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Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk
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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

Kesärenkaat alle!KUKKASIPULIT
dahliat, gladioukset, liljat...
Istuta maahan tai ruukkuun, 
saat upean kukkaloiston!
yksittäin 2,75/pss

SHOKKITARJOUS!KUKKASIPULIT

3PSS/5,50
Growhow

RAKEINEN PUUTARHAKALKKI 
Kalkituksen avulla nostetaan maan pH-tasoa eli vähenne-
tään happamuutta. Kovin happamassa maassa ravinteet 
liukenevat huonosti kasvien käyttöön. Kalkki levitetään 
kosteaan maahan. Kalkki sulattaa myös lunta, joten se 
kannattaa levittää lumen päälle, jolloin se imeytyy 
sulaneen lumen mukana maahan.

14,95 /20 kg/säkki   24,95 /40 kg/säkki

1 3,99

LEO

(Huom. ei kuvan trampoliini)

TRAMPOLIINI

SUOJAVERKOLLA

ø 244 cm

149,-

14,95
PIIKKIMATTO

75x44 cm, useita värejä

UPPOPUMPPU 250W
- 230V/50 Hz - teho 250W
- max 8000 l/h - nosto 7 m
- paino 3,8 kg - johto 10 m

29,95

UPPOPUMPPU 400W
- 230V/50 Hz - teho 400W
- max 9000 l/h - nosto 8 m
- paino 3,9 kg - johto 10 m

39,95

UPPOPUMPPU 550W
- likavedelle
- 230V/50 Hz - teho 550W
- max 12000 l/h - nosto 6 m
- paino 6,4 kg - johto 10 m

49,95

-  tehostaa mielihyvähormonien erittymistä
 ja rentouttaa mieltä
-  auttaa palautumaan psyykkisestä ja 
 fyysisestä stressistä
-  stimuloi akupunktiopisteitä ja poistaa kipua
-  rentouttaa jännittyneitä  lihaksia
-  helpottaa unen  saamista

PÖLYKAPSELIT 
4 kpl sarja 
- 13” tai 14” 

10,00

Langaton OVIKELLO 

7,95

AEG
KARAOKESOITIN 
+ 2 MIKKIÄ

Norm. 89,95€ -40% =

NYT 53,97

-40%

Horse Power

PAINEILMAMUTTERIN-
VÄÄNNIN 17-os.

24,95

WC-remontti tiedossa?

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

PALVELEMME ark. 7-17, la 9-13

376,-
(valkoisella 

painikkeella)

389,-
(kromi/hopea
painikkeella)

Tule tutustumaan LIV:n 
helposti seinään 

asennettaviin 
WC-istuinratkaisuihin.
LIV seinä-WC sopii kaikkiin 

uudis- ja saneerauskohteisiin 
eikä vaadi enempää tilaa kuin 

perinteinenkään wc-istuin.

LIV Trend seinä-WC 
Sisältää:

Kaikilla LIV-asennuselementin osilla 
on 10 vuoden takuu.

Tee wc:n siivous 

kerralla helpoksi!

Sastamala kehittää omaa musiikkiopistoaan

Uusille musiikinopiskelijoille ei 
enää maksusitoumusta muualle

 Hannu Virtanen

Sastamalassa lähtökohtana on 
musiikin laajan oppimäärän 
mukaisen taiteen perusope-
tuksen järjestäminen omas-
sa musiikkiopistossa syyslu-
kukaudesta alkaen opetusmi-
nisteriön myöntämän järjes-
tämisluvan puitteissa. Tämä 
tarkoittaa yhtäältä sitä, että 
uusille opiskelijoille ei anne-
ta maksusitoumusta muualle.

-Toivomme, että raken-
namme sellaisen musiikki-
opiston, että meille hakeu-
dutaan. Tarjonta on laajentu-
massa ja monipuolistumassa. 
Voimme tarjota yksilöopetus-
ta ja solistiopintojen hintoja 
laskettiin, kulttuurijohtaja Ar-
ja Valtonen sanoo.

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päätti viime viikol-
la, että pääsykokeiden kautta 
oppilaspaikan muuhun kuin 

Sastamalan kaupungin omaan 
musiikkioppilaitokseen saa-
neet musiikinopiskelijat saavat 
siirtyä ilman uutta pääsykoet-
ta Sastamalan musiikkiopiston 
oppilaaksi. Hakemus oppilas-
paikasta tehdään siirtolomak-
keella lukukauden alusta.

Siirtymävaiheen järjestely-
periaatteet koskevat muihin 
musiikkioppilaitoksiin ennen 
vuotta 2009 pääsykokeiden 
kautta oppilaspaikan saaneita 
sastamalalaisia musiikinopis-
kelijoita, joiden oppilaskoh-
taiset nettomenot Sastamalan 
kaupunki on aiemmin sitoutu-
nut maksamaan.

Sastamalan musiikkiopis-
toon siirtyvien Huittisten mu-
siikkiopiston musiikinopiske-
lijoiden osalta opetusjärjes-
telyissä toimintaperiaatteena 
on opettaja-oppilassuhteiden 
jatkuvuus joko ottamalla sa-
ma opettaja tuntiopettajaksi 

tai hankkimalla sama opetus 
ostopalveluna Huittisten mu-
siikkiopistosta. 

Huittisten musiikkiopis-
tossa tutkintoon tähtääviä 
opintojaan jatkavat oppilaat, 
jotka ovat suorittaneet vä-
hintään musiikin perustason 
kaksi tai edenneet erityisen 
menestyksellisesti kyseises-
sä oppilaitoksessa ja joiden 
oppilaskohtaiset nettomenot 
Sastamalan kaupunki on ai-
emmin sitoutunut maksa-
maan, voivat halutessaan jat-
kaa opintojaan nykyisessä 
oppilaitoksessa. Heidän osal-
taan Sastamalan kaupunki si-
toutuu maksamaan oppilas-
kohtaiset nettomenot nykyis-
ten oppiaineiden osalta mu-
siikkiopistotason loppuun 
asti lukuvuosittain.

Pirkanmaan musiikkiopis-
tossa ja Tampereen konserva-
torion musiikkiopistossa tut-

kintoon tähtääviä opintojaan 
jatkavat oppilaat, jotka ovat 
suorittaneet vähintään musii-
kin perustason kaksi tai eden-
neet erityisen menestykselli-
sesti kyseisessä oppilaitokses-
sa ja joiden oppilaskohtaiset 
nettomenot Sastamalan kau-
punki on aiemmin sitoutunut 
maksamaan, voivat halutes-
saan jatkaa opintojaan nykyi-
sessä oppilaitoksessa. Heidän 
osaltaan Sastamalan kaupun-
ki myös sitoutuu maksamaan 
oppilaskohtaiset nettomenot 
nykyisten oppiaineiden osalta 
musiikkiopistotason loppuun 
asti lukuvuosittain.

Nettomenoja ei kuitenkaan 
makseta avoimen osaston, 
musiikin varhaiskasvatuksen, 
soitinvalmennuksen eikä mu-
siikin perusteiden oppilaista. 
Orkesterikokoonpanoja toteu-
tetaan yhteistyössä eri musiik-
kioppilaitosten kanssa. 

Pirkanmaalta tukea 
Olkiluoto neloselle
Hannu Virtanen

Pirkanmaan kansanedustajien 
neuvottelukunnan puheenjoh-
taja Arto Satonen ja maakun-
tajohtaja Jussi V. Niemi anta-
vat tukensa Olkiluodon neljän-
nelle ydinvoimalalle, joka toisi 
elinvoimaa myös Pirkanmaalle.

Kannanotto viittaa siihen, 
että suomalaisen energiapoli-
tiikan tavoitteita ovat kotimai-
sen uusiutuvan energian lisää-
minen, kilpailukykyisen ener-
gian hinnan varmistaminen 

ja ilmastonmuutoksen torju-
minen maailmanlaajuisin so-
pimuksin. Sähköntuotantoka-
pasiteetin kasvattamisella on 
pystyttävä vastaamaan ilmas-
tonmuutokseen, kilpailuky-
kyyn ja toimitusvarmuuteen. 

-Jotta Suomi voisi turvata 
teollisuuden ja palvelujen kil-
pailuedellytykset EU:n ener-
giamarkkinoiden yhdentyessä, 
on Suomessa välttämättä säi-
lytettävä sähkön hintakilpailu-
etu ja turvattava perusvoiman 
saatavuus. Maan energiapolitii-

kan tulee lisäydinvoiman lisäksi 
pohjautua myös monipuolisiin 
energialähteisiin, joissa uudella 
teknologialla on tärkeä roolinsa.

-Pirkanmaan näkökulmas-
ta haluamme tukea kaikkien 
energiamuotojen kehittämistä 
uusiutuvasta energiasta ydin-
energiaan. Mikäli eduskunta 
tekee päätöksen ydinvoiman 
lisärakentamisesta, tulee yksi 
uusi ydinvoimala sijoittaa Eu-
rajoen Olkiluotoon.

-Mielestämme Teollisuu-
den Voiman Olkiluoto 4 on 
kokonaisedullisin ja nopeim-
min toteutettavissa oleva ydin-
voimahanke. TVO:n jo ole-
massa olevat Olkiluodon lai-
tosyksiköt sekä valmistuva OL 

3 -hanke luovat vahvan infra-
struktuurin, joka mahdollistaa 
seuraavan hankkeen toteutuk-
selle huomattavan edullisen 
taloudellisen lähtökohdan.

-Hankkeella on taloudellista 
vaikutusta myös Pirkanmaalle. 
OL 4 -hankkeen rakennusvai-
heen työllistävä vaikutus ali-
hankintatöinä tulee olemaan 
merkittävä Pirkanmaalla. Maa-
kunnan kilpailukyvyn kannal-
ta on tärkeää, että maakunnan 
teollisuus saa Olkiluodosta jat-
kossakin edullista sähköä, to-
teavat maakuntajohtaja Jussi V. 
Niemi ja kansanedustaja Arto 
Satonen, joka on myös edus-
kunnan työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunnan puheenjohtaja.
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Tarjoukset ovat voimassa 8.-13.4.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 9.4. Arla Ingman 10-17, 
 Yläneen Perinneliha 10-17
LA 10.4. Pyymäen Leipomo 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 9.4. Pyymäen Leipomo 9-16, Tapola 9-16,
LA 3.4. Porin Leipä 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%)

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

199
plo
norm. 2,58

Kivikylän Grilleri
GRILLIMAKKARA
400 g

Suomalainen
KURKKU

Pouttu porsaan
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
• marinoitu

300
2 pkt
(3,75 kg)
yks. 1,96

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

Korrek 
AUTOPESU
700 ml

KESTOVAHA 
350 ml

099
pss
(1,83 kg)

Einhell
PAINEPESURI 
RT-HP 1750
• takuu 2 vuotta

Kulta Katriina
KAHVI
500 g

Kruunu 
VEHNÄJAUHO
2 kg

499
rs

189
 kgKitekat

KISSAN 
ANNOSPUSSIT
12-pack, 12x100g

299
pack
(2,49 kg)
norm. 3,69

PE-SU!

200
3 pss
(0,33 kg)
yks. 0,79

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

495
plo
(7,07 l)

1090
plo
(31,14 l)

Valio Oltermanni
KERMAJUUSTO
1 kg

599
 pkt

AUTON-
PESUHARJA
• teleskooppivarsi
• 180 cm

1390
kpl

Felix 
KETSUPPI
1 kg

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

k

SäästömarketinSäästömarketin
parhaat  tarjouksetparhaat  tarjoukset  

8.–13.4.20108.–13.4.2010

Porin Leivän
RUISPALAT
540 g

Gern 
HALLITUNKKI
• 2 tonnia 1495

kpl

17900
kpl
norm. 199,-

Seksi puhuttaa yhä nuorempia 
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa

 Alueviesti

Seksikysymykset ovat jatku-
vasti yleistyneet Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Las-
ten ja nuorten puhelimes-
sa. Seksi ei puhuta pelkästään 
nuoria, vaan myös 8-10 -vuo-
tiaat kysyvät seksiin liittyviä 
asioita. 

MLL:n Lasten ja nuorten 
puhelimen ja netin vapaaeh-
toiset päivystäjät vastasivat 
vuonna 2009 yli 48 009 puhe-
luun ja 1 803 nettikirjeeseen. 
Aktiivisimpia soittajia olivat 
aikaisempien vuosien tapaan 
11-13-vuotiaat tytöt ja pojat 
ja ahkerimpia kirjoittajia 14-
16 -vuotiaat tytöt. Yleisin kes-
kustelunaihe on edelleen päi-

vän kuulumiset, mutta toisek-
si yleisin aihe oli sekä tyttö-
jen että poikien keskuudessa 
seksi. 

Entistä nuoremmat 
soittajat kysyvät 
seksistä 

Seksiin, seksuaalisuuteen ja 
omaan kehitykseen liitty-
vät kysymykset ovat yleisty-
neet lasten ja nuorten puhe-
limessa 2000-luvun aikana. 
Seksikysymykset eivät puhu-
ta pelkästään esimurrosikäi-
siä ja murrosikäisiä, joille ne 
ovat kehityksellisesti ajankoh-
taisia. Myös nuoremmat soit-
tajat haluavat puhua seksistä. 
8-10 -vuotiailla soittajilla sek-

siin liittyvät kysymykset ovat 
usein konkreettista tiedonja-
noa. Vanhemmat soittajat ha-
luavat puolestaan keskustella 
päivystäjän kanssa mm. siitä, 
mikä on oikea ikä aloittaa sek-
sin harrastaminen. 

- Lapset joutuvat astumaan 
yhä aikaisemmin aikuisten 

2000-luvun lapsilla on 
yhdellä napin painal-

luksella saatavilla 
huima määrä tie-
toa, mutta aikui-
sen apu tiedon 
suodattamisessa 
ja tulkitsemises-

sa puut-
tuu. 

Jo 30 vuotta kuulolla 

Lasten ja nuorten puhelin 
sai alkunsa kokeilutoimin-
tana vuonna 1980. Vuonna 

2002 palvelu laajeni ja lasten 
ja nuorten kirjepalvelu avat-
tiin. Lasten ja nuorten puheli-
men päivystäjät ovat vastaan-
ottaneet reilusti yli miljoona ”Lapset kysyvät asioita, 

joista heidän ei vielä 
tulisi tietää mitään.

puhelua eri-ikäisiltä lapsilta ja 
nuorilta.

Eri ikäryhmien osuus Las-
ten ja nuorten puhelimeen 
tulleista puheluista on vaih-
dellut vuosikymmenten aika-
na. Vuonna 1990 kuusi pro-
senttia soittajista oli jopa alle 
kouluikäisiä. Suurin ryhmä oli 
tuolloin 8-10 -vuotiaat. Viime 
vuosina suurin soittajaryhmä 
on ollut 11-13 -vuotiaat. Alle 
kouluikäisten soittajien osuus 
on enää hyvin pieni.

maailmaan. Nämä lapset ky-
syvät myös asioita, joista hei-
dän ei vielä tulisi tietää mi-
tään. Lasten käyttämä kieli-
kin tuntuu muuttuneen yhä 
ronskimmaksi, kertoo Lasten 
ja nuorten puhelimen ja ne-
tin päällikkö Tatjana Pajamä-
ki-Alasara. 

2000-luvun lapsilla on yh-
dellä napin painalluksella saa-
tavilla huima määrä tietoa, 
mutta aikuisen apu tiedon 
suodattamisessa ja tulkitse-
misessa puuttuu. Lapsi pääsee 
internetissä ja jopa tv:n ääres-
sä käsiksi hänen ikäänsä ja ke-
hitystasoonsa sopimattomaan 
aineistoon, jolla voi olla haital-
lisia tai jopa traumaattisia vai-
kutuksia. 

- Lapset tarvitsevat kas-
vurauhaa. Lapsia on suojel-
tava aineistolta, jota he eivät 
ole kehityksellisesti valmii-
ta kohtaamaan. He tarvitse-
vat asiallista ja riittävää tie-
toa jo ennen murrosikää. On 
tärkeää, että vanhemmat käy-
vät lastensa kanssa keskus-
telua myös seksuaalisuuteen 
ja seksiin liittyen. Lasten on 
hyvä tietää, mitä hänen van-
hempansa ajattelevat esimer-
kiksi seurustelun ja seksin 
aloittamisiästä, painottaa oh-
jelmajohtaja, psykologi Marie 
Rautava. 
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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
Sami Latva 03-514 1416

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.

Mediakentällä 
myllertää

M
ediakentällä on tapahtunut val-

tavasti viime vuosien aikana. Ja 

ihan viikkojenkin, jos asiaa tar-

kastellaan vaikkapa Sastamalan näkövink-

kelistä. 

Viime vuosina isot ja mahtavat ovat kosis-

kelleet meitäkin. Olemmehan yksi niistä 

harvoista kaupunkilehdistä, jotka eivät ole 

suurten lehtikonsernien omistuksessa.

Alueviestiä kustantavassa Aluelehdissä on 

nyt tehty sukupolvenvaihdos ja me uudet 

omistajat jatkamme sillä arvostetulla ja avoi-

mella linjalla, jolla lehden perustaja, isäni 

Seppo Lehtinen, on vienyt tätä lehteä eteen-

päin. Sykimme sen seudun elämää, jossa il-

mestymme. Merkittävää on mielestäni myös 

se, että yrityksen verotulot jäävät omalle alu-

eellemme.

”Viime vuosina 
isot ja mahtavat ovat 

kosiskelleet meitäkin.

Kaupunkilehdissä on aina pidetty lyhyttä vä-

limatkaa toimituksesta lukijoihin. Kaupun-

kilehdissä myös ymmärretään ilmoittajien 

tarpeita ja yrittämisen arkea, heijastuuhan 

yrityselämän hyvinvointi - tai pahoinvointi, 

suoraan seutukunnan muuhunkin elämään. 

Te lukijat ansaitsette hyvän ja kiinnostavan 

lehden ja Alueviestin jakelu on alueensa kat-

tavin. Meidän ammattitaitoiset toimittajam-

me pitävät huolen siitä, että te jatkossakin 

tiedätte niin paikalliset uutiset kuin uutis-

ten taustatkin, muitakaan kiinnostavia aihei-

ta unohtamatta. Muistakaa myös se, että tä-

män lehden ilmoittajien ansiosta Alueviesti 

kolahtaa postiluukustanne kerran viikossa.

Maija Latva

Punkalaidun järjestää 
kesätöitä nuorilleen
Hannu Virtanen

Punkalaitumen kunta järjestää 
myös tänä vuonna talousarvi-
otavoitteensa mukaisesti vä-
hintään kuukauden kesätyö-
paikan kaikille sitä hakeneille 
nuorille. Punkalaitumen luki-
ossa ja ammatillisissa oppilai-
toksissa opiskeleville punka-
laitumelaisille 51 nuorelle ke-
sätyö järjestyy joko kunnan eri 

toimialoilta tai Sastamalan pe-
rusturvakuntayhtymän ylläpi-
tämistä vanhustenhuollon lai-
toksista sekä yhdistysten työ-
mahdollisuuksista, joita tar-
joavat Kesälaitumen Golf ja 
Koiramäentalo. 

Kesätyön pituus on kuu-
kausi. Palkka on 700 euroa 
ja osa-aikaisilla 30 tuntia vii-
kossa työskentelevillä 550 
euroa. Hakijoiden määrä li-

sääntyi viime vuodesta noin 
kymmenellä, mutta tarpee-
seen pystyttiin silti vastaa-
maan.

Vuoden 2010 talousar-
viossa tavoitteeksi asetet-
tiin kesätyöpaikkatakuu alle 
20-vuotiaille nuorille. Työ-
pajassa on myös tavoitteena 
tarjota työharjoittelupaik-
ka kaikille sitä tarvitseville 
nuorille.

Suomen asukasluku 
kasvoi 25 000 henkilöllä 
Suomen virallinen asukasluku 
vuodenvaihteessa 2009 - 2010 
oli 5  351  427 henkilöä, jois-
ta naisia oli 2 726 360 ja mie-
hiä 2 625 067. Asukasluku kas-
voi edellisvuodesta 25 113 hen-
kilöllä. Suomen asukasluku on 
2000-luvulla kasvanut 180 125 
henkilöllä. Asukasmäärältään 
Suomen viisi suurinta kaupun-
kia ovat Helsinki (583 350), 
Espoo (244  330), Tampere 
(211 507), Vantaa (197 636) ja 
Turku (176  087). Pienin kau-
punki on Kaskinen (1 442), jo-
ka on ainoa alle 2 000 asukkaan 
kaupunki Suomessa. Alle 2 000 
asukkaan kuntia on 47 ja 13 
kunnassa on alle 1 000 asukasta.

Suomessa asui vuodenvaih-
teessa 155 705 ulkomaan kan-
salaista. Heistä oli naisia 74 091 
ja miehiä 81  614. Eniten ul-

komaan kansalaisia asui Hel-
singissä (41  735), Espoossa 
(15  304), Vantaalla (11  919), 
Turussa (8 237) ja Tampereel-
la (7 390).

Maamme virallinen asukas-
luku perustuu väestötietojärjes-
telmän tietoihin. Vuodenvaih-
teen tilanne lasketaan helmi-
kuussa. Tällöin voidaan ottaa 
huomioon kaikki ne vuoden-
vaihteen tilanteeseen vaikutta-
vat muutostapahtumat, jotka on 
rekisteröity väestötietojärjestel-
mään tammikuun aikana. Väes-
tötietojärjestelmä sisältää tiedot 
kaikista Suomen kansalaisista ja 
Suomessa vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista. Maistraattien 
ja Väestörekisterikeskuksen yl-
läpitämän järjestelmän keskei-
siä käyttäjiä ovat kuntien ja val-
tion viranomaiset.

Säkyläntien rakentajat 
palasivat talvitauolta
Alueviesti

Säkyläntien eli maantien 
212 Huittinen-Säkylä raken-
nustyöt jatkuvat taas talvi-
tauon jälkeen tällä viikolla. 
Urakoitsija aloittaa työt niin 
sanotussa kolmosoikaisus-
sa Peräniityn tilan kohdalla 
nykyisen tiealueen ulkopuo-
lella. Töiden edistyessä siir-
rytään vähitellen toimimaan 
nykyiselle tiealueelle, jolloin 
liikenteelle aiheutuu merkit-
tävää haittaa.

Urakoitsija suorittaa 
muun muassa rumpujen 
uusimisia, massanvaihtoja, 
ojien perkausta ja kantavuu-
den parantamista stabiloin-

nilla. Stabilointi- ja pääl-
lystystöiden aikana tiealu-
eella liikkuu erityisen pal-
jon työntekijöitä ja koneita. 
Stabilointi- ja päällystystyöt 
ajoittuvat heinäkuun lopul-
le. Koko urakka valmistuu 
syyskuun loppuun mennes-
sä.

Urakoitsija pyytää tien-
käyttäjiä kiinnittämään 
huomiota ajonopeuksiin 
tietyöalueella. Nopeus- ja 
muut mahdolliset liikenne-
rajoitukset on asennettu se-
kä työntekijöiden että tien-
käyttäjien turvallisuuden 
vuoksi.

Säkyläntien parantami-
nen aloitettiin vuoden 2009 

lopulla rakentamalla paino-
penger niin sanottuun kak-
kosoikaisuun. 

Hankkeen tavoitteena on 
varmistaa Huittisten Jokisi-
vulle avatun kultakaivoksen 
kuljetusten sujuvuus ja tur-
vallisuus kaikkina vuoden-
aikoina. 

Hankkeessa parannetaan 
maantien rakennetta ja oi-
kaistaan muutama erittäin 
jyrkkä mutka. 

Koko parannettava 
osuus päällystetään uudel-
leen. 

Hankkeen rahoitukseen 
osallistuu osarahoittaja Sa-
takunnan elinkeino, - lii-
kenne- ja ympäristökeskus. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
selvittää reumalasten jatkohoitoa

 Alueviesti

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri ryhtyy koordinoimaan reu-
malasten hoitoja, jotta lapsi-
potilaiden hoidon jatkuvuus 
voidaan turvata Reumasääti-
ön sairaalan konkurssitilan-
teessa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kanssa on sovittu, 
että Pirkanmaan sairaanhoi-
topiiri selvittää Reumasäätiön 
sairaalan kanssa siellä hoidos-
sa olevien lapsipotilaiden jat-
kohoitopaikan.

Pirkanmaan sairaanhoito-
piiri toimii alle 16-vuotiaiden 
reumapotilaiden kansallisena 
koordinaatioyksikkönä. Ensi-
sijaisesti lapsipotilaat pyritään 
hoitamaan oman sairaanhoi-
topiirin tai sen erityisvastuu-
alueen sairaalassa. Pirkanmaa 
auttaa muita sairaanhoitopii-
rejä oikean hoitopaikan löytä-
misessä, jos lapsen oma alue ei 
itse pysty järjestämään hoitoa 
Reumasäätiön sairaalasta siir-
tyville lapsille.

Reumasäätiön sairaala lä-
hettää kaikista siellä hoidos-
sa olevista potilaista hoitoyh-
teenvedon potilaan sairaan-
hoitopiirin lastentautien yk-
sikköön, ja lisäksi ilmoittaa 

potilaiden perheille hoitovas-
tuun siirtymisestä. Oma sai-
raanhoitopiiri lähettää poti-
laan tarvittaessa yliopistosai-
raalan lastentautien yksikköön 
hoitoon ja seurantaan. Jos oma 
sairaanhoitopiiri ja alueen yli-
opistosairaala eivät pysty hoi-
toa järjestämään, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin koordinaa-
tiokeskus järjestää potilaalle 
jatkohoitopaikan. 

Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin potilaat saavat jatkossa 
tietoa tilanteesta myös inter-
net-sivuilta www.pshp.fi . Si-
vustolle on tulossa puhelin-
numero, josta voi tarvittaessa 
saada lisätietoja sekä lapsi- et-
tä aikuispotilaiden hoidon jär-
jestämisestä.

Reumaa sairastavia lapsia 
hoidetaan Pirkanmaalla Tam-
pereen yliopistollisessa sai-
raalassa toimialueella 4, jossa 
on lastentautien vastuualue. 
Taysissa toimii lastenreuma-
tologian erikoislääkärin joh-
tama moniammatillinen las-
ten reumapoliklinikka. Kan-
sallisesta koordinaatioteh-
tävästä vastaa lastentautien 
vastuualueen koordinaatio-
työryhmä, jota vetää profes-
sori Matti Korppi.
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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



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.

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

Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen

JAKELU POSTIN VÄLITYKSELLÄ

-  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.

Pohjanmaan KOTIMAISET AVAINLIPPUTUOTTEET, 
10-VUODEN RUNKOTAKUULLA NYT MYYMÄLÖISSÄMME

Avatessasi 1.-30.4.2010 uuden vuosimaksuttoman 
TUOHI MasterCard-tililuoton, saat ensiostolle
korotonta maksuaikaa heinäkuulle 2010. 
Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot 
ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 
TUOHI MasterCard -tililuoton todellinen vuosikorko 
tyypilliselle 2000 euron luotolle on 14,06% (12/2009).
Kuukausittainen tilinhoitomaksu on 4 euroa. 
Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt - maksa
heinäkuussa 2010!

Korot ja 
kulut 0%
Kysy lisää!

UUTUUS!

- kolme valurautapoltinta

- valurautaritilä

- valurautaparila

- lämpöhylly kuvussa

Landmann 
Delux
KAASUGRILLI

199,-Raj.erä.

Kesäkalusteet
SAAPUVAT!

PALJON
MALLIPOISTOJA

50- %
Tuotteet merkitty 

erikseen myymälöissä.

jopa

UUSIN HALVOIN 
HINNOIN!

Kampanja voimassa 6.-25.4. tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

299,-

London divaani.  
Alk. Microtex-kankaalla, väri beige.
Toimitusmyynti. Saatavana useita 

kangas- ja värivaihtoehtoja. 
Kuvassa laadukas Metz-kangas 695,-. 

7 kpl TEHTAAN LOPPUERÄ!

Veera jatkopöytä 140x90 cm 
+ 40 cm jatko + 6 tuolia.

Massiivikoivua. Väri pyökki 489,-.
Pähkinä tai pähkinä/valk. 599,-.

15 kpl ERÄ!489,- 777,-
50 kpl TEHTAAN LOPPUERÄ!

Pussijousitus!

Tervetuloa!

Derby pöytä ø 90 cm 
+ 4 tuolia. Kovapuuta. Erä.

Pehmusteet 
  myydään 
   erikseen.

99,-

Huippulaadukas kotimainen Lumina säi-
hke jenkkisänky 180 x 200 cm. 
Viisi vyöhykejaettu pussijousitus takaa 
parhaan nukkumismukavuuden. 10 vuoden 
joustintakuu. Petauspatjat myydään erik-
seen, esim. kotimainen vesipestävä Basic 
profi loitu petauspatja 180 x 200 cm 99,-

Sadan tonnin 
pääsiäisyllätys 
Sastamalaan
Pääsiäispupulla oli korissaan 
paikalliselle Keno-pelaajalle 
munien lisäksi muutakin mu-
kavaa, sillä kenokierros tuot-
ti Sastamalassa asuvalle veik-
kaajalle 100 000 euroa. Viime 

viikolla tiistai-illan arvonnas-
sa voitokkaat numerot löytyi-
vät 10-tason Kenosta 50 sen-
tin panoksella. Onnekas peli 
oli rastittu Veikkauksen netti-
pelipalvelussa.

Tavoitteena yksi valtakunnallinen erikoismuseo

Museo ja Kirjainstituutti 
halutaan yhdistää

 Hannu Virtanen

Sastamalan seudun Museo ha-
lutaan yhdistää Suomen Kir-
jainstituutin säätiöön. Tavoit-
teena on, että vuonna 2011 
avattava Kirjan Keskus - Kir-
jan Museo koostuisi Suomen 
Kirjainstituutista ja Sastama-
lan seudun museosta. Sulautu-
minen tapahtuisi ensi vuoden 
aikana, ja vuoden 2012 alusta 
alkaen Sastamalassa olisi yksi 
valtakunnallisesti merkittävä 
museoyksikkö.  

Esityksen yhdistämises-
tä on tehnyt Sastamalan kau-
pungin elämänlaatuprosessin, 
Sastamalan seudun Museon ja 
Suomen kirjainstituutin sääti-
ön henkilöstöstä koostuva ke-
hittämistiimi.

Yhdistämiskaavailut hy-
väksyttiin viime viikolla kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nassa. Lautakunta esittää nyt 
kaupunginhallitukselle hy-
väksyttäväksi suunnitelman 
kaupungin ja Suomen Kir-
jainstituutin säätiön museo-

toiminnan kehittämiseksi 
niin, että Sastamalan seudun 
Museon toiminta yhdistetään 
Suomen kirjainstituutin sää-
tiöön. 

Taloudellisia ja 
laadullisia tavoitteita

Yhdistämisen tavoitteena on 
Sastamalan museotoiminnan 
tuloksellisuuden, toimintata-
louden ja laadun turvaami-
nen. Liittämällä yhteen kaksi 
pientä yksikköä on saavutetta-

vissa taloudellisia, sisällöllisiä, 
toiminnallisia, markkinoin-
nillisia ja matkailullisia etuja. 

Kirjan Keskus – Kirjan Mu-
seo toimii vuodesta 2011 alka-
en suomalaisen kirjan ja kir-
jallisuuden  erikoismuseona. 

Pitkän tähtäimen tavoit-
teena on luoda pohja toimin-
nalle, joka mahdollistaa, et-
tä Kirjan Keskus on museo-
lain tarkoittama, korotettua 
valtionosuutta nauttiva valta-
kunnallinen erikoismuseo vii-
meistään vuonna 2015.

Riskinä museotoimintojen 
yhdistämisessä nähdään Sas-
tamalan seudun Museon ny-
kytila. 

-Museolla ei ole resursse-
ja huolehtia kokoelmistaan tai 
uudistaa ja kehittää toimin-
taansa, museonjohtaja Maria 
Pietilä sanoo.     

Suomen kirjainstituutin 
säätiön toiminnan ja näytte-
lyiden suunnittelu hoidetaan 
pääasiassa  kaupungin ulko-

puolisin varoin. Kirjan Kes-
kuksen – Kirjan Museon näyt-
telyiden toteuttaminen  hoide-
taan ilman kaupungin rahoi-
tusta. 

Yhdistymisen seurauksena 
Sastamalan seudun Museon 
henkilöstö, opetusministeriön 
kolmesta henkilötyövuodesta 
koostuva valtionosuus ja kau-
pungin avustus siirtyvät sellai-
sinaan uudelle säätiön hallin-
noimalle yksikölle.

Kehittämissuunnitelman 
on laatinut Sastamalan seu-
dun Museon kehittämistii-
mi. Tiimin työskentelyyn ovat 
osallistuneet kulttuurijohtaja 
Arja Valtonen, museonjohta-
ja Maria Pietilä, tutkija Pekka 
Koskinen, elämänlaatuproses-
sin johtaja Eero Mäki-Tanila 
sekä Suomen Kirjainstituutin 
toiminnanjohtaja Leena Aal-
tonen ja suunnittelija Minna 
Honkasalo.

Liikuntajärjestöille tarjolla 
vuosiavustuksia Sastamalassa

 Hannu Virtanen

Liikuntajärjestöt voivat Sas-
tamalassa tänä vuonna hakea 
sääntömääräiseen toimin-
taansa vain vuosiavustusta. 
Avustukset haetaan kulttuu-
ri- ja vapaa- aikalautakunnal-
ta 30. huhtikuuta kello 16.00 

mennessä. Talousarviossa on 
avustuksiin varattu 100 000 
euroa. 

Liikuntalain mukaan kun-
nan tulee luoda edellytyk-
siä liikuntatoiminnalle muun 
muassa tukemalla kansalais-
toimintaa. Kaupunki on vuo-
sittain antanut liikuntajär-

jestöille vuosiavustusta ja eri 
tarkoituksiin kohdennettuja 
kohdeavustuksia, muun mu-
assa kilpailumatkoihin ja lei-
reihin. 

Avustusta on annettu vain 
joko vuosiavustuksena tai 
kohdeavustuksena. Kohde-
avustusta haki viime vuonna 

vain muutama järjestö, vuosi-
avustusta 31 järjestöä.

Avustuskäytännöstä on 
kuultu myös järjestöjä. Järjes-
töjen kanta on, että avustuk-
set annetaan yhdellä kertaa ja 
vuosiavustuksina. 

Avustuksista tuhat euroa 
osoitetaan terveysliikunnan 
kehittämisohjelman käynnis-
tämisvaiheen yleisöluennon 
kuluihin. 

Lautakunta on käynnistä-
nyt terveysliikunnan kehittä-
misohjelman vuosille 2011- 

2014. Ohjelman alkuvaiheessa 
huomioidaan monien eri ta-
hojen, muun muassa liikunta-
järjestöjen, sitouttaminen oh-
jelman tavoitteisiin ja sen to-
teuttamiseen. 

Liikuntapalvelut on järjes-
tämässä kaikille järjestöille, 
lasten huoltajille, opettajille 
ja muille tarkoitettua maksu-
tonta koulutusluentoa aihees-
ta ”Lasten ja nuorten fyysinen 
aktiivisuus, harjoittelu, ravin-
to ja lepo”.
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Sukupolvenvaihdos Aluelehdet Oy:ssä

Alueviesti jatkaa 
paikallisissa käsissä

 Hannu Virtanen

Kaupunkilehti Alueviestiä jul-
kaiseva Kustannusliike Alue-
lehdet Oy jatkaa itsenäisenä 
ja paikallisena perheyritykse-
nä. Sukupolvenvaihdos toteu-
tui huhtikuun alussa, kun Sep-
po Lehtisen vuonna 1981 pe-
rustama yritys siirtyi nuorem-
malle polvelle. 

Maija ja Sami Latva omis-
tavat nyt yrityksestä kolme 
neljännestä ja Eeva Rasinpe-
rä neljänneksen. Maija ja Eeva 
ovat Seppo Lehtisen tyttäriä.

Samassa yhteydessä Seppo 
Lehtinen luovutti toimitusjoh-
tajan tehtävät Sami Latvalle. Jo 
aiemmin Maija Latva otti pää-
toimittajan tehtävät vastaan 
vuodenvaihteessa eläkkeelle 
siirtyneeltä Erkki Petmanil-
ta. Eeva Rasinperä työskente-
lee yrityksessä myyntipäällik-
könä.

