olisiko kuitenkin paperityön vähentäminen 

ollut järjestettävissä ennen lääkkeidenmääräämisen laa-

jentamista? Entä maksullisuuden laajennus? Suomi on 

jo nyt Euroopan suurimpien asiakasmaksujen perijöitä. 

On harmillista, jos kynnys asioida hoitajan luona nou-

see, kun lääkäriin on tunnetusti monen mielestä tur-

ha mennä ”tohtoria vaivaamaan”. Ajallisesti saatu sääs-

tö voi kostautua siinä, että potilas vihdoin tullessaan on 

jo vaikeammin hoidettava.

Olen ymmärtänyt, että taudinmääritys ja lääkkeiden 

yhteisvaikutusten arvioiminen on vaativaa. Lääkäri ei 

voi kirjoittaa reseptiä pitemmäksi aikaa kuin vuodek-

si. Näin potilas pysyy seurannassa ja lääkkeen tarvet-

ta ja määrää arvioidaan säännöllisin välein. Sairaanhoi-

tajan oikeutta uusia resepti ei rajata laissa ajallisesti sen 

enempää eli vuosi voi seurata vuotta.

Asiantuntijat totesivat sosiaali- ja terveysvaliokunnal-

le, että esimerkiksi monet pitkäaikaissairaudet, kuten 

diabetes edellyttävät useiden erikoisalojen laajaa hal-

lintaa, jotta mahdolliset komplikaatiot voidaan ajoissa 

havaita. Lääkkeen määrääjän on seurattava potilaan ti-

laa kokonaisuutena ja harkittava, onko potilaan muus-

sa lääkityksessä muutettavaa. Haluaako hoitaja todella 

tämän lisävastuun tai haluaako sitä ainakaan nykyisel-

lä palkkatasolla?

Apteekeille uudesta tilanteesta tulee vaikea lain puut-

teellisuuden vuoksi.  Apteekki huolehtii potilaiden tur-

vallisuudesta tarkistamalla, että reseptin kirjoittajalla 

on ollut oikeus se kirjoittaa. Sairaanhoitajista tullaan 

merkitsemään terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisteriin tieto oikeudesta määrätä lääkkeitä. 

Sitä ei kuitenkaan kirjata, mitä lääkkeitä hoitajalla on 

oikeus reseptiin kirjoittaa. Yksittäisen sairaanhoita-

jan lääkelista riippuu hänen toimenkuvastaan ja hänel-

le määritellyistä tehtävistä. Terveyskeskuksen vastaa-

va lääkäri nimeää ne lääkkeet, joita hoitajalla on oike-

us määrätä. Tämä tieto vain ei ole apteekin saatavilla.

• Marja Anttoora

Resepti 
sairaan-
hoitajalta

Lasten ja nuorten puhelin 
päivystää myös pääsiäisenä
Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Lasten ja nuorten pu-
helin päivystää vuoden jokai-
sena päivänä numerossa 116 
111. 

MLL:n kouluttamat vapaa-
ehtoiset päivystäjät vastaavat 
lasten ja nuorten puheluihin 
myös pääsiäispyhinä. Auttava 
puhelin päivystää pitkäper-
jantaista 2.4. toiseen pääsiäis-
päivään 5.4. joka päivä kel-
lo 14-17. Palvelu palaa nor-
maaliin päivystysaikatauluun 
tiistaina 6.4., jolloin puhelin 
on auki kello 14-20. Puhelu 
on soittajalle maksuton. Uu-
den 116 111 numeron lisäk-
si lapset voivat soittaa vielä 
vanhaan numeroon 0800 120 
400. Kirjepalvelu toimii nor-
maalisti osoitteessa www.mll.
fi /nuortennetti. 

Lasten ja nuorten puhe-
lin on suomenkielinen, val-
takunnallinen, yksinomaan 
lapsille ja nuorille tarkoitet-
tu auttava puhelin. Lasten ja 
nuorten puhelin auttaa, kun 
lapsi tarvitsee kuuntelijaa. 
Lapset soittavat puhelimeen 
nimettömänä, luottamuksel-
lisesti ja maksutta. 

Lasten ja nuorten nettiin 
lapset voivat kirjoittaa luotta-
muksellisen kirjeen aikuisel-
le. Kirjeisiin luvataan vastata 
kahden viikon kuluessa, käy-
tännössä lapset ja nuoret saa-
vat vastauksen muutamassa 
päivässä. 

Myös tukea 
vanhemmille 

Pääsiäinen ei aiheuta muu-
toksia MLL:n Vanhempain-
puhelimen päivystysaikoihin. 
Vanhempainpuhelin päivys-
tää numerossa 0600 122 77 
kiirastorstaina 1.4. kello 14-
20 ja seuraavan kerran tiis-
taina 6.4. kello 10-13 ja kello 
17-20 sekä keskiviikkona 7.4. 
kello 10-13. 

Vanhempainpuhelimessa 
ja kirjepalvelussa vanhempi-
en kanssa pulmia ratkovat va-
paaehtoiset päivystäjät, jotka 
ovat itsekin vanhempia. Van-
hempainpuhelimeen voi soit-
taa missä tahansa vanhem-
muuteen liittyvässä asiassa. 
Kirjepalveluun voi kirjoittaa 
milloin vain osoitteessa www.
mll.fi /vanhempainnetti. 
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Kisan voittaja Sami Punk-
ka.

Stormin 
Teräksen 

urheilutuloksia
KH

Stormin Teräksen avoimen 15 
km:n vapaan hiihtokisat suih-
kittiin Vinkissä  lauantaina 
27.3. Voiton kostean nihkeäl-
lä kelillä nappasi Punkan Sa-
mi kelpo ajalla 46.00.

Seuran  mestaruuden vuo-
simallia 2010 puolestaan nap-
pasi tasaisen kovaa läpi kisan 
vedellyt Pauli Pajunoja 48.53.

1) Sami Punkka 46.00, 2) 
Pauli Pajunoja 48.53, 3) Mark-
ku Kulmala 56.20, 4) Jorma 
Pakarinen 57.38, 5) Kalevi 
Paunuvuori 1.02.33

Koko pitäjä oli laajasti edus-
tettuna Sastamalan 4H-yh-
distyksen järjestämissä hiih-
tokilpailuissa, jotka järjes-
tettiin Vinkissä Palmusun-
nuntain aattona. Vesikelistä 
huolimatta rata oli hyvässä 
kunnossa ja kaikki hiihtivät 
raskaasta kelistä huolimatta 
loistavasti.
Tuloksia: 
Tytöt 6v., 800m 1. Vilma Ka-
tavisto, Illo, 8,56 Tytöt 7v. 
1 km 1.Viola Katavisto, Il-
lo, 7,41 2. Viivi Haro, Hep-
pa, 9,35 Tytöt 8v. 1km 1. 
Heidi Tuomisto, Stormi, 

6,24 2.Vinja Viljanen, Pe-
hula, 7,00 Pojat 8v. 1 km 1. 
Heikki Linnainmaa, Sam-
maljoki, 6,03 2. Tuomas To-
pi, Tyrväänkylä, 8,06 Tytöt 
9v. 1 km 1. Roosa Virtanen, 
Häijää, 7,09 Tytöt 10v. 2 km 
1. Viivi Leinonen, Tyrvään-
kylä, 15,14 Pojat 10v. 2km 
1. Taave Kuutti, Sammaljo-
ki, 11,01, 2. Valtte Viljanen, 
Pehula, 11,56, 3. Lauri To-
pi, Tyrväänkylä, 15,19 Ty-
töt 11v.  2 km 1. Laura Punk-
ka, Salokunta, 8,06 Pojat 11v. 
2km 1. Eero Kannisto, Häi-
jää, 14,48.

VaLePa:n C-pojat Focus 
kohti SM-fi naalia

Merja Toivonen

Lauantaina pelatut välierät 
Kauhavalla tuotti VaLePan 
C-pojille lopputurnauspai-
kan  Kuortaneen SM-finaa-
liin. Finaalissa 24.-25.4.2010 
ratkotaan 12 joukkueen kes-
ken Suomen mestaruus. Kau-
havalla pelatuissa otteluissa 
Nurmon Jymy kaatui 2-0, Loi-
maan Jankko 2-1 ja ennakko-
suosikki Ylihärmän Junkka-
rit 2-0.

Focuksen vahvuuksia oli-
vat erityisesti syöttö- ja torjun-
tapeli. Ilahduttavaa oli, aikai-

sesta heräämisestä ja pitkästä 
pelimatkasta huolimatta, pe-
laajissa havaittava peli-ilo ja 
onnistumisen kokemus, jo-
ka huipentui hienoon taiste-
luun Ylihärmän Junkkareita 
vastaan.

Poikien joukkueen sitoutu-
neisuudesta kertoo harjoitte-
lukäyttäytyminen. Lähes vuo-
den ajan joukkue on harjoitel-
lut neljä kertaa viikossa. Viime 
kesän aikana, saliharjoitteiden 
lisäksi,  joukkue teki lajia tu-
kevia harjoitteita Vammalan 
Keskuskentällä. Ilman jouk-
kueen valmentajia, lentopal-

loguru Arto Mäkistä ja Pertti 
Korpelaa sekä joukkueen joh-
tajana toimivaa Arto Lintus-
ta välierien iloista kokemus-
ta joukkue ei olisi saavuttanut.

SM-fi naaleissa Kuortanella 
kannustamme Focusta jälleen 
vahvaan suoritukseen.

Joukkueessa pelaavat Alek-
si Aro, Aleksi Junnila, Olli 
Korpela, Matti Kuukka, Sante-
ri Laurila, Arttu Lehtimäki, Jy-
ri Lintunen, Sakari Mäkinen, 
Olli-Pekka Palomäki, Jan Pirt-
tikoski, Tuomas Sippola, Jaak-
ko Tulonen, Juhana Tuomisto 
sekä Mika Vastaranta.

Vesikeli ei haitannut Topi-hiihtokilpailuissa

Heidi Tuomisto noutamassa palkintoaan.

Inka Saarela, Katri Pajunen, 
Joni Saarela ja Kalevi Paunu-
vuori voittivat Stormin Te-
räksen mestaruudet pilkkikil-
pailuissa Evon lahdella viime 
sunnuntaina.

Keväiset ilmat olivat nos-
taneet vettä jään päälle varsin 
runsaasti, mikä lienee osal-
taan harventanut osanottaji-
en määrää.

Kalat olivat hyvällä syönti-
tuulella ja saalista kertyi kai-
kille osallistujille oikein mu-
kavasti.

Tulokset

Naiset YL
1) Katri Pajunen 821g, 2) Hel-
ka Mäkelä 384g
Miehet YL
1) Joni Saarela 1142g, 2) Tero 
Mäkelä 110g
Miehet Veteraanit
1) Kalevi Paunuvuori 1331g, 
2) Rauno Pajunen 738g
Nuoret
1) Inka Saarela 536g, 2) Simo 
Saarela 408g, 3) Helmi Mäke-
lä 199g

Ostamme ja vaihdamme halvempaan.
Nyt korkovapaasti asuntoautot, 

-vaunut ja moottoripyörät
kesäkuulle

www.loimaanlaatuauto.fi

Tee hyvä kauppa Loimaalla!

Huhtimarkkinat
Alennukset

100–5000 €/auto
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

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

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7900

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7950

Teräksen 
pilkit kevätjäillä

Helmi Mäkelä esittelee 
onnellisena suuren suur-
ta saalistaan.

Autoliiton 
Operaatio 
Pajunkissa 
pääsiäis-

liikenteen 
turvana

Autoliiton valtakunnallinen 
tiepalveluoperaatio Ope-
raatio Pajunkissa auttaa 
pääsiäisliikenteessä jo 41. 
kerran. Tiepalvelun tehos-
tettu päivystys alkaa kiiras-
torstaina 1.4. kello 18 ja kes-
tää maanantaihin 5.4. kello 
22 saakka. Jokainen apua 
tarvitseva voi soittaa Auto-
liiton ylläpitämään, valta-
kunnalliseen tiepalvelukes-
kusnumeroon 0200–8080 
(1,95€/min + pvm). Auto-
liiton jäsenille on oma mak-
suton tiepalvelunumero, jo-
ka löytyy jäsenkortista.

Operaatio Pajunkissan 
voimavarat keskitetään pää-
siäisen meno- ja paluulii-
kenteen ruuhkahuippuihin 
ja valtateille. Teknistä apua 
annetaan 24 tuntia vuoro-
kaudessa kaikkialla Suo-
messa. Pääsiäisen tehoste-
tun päivystyksen jälkeen 
Autoliiton tiepalvelukeskus 
jatkaa autoilijoiden palve-
lua normaalilla miehityk-
sellä vuorokauden ympäri, 
vuoden jokaisena päivänä.

Tiepalvelukeskukseen 
soitetut puhelut ohjataan 
lähimmälle Autoliiton tie-
palvelupäivystäjälle tai yh-
teistyökumppanille. Tie-
palvelun ja hinauksen li-
säksi Autoliitto tarjoaa tien 
päällä liikkuvalle tietoa ja 
opastusta kaikesta mat-
kantekoon liittyvästä, ku-
ten kelistä, ruuhkista, huol-
tamoista, vaihtoehtoisista 
reiteistä, lounas- ja majoi-
tusvaihtoehdoista, kauppo-
jen aukioloajoista sekä au-
ton vuokrauksesta ja jul-
kisten liikennevälineiden 
aikatauluista.

Huittisten voimailijoiden Ti-
mo Hokkanen osallistui 20.03. 
Lopella penkkipunnerruksen 
SM-kisoihin.  Hokkanen nosti 
110.kg:n sarjassa. Tavoitteena 
Hokkasella oli vähintään mi-
tali ja oma ennätys.

Hokkanen aloitti kisan var-
malla 250.kg:n nostolla. Nos-
to oli helppo, mutta loppuo-
jennus hieman epätasainen, 
josta yksi tuomareista rankai-
si punavalolla. Nosto kuiten-
kin hyväksyttiin 2-1. Toiseen 
nostoon lastattiin 257,5 joka 
tuli todella helposti ylös. Täs-
sä vaiheessa Hokkanen oli ki-
sassa vahvasti hopeassa kiin-
ni. Jännitys tiivistyi viimeiselle 
kierrokselle. Hokkanen kuor-
mautti raudan 262,5 ja Hy-
vinkääläinen Jukka Lahikai-

nen 265. Molempien onnistu-
essa kävi niin, että Hokkaselle 
jäi pronssi.