Lehden korkea 
lukuarvo huomattu

Toimitusjohtaja Sami Latvalla 
on vankka yrittäjätausta. Vii-
meiset kuusi vuotta hän on 
työskennellyt omassa yrityk-
sessään contact center -alalla. 

-Yrityksen myynnin myö-
tä ja työsopimukseni päätyt-
tyä siellä tämä oli luonnolli-
nen siirto, hän luonnehtii tu-
loaan perheyrityksen johtoon 
Sastamalaan.  

Sami Latvan kannukset leh-
tialalle ovat tullet jo aiemmil-
ta työvuosilta Aamulehdessä 
ja ammattilehtien kustantajan 
palveluksessa.

Kustannusliike Alueleh-
det Oy:n aputoiminimiä 
ovat Alueviestin lisäksi Ra-
dio Manta ja jakelutoimisto 
Juoksupoika. Lähes 30 vuotta 
toimineella yrityksellä on 37 
työntekijää. 

-Meillä on viisi ammatti-
taitoista toimittajaa. Lukijat 
ja mainostajat ovat huoman-
neet lehden korkean lukuar-
von. Pystymme tarjoamaan 
uutisia kattavasti, hyvällä pai-
kallistuntemuksella. Kun yri-
tyksen tuotteita ovat aluelehti, 
radio ja verkkolehti, käytän-
nössä olemme seitsemänpäi-
väinen lehti, Sami Latva pai-
nottaa.

-Toimitus, myynti, hallinto 
ja päätöksenteko ovat samal-
la paikkakunnalla, mikä tekee 
toiminnan joustavaksi. Niin 
yritys kuin sen omistajatkin 
maksavat veronsa paikkakun-
nalle, Sami Latva kuvailee pai-
kallista roolia.

-Kaupunkilehdet kirjoitta-
vat sellaisistakin kiinnostavis-
ta asioista, mistä paikallisleh-
det eivät kirjoita, sanoo pää-
toimittaja Maija Latva, joka 
myös muistuttaa siitä, että pai-
kallista lehteä tekee edelleen-
kin paikallinen yrittäjä.

Alueviesti ilmestyy vahval-
la paikallislehtialueella. Kilpai-
lua ei koskaan ole pelätty eikä 
naapuritaloja vähätelty, vaan 
nimenomaan nämä seikat ovat 
kannustaneet menestymään.

Alueviestin, Radio Man-
tan ja jakelutoimiston kanssa 
samoissa tiloissa Sastamalan 
Hopunkadulla toimii Keskus-
kuva, jonka tuotteita ovat va-
lokuvausten ja painotöiden li-
säksi suurkuva- ja tarratulos-
teet sekä viralliset nimikortit.

Lahtisen ajatuksista 
Lehtisen tekoihin

Legendaarinen lehtikustanta-
ja Urpo Lahtinen toi Suomeen 
kaupunkilehtiaatteen eli aja-
tuksen ilmaiseksi lukijoilleen 
jaettavasta lehdestä. Seppo 
Lehtinen oli itse aikoinaan kir-
japainossa tekemässä Lahtisen 
lehtiä, joita olivat Tamperelai-
nen ja Hymy.

-Urpo Lahtisen sanoista ja 
lehdistä jäi oma kipinä kyte-
mään, Lehtinen kertoo Alue-
viestin taustasta.

-Tätä lehteä on lähdetty te-
kemään silloin, kun kaupun-
kilehdet olivat nuoria ja yk-
sityisiä lehtiä. Sittemmin ket-
jut huomasivat lehtien arvon 
ja alkoivat hankkia niitä itsel-
leen. Alueviesti on yksi har-
voista perinteisistä itsenäi-
sistä kaupunkilehdistä, jol-
la on vielä radiokin omistuk-
sessaan.

Kyllä Alueviestillekin olisi 
ottajia ollut. Seppo Lehtinen 
sanoo kolmellakin konsernil-

la olleen kiinnostusta ostaa 
lehtiyhtiö. 

-Näen tärkeänä, että tämä 
jatkaa paikallisena yritykse-
nä. Tämä on hyvä, tuloskun-
toinen yritys, jota uuden pol-
ven on hyvä jatkaa.

-Meillä on ollut pitkäai-
kaisia asiakassuhteita, ja pal-
velemaan olemme pystyneet 
hyvinkin henkilökohtaises-
ti. Asiakkaiden tarpeisiin on 
voitu paneutua, Lehtinen sa-
noo.

Hyvää ei ole syytä liikaa 
muuttaa, mutta asioita pitää 
aina tehdä paremmin. Seppo 
Lehtinen toivookin toimin-
nan kehittämisessä edelleen 
uusia ideoita.

-Isoja muutoksia ei ole odo-
tettavissa eikä tuotetta ole tar-
koitus muuttaa, mutta herkällä 
korvalla edelleen kuuntelem-
me mainostajiamme, lukijoi-
tamme ja kuuntelijoitamme, 
Sami Latva linjaa.

Seppo Lehtisellä on käsissään kaikkien aikojen ensimmäinen Alueviesti, jota edel-
si vajaat kaksi vuotta ilmestynyt Länsituuli-lehti. -Kun toiminnan laajentaminen Sa-
takunnan ja Pirkanmaan alueilla tuli ajankohtaiseksi, lehden nimi muuttui Aluevies-
tiksi, Lehtinen muistelee.

Maija ja Sami Latva sekä Eeva Rasinperä ovat Kustannusliike Aluelehdet Oy:n uudet yrittäjät.

Ministeri Holmlund 
Kokemäellä ja Huittisissa
Sisäministeri Anne Holm-
lund vierailee Kokoomus 
Kuuntelee -kiertueen yhte-
ydessä Kokemäellä ja Huit-

tisissa perjantaina 9. huhti-
kuuta. 

Ministeri kuuntelee Ko-
kemäellä kello 14.00-14.45 

S-marketin edustalla ja 
Huittisissa kello 15.30-16.15 
K-Supermarket Lautturin 
edustalla.

Alakouluille 
kotisivut
Sastamalan kaupungin ala-
koulujen kotisivut julkais-
tiin tämän kuun alussa. 
Kotisivujen osoitteet ovat 
koulun nimen mukaan, 
esimerkiksi www.varilan-
koulu.fi. Poikkeuksena 
on Marttilan koulu, jon-
ka osoite on www.martti-
lanalakoulu.fi .

Yläkoulut jatkavat jo tu-
tuiksi tulleilla kotisivuil-
laan.

Uusilla kotisivuilla on 
yhtenäinen ulkoasu ja si-
vurakenne. 

Kotisivujen sisältö täy-
dentyy kevään kuluessa 
omaan tahtiinsa kunkin 
koulun osalta.

Liikuntapaikkoja 
kohennetaan 
yhdistymisavustuksella
Sastamalan kaupungin kult-
tuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta hyväksyi osaltaan 
kohdennuksen yhdistymis-
avustuksen käytölle. Kiikan 
koulun jääkiekkokauka-
lon hankintaan, tarvittaviin 

maansiirtotöihin ja valais-
tuksen parantamiseen vara-
taan 25 000, Kiikan kunto-
radan perusparannukseen 
15 000 ja Aurajärvenreitin 
kunnostamiseen 5 000 eu-
roa.

Kuluvan vuoden talous-
arvioon sisältyy kuntakoh-
taisena yhdistysmisavus-
tuksena 50 000 euroa Äet-
sän lähiliikuntapaikkojen 
rakentamiseen ja kunnosta-
miseen. 

Onko 
omaisuutesi 
suojattu?
Pirkanmaan poliisilaitokselta 
muistutetaan, että puhelimia, 
navigaattoreita, tietokoneita, 
laukkuja ym. arvokkaampia 
esineitä ei kannata jättää au-
toon, varsinkaan selvästi nä-
kyville. 

Jos mukaan ottaminen ei 
ole mahdollista, esine kan-
nattaa laittaa edes hansi-
kaslokeroon pois varkaan 
silmistä.

Kevään tullen myös polku-
pyöriä alkaa näkyä liikentees-
sä selvästi enemmän.

Polkupyörän keväthuollon 
yhteydessä kannattaa tarkis-
taa myös lukkotilanne.

Polkupyörän suojaamisesta 
voi lukea lisää poliisin inter-
net-sivuilta.

Vammalan Retkeilijät 
vuokraa ulkoilumajan
Sastamalan kaupunki 
vuokraa Ritajärven ulkoi-
lumajan Vammalan Ret-
keilijät ry:lle sekä antaa 
ulkoilu- ja retkeilyalueen 
hoito- ja valvontatehtävät 
myös seuran vastuulle. 

Kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta päätti palve-
luverkkoratkaisun yhte-
ydessä tammikuussa, et-
tä kaupungion omistami-

en rantasaunojen edelleen 
vuokrauksesta neuvotel-
laan järjestöjen kanssa. 

Retkeilijät ovat haluk-
kaita vuokraamaan majan 
toimintansa kehittämisek-
si ja laajentamiseksi. 

Seura järjestää muun 
muassa suositun Akse-
lin Vaelluksen ulkoilualu-
een ja ulkoilumajan maas-
toissa. 

Asiantuntijaneuvoja 
metsätilan yhteisomistukseen
Metsälakimies, varatuoma-
ri Matti Kiviniemi neuvoo 
metsää omistavien perikun-
tien ja yhtymien osakkaita 
Kokemäellä 20.4.2010 järjes-
tettävässä tilaisuudessa. Kivi-
niemi on jo parin vuosikym-
menen ajan perehtynyt met-
sänomistuksen, metsälain-
säädännön ja puukaupan 
kysymyksiin sekä kirjoitta-
nut lukuisia alan julkaisuja.

Yhteisomistuksessa on 
noin viidesosa Lounais-Suo-
men metsäkeskuksen alu-
een metsistä. Vaikka mo-
nen yhteisomistustilan met-
sät ovat hyvässä hoidos-
sa, on yhteisomistustilojen 
metsäasioiden hallinnassa 
omat niksinsä ja ongelman-
sa. Esimerkiksi päätöksente-
ko yhteisomistustilalla vaatii 
yksimielisyyttä ja jos osak-
kaat eivät ole metsänhoidos-
ta yksimielisiä, voivat tilan 
metsät jäädä kokonaan hoi-
tamatta. Yhteisomistustilo-
jen jakaminen ja muut omis-
tusjärjestelyt vaativat myös 
osaamista ja tietoa eri vaihto-
ehtojen veroseuraamuksista.

Ratkaisuja on 
olemassa

- Metsätilan yhteisomistuk-
sen mahdollisiin ongelma-

tilanteisiin on olemassa rat-
kaisuja.  Yhteisomistuksen 
pelisäännöistä, esimerkiksi 
päätöksenteosta ja mahdol-
listen kiistatilanteiden rat-
kaisuista, kannattaa sopia 
jo yhteisomistuksen alku-
vaiheessa, kertoo vatuomari 
Matti Kiviniemi.  Kiviniemi 
käy päivän aikana läpi mm. 
metsätilan yhteishallintoso-
pimuksen ja sen laadinnan.

Myös pesänjako ja kuo-
linpesän muuttaminen yh-
tymäksi käydään päivän ai-
kana läpi. – Veroseuraa-
mukset voivat olla erilai-
set kuolinpesän ja yhtymän 
osuuksien myynnissä. Nä-
mäkin asiat on hyvä tietää, 
kun mietitään yhteisomis-
tuksen purkamista, vinkkaa 
Kiviniemi.

Tietoa myös tuleville 
metsänomistajille

Kiviniemi kertoo päiväs-
sä myös perintöoikeuden 
pääkohdat. Metsänomistus 
perikunnan osakkaana voi 
tulla eteen hyvinkin yllättä-
en ja monesti olisi hyödyllis-
tä tietää jo etukäteen, mikä 
on esimerkiksi lesken asema 
kuolinpesässä. Asiantuntija-
apua kuolemantapauksen 
jälkeen on toki saatavissa, 

mutta asioiden hoitoa hel-
pottaa, jos perusasiat perin-
töoikeudesta ovat tiedossa.

Vastauksia 
osallistujien 
kysymyksiin

Matti Kiviniemi rohkaisee 
metsänomistajia esittämään 
myös omia kysymyksiä. 

– On tärkeää, että osanot-
tajilla on mahdollisuus ky-
syä mieltään askarruttavis-
ta asioista ja pyrin vastaa-
maan kysymyksiin, kertoo 
Kiviniemi. 

Kiviniemen lisäksi päi-
vässä ovat mukana edustajat 
maanmittaus- ja verotoimis-
tosta, joten metsänomistajil-
le on tarjolla runsaasti asi-
antuntemusta myös yhteis-
omistustilan vero- ja maan-
mittausasioista.

Tilaisuus on osa Satakun-
nassa ja Varsinais-Suomessa 
käynnissä olevaa ”Metsätila-
rakenteen kehittäminen” – 
nimisen hankkeen toimin-
taa. Hankkeen tavoitteena 
on herätellä metsänomista-
jia pohtimaan sukupolven-
vaihdoksia ja sitä kautta eh-
käisemään metsää omista-
vien perikuntien syntymistä 
ja hidastamaan metsätilojen 
pirstoutumista. 
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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
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Useita murtoja 
Sastamalan keskustassa

Sastamalan keskustassa on 
tehty useita murtoja, joista po-
liisi toivoo havaintoja puhelin-
numeroon 07 187 47350.

Sastamalan seurakunnan 
virastotaloon murtauduttiin 
maanantaiyönä. Jehovantodis-
tajien valtakunnansaliin Sasta-
malankadulla puolestaan mur-
tauduttiin sunnuntaina aamu-
yöllä ikkuna rikkomalla. Mi-
tään ei toistaiseksi ole todettu 
anastetuksi näistä kohteista.

Viime yönä murtauduttiin 
Asemakadulla pizzaravinto-
laan oven ikkuna rikkomalla. 
Pizzeriasta anastettiin pohja-
kassan kolikot.

Perjantai-iltana rikottiin 
kaatamalla valtatiellä 12 Hau-
taantien risteyksessä ollut no-
peusvalvontatolppa.

Sastamalan poliisin mu-
kaan liikenne on sujunut pää-
siäisen aikana ilman suuria 
ongelmia. Kiirastorstai-iltana 
poliisi pysäytti Äetsän Pehu-
lassa Päätiellä mopomönkijäl-
lä liikkeellä olleen kuljettajan, 
joka puhalsi 0,5 promillea.

Poliisi kaipaa 
todistajia Lauttakylän 
pahoinpitelyihin

Huittisissa Lauttakylänkadun 
varrella sijaitsevan kebab-piz-
zerian edustalla tapahtui per-
jantain ja lauantain välisenä yö-
nä noin kello kahden aikaan pa-
hoinpitelyjä, joihin poliisi kai-
paa todistajia. Pahoinpitelyissä 
oli useita osallisia ja pahoinpite-
lyjen seurauksena useampi hen-
kilö sai erilaisia vammoja.

Pahoinpitelyt ovat pääpiir-
teissään selvinneet, mutta ta-
pahtumien kulun tarkemmak-
si selvittämiseksi poliisi pyytää 
paikalla olleita henkilöitä ot-
tamaan yhteyttä virka-aikana 
Kokemäen poliisiaseman pu-
helinnumeroon 07187 47555.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Valistusmestari kannattaa keräyspisteitä:

Puutarhajätteen hävittämistä 
ei suositella polttamalla

 Minna Isotalo

Puiden oksia katkovat syys-
myrskyt, talven oksistoa pai-
navat lumet ja keväiset puu-
tarhapuiden leikkuut saatta-
vat kasvattaa risukasan suu-
reksi keoksi omakotitalon 
pihalle. Monen mielessä al-
kaa kutkutella ajatus tulen vi-
rittämisestä ja risujen poltta-
misesta. 

Satakunnan pelastuslai-
toksen valistusmestari Kim-
mo Laani kuitenkin toivoi-
si, että ihmiset hankkiutuisi-
vat risukasoista eroon mie-
luummin viemällä ne kunnan 
puutarhajätteen keräyspistee-
seen. -Avotulen kanssa touhu-
tessa vahingon mahdollisuus 
on aina olemassa, vaikka oli-
si kuinka varovainen ja toimi-
si ohjeiden mukaan. Nuotiota 
ei saa missään nimessä sytyt-
tää metsään tai sen läheisyy-
teen, jos olosuhteet ovat kui-
vuuden tai tuulen takia sellai-
set, että metsäpalon vaara on 
olemassa.

Jätelaki kieltää jätteiden 
polttamisen, Kimmo Laani 
muistuttaa. -Ennen kuin ri-
sunuotion paikkaa alkaa edes 
miettiä, tulisi selvittää salli-
taanko oman kunnan ympä-
ristö- ja jätehuoltomääräyk-
sissä risujen ja muun puhtaan 
puutavaran tai vastaavan avo-
poltto. Useassa kunnassa avo-
poltto on kielletty ainakin taa-
jaan asutulla - tai kaava-alu-
eella.

Naapurit otettava 
huomioon

Valistusmestari  Laani tie-
tää, että naapurisopu säilyy 
paremmin, jos tulentekoai-
keistaan käy kertomassa etu-
käteen. -Ei ole mukavaa, jos 
esimerkiksi narulla kuivu-
massa olevat pyykit tulevat 

savustetuiksi. Tuulen suun-
nan vaikutukset tulisi savu-
haittoja silmälläpitäen ot-
taa huomioon myös oman 
tontin rajojen ulkopuolella. 
Sankka savu voi olla todella 
häiritsevää.

Märkiä tai kosteita puita ei 
Kimmo Laanin mukaan kan-
nata ryhtyä käryttämään, vaan 
risujen on annettava kuivua 
kunnolla ennen polttamista. 

-Märät puut savuttavat niin 
paljon, että pienikin nuotio 

saattaa pelästyttää naapurit, 
mikäli heitä ei ole etukäteen 
informoitu. Turvallisuussyis-
tä avotulta täytyy muistaa val-
voa koko ajan. Vartioimaton 
tuli saattaa myös huolestut-
taa naapureita ja muita kans-
saihmisiä.

Vaikka olisi kuinka tunnol-
linen risujen polttaja, ja asui-
si alueella, jossa moinen puu-
ha sallitaan, niin tulentekoai-
keistaan ei kannata ilmoittaa 
etukäteen Satakunnan pelas-
tuslaitokselle. 

-Me emme mitenkään eh-
di kirjata ilmoituksia ylös, ei-
kä meillä hälytyksen tullessa 
ole aikaa tarkistaa onko asi-
asta ilmoitettu etukäteen vai 
ei. Kun tuli on irti ja tilanne 
on päällä, niin toimimme ai-
na vallitsevien olosuhteiden 
mukaan. Eli jos joku soittaa 
hätänumeroon 112 ja kertoo, 
että naapurista tulee sank-
kaa savua, niin hyvin nope-
asti saattaa pihamaalle ilmes-
tyä tositoimissa oleva palo-
yksikkö.

Valistusmestarin 
muistilista:
• Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti (riittävä etäi-

syys metsään, tuulen suunta, palamaton tai kasteltu ym-
päristö).

• Varaa lähelle riittävä määrä alkusammutuskalustoa  (ve-
siletku, vesitynnyri, ämpäreitä, kastelukannu, hosa, la-
pio).

• Sytyttäjä on aina vastuussa avotulesta.
• Naapurusto on hyvä huomioida ennen sytyttämistä.
• Avotulista ei ilmoiteta etukäteen Satakunnan pelastus-

laitokselle.
• Matkapuhelin on syytä pitää lähellä. Tarkka tieto avotu-

len sijainnista on tärkeä, jos vahinko tapahtuu.
• Hätäilmoitus numeroon 112.
• Valvo avotulta ilman alkoholia ja huolehdi riittävästä jäl-

kivartionnista.

Paloturvallisuustarkistus takaa huolettoman mökkikauden

 Kaksi tietä turvaan 
    – myös mökillä

 Alueviesti

Alkava kevät merkitsee mo-
nelle mökkikauden alkua. 
Kevätsiivouksen yhteydes-
sä kannattaa mökillä laittaa 
myös paloturvallisuusasiat 
kuntoon. 

Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö Spek muistuttaa, 
että uuden palovaroitinase-
tuksen mukaan kesämökil-
le saattaa tarvita lisää palova-
roittimia. 

Kylmien tulisijojen läm-
mittäminen on aloitettava va-
rovasti, ja mahdolliset lumi-
kinokset siirretään pois ulos 
johtavien ovien edustalta sekä 
mökkitieltä. 

Spekin mediaseurannan 
mukaan tulipaloissa kuoli 
maaliskuussa 6 henkilöä.

Hätätilanteen varalta myös 
mökillä on oltava kaksi reittiä 
turvaan. Tulipalon yllättäes-
sä palavasta rakennuksesta on 
päästävä riittävän kauas ja hä-
lytysajoneuvojen pitää päästä 
vaivatta paikalle. 

Oven lisäksi myös ikkuna 
voi toimia toisena tienä tur-
vaan. Jos siinä on irrotettava 
kahva, pidä se aina paikallaan. 
Näin ikkunasta pääsee poistu-
maan nopeasti. 

Kevätsiivouksen yhteydessä 
tarkistetaan, että ikkuna auke-
aa vaivatta.

Tarvitsetko lisää 
palovaroittimia 
mökillesi?

Palovaroitinasetus uudis-
tui vuoden alussa. Sen myö-
tä myös kesämökillä on olta-
va yksi palovaroitin jokaista 
alkavaa 60  neliömetriä koh-
den. 

Palovaroittimet on edel-
leen pidettävä toimintakun-
toisina testaamalla ne kerran 
kuukaudessa. 

Spek suosittelee kiinnit-
tämään palovaroittimen jo-
kaiseen makuuhuoneeseen ja 
eteiseen. 

Kovien talvipakkasten kyl-
mentämien tulisijojen läm-
mittäminen on aloitettava va-
rovasti.

 Jos pesän laittaa heti täy-
teen puita, saattaa palamises-
ta aiheutuva kuumuus vauri-
oittaa savupiippua ja tulipalo 
päästä leviämään.

Tulipaloissa 
on kuollut 
25 henkilöä

Spekin mediaseurannan mu-
kaan maaliskuussa tulipalois-
sa menehtyi 6 ihmistä. 

Tämän vuoden tulipaloissa 
on kuollut yhteensä 25 henki-
löä. 

Heistä 8 oli naisia ja 16 mie-
hiä. Yhden sukupuoli ei ole 
Spekin tiedossa. 

Viime vuonna vastaavaan 
aikaan palokuolemia oli 26. 
Spek on huolissaan siitä, et-
tä ikääntyneiden ihmisten 
osuus palokuolleista on kas-
vanut.

Alkava kevät merkitsee monelle mökkikauden alkua. 
Kevätsiivouksen yhteydessä kannattaa mökillä laittaa 
myös paloturvallisuusasiat kuntoon.

Hopun urheilupuiston ulko-
rakennuksen pukuhuoneis-
sa tehtiin ilkivaltaa viime tors-
tain ja perjantain välisenä yö-
nä.  Kenttävalvoja huomasi ta-
pahtuneen perjantaiaamuna. 
Muun muassa pukuhuonei-
den ovia oli laitetu täysin säpä-
leiksi, 20 suurehkoa roska-asti-
aa oli hajotettu ja lamppuja ri-
kottu. -Ihan silmitöntä touhua. 
Humalassa tekijät ovat varmas-
ti olleet, koska paikanpäällä oli 
tyhjiä olutlaatikoita ja tölkkejä. 
Pihalla oli myös runsaasti la-
sinsirpaleita, sanoo kaupungin 
liikuntasihteeri Jari Aho. -Meil-

lä on ollut ongelmia pukuhuo-
neen ulko-oven kanssa ennen-
kin. Se ei aina mene kunnolla 
kiinni, joten ovi on todennä-
köisesti saatu nykäisemällä au-
ki, ja näin vahingontekijät ovat 
päässeet sisälle rakennukseen. 
Jari Ahon mukaan Hopun ur-
heilupuistossa on tehty ilkival-
taa ennenkin.

 -Meidän on nyt pakko te-
hostaa urheilupuiston valvon-
taa, koska tihutyöt tulevat kal-
liiksi varsinkin jos tekijöitä ei 
saada kiinni. Asennamme ur-
heilupuiston alueelle valvon-
takameroita, Aho kertoo.

Juopuneena 
sekä ratissa että sarvissa

Poliisi pysäytti saamansa il-
moituksen perusteella Koke-
mäellä Satakunnantiellä per-
jantaina kello 18.14 epävar-
masti liikkuneen skootte-
rin, jonka paikkakuntalainen 
mieskuljettaja puhalsi luke-
man 0,23 milligrammaa lit-
rassa. Kuljettajalla ja matkus-
tajalla ei ollut kypärää.

Paikkakuntalainen nuori-
mies ajoi mopolla humalas-
sa Huittisissa Rekikoskentiel-
lä lauantaiyönä kello 00.20. 
Puhallus näytti lukemaa 0,57 
milligrammaa litrassa. 

Asiaa tutkitaan rattijuopu-
muksena. Nuorukainen mää-
rättiin väliaikaisen ajokiel-
toon.

Alkoholi liittyy myös tapa-
ukseen, jossa Huittisten Raska-
lantiellä lauantaiyönä kello kah-
den jälkeen oli henkilöauto ajet-
tu ojaan. Poliisin tullessa paikal-
le henkilöauton viereltä tavattiin 
urjalalainen nuori mies ja nai-
nen, joista toinen puhalsi 0,36 
ja toinen 0,82 milligrammaa lit-
rassa -lukeman. Molemmat vie-
tiin verikokeeseen. Asiaa tutki-
taan törkeänä rattijuopumuk-
sena ja liikenneturvallisuuden 
vaarantamisena. Poliisi määrä-
si molemmat ajokieltoon.

Huittisissa Metsätiellä ajeli 
kiirastorstaina iltapäivällä kel-
lo kahden jälkeen traktorilla 
mies, joka puhalsi alkometriin 
1,16 milligrammaa litrassa. 

Lisäksi hän syyllistyi kul-
kuneuvon kuljettamiseen oi-
keudetta.
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KASTETTU:
Topias Lauri Markus Ojansi-
vu, Jerry Eino Antero Rainio, 
Konsta Mikael Laaksonen, Pie-
tari Onni Wilhelm Rantapel-
konen Kiikka, Sofi a Katariina 
Yli-Perttula Kiikka, Sofi a Eli-
na Noora Hensley Mouhijär-
vi, Joni Mikael Kolehmainen 
Mouhijärvi, Henna Maria Ko-
lehmainen Mouhijärvi, Emilia 
Lyydia Kaunisto  Pietarsaaren 
suom srk.
KUOLLUT:
Helfrid Sofia Rissanen 96 v., 
Aatto Kalervo Pajunen 59 v.

Kellot kutsuvat messuun
Su 11.4. Konfirmaatiomessu, 
Tyrvään kirkko klo 10, Mylly-
mäki, Tenkanen, Vuoristo. Mes-
su, Mouhijärven kirkko klo 10, 
Ojansivu, Rajalampi. Messu, Sa-
lokunnan kirkko klo 13, Airas-
Laitila, Vuoristo. Messu, Kei-
kyän kirkko klo 13, Ojansivu, 
Koikkalainen. Sastamala-messu, 
Vammalan srk-talo klo 16, Joki-
nen-Lundén, PieniSuuriMissio, 
lapsille omaa ohjelmaa, ateria 
messun jälkeen. Messu, Suoden-
niemen kirkko klo 18, Ojansivu, 
Rajalampi. Messu, Kiikan kirk-
ko klo 18, Martti Poukka, Airas-
Laitila, Koikkalainen.

Seurakuntatietoja
Kokoonnumme yhteen
To 8.4. Lähetyksen käsityöpii-
ri, Vammalan srk-talo klo 12. 
Uusi Toivo –lounas, Vammalan 
srk-talo, klo 12. Vammalan dia-
konia- ja lähetyspiiri Ystävän-
pirtillä (Marttilank. 1) klo 15, 
nyyttikestit. Virsi-ilta yhteisvas-
tuun hyväksi, Lantula-talo (Va-
tajant. 396) klo 19. Miesten ilta, 
Houhajärven leirimaja klo 17, 
aiheena Mitä muslimille mer-
kitsee kaste.
Pe 9.4. Srk-piiri, Lantula-talo 
klo 13.15. Katulähetys, Vamma-
lan srk-talo klo 14.
Ma 12.4. Merimieskirkkopii-
ri, Vammalan srk-talo klo 13. 
Lähetyspiiri, Anneli Kuutil-
la (Puistok. 24) klo 13, kolehti 
Kuurojenlähetykselle.
Ti 13.4. Usko ja Unelma, seni-
oreiden kohtaamispaikka, Vam-
malan srk-talo klo 13, yhteisvas-
tuusta asiaa.
Ke 14.4. Keskiviikkokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13, keväisiä 
virsiä. Aikuisten päiväpiiri, Rois-
malan päiväkerho klo 13. Yhteis-
vastuu virsi-ilta, Tyrvään kirkko 
klo18, Tyrvään kirkkokuoro ja 

srk:n laulupiiri, Mattila A, Vuo-
risto. Kivijärven-Ekojärven dia-
konia- ja lähetyspiiri Saaressa 
(Kivijärvent. 238) klo 19.
To 15.4. Ajattelijoiden klubi, 
Vammalan srk-talo klo 18, Mi-
tä merkitsee kansankirkollisuus 
Sastamalassa, Liisa Lampela.
Pe 16.4. Ketolan-Leiniälän-Lau-
kulan kinkerit Ritva ja Seppo 
Piiroisella (Korvalammint. 13) 
klo 18.

Karkun kappeliseurakunta
Ma 12.4. Karkun kamari, srk-
talo klo 12.
Ti 13.4. Tiistain tilaus – tava-
taan kirkolla, Salokunnan kirk-
ko klo 18.
Ke 14.4. Salokunnan diakonia-
kylätoimikunta vierailee Hopun 
vanhainkodissa klo 13.30, mu-
kana Kappelikuoro.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 8.4. Lähetysseura, srk-talo 
klo 12. Virsi-ilta yhteisvastuun 
hyväksi, srk-talo klo 17, kirk-
kokuoro.
Ke 14.4. Lähetysilta, srk-talo klo 
19, mukana Kenian lähetit Arja 
ja Osmo Harjula.
To 15.4. Miestenpiiri, srk-talo 
klo 11. Eläkeläistenkerho, srk-
talo klo 12.

Kiikan kappeliseurakunta
To 8.4. Kotipesä-ilta Sherazeril-
la (Moskurint. 10) klo 18.
Su 11.4. Profeetallisen sanan 
päivä, srk-talo klo 12, raamat-
tutunteja, lounas, kahvi, Outi  ja 
Tommi Cappel.

Ma 12.4. Hartaushetki, Kontin 
kerhohuone klo 13.
Ti 13.4. Eläkeikäistenkerho, 
srk-talo klo 13, kyydit p. 044 
2708 289.
To 1.7. Seurakuntaretki Lohjal-
le ja Mustion kartanoon, hin-
ta 45 e, ilm. Lahdenmaa p. 03 
5135 939.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Pe 9.4. Yliskallon-Pyöräniemen 
kinkerit Eeva Uusi-Rauvalla 
(Ojasent. 59) klo 18.
Su 11.4. Miesten puuhapäivä 
srk-kodin seutuvilla alk. klo 13, 
monenlaista nähtävää, maistel-
tavaa ja kuunneltavaakin, Ter-
vetuloa mukaan kaikenikäiset 
miehet!
Ma 12.4. Perhekerho, srk-ko-
ti klo 9 (huom. aika!), hemmot-
telupäivä.
Ti 13.4. Raamattupiiri, takka-
huone klo 18.30.
Ke14.4. Pukaran-Hahmajärven 
kinkerit Airi ja Jaakko Saukolla 
(Pukarant. 152) klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Pe 9.4. 50 vuotta sitten suoden-
niemellä ripille päässeet, suun-
nittelukokous srk-talo klo 9.
Ke 14.4. Kinkerit, srk-talo klo 
19, Maija Seppä tarjoaa kahvit, 
kolehti lähetykselle.

Nuoret:
Pe 9.4. Luolan sisustussuunni-
telman uusi startti, Nuakkar klo 

18.30, tule vaikuttamaan ja ker-
tomaan mielipiteesi! Raamis, 
Nuakkari klo 19.30. Fisu, Nuak-
kari klo 21.
La 10.4. Arkki, Nuakkari klo 
19.30.
Ke 14.4. Riparilauluilta, Mouhi-
järven Oravanpesä klo 18. Peli-
vuoro, Muistolan koulu klo 19-
20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

To 8.4. klo 19 Hyvän sanoman 
ilta Lavian Pietilässä, Printun-
tie 1, Kari Härkönen, laulajia, 
todistajia, rukouspalvelua, tar-
joilua.
Pe 9.4. klo 18-21 Varhaisnuor-
ten ilta.
Su 11.4. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Kari Härkönen, lau-
luryhmä, pyhäkoulu.
Ti 13.4. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.
Su 18.4. klo 12 Lähetysjuhla, 
Leppäset.
Kirpputori Valonpilkku, Pikku-
suonkatu 5 A, av. ti-pe klo 10- 
17 ja la klo 10-13. 044-5112907.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 7.4. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta, tutkitaan ilmestys-
kirjaa, Rukoushuoneella, Pasi 
Sandholm.
To 8.4. klo 9.30 Äitiparkki Ru-
koushuoneella, mahdollisuus 
ruokailla edullisesti, Riikka 
Lindroos/Ritva Piiroinen. Klo 
19 Raamattu- ja keskustelupiiri 
Roismalan päiväkerholla, Tuo-
mo Hörkkö. Klo 18 Miestenilta 
Houhajärven leirimajalla, Jär-
jestää esikoislestadiolaiset.
Pe 9.4. klo 18 Raamattuopetus 
viikonvaihde Vanhan Testamen-
tin äärellä, Rukoushuoneella.
La 10.4. klo 12 Raamattuopetus 
viikonvaihde jatkuu Luther-ta-
lolla. Klo 18 Nuortenilta ja Sata-
kunnan Sakin ilta Marjo ja Jor-
ma Anttooran luona (Pohjalan-
tie 172).
Su 11.4. klo 11 Messu, Markus 
Malmivaara, saarna Markku Su-
miala, KEO. Klo 14 Raamattu-
opetus jatkuu rukoushuoneella.

SLEY VAMMALA
To 8.4. klo 18 miestenilta Lei-
rimajalla Houhajärvellä. Klo 
18.30 na-raamis Luther-talossa, 
mukana Piittalat.
Raamattuviikonloppu pe-su 
9.-11.4.
Pe 9.4. klo 18 rukoushuone, 
Liekolankatu 5. ”Mikä polku vie 
eteenpäin”, Erkki Koskenniemi. 
Mehu- ja teetarjoilu! ”Malakian 
kirja - pikku Helmi”, Jari Ranki-
nen. Lähetysterveiset Keniasta 
H-L ja Mika Piittala. Iltahartaus.
La 10.4. klo 12 Luther-talo. Ma-
lakian kirjan toinen luku. Jari 
Rankinen. Juuda, Jerusalem ja 
tuhon tie, Erkki Koskenniemi. 
Jeremia, epäonnistuja ja palveli-
ja. Juha Silmu. Malakian kirjan 
kolmas luku, Erkki Koskennie-
mi. Kahvitarjoilu. Klo 18 nuor-
tenilta Anttoorassa, Markus, Ju-
ha, Erkki ja Jari.
Su 11.4. klo 11 messu Karkun 
ev. opistolla, toimittaa Markus 
Malmivaara ja Markku Sumi-
ala. Pyhäkoulu, kahvit. Klo 14 
rukoushuone, Liekolankatu 5. 
Valitusvirret Markus Malmi-
vaara, kahvit, päätöskeskuste-
lu ja hartaus Markus Malmi-
vaara.
Ma 12.4. klo 18 Kannelmiesten 
harjoitus Luther-talossa.
To 15.4. klo 16 nuorten raamis 
Luther-talossa. Klo 18 Kenian 
lähetysilta Luther-talossa. Mu-
kana Arja ja Osmo Harjula, Ja-
ri Rankinen. Kutsuu ja kahvit-
taa Seppo.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 8.4. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. 
Pe 9.4. klo 18 Ylistyksen ja yh-
teyden ilta. 
La 10.4. klo 13 Leivät ja ka-
lat -lähimmäisruokailu. Klo 19 
Kohtaaminen KellariKahvilassa. 
Su 11.4. klo 11 Sana ja rukous, 
Hannu Nuutinen, Taisto Kuu-
sisto, ylistysryhmä, pyhäkoulu 
ja raamis. Klo 15 Lasse Vainio-
mäen 50-vuotiskonsertti. 
Ma 12.4. klo 17.30-18.00 Tuik-
kukuoron harjoitus. Klo 18 van-
himmiston kokous. 

Ti 13.4. klo 19 eteläpuolen ru-
kousilta Liisa ja Mauri Kiutulla, 
Ruutikuja 2. 
Ke 14.4. klo 15-16 äiti-jump-
pa kerhotilassa. Klo 19 rukous-
ilta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829. 
Kiikka: 
Ke 14.4. klo 18-19 toimintaker-
ho Nuorisotalolla. 
Suodenniemi: 
Hyvän Sanoman ilta Kerolan 
kerhohuoneessa, Kirkkotie 1. 
Tulossa: 
Raamatun opettaminen lapsil-
le, 1-kurssi Helluntaikirkossa la 
24.4. klo 9-17 ja su 25.4. klo 13-
17. Ilmoittautumiset Pirjolle to 
15.4. mennessä p. 040-702 2549. 
La 1.5. Kristus-päivä, kristit-
tyjen yhteinen rukoustapah-
tuma Hakametsän Jäähallis-
sa Tampereella. Ilm. linja-au-
tokuljetukseen viim. ti 20.4. p. 
040 737 2640/Marita Kömi. Il-
moita myös, osallistutko ruo-
kailuun.

Äetsä
www.ruksa.net

Pe 9.4. klo 19.30 nuortenilta. 
Su 11.4. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 Elämän lähteellä, Jukka 
Partala, Jarmo Haavisto, pyhä-
koulu, kahvitarjoilu. 
Ma 12.4. klo 18.30 Täyttykää 
Hengellä -ilta. Jarmo Haavisto, 
Veli-Matti Savijoki. 
Ke 14.4. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla. 

Mouhijärvi
Ke 14.4. klo 18 rukoushetki, klo 
19-21 nuortenilta majakka.
Su 18.4. klo 11 ehtoolliskokous 
puhuu Hannu Puustelli.

THE RIVER SASTAMALA
To 15.4. klo 18 Yhteiskristilli-
nen Israel-ilta Kiikan Uimahal-
lin Maremmassa. Mukana Tapa-
ni ja Ulla Malinen. He ovat ol-
leet Suomen Lähetysseuran lä-
hetteinä Jerusalemissa pitkät 
ajat ja kertovet työstään siellä.
Ulla Malisen isä on ollut Kiikan 
kirkkoherrana 1900-luvun al-
kupuolella. Kahvitarjoilu. Sydä-
mellisesti tervetuloa.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Helmi Iida Isabella Hovilehto, 
Matias Heikki Sakari Vesamäki, 
Juuso Patrik Mäkelä.
KUOLLUT: 
Oiva Gunnar Kohijoki 91 v., 
Paavo Jalmari Tapanila 85 v.

Pyhäpäivä:
Su 11.4. Klo 10 Messu Huit-
tisten kirkossa, Yrittäjien kirk-
kopyhä, saarna Lasse Vahto-
la, Herranen, Uutaniemi. Mes-
sun jälk. keittolounas ja ohjel-
maa srk-keskuksessa, teemana 
Yrittäjänä jaksaminen. Klo 12 ja 
klo 18 Esikoislestadiolaisseurat 
srk-keskuksessa. Klo 18 Ilta sa-
nan ääressä Sley:n ruk.huonees-
sa, Room. 7, Lehtimäki. Raama-
tut mukaan!
Viikkotilaisuudet:
To 8.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 17 Miesten-
piiri srk-kesk. kirjastossa, Joh. 
20, Lehtimäki.
La 10.4. Klo 18 Esikoislestadio-
laisseurat srk-keskuksessa.
Ma 12.4. Klo 12 Kaatuneitten 
Omaiset Helena-salissa. Klo 17 
Raamattupiiri takkahuoneessa. 
Klo 18.30 Naisten kesken –il-
ta Toripuodin kahviossa. Ohjel-
massa musiikkia, Pirjo Vihlma-
nin monologi ”Vuoropuhelua 
hattujen kanssa”, mahdollisuus 
rukoukseen. Iltapalaa pikkura-
halla.
Ti 13.4. Klo 9.30 Avoin päivä-
kerho srk-keskuksessa. Klo 13 
Japani-Kenia läh.piiri Sley:n 
ruk.huoneessa, Plit. Klo 18.30 
Kansanlähetyksen ilta Helena-
salissa. Klo 19 Yht.kristill. ”Ra-
kas rukous” Kotikirkolla.
Ke 14.4. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa.  Klo 13 Lauluhetki 
vanhainkodilla ja klo 13.45 Ai-
nokodilla. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone.
To 15.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa.
Pe 16.4. Klo 18 Lähetysilta 
Sley:n ruk.huoneessa, Harjulat. 
Klo 19 Suontaustan diak.piirin 
laulu- ja runopiiri Helena-salis-

sa, järj. Leena Perko, muk. Läh-
teenmäki.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Pe 9.4. Klo 10 Srk-talolla murut.
Su 11.4. Klo 14 Yrittäjien kirk-
kopyhän messu, Mikko Lännen-
pää, Lähteenmäki, Uutaniemi.
Ke 14.4. Klo 12 Srk-talolla ilta-
päiväkerho, Kisamaa, Honka-
nen, Plit.
To 15.4. Klo 18.30 Srk-talolla 
kahvitus, klo 19 lähetyksen lau-
luilta, vanhoja pyhäkoululaulu-
ja, Honkanen.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 7.4. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit.
To 8.4. klo 17.30 Kuoroharjoi-
tus.
La 10.4. klo 13 Ilonkylväjät Sen-
kut klo 19-23 One Way Cafe 
Nuorisoklubilla.
Su 11.4. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Rainer Lindeman, Gun-
nar Grönstrand, pyhäkoulu klo 
11.30-12.30, srk:n asiakokous 
klo 12.30.
Ma 12.4. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuo-
ret.
Ti 13.4. klo 17.30 Ilonkylväjien 
palaveri nyyttärien merkeissä 
klo 19 Rakas rukous -tilaisuus, 
yhteiskristillinen rukousilta.
Ke 14.4. klo 17.15 Ilonkylvä-
jät Minit ja Skidit klo 18.30 Al-
fakurssi Punkalaitumen seura-
kuntakodilla.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

To 8.4. Sisarpiiri klo 15. Laulu-
hetki Kaarirannassa klo 17.30 ja 
TK:ssa klo 18. 
Pe 9.4. Nuorten ilta klo 20.
La 10.4. Aamuhartaus Radio 
Mantassa klo 8.10, Hilkka Oja-
niemi. Lähtö Mattelmäen mö-
kille Alfa-päivään klo 9.15 Va-
paakirkolta. Yht.kr. Leppis-ker-
ho klo 11-13 Nuorisoklubilla. 
Vedet virratkoon klo 18, Tuula 
Ekbom ja Ilpoisten ryhmä. 
Su 11.4. Pyhäkoulu klo 18. Gi-
deon-raamattulähetysilta klo 
18, Mario Heinilä, Jaakko An-
tola, Markku Nissinen, dvd Ko-
lumbiasta, uhri Gideon-työlle. 
Iltahetki Satakunnan vankilassa 
Köyliön osastolla klo 18.
Ma 12.4. Talkoot klo 9. Van-
himmiston kokous klo 16.30. 
Osallistutaan Naisten kesken-
iltaan klo 18.30, paikka selviää 
myöhemmin, tied. Ritva, 050-
5924455. Toivoa särkyneille-ru-
kousilta klo 19, Erik ja Päivi.
Ti 13.4. Talkoot klo 9. Ruokailu 
lähimmäisille klo 12, Mirja Mä-
kelä, Viljo Lindeman. Alfa-kurs-
si klo 18. Yht.kr. Rakas rukous.
rukousilta Kotikirkolla klo 19. 
Ke 14.4. Mm. aamurukouspiiri 
klo 9.30 Anna-Liisa Äikiällä, Sa-
tulatie 1 as. 3. 
Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Lempi Johanna Skaff ari s. Si-
kiö 88 v., Irja Marjatta Jakonen 
s. Mäkinen 86 v., Lahja Eevi Ke-
ränen s. Ryyttä 83 v., Yrjö Olavi 
Välkkynen 80 v. ja Aulis Ilmari 
Viitasaari 67 v.
AVIOLIITTOON 
KUULUTETTU:
Juhani Antero Rouhikko ja Tuu-
la Anneli Kivelä.
KASTETTU:
Aatu Akseli Jokela.

To 8.4. Jokilaakson Kristillisten 
eläkeläisten kokoontuminen 
srk-keskuksessa klo 14. Tulk-
kilan lähetyspiiri klo 18, Tulk-
kilantie 35, alakerta, kahvittaa 
Hilja, Taimi ja Saara.
Pe 9.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Kenia-Japani lä-
hetyspiiri srk-keskuksessa klo 
18.
La 10.4. Nuortenilta/lauluilta 
Rauhanyhdistyksellä klo 19.
Su 11.4. Messu klo 10, Lars Pa-
juniemi, Markku Tuomikorpi, 
Paula Tuomisto. Lukijana Veik-
ko Nieminen. Pyhäkoulunopet-
tajien kokous srk-keskuksessa 
klo 12, samanaikaisesti pyhä-
koulun kanssa. Seurat Rauhan-
yhdistyksellä klo 16.
Ma 12.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk-keskuksessa klo 18.
Ti 13.4. Eläkeläisten Tiistaiker-
ho srk-keskuksessa klo 12.30. 

Kuolleita
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Hautauspalvelut

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

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

Vierailijana muusikko Tuu-
la Hakkarainen. Mikäli olet vä-
hävarainen tai liikuntarajoit-
teinen voit kysyä kuljetustukea 
kerhoon, 2,5 euroa omavastuu/
suunta. Lisätiedot Riitta Lehti-
mäki p. 040-7694265. Ensi ker-
taa äidiksi-ryhmä srk-keskuk-
sessa klo 13.
To 15.4. Häämusiikki-ilta Ko-
kemäen kirkossa klo 19, Henri 
Tuominiemi.
To 22.4. Sururyhmä omaisen-
sa ja läheisensä menettäneil-
le srk-keskuksessa klo 17-19. 
Oletko menettänyt omaisesi 
tai läheisesi? Oletko surutyös-
säsi siinä vaiheessa, että jak-
saisit ja haluaisit jakaa ajatuk-
siasi ja kokemuksiasi pienryh-
mässä, muiden samassa tilan-
teessa olevien kanssa? Ryhmä 
kokoontuu kevään aikana viisi 
kertaa Kokemäen srk.keskuk-
sessa. Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut Tiina Kulha-Hynni-
nen / 040-7694264.
Pyhäkoulu:
Su 11.4. Pyhäkoulu srk-keskuk-
sessa klo 12, samanaikaisesti py-
häkoulunopettajien kokous srk-
keskuksessa.
Perhekerho:
Ti 13.4. Tulkkilan 2. ryhmä klo 
9.30-11. Mukana kerhossa lää-
käri Hanna Oksa.
Nuorisotyö:
Kerhot: 
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16-17.30. 
Raamis torstaisin Pappiksella 
klo 15.30-16.30. Johannekselta 
opitaan edelleen.
Pelisali torstaisin Tulkkilan kou-
lun salissa klo 17-18. Pelaillaan 
hyvässä seurassa.
Muuta ohjelmaa:
Isoskoulutus pe 9.4 klo 15.30 
Pappiksella , ”Minä ryhmänjoh-
tajana”. 
Nuortenilta pe 9.4 klo 18 Pap-
piksella, ”Rikkaita köyhiä, köy-
hiä rikkaita”. Mukana diakoni 
Tiina Kulha-Hynninen.

Kauvatsan alue:
Pe 9.4. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.

Su 11.4. Messu klo 18, Lars Pa-
juniemi, Markku Tuomikorpi, 
Paula Tuomisto.
Ma 12.4. Sanan ja sävelen il-
ta klo 18 srk-talolla. Evankelis-
ta, muusikko Tuula Hakkarai-
nen Kansan Raamattuseurasta. 
Kahvitarjoilu.
Pe 16.4. Perinteinen koko per-
heen yhteisvastuutempaus Kau-
vatsan vanhustentalon sisäpi-
halla klo 18. Vanhustentalon 
kannatusyhdistyksen alkuter-
vehdys, hartaus Veikko Ruusu-
vuori, arvontaa, kahvia, mak-
karaa, lettuja, lapsille kilpailu-
ja jne. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle.
Perhekerho:
To 8.4. Perhekerho srk-talolla 
klo 9.30-11.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Pe 9.4. klo 19 Hyvän Sanoman 
ilta: Ritu Ylipahkala, laulu/mu-
siikissa Tuula & Kari Lind.
Su 11.4. klo 11 Yht. tilaisuus 
Nakkilan srk:ssa, Ritu Ylipah-
kala.
Ke 14.4. klo 18.30 Israel-tapah-
tuma: Daniel Brecher, aihe ”Ju-
malan nimi”. Olet sydämellises-
ti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Mikko Antero Peltomaa.

To 8.4. klo 19 Myönteen kinke-
rit, Antti ja Birgit Jaakolassa.
Pe 9.4. klo 12.30 Arkipyhäkou-
lu, Toukola. Klo 18 Nuorten ilta 
- vieraita Porin Opkosta. Rippi-
koululaiset ja muut nuoret ter-
vetuloa! Klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla.
La 10.4. klo 9 Rippikoulu srk-
talolla.
Su 11.4. klo 10 Messu.
Ke 14.4. klo 13 Hartaus Ilolassa.
To 15.4. klo 18.30 Lapsi- ja nuo-
risotyön johtokunnan kokous 
srk-talolla.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 7.4. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta.
To 8.4. klo 18-19.30 Ilontuoji-
en kerho.
Pe 9.4. klo 19 Teetupa Lavian 
nuorisotalolla.
Su 11.4. klo 12 Seurakunnan-
kokous.
Ma 12.4. klo 19 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 14.4. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Ayato Hasegawa 

To 8.4. klo 19 miesten raamat-
tupiiri.
Su 11.4. klo 10 messu, klo 
11.30 japanilainen lounas seu-
rakuntakodilla, aikuiset 10 eu-
roa, 7-15 v. 5 euroa. tuotto Ko-
modo no ie lastenkodille Japa-
niin, ilmoittautumiset viimeis-
tään 8.4. virastoon 02-5782261 
tai Anna-Kaisalle 02-5782263, 
klo 16 lähetysavun seurat 
osuuspankin kerhohuoneella, 
Unto ja Irma Helin, Paula Jo-
kiniemi.
Ma 12.4. klo 18 naisten raamat-
tupiiri srk-kodilla.
Su 18 4. klo 18 messu.
Rippikoulu:
To 8.4. klo 15.30-17 srk-koti.
Nuoret: 
La 10.4. klo 17.30-19 viihdy vin-
tillä.

Punkalaidun
KASTETTU:
Fanni Emma Karoliina Lampi-
nen.
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Tomi Teppo Mikael Lampinen 
ja Marika Hannele Ojala. 

To 8.4. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla (Jo-
kitalo). 

La 10.4. klo 10-13.30 rippikou-
lua kirkossa, molemmat ryh-
mät yhdessä (Tulkki, Jokita-
lo). Klo 18 Tampereen Akatee-
misten Laulajien eli Teekkari-
kuoron iltamusiikki kirkossa. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 
Iltamusiikin jälkeen kahvi-
tarjoilu seurakuntatalolla, va-
paaehtoinen kahviraha kuorol-
le. Tervetuloa kuuntelemaan!
Su 11.4. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Karo, Jokita-
lo). Ryhmä Teekkarikuorosta 
laulaa. Virret: 449; 296:4; 513; 
89:1-5 b-sävel; 419. 
Ma 12.4. klo 8.10 Mantan har-
taus (Pyykkö). Klo 18 naisten 
raamattupiiri srk-talolla (Pyyk-
kö). 
Ti 13.4. klo 8.10 Mantan har-
taus (Hietanen). Klo 11 harta-
us Saimikodilla (Tulkki). Klo 
12 työntekijäkokous srk-ta-
lolla. 
Ke 14.4. klo 8.10 Mantan harta-
us (Karo).  Klo 17 raamattu- ja 
katekismuskoulu seurakuntata-
lolla (Tulkki). Klo 18.30 Alfa-
kurssi seurakuntatalolla, mm. 
Rainer Lindeman. Ennakkoil-
moittautuminen 10.4. mennes-
sä p. 044-0766927. Klo 18.30 
kirkkoneuvoston kokous pap-
pilassa.
To 15.4. klo 8.10 Mantan harta-
us (Huuskonen). Klo 13 torstai-
kerho srk-talolla Tulkki, Pyyk-
kö, Leena Salo). Klo 14 hartaus 
Kaisankodilla (Karo).  Klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitukset srk-
talolla (Jokitalo). 
Pe 16.4. klo 8.10 Mantan harta-
us (Tulkki). 
Su 18.4. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Karo, Toivo 
Kokko). Liitsolan kinkeripii-
riläiset avustavat: Tekstit: Else 
Vähä-Jaakkola, kolehdinkanto: 
Isto Juhe ja Mikko Ala-Hannu-
la. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kinkeripiiri tarjoaa kahvit srk-
talolla. Klo 14-18.30 hiljenty-
misen päivä leirimajalla. Rau-
hoittumista luonnon keskel-
lä yhdessä ja yksittäin sekä il-
tamessu. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon puh. 
7674119 perjantaihin 16.4. 

mennessä.  Päivään otetaan 15 
henkilöä.
Nuorisotyö:
Pe 9.4. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla, La 10.4. klo 10 Isoskou-
lutus II srk-talolla
Ma 12.4. klo 14 Miniklubi 
Nurkkaputkalla, klo 18 Isoskou-
lutus I srk-talolla, klo 18 Kikkai-
lijat kololla.
Ti 13.4. klo 14 Kiertolan kerho.
Ke 14.4. klo 18 Partioketut ko-
lolla.
Pe 16.4. klo 18 Nuortenilta ko-
lolla.

Köyliö
To 8.4. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa, Vuorinen. Mukana 
kirkkoherra Sakari Vuola. Klo 
18 lauluryhmän harjoitukset 
seurakuntatalolla, Ketola.
Pe 9.4. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto auki 10-12.
La 10.4. Rippikoulua Palvelu-
keskuksessa: Ryhmä II klo 9-12, 
ryhmä I klo 13-16, Vuorinen.
Su 11.4. klo 10 messu kirkossa, 
rov. Veijo Järvinen, Jari Ketola, 
Pentti Laine, klarinetti. Palve-
luvuorossa Tuiskula. Kirkko-

kahvit Järvisalilla. Perhetempa-
us jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talolla klo 11.30-14. Tarjolla 
hernekeittoa 2 e/annos, munk-
kikahvit, leivonnaisia, lasten-
kirppis, lähetysnurkka, lapsille 
temppurata, ongintaa ja ponia-
jelua. Päiväkerhon tiloissa avoi-
met ovet. Tervetuloa vauvasta 
vaariin! Järj. srk:n diakonia- ja 
lähetystyö & MLL.
Ma 12.4. klo 14 idänpuolen päi-
väpiiri Merja Mikkolan luona, 
Vuorinen.
Ti 13.4. klo 13 Tuiskula-Voitois-
ten päiväpiiri Helena Palomäen 
luona, Vuorinen.
Ke 14.4. klo 13.30 päivähartaus 
Palvelukeskuksessa, Vuorinen.
Su 18.4. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa Seniorit
Nuorisotyö:
9.-11.4. isoskoulun leiri Hako-
niemessä Kankaanpäässä, Mak-
ke.

Säkylä
Su 11.4. klo 10 talvirippikoulun 
konfirmaatiomessu kirkossa, 
Nieminen, Perko, Laitala, Pirk-
ka Th essler & co.

Ma 12.4. klo 10.30-12 vau-
vamuskari, Elise Mäntyranta 
Huittisten musiikkiopistosta 
vierailee. Vauvakerhoon ovat 
tervetulleita sekä odottavat äi-
dit että äidit, joilla on alle vuo-
den ikäinen vauva. Klo 17.30 
naisten sauna Pihlavassa, tuo-
te-esittelyä.
Ti 13.4. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa. Klo 18 miesten-
piiri Pihlavan saunalla (huom 
päivä).
To 15.4. lipaskeräystä yhteisvas-
tuulle. Klo 13 lähetyspiiri seura-
kuntatalolla, Nieminen
Kirkkoherranvirasto suljettu pe 
16.4.
Su 18.4. klo 10 kirkossa sana-
jumalanpalvelus, Marja Joukio-
Hirvijärvi, Perko, Säkylän partio 
osallistuu jumalanpalvelukseen.
Kirkkoherranvirasto avoinna 
viikolla 16: ma 19.4. ja pe 23.4. 
klo 9-13.
Nuoret: 
La 10.4. klo 9-14 päivärippikou-
lu Pihlavassa.
Lähetystyö:
Tasauspäivän leipätori tuotti 
242 euroa. Kiitos kaikille osal-
listuneille.

Peilitaiteilija on poissa 

Kuolleita

Tiistaina 2.2.2010 poistui jou-
kostamme peilitaiteilija Sep-
po Sakari Jokiniitty (syntynyt 
4.1.1939). 

Sepon kädentaitoja voim-
me toki yhä ihailla lukuisis-
sa julkisissa tiloissa ja luke-
mattomissa yksityiskodeis-
sa, missä tarkkaan katsomal-
la voi varmistaa peiliteoksen 
aitouden tekijän lasiin kirjoit-
tamasta omakätisestä nimikir-
joituksesta. 

Suurimman osan elämäs-
tään Seppo Jokiniitty viet-
ti syntymäseudullaan Sasta-
malan Karkussa, mutta lasi-
mestarin työ vei häntä välil-
lä myös mm. Tampereelle ja 
Naantaliin, kunnes hän viime 
vuosikseen taas palasi Kark-
kuun. 

Ystävät ja naapurit oppi-
vat tuntemaan hänet avuliaa-
na, rauhallisena ja harvinai-
sen vähäpuheisena miehenä, 
joka - monen muun taitelijan 
tapaan - tyynesti tarkkaili lä-
hiympäristöään ja vasta jutun 
alkuun päästyään saattoi sat-
tuvin sanoin ilmaista miettei-
tään. 

Peilityössään Seppo yhdisti 
elämänmittaisen piirtämishar-
rastuksensa lasimestarin työn 
tuomaan kokemukseen. Lisä-

mahdollisuuksia tarjou-
tui, kun peilien värias-
teikko laajeni hopeas-
ta kultaan ja kupariin 
ja kun tasolasia ruvet-
tiin valmistamaan vä-
rillisenä. 

Tärkeimmät osa-
tekijät löytyivät silti 
tekijästä: taiteellinen 
silmä ja ajatusta tar-
kasti totteleva käsi, jo-
ka sai vaikeat materi-
aalit asettumaan hie-
nopiirteisiin muotoi-
hin. 

Harvassa lienevät 
yhä ne maamme lasi-
mestarit, jotka onnis-
tuisivat siirtämään la-
siin kasvien hennoim-
matkin muodot - ja 
vielä liimaamaan ne 
säänkestävästi taustoi-
hinsa! 

Olennaisena apu-
na hänen työlleen oli 
Lea-puolison huolelli-
nen hionta, jonka an-
siosta peilitöihin ei jää-
nyt terävästi leikkaavia 
särmiä. 

Yhteistyön ainutlaa-
tuisuudesta todistaa, 
että heidän työllään ei 
ole jatkajia Suomessa 

Pappani muistolle 
Elokuun 12. päivä 1918 syn-
tyi Augusti Juhonpoika He-
pokorvenja Impi Maria (s. 
Vanhamajamaa) Hepokorven 
perheeseen Kiikoisiin syntyi 
poika, (pappani) perheen seit-
semänneksi lapseksi. Nuorem-
pia sisaruksia syntyi vielä myö-
hemmin viisi. Jo lapsesta alka-
en hän joutui tekemään paljon 
työtä pienviljelijän perheessä 
elannon saamiseksi. 

Asepalveluksen hän suorit-
ti Lappeenrannassa, jossa hän 
palveli ratsuväessä, rakuunana. 
Talvisotaan hänen ei tarvinnut 
osallistua, mutta jatkosodas-
sa hän puolusti isänmaataan, 
kuten hänen kuusi veljeään-
kin. Yksi veljistä, Unto s. 1913, 
kaatui sodan loppuvaiheessa. 
Viisi vuotta kului maanpuo-
lustustehtävissä. Sotilasarvol-
taan hän oli ylikersantti. 

Sodan jälkeen, vuonna 
1945 hän avioitui, Teuvalta ko-
toisin olevan Alli Heiniluo-
man kanssa. Hän lunasti ko-
titilan sisaruksiltaan itselleen 
ja perheelleen ja harjoitti tilal-
la maanviljelyä sekä karjanhoi-
toa yhdessä vaimonsa kanssa. 
Perheeseen syntyi neljä tytärtä. 

Maatilan työt hoidettiin 
ensin hevosvetoisilla väli-
neillä, kunnes 1960-luvun al-

kupuolella tuli traktori avuk-
si. Hän kävi auttamassa myös 
mm. sukulaisiaan maatalo-
ustöissä. 1960-luvulla talviai-
kaan hän teki myös metsätöi-
tä hevosen kanssa. Koti, per-
he ja isänmaa olivat hänelle 
tärkeitä asioita, elämän pe-
ruspilareita. Hän sai elää ter-
veen ja antoisan elämän. Hoi-
taen itse kaikki asiansa, toisia 
auttaen ja toisista huolehtien. 

Minulle ja veljilleni jäi pa-
pasta (ja mammasta, joka 
kuoli v. 1993) paljon hyviä 
muistoja, koska vietimme pal-
jon aikaa, varsinkin kesäisin 
Kiikoisissa 1980-90 -luvulla, 
olihan siellä paljon mukavaa 
ja toimeliasta puuhaa eläin-
ten parissa. Elokuussa 1993, 

kun Niinisalon varuskunnas-
sa olevista hevosista luovut-
tiin, sain sieltä itselleni suo-
menhevosratsun, jota yhdessä 
papan kanssa hoidettiin - pap-
pa huolehti hevosen hyvin-
voinnista ja hoidosta, koska 
hänellä oli hyvät tilat valmii-
na. Hän huolehti myös toises-
ta hevosestani, vireästä ratsu-
tammasta, vielä 91-vuotiaana 
omasta tahdostaan, melkein 
viimeiseen asti. Pappa nukkui 
ikiuneen 26.2.2010. 

Pappa oli minulle erittäin 
läheinen ihminen lapsuudes-
ta alkaen, aina viimehetkeen 
asti. Myös tyttärelleni, 2-vuo-
tiaalle JulialIe isopappa oli tär-
keä, kuin myös Julia oli papan 
silmäterä. Pappa seurasi aina 
hymyssä suin, silmät kirkkaa-
na pikkuneidin tekemisiä. 

Muistan elävästi papan 
usein käyttämän lausahduksen 
Juliaa seuratessa: ”Ei naurama-
ti ole!” (naurahti ”herskyvästi” 
päälle). Toisinaan Julia vielä 
kysyy ”mennäänkö kattomaan 
isopappaa?” Julia kyllä tietää, 
että isopappa nukkui pois ja 
on nyt ”kirkkain tähti taivaal-
la”. Ikävä on suuri, mutta loh-
tua luovat papasta lämpimät ja 
kauniit muistot, jotka kantavat 
eteenpäin. 

Tyttärentytär 
Johanna Kiiskinen 

oissa 
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nis-
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im-
- ja 
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toi-
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avia 

laa-
taa, 
n ei 
essa 

eikä ehkä missään muual-
lakaan maailmassa. 

Viimeisinä vuosi-
naan Sepppo Joki-
niitty saattoi liikkua 
vain rullatuolissa 
istuen, sillä Tam-
pereen yliopistol-
lisessa keskussai-
raalassa 4.2.2003 
tehtyyn sydän-
leikkaukseen liit-
tyneet hoitovir-
heet halvaan-
nuttivat hänen 
vasemmanpuo-
leiset raajansa 
- ja mitä ilmei-
simmin myös 
jouduttivat hä-
nen ennenai-
kaista poisme-
noaan. 

Teuvo 
Suominen 

Kirjoitta-
ja on Seppo 

Jokiniityn 
lapsuuden 

leikkito-
veri ja hä-
nen eläke-
vuosiensa 

lähinaa-
puri.

Iltapäivä miehille 
Mouhijärvellä
Miesten puuhapäivän nimel-
lä suunniteltu tapahtuma to-
teutuu Mouhijärven seura-
kuntakodissa ja pihassa en-
si sunnuntaina. 

Ulkona voi tutustua eri-
laisiin ajopeleihin mootto-
ripyöristä paloautoon, kyl-
pytynnyriin ja maistuvaan 
grillimakkaraan. 

Sisätiloissa on mahdolli-
suus oppia vaikkapa intar-
siatöistä, patruunoitten la-
taamisesta ja jousimetsäs-
tyksestä. 

Kolmen maissa psyko-
terapeutti, diakoni Seppo 
Laakso pohtii ääneen, mistä 
on isät ja isoisät tehty.

Kahvipöydässä tuoksu-
vat Silvennoisen Yrjön it-
se paistamat munkit. Mais-
tella voi myös Herkkujuus-
tolan tuotteita ja herkullis-
ta raglettea.

Tapahtumalla kartute-
taan yhteisvastuukeräyk-
sen kassaa. 

Yhdestä neljään kestä-
vään tapahtumaan kutsu-
taan kaikenikäiset miehet. 
– ja jos sinulla on joku har-
rastus, jota voisit esitellä 
muille miehille, ota yhte-
ys Lasseen, 050 – 569 4944.

Tauno Hepokorpi.
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Tärkeää asiaa lapsista 
ja vanhemmista
Apulaisylilääkäri Mirjami 
Mäntymaa TAYSin lasten-
psykiatriselta osastolta lu-
ennoi keskiviikkona 14.4-
10 kello 18.00 Vammalan 
seurakuntatalolla lapsen ja 
vanhemman vuorovaiku-
tuksesta, hyvästä vanhem-
muudesta, perheen ihmis-

suhteista ja kehityksen ris-
kitekijöistä.

Maksuttoman luennon 
järjestävät  Erityislasten tu-
kiryhmä Erkki, Sastamalan 
seurakunta sekä Illon, Kau-
kolan, Muistolan , Tyrvään-
kylän ja Sammaljoen koulu-
jen vanhempainyhdistykset.

Juhani Norri 
johtaa Huittisten 
sotaveteraaneja

 Paavo Punkari

Huittisten sotaveteraani-
en vuosikokous pidettiin 
Huittisten Säästöpankilla. 
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Antti Nieminen ja 
sihteerinä yhdistyksen sih-
teeri Paavo Punkari. Koko-
uksen pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Pentti Tiuttu 
ja Kaisa Mäkitalo.

Kokouksessa hyväksyt-
tiin yhdistyksen vuoden 
2009 toimintakertomus ja 
tilit, samoin vuoden 2010 
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvioehdotus. Kanna-
tusjäsenten jäsenmaksuk-
si päätettiin edelleen kah-
deksan euroa, varsinaisilta 
veteraanijäseniltä ei jäsen-
maksua enää peritä.

Hallituksen ja samalla 
koko yhdistyksen puheen-
johtajaksi valittiin edelleen 
Juhani Norri. Hänen lisäk-
seen jäseniksi hallitukseen 
valittiin Erkki Härkälä, 

Mauno Vataja, Aarne Aal-
tonen, Risto Kajander, Es-
ko Visuri ja Junno Välimaa 
sekä uusina jäseninä Al-
po Heikkilä ja Arja Tasa-
la. Naisjaoston edustajana 
hallitukseen kuuluu Salme 
Toivola ja yhdistyksen sih-
teerinä jatkaa edelleen Paa-
vo Punkari. Tilintarkasta-
jiksi valittiin edelleen Esko 
Rantanen, ja uutena tilin-
tarkastajana toimii Pent-
ti Tiuttu. Varatilintarkasta-
jiksi valittiin Aarre Helmi-
nen ja Kaisa Mäkitalo.

Kokouksen päätteeksi 
keskusteltiin muun muas-
sa kuntoutusasioista sekä 
Satakunnan Sotaveteraa-
nien kirkkopäivästä, joka 
pidetään Huittisissa kesä-
kuun 15. päivänä. Kirkko-
päivien juhlaan tulee pu-
humaan emerituspiispa 
Jorma Laulaja, joka toimi 
aiemmin Lapuan Hiippa-
kunnan piispana sekä kent-
täpiispana.

• Mikko Alatalo

Ajokieltoihin 
kohtuullisuutta

M
aantieliikenteen järjestöt ottivat taannoin 

kantaa ajokieltojärjestelmän uudistamiseen. 

Olen heidän kanssaan samoilla linjoilla, et-

tä rangaistusten pitää olla oikein mitoitettuja rikkeisiin 

nähden. Ammattiautoilijoita ei pidä rangaista sellaisel-

la kouralla, joka ei palvele tarkoitustaan.

Esimerkiksi nyt rattijuopolle voidaan tuomita ehdol-

lista ajokieltoa, mutta ammattiliikenteen kuljettajal-

le ajokielto määrätään ehdottomana. Näin voi tapah-

tua silloinkin kun sakkoja tulee pienistä ylinopeuksis-

ta tai muista rikkeistä, jotka eivät oleellisesti vaaranna 

liikennettä.

Kokonaisrangaistuksesta tulee ammatikseen ajavalle 

kohtuuton, sillä ajokieltorangaistus tarkoittaa samalla 

myös toimeentulon menetystä ja on johtanut kuljetta-

jien ammatinvaihdoksiin.

Tieliikennelaissa säädetään, että vuoden aikana kolme 

tai kahden vuoden aikana neljä sakkoa saaneelle mää-

rätään sakkorangaistusten lisäksi 1-6 kuukauden mit-

tainen ajokielto. Se määrätään aina automaattisesti ja 

erittelemättä sitä kuinka pienistä rikkeistä sakot on ai-

kanaan annettu.

Liikenneturvallisuus on tärkeä asia, mutta tekojen ja 

niistä määrättävien rangaistusten tulee olla oikeuden-

mukaisessa suhteessa. Muuten lakien uskottavuus ja 

hyväksyttävyys murenee ihmisten silmissä.

Uudella pisteytysjärjestelmällä voitaisiin ottaa huomi-

oon, minkä verran teolla on tosiasiassa vaarannettu lii-

kenneturvallisuutta.

Tehdyt rikkomukset pisteytettäisiin rikkeen vakavuu-

den perusteella ja vasta pistetilin täytyttyä määrättäisiin 

ajokielto. Lievempien rikkomusten ollessa kyseessä ajo-

kielto tulisi voida määrätä myös ehdollisena.

Suttilan koululla 
vietettiin ensiapupäivää

 Oppilastoimittajat

Suttilan koululla vietettiin en-
siapupäivää , johon koko kou-
lu osallistui. Kouluttajina toi-
mivat sairaanhoitajat Jaana 
Marttala ja Anna-Mari Laak-
sonen. 

Ensiapupäivänä oli todella 
hauskaa. Me saimme parantaa 
kaikkia opeja. Nyt jos opettaja 
nyrjäyttäisi nilkkansa tai ran-
teensa, minä osaisin heti aut-
taa. Saimme jopa mennä am-
bulanssin takaosaan sisälle ja 
paloautoonkin saimme men-
nä. On tärkeää osata auttaa, 
ettei aina heti tarvitse kutsua 
sitä ambulanssia. Me pistim-
me jonkun kummallisen jutun 
sormeen ja siitä näkyi pulssi, 
se laite oli ambulanssin taka-
osassa.   

(Helmi Mäntysaari 2.lk)

Oli kiinnostavaa harjoitel-
la pienten tapaturmien hoi-
tamista, samalla opin uusia 
hoitotapoja. Oli hienoa näh-
dä palomiesten varusteita se-
kä paloauto sisältä. Ambu-
lanssissa oli laastareita ja pal-
jon, paljon muita ensiaputar-
vikkeita. Seuraavana päivänä 
saimme osallistumisesta dip-
lomit.  