Hokkanen itse oli kisaan 
tyytyväinen. -Tavoitteet saa-
vutettiin. Kaikki kolme nostoa 
meni hyväksytysti läpi, oma 
ennätys parani ja mitalikin tu-
li, hän luetteli. Taakse Hokka-
selle jäi kovia nimiä mm. vuo-
den 2008 penkin maailman-
mestari Ove Lehto. 

Seuraavaksi voimailijoiden 
kisakalenterissa on Sastama-
lassa Max-powerin ja Luon-
nonvoiman järjestämät RAW- 
penkki kisat 24.4. Näillä nä-
kymin voimailijoista osallis-
tuu kisaan Hokkanen, Markus 
Lehtinen, Mika Lehtinen, Jo-
ni Kömi, Johannes Suomela ja 
Juha-Matti Vasamaa. 

Hokkaselle pronssia

Hokkanen itse oli kisaan tyytyväinen.
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Maija Latva

Keittiömestarit Matti Val-
keaniemi ja Jouni Parkkonen 
Liekorannasta ovat laatineet 
Alueviestin lukijoille herkul-
lisen pääsiäismenun. -Pää-
osassa on oikeutetusti lam-
mas, jonka seurana tarjotaan 
tummaa valkosipulikastiket-
ta, kertoo Valkeaniemi. -Yh-
tä oikeutettu on jälkiruoka-
kin, joka on pashaa, appelsii-
nilla maustettuna, kuvaa Park-
konen. -Mikään kevytversio se 
ei kuitenkaan ole, Valkeaniemi 
lisää.

Kokkikaksikko antaa me-
nun lisäksi reseptin myös 
maukkaalle gulassikeitolle. 
-Se maistuu varmasti pääsiäi-
sen pyhien jälkeen, kun raskas 
ruoka alkaa kyllästyttää, mie-
het vinkkaavat.

Keväinen kalasalaatti 
Liekorannan tapaan

4 henkilölle
150 g papuja
150g tuoretta vihreää parsaa
n. 150g savulohta
1 salaatinkerä
n. 100g oliiveja
n. 100g minitomaatteja
pieni purkki sardellia 
tai anjovista
2 keitettyä munaa lohkoina
1 viipaloitu shalottisipuli

Viinietikkakastike:

1 rkl. punaviinietikkaa tai sit-
ruunamehua
1/4 tl. suolaa
1/4 tl. mustapippuria
3 rkl öljyä

Sekoita kastikkeen aineet kes-
kenään, kaada salaatin päälle 
ja anna maustua.

Karitsan ulkofi lettä 
ja tummaa valkosipuli-
kastiketta

Karitsan ulkofi lettä (n. 150/
henkilö). Ota liha ajois-
sa huoneenlämpöön. Paista 
pannulla lihaan väri. Sen jäl-
keen laita liha uuniin 175 as-
teeseen. Liha on valmis, kun 
sisälämpötila on 52 astetta.

Kastike: 0,5 l kastikepoh-
jaa (itsetehtyä tai valmista), 
3dl punaviiniä ja 3-4 pannulla 
paahdettua valkosipulin kynt-
tä.

Sekoita punaviini ja paah-
detut valkosipulinkynnet ko-
konaisena kastikepohjaan ja 
keitä lientä sekoitellen ko-
koon.

Perunapatee 
(n. 150 gr/henkilö)

N. 1 kg viipaloitua, raakaa pe-
runaa, 200 gr vuohenjuustoa, 
nippu tuoretta timjamia, me-
risuolaa maun mukaan, 1 del 
kermaa ja 1 muna. 

Lado raaka-aineet kerrok-
sittain uunivuokaan ja kaada 
päälle muna-kermaseos. Pais-
ta 200 asteisessa uunissa kun-
nes perunat ovat kypsiä.

Porkkanapyree 
(n. 70 gr/henkilö)

1 kg perkkanoita, 50 gr voita, 
nippu tuoretta rakuunaa, 1 dl 
kermaa ja merisuolaa maun 
mukaan

Kuoritut porkkanat keite-
tään kypsiksi vedessä, johon 
on lisätty hieman suolaa. Pork-
kanat soseutetaan sauvasekoit-
timella ja survoksen joukkoon 
lisätään mausteet, voi ja ker-
ma. Seosta kiehautetaan het-
ki ja mausteita lisätään tarvit-
taessa.

Appelsiinipasha

100 gr suolatonta voita, 
1/2-3/4 dl sokeria, 1 mu-
na, 200 gr maitorahkaa, 
1 dl vaahtoutuvaa vanili-
jakastiketta tai vispiker-
maa, 1 tl appelsiininkuor-
ta raastettuna, 1 tl vanili-
jasokeria, 2 rkl manteli-
rouhetta, 1,5 rkl korintteja 
ja coinreau -likööriä maun 
mukaan. (Voi jättää pois).

Lisäksi:

2 appelsiinia, 2 kiiwiä tai 
banaania, 3 rkl ruokosoke-

risiirappia ja ripaus vanilijaso-
keria.

-Vaahdota voi ja soke-
ri. Lisää muna hyvin vatka-
ten. Vatkaa joukkoon mai-
torahka. Lisää vaahdotettu 
vanilijakastike, appelsiinin 
kuori raastattuna, vanilija-
sokeri, mantelirouhe ja ko-
rintit. Mausta halutessasi li-
köörillä.

Laita seos valumaan har-
soliinalla vuorattuun pasha-
muottiin ja valuta yön yli. Tar-
joa pashan kanssa ruokosoke-
rilla ja vanilijasokerilla maus-
tettuja hedelmiä.

Gulassikeitto

1 kg eri värisiä paprikoita sui-
kaleina, 200 gr sipulia viipa-
loituna, 1 kg naudanpaistia 
paloina, 3-4 kynttä valkosi-
pulia, 2 rkl kuminaa, meri-
suolaa maun mukaan ja 2 l 
(itse keitettyä tai valmista) li-
halientä.

Lihoihin paistetaan vä-
ri pannulla. Myös paprikat ja 
sipulit freesataan pannulla. 
Kaikki ainekset laitetaan liha-
liemeen ja kattilaan ja lisätään 
mausteet. Keitto haudutetaan 
kypsäksi hiljalleen liedellä.
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Keväinen kalasalaatti 
Liekorannan tapaan

Karitsan ulkofi lettä ja tummaa valkosipulikastiketta perunapateen ja porkkapyreen kera

Appelsiinipasha ja sokeroidut hedelmät

Liekorannan keittiömestareiden terveiset herkkusuille

"Lammas ja pasha 
ovat pääsiäisen herkkuja"

Keittiömestarit Jouni Parkkonen (oikealla) ja Matti Valkeaniemi lisukkeiden kimpus-
sa.

Pääsiäisen perinteillä on 
usein kristillinen perus-
ta. Ne  kuvaavat Jeesuksen 
ylösnousemusta ja uuden 
elämän alkua.

Pääsiäismuna on ikuisen 
elämän ja ylösnousemuk-
sen vertauskuva. Munan 
kuori kuvastaa Jeesuk-
sen hautaa, jonka läpi elä-
mä murtautuu. Suklaamu-
nien yllätys symboloi iloa 

siitä, että Jeesus ei olekaan 
kuollut.

Legendan mukaan jo 
Magdalan Maria antoi en-
simmäisen pääsiäismunan 
Rooman keisari Tiberiuk-
selle. Samalla hän kertoi Jee-
suksen nousseen kuolleista. 
Alun perin pääsiäismunat 
värjättiin punaiseksi, sillä vä-
ri yhdistyy ristillä vuotanee-
seen Jeesuksen vereen.

Pääsiäismuna kuvaa 
Jeesuksen hautaa

Pajunkissoilla kuvataan palmun oksia, joita kan-
sa levitti Jerusalemiin ratsastaneen Jeesuksen eteen 
tielle

Mämmi viittaa synnistä puhdistumiseen

Mämmin merkitys juontuu israelilaisten pääsiäisjuhlaan, 
johon kuului happamaton leipä. Hapan oli juutalaisille pa-
han vertauskuva. Kristillisessä kirkossa kristityt ovat ”hap-
pamattomia”, pahan vallasta vapautettuja. Makeaksi imel-
lettyä mämmiä syötiin jo keskiajalla Länsi-Suomessa. Myö-
hemmin makeat leivonnaiset ovat saanet saman merkityk-
sen happamattomana herkkuna.

Pupu yhdistettiin Jeesukseen

Pääsiäispupua on pidetty hedelmällisyyden vertauskuvana, 
sillä kanit lisääntyvät nopeasti. Vanhan uskomuksen mu-
kaan jänis nukkui silmät avoinna. Siksi jänistä pidettiin ver-
tauskuvana Jeesuksesta, joka ei kuollessaan vaipunut ikui-
seen uneen.

Lammas kuvaa Jumalan karitsaa

Lammas muistuttaa Jeesuksen viimeisestä ateriasta. Jeesus 
on ”Jumalan karitsa”, joka antoi henkensä ihmisten vapaut-
tamiseksi.

Pääsiäisen suosikkikukkaa, narsissia, voi luonnehtia 
ylösnousemuksen kukaksi, sillä maan alle haudattu sipu-
li murtaa keväällä tiensä maan pinnalle kukkimaan. Myös 
hiirenkorvalle puhjenneet oksat ja rairuoho kuvaavat uu-
den elämän alkua.

Pajunkissat korvaavat palmun oksat

Pajunkissoilla kuvataan palmun oksia, joita kansa levitti Je-
rusalemiin ratsastaneen Jeesuksen eteen tielle. Itä-Suomes-
sa sukulaisten ja naapurien virpomisella on toivotettu on-
nea ja siunausta sekä muistettu Jeesuksen ratsastusta Jeru-
salemiin. Myöhemmin virpomiseen on sekoittunut rannik-
ko-Suomen tapa pukea pienet lapset noidiksi tai trulleik-
si pääsiäisen aikaan.

Pääsiäisenä kukkien iloinen 
ketju voi helposti jatkua ulkoa 
sisätiloihin. Pihalle tai par-
vekkeelle valitaan kylmänkes-
täviä lajeja, ja sisällä herkutel-
laan yksityiskohdilla.

 Sipulikukat ovat loistava 
valinta pääsiäisen ajan ulko-
kukiksi. Terhakka tetenarsis-
si tuo perinteistä keltaista vä-
riä, ja sen voi huoletta jättää 
ulos vaikka kymmenen asteen 
pakkasella. Parhaimmillaan te-
tenarsissi kukkii viileässä kuu-
kauden verran. Toinen sitkeä 
kukkija on sininen tai valkoi-
nen mausteiselta tuoksuva hel-
mililja, latinaksi Muscari. Sen 
palleroisten kukintojen värit-
tymistä ja aukeamista kevät-
säillä on mielenkiintois-
ta seurata. Ruukussa 
kasvavat tulppaanit ja 
krookukset tu-
levat oikeuk-
siinsa säiltä 
hieman suo-
jattuina lasite-
tulla parvekkeella tai 
verannalla. 

Kaikkia keväisiä 
sipulikukkia voi käyt-
tää myös sisällä, mutta läm-
pimässä niiden kukinta-aika 
jää melkoisesti ulkotiloja ly-

hyemmäksi. Kukinnan loput-
tua ruukkujen kastelua kan-
nattaa jatkaa aina maan su-
lamiseen saakka, jos sipulit 
mielii istuttaa omaan kukka-
penkkiin kasvamaan. Varsin-
kin tetenarsissi, helmililja ja 
krookukset kukkivat innok-
kaasti uudelleen seuraavana 
vuonna.

Pääsiäisen varsinaiset si-
säkukat ovat usein keltaisia, 
valkoisia tai oransseja. Kaik-
kia näitä värejä löytyy esimer-
kiksi tulilatvasta, joka sitkeä-
nä ja vähällä vedellä pärjäävä-
nä kasvina kukkii jopa kolmi-
sen viikkoa. Runsaskukkaiset 
begoniat antavat jo esimakua 
kesän ruukkukasvikaudes-

ta, ja pisteeksi i:n pääl-
le voi valita au-
ringonkeltai-
sia ruukkuger-
beroita. Niitä, 

kuten tulilat-
vojakin, saa 
pieneen ti-

laan tai lap-
sen käteen sopivi-

na miniversioinakin.

Pääsiäinen kukkii 
sisällä ja ulkona

Pääsiäisen varsinaiset 
sisäkukat ovat usein 
keltaisia.
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Huutokaupat

Kokoukset MyydäänKoulut ja kurssit

Palvelukseen halutaan

Ostetaan

Työtarjouksia
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Vammalan
Moottoripyöräilijät ry

tallilla, Asemakatu 18
-hallitus-

Kuvin ja sanoin 
Etiopiasta

Etiopian ongelmat tulevat tutuksi Huittisissa.

Raimo ”Aki” Tuppurainen 
kertoo Etiopiasta sanoin ja 
kuvin Huittisten seurakunnan 
Helena-salissa tiistaina 6.4. 
kello 18.30.

Etiopia on maailman köy-
himpiin kuuluvia maita. Pirk-

ko ja Raimo Tuppurainen 
ovat olleet Kansanlähetyk-
sen lähetteinä Etiopiassa lähes 
15 vuotta. Viimeinen työkau-
si oli 2003-2009. Tällä hetkel-
lä he ovat kausilomalla ja asu-
vat Eurassa.

Erkki K. 
Mäkinen 

johtaa käsi- 
ja taide-

teollisuus 
ry:tä

Satakunnan käsi- ja taideteol-
lisuus ry:n vuosikokous valit-
si yhdistyksen puheenjohta-
jaksi  toimitusjohtaja Erkki  K. 
Mäkisen Sastamalasta. Halli-
tuksen jäseniksi valittiin ko-
tiseutuneuvos Birgit P. Jaako-
la Kiikoisista, toiminnanjoh-
taja Marjut Koivisto Luvialta, 
toimittaja Satu Ojala Huitti-
sista ja yo-merkonomi Tui-
ja  Linnamaa Noormarkus-
ta. Hallituksessa jatkavat ai-
kuiskoulutusjohtaja Ilpo Moi-
sio Kokemäeltä, Kteo Pirkko  
Vahtoranta Raumalta, yrittä-
jä Johanna Ruohomäki Kan-
kaanpäästä sekä assistentti 
Maija Santikko Porista. Koko-
uksessa puheenjohtajana toi-
mi Maija-Liisa Tohni Köyli-
östä.