(Matias Laineenoja 4. lk)

Päivän aluksi meille kerrot-
tiin erilaisista tilanteista ku-
ten pyörtyminen, rannemur-
tuma ja nyrjähdys. Kun olim-
me ensimmäisen tunnin käy-
neet läpi näitä asioita, meidät 
jaettiin ryhmiin, joissa kaik-
ki opettajat olivat loukkaan-
tuneina ja me saimme hoitaa 
heidät. Janne nyrjäytti nilk-
kansa, Senjaliisalla oli haava 
sormessa, Eila oli polttanut 
kätensä, Leena oli kompas-
tunut ja murtanut ranteensa, 
Jenni oli pudonnut piirustuk-
sia kiinnittäessään ja mennyt 
tajuttomaksi. Opettelimme 

myös soittamista hätänume-
roon. Viimeisellä tunnilla 
koulumme pihaan tuli ambu-
lanssi ja paloauto. Meille esi-
teltiin minkälaisia tavaroita 
ja koneita hälytysajoneuvois-
sa on. Saimme myös mennä 
autoihin sisälle.

Meille autoja olivat esitte-
lemässä Teppo Lehtinen, Tea 
Repo, Veijo Brunnila ja Pek-
ka Mäki.

(Elli Mäntysaari 5. lk)

Ensiapupäivänä oli hauskaa, 
sillä kukaan ei saanut läksyjä, 
mutta totta puhuen minä aina-
kin opin paljon. Ensin meille 
esiteltiin paloauto. Ihmettelin, 
että missä kaikki vesi pidet-
tiin, sillä siinä oli niin paljon 
välineitä. Uudistuksena palo-
autoissa on myös ensiaputar-
vikkeita.

Ambulanssi oli kuin pa-
kettiauto, ohjaimissa ei ollut 
eroa. Kaikilta mitattiin puls-
si. Monet huomasivat, et-
tä kun rentoutuu, niin puls-
si laskee.

Ensiaputehtävinä meille 
annettiin ryhmätehtäviä. Jo-
kaisella opettajalla ja kokil-
la oli jonkinlainen ongelma. 
Meidän piti auttaa heitä mah-
dollisimman paljon.

(Jani Vuorinen 6.lk)

Koulun väki haluaa kiittää  
Anna-Maria, Jaanaa, Huit-
tisten Ambulanssipalvelua ja 
Satakunnan pelastuslaitok-
sen Huittisten yksikköä mie-
lenkiintoisesta  päivästä. Kii-
tos myös Huittisten Sähkö-
pojille ensiaputarvikelahjoi-
tuksesta.

Opettaja Jannen jalka on saatu hoidetuksi. Oppilaat Santeri Immonen, Caj Mäntylä, 
Amanda Cardoso, Jemina Nurminen ja Sivi Kuusisto arvioivat lopputulosta.

Paljon oli nähtävää ja koettavaa kummassakin hälytysajoneuvossa.

”Oli hienoa 
nähdä 

palomiesten 
varusteita 

sekä paloauto 
sisältä.

Bio Sastamala suosittelee:

Kuulustelu
Suomalaissyntyinen Neuvos-
tokansalainen ja desantti Kert-
tu Nuorteva pudotettiin Suo-
men kamaralle helmikuussa 
1942. Tekaistulla identiteetil-
lä hän toimi Helsingissä syys-
kuun 7. päivään saakka, jol-
loin hänet pidätettiin oman 
erehdyksen perusteella.

Elokuva Kuulustelu kertoo 
nimensä mukaisesti hänen 
kuulusteluistaan, joita kolme 
miestä toinen toisensa jälkeen 

toimittivat, ensin täysin tulok-
setta. Kerttu, jonka todellises-
ta henkilöllisyydestä vasta vä-
hitellen päästiin selville, ei ha-
lunnut uskoa kuulemaansa 
Stalinin tappokoneistosta, jo-
ka kohdistui myös suomalai-
siin. Vähitellen hänen vasta-
rintansa alkoi murtua, samaan 
aikaan kun maailmansota vää-
jäämättä oli kääntymässä Neu-
vostoliiton voitoksi. Kert-
tu tuomittiin paljastuksistaan 
huolimatta kuolemaan. Sodan 
päättyminen pelasti hänet. 
Elokuva kertoo Kerttu Nuor-
tevan vaikeista ja lähes mah-
dottomista valinnoista.

Elokuvan on ohjannut Jörn 
Donner ja käsikirjoittanut Ol-
li Soinio.

Näyttelijät: Minna Haapky-
lä, Marcus Groth, Hannu-Pek-
ka Björkman, Lauri Nurkse.

Minna Haapkylä näyttelee 
Kerttu Nuortevaa. 

Huittisten Kinoset suosittelee:

Kohtaamisia
Martta ei paljasta salaisuut-
taan sukulaisille. Noora yrittää 
kasvattaa itselleen siipiä. Me-
ri oppii, että pitää olla varovai-
nen sen suhteen mitä toivoo. 
Olga ja Fardusa etsivät parem-
paa tulevaisuutta kaukana ko-
toaan, Emmi puolestaan huk-
kaa omat mahdollisuuten-
sa valitsemalla aina väärin. Ja 
Anu törmää menneisyyden 
aaveeseen kaupan parkkipai-
kalla. Mutta jokainen heistä 
saa huomata, että yksi ainoa 
kohtaaminen voi muuttaa elä-
män suunnan.

Elokuva valitsemisen het-
kistä. Eri-ikäisten naisten elä-
mässä seurataan yhtä jolla-
kin tavoin ratkaisevaa hetkeä. 
Seitsemän naista ja seitsemän 
tarinaa, jotka sivuavat toisi-
aan. Kertomus valinnoista ja 
valitsemisen mahdottomuu-

desta. Niistä hetkistä, jolloin 
on mahdollisuus joko muut-
tua itse tai muuttaa elämän-
sä suuntaa. Naisten kertomus-
ten kautta avautuu näkymä tä-
män päivän suomalaisen nai-
sen elämään ja onnellisuuteen.

Elokuvan on ohjannut ja 
käsikirjoittanut Saara Can-
tell (Unna ja Nuuk). Elokuvan 
tuottaa Outi Rousu Pystymet-
sä Oy:stä.

Näyttelijät: Anneli Sau-
li, Jenni Banerjee, Meri Ne-
nonen, Johanna af Schulten, 
Leena Uotila, Maryan Guu-
leed, Elena Spirina, Roosa 
Salomaa, Tommi Raitolehto, 
Sampo Sarkola, Yrjö Parjanne.

Kohtaamisia voitti Baltic 
Films -sarjan pääpalkinnon 
Nordische Filmtage 2009 kan-
sainvälisellä elokuvafestivaa-
lilla Saksan Lyypekissä.

Anneli Sauli ja Jenni Banerjee kohtaavat valkokankaalla 
Saara Cantellin elokuvassa. Kuva: Jolle Onnismaa.
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Kasvava asiakaskunta ja vaatimustason nousu haasteena

Kirpparitoiminnassa 
puhaltavat muutoksen tuulet

 Minna Isotalo

Yhä useampi suomalainen pu-
keutuu käytettynä ostamiinsa 
vaatteisiin tai sisustaa kotiaan 
kirpparilöydöillä. Yrittäjä Juk-
ka Leppäsen mukaan talouden 
taantuma ja ihmisten velkaan-
tuminen näkyy nyt siinä, että 
rahaa ei yksinkertaisesti halu-
ta haaskata. -Ihmiset ovat var-
paillaan kuluttamisen suhteen 
ja valmistautuvat pahimman 
varalle. Jukka Leppänen on 
havainnut, että varakkaimmil-
le henkilöille kelpaa nyt antii-
kin lisäksi muukin käytetty ta-
vara. -Nyt ei ole mikään häpeä 
ostaa käytettyä, kun naisten-
lehdet ja sisustusohjelmat li-
puttavat kierrättämisen ja eko-
logisuuden puolesta. 

Lastenkirppisbuumi 
valloittanut Suomen

Kirpputorien asiakaskun-
ta siis monipuolistuu ja laa-
jenee koko ajan. Tästä kertoo 
myös kirpputorien yhä kas-
vava lukumäärä maassamme. 
Jukka Leppänen näkee Suo-
men kirpputorien alkaneen 
jakaantua kahteen leiriin: pe-
rinteisiin ja profi loituneisiin. 
-Perinteiseltä kirpparilta löy-
tyy jokaiselle jotakin, kun vain 
jaksaa etsiä. Nykyään yhä use-
ammat kirppariyrittäjät kui-
tenkin erikoistuvat esimerkik-
si lastenvaatteisiin ja -tavaroi-
hin. 

Turun Sanomien tekemän 
selvityksen mukaan pelkäs-
tään viime vuonna luvan toi-
minnalleen sai parikymmen-
tä uutta lastentarvikekirppu-
toria tai lastentarvikkeisiin 
erikoistunutta second hand 
-liikettä. Viime kesäkuussa 
ovensa avanneella Sastamalan 
Asemakirppiksellä lastenkirp-
pisbuumi näkyy. -Hyväkun-
toisen ja siistin tavaran pe-
rässä täällä käydään viikottain 
muun muassa Tampereelta ja 
Huittisista. Lastenvaatteet se-
kä rattaat, turvaistuimet, sitte-
rit ja huonekalut vaihtavat to-
della nopeasti omistajaa. Täl-
lä hetkellä meillä on huutava 

pula isommista turvaistuimis-
ta ja poikien vaatteista, Jukka 
Leppänen kertoo. 

Kirpputorit 
modernisoituvat

Aika harvalla Suomen tuhan-
sista kirpputoreista on toimi-
vat, asiakaslähtöiset Internet-
sivut. Jukka Leppäsen mu-
kaan modernisoituminen on 
kuitenkin tulevaisuudessa 
yrittäjälähtöisen kirpputorin 
elinehto. -Asiakkaiden vaati-
mustaso nousee koko ajan, ja 
kilpailu alalla on kovaa. Ajan 
haasteisiin on pystyttävä vas-
taamaan. Moderni, vaatelii-
kettä muistuttava kirpputori 
viihtyisine, ilmastoituine lii-
ketiloineen ja nykyaikaisine 
kassajärjestelmineen vaatii in-
vestointeja. Harva yrittäjä us-
kaltaa moisiin uudistuksiin 
ryhtyä, koska kuluja on todel-
la vaikea saada liiketoiminnan 
kautta katettua.

Asemakirppiksen tavara-
valikoimaan on voinut viime 
elokuusta lähtien tutustua In-
ternetissä. -Eivät pelkästään 
kiireiset ihmiset etsi tavaroi-
ta netin välityksellä. Ihmi-

set ostavat muutenkin mel-
kein kaikkea netistä, miksei 
siis myös kirpparikamaa. Pari 
kertaa viikossa käydään pos-
tissa, ja paketteja lähtee ym-
päri Suomen.

Vaikka nettimyynti vetää-
kin hyvin, niin Jukka Lep-
pänen toivoo, että kirpparil-
le tultaisiin jatkossakin myös 
viihtymään ja tapaamaan tut-
tuja. -Nämä ovat perheenäi-
tien shoppailupaikkoja, jonne 
voi ottaa myös lapset mukaan. 
Monet tulevat tänne myös 
rentoutumaan ja juttelemaan. 
Yksi sairaalassa vuorotyötä te-
kevä naishenkilö käy täällä ai-
na raskaan työvuoron jälkeen 
nollaamassa aivonsa, Leppä-
nen kertoo.

Ilmapiiri kirppiksellä on 
Leppäsen mukaan parhaim-
millaan kuin olohuoneessa, 
mutta joillekin ilonpilaajille 
voisi harkita porttikiellon an-
tamista. - Usein naiset tykkää-
vät katsella rauhassa ympäril-
leen ennen ostopäätöksen te-
kemistä. Miehet sen sijaan 
vain haahuilevat puolisoiden-
sa vanavedessä ja valittavat, 
kun naisella kestää. Keski-
määrin kerran tunnissa Ase-

makirppiksen käytävillä kuu-
lee miesten jäkätystä. 

Kirpputori on yrittäjälle 
huono bisnes

Lastenvaatteiden sekä las-
tentarvikkeiden lisäksi Jukka 
Leppänen haluaa profiloida 
Asemakirppistä muun muas-
sa vahvasti paikallisuutta ko-
rostavaksi kirpputoriyrityk-
seksi. Hänellä on myynnissä 
paikallisten valmistamia käsi-
töitä ja koruja. -Tässä on ky-
se enemmänkin imagon nos-
tatuksesta kuin liiketaloudel-
lisesti kannattavasta toimin-
nasta, sanoo montaa rautaa 
tulessa pitävä yrittäjä. -Jotta 
toiminnasta kertyisi voittoa, 
pitäisi pöytävuokrien olla vä-
hintään 10 euroa nykyistä kor-
keammalla. 

Pöytävuokrien korottami-
nen karkottaisi Leppäsen mie-
lestä ainakin osan myyjistä. 
-Enemmistölle asiakkaista on 
tärkeintä päästä ylimääräises-
tä tavarasta eroon, ei niinkään 
saavuttaa suurta taloudellista 
hyötyä. Aika harva on kuiten-
kaan valmis maksamaan siitä, 
että saa tavaransa kiertoon, eli 
pikkuisen voittoa on tultava.

Vaikka kirpparibisnes 
ei tällä hetkellä juuri euro-
ja Leppäsen pankkitilille ker-
rytä, niin yrittäjä katselee va-
loisin mielin tulevaisuuteen. 
-Luulen kirpputorien parhai-
den aikojen olevan vielä edes-
sä päin. Taloustilanne tulee to-
dennäköisesti kohentumaan 
hitaasti, ja ekologisuus trendi-
nä vain vahvistuu entisestään, 
joten kirppareilla tulee riittä-
mään asiakkaita. 

”Ajan haasteisiin 

on pystyttävä 
vastaamaan.

”Kirppiksen käytävillä kuulee 
miesten jäkätystä.

Jukka Leppäsen mukaan hyväkuntoinen naperotavara viedään käsistä, kun hinta-laatusuhde on kohdallaan.

Ekologisesti valveutunut kuluttaja suosii kestovaippoja. Sastamalalaiskäsissä valmis-
tuneissa tuotteissa riittää värejä ja kuoseja.

Vuh vuh! Lystikäs retrokuosista valmistettu haukku lie-
nee sekin paikallista syntyperää oleva käsityötaidonnäyte.

Keväisiä konsertteja
Tulevana maanantaina kello 
19 on nuorten huilistien kon-
sertti Huittisten musiikkiopis-
tolla. 

Konsertissa esiintyy  Katja 
Kohosen huiluoppilaita.

Keskiviikkona 14.4.  kel-
lo 19.00 vietetään laulajien il-
taa Kokemäen vanhalla yhteis-

koululla. Tilaisuudessa esiin-
tyy Kaisa Leanderin oppilaita. 
Torstaina 15.4. laulajien iltaa 
vietetään puolestaan Huittis-
ten seurakuntakeskuksen Bir-
gitta-salissa kello 19.

Näihin kaikkiin Huittisten 
musiikkiopiston tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.

Konsertti Risto Ryti -salissa

”Kertokaa lasten-
lapsille lauluin”
Sunnuntaina 25.4. Huittisissa, 
Risto Ryti -salissa järjestetään 
sota-aiheinen konsertti. Tilai-
suudessa esiintyvät  Veteraanien 
Lauluveljet, Huittisten ja Vam-
malan puhallinorkesterit, Lau-
luryhmä Kylänmiehet ja  Salli-
lan koulun kuoro.  Ohjelmassa 
on mm.  laulu ”Suomi on hy-
vä maa”, jonka kenraali Adolf 
Ehnroothin lausumien ajatus-
ten pohjalta on runoksi muo-
dostanut ja säveltänyt Urpo Jo-
kinen. Sallilan koululaiset esit-
tävät  mm. Jukka Kuoppamäen 
Juuret Suomessa. Ohjelmistossa 
on myös sota-ajan lauluja, ku-
ten Sam Sihvon sävelmiä  näy-
telmästä  Jääkärin morsian.

Puhallinorkestereilla on 
yhteisesiintyminen kapelli-
mestari Istvan Vilagin joh-

dolla. Puhallinorkestereiden 
ja laulajien yhteisesityksenä  
kuullaan Kalervo Hämäläisen  
Veteraanin Iltahuuto.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat 
Huittisten kirjasto- ja kulttuu-
rilautakunta, Huittisten vete-
raani- ja maanpuolustusjärjes-
töt ja Huittisten Yrittäjät.  

Sotiemme veteraaneilla 
puolisoineen sekä veteraani-
en leskillä on konserttiin va-
paa pääsy.  Muulle yleisölle ti-
laisuus on maksullinen. Tuot-
to konsertista menee Huittis-
ten veteraanijärjestöille.

Lippuja yleisölle ja vapaa-
lippuja veteraaneille ennak-
koon saa Kello- ja Kultasepän-
liike Riihimäeltä, Asuste Nik-
kaselta ja Sähköliike E.J. Leh-
to Oy:stä.

Kuva on kirjsta ”Kun Suomi taisteli.”

Maaliskuussa oli 
tavanomaista kylmempää
Maaliskuusta tuli neljäs peräk-
käinen kuukausi, joka oli Suo-
messa tavanomaista kylmem-
pi. Suurimmassa osassa maata 
kuukausi oli myös keskimää-
räistä sateisempi. 

Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan maaliskuun keskiläm-
pötila vaihteli maan lounais-
osan muutamasta pakkasas-
teesta Itä- ja Pohjois-Lapin 
runsaaseen 10 pakkasastee-
seen. Poikkeama pitkäaikai-
sesta keskiarvosta oli suurin 

Pohjois-Pohjanmaalla ja La-
pissa, jossa oli paikoin yli kol-
me astetta tavanomaista kyl-
mempää. Sen sijaan maan ete-
läosassa päästiin lähelle tavan-
omaisia arvoja. 

 Koko maan keskilämpöti-
la oli -6,6 astetta, mikä on 1,7 
astetta alle pitkäaikaisen kes-
kiarvon. Maaliskuu oli jo nel-
jäs kuukausi peräkkäin, jolloin 
koko maan keskilämpötila jäi 
pitkäaikaisen keskiarvon ala-
puolelle. 

Loistavat värikuvat 
fi lmeiltä ja muistikorteilta

www.keskuskuva.fi 
Vammala • Huittinen
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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 

UPPOPUMPPU 
FXA 400 QSB-JH

PUUÖLJY 
PIHA
0,9 l 
väritön Teknos

RAKEINEN 
PUUTARHA-
KALKKI
20 kg GrowHow

KULMA-
HIOMAKONE
Nutool 125 mm 800 W

MOOTTORISAHA 
Partner Formula 60

+ LAUKKU

PIENKONE-
BENSIINI
2-T Futura 5 l

POIMULEVY 
W-20/1100
tumman ruskea, 
3000 mm

BETONILAATTA
300 x 300 x 50
harmaa

MUURIPATA
80 l Kota 
musta, kannella

ASENNETTUNA

PINNOITETAKUU 
JOPA 30 VUOTTA

KESTO-
PUURALLI
28 x 95
ruskea uritettu

29,90

1,59/jm

14,90/sk

149,-

369,-

17,90/ast

4,90/ast

55,-/kpl

39,-/kpl

1,20/kpl

JÄTEASTIA 
HELESI
240 l 
2 pyörällä 
ruskea ja vihreä

19,90/kpl
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Alueviesti Kylmäkosken vankilassa

Tekojaan katuva Pauli Joona haluaa 
tulevaisuudessa auttaa kaltaisiaan

 Maija Latva

-Toivottomia tapauksia ei ole-
kaan. Niin kauan kuin on elä-
mää, on myös toivoa, sanoo 
vankilapastori Vesa Mäkelä 23 
vuoden kokemuksella.

Hänen mukaansa ihminen 
on parantumattomasti aina 
myös hengellinen ja jokaisen 
haaveena on löytää rauha.

Mäkelä tietää, mistä puhuu. 
Hän on työssään nähnyt luke-
mattomia kertoja ihmeen, kun 
ihminen, joka monien mieles-
tä on jo kaiken toivon ulko-
puolella, on tullut risaisen pol-
kunsa päähän ja myöntänyt, 
että omat voimat on nyt loppu.

Istun Vammalan hellun-
taiseurakunnan vankilalähet-
ti Ari Lepistön kanssa Kylmä-
kosken vankilan kirkossa. Ke-
vätaurinko paistaa sisään kor-
keasta ja kapeasta ikkunasta. 
-Tämä kirkko on täynnä jo-
ka sunnuntai, Lepistö tietää. 
Miettiessäni millaisia sanan-
kuulijoita elämäntarinoineen 
näillä samoilla penkeillä on 
istunut, vankilapastori Mäke-
lä saattaa sisään sastamalalai-
sen, henkirikoksesta tuomi-
tun Pauli Joonan, jota Lepistö 
on käynyt säännöllisesti tapaa-
massa vankilassa, ensin Turus-
sa ja nyt siirron jälkeen Kyl-
mäkoskella.

Puolet elämästä 
vankiloissa 

Paulilla on nyt menossa 17 
tuomio. Sen jälkeen kun hän 
joutui ensimmäisen kerran 
vankilaan 17-vuotiaana, on 
vuosi ollut pisin yhtäjaksoi-

nen aika, jonka hän on sivii-
lissä viettänyt. Tuomiot ovat 
vaihdelleet muutamista päi-
vistä vuosiin. Nyt on menos-
sa 10 vuoden vankeusrangais-
tus.

Jos Paulin aloittama opis-
kelu sujuu suunnitelmien mu-

kaan, hän on siviiliin pääs-
tessään pastori. -Tiedän, et-
tä moni tämän lehden lukija 
kavahtaa ajatusta, olen teh-
nyt elämässäni niin paljon pa-
haa, Pauli sanoo hiljaa ja kat-
soo kirkossa olevan alttarin 
ristille. 

-Sen jälkeen kun tulin us-
koon olen pyytänyt anteek-
si myös monilta ihmisiltä ja 
useimmilta saanutkin. Olen 
kuitenkin satuttanut vuosien 
aikana niin monia, etten edes 
tiedä. Siksi haluaisinkin ihan 
julkisesti pyytää anteeksi kai-

Kun inhimillinen apu ei riitä

si valtava synnin ja syyllisyy-
den tunto. Paulin oma polku 
oli kuljettu loppuun ja toi-
vottomaksikin todetun rikol-
lisen omat vaihtoehdot olivat 
loppuneet. Pauli polvistui ru-
koukseen ja pyysi Jumalaa ja 
Jeesusta avukseen, jos edes he 
pystyisivät auttamaan. 

-En kokenut mitään näky-
jä tai muuta vastaavaa, tunsin 
vain ihmeellisen rauhan ja le-
vollisuuden tunteen, jollaises-
ta en ollut voinut edes uneksia. 
Enkä muistanut miten puhdis-
tavaa on itkukin, kun viimek-
si olin tainnut itkeä joskus pik-
kuisena, Pauli muistelee. 

-Eikä tuo hyvä olo ole häi-
pynyt mihinkään, päinvas-
toin vahvistunut. Ensimmäis-
tä kertaa elämässäni tunnen it-
seni vapaaksi, sanoo mies, jo-
ka vapautuu vankilasta vasta 
vuonna 2017. Pauli tietää, et-
tä mitään armahduksia tai ly-
hennyksiä ei ole tulossa, sillä 
tuomio on julistettu istutta-
vaksi päivästä päivään.

Raamattuopintoja ja 
tenttejä

Uskoontulonsa jälkeen Pau-
li on käynyt vartijoiden saat-
telemana kasteella ja liittynyt 
Vammalan helluntaiseura-

kuntaan. Hän on myös aloit-
tanut raamattuopinnot ja suo-
rittanut tähän mennessä jo 
kahdeksan tenttiä Ison Kir-
jan opistoon. -Ja kesällä aloi-
tan ATK-opinnot, se onkin 
minulle ihan vieras alue, Pau-
li kertoo.

Elo vankilassa on varsin ru-
tiinien mukaan soljuvaa. Pau-
lin päiviin kuuluu Raamatun 
opiskelua ja useamman ker-
ran viikossa hän pyrkii myös 
tekemään tunnin kestäviä 
juoksulenkkejä. Paitsi Raa-
mattua, Pauli lukee muutakin 
kirjallisuutta, lähinnä hengel-
listä. Viimeksi hän on lukenut 
Nicky Cruzin kirjan ”Pyhä tu-
li.” Sen lisäksi Pauli osallistuu 
vankilassa järjestettäviin hen-
gellisiin piireihin ja toisinaan 
esimerkiksi askartelu- ja kä-
dentaitokerhoon.

Vankitovereilleen Pauli on 
kertonut olevansa uskossa, 
mutta saarnaamista hän pyr-
kii välttämään. Siis tilanteis-
sa, jolloin sitä ei kaivata. Sil-
ti vankilatyö olisi sitä, mitä 
Pauli voisi kuvitella tekevän-
sä sitten, kun vapautuu. To-
sin kaukana siintävä vapa-
us on Paulille myös pelottava 
asia. Hän kuitenkin uskoo Ju-
malan johdatukseen siinäkin 
asiassa.

Kylmäkosken vankilan pasto-
ri Vesa Mäkelä ja Vammalan 
helluntaiseurakunnan vanki-
lalähetti Ari Lepistö tietävät, 
että suuren yleisön suhtautu-
minen uskoon tulleita vankeja 
kohtaan voi olla varsin skepti-
nen. Varsinkin, jos vangilla on 
rankka ja väkivaltainen tausta.

-Usko ei kuitenkaan ole 
mikään jippo, vaan elämää 
kantava voima, Mäkelä muis-

tuttaa. Hän myös tietää, että 
vankilasta vapautuminen on 
monesti yksi suurimpia ko-
ettelemuksia, jossa kokonais-
valtainen muutos punnitaan.

Ari Lepistö allekirjoittaa 
väitteen, sillä hänelläkin on 
pitkä kokemus vankilaevan-
kelistan työstä. Ja vankina ole-
misesta. Hän tuli uskoon Ka-
kolan vankilassa vuonna 1995 
ja on omistanut sen jälkeen 

elämänsä raamattuopintoihin 
ja evankelistan työlle.

Ari Lepistö kokee tavoitta-
vansa vankilatyön kautta ni-
menomaan sellaisia autetta-
via, joita ei muuten tavoittai-
si. -Ja omaa työtäni ajatellen 
vankilalähetit ovat erittäin 
tärkeitä, yksin tätä työtä olisi 
lähes mahdoton tehdä, Vesa 
Mäkelä toteaa. Kylmäkosken 
vankilassa käy säännöllises-

ti 24 vankilalähettiä, jotka 
ovat seurakuntien tai jär-
jestöjen palveluksessa.

Mäkelän ja Lepis-
tön mukaan vankilat ovat 
täynnä etsijöitä. Siksi ne 
ovat myös mahdollisuuden 
paikkoja. -Kun ihminen, 
olkoon kuinka suuri rikol-
linen hyvänsä, haluaa ta-
sapainon ja rauhan sisim-
päänsä, ollaan jo selviyty-
misen tiellä, Mäkelä sanoo 
ja muistuttaa, että kaikilla 
on mahdollisuus muuttua.

”Vankila kätkee sisäänsä rikkinäis-
ten elämäntarinoiden ja rankkojen 
tapahtumien keskellä paljon aitoa 
etsintää, lohduttoman tuntuista ky-
selemistä, hiljaista anovaa rukousta, 
päätöntä ja summittaista harhaile-
mista - mutta paljon myös elämää 
eheyttävää löytämistä”.

Vesa Mäkelä kirjassa ”Katkaistu kahle”, 
toimittanut Harri Lampinen.

”Isäni valhe oli viimeinen pisara, 
koska hän oli ainoa ihminen, johon 
enää luotin. Toiveet normaalista 
elämästä ilman päihteitä sortuivat. 
Jälleen millään ei ollut enää mitään 
väliä. Otin diapamia, lähdin varas-
tamaan tavaraa kaupasta ja myin ja 
ryyppäsin sitä mukaa kun sain rahaa 
sinä iltana”.

Ari Lepistö kirjassa 
”Katkaistu kahle.”

kilta, jotka ovat saaneet kärsiä 
vuokseni, hän jatkaa.

Suuri ilon aihe Paulille on 
nyt se, että hän on saanut an-
teeksi myös sisaruksiltaan. 
-He tulevat tapaamaan minua 
toukokuussa, hän kertoo. Pau-
lin vanhemmat sen sijaan ovat 
jo siirtyneet ajasta iäisyyteen.

Ihmeellinen rauha

Pauli Joona muistelee, et-
tä omatunto kolkutteli hän-
tä kenties joskus pikkupoika-
na ensimmäisten rikosten jäl-
keen, mutta sen koommin hän 
ei syyllisyyttä tuntenut. -Mitä 
syvemmälle vajosin päihtei-
den ja rikosten maailmaan, si-
tä vähemmän tunsin yhtään 
mitään, mies myöntää.

Vajaa kaksi vuotta sitten 
kaikki kuitenkin muuttui, yh-
dessä illassa.

Turun vankilassa istui mur-
heellinen mies, jota ensim-
mäistä kertaa elämässä vaiva-

Kylmäkosken vankila on 113 -paikkainen suljettu laitos, jossa 
rangaistuistaan suorittavat pirkanmaalaiset vankeus-, tutkinta- ja 
sakkovangit. Keskivankiluku vuonna 2009 oli 143 vankia.

Vankilapastori Vesa Mäkelän (oikealla) ja Vammalan helluntai-
seurakunnan vankilalähetti Ari Lepistön mukaan vankilat ovat 
täynnä etsijöitä, siksi ne ovat myös mahdollisuuden paikkoja.

Kylmäkosken vankilan kirkosta on tullut Paulille tärkeä paikka.

-Ensimmäistä kertaa elämässäni tunnen itseni vapaaksi, sanoo 
Pauli, joka vapautuu vankilasta vasta vuonna 2017. Mitään armah-
duksia tai lyhennyksiä hän ei edes odota, sillä tuomio on julistettu 
istuttavaksi päivästä päivään.
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Egyptin aarteet 
kootaan Sastamalaan 
Suurlähettiläs avaa historiallisen näyttelyn

 Marianna Langenoja

Nubialaiset mestarit työs-
tävät tälläkin hetkellä As-
suanissa tarkkoja rekonst-
ruointeja Egyptin muinaisis-
ta aarteista. He muotoilevat 
uudestaan muun muassa Tu-
tankhamonin kultaisen kuo-
linnaamion ja melkein kak-
simetrisen sarkofagin. Myös 
Egyptin kauneimman nai-
sen, Nefertitin, klassikko-
veistos jäljennetään. 

Samaan aikaan, kun afrik-
kalaiset rekonstruoivat tuhan-
sien vuosien takaista taidetta 
Niilin rannoilla, kokoaa sasta-
malalainen Markku Ellala yh-
teen suomalaisia egyptologe-
ja, taidehistorioitsijoita ja mu-
seotekniikan osaajia. Yhtäläi-
syys mantereiden välillä ei ole 
sattumaa. Sekä Assuanissa että 
Sastamalassa työstetään samaa 
projektia: vuonna 2012 sasta-
malalaiseen kuninkaalliseen 
huvilaan Villa Royaliin avatta-
vaa Egyptin aarteet -näyttelyä.  

Uuden 
valtakunnan faaraot

Palataan Egyptin historiaan 
ja uuden valtakunnan aikaan. 
Egyptiä hallitsivat meille ehkä 
tutuimmat afrikkalaiset kautta 
aikojen. Vuonna 1479 ennen 
ajanlaskumme alkua valtaan 
nousi ”Egyptin Napoleon” 
Th utmosis ll, jonka sanotaan 
valloittaneen satoja kaupun-
keja. Yli vuosisata hänen jäl-
keensä hallitsijan paikalle as-

tui farao Akhenaton, joka yrit-
ti uudistaa Egyptin jumala-
kulttuuria. Hänen vaimonsa 
oli kuvankaunis Nefertiti, joka 
oli miehensä seuraajan Tutan-
khamonin anoppi. 18. dynas-
tian viimeisenä faaraona toi-
mi upseeri Horemheb, jonka 
jälkeen valtaan astui Ramses 
l perustaen 19. dynastian. Hä-
nen poikansa Ramses ll muis-
tetaan papiston paisuneen val-
lan rajoittamisesta.

Lähes 500 vuotta kestä-
nyt uusi valtakunta on nykyi-
sin Egyptin muinaishistori-
an tunnetuin ajanjakso. Se oli 
varsin värikäs sotineen, papis-
ton vallantavoitteluineen ja lo-
pun taantuman vuoksi, mutta 
suurin syy ajanjakson kuului-
suuteen löytyy kenties Kunin-
kaiden laaksosta. Sinne hau-
dattiin kaikki uuden valtakun-
nan korkea-arvoiset henkilöt, 
kuten faaraot. Vuonna 1922 
laaksosta löydettiin nuoren 
faarao Tutankhamonin hau-
ta, jonka varustutus oli säily-
nyt erinomaisesti ryöstöyri-
tyksistä huolimatta. Haudasta 
löydettiin yksi maailman kuu-
luisimmista esineistä: 54 sent-
timetriä korkea, 11 kiloa pai-
nava, täyttä kultaa sisältävä 
Tutankhamonin naamio. 

Rituaalipöytä 
ja valtaistuin 
Villa Royaliin

-Naamio pääsee Villa Royalin 
empire-salina tunnettuun ti-
laan, joka pimennetään. Kul-
lattu kuolinnaamio kohdeva-
laistaan. Voin vain kuvitella, 
miten se kiiltelee 11-metri-
sen käytävän päässä, näytte-
lyn johtaja, entisöijä ja Villa 
Royalin isäntä Markku Ellala 
tunnelmoi.

Tutankhamon ei ole ainoa 
Uuden Valtakunnan hallitsija, 
jonka maailmaan on mahdol-
lista kurkistaa Sastamalan Vil-
la Royalissa. 400 neliömetrin 
kokoiseen näyttelytilaan sijoi-

Sastamalan Mouhijärvellä sijaitseva kuninkaallinen huvila Villa Royal on jo itsessään nähtävyys antiikkihuonekaluineen. Vuonna 2012 raken-
nuksen alakerta raivataan, ja sinne pystytetään Egyptin aarteet -näyttely, joka esittelee monipuolisesti uuden valtakunnan hallitsijoiden elämää 
ja kulttuuria. 

Villa Royalin isäntä Markku Ellala esittelee vanhoja posliinitavaroita, jotka pidetään 
nykyisillä paikoillaan näyttelyn ajan, vaikkeivät ne olekaan egyptiläisiä. Kuvan kan-
nu on peräisin 1700-luvulta. 

”Lähes 500 vuotta kestänyt uusi 
valtakunta on nykyisin Egyptin 

muinaishistorian tunnetuin 
ajanjakso.

• Arto Satonen

Synnytysten 
jatkuminen 
Sastamalassa 
tärkeää

V
ammalan aluesairaalan yksi erikoisosaamisalue 

on synnytysosasto. Pirkanmaan sairaanhoito-

piirissä synnytyksiä on enää keskussairaalan li-

säksi vain Vammalassa. TAYSissa syntyy vuosittain yli 

5000 lasta ja Vammalassa lähes 600. Määrät ovat mo-

lemmissa kasvussa. Syntyvyys ylipäätään lisääntyy val-

takunnallisesti ja vielä voimakkaammin Pirkanmaalla, 

jossa asuu paljon nuoria perheitä. Uunituoreiden tilas-

tojen mukaan Pirkanmaa kasvaa maakunnista toiseksi 

eniten heti pääkaupunkiseudun jälkeen.

TAYSin synnytystilat on aikoinaan sunniteltu 3500 vuo-

sittaista synnytystä varten. Kun nyt ollaan jo yli 5000 

synnytyksen, niin kapasiteetti on äärirajoilla. Pirkan-

maan sairaanhoitopiirillä onkin selvä laajennustarve 

lastensairaalalle ja merkittävää investointia ollaan to-

teuttamassa. Vaikka päätöksiä tehtäisin jo tämän vuo-

den aikana, niin rakentaminen vaatii kuitenkin vuosia. 

Realismia on olettaa, että uudet tilat ovat täysipainoi-

sesti käytössä vasta tämän vuoiskymmenen puolivälis-

sä.

Investoinnin mitoituksesta päätettäessä käydään kes-

kustelua Vammalan aluesairaalan synnytysten jatkosta. 

Osa keskussairaalan lääkäreistä haluaisi keskittää syn-

nytykset tässä yhteydessä vain Tampereelle. Samoilla 

linjoilla on ollut myös Tampereen kaupunki, jossa val-

tuusto hylkäsi Maija Kajanin (vihr) valtuustoaloitteen, 

jonka mukaan tamperelaiselle voitaisiin halutessaan 

osoittaa synnytyspaikaksi myös Vammalan aluesairaa-

la. Näin toimitaan Tampereen ulkopuolella muissa kun-

nissa, minkä vuoksi Vammalan synnytyssairaalaa käyt-

tävät merkittävästi esimerkiksi nokialaiset ja ylöjärve-

läiset aluesairaalan varsinaisten käyttäjäkuntien lisäksi. 

Satakunnan puolelta Vammalassa synnyttävät erityises-

ti huittislaiset.

Keskittämispuheet nousevat tiukkenevista vaatimuk-

sista, joisat on puhuttu myös uutta terveydenhoitola-

kia valmisteltaessa. On väläytelty 2000 synnytyksen ala-

rajaa yksikköä kohden, jotta voidaan taata lastenlääkä-

rin läsnäolo. Tässä yhteydessä usein unohdetaan se, että 

nykyisin Vammalassa anestesialääkärit ovat erityisosaa-

jia, jotka päivystäessään tekevät TAYSissa lastenlääkä-

rille kuuluvia tehtäviä. Lisäksi jo aikaisessa vaihees-

sa synnyttäjistä riskiryhmät osoitetaan Tampereelle. 

Vammalan aluesairaalan synnytystoiminnan luvut ovat 

STAKESin tilastojen mukaan erittäin hyviä. Synnytys-

osasto on palkittu laatusertifi kaatilla ja sen toiminta on 

ennakoivaa, turvallista ja luotettavaa.

On itsestään selvää, että synnytyksessä turvallisuus on 

kaikkein tärkeintä. Tärkeää on kuitenkin myös inhimil-

linen ja yksilöllinen hoito, jota voidaan paremmin an-

taa pienemissä yksiköissä. Nykyinen yhteistoiminta-

malli Vammalan ja Tampereen sairaaloiden välillä toi-

mii hyvin ja tällä mallilla voidaan hyvin jatkaa eteen-

päin. Vammalassa on myös mahdollisuuksia osaltaan 

helpottaa Tampereen synnytyslaitoksen ruuhkautumis-

ta. Kapasiteetti olisi lisähenkilökunnan myötä mahdol-

lista nostaa 1000 synnytykseen vuodessa ilman, että sei-

nät tulevat vastaan.

Uuden terveydenhuoltolain myötä potilaiden oike-

us valita itse hoitopaikkansa laajenee. Kilpailu tulee 

kiristymään erityisesti aluesairaaloiden osalta, kos-

ka monia niiden tekemiä toimia tarjoavat myös yksi-

tyiset palveluntarjoajat. Osana Pirkanmaan sairaan-

hoitopiiriä Vammalan aluesairaalan on mahdollista 

saada töitä myös Tampereelta, kun työnjaosta sovi-

taan järkevästi. Sen lisäksi tarvitaan aktiivista omaa 

markkinointia.

Tässä suhteessa Maija Kajanin aloite kannattaa ottaa 

vakavasti. Erityisesti Tammisaaren synnytyssairaalan 

loppumisen jälkeen Vammalan aluesairaalan synny-

tysosastolla on mahdollista saada asiakkaita eri puo-

lilta Suomea ja jopa ulkomailta niistä perheistä, jos-

sa halutaan synnyttää Vammalan sairaalan toiminta-

tavalla.

”Synnytysosasto on 
palkittu laatusertifi kaatilla ja 
sen toiminta on ennakoivaa, 

turvallista ja luotettavaa.
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Tutankhamonin kuolinnaamio on täyttä kultaa. Se on 54 senttiä korkea ja painaa 11 
kg. Näyttelyssä naamio nähdään tarkkana kopiona alkuperäisestä.  

Nefertitin sanottiin ole-
van uuden valtakunnan 

kaunein nainen. Hän-
täkään ei unohde-

ta Villa Royalin 
näyttelyssä.

tetaan Tutankhamonin hau-
taesineistön rekonstruointien 
lisäksi muun muassa faraoi-
den rituaalipöytä ja valtais-
tuin. Upeiden esineistön lo-
massa nähdään myös kuvatai-
detta. Turkulainen taiteilija ja 
egyptologi Leena Pekkala on 
luvannut esitellä Egyptin his-
toriaa maalaten. 

Näyttelyelämystä ei tarvitse 
kokea vain näköaistin varassa, 
sillä egyptiläinen musiikki vi-
rittelee tunnelmaa, ja kesäte-
rassilla pääsee maistelemaan 
paikallisen leipurin suunnit-
telemaa pyramidi-leivosta. 
Näyttelystä voi ostaa myös ai-
toja egyptiläisiä matkamuis-
toja pashmina-huiveista sim-
pukkakruunukoristeisiin.  

Tutankhamon-bussi 
kuljettaa näyttelykansaa

Egyptin aarteet -näyttely ei 
ole ihan matalan profi ilin pro-
jekti. Jopa Th e New York Ti-
mes -lehti on uutisoinut näyt-
telystä. Kohun myötä lippu-
ja on jo nyt myyty 3000, joista 
useita myös ulkomaille. Ella-
la odottaa paikalle kahdek-
san kuukauden aikana jopa 
40 000 kävijää. Hän kannus-
taa vierailijoita paikan päälle 
muun muassa Tampereen ja 
Villa Royalin välillä kulkevan 
Tutankhamon-bussin avul-
la. Bussi on Ellalan uusin idea 
näyttelyn tiimoilta. Sen on tar-
koitus kuljettaa näyttelykansaa 
päivittäin.  

Näyttely on herättänyt ko-
hua myös idean synnyinmaas-
sa Egyptissä. Muun muassa 
Egyptin suurlähettiläs Maa-

soum Marzouk on luvannut 
avata näyttelyn ja toimia sen 
suojelijana. -Siinä vaiheessa, 
kun suurlähettiläs kannusti 
minua tässä projektissa, olen 
ollut varma, että tämä kannat-
taa, Ellala kertoo.

Hän sai idean näyttelyn pe-
rustamiseen tavallisella lo-
mamatkallaan Egyptissä vii-
me joulukuussa. Ellala ihas-
tui Egyptin historiaan käy-
dessään Kairon museossa ja 
halusi pystyttää oman näytte-
lyn. Idea sai viimeisen silauk-
sensa, kun hän tapasi egypto-
login ja antiikin asiantuntijan 
Koke Agamyn. -Hän omistaa 
setänsä kanssa antiikkiliik-

Näyttelystä saa myös mat-
kamuistoja. Tämä sim-
pukkakruunukoriste on 
aito egyptiläinen käsityö ja 
ostettavissa näyttelyn ajan 
myös Villa Royalista. 

”Jopa Th e New York Times -lehti 

on uutisoinut näyttelystä.

”Egyptin suurlähettiläs Maasoum 
Marzouk on luvannut avata 

näyttelyn ja toimia sen 
suojelijana.

keen, jossa kävimme. Meillä 
synkkasi Koken kanssa välit-
tömästi. Hänen kauttaan löy-
simme myös muita asiantun-
tijoita, jotka mahdollistavat 
näyttelyn toteuttamisen.  

Pintakäsittely 
Sastamalassa

Kestää vielä kauan, ennen kuin 
kaikki esineistö saadaan Egyp-
tistä laivalla Suomeen. Tutank-
hamonin naamio ja Nefertitin 
patsas saattavat valmistua 
jo tämän vuoden 
puolella pin-
takäsitte-
ly ku n -
toisik-
s i . 
Pin-
t a -
k ä -
s i t -
te ly 
t o -
t e u -
tetaan 
toden-
n ä k öi -
sesti Vil-
la Roya-
lissa asian-
tuntijoiden 
toimesta. 

Vaan mi-
tä kaikelle esi-
neistölle ta-
pahtuu näyt-
telyn jälkeen? 
Sitä Villa Ro-
yalin isäntä 
ei vielä osaa 
sanoa. -Eh-
käpä Villa Ro-
yaliin voisi sopia 

Egypti-aiheinen tila. Tai sit-
ten esineistö lähtee kier-

tämään uuteen paik-
kaan, näyttelyn 

johtaja miettii. 
Egyptin aar-

teet -näytte-
ly on Sasta-
malassa Villa 
Royalissa 1.4.-
30.11.2012 vä-
lisenä aika-
na. Näyttely on 
auki joka päivä 
paitsi perjantai-

sin, jolloin Egyp-
tissä vietetään sa-

pattia.
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Koivuallergikoille voi tulla vaikeahko siitepölykevät

Ennuste povaa kuuselle 
runsasta kukintaa Satakuntaan
Metsäntutkimuslaitos Metla 
ennustaa, että kuusen käpy-
jä esiintyy ensi talvena run-
saasti vain länsirannikon 
tuntumassa. 

Siten kuusen siemen-
varastojen täydentäminen 
jatkuu edelleen haastavana, 
koska Lounais-Suomea lu-
kuun ottamatta kuusella ei 
ole ollut yhtään hyvää kä-
pysatoa vuoden 2006 jäl-
keen. 

Tämän kevään emiku-
kinnoista kehittyvä, kevääl-
lä 2011 variseva kuusen sie-
mensato vaihtelee suuresti 
maan eri osissa. 

Runsasta kukintaa en-
nustetaan erityisesti Sata-
kuntaan ja Etelä-Pohjan-
maalle. 

Todennäköisesti kuu-
si kukkii melko hyvin myös 
Varsinais-Suomessa. 

Muualla Etelä-, Keski- ja 
Itä-Suomessa kuusen ennus-
tetaan kukkivan heikosti. 
Pohjois-Pohjanmaalla ja La-
pissa kuusi kukkinee keskin-
kertaisesti tai vähän sitä hei-
kommin. 

Ennuste perustuu silmu-
analyyseihin, joissa tutkit-
tiin yli 37 000 kuusen silmua 
eri puolilta Suomea.

Maan eteläosassa koi-
vun ennustetaan kukki-
van vähän keskinkertaista 
runsaammin, joten Etelä-
Suomen koivuallergikoil-
le saattaa olla odotettavis-
sa melko hankala siitepö-
lykevät. 

Muualla maassa kukin-
nan ennustetaan jäävän 
keskimääräistä heikom-
maksi. 

Siitepölyä voi levitä maa-
hamme huomattavia määriä 
myös kaukokulkeutumana 
etelänpuoleisten ilmavirta-
usten mukana.

Männyn siemensatoa 
heikosta runsaaseen

Tänä keväänä variseva män-
nyn siemensato on maan 
eteläisimmässä osassa run-
sas, mikä luo tavanomais-
ta paremmat taimettumise-
dellytykset männyn siemen-
puualoille. 

Muualla Suomessa siemen-
sato vaihtelee heikosta keskin-
kertaiseen.

Keväällä 2011 variseva 
männyn siemensato on Vaasa-
Savonlinna-linjan eteläpuolel-
la enimmäkseen keskinkertai-
nen. Metsiköiden välillä enna-
koidaan olevan suuria eroja. 
Sato voi paikallisesti vaihdel-
la heikosta runsaaseen. Keski- 
ja Pohjois-Suomeen Metla en-
nustaa heikkoa tai hyvin heik-
koa männyn siemensatoa ke-
väälle 2011.

Männyn arvioidaan tänä 
keväänä kukkivan maan poh-
joisosassa hyvin. 

Etelä-Suomessa mänty 
kukkinee silmuanalyysien pe-
rusteella vähän keskinkertais-
ta paremmin. 

Tämän kevään kukinnois-
ta syntyvät siemenet varise-
vat maahan vasta keväällä 
2012, joten tuolloin on odo-
tettavissa paria edeltävää 
vuotta runsaampi siemen-
sato maan keski- ja pohjois-
osaan.

Metla ennustaa kuuselle 
runsaasti käpyjä ensi talvek-
si vain länsirannikon tuntu-
maan.

Tarkkailumetsiköt ja 
silmuanalyysit kertovat
Metla seuraa vuosittain pääpuu-
lajiemme kukinnan ja käpysa-
don runsautta erityisissä siemensa-
don tarkkailumetsiköissä sekä te-
kee mikroskooppisia silmuanalyyse-

jä havupuiden kukintarunsaudesta. 
Seurantatulosten ja niihin liittyvi-
en ennusteiden avulla saadaan tietoa 
muun muassa metsänuudistamisen 
ja siemenhuollon tarpeisiin.

Metsästäjäliitto arvioi 
susimäärän korkeaksi
Metsästäjäliitto arvioi, että 
Suomessa saattaa olla jopa 362 
sutta ja että susikanta jatkaa 
kasvuaan. Sudet ovat myös le-
vittäytyneet liiton arvion mu-
kaan koko maahan eteläisintä 
Suomea myöten.

Metsästäjäliiton arvio su-
sien kokonaismäärästä on 
279-362 sutta. Tämä on suu-
rempi kuin Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitoksen 
esittämä vähimmäisarvio. 
RKTL on ilmoittanut susien 
vähimmäiskannaksi 150-160 
yksilöä. 

Viidellä alueella Metsäs-
täjäliiton arvio on sama kuin 
RKTL:n minimiarvio. 

Yksimielisyys vallitsee esi-
merkiksi Satakunnan 25 su-
desta.

Metsästäjäliitto on tehnyt 
arvionsa käyttämällä aiempia 
laskentatuloksia ja piiriensä 
paikallistuntemusta. Metsäs-
täjäliiton piirit ovat arvioineet 
omalla alueellaan liikkuvien 
susien määrän. 

Arvioinnissa on otettu 
huomioon Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen äs-
kettäisen selvityksen ohel-
la tuoreiden riistalaskento-
jen tulokset sekä petoyhdys-
miesten ja metsästysseurojen 
omilta alueiltaan tekemät ha-
vainnot.

Suurimmat susimäärät ovat 
itärajaan rajoittuvissa Kai-
nuussa, Pohjois-Karjalassa ja 
Kymessä. Yhteensä näillä alu-
eilla elää Metsästäjäliiton ar-
vion mukaan 144-189 sutta. 
Rajan yli liikkuvia laumoja 
on runsaasti, joten myöskään 
Suomen susikanta ei ole vakio 
vaan muuttuu päivittäin. 

Metsästäjäliiton arvio susi-
en määrästä eri alueilla: Ete-
lä-Häme 5-6, Etelä-Savo 2, 
Pohjanmaa 6-10, Kainuu 69-
89, Keski-Suomi 3-5, Kymi 
30-40, Lappi 30, Oulu 8-10, 
Pohjois-Häme 9-12, Pohjois-
Karjala 45-60, Pohjois-Savo 
20-25, Satakunta 25, Ruot-
sinkielinen Pohjanmaa 4-6, 

Uusimaa 8-12 ja Varsinais-
Suomi 15-30.

Suomen Metsästäjäliitto 
on maamme suurin vapaaeh-
toiseen jäsenyyteen perustuva 
metsästäjien etujärjestö. 

Liiton jäsenistö koostuu yli 
2 500 metsästysseurasta ja näi-
den yli 150 000 jäsenestä.

Satapeto-ryhmä 
sovittaa eri 
näkemyksiä yhteen
Hannu Virtanen

Satakunnan suurpetoyhteis-
työryhmä pyrkii sovittamaan 
yhteen Satakunnassa suurpe-
toihin sekä muihin eläimiin 
liittyviä erilaisia näkemyksiä. 
Työryhmä sopi ensimmäises-
sä kokouksessaan toimintata-
voista sekä toimintasuunnitel-
masta vuosille 2010-2011.

Satakuntaliiton maakun-
tahallitus päätti marraskuus-
sa 2009 perustaa Satakunnan 
riistanhoitopiirin aloittees-
ta Satakuntaan suurpetoyh-
teistyöryhmän nimeltään Sa-
tapeto. Työryhmä käsittelee 
suurpetoihin ja niiden hallin-
taan liittyviä kysymyksiä sekä 
pyrkii lieventämään suurpe-
toihin sekä muihin eläimiin 
liittyviä ristiriitoja maakun-
nassa. Samalla ryhmä pyrkii 
maakunnallisen näkemyksen 
valmisteluun suurpetoasiois-

sa ja vaikuttamaan asioiden 
käsittelyyn valtakunnan ta-
solla.

Työryhmän tehtäväkentän 
muodostavat maasuurpedot, 
joita ovat susi, karhu, ilves ja 
ahma. Näiden lisäksi tehtävä-
kenttään kuuluvat hylje sekä 
tarpeen mukaan myös muut 
intressiristiriitoja aiheuttavat 
eläimet.

Ensimmäisessä kokoukses-
saan ryhmä keskusteli riista-
päällikkö Antti Impolan alus-
tuksen pohjalta Satakunnan 
suurpetotilanteesta ja lainsää-
dännöstä sekä kalatalouspääl-
likkö Kari Ranta-ahon alus-
tuksen pohjalta Lounais-Suo-
men hylje- ja merimetsoneu-
vottelukunnan toiminnasta. 
Muina keskusteluteemoina 
nousivat esille suurpetoseu-
ranta ja Tassu-havaintojärjes-
telmä, erävalvonta, merimet-
sot sekä hyljetilanne.

Satakunnan suurpetoyh-
teistyöryhmässä ovat edus-
tettuina Metsähallitus, Var-
sinais-Suomen ELY-keskus, 
Satakunnan ELY-keskus, 
MTK-Satakunta, Suomen 
Metsästäjäliiton Satakunnan 
piiri, Suomen luonnonsuoje-
luliiton Satakunnan piiri, Sa-
takunnan poliisilaitos, Sata-
kunnan Kennelpiiri ry, Pro-
Agria Satakunta, Länsiranni-
kon koulutus Oy Winnova, 
Selkämeren Ammattikalas-
tajat, Porin lintutieteellinen 
yhdistys, Rauman kaupun-
ki, yhteinen edustaja Euran, 
Köyliön ja Säkylän kunnista, 
Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitos, Ala-Satakun-
nan riistanhoitoyhdistys se-
kä Luonto-Liiton susiryhmän 
alueellinen edustaja. 

Työryhmä voi tarvittaes-
sa itse täydentää kokoonpa-
noaan.
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Kevättulvista odotetaan keskimääräisiä

Vedenkorkeudet 
nousussa Pirkanmaalla  

• Hannu Virtanen

Laulurastaan 
puhumaa
Näinä päivinä saapuvat laulurastaat ta-

kaisin pesimäsijoilleen meidän kotoi-

sille konnuillemme. Tämä metsiemme 

satakieli tunnetaan monissa kielissä ja 

murteissa juuri laulurastaana, mutta 

onpa se nimetty myös puherastaaksi - 

eikä syyttä. Onhan se aikamoinen jut-

telija.

Suomalainen perustarina laulurastaas-

ta ja halonhakkaajasta on kerrottu esi-

merkiksi Aarni Penttilän maineikkaas-

sa aapisessa. Aapiskukon ensimmäinen 

painos ilmestyi vuonna 1938 ja muotoi-

li tarinan tähän tapaan:

Mies lähti metsään halkoja hakkaa-

maan. Hän hakkasi siellä vähän aikaa ja 

pinoa alkoi jo syntyä. Silloinpa puunok-

salta rastas rupesi laulamaan.

Istu mättäälle! 
Istu mättäälle!
Paa piippuun! 
Paa piippuun!
Päivä on pitkä! 
Päivä on pitkä!
Ei kiirutta, 
ei kiirutta ole ollenkaan!

Mies noudatti neuvoa, istui mättäälle, 

pani tulta piippuun. Mutta kun tuli ilta, 

oli pino vielä ihan matala. Silloin ras-

tas tuli uudelleen miestä likelle ja sanoi:

Ka laiska, ka laiska!
Vähä on halkoja! 
Vähä on halkoja!
Hakkaa vielä! 
Hakkaa vielä!

Kansanrunousarkistosta löytyy Köyli-

östä 1936 tallennettu versio. Siinä ras-

tas laulaa halonhakkaajalle näin:

Istu mättääl, istu mättääl,
pan tupakkii piippuu, 
pan tupakkii piippuu,
päiv on pitkä, päiv on pitkä.

Kun on tullut ilta, se alkaa laulaa:

Lyö lujemmin, 
lyö lujemmin,
tinki työ, tinki työ,
istu viel, istu viel.

ƒ
Vampulassa rastas on neuvonut kala-

miestä ja ottanut samalla kantaa mi-

niän osaan:

Paa rysä risuun,
paa rysä risuun,
saat hauen liärii,
saat hauen liärii,
papu miniän osa,
papu miniän osa.

ƒ
Mouhijärvellä laulurastas eli vasikka-

matti on haukkunut muuatta Eskolan-

kylän ukkoa:

Tuppurataata, 
tuppurataata.

ƒ
Ja vielä lopuksi tyrvääläinen tarina, jo-

ka sekin on kirjattu ylös vuonna 1936.

Erään miehen kulkiessa metsässä huu-

si rastas hänelle: ”Kuules Mattii, kuules 

Mattii.” Mies jatkoi matkaansa. Taas lau-

loi rastas: ”Keität viinaa, keität viinaa.” 

Mies yritti heittää lintua puulla, mutta 

lintu lensi korkeammalle ja lauloi: ”Saat 

sakkoo, saat sakkoo.”

Nälkä niittää pöllöjä
 Luonnontieteellinen 

keskusmuseo

Kuluvan talven aikana nälkä-
kuolemat ovat nousseet pöllö-
jen parissa ennätyslukemiin. 
Luonnontieteellisen keskus-
museon rengaslöytöaineiston 
perusteella lehto- ja viirupöl-
löt ovat kärsineet pahiten.

Toisin oli talvella 2008–
2009, silloin kuului pöllöjen 
soidinhuhuilua läpi talven. 
Tuolloin myyriä oli Etelä- ja 
Keski-Suomessa ylettömän 
paljon, ja pöllöt jatkoivat su-
kuaan myyräkekkereiden voi-
malla. Esimerkiksi viirupöllöl-
lä oli ennätysaikaisin helmi-
kuun kahdeksantena päivänä 
jo munat pesässään. Kesäl-
lä 2009 lehto- ja viirupöllö-
jen poikasia myös rengastet-
tiin enemmän kuin milloin-
kaan ennen.

Kesän 2009 taittuessa syk-
syyn alkoivat viimeisetkin 
myyrät olla kateissa. Myyristä 
riippuvaisille pöllölajeille koit-
tivat kovat ajat. Kylmä ja run-
sasluminen talvi ei tilannetta 
auttanut. Myyriä on hankala 
pyytää paksun lumikerroksen 
läpi, mutta tänä talvena ei ole 
edes ollut mitään mitä pyytää.

Rengastustoimiston aineis-
tojen perusteella käsillä on pa-
hin pöllöjen kuolontalvi vii-
meisten 30 vuoden aikana: tä-
hän mennessä rengaslöytöinä 
on tullut 83 varmasti nälkään 
kuollutta lehtopöllöä ja 51 vii-
rupöllöä. Molemmista vähin-
tään puolet on ollut vanhoja, 
ennen vuotta 2009 syntyneitä 
yksilöitä. 

Tällä saattaa olla kauaskan-
toisia seurauksia, koska kato on 
koskenut myös pesimäikäisiä 
reviirilintuja, Rengastustoimis-
tosta muistutetaan. Normaa-
litalvina valtaosa kuolleista on 
nuoria, edelliskesän poikasia.

Nälkiintyneet pöllöt 
vaikuttavat kesyiltä

Rengaslöytöjen kuvaukset 
ovat karua luettavaa: pudon-
nut kuolleena puusta, kuollut 
parvekkeelle, pelottomana ai-

dalla, kuoli, roikkui kuollee-
na puusta, kuoli käsiin… Näl-
kä on ajanut pöllöt pihapiirien 
ruokintojen lähistölle, jossa ne 
ovat yrittäneet saalistaa pik-
kulintuja ja hiiriä. Usein näl-
kiintyneet yksilöt vaikuttavat 
myös pelottomilta – ne kun ei-
vät jaksa väistää edes ihmistä.

Vielä talvi ei ole näyttänyt 
koko voimaansa. Lumen al-
ta, kesämökeiltä, marjamailta 
tulee vielä paljastumaan suu-
ri joukko nälän viemiä pöllöjä.

Edelliset pöllöjen joukko-
kuolemat ovat sattuneet sa-

mantyyppisissä olosuhteissa 
kuin nyt: myyräkato ja kova 
talvi tappavat. Talvi 1986–87 
vei 20 rengastettua lehtopöllöä 
ja 9 viirupöllöä sekä 16 huuh-
kajaa. Talvi 1996–97 puoles-
taan 35 lehtopöllöä, 22 viiru-
pöllöä ja jälleen 16 huuhkajaa. 

Pitää muistaa, että rengas-
löydöt ovat vain pieni osa to-
dellisista määristä. Huuhka-
jia ei ole kuollut nyt aiempien 
katovuosien tapaan, kenties 
ne isokokoisina lintuina ovat 
pystyneet löytämään vaihto-
ehtoista ravintoa.

Vuosi sitten pöllöt pesivät hyvän myyrätilanteen vuoksi suorastaan yltäkylläisyyden 
keskellä. Tämä viirupöllö pesi Keikyän Aurajärvenmaassa ja hautoi munistaan vii-
si poikasta. Pöllöemo oli rengastettu seitsemän vuotta aiemmin poikasena Laitilassa.

Jos löydät 
kuolleen pöllön...
Jos löydät kuolleen pöllön, tarkista ensin onko sillä rengas 
jalassaan. Luonnontieteellinen keskusmuseo tarvitsee tut-
kimuskäyttöönsä tiedot renkaasta. 

Jos löydetty lintu on hyväkuntoinen sen voi myös pa-
kastaa ja toimittaa museon kokoelmiin. Ohjeet löytyvät 
verkkosivuilta: www.fmnh.helsinki.fi /elainmuseo/nayt-
teet.

Meiltäkin löytynyt 
menehtyneitä pöllöjä
Myös Sastamalan alueelta on viime päivinä löytynyt kuol-
leita pöllöjä. 

Mouhijärvellä henkensä heittänyt viirupöllö oli rengas-
tettu poikasena Kullaalla viime keväänä. 

Äetsän Pehulasta löytynyt lehtopöllö oli saanut ren-
kaansa Hämeenkyrössä vuosi sitten. 

Kiikassa tuupertunut vaajaan vuoden ikäinen lehtopöl-
lö oli puolestaan lähtöisin hauholaisesta poikueesta. 

Taidetta puulle polttaen 
-näyttely Seitsemisessä

Lumet, sulamisvedet ja su-
lamiskauden vesisateet ovat 
kääntäneet Pirkanmaan jär-
vien pinnat nousuun. Vaikka 
tulva on nyt huipussaan Ete-
lä- ja Lounais-Suomessa, saa-
vutetaan Pirkanmaalla järvien 
ylimmät vedenkorkeudet pää-
osin vasta huhti-toukokuun 
vaihteessa, ELY-keskus sanoo. 

Pienillä säännöstelemättö-
millä järvillä kevään ylimmät 
vedenkorkeudet voivat olla 
jonkin verran keskimääräis-
tä tulvakorkeutta suurem-
pia, muutoin Pirkanmaan 
alueen kevättulvien ennuste-
taan olevan enintään keski-
määräisiä.

Loimijoen tulvahuipun 
vuoksi Vanajaveden ja Pyhä-
järven juoksutuksia rajoitet-
tiin pääsiäisen aikaan. Niiden 
vedenpinnat olivat nousseet 
huhtikuun alkupäivinä 20-25 
senttimetriä. Näsijärven ja Ky-
rösjärven valuma-alue ulottuu 
pohjoisemmaksi, ja tulovirtaa-
mat ovat vasta kasvussa.

Suurien säännöstelemättö-
mien järvien, Tarjanneveden 
ja Längelmäveden, vedenkor-
keudet ovat tällä hetkellä noin 
10 senttimetriä ajankohdan 
keskitasoa alempana ja niiden 
tulvahuiput tulevat jäämään 
selvästi tavanomaista alem-
miksi.

Koska jääpeite muodostui 
talven pitkän pakkasjakson 

myötä jonkin verran tavan-
omaista paksummaksi, voi ke-
väinen jäiden lähtö vaurioittaa 
laiturirakenteita ja muita ra-
kenteita. Kevään tulon myö-
tä järvien jäät ovat nyt ohen-
tuneet nopeasti, ja jään puik-
koontumisen vuoksi paksun-

kin jään kantavuus voi olla jo 
hyvin huono.

Kokemäenjoen 
alajuoksulla virtaa

Lounais-Suomen suurimman 
joen eli Kokemäenjoen ala-

juoksun virtaama on alkuvii-
kolla ollut noin 350 kuutio-
metriä sekunnissa ja saattaa 
nousta ensi viikonloppuun 
mennessä 500 kuutiometriin 
sekunnissa, Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksesta kerro-
taan. Joen merkittävimmän si-
vuhaaran eli Loimijoen virtaa-
ma on ollut huipussaan ja noin 
200 kuutiometriä sekunnissa. 
Tästä on aiheutunut tulvimis-
ta alavilla peltoalueilla. 

Loimijoen jääkansi oli 
ohentunut ja pehmennyt se-
kä paikoin sulanut jo alku-
viikkoon mennessä, joten eri-
tyisen suurta riskiä jääpatojen 
muodostumiselle jäiden läh-
dön yhteydessä ei ole. Lou-
nais-Suomen järvissä veden-
korkeudet ovat vielä nou-
susuunnassa. Järvien tul-
vahuiput saavutetaan vasta 
huhtikuun loppupuolella, suu-
rimmissa järvissä vasta touko-
kuun alussa. Erityisen suurta 
järvien tulvimista ei ole odo-
tettavissa.

Pohjavesitilanne 
paranemassa

Pohjavedenpinnat olivat Pir-
kanmaan harjualueiden suu-
remmissa pohjavesimuodos-
tumissa maaliskuun lopussa 
30-40 senttimetriä ajankoh-
dan keskimääräisiä korkeuk-
sia alempana. 

Moreenialueilla, missä pää-
osa yksityisten kiinteistöjen 
kaivoista sijaitsee, pinnat oli-
vat 50-80 senttimetriä tavan-
omaista alempana. 

Moreenialueiden pohjave-
sivarastot täydentyvät roudan 
sulamisen jälkeen. Harjualu-
eilla pohjavesivarastot ovat jo 
täydentymässä.

Kari Kaunismaan taidetta on ol-
lut nähtävillä Metsähallituksen 
luontokeskuksissa marraskuus-
ta alkaen. Parhaillaan näyttely 
on esillä Pirkanmaalla Seitse-
misen luontokeskuksessa. Kari 
Kaunismaan työt on tehty polt-
tokynällä polttamalla koivupah-
koihin ja kelopuuhun.

Kaunismaan suvussa mo-
nipuoliset käsityötaidot ovat 
kulkeneet jo pitkään isältä po-
jalle. Kittilässä syntyneen Kari 
Kaunismaan tapa tuoda omaa 
osaamistaan esille toteutuu 

niin piirtämällä, maalaamalla 
sekä polttotöiden tapaan. 

Ison osan lapsuudesta on 
Kari kulkenut erilaisilla taide-
leireillä sekä piirtäen töitään 
mitä erilaisempiin materiaa-
leihin maitotölkkien kyljistä 
alkaen. Kuvataiteilijaksi Kari 
valmistui Satakunnan ammat-
tikorkeakoulusta vuonna 2005.

Kaunismaa haluaa erottua 
muista taitelijoista ja käsityö-
läisistä luomalla taidetta erilai-
sella tekniikalla ja yksilöllisillä 
teoksilla. Teokset ovat poltto-

piirretty honkalaudalle ja koi-
vupahkakiekoille. 

Jokainen työ on oma, ai-
nutlaatuinen teos, koska tois-
ta samanlaista puuta ei Suo-
men luonnosta löydy. Aiheet 
teoksille tulevat Karia sydäntä 
lähellä olevista aiheista: erän-
käynti, kalastus, metsästys ja 
yleensäkin luonto. Materiaalin 
koko ja muoto antavat teok-
selle oman sysäyksensä, puun 
muoto määrää pitkälti teoksen 
aiheen ja siinä esiintyvät yksi-
tyiskohdat

Taidetta puulle polttaen -näyttely on parhaillaan esillä Seitsemisen luontokeskuksessa.
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Kaalikääryleitä helposti
 Maija Latva

Kaalikääryleet mielletään 
usein syksyiseksi ruuaksi, 
mutta yhtä hyvältä ne mais-
tuvat mihin vuodenaikaan ta-
hansa. Kaalikääryleitä kannat-
taa myös väkertää kerralla sen 
verran enemmän, että saa ai-

nakin yhden lounaan tarpeet 
säilöön pakastimeenkin. Mikä 
mukavinta, kääryleiden maku 
ei yhtään kärsi pakastimessa.

Mielestäni kaalikääryleiden 
teossa ikävintä on aina ollut 
kaalinpään keittäminen: pe-
laaminen 10 litran kattilan ja 
kiehuvan veden kanssa. Jossa-

kin vaiheessa käy yleensä niin, 
että ulommaisia lehtiä irroitel-
lessa palaa näpit.

Sain eräältä ystävältäni vin-
kin laittaa kaalinpää yöksi pa-
kastimeen. Sulamisen jälkeen 
pehmeät lehdet on helppo ir-
roitella, kun ensin kovertaa 
kaalin kannan pois.

Pakastimessa ollut ja sulanut kaalinpää on yhtä pehmeä, kuin keitettykin.

Kaalikääryleiden täyte saa olla löysähköä ja hyvin maustettua. 

Valele kääryleet ennen uuniin laittoa voisulalla ja siirapilla. Valele muutamaan ker-
taan myös paistamisen aikana.Nam, pitkään uunissa muhineet kaalikääryleet ovat todellista herkkua.

Saamani vinkki osoittautui-
kin niin käyttökelpoiseksi, et-
tä tuskinpa milloinkaan enää 
kaalinpäätä keittelenkään. 

Kaalikääryleet

Iso valkokaali 

Täyte 
(2–3 dl kaalia hienonnettuna) 
2 sipulia
600 gr jauhelihaa 
1–2 munaa 
2 dl kermaa 
2 tl suolaa 
valko- tai mustapippuria 
meiramia 
2 dl keitettyä riisiä tai ohra-
suurimoita (keitetty vahvassa 
lihaliemessä)

Kuori ja silppua sipuli ja 
kuullota silppua pannulla 
voissa. Sekoita yhteen täytteen 
aineet. Täyte saa olla löysäh-
köä ja hyvin maustettua.  (It-
se jätin täytteestä hienonnetun 
kaalin pois tällä kerralla, mut-
ta lorautin taikinaan kyllä sii-
rappia.)

Ohenna pehmitettyjen kaa-
linlehtien lehtiruotia ja levi-
tä lehdet työlaudalle. Jaa täy-
te kaalinlehdille, taita lehtien 
reunat ylös ja kääri paketiksi. 
Asettele kaalikääryleet uuni-
pannulle vieri viereen ja valu-
ta päälle siirappia ja voisulaa. 

Kypsennä kääryleitä uu-
nissa 200 asteessa, kunnes ne 
ovat ruskistuneet. Voit halu-
tessasi kääntää ne välillä. Va-
lele kypsymisen aikana siira-
pilla ja voisulalla. Kun kaali-
kääryleet ovat hiukan ruskis-
tuneet, alenna uunilämpö 150 
asteeseen ja hauduta vielä 1 
1/2 tuntia. Pannulle jääneestä 
liemestä voit suurustaa kaali-
kääryleille kastikkeen. 

Tarjoa keitettyjen perunoi-
den tai perunasoseen ja puo-
lukkahillon kanssa.

Tuoreet yrtit avaavat kasvisten kevätsesongin
Tuoreyrtit tuovat ruoanlait-
toon oman, mielihyvää tuot-
tavan ulottuvuutensa.  Yr-
teillä ehostuu valmisruoka-
kin.  Tuoreyrtit  tuoksuvat ja 
maistuvat. Ne hoitavat sekä ih-
misen mieltä että kehoa. Joku 
on jopa sanonut, että elämä il-
man yrttejä olisi puolikas elä-
mä ja keittiö ilman yrttejä tyh-
jä keittiö. Tähän on helppo yh-
tyä juuri nyt talvenselän taitut-
tua kevääksi.

Tänä vuonna Suomessa on 
huomattu yrttien menekis-
sä sama suuntaus, mikä ilme-
ni jo viime vuonna Ruotsissa. 