Satakunnan käsi- ja tai-
deteollisuus ry kuuluu valta-
kunnalliseen käsi- ja taide-
teollisuusliitto Taito ry:een. 
Satakunnan käsi- ja taidete-
ollisuusyhdistyksen toimin-
ta-ajatus on käsi- ja taidete-
ollisuuden edistäminen taito-
na, elinkeinona ja kulttuuri-
na. Yhdistyksen toimipisteissä 
järjestetään kursseja ja työpa-
joja sekä näyttelyitä.

Yhdistyksellä on neuvon-
taa ja koulutusta tarjoava tai-
tokeskus mm Huittisissa,  Sas-
tamalassa ja Säkylässä. Yh-
distys omistaa myös kak-
si myymälää, joista toinen on 
Sastamalassa sijaitseva Iha-
nien tavaroiden kauppa, joka 
hoitaa myös Herra Hakkarai-
sen talon palvelut ja markki-
noinnin. 



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Huoltopalvelut

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

Hoitopalvelut

Hoitopalvelut

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

Kiitos Sari Hassi hyvästä kir-
joituksesta Alueviestissä 17.3. 
Päättäjien olisi hyvä muistaa, 
että Sastamala on muutakin 
kuin Vammalan keskusta.

Vähitellen karsitaan palve-
luja syrjäkyliltä. Ennen kun-
taliitosta luvattiin, että mi-
kään ei muutu, mutta kuinkas 
sitten kävikään? Ne verorahat 

kyllä kelpaavat myös meiltä 
syrjäkyläläisiltäkin. 

Ai niin, yhdessä asiassa ol-
laan tasa-arvoisia: yhtä huo-
nosti auratut kadut on tänä 
talvena ollut niin meillä tääl-
lä Uotsolassa kuin Vamma-
lan keskustassakin. Tosin se ei 
paljoa mieltä lämmitä.

Yx uotsolalainen

Kiitos hyvästä hoidosta
Fakta Pekka Huppuselle: rip-
pikoulutupakointia ei koko-
naan kitketä, vaikka rangais-
tus olisi mikä. Uskoisin pitä-
neeni niin monta rippikoulu-
leiriä, että asian tiedän.

Kukaan ei pysty niin tark-
kaan valvomaan n. 30 ihmis-
tä, ettei joku pystyisi tupakoi-
maan salaa halutessaan. Vai 
suositteletko leireille liiketun-
nistimia, valvontakameroita 
ja aitoja rajaamaan ihmiset sa-
maan tilaan jatkuvasti.

Jos tupakointi on kielletty, 
asiaa valvotaan ja joku tupa-
koi salaa, niin sallitaanko tu-
pakointi siinä tapauksessa ?

Keskustelu Alueviestin 
palstalla ei tätä asiaa ratkaise.

Mennään mieluummin 
vaikka Superin Nesteelle puhu-
maan asiasta. Tarjoan kahvit. 

PS: Kenenkään ei tarvitsisi 
tupakoida ja kaikki 15-vuoti-
aat tekisivät sen mukaan, mitä 
sanotaan, jos eläisimme ihan-
nemaailmassa. 

Hankalampaa on, kun soit-
taa nuoren kotiin ja vanhem-
pi sanoo ostaneensa tupakat, 
joiden polttamisesta nuori on 
jäänyt kiinni. Kenen syy tupa-
kointi silloin on? Ei sentään 
kai kirkon?

Petri Sorva
Nuorisotyönohjaaja

Huittisten seurakunta
Sastamalan seurakunnan 

jäsen

Yleisöltä

Olen viimeiset kolme vuotta 
seurannut terveyskeskuksen 
ja sairaalan toimintaa työni 
puolesta aika läheltä. Halu-
an kiittää terveyskeskuksen ja 
sairaalan koko henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä.

Terveyskeskuksen päivys-
tys saa helposti kritiikkiä kun 
ei vastata puhelimeen ja päi-
vystyksessä on tuntien jonot. 

Tiistaina 23.03.2010 jou-
duin hakeutumaan päivystyk-
seen lievien rintakipujen ta-
kia.

Sydänfi lmi otettiin heti, ku-
ten myös verikoe. Onneksi sy-
dänfi lmi oli ihan normaali ja 
vaiva ihan tavallista lihaski-
pua.

Minulla oli lääkärin lau-
suntoa odotellessa aikaa seu-
rata päivystyksen toimintaa. 
Päivystyksessä oli neljän tun-
nin jono, hoitajia kaksi ja yk-
si lääkäri. Hoitajan ajasta puo-
let meni selitellessä, miksi on 
näin pitkät jonot ja koska tulee 

kysyjän aika lääkärillle toisen 
vastaillessa  puhelimeen. Var-
sinaiseen hoitotyöhön ja lää-
kärin avustamiseen jäi aikaa 
varsin vähän. Päivystykseen 
tulevien pitäisi muistaa se, et-
tei lääkärin työ ole potilaan 
kohdalla vielä loppu, kun po-
tilas lähtee ulos. Potilaan asi-
at pitää myös kirjata. Ei hoitaja 
voi tehdä potilaille aikataulua. 
Ei kaikkien vaivat ole saman-
laisia. Kyllä minusta lääkäri 
ja hoitajat tekivät parhaansa, 
mutta kaikella on rajansa.

Kyllä terveyskeskusten jo-
nojen syitä pitää hakea muu-
alta. Vika ei ole hoitajissa eikä 
lääkäreissä.

Muistakaa hyvät ihmiset 
silloin kiittää, kun on kiitok-
sen aika.

On paljon maita, joissa ei 
ole koko terveydenhuoltoa.

Hyvästä hoidosta kiittäen,
Voitto Välimäki

Pekka Huppuselle jälleen

Syrjäkyliltä

Henkilö on ollut yli 10 vuot-
ta tuuraamassa vanhustenhoi-
don vuosiloma-, sairausloma- 
ja vuorotteluvapaasijaisuuk-
sia. Osa sijaisuuksista on ollut 
yli puolen vuoden mittaisia, 
joten kysymys on ollut mel-
keinpä jatkuvasta työsuhtees-
ta. Sairaslomalla hän on ollut 
tämän kymmenen vuoden ai-
kana 3 päivää, melkoinen saa-
vutus. Työmotivaatio on ollut 
hyvä, mennyt aina iloisena ja 
hyväntuulisena töihin.

Nyt ei häntä työtoverien il-
moituksen mukaan ei enää 
kutsuta töihin, koska hänel-
lä ei ole lähi-hoitajan tutkin-
toa. Oi pyhä yksinkertaisuus, 
kymmenen vuoden työrupea-
ma ei anna pätevyyttä laito-

sapulaisen töihin. Hänen riit-
tämättömyyttään laitosapu-
laisen tehtäviin, kymmenen 
vuoden työkokemuksen jäl-
keen eivät voineet ilmoittaa 
Saspessa työskentelevät esi-
miehet vaan tämän ilmoitti-
vat työtoverit. Eikö esimiehil-
lä ole rohkeutta ilmoittaa moi-
sesta asiasta, vaan asialle pan-
naan työtoverirassukat. Miten 
henkilön epäpätevyys tuli ilmi 
vasta Saspen aikana, miksei ai-
kaisemmin?

Nyt tuuraajat tulevat ”jos-
takin” kaukaa ja ovat tulles-
saan aina uusia tehtävissään, 
sekä hoidokeille outoja. Tä-
mä henkilö on saatu tarvitta-
essa paikalle jopa tunnin hä-
lytysajalla.

Yleiseti kehutaan, että nais-
ten johtamissa organisaatiois-
sa on inhimillinen ote, tämä 
tapaus ei ainakaan tue väitet-
tä, vaan on jopa esimerkki tiu-
kasta Napoleonmaisesta kom-
leksista. Kymmenen vuoden 
pyyteetön palvelus palkitaan 
tällä tavalla.

Jokin aika sitten oli lehdis-
sä Saspen johtajan haastatte-
lu. Haastattelusta saa sen käsi-
tyksen, että Saspessa on vallan 
mainio työilmapiiri ja tulok-
set sen mukaisia. Herää kysy-
mys tietääkö hän asioista ja jos 
tietää, miksei puutu outoihin 
johtamistapoihin vaan antaa 
niille siunauksensa.

Asioita seurannut

Saspen outoa henkilöstöpolitiikkaa

Hanskojen löytäjälle
Hei sinä onnellinen, joka löy-
sit Lidlin polttoainejakelupis-
teellä Vammalassa   pudotta-
mani hanskat.

Sen sijaan, että olisit nosta-
nut ne polttoainetankin pääl-
le, otitkin ne parempaan tal-
teesi.

Ota nöyrästi pipa pois pääs-
täsi ja luo muikea katse hans-
koihin, joihin olet ujuttamas-
sa käsiäsi, sillä ne ovat sen-
tään nähneet ja kokeneet Ki-
limanzaron hyytävät pakkaset 
ja tuiskut!

Pentti Rautanen

Ilmaise mielipiteesi, 
lähetä postia 

toimitus@alueviesti.fi  tai 
PL 101, 38201 Sastamala

Kiitos aluesairaalaan
Lämmin kiitos todella hyvästä 
hoidosta Vammalan alusairaa-
lan ensiavussa 27.3 iltapäiväl-
lä työskennelleille hoitaja An-
nelle ja lääkäri Sadulle. Kaltai-
siinne esimerkillisiin auttajiin 
törmää harvoin! Pelastitte päi-
väni ammattitaidollanne, ystä-

vällisyydellänne ja aidolla vä-
littämisellänne.  

Parempaa hoitoa en olisi 
voinut saada. Kiitos teille! 

Hyvinhoidettu & 
tyytyväinen potilas 



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 31.3.-3.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 2.4.Perjantai 2.4.Keskiviikko 31.3.Keskiviikko 31.3.

Lauantai 3.4.Lauantai 3.4.Torstai 1.4.Torstai 1.4.

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Antiikkia, antiikkia
10.50 Kämmekät: 
 Soikkokaksikko
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 - 11.55 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
13.50 Ensyklopedia
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Luontohetki: 
 Jättisalamanteri
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 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: Pirtutrokarit
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Hercule Poirot
10.20 Puoli seitsemän
10.50 Kämmekät: 
 Valkolehdokki
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Rakkauden tähden: 
 Giulio ja Arja
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Luontohetki: Brasilian 
 murikit
14.55 Pisara
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
16.00 Historiaa: Trotskin nousu 
 ja tuho
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Hercule Poirot
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Ruotsin kuningas-
 perheen vuosi 2009
19.30 Kettu osaa monta asiaa
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Pariisin varpunen - 
 Edith Piaf
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Réunionin 
paratiisisaari
09.00 Tv-uutiset
09.05 Hercule Poirot
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
11.00 - 11.05 Tv-uutiset
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Päijännesinfonia
13.00 Aamusydämellä
13.35 Ensyklopedia
13.45 A-talk
14.30 Luontohetki: Merikotkan 
 saalismatkat
14.55 Pisara
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 MOT: Raiskaus ja 
 rangaistus
16.25 Tosi tarina: Pirtutrokarit
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Rajaton - Laulu valolle
19.10 Candlefordin postineiti
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.00 Ammatti: suomalainen 
 kirjailija Jari Tervo
22.00 Jeesuksen viimeiset 
 päivät (K15)
23.25 Kotikatsomo: 
 Päivät kuin unta (K15)
00.10 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
09.00 Tv-uutiset
09.05 Väärällä maalla
09.55 Tv-uutiset
10.00 Ammatti: suomalainen 
 kirjailija Jari Tervo
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Myrkyttynyt 
 kehomme
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Kettu osaa monta asiaa
13.55 Puutarhan lumoissa
14.25 Dibleyn kirkkoherra
15.05 - 15.20 Ihmisten puolue
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: Kuivuuden 
 kourissa
19.40 Midsomerin murhat (K13)
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.00 Make up!
21.30 Uutisvuoto
22.00 Jeesuksen viimeiset 
 päivät (K15)
23.25 - 23.48 Benidorm

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 nouto-
 ruokaa
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

06.50 Pikku Kakkonen
07.52 Neppajymykerho
08.00 Olivia
08.21 Poinzi
08.36 Pertti ja Purtti
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 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 Suomi express
15.25 Akuutti
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Postimies Pate
17.28 Pikku Kakkonen
18.00 Seitsemäs taivas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Makujen matkassa: Aitoa 
 Aasiaa
19.45 Musiikkihetki: Ami 
 Aspelund
19.50 Etsivä Lea Sommer
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV extra: Laki ja 
 oikeudentaju
22.35 Silminnäkijä: Köyhä ja kipeä
23.05 Pirunpeli (K15)
23.50 Man to Man

06.50 Pikku Kakkonen
08.06 Olivia
08.26 Tiheikön väki
08.52 Pelikaanimies-
 musiikkivideo
08.55 Ystäväni Anna
09.40 Kino: Maailman ovi
10.00 Serkkumme simpanssi
10.45 McLeodin tyttäret
11.30 Aarreplaneetta
13.05 Vuoristosairaala
13.50 Jumppa : Voimaa 
 keskivartaloon 1
14.20 Musiikkihetki: 
 Maria ja Cata
14.30 Ajankohtainen kakkonen 
 Special: Pitkät jäähyväiset
15.20 Estradilla: Ristinkantaja
16.30 Ötökän elämää
18.05 Jim Salabim Taikashow
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Musiikkihetki: Maria 
 Laakso, Fredi
19.20 Pressiklubi
20.00 Kätevä emäntä
20.30 Jurismia!
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Serrallonga, Katalonian 
 sankari (K15)
23.35 Sopranos (K15)
00.25 True Blood (K15)
01.15 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

07.45 Pikku Kakkonen
09.00 GALAXI
09.01 Anna ja lohikäärme: 
 Oma koti kullan kallis
09.30 Futaajat
09.44 Vasikantanssi: Eksyksissä
10.00 Taotao, pieni panda
 karhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45 Pieni talo preerialla
13.10 Ruohonjuuritasolla
13.15 Kolmen kopla
13.40 Musiikkihetki: EtCetera ja 
 Jakaranda
13.50 Puskuri
14.20 Pressiklubi
15.00 Musiikkihetki: Mikko 
 Salmi ja Exit
15.10 Pelikaanimies
16.35 V75-ravit
17.10 Matkapassi: Saksa
18.00 Olli Lindholm - mies 
 Yöstä
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 Kahden keikka
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Serrallonga, Katalonian 
 sankari (K15)
23.40 Da Vincin murha-
 tutkimukset (K15)
00.25 Yle Live: 
 Grammy-juhla 2010