Persiljan, tillin ja ruoho-
sipulin kulutus kasvoi enem-
män kuin muiden mausteyrt-
tien. Ilmeisesti tuttu ja turval-
linen kotiruoka on nyt arvos-
saan, ja siihenhän kuuluvat 
skandinaavisessa ruokaperin-
teessä juuri edellä mainitut 
perusyrtit. 

mää, jogurttipohjaista kasti-
ketta, intialaisittain raitaa tai 
kreikkalaisittain tsatsikia. Näi-
hin kastikkeisiin kuuluu tuore 
minttu. Kokeile minttua myös 
hedelmä- ja marjasalaatteihin.

Terhakka timjami

Tuore timjami virkistää ruo-
kien maut.  Timjami valloit-
taa erityisesti hunajaisten uu-
nijuuresten mausteena. Puna-
juuren ja timjamin liitto  toi-
mii aina. 

Timjami sopii niin lam-
paan kuin kanankin maus-
teeksi. Viinin seurassa timja-
mi viihtyy hyvin; kokeile vaik-
ka punaviinikastikkeeseen.

Pizzalle ja pastalle

Oregano sopii maustamaan 
erityisesti vihannes- ja muna-
ruokia sekä pitsaa ja pastaa.

Yrteillä ehostuu valmisruokakin. Oreganoa, minttua ja timjamia, olkaa hyvä.

Pienen notkahduksen jäl-
keen myös herneenversojen 
kysyntä on vilkastunut. Toi-
saalta aasialainen, varsinkin 
thairuoka on tullut jäädäk-
seen, josta kertoo korianterin 
jatkuva suosio.

Tuoreita yrttejä kasvate-
taan ruukuissa myytäviksi jo 
kolmeakymmentä eri lajia. 
Kevätkokkauksessa painottu-
vat erityisesti minttu, rakuu-
na, timjami, kirveli ja sitruu-
namelissa. 

Näitä täydentävät erilai-
set basilikat, oregano, viini-
suolaheinä ja tietenkin mo-
nen makumuistiin kotoisina 
tallentuneet  tillin, persiljan 
ja ruohosipulin aromit. Yrt-
tien makumaailmoja on help-

po valloittaa laajastikin, kun 
aloittaa ensin läheltä: tillis-
tä graavikalan kaverina, basi-
likasta tomaatin kanssa, per-
siljasta perunan päällä ja ruo-
hosipulista munakkaan maus-
teena.

Raikas minttu

Ruukkumintun lehtiä kannat-
taa silputa sormin salaatteihin 
vihreiden salaatinlehtien lo-
maan. Monet keväiset ateriat 
saavat mehevöitteekseen kyl-
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Gallupissa kysyttyä 

Mikä on 
suomen kielen 
kaunein sana?

 Minna Isotalo

Huomenna perjantaina 9.4. vietetään Mikael Ag-
ricolan ja suomen kielen päivää. Sen kunniaksi 
Alueviesti kartoitti sastamalalaisten näkemyksiä 
kauneimmista sanoista.

Kirjastonhoitaja Anniina Kuhmosen mielestä kaunein 
sana on rakas. -Valintaani eivät vaikuta äänteet, konso-
nantit tai vokaalit, vaan se, mitä rakas merkitsee.

-Ensimmäiseksi tulee mieleen sydän. Siinä on pehmen-
tävä d-kirjain, ja pidän suomen kielen ääkkösistä. Tyr-
vääläinen lausuisi kyllä syrän. Sydän on myös hyvin suo-
malainen sana, koska ulkomaalaisten on vaikea ääntää 
y:tä ja a:ta, perusteli Viola Lausniemi valintaansa.

Neljävuotiaan Vuokko Forströmin vastaus tuli kuin ap-
teekin hyllyltä: ruusu. Vuokon kotipihalla kasvaa ruusu-
pensas, ja ruusu on hänen lempikukkansa. -Se on kau-
nis ja tuoksuu hyvälle. Vuokon äidin Sirkka Forströmin 
mielestä äiti-sana merkitsee paljon, mutta äänneasul-
taan kaunein sana voisi olla halla tai hilla.

Beata Sundgrenille (vasemmalla) putkahti ensimmäiseksi mieleen kukkien nimiä kuten orvokki, lilja ja ruusu. -Ku-
kat ovat kauniita. Oikeastaan kaikki suomen kielen sanat, jotka kuvaavat jotakin kaunista, ovat mielestäni kaunii-
ta. -Kaunein sana on ehdottomasti kiitos. On mukava kuulla, kun kiitetään jostain, kommentoi puolestaan Saija 
Piirainen.

Erään huoltoaseman kah-
viosta tavoitettu Pasi an-
toi kyselyyn hieman mies-

näkökulmaa. Kuvaa Pasi ei 
antanut itsestään lehteen 
napata, mutta pienen har-

kinnan jälkeen hänellä oli 
vastauksen suhteen selvät 
sävelet. -Vaimo on suomen 

kielen kaunein sana, koska 
minun vaimoni on maail-
man kaunein.

Luokkaa ylellisempi.
Corolla ja Toyota Optimal Drive.

 

2-päästöt 125-150 g/km. EU-yhdistetty kulutus 4,7-6,4 l/100 km, CO
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Mallisto alkaen: 
autoveroton suositushinta 16 350 €, 
arvioitu autovero 4064,89 €, 
arvioitu kokonaishinta 21014,89 €. 

Toyota Optimal Drive -ajattelumallin myötä uudistunut Toyota Corolla tarjoaa 
hienostunutta suorituskykyä sekä edistyksellistä polttoainetaloutta. Vakiona mm. 
VSC -ajonvakautus ja luistonesto • 7 turvatyynyä,  mukaan lukien kuljettajan polviturva-
tyyny • CD/MP3 -audiojärjestelmä. Linea Sol -varustetasossa lisäksi mm. automaatti-
nen ilmastointi • etusumuvalot • nahkaverhoiltu ohjauspyörä audiosäätimin.
Tervetuloa koeajolle.
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VaLePan C-tytöt /Outback  
yllätyksellisesti SM-fi naaliin

 Kastaja

Vammalan Lentopallon C-
tytöt -95 selvittivät tiensä jo 
12 parhaan joukkoon Salos-
sa käydyssä turnauksessa juu-
ri ennen pääsiäistä. Tyttöjen 
hermokontrolli  on harvinai-
sen kovaa luokkaa.

Lopputurnaus otellaan Va-
ralan urheiluopistolla 24–
25.4., joten tytöillä on kolme 
viikkoa aikaa harjoitella vii-
meistelyä.

Välierän tärkein ottelu oli 
Euran Raikua vastaan ja pie-
nen alkujännityksen jälkeen 
voitto hoidettiin kotiin luvuin 
2-0.

Viestillä tiukka ote

Salon Viesti asettui vastaan tä-
män jälkeen ja näki, että Vies-
tillä on tiukka ote SM-mitali-
peleihin. 

Viesti vei ensimmäisen 
puolenvälin jälkeen VaLePan 
tyttöjä kuin pässiä narusta 
voittaen kylmästi 2-0.

Nurmoa vastaan 
panoksena fi naalipaikka

Viimeisen pelin panokse-
na oli voittajalle fi naalipaikka. 
Nurmon Jymy tuli ryminäl-
lä erien puoleenväliin saak-
ka pitkien tyttöjen kera. Jymy 
johti 1. erää jo  16-10 ja 19-
16 mutta Tyrvään tytöt vei 1. 
erän 25-19. Toisessa erässä Jy-
my johti  10-6 ja 18-14 mut-
ta VaLePan puolustuspeli oli 
parhaimmillaan ja näin erä 
25-22  Sastamalaan. 

Turnauksen maukkaimmat 
puolustukset teki Essi Riipi-
nen ja Krista Lehtinen. Iloinen 
yllättäjä joukkueessa oli Jut-
ta Simola rauhallisena yleis-
pelaajana. 

Rautaisia torjuntoja ja syöt-
töjä esitti Noora Niemimaa ja 
hyökkäyspelissä kunnostau-
tuivat Heidi Sirkiä Ja Eveliina 
Vuokko. 

Myös Linnea Aarinen, Saa-
ra Tuomisto ja Essi Kalliosalo 
saivat tuntumaa SM-välierissä.

Vammalan Lentopallon C-
tytöt -95 selvittivät tien-
sä jo 12 parhaan joukkoon 
Salossa käydyssä turnauk-
sessa juuri ennen pääsiäis-
tä.

Karkun Karku hiihti ahkerasti
Hiihtotuloksia: 
11.01.2010

Sarja 02-03 syntyneet tytöt 1. 
Fanny Savola
Sarja 02-03 syntyneet pojat 1. 
Lauri Purola
Sarja 00-01 syntyneet tytöt 1. Ilo-
na Suikki, 2. Ida Savola
Sarja 00-01 syntyneet pojat 1. 
Kalle-Matias Marttila
Sarja 98-99 syntyneet tytöt 1. 
Emma Savola, 2. Reetta Purola
Sarja 98-99 syntyneet pojat 1. Al-
pertti Aalto, 2. Leevi Leinonen

25.01.2010

Sarja 06 syntyneet pojat 1. Arttu 
Karppanen, 2. Verneri Holappa

Sarja 04 syntyneet pojat 1. Os-
si Selin
Sarja 02-03 syntyneet tytöt 1. 
Eveliina Karppanen, 2. Fanny 
Savola
Sarja 02-03 syntyneet pojat 1. 
Sampsa Seppälä, 2. Oskari Karp-
panen, 3. Elias Laitala, 4. Aatu 
Holappa

Sarja 00-01 syntyneet tytöt 1. 
Karoliina Iso-ropo, 2. Ida Sa-
vola
Sarja 00-01 syntyneet pojat 1. 
Niko Kalliosalo, 2. Miko Puhak-
ka, 2. Leevi Saikanmäki, 3.Sante-
ri Holappa
Sarja 98-99 syntyneet tytöt 1. 
Emma Savola, 1. Reetta Purola

08.02.2010

Sarja 06 syntyneet pojat 1. Art-
tu Karppanen, 2. Verneri Ho-
lappa
Sarja 02-03 syntyneet tytöt 1. 
Eveliina Karppanen, 2. Fanny 
Savola
Sarja 02-03 syntyneet pojat 1. 
Aatu Holappa, 2. Oskari Karp-
panen

Sarja 00-01 syntyneet tytöt 1. Ida 
Savola
Sarja 00-01 syntyneet pojat 1. 
Santeri Holappa
Sarja 98-99 syntyneet tytöt 1. 
Reetta Purola, 2. Emma Savola
Sarja 98-99 syntyneet pojat 1. Al-
pertti Aalto, 2. Jesse Holappa

08.03.2010

Sarja 06 syntyneet pojat 1. Art-
tu Karppanen, 2. Verneri Ho-
lappa
Sarja 04 syntyneet pojat 1. Ee-
tu Ylinen
Sarja 02-03 syntyneet tytöt 1. 
Eveliina Karppanen, 2. Fanny 
Savola
Sarja 02-03 syntyneet pojat 1. 
Sampsa Seppälä, 2. Oskari Karp-
panen

Sarja 00-01 syntyneet tytöt 1. Ida 
Savola
Sarja 98-99 syntyneet tytöt 1. 
Reetta Purola, 2. Emma Savola
Sarja 98-99 syntyneet pojat 1. Al-
pertti Aalto

Mestaruushiihdot 
22.03.2010

Sarja 06 syntyneet pojat 1. Arttu 
Karppanen
Sarja 04 syntyneet pojat 1. Ee-
tu Ylinen
Sarja 02-03 syntyneet tytöt 1. 
Eveliina Karppanen, 2. Fanny 
Savola
Sarja 02-03 syntyneet pojat 1. 
Sampsa Seppälä, 2. Oskari Karp-
panen
Sarja 00-01 syntyneet tytöt 1. 
Ilona Suikki, 2. Ida Savola, 3. 
Tiia Kalliosalo
Sarja 98-99 syntyneet tytöt 1. 
Emma Savola
Sarja 98-99 syntyneet pojat 1. 
Alpertti Aalto

Ropolaiset Porissa
 M. J.

RoPo-00:n pelimatka suun-
tautui maaliskuisena lauan-
taina kohti Poria, jossa odot-
ti kolme tiukkaa ottelua. Pe-
lit pelattiin 5 vs  5 isolla ken-
tällä, jota pojat eivät juurikaan 
olleet harjoitelleet. Tämä kui-
tenkin oli pojille eduksi, sillä 
poikien juoksuvoima ja kun-
to pääsivät hyvin esille ja pelit 
tarjosivat jälleen kerran nähtä-
vää ja jännitettävää.

Ensimmäinen peli porilais-
ta Karhua vastaan alkoi vähä-
maalisesti. Ensimmäisen erän 
puolivälissä vastustaja siirtyi 
1-0 johtoon ropolaisten maa-
lin edustalla tapahtuneen pal-
lon menetyksen johdosta. Pi-
an pojat kuitenkin tasoittivat 
pelin kaukaa ammutulla lau-
kauksella suoraan vastustajan 
maalin takanurkkaan. Ennen 
erätaukoa porilaiset tekivät 
johtomaalin 2-1 ja toinen erä 
aloitettiin takaa-ajoasetelmis-
ta. RoPo aloitti erän terävästi 
tehden kaksi maalia heti toi-
sessa vaihdossa. Vastustajal-
la oli onnea mukanaan ja kau-
kaa ammuttu kaaripallo pää-

si yllättämään maalivahtim-
me. Ropolaisten hivenen liian 
innokas hyökkäyspeli kostau-
tui ja omassa päässä soi kah-
teen otteeseen. Ropolaiset kui-
tenkin vielä viime sekunneilla 
laukoivat kavennuksen ja pe-
li päättyi porilaisten voittoon 
5-4.

Toisessa pelissä forssalais-
ta FoSua vastaan pojat sai-
vat unelma-alun, kun omas-
ta päästä keskiviivalle annettu 

vapari pelattiin hienosti vas-
tustajan maalin eteen ja sii-
tä forssalaisten maalin peru-
koille. FoSu toipui pian maa-
lista ja hallitsi hienokseltaan 
ensimmäisen erän loppupuol-
ta, joten toiseen erään siirryt-
tiin forssalaisten johtaessa 4-1. 
Toisessa erässä ropolaiset otti-
vat pallon hallinnan itselleen 
ja painoivat pelin vastustajan 
maalille. Vedot kohti maalia 
jäivät kuitenkin puuttumaan. 

Kaiken lisäksi forssalaiset siir-
tyivät neljän maalin johtoase-
maan. 

Ropolaiset heräsivät taiste-
lemaan ja laukoivat kaksi maa-
lia forssalaisten verkkoon. 

Vastustajan maalivah-
ti pelaisi loistopelin eikä lisää 
maaleja nähty. Tappiosta huo-
limatta pojat taistelivat ko-
valla liikkeellä kaikkensa an-
taen. Ainut, missä jäi toivo-
misen varaa, niin enemmän 
vetoja kohti maalia ja hyök-
kääjiä perään lyömään maali-
vahdin eteensä sylkemiä  pal-
loja sisään.

Viimeiseen peliin tampere-
laista Ilves Eastia vastaan oli 
vielä jäänyt paukkuja ja en-
simmäisen erän alku olikin ro-
polaisten hallinnassa. Puolus-
tus ja hyökkäys näytti toimi-
van moitteettomasti. Tämän 
jälkeen pojat saivat vettä nis-
kaansa: Ilves teki kolme tuu-
rimaalia ja näissä 0-3 tappio-
lukemissa siirryttiin erätau-
olle. Toisessa erässä pojat sai-
vat luotua painetta vastustajan 
maalille suorilla vedoilla koh-
ti maalia ja hyökkääjien nou-
suilla pallojen perään. Nousu 
oli alkanut ja erän puolivälin 
jälkeen pojat tekivät tasoitus-
maalin. Nälkä ei kuitenkaan 
ollut vielä tyydytetty , vaan 
ropolaiset  toimittivat pallon 
maalin eteen ja maalivahti 
vietiin hienosti kahville ja pal-
lo tyhjään verkkoon. Ansaittu 
taisteluvoitto.

Kokonaisuudessaan pelilli-
sesti erinomainen turnaus. Pe-
liin oli taas löytynyt iloisuus ja 
tuttu taistelutahto. Tuntui, et-
tä joukkue oli yhtenäisem-
pi ja joukkuehenki parempi, 
kuin aiemmin. Takana oli pit-
kä putki ei niin hyvin men-
neistä pelejä, mutta nyt po-
jat pelasivat joukkueena isolla 
I:llä. Tästä on taas hyvä jatkaa 
eteenpäin.

Ropolaisten peliin oli taas löytynyt iloisuus ja tuttu taistelutahto.



21Torstai huhtikuun 8. 2010

Vammalan Autokeskus Ky
Palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15. Tervetuloa reiluille autokaupoille!

Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi 

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

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

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

TOYOTA YARIS 1.0 VVT-i Linea Vega, 235 tkm,
2-renk., radio/CD-ajotietokone, 2xAirbag,
liukuva takaistuin, moott.lämm. ym.
KATSASTETTU 1.4.2010 ................................ -00

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

PEUGEOT406 ST 2.0, 259 tkm, ilmastointi, 
2-renk./kesäp.-aluv., vetok., m-lämm.
TODELLA SIISTI JA HYVÄKUNTOINEN  ....... -97

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

NISSAN ALMERA 1.5 Visia Cool 4-ov., 116 tkm,
radio/cd, 2-renk./aluv.-kesäp., m-lämm. + sisäp.,
kats. 3/2010, juuri huollettu  ........................... -04

NISSAN ALMERA 2.0 GX Diesel, 344 tkm,
2-renk., vetok., m-lämm. + sisäp., radio/CD.
HYVÄKUNTOINEN DIESEL EDULLISESTI  ... -99

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

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

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

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

14.900

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

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

FORD MONDEO 1.8i 16V CLX Farmari, 230 tkm,
2-renk., vetok., radio/CD, m-lämm. + sisäp.,
IKÄISEKSEEN TOSI HYVÄ!  ........................... -94

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

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

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

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

10.900

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

7.500

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

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

CITROEN C5 2.0i 16V Sportdeck Exclusive, vain 
56 tkm, 2-renk./aluv., per.tutka/ed. + takana,
Bluetooth, m-lämm. + sisäp., vak.nop.säädin/
nopeuden raj., sumuval. ym.  ......................... -06

11.500

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

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

7.900

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

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

10.900

ILMASTOINTI ILMASTOINTI

CHRYSLER VOYAGER 2.5 SX, 236 tkm,
2-renk., radio/kas., moottorilämm.,
TÄYSIN RUOSTEETON, TILAA ON!  .............. -95

ILMASTOINTI
DIESEL

ILMASTOINTI

6.950

8.500

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

3.500

ILMASTOINTI

UUSI TAI EDULLINEN VAIHTOAUTO AUTOKESKUKSESTA

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

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

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

12.500

TOYOTA CARINA E 2.0 Diesel XL, 400 tkm,
2-renk., radio/CD, vetok., m-lämm., kats. 18.3.10.
DIESEL-FARKKU EDULLISESTI  ................... -96

2.350

AUT. ILMASTOINTI

14.900

1.990
FORD FIESTA 1.3i Focus, vain 135 tkm, 
2-renk., radio/CD, m-lämmitin.
ERITTÄIN HYVÄKUNT. IKÄISEKSEEN  ......... -96

CITROEN BERLINGO 1.9 D Van, rekist. paketti-
autoksi, 2-renk., radio/CD, vetok., m-lämm. + 
sisäp. PIENI DIESELVERO  ............................ -98

2.3503.500

ILMASTOINTI

12.500

3.500

2.5006.750

ILMASTOINTI

11.500

8.500

ILMASTOINTI

7.900

3.500

8.900

2.500

8.500 sis. alv

ILMASTOINTI

12.500

ILMASTOINTI

10.500

ILMASTOINTI

12.900

ILMASTOINTI

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

2.500

ILMASTOINTIILMASTOINTI
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Pikkukorventie 2, 37150 Nokia (Porintien varressa)
Puh. (03) 341 5444

Avoinna ma–pe 9–17, la 10–14, su 11.4. 10–14
www.cartrade.fi

Mukavamman matkailun erikoisliike

Thetford
Blue Weekender

 -wc-kemikaali, 2 litran pullo

(norm.12,90 €)
9.–11.4.

VAIN 5 €

Hobby Happy Weekend -arvonta: yli 200 palkintoa,
voit voittaa vaikkapa
• digikameran, navigaattorin tai peräti uuden Hobby-

asuntovaunun!
• myymälämme on avoinna perjantaina 9.4. klo 9–17

ja 10.–11.4 klo 10–14 !
• kahvitarjoilu, tuoretta nisua!
• tuotetarjouksia, mm.

norm. 40 €

Kaasulaitteistojen
koeponnistukset

9.–31.4.

VAIN 20 €!

Maailman suurimman asuntovaunuvalmistajan, Hobbyn,
matkailuvaunut ja -autot ovat nyt osa Cartraden

valikoimaa. Tule ja tutustu Hobbyn, Hymerin ja Caradon
mallistoihin ja myös laajaan vaihdokkivalikoimaamme

viikonloppunäyttelyssämme 9.–11. huhtikuuta
– nyt on paljon voitettavaa!

Tervetuloa
tutustumaan
kevään uusiin
asuntoautoihin
ja -vaunuihin!

MICHELIN ENERGY SAVER

säästää polttoainetta ja kukkaroa
varjelee ympäristöä
runsaasti enemmän ajokilometrejä

Hinnat sisältävät kierrätysmaksun, 
asennukset lisätään hintoihin. 
Tarjoukset voimassa niin kauan 
kuin tavaraa riittää.

EUROMASTERILLA 
ON KEVÄTTÄ 
RENKAISSA.

TIGAR SIGURA 
175/65 R 14 T 52€/kpl
195/65 R 15 T 60€/kpl

Edullinen, Euroopassa 
valmistettu Tigar

Palvelemme myös lauantaisin klo 9-14.

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

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

Autoilija, 
varo pyöräilijää
Kevät tuo tullessaan liikentee-
seen moottoripyörät, mopot ja 
polkupyörät, jotka ovat olleet 
poissa katukuvasta koko pit-
kän talven. Autoilijoiden on 
syytä olla erittäin valppaana, 
sillä kaksipyöräiset kulkuneu-
vot jäävät helposti katveeseen. 
Oman riskiryhmänsä muo-
dostavat lapset, jotka ottavat 
pyörät jälleen käyttöön. Ka-
tukuvaan tulee kokonaan uusi 
sukupolvi pyöräilijöitä ja ko-
keneempienkin ajotaidot saat-
tavat olla talven jälkeen ruos-
teessa. Pyöräilijä ei aina muis-
ta katsoa ympärilleen esimer-
kiksi kääntyessään ajotielle, 
minkä takia autoilijan on ta-
vallistakin tärkeämpi ajaa en-
nakoiden mahdollisia äkkiti-
lanteita.

Harmittava hiekka

Oman vaaransa liikentees-
sä aiheuttaa se, että katujen 
ja pyöräteiden varjoisissa pai-
koissa on ilmojen lämpene-
misestä huolimatta liukkaita 
kohtia varsinkin aamuisin. 

Tämän lisäksi kaduille tal-
ven jäljiltä jäänyt hiekoitus-
hiekka tekee asvaltista kak-
sipyöräisille vaarallisen liuk-
kaan. 

Katujen kunnossapidosta 
vastaavien tulisikin huolehtia 
hiekan poistamisesta ajoissa. 
Ensimmäisenä hiekanpoisto 
pitäisi tehdä tieosuuksilla, joil-
la on runsaasti raskasta liiken-
nettä, sillä isojen ajoneuvojen 
ilmavirta nostaa runsaasti pö-
lyä ilmaan.

Pyörät kuntoon

Autoliitto kehottaa vanhempia 
huolehtimaan lastensa polku-
pyörien kunnosta. Renkaiden, 
jarrujen, ketjujen sekä heijasti-
mien ja valojen kunto pitää tar-
kistaa ennen pyörän ottamista 
käyttöön. Polkupyöräkypärän 
käyttöä ei voi myöskään liikaa 
korostaa ja aikuisten pitää an-
taa lapsille esimerkkiä omal-
la toiminnallaan. Liikenne-
sääntöjen tuntemusta on hyvä 
kerrata kotona ja valistuneissa 
kouluissakin asia otetaan esille.

Autoliitto muistuttaa au-
toilijoita ilmojen lämme-
tessä liikenteeseen saapu-
vista uusista tielläliikku-
jista. 

Pajujen kukinta 
avaa kasvien kevään

Liikuntaseikkailu 
alkaa maanantaina
170 000 alakoululaista ja 9000 
opettajaa sukeltavat Nuoren 
Suomen kolmeviikkoiseen 
Liikuntaseikkailuun maanan-
taina 12.4. Suositusten mu-
kaan alakoululainen tarvitsee 
liikuntaa vähintään 2 tuntia 
päivässä. Liikuntaseikkailu on 
koko luokan yhteinen ja iloi-
nen tempaus päivittäisen liik-
kumisen lisäämiseksi. 

Kampanjan ideana on, et-
tä jokainen koululainen ke-
rää päivittäin liikuntarasteja 
omaan liikuntakorttiin. Ras-
teja kertyy korttiin esimerkik-
si pyöräilemällä koulumatkat, 
välituntipeleillä, koiran ulkoi-
luttamisella, seuraharjoituk-
sissa ja perheen yhteisellä il-
takävelyllä. Yksi liikuttu kym-
menminuuttinen vastaa yhtä 
rastia eli yhtä kilometriä mie-
likuvitusmatkalla. Kaupungis-
ta ja maasta toiseen tapahtu-
vaa matkantekoa elävöittää 
monipuolinen nettiseikkailu.

Paljon osallistujia 
jakelualueeltamme

Alueviestin julkaisualueen 
koululuokista mukana liikun-
taseikkailussa ovat: 

Huittinen: 
Lauttakylän koulu: 1 B, 1-2, 
1-2(eha), 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 
4A, 5 B, 5 c, 5A, 6A, 6B, pr 3-4, 
Loiman koulu: 1-2, 3-4, 5-6, 
Sammun koulu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ja Suttilan koulu: 1-2, 3-4, 5-6.
Kiikoinen: 
Toukolan koulun luokat 1-6.
Kokemäki: 
Kokemäki Korkeaojan koulu: 
eskarit, 1-6, Lähteenmäen kou-
lu: 1-2, 3-4, 5-6, eskari, Peipoh-
jan koulun luokat 2 ja 3, Risten 
koulusta luokat 1 ja 2, Tulkki-
lan koulu: 2A, 3B, P-R 1-3.
Köyliö: 
Kankaanpään koulu: 1-2, 3-4, 
5-6 ja Kepolan koulun luokat 
1-6.

Punkalaidun:
Kanteenmaan koulu: 1-2, 3-6 
ja Kiertolan koulu: 1-2, 3-6, 
esiluokka.
Sastamala: 
Häijään koulu: 1, 2, 3, 4, Il-
lon koulu: 1-2, 3-4, esiluokka, 
Keikyän koulu: 1-6, Marttilan 
koulu: 1-6, Muistolan kou-
lu: 1-2c, 3b, Sammaljoen kou-

lu: 1-2, 3-4, 5-6, Suodennie-
men koulu: 3 ja 6, Tervamä-
en koulu: 1-2, 3-4, Tyrväänky-
län koulusta 4. luokka, Varilan 
koulu: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 
4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B.
Säkylä: Huovinrinteen koulun 
luokat 1-6, Isosäkylän koulun 
2. luokka ja Karhusuon kou-
lun luokat 1-6.

2,
B,, 
4,, 
6,,
66

6..

Liikuntaseikkailu 
liikuttaa lapsia ja ai-
kuisia. Yhdessä liik-
kuminen on haus-
kaa puuhaa.

Pörröiset pajut ovat Suomes-
sa kasvikunnan ensimmäi-
siä kevään merkkejä. Ehkä 
komein pajukasvimme rai-
ta on myös erityisen merkit-
tävä luonnon monimuotoi-
suudelle. Luonnonsuojelu-
liitto onkin nimennyt raidan 
vuoden lajiksi. 

-Raidan ja muiden paju-
jen oksat tuovat kevään mo-
nen kodin pöydälle, eikä ok-
sien maltillinen kerääminen 
vahingoita nopeasti kasva-
via pajuja. Kannattaa kui-
tenkin kävellä hieman en-
simmäistä tienvarrella ole-

vaa pajukkoa pidemmälle, 
jottei oksien keruu rasita lii-
kaa yhtä kasvustoa, ohjeis-
taa varapuheenjohtaja Tar-
ja Heikkonen Luonnonsuo-
jeluliitosta.

Pajujen aatelistoa

Raita on pajujen aatelis-
toa, jonka merkitys sadoille 
muilla lajeille yllättää. Rai-
toja voi suosia pihapiiris-
säkin. 

Aikaisin kukkivan raidan 
mesi ruokkii mehiläisiä, me-
sipistiäisiä ja perhosia aikana 

jolloin muut meden lähteet 
ovat vähissä. 

Lehdet, kukinnot ja 
puuaines kelpaava ravin-
noksi hyönteisille sekä ni-
säkkäille, sillä raidassa on 
vain vähän luontaisia ke-
miallisia karkotteita. 

Raidat houkuttelevat 
pihaan myös lintuja per-
hosten ja hyönteisten pe-
rässä.

-Isoksi puuksi kasvava 
raita on altis lahoamaan 
nopeasti, jolloin se tar-
joaa elinmahdollisuuk-
sia monille kääpälajeille 
ja kovakuoriaisille, ker-
too Luonnonsuojelulii-
ton metsäasiantuntija Si-
ni Eräjää.

Kasvien kevät alkaa pajujen kukinnasta. Kuva: SLL/Riku Cajander.

Herätys siitepölykauteen

Ensi viikko 
on allergiaviikko
Siitepölyallergisen on nyt aika 
varustautua kevääseen. Etelä-
Suomessa ennustetaan koivun 
siitepölyä tulevan runsaasti, 
pohjoisessa kukinta voi jäädä 
keskimääräistä vähäisemmäk-

si. Allergisen kannalta tärkeää 
on myös siitepölyn laatu. Säät 
ratkaisevat, kuinka allergee-
nista siitepölyä puissa ehtii ke-
hittyä, ennen kuin hiukkaset 
vapautuvat hengitysilmaan.

- Tehokkaalla lääkityksel-
lä allergiaoireet pysyvät kurissa 
hankalankin kevään ajan. Lääk-
keinä käytetään antihistamiini-
tabletteja, nenäsuihketta ja sil-
mätippoja. Suihkeiden käytössä 
on tärkeää muistaa säännölli-
syys, silloin tällöin otettu suih-
ke ei helpota oireita, opastaa al-
lergianeuvoja Anne Vuorenmaa 
Allergia- ja Astmaliitosta. 

Vuorenmaa muistuttaa, et-
tä lääkitys kannattaa aloittaa 
viimeistään viikkoa ennen sii-
tepölykauden käynnistymistä. 
Lääkkeitä myydään apteekeis-
sa ilman reseptiä, vaikkakin re-
septillä lääkkeet tulevat halvem-
maksi. Lääkärin puoleen kan-
nattaa kääntyä, jos kyseessä on 
lapsi tai jos oireet ovat voimak-
kaita eivätkä lienny lääkityk-
sellä. Lääkärille on syytä men-
nä myös, jos oireet ovat astman 
kaltaisia. 

- Astmaa sairastavan siite-
pölyallergisen on hyvä muis-
taa, että astmaoireet voivat pa-
hentua siitepölykaudella. Siksi 
astmalääkitystä kannattaa te-
hostaa siitepölykauden alkaes-
sa, allergianeuvoja Anne Vuo-
renmaa kertoo. 

Oman alueen siitepölytilan-
netta voi seurata internetistä.

Näköislehti
verkossa

www.alueviesti.fi 

Lavia: 
Keskuskoulun luokat 1-6.
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Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 12.4.
Lanttupossu, keit.perunat, 
kiinankaalisalaatti
Ti 13.4
Minestronekeitto, monivilja-
ruutu, hedelmäpala
Ke 14.4.
Lindströminpihvit, peruna-
sose, vihreä salaatti
To 15.4.
Kebabkiusaus, porkkana-
raaste
Pe 16.4.
Hernekeitto, ruisleipä, tuo-
repala

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 12.4.
Aamupala: Lesepuuro, tuorepala
Lounas: Lanttupossu, keit.perunat, kiinankaalisalaatti
Välipala: Rahka

Ti 13.4.
Aamupala: Grahampuuro, tuorepala
Lounas: Minestronekeitto, moniviljaruutu, hedelmäpala
Välipala: Mustikka-kaurapuuro

Ke 14.4.
Aamupala: Velli talon tapaan, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Lindströminpihvit, perunasose, vihreä salaatti
Välipala: Mangokiisseli, tuore leipä

To 15.4.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Kebabkiusaus, porkkanaraaste
Välipala: Grahamsämpylä, leikkele, tuorepala

Pe 16.4.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Hernekeitto, ruisleipä, tuorepala
Välipala: Omenapuuro

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

Syksyllä 2010 alkavaa koulutusta Sastamalassa

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

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

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

Ryti-seminaarin 
aiheena kansan 
selviytyminen
Huittisissa ensi lauantaina 
järjestettävän Risto Ryti -se-
minaarin aiheena on Suomen 
kansan selviytyminen sodan 
aikana.

Seminaari järjestetään Ku-
ninkaisten koulutus- ja kult-
tuurikeskuksen Risto Ryti -sa-
lissa kello 13.00-16.30. Järjes-
täjinä ovat Risto Ryti -seura ja 
Huittisten kaupunki

Seminaarin puhujia ja 
esitelmöitsijöitä ovat seuran 

puheenjohtaja, varatuoma-
ri Juha Korppi-Tommola, fi-
losofian maisteri Satu Jaati-
nen, Lottaperinneyhdistys 
– Huittisten Seutu ry:n pu-
heenjohtaja, kunnallisneu-
vos Saimi Ääri, professori 
Aura Korppi-Tommola se-
kä filosofian tohtori Marit-
ta Pohls.

Seminaari on avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille.

Pellonpuiston koululla 
testattiin oppilaiden
tieto-taitoa hätätilanteissa

Valtakunnallinen Nou Hä-
tä 2010-kilpailu käytiin 
Pellonpuiston koululla 
Huittisissa 29.3.2010. 

Kisaan osallistui kah-
deksasluokkalaisista muo-
dostetut joukkueet. 

Kilpailussa testattiin 
joukkueiden tieto- ja taito-
tasoa vaaratilanteisiin va-
rautumisessa, toiminnasta 
hätätilanteessa, esimerkiksi 
rastitehtävällä joukkue koh-
tasi kuvitteellisen tuhopolt-
tajan, jota joukkue puhutti 
ja yritti estää tuhotyön oma 
turvallisuus huomioiden. 

Muilla tehtävärasteilla 
oppilaat kohtasivat tajutto-
man henkilön, ratkaisivat 
poistumisreittien käytet-
tävyyteen liittyviä ongel-
mia sekä valitsivat oikei-
ta sammuttimia ja tekivät 
alkusammutuksen. Koulu-
kilpailun järjestivät Pellon-
puiston koulu ja Satakun-
nan pelastuslaitos.

Voittajat valmistautu-
vat nyt Kokemäellä 15.4. 
pidettävään aluekilpai-
luun, jonka voittaja läh-
tee edustamaan Satakun-
taa Kuopiossa toukokuus-
sa järjestettävään loppu-
kilpailuun. 

Tulokset:

Katariina Kojo  8D, Emi-
lia Nieminen 8D, Johanna 
Teinonen 8D, yht. 53 pist. 
Max. 56 pist.

Nea Kranni  8E, Jenni Taa-
likka  8E yht. 46 pist.

Heikki Lehtinen 8D, Jen-
na Sipolainen 8D, Kata-
riina Tuominen 8D yht. 
43 pist.

Frans Mäkelä 8A, Kristian 
Saarinen 8A, Jouko Suomi-
nen 8E yht. 39,5 pist

Huutokaupat

Koulut ja kurssit

Palvelukseen halutaan Myydään

Kokoukset

Ostetaan

Humppa soi jälleen 
Maijapirtillä
Suositun Kaisa ja Kumppanit 
yhtyeen humpat soivat Lau-
han Maijapirtillä -tällä kertaa 
levyiltä.

35 vuotta sitten, kevääl-
lä 1975, Lions Club Huittinen 
järjesti suuret ”Sydänhierojai-
set” Lauttakylässä Mommo-
lan Motellissa. Pääesiintyjänä 
”kautta kolmen maakunnan 
kuulut” Kaisa & Kumppanit ( 
ja Pauli ).