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 poh-
joiset herkut
15.40 Biisikärpänen
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Metsien miehet
23.25 Myytinmurtajat
00.30 Kolmas kivi auringosta

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Kauhukeittiö
14.15 Masu pystyssä
14.45 Kaikki haluavat tyyliä
15.10 Sillä siisti
15.40 45 minuuttia
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Kaikkea sitä näkee
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 MM-ralli: Jordania
22.40 Ratkaisija
23.40 ‘70s
01.55 MM-ralli: Jordania
02.25 UEFA Europa League

06.00 MTV3 Chat
08.00 Studio55.fi 
08.30 Dibitassut
09.00 Repe Sorsan Show
09.25 Dinosaur King
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Emmerdale
11.00 Emmerdale
11.30 Toy Story - Leluelämää
13.10 Kaikkea sitä näkee
13.15 Ex List
14.10 Poikia ja tyttäriä
14.35 Joka kodin asunto-
 markkinat
15.05 Elixir
15.35 Jääkenttien kutsu
17.10 Kauniit ja rohkeat
17.35 Kauniit ja rohkeat
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 MM-ralli: Jordania
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
22.30 Formula 1: vapaat 
 harjoitukset
23.00 Riddickin aikakirja (K15)
01.15 MM-ralli: Jordania
01.45 Fringe - rajamailla
02.45 Televisa
03.45 - 06.00 Se Oikea 

07.25 F1 Ennakkotunnelmat
07.55 Uki
08.00 Tuomas Veturi
08.10 Tuomas Veturi
08.25 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
08.50 Dibitassut
09.20 Winx-klubi
09.45 Code Lyoko
10.10 Horseland - heppajengi
10.35 Prätkähiiret
11.00 Woimaxi
11.30 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.00 Astro-tv
13.00 Lomaräätälit
13.30 Salatut elämät
14.00 Salatut elämät
14.25 Salatut elämät
14.55 E! Hollywoodin tositarinat
15.50 Lauantain perheleff a: 
Notre Damen kellonsoittaja
17.30 Star Wars: The Clone Wars
18.00 Formula 1: aika-ajot
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 MM-ralli: Jordania
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Formula 1: Extra
22.35 Lotto ja Jokeri
22.40 Selviytyjät
23.40 Stepfordin naiset
01.25 Formula 1: aika-ajot
01.55 MM-ralli: Jordania

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.00 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

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Puuha-Pete: hommat 
 hoituu!
08.00 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 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 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Lost (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Konttori
00.10 Ostosruutu
00.25 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Hyvästit sotkulle
08.30 Hyvästit sotkulle
09.00 Nigella
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Elokuva: Liisa Ihme-
 maassa
11.55 Elokuva: Nuori musta ori
12.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
13.00 Vatsasta maailmaan
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 Kuorosota
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Nopeat ja 
 kuolleet (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.15 Elokuva: Total Eclipse - 
 kielletyt tunteet
02.20 Ostosruutu
02.35 - 07.30 Älypää-TV

07.30 Ostosruutu
08.30 Ostosruutu
09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.30 Matkaoppaat
12.00 Kellarin kunkku
12.30 Snoukkabisnes
13.30 Kyle XY
14.25 Vaaleanpunainen 
pantteri
14.35 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.05 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.35 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.05 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.35 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.05 Elokuva: Pingviinien 
 matka
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Marvinin 
 tyttäret
22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 American Chopper
00.05 Elokuva: Mean Streets
02.10 Ostosruutu
02.25 - 06.00 Älypää-TV

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
13.55 Criss Angel - tajunnan
 räjäyttäjä
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

07.00 Dinosaur King
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
14.15 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
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 Perheen kalleudet
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 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Mansikka-Marja
07.25 Warner esittää: Zorro

07.50 Pilanpäiten
08.00 Lemmen viemää
08.50 Stylisti Rachel Zoe
09.45 Pilanpäiten
10.00 Rillit huurussa
10.25-13.45 Rillit huurussa
13.45 Criss Angel

14.10 E!: Suoraan Hollywoodista
15.05 Hills
15.35 Poliisikoira Rex
16.30 Lemmen viemää
17.30 Sauma
18.00 Will & Grace
18.30 Frendit

19.00 American Idol
21.00 Xtra Factor
21.30 Teräspallit (K13)
22.00 Num3rot
23.00 C.S.I. Miami
00.00 Dollhouse
00.55 Elämää Philadelphiassa 

06.00 Sub chat
11.40 Ostos-tv

14.40 E! Hyvältä näyttää
15.40 E! Stailaa kotini!
16.10 Mad TV
17.00 Xtra Factor
17.30 Sauma
18.00 Meidän häät
19.00 American Idol

20.00 Gwyneth Espanjassa
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

 04.00 Teematieto
09.00 Opettaja.tv
10.00 Opettaja.tv: Jos olisit 
minä
10.15 Opettaja.tv: Olipa kerran 
keksijä

10.40 Teematieto
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

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

09.30 - 09.55 Studio Kotro
10.00 Olipa kerran...ihminen

16.00 Kolmas ulottuvuus: 
 Dylanin hengessä
17.00 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
17.51 8 mm katse: Marketti

18.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut
18.54 Maan aarteet
19.00 Elävä Arkisto: Matkailu
19.30 Pieni moskeija preerialla

19.53 Rakennustaiteen aarteita
20.05 Mitä kulutus maksaa?
20.30 Veitsen terälläs
21.00 Matematiikan historia
22.00 Kino: Yövartio (K15)

08.55 Muistia etsimässä
10.30 Versailles, aurinko-

 kuninkaan unelma
12.05 Versailles, 
 Ludvig XV:n unelma
13.40 - 14.25 TV-arkisto: 
 M. A. Numminen 70 v

14.25 Suuri sininen (K11)
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 Rembrandtin syytös
23.30 Mullan alla (K15)

10.00 Pykäliä ja purtavaa
10.35 Japania Erinin kanssa

11.00 Fritz Wunderlich
12.00 Beethoven: Missa solemnis
13.25 Kolmas ulottuvuus: 
 Hautausmaakerho
14.55 Studio Kotro

15.20 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
16.15 Veitsen terällä
16.45 Mitä kulutus maksaa?
17.10 Tiededokumentti

18.00 Avaruuskansiot
18.10 Historia: Sotakoneita
19.00 Lapset puhuvat
19.05 Arbatin lapset
19.53 Maan aarteet

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

13.25  Armon kalliolla
13.55  Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa
14.55  Benny Hinn
15.25  Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55  Kaivo
16.25  Pelastusrukous
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Pääsiäiskertomus
17.15  Taiteilija kuvassa
17.30  Café Raamattu
18.00  Ermot
18.30  Sanan ja runon tuoksua
18.45  Ruokaa ja toivoa

19.00  Elämä ihmeissä
19.30  Hyvät, pahat ja pyhät
20.00  Kosketus
20.10  Avainmedian uutiset
20.25  Ylistysliike
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Uusi elämä
21.40  Wake Up!
22.25  Katupaimen
22.35  Hartaushetki
22.45  Missä olet?
23.15  Rohkaisua Raamatusta 
23.30  Jeesuksen jäljillä

00.30  Kirja
01.00  Pääsiäiskertomus
01.15  Taiteilija kuvassa
01.30  Café Raamattu
02.00  Sanan ja runon tuoksua
02.15  Ruokaa ja toivoa
02.30  Elämä ihmeissä
03.00  Hyvät, pahat ja pyhät
03.30  Kosketus
03.40  Avainmedian uutiset
03.55  Ylistysliike
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Uusi elämä

08.30 Eliinan eväät
09.00  Jänö Mustakorva
09.10  Suuri Pääsiäiskirja
09.30  Lentävä talo
10.00  Matka pääsiäiseen
10.30  Benny Hinn
11.00  Yliluonnollista
11.30  Nokia Missio
12.00  Leo Meller ja ystävät

12.30  TV7 Israel News
12.40  Cantate!
13.10  Peittämättömin kasvoin
13.40  Pawson
14.30  Vapahtajan 7 sanaa ristiltä
15.25  Viimeinen ateria
16.25  Pelastusrukous
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Polvijärven pastori
17.30  Yltäkylläinen elämä
18.00  Lasten Taivas
18.30  Ruutupyhäkoulu

18.50  Anna kulkee enkelin kanssa
19.00  Kaivo
19.30  Café Raamattu
20.00  Valoa ja varjoja
20.55  Ylistysliike
21.00  TV7 Jerusalem Uutiset
21.10  Israel puhuu
21.40  Kuvaraamattu
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  Valoa ja varjoja
04.25  Ylistysliike
04.30  TV7 Jerusalem Uutiset
04.40  Israel puhuu
05.10  Kuvaraamattu
07.30  Elämän virta
08.00  Koputus

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

12.00  Leo Meller ja ystävät
12.30  TV7 Israel News
12.40  Uusi elämä
13.10  Wake Up!
13.55  Katupaimen
14.05  Hartaushetki
14.15  Missä olet?
14.45  Rohkaisua Raamatusta
15.00  Jeesuksen jäljillä
16.00  Kirja
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Eliinan eväät
17.30  Jänö Mustakorva
17.40  Suuri Pääsiäiskirja

18.00  Lentävä talo
18.30  Matka pääsiäiseen
19.00  Benny Hinn
19.30  Yliluonnollista
20.00  Nokia Missio
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Cantate!
21.40  Peittämättömin kasvoin
22.10  Pawson
23.00  Vapahtajan 7 sanaa ristiltä
23.55  Viimeinen ateria
00.55  Pelastusrukous
01.00  Eliinan eväät

01.30  Jänö Mustakorva
01.40  Suuri Pääsiäiskirja
02.00  Matka pääsiäiseen
02.30  Benny Hinn
03.00  Yliluonnollista
03.30  Nokia Missio
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Cantate!
05.10  Peittämättömin kasvoin
05.40  Pawson
06.30  Vapahtajan 7 sanaa ristiltä
07.25  Viimeinen ateria
08.25  Pelastusrukous
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04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Kuivuuden 
 kourissa
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Luontohetki: 
 Kalliovuorilla
11.45 Vielä virtaa
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Ykkösdokumentti: 
 Työtä taitajille
14.10 Ylikomisario Morse
15.55 Tanskan kuningasper-
 heen vuosi 2009
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 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
18.55 Neiti Marple: Askel 
 tyhjyyteen
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.00 Ykkösdokumentti: 
 Utsjoen Beckhamit
22.15 Hiljainen todistaja (K15)
23.55 - 04.00 Uutisikkuna 

08.00 Tv-uutiset
08.05 Nostos ja algos
09.00 Tv-uutiset
09.05 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.00 Tv-uutiset
10.05 - 10.54 Kivijalka
11.00 - 11.05 Tv-uutiset
11.10 Tie Avonleaan
11.55 Historiaa: Himmlerin 
 henkilääkäri
12.50 - 13.10 Kevääntuoja
13.15 Neljä matkaa Vantaan-
 joella
14.30 Luontohetki: Perun-
 kyssäkurki
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.51 Pisara
15.55 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
16.25 Adamello - lumoava 
 luonnonpuisto
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin seikkailut
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
18.30 Uutisvuoto
19.00 Prisma: Ida-fossiilin tarina
20.00 Kohtaamisia Jeesuksen 
 kanssa
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.00 Juoksuhaudantie (K11)
22.50 Ei kenenkään maa (K15)
23.20 Historiaa: CIA:n salaiset
 kokeet

04.00 Uutisikkuna
05.55 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.25 Tosi tarina : Freddyn 
 kauppa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Jumalanpalvelus
14.00 Tosi tarina: Se on sitten 
 Solmu
14.30 Luontohetki: Maantie-
 kiitäjän maisemissa
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.55 Ruotsin kuningas-
 perheen vuosi 2009
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Prisma Studio
19.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
20.00 Tosi tarina: Rallikylä
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Ketjukolari
22.45 Make up!
23.15 Tv-uutiset
23.20 Prisma: Ida-fossiilin 
 tarina

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.25 Tosi tarina: Hakiksen jengi
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 - 11.55 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
13.50 Eläinten elämää maalla j
 a merellä
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Luontohetki: Punajätti-
 kengurut
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
16.00 Avara luonto: 
 Kuivuuden kourissa
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: My Lain aaveet
19.55 Ukot
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja 
 V5-ravipeli
21.05 Voimala
21.55 Marilyn Hotchkissin 
tanssikoulu

07.45 Unna Junná
08.02 Jessin kanssa
08.14 Tohelon ja Torvelon 
 pääsiäinen
08.22 Jojon sirkus
08.47 Pieni Harmaakani
09.00 GALAXI
09.01 Hupsisen perhe
09.24 Poinzi
09.41 Late lammas
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Alfred J. Kwak
10.24 Ruohonjuuritasolla
10.30 Summeri
10.46 Kesärakkaus
11.09 Summeri
11.30 Jumppa
12.00 Rune - eläinten kuningas
12.30 Roxanne
14.15 Sydänmailla
15.00 Coco Chanel
16.35 Musiikkihetki: 
 Maarit Hurmerinta
16.50 Kohtauspaikka: Luokkakuva
17.20 Dokumenttiprojekti: 
 Maan muisti
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
20.00 Kunnian hinta
20.54 Tarinateltta esittää
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Kohtauspaikka: Luokkakuva
22.35 Scarlett
00.05 Seksin ABC (K13)
00.30 Sopranos (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.48 Neppajymykerho
07.56 Postimies Pate
08.24 Futaajat
08.38 Mire bala kale hin
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Summeri
09.56 Kesärakkaus
10.19 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Serkkumme simpanssi
12.10 Olli Lindholm - mies Yöstä
13.00 Kunnian hinta
13.55 Turvetta ja timantteja
14.45 Musiikkihetki: EtCetera
14.55 Ensiaskeleita
15.00 - 16.30 Coco Chanel
16.35 Naapurini Totoro
18.05 Vuoristosairaala
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Musiikkihetki: Juha Tapio
19.20 Riskirajoilla: Kovaa ja 
 korkealla
19.50 Puskuri
20.20 Mummo
20.45 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää
20.50 Kätevä emäntä
21.20 Armoton luonto
21.45 Yhteys
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Silminnäkijä: 
 Soluttautuja
22.35 - 23.25 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
08.24 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Vuosi Taalainmaalla
10.50 McLeodin tyttäret
11.35 Mistralin tuulet
12.00 Riskirajoilla: Alaskan 
 ravunpyytäjät
12.50 Uutisvuosi
12.55 Vihaan sinua - rakas
14.10 Ikimuistoinen: Leif Wager
14.25 Lehmän vuosi
15.15 Kolmen kopla
15.40 Majakan valot
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Kekseliäs Kaisa
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 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: yleisön 
 pyynnöstä
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!
08.25 Hillitön hotelli: Väärä Af
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 Skandaali tyttökoulussa
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 Salainen miljonääri
20.50 Tanssikipinä
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki: Erikoisyksikkö 
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Nuorallakävelijä