Tänä keväänä samat lau-
lut raikaavat jälleen, nyt tosin 
levyiltä käsin. Vanhat vinyy-
lit on digitalisoitu ja samalla 
taattu niiden säilyvyys. Kaikil-
ta 10 pitkäsoittolevyltä ja yh-

deltä singleltä on koottu kap-
paleita levytanssi-iltaan. Kaik-
kia 121 laulua ei ehditä yhden 
illan aikana kuulemaan, mutta 
ainahan on mahdollisuus käy-
dä toivomassa suosikkiaan.

Paikkana on yhtyeen his-
toriaan sopiva Lauhan Maija-
pirtti, paikka jossa yhtye aloit-
ti ja myös lopetti 20-vuotisen 
taipaleensa syksyllä 1991.

Tanssit alkavat klo 20. Il-
lan aikana Lions Ladyt pitävät 
puff ettia.

Järjestäjänä tälläkin ker-
taa LC Huittinen, illan tuotto 
käytetään paikallisesti hyvän-
tekeväisyyteen.

Humppa soi perjantaina Maijanpirtillä. Kaisa ja Kump-
panit soittivat jo 70-luvun alkuvuosina. 

Palovaroittimien myynti 
kasvoi viime vuonna
Tukesin tilastojen mukaan 
Suomessa myytiin vii-
me vuonna huomattavasti 
enemmän palovaroittimia 
kuin edellisvuonna. Palo-
varoittimet toimivat kes-
kimäärin 7-10 vuotta, jo-
ten vuosituhannen vaih-
teessa ostetut laitteet on ai-
ka vaihtaa uusiin.

Palovaroittimia myy-
tiin vuoden 2009 aika-
na 636 000 kpl, mikä on 
50 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2008. Tuke-
sin ylitarkastaja Risto Rai-
tion mukaan myynnin kas-
vuun on vaikuttanut se, et-
tä 2000-luvun vaihteessa 
ostettujen laitteiden toi-
minta on alkanut hiipua. 
Myös uudet säädökset ovat 
edistäneet palovaroittimi-

en myyntiä. Vuoden 2010 
alusta lähtien tuli voimaan 
määräys, jonka mukaan 
palovaroittimia tulee olla 
vähintään yksi asunnon jo-
kaisen kerroksen 60 asuin-
neliötä kohti.

Palovaroittimet tuli-
vat pakollisiksi asuntoi-
hin vuonna 2000, ja nii-
tä myytiin Suomessa vuo-
sina 1999 - 2000 yhteensä 
yli 2,2 miljoonaa kpl. Kaik-
ki nämä varoittimet ovat 
tulleet tai tulevat pian toi-
mintaikänsä päätepistee-
seen. Kaikkiaan Suomes-
sa on myyty vuosina 1998 
– 2009 yhteensä noin 6,3 
miljoonaa palovaroitinta. 
Vakituisen asunnon lisäksi 
palovaroitin on pakollinen 
myös kesämökillä.



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

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
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AMMATTITAIDOLLASiivous- ja kotipalvelut

Yleisöltä

Kiikassa 350, joskus 700
Kiikan Nuorisotalo, enti-
nen Seuratalo on paljon ko-
kenut, nähnyt ja ennen kaik-
kea viihdyttänyt. Viimei-
simmät suuret fi ilikset tuot-
ti Jonne Aaronin konsertti. 
Jonnelle kiitokset tietysti 
hienosta tilaisuudesta, mutta 
myös jatkuvasta positiivisesta 
asenteesta ja huomiosta, jota 
Kiikka saa häneltä osakseen. 
350 kuulijaa on valtava luku 
tänä päivänä. Kaikki kunnia!

Vanhat muistot 50-luvuil-
ta eivät sitä himmennä. Sil-
loin siellä samalla paikal-
la oli jopa useamman kerran 
yli 700 henkeä. Paljon voisin 

kertoa, koska 350 henkeä oli-
si tuottanut parhaiden orkes-
terien aikana tappiota.

Osattiin jo silloin esimer-
kiksi kierrätys nykyistä pa-
remmin. Pääsylipun rinnal-
la oli vielä veroliput. Niitä 
riitti kuitenkin kourallinen 
ovella ja toinen lipunmyy-
jillä. Ne vain vähän kuhisi-
vat ja rypistyivät. Väkeä oli 
eteisessä, ravintolassa ja sa-
lissa noin neljä jokaisella ne-
liöllä - ja seurustelu sujui. 
Vessat olivat pihan perällä 
ulkona, koska naisten puo-
lelle oli jatkuva 20 metrin 
jono. Rohkeimmat poikke-

sivat miesten puolelle. Roh-
keimmat ja kohteliaammat 
miehet puolestaan tekivät 
jononsa ja ryhmänsä talon 
takana metsässä: tankkasi-
vat mättään alta nestehuk-
kaansa, hakivat rohkeutta ja 
lopuksi merkkasivat helpo-
tukseksi reviirinsä. 

Onnea Jonne maailman-
kiertueelle. On kivaa, kun on 
hauskaa Kiikassa! 

”Muisteli entinen 
järjestysmies”

Petri Sorvalle vieläkin 
Kolmannesta varoituksesta irtisanomi-
nen on työmailla käytetty ratkaisu tupa-
kointiin. 

Ymmärrän, miksi haluat kirkolle kiu-
sallisen keskustelun pois julkisuudesta. 
On kuitenkin välttämätöntä keskustel-
la julkisuudessa tärkeistä asioista, kuten 
siitä miksi kristityillä on monissa laeissa 
räikeitä erivapauksia muuhun väestöön 
nähden, esimerkkinäni oli lasten tupa-
kointi.

Tässä muita esimerkkejä, jotka ovat 
karua kertomaa suomen laista ”Tasaar-
volaki 2§.  Tämän lain säännöksiä ei so-

velleta uskonnonharjoitukseen liittyvään 
toimintaan.” 15 vuotias saa hallita omal-
la työllään ansaitsemaansa rahaa, pait-
si joutuu pakotettuna maksamaan kol-
me vuotta kirkollisveroa, koska saa erota 
kirkosta itsenäisesti vasta 18 vuotiaana.

Mielestäni omituisin on rikoslain 17 
luku 10§ uskonrauhan rikkominen. Jo-
ka julkisesti pilkkaa jumalaa, on tuomit-
tava jopa kuudeksi kuukaudeksi vankeu-
teen. Miksi ihmeessä ”kaikkivaltiasta” pi-
tää suojella maallisilla laeilla?

Pekka Huppunen, Sastamala

Eläkeikää ei saa nostaa
Viime aikoina on taas kes-
kusteltu työurien pidentä-
misestä. Varsinkin oikeiston 
ja työnantajapiirien puolelta 
on esitetty vaatimuksia elä-
keiän nostamisesta. Sosia-
lidemokraatit eivät hyväksy 
eläkeiän nostamista. Nykyi-
nen 63 – 68 ikävuoden haa-
rukassa oleva eläkkeelle siir-
tymisikä on sopivan joustava 
menettely. Vielä tällä hetkel-
lä eläkkeelle siirrytään kes-
kimäärin 59,4 vuoden iässä.

Työelämässä vuosikym-
meniä työskennelleiden, ras-
kasta työtä tehneiden, työnte-

kijöiden jaksamista ei yhtään 
paranna eläkeiän pakkonos-
taminen. Työurien pidentä-
miseen päästään muilla kei-
noilla. 

Vammalan Sosialidemo-
kraatit edellyttävät työelämän 
laadun parantamista. Todel-
lista eläkkeellesiirtymistä voi-
daan siirtää lähemmäksi var-
sinaista eläkeikää mm. kehit-
tämällä työn organisointia ja 
parantamalla johtamismene-
telmiä sekä työ- ja yksityis-
elämän yhteensovittamista 
kehittämällä ja panostamalla 
työterveyshuoltoon. Ihmiset 

jaksavat työelämässä pidem-
pään, kun kohtelu työpaikoil-
la on reilua, oikeudenmukais-
ta ja joustavaa myös työnanta-
jien puolelta.

Eläkeikää lähestyvien 
työntekijöiden irtisanominen 
on Suomessa liian helppoa ja 
halpaa verrattuna muihin eu-
rooppalaisiin maihin. Sosiali-
demokraatit vaativat, että ir-
tisanomista on vaikeutettava 
ja tehtävä kalliimmaksi pe-
rusteettomien irtisanomis-
ten välttämiseksi.

Vammalan 
Sosialidemokraatit ry

Systeemi kurittaa pientä viljelijää
Ei ympäristönsuojelulaki niin mustaval-
koinen ole kuin syrjäkylän asukas sen 
näkee. Se on hyvin värikäs ja monitul-
kintainen. Kaikki riippuu siitä, minkä-
lainen hyvä veli -henki virkamiehiin on. 
Silloin voivat päätökset olla ympäristö-
suojelulain vastaisia, eikä perustuslakia 
tarvitse noudattaa.

2004 sain määräyksen muuttaa pel-
lon ja metsän välisen piiriojan virtaus-
suunnan vastakkaiseen suuntaan. Sil-
loin ei minulle selvinnyt, oliko tämä 
meneillään olevaa vesistönsuojelusuun-
nitelmaa vai ympäristöpäällikön teke-
mää tilusjärjestelyä.

2007 sain Evirasta näytepussit ja oh-
jeet näytteen ottamisesta, näytteet pi-
ti lähettää kuivauksen jälkeen välittö-
mästi Eviraan. Tuli myös paljon muita-
kin lomakkeita, jotka piti täyttää ja lä-
hettää. Nämä olivat lakisääteisiä toimia. 
Näytteiden lähettämisestä tuli pysyvää 
valvontaa.

Tämän jälkeen minulle selvisi, että 
olin rikkonut ympäristötuen täydentä-
viä ehtoja. Oja, johon ympäristöpäällik-
kö oli antanut naapurilleni salaisella so-
pimuksella luvan johtaa salaojaputkea 
pitkin umpisäiliön mustat vedet, eivät 
muuttuneet salaojaputkessa kuivatusve-
deksi. Oja kulkee peltolohkoni poikki ja 
on alle kolme metriä leveä. Se lasketaan 
peltolohkoon kuuluvaksi. Tietämättäni 
olin rikkonut täydentäviä ehtoja.

2008 sain salaisen sopimuksen kirjal-
lisena ja minulla on tuotevastuuvakuu-
tus, joka korvaa tuotteeni aiheuttamat 
vahingot. Luvan myöntäjä ja ojan käyt-
täjä kiistelkööt keskenään kuka maksaa 
vahingot vakuutusyhtiölle vakuutusyh-
tiön ehdoilla, jos oja aiheuttaa vahinkoa.

Sulo Vuori

Kuva on Lounais-Suomen vesiensuojelun teho -hankkeesta. Vesistöön las-
kevassa ojassa on paljon enemmän ravinteita kun pellossa.



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 8.-11.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Lauantai 10.4.Lauantai 10.4.Torstai 8.4.Torstai 8.4.

Sunnuntai 11.4.Sunnuntai 11.4.Perjantai 9.4.Perjantai 9.4.

12.40 Francon aika
13.55 Eero Aarnio: 
 Myhäilevät muodot
14.50 Suomen historian myytit: 
 Ensimmäiset vaalit 1907

15.35 Korttipeli
16.35 Kertomuksia intiaaneista
18.00 Afrikan aarre
19.30 Kausikortti BONUS: 
 RSO juhlii Japanissa

20.30 Keho rakastuu
22.00 Arbatin lapset
22.50 Jazzia Pohjoisesta
23.50 Arkkitehtiveljekset 
 Suursaaresta

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: Rallikylä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.25 Puoli seitsemän
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Tosi tarina: 
 Rajauksen ulkopuolella
13.30 Tanskan kuningas-
 perheen vuosi 2009
14.30 Luontohetki: 
 Paholaisrauskun vesillä
15.00 Tv-uutiset
15.05 Antiikkia ja arvoituksia
15.50 Ne sanoo 
 meitä köyhiksi
16.00 Eduskunnan 
 kyselytunti
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Saimi & Jalmari
19.30 Kuningaskuluttaja
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Ulkolinja: 
 Taistelu avaruudesta
22.45 True North (K15)
00.15 Uutisikkuna 

05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.25 Puoli seitsemän
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Pohjoinen valo: Tykky
13.45 A-talk
14.30 Luontohetki: 
 Seepioiden valtakunta
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Näkymättömät nuotit
16.25 Tosi tarina: Rallikylä
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 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
19.10 Candlefordin postineiti
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakkauden tähden: 
 Kip ja Martta
21.30 Strada
22.00 Katu
23.00 Tv-uutiset
23.05 Kotikatsomo: 
 Juoksuhaudantie (K11)
00.50 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Ihmeelliset uskonmenot
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Ida-fossiilin tarina
12.10 Prisma Studio
12.40 Voimala
13.30 Strada
14.00 Puutarhan lumoissa: 
 Vuoden ympäri
14.30 Dibleyn kirkkoherra
15.10 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
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 Isot ja pienet
18.45 Avara luonto: Lumi-
 apinan kuuma kylpy
19.40 Midsomerin murhat (K13)
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto
22.30 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45 Strada

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Lumiapinan 
 kuuma kylpy
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Mies ja hevonen
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Ukot
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.05 Ykkösdokumentti: 
 Utsjoen Beckhamit
14.20 Ylikomisario Morse
16.00 Historiaa: 
 My Lain aaveet
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: 
 Neiti Marplea ei petetä
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Päivitä minut
22.10 Hiljainen 
 todistaja (K15)
23.50 Uutisikkuna

06.50 Pikku kakkonen
07.52 Neppajymykerho
08.00 Olivia
08.21 Poinzi
08.34 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 Elämäni eläimet: 
 Huippulääkärit
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:
19.45 Näin tehtiin Lehmän vuosi
19.50 Etsivä Lea Sommer
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Silminnäkijä: 
 Soluttautuja
23.05 Finnish Game Awards

06.50 Pikku kakkonen
07.59 Olivia
08.19 Hui Hai Hiisi
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Matkalla maailmalla
11.50 Matkapassi: Saksa
12.40 Kuunkuiskaajat: 
 Työlki ellää
12.45 Derrick
13.45 Jumppa: Voimaa 
 keskivartaloon 2
14.15 Vuoristosairaala
15.00 Tanssikipinä
15.10 Salainen miljonääri
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku kakkonen
18.00 Meren ihmeellinen 
 elämä
18.05 Jim Salabim Taikashow
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen 
 uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Pressiklubi
20.00 Kätevä emäntä
20.30 Jurismia!
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Sopranos (K15)
23.45 True Blood (K15)
00.35 Poliisi-TV

07.45 Pikku kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valtakunta
08.09 Ludovic
08.23 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.27 Futaajat
09.41 Vasikantanssi: Isä
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45 Pieni talo preerialla
13.15 Kolmen kopla
13.40 Komisario Palmun 
 erehdys
15.25 Luontokuvaaja vaarassa
15.45 Puskuri
16.15 Riskirajoilla: 
 Amazonia luotaamassa
16.45 V75-ravit
17.20 Pressiklubi
18.00 Matkapassi: Kreikka
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 Kettu
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Silmä silmästä (K15)
23.55 Da Vincin murha-
 tutkimukset (K15)
00.40 Yle Live: 
 Sonisphere 2009

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku kakkonen
09.00 Galaxi
09.01 Hupsisen perhe: Ätsih!
09.24 Poinzi
09.40 Late lammas
09.50 Lulu ja lehmä
10.00 Alfred J. Kwak
10.24 Ruohonjuuritasolla
10.30 Summeri
10.46 Kesärakkaus
11.07 Summeri
11.30 Jumppa
12.00 Pieni runotyttö
12.50 Finnish Game Awards
13.50 Suomalaiset rallilegendat
14.20 Sisu
14.50 Sydänmailla
15.35 Asenne esiin!
16.50 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
17.20 Dokumenttiprojekti: 
 Nuorallakävelijä
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
20.00 Eksyin Jane Austenin 
 maailmaan
20.48 Tarinateltta esittää
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
22.35 Barbara Cartland: 
 Maantierosvon rakkaus
00.05 Seksin ABC (K13)
00.30 Sopranos (K15)

 05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Kauhukeittiö
14.15 Masu pystyssä
14.45 Kaikki haluavat tyyliä
15.10 Sillä siisti
15.40 45min Special: 
 Pelastuneet
16.40 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Ihana piha
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Ratkaisija
23.30 Bound (K15)
01.35 UEFA Europa League

 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 Poikia ja tyttäriä
14.45 Lääkärit
15.35 Joka kodin asunto-
 markkinat
16.05 Elixir
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Maajussille morsian
21.00 Yhdestoista tunti
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Clearing
00.30 Fringe - rajamailla
01.30 Televisa
02.30 Se Oikea

07.15 Ostoskanava
07.45 Uki
07.50 Kikoriki
08.20 Chuggington
08.35 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
09.00 Winx-klubi
09.25 Code Lyoko
09.50 Horseland - heppajengi
10.15 Prätkähiiret
10.40 Woimaxi
11.10 Mitä tänään syötäisiin?
11.15 FUTIS+
11.45 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.15 Iceman Kuusamo Lapland
13.15 Pilanpäiten
13.30 Kaikkea sitä näkee
13.35 Lomaräätälit
14.05 Salatut elämät
14.35 Salatut elämät
15.05 Salatut elämät
15.35 Lauantain perheleff a: 
 Juntit Beverly Hillsissä
17.25 Star Wars: The Clone Wars
17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Selviytyjät
21.50 Pilanpäiten
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Elisabet (K15)
01.00 Kasvottomat sotilaat
01.55 Televisa

06.00 Se Oikea
07.30 Ostoskanava
08.00 Palomies Sami
08.15 Tehotytöt
08.40 Viidakon Ykä
09.05 Bakugan
09.30 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
10.00 T.i.l.a.
10.30 Jokakoti.fi 
11.00 Ihana piha
11.30 Elixir
12.00 Vihreä Kulta
12.30 Salatut elämät
13.00 Salatut elämät
13.30 Myytinmurtajat
14.35 Pilanpäiten
14.45 Valasratsastaja
16.50 Menestyksen takana: 
 Rautaruukki 
 - Teräksen voimalla
17.55 National Geographic: 
 Titanicin jäljillä
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
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 Rantakytät
00.55 Iceman Kuusamo 
 Lapland
01.55 Televisa
02.55 Se Oikea

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 Muodin ABC
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 Sairaala
19.30 Eläinten
 pelastustiimi
20.00 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Lost (K15)
 23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Frasier
23.50 Konttori
00.20 Ostosruutu
00.35 Älypää-TV

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 Muodin ABC
10.30 Kämppä 
 myyntikuntoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vatsasta maailmaan
13.30 Muodin ABC
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 Tanja ja Eläinsairaalan 
 lemmikit
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Balls of Fury - 
 pallot liekeissä
22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.05 Elokuva: Cyborg (K18)
01.50 Ostosruutu
02.05 Älypää-TV

09.00 Veneilyn maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
11.30 Kellarin kunkku
12.00 Snoukkabisnes
13.05 Kyle XY
14.05 Anna Eriksson: 
 Garden of Love
14.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.45 Elokuva: Salamaseepra
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Purppuravirrat
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 American Chopper
00.15 Elokuva: Purppuravirrat 2 
 - Ilmestyskirjan enkelit
02.15 Ostosruutu
02.30 Älypää-TV

06.00 Ostosruutu
07.00 Ostosruutu
08.00 Vanessa ja pikkuväki
08.30 Unitupa
09.00 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 Victoria’s Secret 
 Fashion Show 2009
15.20 Kampus Greek
16.15 Samantha
16.45 Eläinten
 pelastustiimi
17.15 Eläinten
 pelastustiimi
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: 
 Collateral - 
 väärä aika, väärä paikka
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 FlashForward
00.30 Lost (K15)
01.30 Ostosruutu
01.45 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
13.50 Janice Dickinsonin 
 mallitoimisto
14.40 American Idol
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 Treffi  t pimeässä
01.45 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
14.20 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
14.45 Stylisti Rachel Zoe
15.35 E!: Suoraan Hollywoodista
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Perheen kalleudet
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Family Guy

21.00 Xtra Factor
21.30 Teräspallit (K13)
22.00 Num3rot
23.00 C.S.I. Miami
00.00 Dollhouse
00.55 Elämää Philadelphiassa
01.25 Mad TV

06.00 Sub chat
11.15 Ostos-tv

14.15 E! Hyvältä näyttää
15.10 E! Stailaa kotini!
15.40 Dieetit vaihtoon!
16.40 Mad TV
17.30 Xtra Factor
18.00 Meidän häät
19.00 American Idol

21.00 Rimakauhua ja rakkautta
22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
01.00 Teräspallit (K13)
01.30 Petolliset
02.30 Sub chat

06.00 Sub chat
07.00 Ostos-tv

10.00 Warner esittää: Batman
10.30 Futurama
11.00 Eläintenhoitajat
11.30 Elämää eläintarhassa
12.05 Meidän häät
13.00 Hey Paula
13.30 Hey Paula

14.00 Mask
14.30 Kukkulan kuningas
15.00 Baywatch
16.00 Muodin huipulle
17.00 P. Diddyn juoksupoika
18.00 Treffi  t pimeässä
19.00 American Idol

20.00 Bändärille sulhanen
21.00 Me kaksi ja Irene (K15)
23.20 Tosipaikka: 
 Pakkomielteiden vangit
00.20 Yli synkän virran
01.15 Tähtiportti
02.05 Se Oikea

09.30 Studio Kotro
10.00 Opettaja.tv: Ajatusdemo

11.30 Bajo el cielo de Madrid
15.35 Kolmas ulottuvuus
17.00 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
18.00 Cousteau nuoremman 

 meriseikkailut
19.00 Elävä Arkisto: Video
19.30 Pieni moskeija preerialla
19.54 Kalevala nyt
20.00 Onko naisen 

 haluttomuus sairaus?
21.00 Naisten Viagra
21.55 Hävystä häpeämättä
22.45 Keho rakastuu
00.15 Talo Ranskassa

15.30 Mietteitä armosta
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 Suomen historian myytit: 
 Ensimmäiset vaalit 1907
21.45 TV-arkisto: 
 Märta Tikkanen 75 v

21.45 Miestä ei 
 voi raiskata (K15)
23.19 Vuosisadan 
 rakkaustarina
23.55 Mullan alla (K15)

10.20 Japania Erinin kanssa
10.45 Afrikan sinfonia

11.45 Ooppera-ilta: Ovela kettu
13.30 Kolmas ulottuvuus
14.55 Studio Kotro
15.20 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä

16.10 Onko naisen 
 haluttomuus sairaus?
17.10 Naisten Viagra
18.10 Kertomus taistelusta
19.05 Arbatin lapset

20.00 Talo Ranskassa
21.00 Rakkautta intialaisittain
22.30 Kama sutra (K15)
00.20 Hävystä häpeämättä
01.10 Jools Holland show

10.05 Mietteitä armosta
11.45 Forsytein taru

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

13.25 Sanan silta 
13.55 Valoa ja varjoja 
14.50 Musiikkia 
15.00 Benny Hinn 
15.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
16.00 Kaivo 
17.00 Jumalan juoksutytöt 
17.30 Café Raamattu 
18.00 Come Home Kids 
18.30 Sanan ja runon tuoksua 
18.45 Elävä yhteys 
19.00 Kämmenellä 
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
20.00 Kosketus 

20.10 Raamattu rakkaaksi 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Taivas kuulee 
22.40 Arken 
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Jumalan juoksutytöt 
01.30 Café Raamattu 
02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Elävä yhteys 

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

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

12.30 TV7 Israel News 
12.40 Taivas kuulee 
14.10 Arken 
14.40 Rohkaisua Raamatusta 
 -Matti Vuolanne 
14.55 Käännekohta 
15.25 Sytkäri 
15.55 Kirja 
16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Sanan silta 
17.30 Koulun jälkeen 
18.00 Lentävä talo 
18.30 Uudistunut työelämä 

19.00 Benny Hinn 
19.30 Yliluonnollista 
20.00 Isännän pöydässä 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Sateet lähetä 
22.10 Pawson 
23.20 Lähetyskäsky. Nyt. 
23.50 Ojennettu käsi 
00.05 Come Home 
00.35 Innoituksen lähteellä 
01.00 Sanan silta 
01.30 Koulun jälkeen 
02.00 Uudistunut työelämä 

02.30 Benny Hinn 
03.00 Yliluonnollista 
03.30 Isännän pöydässä 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Sateet lähetä 
05.40 Pawson 
06.50 Lähetyskäsky. Nyt. 
07.20 Ojennettu käsi 
 Hätä syvenee
07.35 Come Home 
 Kohti kirkkaampaa 
 kruunua
08.05 Innoituksen lähteellä

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 Kosketus taivaasta 
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
12.40 Israel puhuu 

13.10 Jeesuksen hauta 
14.20 Täysi myrsky 
15.15 Lähetysvalmis 
15.25 Lähetysvalmis 
15.30 Elämän virta 
16.00 Tie on valmis! 
17.00 Ermot 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
17.50 Kosketus 
18.00 Parantava rukous
18.30 Tulimummot 
19.00 Cantate! 
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 

20.30 Vanha Testamentti avautuu 
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Seitsemän 
21.45 Israel Art 
22.00 Haastattelussa 
22.30 Uudistunut työelämä 
23.00 Kämmenellä 
23.30 Peittämättömin kasvoin 
00.00 Derek Prince 
00.30 Elämän sykkeessä 
01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 
01.30 Parantava rukous
02.00 Tulimummot 

02.30 Cantate! 
03.00 Kirja 
03.30 Ajankohtaista taivaasta 
04.00 Vanha Testamentti avautuu 
04.35 Musiikkia 
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Seitsemän 
05.15 Israel Art 
05.30 Haastattelussa 
06.00 Uudistunut työelämä 
06.30 Kämmenellä 
07.00 Peittämättömin kasvoin 
07.30 Derek Prince 
08.00 Elämän sykkeessä 

yp

Dieetit 

vaihtoon
Sub klo 15.40.

08.30 Sanan silta 
09.00 Koulun jälkeen 
09.30 Lentävä talo 
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Isännän pöydässä 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Sateet lähetä 
13.40 Pawson 

14.50 Lähetyskäsky. Nyt. 
15.20 Ojennettu käsi 
15.35 Come Home 
16.05 Innoituksen lähteellä 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Polvijärven pastori 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Ruutupyhäkoulu 
18.50 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 
19.00 Kaivo 
19.30 Café Raamattu 
20.00 Kosketus taivaasta 

21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 
21.10 Israel puhuu 
21.40 Jeesuksen hauta 
22.50 Täysi myrsky 
23.45 Lähetysvalmis 
23.55 Lähetysvalmis 
00.00 Elämän virta 
00.30 Tie on valmis! 
01.00 Polvijärven pastori 
01.30 Yltäkylläinen elämä 
02.00 Ruutupyhäkoulu 
02.20 Anna kulkee 
 enkelin kanssa 
02.30 Kaivo 

03.00 Café Raamattu 
03.30 Kosketus taivaasta 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
04.40 Israel puhuu 
05.10 Jeesuksen hauta 
06.20 Täysi myrsky 
07.15 Lähetysvalmis 
 Nuoret lähetys-
 työntekijät Suomesta
07.25 Lähetysvalmis 
 Nuoret lähetys-
 työntekijät Romaniasta
07.30 Elämän virta 
08.00 Tie on valmis!



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 12.-15.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Keskiviikko 14.4.Keskiviikko 14.4.Maanantai 12.4.Maanantai 12.4.

Torstai 15.4.Torstai 15.4.Tiistai 13.4.Tiistai 13.4.

16.05 Kolmas ulottuvuus: Bilal 
17.00 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä 
17.53 Maan aarteet 
18.00 Cousteau nuoremman 

 meriseikkailut 
18.55 Lapset puhuvat 
19.00 Tirkistelevä televisio 
19.30 Pieni moskeija preerialla 
19.55 Rakennustaiteen aarteita 

20.05 Mitä kulutus maksaa? 
20.30 Veitsen terällä
21.00 Seksin ilot 
21.55 Kino: Lantana 
23.50 Talo Ranskassa 

06.25 Ykkösen aamu-tv 
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut 
10.25 Puoli seitsemän 
11.00 Tv-uutiset 
11.05 YLE News 
11.10 Tie Avonleaan 
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Ykkösaamu 
13.40 Pisara 
13.45 Elämää sodassa - 
 Sota Suomessa 
14.30 Luontohetki: Herhiläispesä 
15.00 Tv-uutiset 
15.05  Coronation Street 
15.55 Tulevaisuuden 
 atomivoimalat 
16.25 Kuningaskuluttaja 
16.55 Viittomakieliset uutiset 
17.00 Tv-uutiset 
17.07 Sherlock Holmesin 
 seikkailut 
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 
18.30 Uutisvuoto 
19.00 Prisma: Kuuden 
 askeleen yhteys 
19.53 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä 
20.00 MOT 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.55 Urheiluruutu 
21.00 A-studio 
21.30 Kotikatsomo: Hopeanuolet
22.15 Uusi Kino: Tapahtui 
 tavaratalossa 
22.25 Uusi Kino: Sattuman-
 varaisesti havaittu 
22.50 Ulkolinja: 
 Taistelu avaruudesta

05.55 Vain yhden yön 
 kuningatar 
06.25 Ykkösen aamu-tv 
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut 
10.25 Kuningaskuluttaja 
11.00 Tv-uutiset 
11.05 YLE News 
11.10 Tie Avonleaan 
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa 
13.00 Historiaa: Piilotetut lapset 
13.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä 
14.00 MOT 
14.30 Luontohetki: Kukkiva meri 
15.00 Tv-uutiset 
15.05 Coronation Street 
15.55 A-studio 
16.25 Olemmeko yksin 
 maailmankaikkeudessa? 
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: 
 Himalaja, naisten maa 
20.00 Tosi tarina: 
 Lentäjät Kirgiisiaroilla 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.55 Urheiluruutu 
21.00 Päätöslauselma 819
22.35 Make up! 
23.05 Tv-uutiset 
23.10 Prisma: Kuuden
 askeleen yhteys 
23.55 Uutisikkuna 

05.50 Aamusydämellä 
06.25 Ykkösen aamu-tv 
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut 
10.20 Menetys 
10.50 Ensyklopedia 
11.00 Tv-uutiset 
11.05 YLE News 
11.10 Tie Avonleaan 
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Kiehtova maailma: 
 Himalaja, naisten maa 
14.00 Tohtori Kiminkinen 
14.30 Luontohetki: Pitkä-
 pyrstötanssija opissa 
15.00 Tv-uutiset 
15.05 Coronation Street 
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä 
16.00 Avara luonto: Lumi-
 apinan kuuma kylpy 
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: Lasten sota 
 Hitleriä vastaan 
19.55 Ukot 
20.25 Viking Lotto ja Jokeri 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli 
21.05 A-studio 
21.40 A-plus 
22.00 Voimala 
22.50 Tv-uutiset 
22.55 Katu 
23.55 Uutisikkuna 

04.00 Uutisikkuna 
05.55 Tosi tarina: Lentäjät 
 Kirgiisiaroilla 
06.25 Ykkösen aamu-tv 
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut 
10.20 Puoli seitsemän 
10.50 Ensyklopedia 
11.00 Tv-uutiset 
11.05 YLE News 
11.10 Tie Avonleaan 
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa 
13.00 Rakkauden 
 tähden: Kip ja Martta 
13.35 A-studio 
14.10 A-plus 
14.30 Luontohetki: Kaguaanit 
15.00 Tv-uutiset 
15.05 Coronation Street 
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä 
16.00 Eduskunnan kyselytunti 
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 Saimi & Jalmari 
19.30 Kuningaskuluttaja 
20.00 Kotikatu 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.55 Urheiluruutu 
21.05 A-talk 
21.50 Ulkolinja: Lapset, jotka 
 Eurooppa unohti 
22.45 Luther 
00.45 Uutisikkuna 

06.50 Pikku kakkonen 
07.47 Neppajymykerho 
07.54 Postimies Pate 
08.23 Futaajat 
08.34 Tohtori Koira
08.50 Taotao, pieni pandakarhu 
09.15 Alfred J. Kwak 
09.40 Summeri 
09.56 Kesärakkaus 
10.17 Summeri 
10.40 McLeodin tyttäret 
11.25 Salainen miljonääri 
12.10 Jim Salabim Taikashow 
12.55 Näin tehtiin Lehmän vuosi 
13.00 Kahden keikka 
14.00 Makujen matkassa
14.30 Ikuiset ystävät 
15.20 Turvetta ja timantteja 
16.10 Lumisen virran mies 
16.55 Luonto elää 
17.00 Töötti ja Pulteri 
17.22 Pikku kakkonen 
18.00 Ensiaskeleita 
18.05 Vuoristosairaala 
18.50 Tv-uutiset 
19.00 Alueellinen uutislähetys 
19.10 Urheiluruutu 
19.15 Kakkosen kevätsää 
19.20 Riskirajoilla:
19.50 Puskuri 
20.20 Mummo 
20.50 Kätevä emäntä 
21.20 Armoton luonto 
21.45 Yhteys 
21.50 Uutiset ja sää 
22.00 Urheiluruutu 
22.05 Loikkarin vaikea vapaus 
22.35 True Blood (K15) 
23.30 Hädän hetkellä 

06.50 Pikku kakkonen 
07.49 Neppajymykerho 
07.57 Olivia 
08.17 Lulu ja lehmä 
08.24 Animalia 
08.53 Ruohonjuuritasolla 
09.00 Oddasat 
09.15 paikallisuutiset 
10.35 McLeodin tyttäret 
11.20 Mistralin tuulet 
11.45 Riskirajoilla: Alaskan 
 ravunpyytäjät 
12.40 Suomi express
12.50 Uutisvuosi 
12.55 Yhden yön hinta 
14.10 Ikimuistoinen: Eino Grön 
14.25 Lehmän vuosi 
15.15 Kolmen kopla 
15.40 Majakan valot 
16.10 Lumisen virran mies 
16.55 Luonto elää 
17.00 Kekseliäs Kaisa 
17.24 Pikku kakkonen 
18.00 Satuhäät 
18.50 Tv-uutiset 
19.00 Alueellinen uutislähetys 
19.10 Urheiluruutu 
19.15 Kakkosen kevätsää 
19.20 Akuutti 
20.00 Turvetta ja timantteja 
20.50 Suomi express
21.00 A2 Teema: Eläinten 
vallankumous! 
21.50 Uutiset ja sää 
22.00 Urheiluruutu 
22.05 A2 Teema: Eläinten 
 vallankumous! 
23.15 Stargate - tähtiportti 
01.15 IT-porukka 

06.50 Pikku kakkonen 
07.49 Neppajymykerho 
07.56 Olivia 
08.18 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 Hormoonit valloillaan 
14.05 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää 
14.10 A2 Teema: Eläinten 
 vallankumous! 
15.00 A2 Teema: Eläinten 
 vallankumous! 
16.10 Lumisen virran mies 
16.55 Meren ihmeellinen elämä 
17.00 Asha 
17.26 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 
21.45 Näin tehtiin Lehmän vuosi 
21.50 Uutiset ja sää 
22.00 Urheiluruutu 
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö 
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 The Yes Men Fix The World 

06.50 Pikku kakkonen 
07.50 Neppajymykerho 
07.57 Ville ja Tuure 
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 Elämäni eläimet: 
 Huippulääkärit 
14.45 Suomi express 
15.20 Akuutti 
16.00 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:
19.45 Näin tehtiin Lehmän vuosi 
19.50 Etsivä Lea Sommer 
20.40 Estradilla: 
 Valkea Ruusu 
21.00 Satuhäät 
21.50 Uutiset ja sää 
22.00 Urheiluruutu 
22.05 Poliisi-TV 
22.35 Silminnäkijä: Loikkarin 
 vaikea vapaus 
23.05 Pirunpeli (K15) 
23.50 Ilmassa (K15) 