06.00 Se Oikea
07.10 Ostoskanava
07.40 Tehotytöt
08.05 Viidakon Ykä
08.30 Dibitassut
09.00 F1 Ennakkotunnelmat
09.30 Joka kodin asuntomarkkinat
10.00 T.i.l.a.
10.30 Jokakoti.fi 
11.00 Pientä pintaremonttia
11.30 Elixir
12.00 Vihreä Kulta
12.30 Salatut elämät
13.00 Salatut elämät
13.30 Myytinmurtajat
14.35 Pilanpäiten
14.45 Pilanpäiten
14.55 Eläintohtori
16.35 Kaikkea sitä näkee
16.40 Menestyksen takana: 
Lemminkäinen
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 - 06.00 Se Oikea

08.30 Dibitassut
09.00 Repe Sorsan Show
09.25 Dinosaur King
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Emmerdale
11.00 Emmerdale
11.25 Toy Story 2
13.15 Lipstick Jungle
14.05 Unelma-asunnot
15.05 X Factor
16.25 E! Hollywoodin tositarinat
17.10 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Poseidon
21.50 Kaikkea sitä näkee
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Burn Notice
23.25 Corleone (K15)

05.20 Aamusää
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 L-koodi
00.30 Kolmas kivi auringosta
01.00 Televisa
02.00 - 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
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 45min Special: 
 Pelastuneet
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
23.30 Myytinmurtajat
00.35 Kolmas kivi auringosta

06.00 Ostosruutu
07.00 Ostosruutu
08.00 Vanessa ja pikkuväki
08.30 Unitupa
08.55 Vaaleanpunainen 
 pantteri
09.05 Inno
10.00 Eden
10.30 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
13.00 Frasier
13.25 Frasier
13.55 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 Tanja ja Eläinsairaalan 
 lemmikit
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: The Aviator - 
 Lentäjä
00.10 FlashForward
01.05 Lost (K15)
02.05 Ostosruutu
02.20 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.05 Uuteen kotiin
09.00 Nigella
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Elokuva: Bobby Jones - 
 syntynyt mestariksi
12.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
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 Sairaala
19.30 Eläintenpelastustiimi
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 Frasier
23.45 Kasarmin naiset

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.05 Uuteen kotiin
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 Sairaala
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Inno
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat
22.00 Suomi D: Scandinavian 
 Hunks
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Start!
00.20 Las Vegas
01.20 Ostosruutu

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Uuteen kotiin
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 Sairaala
19.30 Eläintenpelastustiimi
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 Piilokamera
14.00 Kukkulan kuningas
14.30 Baywatch

15.30 Sauma
16.00 Muodin huipulle
17.00 Top Chef
18.00 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
19.00 American Idol
21.00 Harry Potter ja 

 Azkabanin vanki
23.45 Tosipaikka: 
 Pakkomielteiden vangit
00.45 Yli synkän virran
01.40 Tähtiportti
02.30 - 06.00 Se Oikea

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
08.50 Dallasin diivat tyttärineen
09.20 Criss Angel
09.50 Pilanpäiten
10.00-13.20 Rillit huurussa
13.20 American Idol

15.00 Biisonimafi a
15.30 Hills
16.00 Poliisikoira Rex
17.00 Lemmen viemää
18.00 Sauma
18.30 Will & Grace
19.00 American Idol

20.00 Kovan onnen kundi
20.30 Simpsonit
21.00 Harry Potter ja liekehtivä pikari
00.00 Teräspallit (K13)
00.30 Num3rot
01.25 Pakkomielteiden vangit
02.25 Playboy-talon tytöt

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
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 Tähtiportti
00.00 Eureka
00.50 Genesis - tappajan jäljillä 

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
10.00 Milk Bar
11.00 Ostos-tv
14.00 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
14.25 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 Treffi  t pimeässä
22.00 Dollhouse
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari

09.10 - 09.55 TV-arkisto: 
M. A. Numminen 70 v

09.55 Rembrandtin syytös
11.35 Forsytein taru
12.30 Francon aika
13.45 Matematiikan historia
14.45 Lamastalgia

15.35 Ranskalainen kylä
16.24 Mestarin siveltimestä
16.35 Kertomuksia intiaaneista
18.00 Hermot pinnalla
19.30 Afrikan sinfonia

20.30 Ooppera-ilta: 
 Ovela kettu
22.10 Arbatin lapset
23.00 Jazzia Pohjoisesta
00.00 Elokuvamusiikin kulta-aika

09.20 Mykkää valoa 
 1920-luvun Suomesta

09.59 Elokuvaohjaaja: Matti Ijäs
10.51 Näyteikkuna
11.23 Viimeinen keikka
12.16 Painija
13.45 Tieteen paikka

14.15 Poincarén konjektuuri
15.15 Viipurin taidemuseon tarina
16.10 Historia: Kertomus taistelusta
17.03 Sininen sana
17.10 Lapset puhuvat

17.15 Vuosi 1939
19.00 Francon aika
20.15 Ilmastodieetit
21.00 Jools Holland show
22.00 Popkult

10.00 Opettaja.tv: Ajatusdemo
10.15 Bajo el cielo de Madrid 

10.20 Teematieto
16.00 Kokemuksia luontaishoidoista
16.25 Ihmeellinen tiede
16.30 Japania Erinin kanssa
16.55 Värikkäitä makuja

17.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut
17.54 Kalevala nyt
18.00 Opettaja.tv
18.30 Studio Kotro

18.55 Lapset puhuvat
19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
20.00 Klassikkotarinoita: Korttipeli
21.00Kertomuksia intiaaneista
22.15 Märta Tikkanen 75 v

10.00 Opettaja.tv: Jos olisit minä
10.15 Olipa kerran keksijä

10.40 Teematieto
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Kokemuksia luontaishoidoista
16.55 Lapset puhuvat
17.00 Cernin aikakone

17.53 Kalevala nyt
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja
18.30 Tieteen paikka
19.00 Kino: Henrik V

21.10 Eero Aarnio: Myhäilevät 
 muodot
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  Valoa ja varjoja
12.25  Ylistysliike
12.30  TV7 Jerusalem Uutiset
12.40  Israel puhuu

13.10  Kuvaraamattu
15.30  Elämän virta
16.00  Koputus
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Come Home Kids
17.30  Suuri Pääsiäiskirja
17.50  Kosketus
18.00  Parantava rukous 
18.30  Ilpoisten piiri
19.00  Juuret lähteellä
19.30  Kirja
20.00  Ajankohtaista taivaasta
20.30  Vanha Testamentti 
 avautuu

21.05  Hartaushetki
21.15  Rohkaisua Raamatusta 
21.30  Jumalan juoksutytöt
22.00  Marttyyrien ääni
22.30  Café Raamattu
23.00  Juuret lähteellä
23.30  Varustamo
00.00  Derek Prince
00.30  Elämän sykkeessä
01.00  Suuri Pääsiäiskirja
01.20  Kosketus
01.30  Parantava rukous
02.00  Ilpoisten piiri
02.30  Juuret lähteellä

03.00  Kirja
03.30  Ajankohtaista taivaasta
04.00  Vanha Testamentti 
 avautuu
04.35  Hartaushetki - 
 kohti pääsiäistä
04.45  Rohkaisua Raamatusta 
05.00  Jumalan juoksutytöt
05.30  Marttyyrien ääni
06.00  Café Raamattu
06.30  Juuret lähteellä
07.00  Varustamo
07.30  Derek Prince
08.00  Elämän sykkeessä

08.30  Come Home Kids
09.00  Suuri Pääsiäiskirja
09.20  Kosketus
09.30  Parantava rukous
10.00  Ilpoisten piiri
10.30  Juuret lähteellä
11.00  Kirja
11.30  Ajankohtaista taivaasta
12.00  Vanha Testamentti 
 avautuu
12.35  Hartaushetki

12.45  Rohkaisua Raamatusta 
13.00  Jumalan juoksutytöt
13.30  Marttyyrien ääni
14.00  Café Raamattu
14.30  Juuret lähteellä
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  Reunalla
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  Pääsiäisen lupaus
00.50  Kosketus

01.00  Israel puhuu
01.30  Lasten Taivas
02.00  Reunalla
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

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  Lähetyskäsky. Nyt.
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  Ikuista rakkaus!
15.55  Parantava rukous
16.25  Pelastusrukous
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Nokia Missio
17.30  Superkirja
18.00  Lukuhetki
18.05  Musiikkia
18.10  Lasten kotipuu
18.30  Elämän sykkeessä

19.00  Iloa arkeen -Joyce Meyer
19.30  Innoituksen lähteellä
19.55  Musiikkia
20.00  Polvijärven pastori
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Uusi Testamentti avautuu
21.55  Sanan silta
22.25  Valoa ja varjoja
23.20  Musiikkia
23.30  Benny Hinn
00.00  Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.30  Kaivo
01.00  Nokia Missio

01.30  Lukuhetki
01.35  Musiikkia
01.40  Lasten kotipuu
02.00  Elämän sykkeessä
02.30  Iloa arkeen -Joyce Meyer
03.00  Innoituksen lähteellä
03.25  Musiikkia
03.30  Polvijärven pastori
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Uusi Testamentti avautuu
05.25  Sanan silta
05.55  Valoa ja varjoja
06.50  Musiikkia

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

13.30  Kosketus
13.40  Come Home
14.10  Yliluonnollista
14.40  Ruokaa ja toivoa
14.55  Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25  Pelastusrukous
15.30  Pääsiäisen lupaus
16.20  Kosketus
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  Lähetyskäsky. Nyt.
20.00  Juuret lähteellä
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Tie on valmis!
21.40  Sytkäri
22.10  Kaksi todistajaa
22.40  Armon kalliolla
23.10  Syvällisesti Sinun
23.40  Ikuista rakkaus!
00.25  Parantava rukous
00.55  Pelastusrukous

01.00  Hyvät, pahat ja pyhät
01.30  Yltäkylläinen elämä
02.00  Elämän virta
02.30  Derek Prince
03.00  Lähetyskäsky. Nyt.
03.30  Juuret lähteellä
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Tie on valmis!
05.10  Sytkäri
05.40  Kaksi todistajaa
06.10  Armon kalliolla
06.40  Syvällisesti Sinun
07.10  Ikuista rakkaus!

Naapurini Totoro 
TV2 maanantai 5.4.2010
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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

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 
soittamalla 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.

Viime viikon arvonnassa onni suosi Irmaa Houhajärveltä.

Turpakäräjien palkintona perjantaina 2.4.

TUOTEKASSI
Palkinnon lahjoittaa:

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. Kokkikerho Van-
hustentalon keittiöllä ti 6.4 klo 
16.30. Vuorossa 6-8v ryhmä. Ee-
ron ohjaama kakkukurssi Lavias-
sa keskuskoulun opetuskeittiöl-
lä la 10.4. Ilmoittaudu pikaisesti 
Pokulle. Lisätietoja toiminnasta 
Pokulta p. 0500-497 453 tai ko-
tisivuiltamme www.4h.fi /kiikoi-
nen-lavia

EL. Köyliön Yhdistys. Kinkerit 
Seurakuntatalolla, keskiviikko-
na 7.4. 2010 klo 13,30 Kutsut: EL. 
Kokemäen yhdistys, Iloiseen il-
ta-päivään Kokemäen Seurata-
lolle keskiv.21.4. 2010 klo 12,00. 
ilmoit. puh.040-7261297. EL. Sä-
kylän yhdistys, Kevät-tanssei-
hin Huovinrinteen Päällystöker-
holle perj.23.4. 2010 klo 18,30 il-
moit.15.4. puh.050-4912767

EL. Mouhijärven yhdistys. Kuu-
kausikokoontuminen ti.6.4.klo12 
Osuuspankin kokoushuoneessa, 
vieraana kotihoidon edustaja Sa-
spesta. Kaikille avoin muistiker-
ho ke.7.4. klo 13.30 Osuuspan-
kin kokoushuoneessa, ohjaajana 
Marita Pitkänen ja aiheena muis-
tin tuet. Kokemäen yhdistys kut-
suu viettämään huhtikuista ilta-
päivää 21.4. klo 12-16 Kokemä-
en Seuratalolle. Säkylän yhdistys 
kutsuu kevättansseihin Huovin-
rinteen päällystökerholle 23.4. 
klo 18.30 alkaen.

EL. Vammalan Yhdistys. Hal-
lituksen kokous Riitan luo-
na Vapaudenkatu ti 6.4. klo 13. 
Alueyhdistyksen tietovisa Vam-
malan seurantalolla pe 9.4. klo 
12. Huom! Tietoisku seuratalolla 
pe 16.4. klo11. Aiheet: hätä, ensi-
apu, kodin paloturvallisuus, tele-
visio ja keittiö, asiantuntijan alus-
tus, tervetuloa kuulemaan ja ky-
selemään. EL. Kokemäen yhdis. 
kutsut seuratalolla ke 21.4. klo 
12-16. Ohjelmaa, tarjoilua tanssia 
. EL. Säkylän kevättanssit Säkylän 
Huovinrinteen päällystökerholla 
pe 23.4. klo 18.30 tarjoilua, arpa-
jaiset, tanssit, ilm. 15.4. mennes-
sä p. 5157101 tai 050 376 4932.

EL:n Äetsän Yhdistys. Muis-
tattehan, tarinatupa to 8.4. klo 
14.00 Keikyän Seurakuntatalol-
la. Kahvia ja mukavia keskustelu-
ja.  Tervetuloa!

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Kerhoilta ti 6.4 klo 18 
alkaen Vammalan Seuratalolla.

Huittisten Eläkkeensaajat. Ker-
ho Runko 2:lla 6.4 klo12.00 laulu-
harjoitukset alkavat jo klo 11.00 
Forssaan kutsuille  lähtijät 13.4 
vielä mahtuu mukaan l-auto on 
Sixalla noin 10.20 siitä linja-auto 
asemalle.Kutsut Toejoelle 7.4 ota 
yhteys Ingaan puh 050 3692151 
jos tarvitset kyytiä koetetaan jär-
jestää kimppakyytiä.

Huittisten Seudun Eläkeläiset 
ry. Olemme saaneet vierailukut-
suja huhtikuulle seuraavasti: Ko-
kemäen Eläkeläiset Ry ke 14.4. 
klo 12.00 ja Keikyän Eläkeläisiltä 
ke 21.4. klo 12.00. Ilm. ja lähtöajat 
myöh. Kaalirannan salivuorot jat-
kuvat perjant. alkaen 9.4. Seuraa-
va johtokunnan kokous ja kerho 
7.4. klo 11.00 Runko II Kuntoran-
nan tuetut lomat anottava 10.4. 
mennessä Tietoa ja ilm. Olavilta 
0400-259806.

Huittisten seudun Koirayhdis-
tys. Sosiaalistumisringillä uusi 
aika: 5.4. alkaen maanataisin klo 
17.30 Huittisten Seppälän taka-
na. Lisät. Virpi, 0407459801

Karkun kotijoukot. Vuosikoko-
us Karkun asemalla keskiviikko-
na 21.4 kello 19. Kahvitarjoilu. 
Uudetkin karkkulaiset tervetu-
loa mukaan toimintaan.

Keikyän Eläkeläiset ry. Teatte-
riin Nokialle su. 11.4. linja-auto 

lähtee k.lo 13.20 reittiä: Jussin-
pelto - tori - kerrostalot - Kauppa-
kulma - Hellänmäki - Antinahde 
- Nokia. Matkalta mukaan. Muis-
tathan ”kotiseuturetken” 26.5. 
Myös Kuopion matkalle 15. - 17. 
6. on vielä paikkoja.

Keikyän sotaveteraanit. Vielä 
mahtuu Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnalliseen juhlaan 
Tampereen Pirkkahallille mene-
vään bussiin. Bussi lähtee ti 27.4. 
klo 7.50 Keikyän Kauppakulmalta 
ja klo 8.00 Pehulan torilta. Paluu 
arviolta klo 16 - 17 välillä. Bussi-
matka on ilmainen. Ilmoiitautu-
miset puh.joht. Matti Ahvoselle 
puh 0505661523 tai siht. Jorma 
Virralle puh 5133776 lauantaihin 
3.4. mennessä.

Kiikan Nuorisoseura. Lauantai-
na 8.5.2010 lähdetään Ahaa Teat-
teriin Tampereelle katsomaan Ta-
tun ja Patun Outo loma. Esitys on 
tarkoitettu yli 4 -vuotiaille. Lippu-
varaukset 7.4.2010 mennessä p. 
03-5136091/Heidi.

Lantulan seudun kyläyhdis-
tys. Lantula-talo:Pääsiäisloma 
2.-5.4. Yksityistilaisuus la 3.4. Vir-
silauluilta to 8.4. klo 19. Asuka-
silta Tyrväänkylän koululla  to  
15.4. klo 17.30 alkaen kahvilla. 
Osallistutaan runsaslukuisasti, 
seuraa lehtiä. Kevään viimeinen 
sunnuntailounas 18.4. La 17.4. ja   
24.4. klo 8.30-16 terveysliikun-
nan ja -ravinnon ja rentoutumi-
sen ohjausta hyvässä seurassa, 
mukana fysio- ja ravitsemustera-
peutti. Sastamalan opiston piirin 
kanssa yhteistyössä. Tied. ja ilm. 
Leena 050-3666953. Joutsenten 
reitin Lantulan seudun kehittä-
misilta 27.4. kahvitarjoilu klo 19.

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. Touhutunti 
jäänyt kokonaan pois. Napero-
jumppaa ei ole ti 6.4. Sunnuntai-
na 11.4. klo 15-17 Häijään kou-
lulla VÄRIKYLPY alle 2 vuotiaille. 
Mukaan mahtuu vain kuusi las-
ta. Ennakkoilmoittautuminen pe 
9.4. klo 17 p.040-704330/Anu-Rii-
ka. Pääsiäisen jälkeen tervetuloa 
perhekahvilaan 19.4. klo 10-12 
srk:n kerhotiloissa ja silloin lei-
vomme. Kuvia ja lisää tietoa yh-
distyksen nettisivuilta. Tervetu-
loa mukaan.

MLL:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Keskiviikkona 7.4. perhe-
kahvila Pilvessä klo 10 - 13. Va-
paata oleskelua mukavassa seu-
rassa. Tervetuloa! Muistathan 
kirppiksen ja Kipinöitten vara-
ukset! Lisätietoja www.mll.kop-
teri.net

Mouhijärven Eläkkeensaajat.
Kaikille avoin Muistikerho jatkuu 
7.4 klo 13.30 OP:n Kokoushuo-
neessa. Aiheena : Muistin tuet.
Kokous ke 31.3 OP:lla. Boccia 1.4 
klo16 Yhteisk.

Mouhijärven Reumajaosto. Ko-
koonnumme ke 7.4.klo 16.30 Ho-
puntie 10 kerhohuoneessa.  Rai-
li Virtanen ja Marjatta Kyröjo-
ki kertovat hoidoista ja terveys-
tuotteista.

PAM-liiketyöntekijät Huittis-
ten osasto 244 ry. Askarteluilta 
osaston jäsenille Huittisten Kä-
sityökeskuksessa torstaina 15.4. 
klo 18.00. Ilmoittautuminen Kai-
salle 045 130 5768 Toimi nope-
asti 12 nopeinta pääsee mukaan 
(tarvikemaksu 9 euroa)

Putajan Ponsi. Retki Puutarha-
messuille Pirkkahalliin SU 18.4. 
Bussikuljetus. Lähtö JH Compu-
terin pihasta klo 9. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Maijalle 11.4 
mennessä p. 050-3246 378

Pyykoskenmaan kalastuskun-
ta. Muista pilkit Isovedellä 3.4. 
ja kokous Artolla 13.4. klo 19.00 
Kankaanpääntie 710.

Rekikosken Kyläyhdistys Ry. 
Tiistaikerho Kylätalolla ti 6.4. klo 
18 Saamme vieraaksi elinkeino-
johtaja Eila Törmän. Tervetuloa!

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 14: Ti 6.4. klo 17-18.30 
Pehulan koulu, Tervamäen kou-
lu, Salokunnan koulu ja Stormin 
koulu, Ke 7.4. Häijään koulu, klo 
17-18.30 Illon koulu ja Tyrvään-
kylän Pikkupirtti, To 8.4. klo 17-18 
Liikuntakerho Häijään koululla, 
klo 17-18.30 Uotsolan kerho Ne-
lismestassa ja klo 18-19.30 Hep-
pakerho1 Lesosen Tallilla. Kerho-
nohjaajakurssi  yli 13-vuotiaille 
Pirjon Pirtillä Äetsässä 23.4.-24.4., 
tied.ilm. p.040-5737585/Outi

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Saapuneita kutsuja: Meri-Porin 
Eläkkeensaajat Toejoen Seuro-
jentalolle 7.4, Forssan Eläkkeen-
saajat Forssan työväentalolle 
13.4, Keikyän Eläkeläiset Keikyän 
Heimolaan 21.4, Euran Eläkkeen-
saajat Työväentalo Onnelaan 
16.4, Ulvilan Eläkkeensaajat Van-
ha-Ulvilan Työväentalolle 22.4, 
Jämijärven Eläkkeensaajat Jämi-
järven Työväentalolle 25.4, Eu-
rajoen Eläkkeensaajat Kuivalah-
den Nuorisoseurantalolle 29.4, 
Huittisten Eläkkeensaajat Vam-
pulan Jukolaan 12.5. Kaikki kut-
sut alkavat kello 12.00. Linja-au-
tokuljetus Forssan kutsuille 13.4 
lähtee Lauhamon tallilta klo 9.45, 
ajaa Paloaseman kautta, Vamma-
lan linja-autoasema klo 10.00, 
ajaa Vanhan Pappilan kautta Kii-
kan Uimahallille, josta edelleen 
Huittisten linja-autoasemalle.

Sastamalan Kristilliset Eläke-
läiset. Huhtikuussa ti 13.4. klo 
13 kokoonnumme Vammalan 
seurakuntatalon työtuvassa. Oh-
jelmassa kahvin jälkeen yhteis-
laulua ja hartauspuhe. Käydään 
myös läpi Pietarin-Novgorodin 
matkan ohjelmaa ja ohjeita. Ter-
vetuloa mukaan ja kuulolle! Siu-
nattua pääsiäisviikkoa kaikille.

SPR. EA-ryhmä kokoontuu 6.4-
10 klo 18.00 ystävänpirtillä Mart-
tilankatu 1. illan aiheena mm. lu-
misokeus ja irtileikkautunut raa-
ja. tervetuloa kaikki ea-toimin-
nasta kiinnostuneet.

SPR Ystävänpirtti. Avoinna 10-
15. 6.4. klo 13 Bingo. 7.4. klo 13 
Tietokilpailu, klo 15 Kultakerho. 
8.4. klo 13 Tuttu Juttu. 9.4. klo 13 
Hengellinen tuokio.

Stormin Metsästysseura. Seu-
ran pilkkikilpailut Houhajärvellä 
ma 5.4 klo. 9.00 lähtö majan ran-
nasta.

Tyrvään Martat ry. To 8.4 klo18 
menemme tutustumaan Kan-
gaskauppaan Trakinkatu 11

Urheilukalastajat. Pilkkikisat 
Houhajärvellä su 4.4. Kokoontu-
mispaikka muuttunut Levon ma-
jalta Stormin ms. majalle. Jäälle 
lähtö klo 8.45 Katso läh. toimin-
takalenteri

Vammalan avantouimarit. 
Vammalan avantouimarit Uinnit 
jatkuvat torstai- ja maanantai-il-
taisin 16.00-21.00.

Vammalan Eläkeläiset. Johto-
kunnan kokous ja kerho to 8.4. 
klo 12.00 Sorolla Heinoontie 304.

Vammalan imetystukiryh-
mä. Vammalan imetystukiryh-
mä Imetystukiryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran 7.4.2010 klo 18 
Vammalan aluesairaalan fysiote-
rapiaosaston ryhmävoimisteluti-
lassa.Aiheena jalkojen hoito.Mu-
kana Elisa Välimaa (jalkojenhoi-
don ammattitutkinto) Pienten 
lasten äidit, raskaana olevat ja 
kaikki asiasta kiinnostuneet ter-
vetuloa!

Vammalan Invalidit. Kiitos kai-
kille myyjäisiin osallistuneille. In-
validiliitolla on tänä vuonna jä-
senhankintakampanja, tarkem-
mat tiedot löydät viimeisestä 
IT-lehdestä. Ma 12.4. klo 17.30 
lauluilta Seukulla. Ti 13.4. klo 
13.30-15 yhdistyksen puheen-
johtaja E-L Leino on tavattavissa 
toimitilassa, Nuutilank. 4, jos tar-
vitset neuvoa niin tule kahville ja 
juttelemaan. Ma 19.4. klo 18 jä-
senistön kokous Seukulla. Su 2.5. 
kirkkopyhä Tyrvään kirkossa, jon-
ka jälkeen vietämme yhteistä ai-
kaa ja ruokailemme srk-talol-
la, mukana kirkkoherra Paavilai-
nen,  ilm. 18.4. menn. kirpputo-
rille puh. 5112466.

Vammalan Karjalaseura. Tari-
natuokioilta to 8.4. klo 18 Osuus-
pankin kokoushuoneessa, he-
ti kokouksen jälkeen. Katselem-
me filmin Vpl Pyhäjärveltä ja 
kerromme kesän tapahtumista. 
Satakunnan piirin naistoimikun-
ta kutsuu ruokapitoihin su 18.4. 
klo 13 Luvian Tasalaan.

Vammalan Metallityöntekijät 
ao.345. Veteraanien kokoontu-
minen ammattiosaston toimiti-
lassa ke 7.4 kello 13.00 alkaen. Jä-
senhuoltajan päivystys ammatti-
osaston toimitilassa ke 7.4 kello 
18.00 -19.00. Ammattiosaston 
toimikunnan kokous toimitilassa 
to 8.4 kello 18.00 alkaen.

Vammalan Retkeilijät ry. Läh-
de katsomaan Lapin ruskaa Levil-
le 10. - 15.09. Tarkemmat tiedot 
Hannulta 050 56 51 546. Avanto-
uinti jatkuu vielä huhtikuun lop-
puun tiistai- iltaisin 16 -20 kau-
pungin rantasaunalla.

Vammalan Reumayhdistys. Jä-
senilta ti 13.4 klo 18 Seurakunta-
talolla Rantasalissa.  Geohiuksen 
Terhi kertoo hiusasioista.

Vammalan seudun taideyhdis-
tys ry. HUOM! 4.4. ei ole avoimia 
ovia Taiderannassa. Vasta 11.4. 
klo 16.00 alkaen.

Vammalan seudun Voima. Ke-
sä saapuu, huom tärkeät kisapäi-
vät tuleet tietoomme: 6.5.aikuis-

ten piirimaastot Kiikassa, 13.5. 
9-15-vuotiaiden piirimaastot 
Raumalla, 27.5. kunniakierros, 
12.6 9-15-vuotiaiden piiriottelut 
keskuskentällä, 23.6.9-15-vuoti-
aiden piiriviestit Kankaanpäässä, 
29.6. Vattenfall osakilpailu kes-
kuskentällä, 9-15-vuotiaiden pii-
rihuipentuma 31.7.-1.8. Porissa. 
Varatkaa ko. aikoja kesän kiso-
ja varten. Lisäksi maastot alka-
vat huhtikuun puolessavälin se-
kä Games kisat kesäkuun alussa. 
Tiedustelut Leila 050- 34 33910.

Vaps Jääliikunta ry. Miesten 
joukkueen palaveri 31.3. keski-
viikkona klo 19 Palveluliikenteen 
tiloissa Kassantalossa. Kaikkien 
läsnäolo välttämätön. Lisätietoja: 
K. Lahtivirta 050 556 8815. Pää-
siäisviikolla ei jääkiekkokoulua. 
Pääsiäsisen jälkeen opetusta vie-
lä kahtena torstaina. Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Mouhijär-
ven yhdistys ry. järjestää perin-
teiset vappuaaton juhla Koivis-
ton Kestikievarissa pe 30.4. klo 
18. Omakustanteinen ruokailu. 
Juhlimme samalla 20-vuotiasta 
vasemmistoliittoa. Ilmottautu-
miset viimeistään 20.4. mennes-
sä Reino 0505275727 ja Pirkko 
0408014655.

Vasemmistoliiton Sastamalan 
alueen kunnallijärjestö. Ko-
kous Raivossa ti 6.4. klo 18. Kä-
sitellään kaupungin vanhusten-
huollon palvelurakenneselvitys-
tä ja muuta ajankohtaista.

Äetsän Invalidit ry. Järjestäm-
me seuraavaa: Keväinen jäsenil-
tapäivä Pirjon Pirtillä la.10.4.-10 
klo.13 vieraaksemme saapuu ap-
teekkari Lehtola, sekä Sisko Pel-
tomaa alustaen aiheistaan. Tar-
jolla lohikeittoa ja kahvit, pien-
tä korvausta vastaan ja kyytiä 
järjestetään tarpeen mukaan 
ilm.0504667281 8.4 mennessä 
Tuulikille. Kesäretki Karjalohjal-
le kylpylähotelli Päiväkumpuun 
31.7.-1.8-10 la-su kylpylän ohjel-
min. Mennessä poikkeamme Fis-
karsin Ruukissa, opastettu kier-
toajelu mm.kesänäyttely, erilai-
set käsityöpajat ym.

Äetsän reserviläiset ry. Äetsän 
reserviläiset ry Pistooliammunta 
haukkalan ampumaradalla lau-
antaina 3.4.2010 klo 11.00.

Äetsän martat ry. Kokoonnum-
me to 8.4. klo 17 Keikyän Op:lle. 
Keskustellaan ajankohtaisia asi-
oita (äitienpäivälounas) ja katso-
taan mennyttä Martta-historiaa.

Äetsän UA. Äetsän UA Kevätko-
kous 14.4 klo18 osuuspankilla

Keskiviikko 31.3.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.

Torstai 1.4.Torstai 1.4.
Peppi, Raita, Pulmu

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 7.10 Turpakäräjät. Numero 
studioon 0700-94433. Lähetykseen soittaneiden kesken arvotaan 
palkinto. 8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän hengellinen levy. 8.30-8.40 
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 2.4.Perjantai 2.4.
Pitkäperjantai

Pellervo
STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 Hengellistä musiikkia. 
10.00 Jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa.

Lauantai 3.4.Lauantai 3.4.
Sampo, Veeti

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 4.4.Sunnuntai 4.4.
Pääsiäispäivä

Ukko
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 5.4.Maanantai 5.4.
2. pääsiäispäivä

Irene, Irina, Ira, Iro
STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 Hengellistä musiikkia. 
10.00 Perhemessu Tyrvään kirkossa.

Tiistai 6.4. Tiistai 6.4. 
Ville, Vilho, Vili, Jami, Vilhelm, Viljami

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 7.4.Keskiviikko 7.4.
Allan, Ahvo

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.

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 12 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Pentti Ojala
Kiikoisista.

Oikea vastaus:
Auto- ja konemyynti Lasse Huikka Ky.

Palkinto on noudettavissa
Auto- ja konemyynnistä, Lavialta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
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Täytä kuponki selkeästi yksi merkki ja sanaväli/ruutu. Kirjoita 
ruudukkoon myös puhelinnumerot suuntanumeroineen ym. 
yhteystiedot,  jotka haluatte julkaistavaksi ilmoituksessa.

Palauta kuponki:

• Toimistoomme Hopunkatu 1

• Postissa osoitteella: Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
  Postin kautta lähettäessäsi liitä mukaan ilmoitusmaksu mie-
  lummin seteleinä.

Voit jättää ilmoituksesi myös
• Netissä osoitteessa www.alueviesti.fi  

❑ Myydään
❑ Ostetaan
❑ Annetaan
❑ Sekalaista
❑ Halutaan vuokrata
❑ Vuokralle tarjotaan
❑ Kirpputorit
❑ Henkilökohtaista
❑ Haluan että tämä ilmoitus luetaan
     Radio Mantassa ke, to, pe, la, su  5 euron
     lisähintaan. (Vain yksityishenkilöille).
❑ Mukana valokuva. Lisähinta 15,-

Julkaisupäivät:

Nimi:

Osoite:

Ohessa ilmoitushinta

ALUETORI

10,-

15,-

20,-

25,-

Alueviestin Aluetorilla 
tavoitat alueen kaikki taloudet 

nopeasti ja tehokkaasti!

€

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

Honda Accord 1,6-89 K.11/09 
2X renk.. P-0500- 998246

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

Myydään Volvo FL 10 alula-
va 7500*2500*1000 vm.-96 
n.620000km OH-Pakkaus Oy 
0500-586452

Siisti Samara -98 leima 27.11. 
Aj. 80000 2 renk h 600 € 040 
7637263

Hyvä Super Major vm. -61, au-
ra ja äes. p. 045-2763270

Kawasaki EN 500 -90 siisti hp. 
1900,- Gagiva Mito -06 aj. 22 
tkm hp. 2700,- Tunturi Tiger 
harrastekäyttöön 350,- Paljon 
varaosia puh. 050-4004006.

MB 914 vm87 umpik perälauta 
Hp 3800e 0400633219

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Pientila, puutarha + raken-
nukset n. 0,5 ha, Punkalaidun. 
P. 040 7466959.

KT Puistok. 12 Vammala 3h+k+ 
s+las.parv 77m2 0451200966

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

Suodenniemi saunal RT 36 m2 
kaukoläm a-katos 0503370441

MYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla to 1.4. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Peräkärry  Farmi Pro 
125x265x34 cm, 27L Jaxal-
kuomu 90 cm H. 1500,-. P 045 
78404869.

Heinää pienpaaleissa. p. 050-
5601923

Ylämaannaudan lihaa Ojalan 
tilalta Sastamalasta (Äetsä) p. 
040-4802060 klo 18 jälk. / vkl 
vapaasti.

Talvirenkaat kunto 60%. Van-
teet 5x120 ja BMW:n kapselit 
120€ p. 044-5550020

Heinää pyöröpaaleissa puh. 
0500 630 351.

Ajoleikkuri stiga park com-
pact hydro 2004 pientä laittoa 
0505536118

Ikkunoita.4kpl,L108xK158. 
2kpl,159x132.1kpl,167x102. 
3 k p l , 8 0 x 4 9 . 1 k p l , 1 3 9 x 4 3 . 
2kpl,89x49.isoissa kaihtimet.
uusia,edullisia. 0400-765521.
alastaro.

Tuoretta koivu- ja sekaklapia 
040-5694920

Tuoreita havu irtoklapeja asi-
akkaan mittojen mukaan edul-
liseen kevättalvihintaan p. 040-
5358285.

Nyt on lorut loppu, pääsiäis-
kimppujen tekoon on hop-
pu. Pirkko Pirtillä to-pe-su. Rei-
jo torilla to. Molemmat la 040-
7057013

Koivuklapia tai halkoja Vam-
mala 0500 330045

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

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

Ostetaan kupari, messinki, 
alumiini, rst ym. muut romut.
Romuajoneuvojen virallinen 

vastaanottopiste.
Ilmaiseksi vastaanotetaan 

renkaat, akut, liedet, 
pesukoneet ym. pienerät.

Vammalan Romu Oy
Paljekatu 4. Av. ark. 8-16.30

p. 0400-736 000 Huhtala

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

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.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050 400 3419

Säkylän keskustan alueelta 
omakotitalo 100-120 m2 rak.
vuosi -90> Yksitasoinen hyvä-
kuntoinen puh. 044-5376368

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

Perunan ist-/mullituskone ei 
automatti p. 044 2726445

Halutaan ostaa kesärenkaat 
175/65/R14 (Almera) Puh. 050 
5556280

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Helli itseäsi, vuokraa siirrettä-
vä kylpytynnyri 100,-/viikon-
loppu p. 045-6300075, 050-
3680770

Villa Aallotar. 8+4 henkilöä. 
Kaikilla mukavuuksilla. Vie-
lä vapaita kesäviikkoja, kysy 
myös pääsiäistarjous tai viikon-
loppu! Elämyksiä Turun saaris-
tossa. Esim. kalastus talvi/kesä, 
vapaa-aika, jne. Autolla pihaan. 
tiedustelut gsm 0400-523 777. 
www.mattas.fi 

Vammala ydinkeskusta 1h+kk, 
hissi. p.050- 5211882

Siisti saunallinen rivitalon 
pääty-yksiö 47m2 Suoden-
niemen keskustasta. Kysy lisää: 
050-3301382.

Asuntoauto -02 5-8hlö alkaen 
400e/vko 0407793010

Vapaa kaksio Vammalan ydin-
keskustassa. p. 050-5428345.

Kaksio Vammalassa 58,5 m2. 
Vapaa, siisti, takuuvuokra 2kk 
vuokra 450,-/kk 040 7466959.

Huittisissa siisti KT-kaksio 37,5 
m2 1.5. alkaen p. 0505003577

Pikkubussi, pakettiauto, 
sijaisautot.

MK-Auto 040-5232226.

Rt 40 m2:n yksiö Vammalasta 
puh. 0500-339613.

HALUTAAN
VUOKRATA

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

Halutaan vuokrata tai ostaa 
kesämökki koko kesäksi, huh-
ti-syyskuu, n. 30 km:n säteel-
lä Huittisista/Säkylästä. P. 045 
1368 538

OK/rivitaloasunto pikaises-
ti Sastamalan alueelta luotet-
tavalle koiraihmiselle. Varma 
vuokra! Puh. 0451396420

RT-asunto Vammalasta, miel. 
kolmio. Puh. 050- 3401100.

Opettajapariskunta etsii siistiä 
asuntoa vuokralle Kiikan tai 
Vammalan alueelta 1.6.2010 
alkaen. p. 044-0192934 (soitot 
iltaisin)/tuomas.hakulinen@
gmail.com

5 henkinen perhe(+2 hevos-
ta) haluaa pikaisesti vuokrata 
omakotitalon Sastamalasta. 
045 273 1884.

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata Huittisista ison kak-
sion tai kolmion. Yhteyden-
otot 0408570274

Kaksio Keikyästä puhelin 045-
2657261

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. 

Autohuollot ja -korjauk-
set, vikadiagnoosit, hitsauk-
set, maalaukset, vanne- ja ren-
gasmyynti, kolarikorjaukset, 
katsastuspalvelu, automaa-
limyynti, varaosamyynti, au-
tourheiluvarusteet ja -tarvik-
keet. MS Rallyshop Oy, Lauku-
lantie 3, Sastamala. P. 040-173 
3343/050-3059191

TTT: Vuonna 85 –remix pe 
23.4. 45€/hlö. Erittäin suosit-
tu musikaalikomedia! Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631 830 www.pekka-
palmgren.fi 

Maanajot, puunajot yms. ko-
netyöt. Autojen ja maatalous-
koneiden huollot ja korjaukset 
040-5694920 Janne Lehtimäki

Auton apukulj. saa työtä heti. 
p. 0400-634977

Haetaan kotiin luotettavaa 
hoitoapua ikäihmiselle 040-
5095907

Laituri-kahvila avoinna pää-
siäisenä pe-ma 12-18. Huhti-
kuun avoinna ke-la 9-17. su 11-
17, ma-ti suljettu.

Polkupyörien mopojen, skoot-
tereiden ja MP:n huollot, kor-
jaukset, varaosat & tarvikkeet 
Pyörähuolto M.Marttila Har-
jukatu 6 38200 Sastamala p 
0407486839

KIRPPUTORIT
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.

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 . 

Kiikoisten MLL:n ja Kirman 
kirppis la 10.4. 10-14 Kiikois-
ten seurantalolla. Lastenvaat-
teita ja -tarvikkeita sekä urhei-
lutarvikkeita! Varaukset 050-
5430804/Elise.

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Vieläkin hakusessa ”tyttöys-
tävä” 50-60v. Olen vain 60 v. 
poikamies, 182 cm, 86 kg Puh. 
045-3228532.

Pirkanmaalla on tällä hetkel-
lä noin 600 maitotilaa ja maa-
kunnassa tuotetaan noin 120 
miljoonaa litraa maitoa vuo-
dessa. Pirkanmaan maaseu-
dun elinvoimaisuus on hyvin 
paljon riippuvainen maidon-
tuotannosta. Valion maito-
ketju työllistää tuhansia ihmi-
siä Pirkanmaalla. Maitotilalla 
tekee töitä keskimäärin kak-
si henkilöä. Lisäksi maitotila 
työllistää ympäröivässä maa-
kunnassa erilaisia palveluita ja 
ostopanoksia ostamalla keski-
määrin 2-3 henkilöä.

Valion meijeri työllistää 
Tampereella suoraan noin 
200 henkilöä ja lisäksi liiken-
nöitsijöitä ja kuljettajia noin 
50 henkeä. Meijerissä käsi-
tellään kuukaudessa noin 7 
miljoonaa litraa maitoa. Siel-
lä pakataan maitoa, piimää ja 
kermaa sekä valmistetaan ko-
tijuustoa. 

Keskiverto pirkanmaalai-
nen kuluttaa vuodessa mai-
toa, piimää ja kermaa yhteen-
sä noin 150 litraa. Alueen vä-

estömäärällä tähän tarvitaan 
maitoa noin 80 miljoonaa lit-
raa. Osa Pirkanmaalla tuote-
tusta maidosta ohjautuu Tu-
run ja Helsingin seudun ku-
lutukseen. 

Tampereen meijerillä pa-
kattava maito tulee valmis-
tukseen keskimäärin alle 50 
kilometrin päästä meijeril-
tä.  Ostamalla omasta kaupas-
tasi Tampereella pakattua lä-
himaitoa, teet kuluttajana sa-
malla luontoa säästävän eko-
logisen valinnan.

Raakamaitoa tuodaan ny-
kyisin noin 4 miljoonaa lit-
raa kuukaudessa Ruotsista 
Suomeen. Kokonaisjuuston-
tuonti oli viime vuonna 44 
miljoonaa kiloa (+21 %), jos-
ta Tanskasta ja Ruotsista tuo-
dun juuston osuus oli noin 17 
miljoonaa kiloa. Maitotuottei-
den tuonti Tanskasta ja Ruot-
sista vuonna 2009 vastaa yh-
teensä yli 200:aa miljoonaa lit-
raa maidoksi laskettuna, mikä 
on noin 50 % enemmän kuin 
vuonna 2008. Tämä maito-

määrä vastaa tuhannen suo-
malaisen maitotilan tuotan-
toa. Tämä tuonti uhkaa tu-
hansia työpaikkoja Suomessa. 
Suomi on niukasti omavarai-
nen maidon suhteen. Valio vie 
kuluttaja- ja teollisuustuottei-
na sen maitomäärän, minkä 
tuonti Suomen markkinoilta 
syrjäyttää.

Maidon hinta koostuu suu-
rimmaksi osaksi työstä, jo-
ta tehdään tiloilla, tuotannos-
sa, keräilyssä ja jakelussa se-
kä kaupassa. Kun kuluttajana 
valitset kaupasta Tampereen 
meijerillä pakattua maitoa, 
ylläpidät maakunnan hyvin-
vointia ja varmistat meijerin 
sekä maitoketjun työpaikko-
jen säilymisen Pirkanmaalla.

Meijerin luottamushenkilöt
Aulikki Ahola
Taina Siltanen

Maidontuottajat
Helinä Krapi

Vesa Seppä

Turvaa Tampereen meijerin 
ja maitoketjun työpaikat

Yleisöltä
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€

Perinteinen pääsiäispöytä
katettuna kaikkina
pääsiäisen päivinä

HYVÄN OLON
NAISTENPÄIVÄ
Ellivuoressa
lauantaina 17.4.2010

Tule
mukaan
päiväksi,

vuorokaudeksi
tai

illaksi!

Naistenpäivän vierailijana
aito ja alkuperäinen

Juha Mieto!

Tapahtuman
juontaa

Tarja Mantere!

BUFFET
lauantaina
klo 12-20

13 €vain

JA POJAT:
talo on siis

täynnä tyttöjä
17.4.2010...

TERVE-
TULOA!

Päivällä alk. klo 12 mm.
• vierailijana aito ja alkuperäinen Juha Mieto,

joka vetää mm. sauvakävelylenkin

• näyttävä Miss Trendi -muotinäytös

• tuote-esittelyjä, myyntipöytiä

• elävää musiikkia á la Cover Tales

• pakinoitsija Pitko ym. ym.

Illalla alk. klo 20 mm.
• tanssi- ja bilebändi Hateles

• upea Miss Trendi 2010 -kisa

• viehkeä Drag Queen Miss Jan

• yllätysesiintyjiä, mm.
sähäkkä Nunung

• ym. ym.

Iltaohjelma 10 €

Tule yöksi –  mukava hemmotteluvuorokausi
(la klo 12 – su klo 18)

alk. vain 44,50 €/hlö 

jaetussa 2 hengen huoneessa (1 hh 79 €) sisältäen lauantain
päivä- ja iltaohjelman, sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin
vapaan käytön ja sunnuntaina aamiaisen + allasjumpan klo 11.

Varaukset, tiedustelut:
puh. 010 835 1900,
sähköposti: sales@ellivuori.fi

Ellivuorentie 131,
38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 835 1900

KINO Ohjelmisto ajalla
2.-7.4.2010

  Sahakatu 2, Huittinen     
      www.kinoset.fi1-2

-k13/11- 1h 35min  8€

   - 15/13   2h20min 8€   

PE, LA, SU ja MA
           19.30
TI-KE          19.00

  KOMEDIA

PE, LA, SU 19.00
MA-KE        19.00

PE, LA, SU ja MA
          17.00

PE, LA, SU ja MA
         17.15

  -S-   1h 15min 7,50€

PYHIEN PIRISTYS-
   RUISKE  KOKO
      PERHEELLE

 VIIMEISET
ESITYKSET

  -S-   1h 50min  8€

     JÄNNITYSTÄ

Pääsiäiskuvaelma ”Riisuttu” 
Risto Ryti -salissa

Tänään keskiviikkona on 
mahdollisuus astua sisään 
pääsiäisen keskeisiin tapah-
tumiin Huittisissa Risto Ryti 
–salissa. Koko perheen pääsi-
äiskuvaelma johdattaa yleisöä 
näihin tunnelmiin musiikin, 
draaman, valojen ja koreogra-
fi oiden välityksellä. Kertomus 
etenee palmusunnuntain ta-
pahtumista kohti pääsiäisaa-
mua ja ylösnousemuksen rie-
mua. Esiintymässä nähdään 

nelisenkymmentä huittislaista 
ekaluokkalaisista eläkeläisiin. 

Kuvaelman ovat valmista-
neet yhteiskristillisesti toimi-
va Ilon kylväjät yhdessä Huit-
tisten Kotikirkon kanssa. Va-
loista vastaa Jani-Matti Salo. 
Tapahtumaa on tukenut Al-
fred Kordelinin rahasto. 

Kello 18 alkava iltanäytös 
on avoin kaikille ja siihen on 
vapaa pääsy. 

2.1.2010 syntynyt poikamme
sai 7.3. kasteessa nimen

OTTO MIKAEL RAHKO
Kummeina toimivat

Milla Toiviainen, Hanna Kylven ja 
Emma Toiviainen. Kastejuhlaa 
vietettiin Sepänkylän kirkossa 

Mustasaaressa.
Kasteen toimitti Marja-Riitta 

Ylikangas-Annola.
 Ylpeät vanhemmat
 Sanna (os. Päivärinta)
 ja Mikko Rahko

To 1.4.esiintyy
THE COVERALLS

Av. 16-02
Pe 2.4.

KARAOKE
Av. 12-02
La 3.4.

KARAOKE
Av. 12-02
Su 4.4.

KARAOKE
Av. 12-02
Ma 5.4.

Avoinna klo 12-22
HYVÄÄ 

PÄÄSIÄISTÄ

JUKOLAN BINGO

IRTOLIUSKALLA 1.000 €
€ €

Tervetuloa!

SAVULOHTA
suoraan uunista

to Säkylän tori
la Huittinen, Härkäpakari
        klo 9.00 alkaen
 Pekan Savukala
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

Kodin Sininen Oy

Huittisten KEITTIÖKALUSTETUKKU
Liiketie 6, 32700 Huittinen, p. 02 565 011, fax 02 565 012

Urjalan KEITTIÖKALUSTETUKKU
Peltorinteentie 10, 31760 Urjala, p. 03 546 0660, fax 03 546 0661

LIUKUOVET

V SI I NO

keittiöt, komerot, 
kodinhoitohuoneet, 

wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Avoinna 
ark. 9.30-17, 

la 10-14

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla.

Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 5.4.
2.PÄÄSIÄISPÄIVÄ
Ti 6.4.
Juusto-kinkkukastike, keit.
pasta, punakaalisalaatti
Ke 7.4.
Kalaa lemon curryssa, keit.
perunat, puutarhurin pork-
kanaraaste
To 8.4.
Viljainen voimapuuro, me-
hukeitto, maksamakkara, 
tuorepala
Pe 9.4.
Lihapyörykät, perunasose, 
vihreä salaatti

Ateriakokonaisuuteen kuu-
luu aina näkkileipä, levite ja 
juoma. Jos leipä on erikseen 
mainittu, aterialla tarjotaan 
tuoretta leipää. Ruokajuo-
mana suositeltavaa on maito 
tai piimä, janojuomana vesi 
tai laimennettu mehu. Muu-
tokset mahdollisia

Sastamalan päiväkotien ruokalista
 

Ma 5.4. 
2.PÄÄSIÄISPÄIVÄ

Ti 6.4.
Aamupala: Ohrahiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Juusto-kinkkukastike, keit.pasta, punakaalisalaatti
Välipala: Maksamakkara-voileipä, paprika

Ke 7.4.
Aamupala: Talon puuro, tuorepala
Lounas: Kalaa lemon curryssa, keit.perunat, puutarhurin pork-
kanaraaste
Välipala: Tuore leipä, jäätelöpuikko

To 8.4.
Aamupala: Mannapuuro, tuorepala
Lounas: Vuokaruoka talon tapaan
Välipala: Raparperikiisseli ja vaniljavaahto, hiivaleipä

Pe 9.4.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Lihapyörykät, perunasose, vihreä salaatti
Välipala: Suklaapuuro

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juoma. Jos 
leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuoretta leipää. Ruo-
kajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, janojuomana vesi tai 
laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia

AUTO ja 
LIIKENNE
TEEMA ALUEVIESTISSÄ 14.4.

Aineistot torstaihin 8.4. mennessä

ILMOITUSTILAVARAUKSET 
PUH. (03) 514 1416 TAI ILMOITUKSET@ALUEVIESTI.FI 

Alueviestin AUTO JA LIIKENNE -teemaliit-
teessä pureudutaan aiheeseen monelta eri 
taholta. Samaan ”pakettiin” on kerätty paljon 
mielenkiintoista ja tärkeää tietoa aiheesta. 
Radio Mantan taajuuksillakin virittäydytään 
vauhdikkaisiin tunnelmiin viikolla 15. 
Mielenkiintoiset haastattelut ja muut 
teemaan liittyvät ohjelmat johdattelevat 
kuuntelijat aiheen pariin.

Alueviestin ”aina laaja” –jakelu tavoittaa 
autoilusta ja liikenteestä kiinnostuneet lukijat 
Sastamalan, Huittisten, Punkalaitumen, 

Kiikoisten, Lavian, Kokemäen, Köyliön ja 
Säkylän alueella. Alueviesti jaetaan n. 30 000 
talouteen.  Lisäksi liitettä on jaossa noutoja-
kelupisteissä jakelualueen ulkopuolella, mm. 
Nokia, Lielahti, Ylöjärvi, Harjavalta, Eura.

Paras kuva syntyy äänestä! Radio Mantan 
kuuluvuusalue ulottuu Porista Tampereelle ja 
Oripäästä Ikaalisiin. Viimeisimmän KRT:n 
(Kansallinen Radiotutkimus) mukaan Radio 
Manta tavoittaa viikoittain yli 20 000 
kuuntelijaa. 
Radiomainos saa kampanjasi elämään!

Mitä sinä haluaisit kertoa tuotteestasi tai palvelustasi 
yli 100 000:lle Alueviestin lukijalle sekä Radio Mantan kuuntelijoille?

VARAA AJOISSA PAIKKASI
TÄHÄN VAUHDIKKAASEEN TEEMAPAKETTIIN!

HOPUNKATU 1, PL 101, 38201 SASTAMALA
WWW.ALUEVIESTI.FI      WWW.RADIOMANTA.FI

Mainonnan 

tehokaksikko!
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Hinnat voimassa ke-to 31.3.-1.4. ja la 3.4., ellei toisin mainita.

4480

Voimassa 1.4. asti

Uusiseelantilainen

LAMPAAN 
LUUTON PAISTI
pakaste, n. 2 kg

Tuore

RUODOTON 
LOHIFILEE
Norja 
rajoitus: 2 fi leetä/talous

HK takuumurea

NAUDAN 
SISÄ- ja 
PAAHTOPAISTI
palana

995
kg

Paulig Presidentti

KAHVI
(ei Gold Label) 
500 g (4,80 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

2
pkt

4495

099
kg 549

179
ps

159
rs kg

239149
rs

Tuore makea

ANANAS
Costa Rica 

Snellman maustettu

PORSAAN 
UUNIFILEE
n. 1,4 kg

Leivon Leipomo

PÄÄSISÄISLIMPPU
tumma ja vaalea, viipaloitu
550 g (3,25 kg)

Plussakortilla Pirkka

VIRVOITUSJUOMAT
1.5 l  (0,40 l)  sis. pantit 1,20  raj. 2 erää/tal

Ilman korttia ja yksittäin 1,59 plo (0,79 l)
sis. pantin 0,40

Plussakortilla Taffel

MAGAPUSSIT
275-350 g (7,27-5,71 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,67 ps (9,71-7,63 kg)

KARHU III-OLUT
24 x 0,33 tlk (2,27 l)
voimassa 2.3.-2.5.2010

Kymppi 

MÄMMI
pakastettu, 700 g (2,41 kg)

Valio

MAITORAHKA
HYLA 500 g (4,78 kg)

Pirkka

RUUKKU-
NARSISSI
Suomi

 Siemenettömät vihreät

VIINIRYPÄLEET
Intia, 500 g (2,98 kg)

Ilman korttia 1,99 rs (3,98 kg)

450

 

NAUDAN PAISTI-
JAUHELIHA
400 g (5,63 kg)

Fazer 

SUOSIKKI-
PUSSIT
180 g (6,48 kg)

Fazer

YLLÄTYSMUNA
50 g (30,00 kg)

Fazer Sininen 

MAITOSUKLAA-
LEVY
200 g (6,67 kg)  

palana

-25 %

2 
rs

-28 %

-28 %

Parasta pääsiäispöytään Superista

HERKKUTORILTA:

Smetanasilli

Konjakkisinappisilli

Tuoreet osterit

Tuore kirjolohenmäti

Valkosipulisalaatti

kg

Ilman korttia 6,95 kg

Voimassa ke–to 31.3.–1.4. Ilman korttia 6,68/2 pkt (6,68 kg) 

yksittäin 3,34 pkt

779999
kg

Voimassa 2.5. asti 

Voimassa 1.4. asti Voimassa 2.5. asti 

Ilman korttia 5,98/2 rs (7,48 kg) 
yksittäin 2,99 rs

400
rs

-24 %
300

kg

-11 %

2 
kpl

3 
kpl

Ilman korttia 3,40/2 kpl (34,00 kg)
yksittäin 1,70 kpl

Ilman korttia 5,01/3 kpl (8,35 kg)
yksittäin 1,67 kpl

-20 %
350

ps3 
ps

Ilman korttia 3,99/3 ps (7,39 kg)
yksittäin 1,33 ps

-12 %

Voimassa 2.5. asti Voimassa 5.4. asti 

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 

2160
salkku

300

400
3 
plo

2 
ps

Plussakortilla Forssan

SALAATIT
400 g  Italia ja punajuuri, ei kevyt (2,50 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,79 rs (4,48 kg)

Portti

MÄMMI
500 g (3,18 kg)  sokeriton

Plussakortilla HK

OHUEN OHUET LEIKKELEET
300 g (8,96 kg)
keitto-, ylikypsäkinkku-, kalkkuna- ja broilerleike

Ilman korttia 3,15 pkt (10,50 kg)

200
2 
rs

269
pkt

220
rs

KONSULENTIT
Ke 31.3. Leivon Leipomo

To 1.4. Pyymäki, Mattilan Palvaamo
La 3.4. Kivikylä, Pyymäki
Ti 6.4. Leivon Leipomo

199
kpl

Erä

SAVULOHIFILE

1490
rs

Palvelemme Pääsiäisenä: To ja La normaalisti, Pe, Su ja Ma suljettu.