05.20 Aamusää 
05.55 Studio55.fi  
06.25 Huomenta Suomi 
09.10 Studio55.fi  
09.45 Mitä tänään 
 syötäisiin? 
09.50 Tunteita 
 ja tuoksuja 
10.35 Televisa 
10.55 Emmerdale 
11.20 Emmerdale 
11.50 Ostoskanava 
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat 
13.15 Lipstick Jungle 
14.10 Unelma-asunnot 
15.10 X Factor 
16.35 Televisa 
17.00 Uutiset 
17.05 Kauniit ja rohkeat 
17.30 Kauniit ja rohkeat 
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin? 
18.00 Emmerdale 
18.30 Emmerdale 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.20 Päivän sää 
19.30 Salatut elämät 
20.00 Paholaisen tytär 
21.00 Paljastavat 
 valheet 
22.00 Kymmenen 
 Uutiset 
22.15 Päivän sää 
22.20 Tulosruutu 
22.30 Burn Notice 
23.25 Corleone (K15) 
00.30 Televisa 
01.30 Se Oikea 

05.20 Aamusää 
05.55 Studio55.fi  
06.25 Huomenta Suomi 
09.10 Studio55.fi  
09.45 Mitä tänään syötäisiin? 
09.50 Tunteita ja tuoksuja 
10.35 Televisa 
10.55 Emmerdale 
11.20 Emmerdale 
11.50 Ostoskanava 
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat 
13.15 Mitä tänään 
 syötäisiin? 
13.20 Rakkauden anatomia 
14.15 Alf 
14.45 She’s Got The Look 
15.40 Maajussille morsian 
16.35 Televisa 
17.00 Uutiset 
17.05 Kauniit ja rohkeat 
17.30 Kauniit ja rohkeat 
17.55 Mitä tänään syötäisiin? 
18.00 Emmerdale 
18.30 Emmerdale 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.20 Päivän sää 
19.30 Salatut elämät 
20.00 Perhesiteet 
21.00 Pako (K15) 
22.00 Kymmenen Uutiset 
22.15 Päivän sää 
22.20 Tulosruutu 
22.30 C.S.I. 
23.30 L-koodi 
00.40 Kolmas kivi 
 auringosta 
01.10 Televisa 
02.10 Se Oikea 

05.20 Aamusää 
05.55 Studio55.fi  
06.25 Huomenta Suomi 
09.10 Studio55.fi  
09.45 Mitä tänään syötäisiin? 
09.50 Tunteita ja tuoksuja 
10.35 Televisa 
10.55 Emmerdale 
11.20 Emmerdale 
11.50 Ostoskanava 
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat 
13.15 Mitä tänään syötäisiin? 
13.20 Eronnut nainen 
14.15 Matalalentoa 
14.45 Hännänheiluttajat 
15.10 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut 
15.40 Biisikärpänen 
16.35 Televisa 
17.00 Uutiset 
17.05 Kauniit ja rohkeat 
17.30 Kauniit ja rohkeat 
17.55 Mitä tänään syötäisiin? 
18.00 Emmerdale 
18.30 Emmerdale 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.20 Päivän sää 
19.30 Salatut elämät 
20.00 Tehtävä Suomelle 
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

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 Tehtävä Suomelle 
16.35 Televisa 
17.00 Uutiset 
17.05 Kauniit ja rohkeat 
17.30 Kauniit ja rohkeat 
17.55 Mitä tänään syötäisiin? 
18.00 Emmerdale 
18.30 Emmerdale 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.20 Päivän sää 
19.30 Salatut elämät 
20.00 T.i.l.a. 
20.30 Ihana piha 
21.00 House 
22.00 Kymmenen Uutiset 
22.15 Päivän sää 
22.20 Tulosruutu 
22.30 Ratkaisija 
23.30 Riverman (K15) 
01.20 Televisa 
02.20 MTV3 Chat

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 Muodin ABC 
10.30 Kämppä 
 myyntikuntoon 
11.00 Ostosruutu 
12.00 Ostosruutu 
13.00 Vatsasta maailmaan 
13.30 Muodin ABC 
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 Suomen Huippumalli 
 haussa 
20.57 Keno 
21.00 Täydelliset naiset 
22.00 Kallio 
22.30 Weeds (K15)
23.05 Nelosen uutiset 
23.10 Nelosen sää 
23.15 Urheilu-uutiset 
23.25 Frasier 
23.55 Kasarmin naiset 
00.55 Ostosruutu 
01.10 Älypää-TV

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 Muodin ABC 
10.30 Pikakurssi kodinostoon 
11.00 Ostosruutu 
12.00 Ostosruutu 
13.00 Vatsasta maailmaan 
13.30 Muodin ABC 
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 Huvila & Huussi 
20.57 Keno 
21.00 NCIS Rikostutkijat 
22.00 4D: Octomom - 
 14 lapsen julkkisäiti 
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 
01.35 Älypää-TV

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 Muodin ABC 
10.30 Pikakurssi 
 kodinostoon 
11.00 Ostosruutu 
12.00 Ostosruutu 
13.00 Vatsasta maailmaan 
13.30 Muodin ABC 
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 (K13)
00.50 Ostosruutu 
01.05 Älypää-TV

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 Muodin ABC 
10.30 Pikakurssi 
 kodinostoon 
11.00 Ostosruutu 
12.00 Ostosruutu 
13.00 Vatsasta maailmaan 
13.30 Muodin ABC 
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 Sairaala 
19.30 Eläintenpelastustiimi 
20.00 Sokkokokki 
20.57 Keno 
21.00 FlashForward 
22.00 Lost (K15)
23.00 Nelosen uutiset 
23.05 Nelosen sää 
23.10 Urheilu-uutiset 
23.20 Frasier 
23.50 Konttori 
00.20 Ostosruutu 
00.35 Älypää-TV

07.00 Uki 
07.05 Mansikka-Marja 

07.30 Code Lyoko 
08.00 Lemmen viemää 
13.35 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä 
14.00 American Idol 
15.30 E! Dallasin diivat tyttärineen 
16.00 E! Giuliana & Bill 

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

20.30 Simpsonit 
21.00 Superman Returns 
00.00 Teräspallit (K13) 
00.30 Num3rot 
01.25 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden 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 Ruotsin huonoimmat 
 kuskit 
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 
14.20 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä 
14.45 P. Diddyn juoksupoika 
15.35 E! Miamin kuumat 
 duunit 

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 
01.40 Family Guy

07.00 Uki 
07.05 Mansikka-Marja 

07.30 Code Lyoko 
08.00 Lemmen viemää 
15.00 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä 
15.30 E! Suoraan kuvauspaikalta 
16.00 E! Julkkisbongaus 
 Hollywoodissa 

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 Treffi  t pimeässä 
01.45 Ultimate Fighter (K15)

10.00 Ötököitä kaapeissa 
 ja komeroissa 

10.15 Olipa kerran keksijä 
12.00 Yhteinen maailmamme
16.00 Elävä Arkisto: 
 Tirkistelevä televisio 
16.30 Tieteen paikka 

17.00 Kertomus taistelusta 
17.53 Sininen sana 
18.00 Opettaja.tv 
18.55 Francon aika 
 - näin sen koimme 

 (Cuéntame cómo pasó) 
20.15 Ilmastodieetit 
21.00 Jools Holland show 
22.00 Popkult 
22.30 Kino Kauko: 4:30 

10.00 Opettaja.tv: Ajatusdemo 
16.00 Kokemuksia 

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

 meriseikkailut 
17.54 Maan aarteet 
18.00 Opettaja.tv 
18.30 Studio Kotro 
18.55 Lapset puhuvat 

19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa 
20.00 Rakkauden viilto 
21.00 Kertomuksia intiaaneista 
22.15 Luottamus 
23.45 Ilmastodieetit 

09.00 Opettaja.tv 
10.00 Ötököitä kaapeissa 

 ja komeroissa 
10.15 Olipa kerran keksijä 
16.00 Pykäliä ja purtavaa 
16.30 Kokemuksia 
 luontaishoidoista 

16.55 Lapset puhuvat 
17.00 Tiededokumentti: 
 Darwinin puutarhassa 
18.00 Japania Erinin kanssa 
18.25 Värikkäitä makuja 

18.30 Kino: Hamlet 
21.00 Runoraati 
22.00 Mullan alla (K15) 
22.50 Popkult 
23.20 Pieni moskeija preerialla 

09.30 Studio Kotro 
10.00 Opettaja.tv: Ajatusdemo 

08.30 Ermot 
09.00 Ikuisia kertomuksia 
09.20 Kosketus 
09.30 Parantava rukous
10.00 Tulimummot 
10.30 Cantate! 
11.00 Kirja 
11.30 Ajankohtaista taivaasta 
12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.45 Rohkaisua Raamatusta 
13.00 Seitsemän 

13.15 Israel Art 
13.30 Haastattelussa 
14.00 Uudistunut työelämä 
14.30 Kämmenellä 
15.00 Peittämättömin kasvoin 
15.30 Derek Prince 
16.00 Elämän sykkeessä 
17.00 Israel puhuu 
17.30 Superkirja 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Katupaimen 
18.40 Kulmakivi 
19.00 Käännekohta 
19.30 One Way 

20.15 Itäraportti 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Café Raamattu Extra 
21.40 Hillsong TV 
22.10 Come Home 
22.40 Yliluonnollista 
23.10 Elävä yhteys 
23.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
00.00 Koulun jälkeen 
00.30 Lentävä talo 
01.00 Israel puhuu 
01.30 Lasten Taivas 
02.00 Katupaimen 

02.10 Kulmakivi 
02.30 Käännekohta 
03.00 One Way 
03.45 Itäraportti 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Café Raamattu Extra 
05.10 Hillsong TV 
05.40 Come Home 
06.10 Yliluonnollista 
06.40 Elävä yhteys 
06.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.30 Koulun jälkeen 
08.00 Lentävä talo

08.30 Israel puhuu 
09.00 Superkirja 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Katupaimen 
10.10 Kulmakivi 
10.30 Käännekohta 
11.00 One Way 
11.45 Itäraportti 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Café Raamattu Extra 

13.10 Hillsong TV 
13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 
14.40 Elävä yhteys 
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.30 Koulun jälkeen 
16.00 Lentävä talo 
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Ikuisia kertomuksia 
18.20 Laululautta 
18.30 Elämän virta 
19.00 Derek Prince 
19.30 Koputus 

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

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

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

13.55 Kosketus taivaasta 
14.55 Benny Hinn 
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.55 Kaivo 
17.00 Seitsemän 
17.15 Israel Art 
17.30 Café Raamattu 
18.00 Ermot 
18.30 Sanan ja runon tuoksua 
19.00 Kämmenellä 
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
20.25 Ylistysliike 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 

21.10 Lapset keskellämme
21.40 On väliä 
22.10 Kaikkeen maailmaan 
22.40 Missä olet? 
23.10 Rohkaisua Raamatusta 
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
01.00 Seitsemän 
01.15 Israel Art 
01.30 Café Raamattu 
02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Ruokaa ja toivoa 
02.30 Kämmenellä 

03.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
03.30 Kosketus 
03.40 Avainmedian uutiset 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Lapset keskellämme 
05.10 On väliä 
05.40 Kaikkeen maailmaan 
06.10 Missä olet? 
06.40 Rohkaisua Raamatusta 
06.55 Käännekohta 
07.25 Sytkäri 
07.55 Kirja 
08.25 Pelastusrukous

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Ikuisia kertomuksia 
09.50 Laululautta 
10.00 Elämän virta 
10.30 Derek Prince 
11.00 Koputus 
11.30 Juuret lähteellä 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Varustamo 

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

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

01.40 Lasten kotipuu 
02.00 Elämän sykkeessä 
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
03.00 Innoituksen lähteellä 
03.30 Polvijärven pastori 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Uusi Testamentti avautuu 
05.25 Armon kalliolla 
05.55 Kosketus taivaasta 
06.55 Benny Hinn 
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.55 Kaivo 
08.25 Pelastusrukous
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemä-
en AA Kilkunk. 9 pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

A-Klinikkasäätiö/Päiväkeskus. 
Asemak. 9, Sastamala. Av. ma-
to 7-14.30, pe 7-14. Päivätoimin-
ta/Punkalaidun Riissuant. 2 A 5, 
Punkalaidun. Av. ke 10-13.

NA-Sastamala. Ma ja To klo 18. 
Asemakatu 9.

EL Kiikoisten yhdistys. Jäsenti-
laisuus 12.4. klo 13 entisen koti-
ruokalan tiloissa, toivotaan run-
sasta osanottoa. Lähdemme pe 
9.4. klo 17.45 ABC Kiikoisista Po-
rin teatteriin katsomaan Viulun-
soittaja katolla.

EL Äetsän Yhdistys. Tarinatupa-
tapaamisessa Keikyän srk-talolla 
to 8.4. klo 14 mukana Sastama-
lan Vanhusneuvoston jäsen Mat-
ti Ahvonen. Mennään porukalla 
kertomaan Matille terveisemme 
Vanhusneuvostolle. Kahvia tar-
jolla. Tervetuloa! Sitoutumatto-
mat Keikyän Eläkeläiset kutsuvat 
meidät Rattoisan Iltapäivän viet-
toon Keikyän Heimolaan ke 21.4. 
klo 12. Kahvia, ohjelmaa, arpajai-
set ja tanssia Petrin Kvartetin tah-
dissa. Kun lähellä ollaan, lähde-
täänpä kevätmielellä liikkeelle. 
Ilm. 13.4. menn. oj. 040-7508950 
tai siht. 044-5913449.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Hillamatka Karemajoille 29.7.- 
4.8. Ilm. p. 0500-818533.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. Nyt kiire ilmoittautua edul-
liselle risteilylle 2.-3.5., muutama 
paikka jäljellä! Lähtö Karkusta su 
klo 17.30, Vlan l.asemalta klo 18, 
matkan varrelta mukaan. Lisätie-
dot Lealta, p. 040-7646611. Lau-
luryhmä Iltaset harjoitukset ma 
12.4. klo 10 srk-talolla. Esiintymi-
nen su 18.4. Turvallisuusesitelmä 
pe 16.4. klo 11 seurantalolla. Ta-
rinatupa ma 19.4. klo 12 Kaup-
palantalolla. Harrastekerho ma 
26.4. Tarkemmin myöhemmin.

Hirvenpään tienoot. Muistat-
han kokouksen koululla sunnun-
taina. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Honkolan asukasyhdistys. Pii-
an Kammari kokoontuu jälleen 
ke 14.4. klo 13 Honkakodilla. Vie-
raana pappi Auli Airas-Laitila. Tul-
kaa joukolla mukaan. Kahvitarj.

Huittisten Seudun Eläkeläiset. 
Olemme saaneet vierailukutsun 
Kokemäen eläkel. ke 14.4. klo 12. 
Ilm. läht. Olaville 0400-259806. 
Lähtö as. klo 10.30. Keikyän elä-
kel. kutsuneet ke 21.4. klo 12 Kei-
kyän Heimolaan. Läht. as. klo 11. 
Ilm. kyytijärj. takia Olavi 0400-
259806. Tuetut loma-anomukset 
10.4. menn. Olaville. Kaarirannan 
kuntosalivuorot pe klo 12-13.

Huittisten Seudun Hengitysyh-
distys. To 15.4. klo 18 Toripuodis-
sa Kappelikuja 1 kokouksen jälk. 
jäsenillassa koulutettu hieroja 
Minna Kiuru. Ma 26.4. klo 13 ul-
koiluttaminen Kuninkaisten van-
hainkodilla.

Huittisten Seudun Kehitys-
vammaisten Tuki. Johtokunta 

kokoontuu ti 20.4. klo 18 Paasi-
kivellä, Ruustinnank. 20.

Huittisten Sosialidemokraatit. 
Muista kokous 11.4. klo 16 Ravin-
tola Vampulan Helmessä. Kimp-
pakyydeistä voit kysellä Eikalta 
0500-997820. Tervetuloa!

Illon kyläseura. Huomio la 24.4. 
teatteriin lähtijät! Lähtö Illon kou-
lulta klo 17.30, eikä seukulta ku-
ten aiemmissa ilmoituksissa oli!

Jaaran Kyläseura. Klimppisop-
palounas su 11.4. klo 13 Kyläta-
lolla Kauvatsantie 15. Vanhanajan 
klimppisoppa ja jälkiruoaksi kah-
via kastamisen kera. Tervetuloa!

Karkun Martat. Lähde Vamma-
lan teatteriin Raivionkatu 17 kat-
somaan Puhtaana käteen 16.4. klo 
19. Jäsenille ilmainen, muille mak-
sullinen. Ilm. Anjalle 12.4. menn. 
040-5912744. Ei yhteiskyytiä.

Keikyän Eläkeläiset. Kokemäen 
Eläkeläiset kutsuvat meitä viettä-
mään keskiviikkoiltapäivää kans-
saan Kokemäen työväentalo Ran-
talaan 14.4. klo 12. ”Kimppakyydit”.

Keikyän kyläseura. Kyläseura 
järjestää kurssin yhdistysten hy-
vät käytännöt Keikyän koululla 
to 15.4. klo 17.30. Aiheena: Yhdis-
tyslaki - mitä siitä tarvitsee tietää? 
Yhdistyssäännöt - miksi ne ovat 
olemassa? Yhdistyksen toiminta 
- johtokunnan ja toimihenkilöi-
den roolit, kokoustekniikka, ym. 
Luennoitsijana ”kyläluuta” Marja 
Vehnämaa Pirkan kylistä. Honko-
lan asukasyhdistys ry:n ja Pehulan 
Seudun kyläyhdistys ry:n jäsenet 
tervetuloa. Tilaisuus ilmainen.

Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen suunnattuja 
lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai muuttaa tekstiä.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  
Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti:
1. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.fi 

2. netin kautta osoitteessa www.alueviesti.fi  tai
3. postitse osoitteella 

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

ALUEVIESTIÄ KANNATTAA LUKEA
ALUEVIESTIN ILMOITUKSISTA LÖYDÄT ALUEEN PARHAIMMAT
TARJOUKSET JA MUKAVIMMAT TAPAHTUMAT
Otamme suurennuslasin alle jonkun lehtemme ilmoituksista
ja teidän tehtävänne on kertoa kenen ilmoituksesta on kysymys.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Viikon 13 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Katri Nieminen
Sastamala.

Oikea vastaus:
Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy.

Palkinto on noudettavissa
Kiviniityltä Sastamalasta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

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

JÄRJESTÖT

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 9.4.

TUOTEKASSI
Palkinnon lahjoittaa:

Viime viikon arvonnassa onni suosi Helenaa Kyläkadulta.

MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen tapa 

kertoa laajalle kuuntelijakunnallemme erilaisista 
tapahtumista.

Menovinkit kuulet Radio Mantassa arkisin 
klo 9.15, 12.15 ja 17.15 (pe klo 16.15) sekä 

lauantaisin klo 10.15, 13.15 ja 16.00.

Tapahtuman mainonta 
koko viikon menovinkeissä, eli 

yhteensä 18 toistoa vain 50 e (+ alv 22 %).

Mainospaikkasi menovinkkeihin varaat soit-
tamalla Radio Mantan mainosmyyntiin 

03-5141416.
Seuraavan viikon Menovinkit tulee olla perillä 

edellisenä perjantaina klo 12.00 mennessä.
Radio Manta pidättää oikeuden muuttaa ja lyhentää menovinkin tekstiä.

     0700-94433
1,33 e/min+pvm

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 tasatunnein:

Arkisin klo 6-22.
La-su klo 8-22.

Torstai 8.4.Torstai 8.4.
Suoma, Suometar

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 
7.05 Huomenta Mantasta. 8.10 Aa-
muhartaus. 8.20 Päivän hengellinen 
levy. 8.30-8.40 Musaa muksuille. 9.05 
Aamupäivän säveliä. 11.05 Ajan-
kohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Tahdik-
kaasti iltapäivään. 13.05 Levylämpi-
mäisiä. 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 9.4.Perjantai 9.4.
Mikael Agricolan päivä, suomen 

kielen päivä, Elias, Eelis, Eeli, Eljas

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00. 
7.05 Turpakäräjät. Numero studioon 
0700-94433. Lähetykseen soitta-
neiden kesken arvotaan palkinto. 
8.10 Aamuhartaus. 8.20 Päivän 
hengellinen levy. 8.30-8.40 Mantan 
satutuokio. 9.05 Aamupäivän säveliä. 
9.40-9.55 Pekan pakina. Pekka San-
tonen pakinoi. 11.05 Ajankohtaista 

lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen uu-
tisia. 12.05 Tahdikkaasti iltapäivään. 
13.05 Radio Top 20. Paikallisradioiden 
soitetuimmat levyt. 14.05 Tänään per-
jantaina. 15.05 Kevyesti iltapäivällä. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 
Muistojen sävelet. Studiossa Teuski. 
19.30 Alue- ja paikallisuutiset. 20.00 
Belairin penkillä. Studiossa Aulikki. 
Numero lähetykseen 0700-94433.

Lauantai 10.4.Lauantai 10.4.
Tero

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 
8.10 Aamuhartaus. 8.30-8.40 Tuokio 

tenaville. 9.05 Radio Top 20. 10.05 
Viihdeuutiset ja viihdevisa. 10.30 Aa-
mupäivän säveliä. 11.05 Viikon varrelta. 
13.05 Lauantailevyt. 15.00 Lääketieteen 
uutisten viikkokooste. 16.00 Levylämpi-
mäisiä. 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 11.4.Sunnuntai 11.4.
Verna, Minea

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 
Hengellistä musiikkia. 10.00 Jumalanpal-
velus Tyrvään kirkossa. Uusintalähetyk-
siä: 12.05 Pekan pakina. Pekka Santosen 
pakinoiden viikkokooste. 13.05 Viikon 
varrelta. 16.05 Viihdeuutiset ja viihdevi-
sa. 17.05 Listasuosikit. 19.05 Radio Top 
20. 22.05 Muistojen sävelet. 23.00 -7.00 
Illasta aamuun. Musiikkia.

Maanantai 12.4.Maanantai 12.4.
Julia, Julius, Janna, Juliaana

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 
7.05 Mantan aamupala.  8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 9.05-
11.00 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäi-
vän sävelet. 13.05 Listakiikari. Paikal-
lisradioiden Top 20 -listalle pyrkivät 
esittäytyvät. 14.05 Tänään maanantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 

Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketie-
teen uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 
19.30, 21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii 
-lista 20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. 
Musamylly soi läpi yön.

Tiistai 13.4.Tiistai 13.4.
Tellervo

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 
7.05 Mantan aamupala. 9.05 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäi-
vän sävelet. 13.05 Listasuosikit. 14.05 
Tänään tiistaina. 15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 
17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. 
Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 

23.30. Musamylly soi läpi yön.

Keskiviikko 14.4.Keskiviikko 14.4.
Taito

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 
7.05 Mantan aamupala. 8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 9.05-
11.00 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Tätä Suomi 
tanssii. 14.05 Tänään keskiviikkona. 
14.30 Totta vai tarua -kilpailu. Soita 
numeroon 0700-94433. 15.05 Iltapäi-
vän iskelmäkaruselli. 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. Musamylly soi läpi yön.

Keikyän sotaveteraanit. Vie-
lä mahtuu Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnalliseen juhlaan 
Tampereen Pirkkahallille mene-
vään bussiin. Bussi lähtee ti 27.4. 
klo 7.50 Keikyän Kauppakulmalta 
ja klo 8 Pehulan torilta. Paluu arvi-
olta klo 16-17 välillä. Bussimatka 
ilmainen. Ilm. pj. Matti Ahvoselle 
p. 050-5661523 tai siht. Jorma Vir-
ralle p. 5133776 la 3.4. menn.

Kiikan Nuorisoseura. La 8.5. 
lähdetään Ahaa Teatteriin Tam-
pereelle katsomaan Tatun ja Pa-
tun Outo loma. Esitys tarkoitettu 
yli 4-vuotiaille. Lippuvaraukset 
7.4. menn. p. 03-5136091/Heidi.

Kiikan Riento. Nyt alkavat suosi-
tut lasten maastojuoksut, to 15.4. 
klo 18 Kiikan koululla. Sarjat 3-5-
7-9-11-13-15-17-N/M. Varau-
tukaa maantiejuoksuun, koska 
pururadalla on vielä paljon lun-
ta. Säävaraus, huomaa myös, et-
tä päivä on torstai. Seuraa ilmoi-
tuksia, tied. Leila 050- 3433910.

Kiikoisten Kirma. Kirman urhei-
luvälineiden kirppis ja MLL:n las-
tentarvikkeiden kirppis la 10.4. 
Kiikoisten seurantalolla klo 10-
14. Tuo tarpeettomaksi käy-
neet urheiluvälineesi/-vaatteesi 
myyntiin Kirman urheilukirppis-
osastolle. Hinnoittele ja tuo seu-
rantalolle pe 9.4. klo 18-19. Ei vä-
lityspalkkiota. Kysy lisää Hannal-
ta, p. 041-4342877.

Kutalan Nuorisoseura. Sikahy-
vät Hytittömät suunnittelupalave-
ri NS-talolla to 8.4. klo 18.30. Kaik-
ki tervetulleita! Toivottavasti ne 
talkoolaiset jotka eivät pääse mu-
kaan ilmoittaisivat koollekutsujal-
le halustaan osallistua juhlien to-
teuttamiseen. Yhteydenotot ja li-
sät. Matti Ranta p. 0400-520455 tai 
matti.ranta@kopteri.net

Lavian Martat. Mausteilta Lavi-
an OP:lla ke 14.4. klo 18. 

MLL Tyrvään-Vammalan yh-
distys. La 10.4. Ravintola Patruu-
nassa klo 10-13 Kestokipinät ja 
perinteinen lastenvaatteiden ja 
-tarvikkeiden kirppis yhtäaikaa. 
Ke 14.4. perhekahvila Nuoriso-
talo Pilvessä klo 10-13. Vapaata 
oleskelua mukavassa seurassa. 
Lisätietoja www.mll.kopteri.net

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Elsankamari ke 14.4 klo 13.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki avoinna pe 9.4. klo 9-12. 
Hopuntie 1.

Psoriasisliitto. Psoriasisluento 
ma 19.4. klo 18 Sastamalan Kau-
pungin kirjaston Lizelius-salis-
sa, osoite Sillankorvankatu 1, 2 
krs. Ihotautien erikoislääkäri Ra-
fael Pasternack luennoi aiheesta 
Psoriaasi ja nivelpsoriaasi pitkä-
aikaissairautena ja eri hoitomah-
dollisuudet. Kahvitarjoilu alkaen 
klo 17.30. Vapaa pääsy! 

Putajan Ponsi. Vielä mahtuu 
mukaan Puutarhamessu-retkel-
le Pirkkahalliin su 18.4. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Maijalle p. 
050-3246378.

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 15: Ma 12.4. klo 15-
16.30 Seukku, klo 17-18.30 Sam-
maljoki ja Suodenniemi, klo 
18.30-20 Vähähaaran kotiseutu-
talo; kevätpäättäjäiset ulkona, 
Ti 13.4. klo 17-18.30 Salokunnan 
koulu ja Stormin koulu, Ke 14.4. 

klo 17-18.30 Illon koulu ja Tyr-
väänkylän Pikkupirtti, To 15.4. klo 
17-18 Liikuntakerho ja klo 18-19 
Tanssikerho Häijään koululla, klo 
18-19.30 Heppakerho 2 Lesosen 
tallilla. Työpalvelukurssi Pikku-
pirtillä 22.4. klo 17-20 ilm. ja tied. 
21.4. mennessä p. 040-5737585/
Outi. Kerhonohjaajakurssi yli 
13-vuotiaille Pirjon Pirtillä Äet-
sässä  23.-24.4. Huom! ilm. 9.4. 
mennessä p. 040-5737585/Outi

Sastamalan Opiston kirjoitta-
jayhdistys. La 10.4. klo 10 ko-
koonnumme Opistotalon alasa-
liin sopimaan Opiston näyttely-
päivien kahvilanpidon vuoroista 
ja kirjojen myynnistä. Kaikki sii-
hen lupautuneet mukaan. Kaik-
ki yhdistyksen jäsenet kokoon-
tuvat klo 11 päättämään muista 
tärkeistä asioista. Suunnittelem-
me myös loppuvuoden tapahtu-
mia ja merkitsemme ylös päivä-
määriä ym.

Sastamalan Seudun Nivelpii-
ri. Piiri kokoontuu ke 14.4. klo 
18 Kauppalantalolla Puistokatu 
10. Fysiatri Jyri Manninen kertoo 
harjoittelun merkityksestä ke-
hoon. Tiedustelut 045-1388813.

Satakunnan Allergia- ja Ast-
mayhdistys. Yhdistys järjes-
tää Huittisten terveyskeskuk-
sessa, Risto Rytinkatu 53, Pikku-
lasten ruoka-allergiat -luennon. 
Allergianeuvoja, terveydenhoi-
taja AMK Ritva Söderström luen-
noi aiheesta ke 14.4. klo 18. Lu-
ennon jälkeen perustetaan Huit-
tisiin oma allergisten ja astma-
lasten vanhempainkerho, jonka 
olisi tarkoitus kokoontua jatkos-
sa kerran kuussa neuvolan ti-
loissa. Se tarjoaisi allergisten las-
ten vanhemmille vertaistukea ja 
eväitä allergiaperheen arkeen. Ti-
laisuuteen on kaikilla halukkailla 
vapaa pääsy.

Sastamalan seudun erityislas-
ten tukiryhmä ERKKI. Su 11.4. 
klo 12-13.30 uintivuoromme Kii-
kan uimahallissa. Ke 14.4. klo 18 
Vammalan seurakuntatalolla lu-
ento: Lapsi ja perhe - käsikädes-
sä kohti huomista: lapsen ja van-
hemman vuorovaikutus, kehi-
tyksen riskitekijät ja kehitystä 
suojaavat tekijät, riittävän hyvä 
vanhemmuus, perheen ihmis-
suhteet, kehitysvaiheet ja moni-
muotoisuus, toimiva perhe. Lu-
ennoitsijana on LT, apulaisylilää-
käri Mirjami Mäntymaa, TAYS:sta. 
Vastuualueenaan lastenpsykiat-
ria. Luento on maksuton.

Spr-Ystävänpirtti. Avoinna ma-
pe 10-15. Ma 12.4. klo 13 Yhteis-
laulua Vilja Rannikko laulattaa. Ti 
13.4. klo 10.30 Näytelmäpiiri, klo 
13 Bingo! Ke 14.4. klo 12 Tietokil-
pailu, klo 13-16 Omaishoitajien 
päiväryhmä. To 15.4. klo 9 Käsi-
työpiiri, klo 13 Keskustelutuokio. 
Pe 16.4. klo 13 Hengellinen tuo-
kio. Tervetuloa!

Suunta-Sepot. Nuorisojaosto ja 
nuoret. Suunnistuskouluohjaaji-
en tapaaminen pe 9.4. klo 18 Vin-
kissä. Katsaus alkavaan suunnis-
tuskouluun. Tervetuloa!

TSL:n Huittisten Seudun Opin-
tojärjestö. Toimikunta kokoon-
tuu järjestäytymään to 15.4. klo 
18 ay-toimistolle, Kylänraitti 2 
Huittinen.Uudet ja vanhat jä-
senet tervetuloa, myös varajä-
senet.

Vammalan Automiehet os 073. 
Ilmoittautumiset Rufolfin Kei-
taan Kevätmatineaan 24.4. vii-
meistään kevätkokouksessa 10.4. 
Jaatsin kahvilassa. Tule samalla 
kuittaamaan lakkoavustuksesi, 
jos olit lakon piirissä. Tervetuloa.

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Ma 12.4. kerhoon vieraaksi Ma-
rita Pitkänen kertomaan Kelan 
etuuksista, tule kuulemaan ja 
kysymään. Kahvitusvuorossa on 
johtokunta. Tervetuloa uudet ja 
vanhat jäsenet.

Vammalan Invalidit. Ma 12.4. 
klo 17.30 lauluilta Seukulla, 
ota kaveri mukaan ja tule lau-
lamaan. Jäsenistön kokous ma 
19.4. klo 18 Seukulla. Su 2.5. vie-
tämme kirkkopyhää Tyrvään kir-
kossa, jonka jälkeen ruokailu ja 
yhdessäoloa seurakuntatalol-
la, mukana kirkkoherra Paavilai-
nen. Ilm. ruokailun vuoksi 18.4. 
menn. kirpputorille, p. 5112466. 
Vammalan Invalidit ja SPR ”Hyvät 
Ystävät” järjestää liikunnallisen il-
lan Seukulla ma 26.4. klo 17.30 
opastajana VAU:n iloliikuttajat, 
tasapainoilua. sisägurling, pu-
hallustikka, boccia, jumppaa ym. 
erilaisia pelejä, ystävänpirttiläis-
ten ohjelmaa, tilaisuus on kaikil-
le avoin, tervetuloa joukolla mu-
kaan. Kirpptorilla alemyynti, kas-
sikaupalla vaatetavaraa, av. ma-
pe 10.30-15, la 10-14, su 11-15 
Nuutilankatu 4 sisäänkäynti Ho-
punkadun puolelta. Tervetuloa.

Vammalan Kaatuneitten omai-
set. Kuukausikokous Vamma-
lan seurakuntatalossa Rantasa-
li 14.4. klo 14 mm. keskustellaan 
kulttuuripäiville osallistumisesta 
(Ilmajoella 19.-20.6.). Tervetuloa 
kaikki jäsenet mukaan!

Vammalan Naisvoimistelijat. 
Jäsenetukampanja Vaasan & Vaa-
san leipomon myymälässä huhti-
kuun ajan! Katso lisää nettisivuil-
tamme www.vammalannaisvoi-
mistelijat.sporttisaitti.com

Vammalan Retkeilijät. Lapin 
ruskamatkalle 10.9. vielä muu-
tama paikka vapaana. Yhdistys 

osallistuu matkan kustannuksiin. 
Soita Hannulle 050-5651546. 
Pyöräretket alkavat 27.4. Läh-
tö klo 17.30 rantasaunalta Hou-
runkoskelle. Ennen lähtöä kah-
vitus saunalla. Ensimmäinen ke-
vään mörriretki on Karkussa en-
tisellä Hoikalla, entisellä Luovilla 
11.4. klo 17! Tervetuloa ulkoile-
maan kanssamme. Ota makka-
raeväät ja liukuri/pulkka, mikäli 
lunta riittää.

Vammalan seudun taideyh-
distys. Huom! 4.4. ei ole avoimia 
ovia Taiderannassa. Vasta 11.4. 
klo 16 alkaen.

Vammalan seudun Voima. Ke-
vään maastojuoksut alkavat to 
15.4. klo 18 Kiikan koululla. Sarjat 
3-5-7-9-11-13-15-17-N/M. Kaik-
ki palkitaan (kelivaraus). Muis-
ta seurata ilmoituksia. Yu-jaos-
ton kokous pe 9.4. klo 18 seuran 
toimistolla. Yleisurheilu: SM-mo-
niottelut 2010: Järjestelytoimi-
kunnan kokous to 15.4. klo 18 
seuran toimistolla Asemakatu 5. 
Järjestelytoimikunnan kokoon-
pano: Esko Isotalo pj., Pauli Pit-
käkoski, Harri Reunanen, Mikko 
Viitamaa, Leila Salmi, Ritva Väl-
läri, Ringa Junnila ja kaupungin 
edustajana Jari Aho.

Vammalan Sosialidemokraa-
tit. Johtokunta kokoontuu ke 
14.4. klo 18 kaupungintalossa, IV 
krs. Asiana mm. vapunaaton vas-
taanottajaiset.

Vasemmistoliiton Mouhijär-
ven yhdistys. Yhdistys järjestää 
perinteisen vappuaatonjuhlan 
Koiviston Kestikievarissa pe 30.4. 
klo 18. Omakustanteinen ruokai-
lu. Juhlimme samalla 20-vuotias-
ta vasemmistoliittoa. Ilmottautu-
miset viimeistään 20.4. mennes-
sä Reino 050-5275727 ja Pirkko 
040-8014655.

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

Citroen Jumper 2,2 HDI -04 
paljon varusteita aj. 149 tkm 
mahd. vaihto asuntoautoon. 
Hp. 11200,-. Puh. 0400-732304.

Derbi Senda DRD Racing -04 
tod. siisti hp. 1600 e. 0400-
861243.

Derpi X-racesm 50 v-08 huol-
tokirja h. 1600 e. 050-5302666.

Tytön käytössä ollut Keeway 
Focus moposkootteri vm.  06. 
Aj. 5200, siisti, huollettu. Hp. 
690,-. P. 050-3535556.

Mazda 626 2.2 vm-91 306 tkm 
850 e leimaa vuod. loppuun 
0500-965735.

Subaru pick-up 1.8 -91 4x4 
aj. 155 tkm, uudehkot kitkat + 
kesärenk. Huollettu. H. 950,-. 
0400-736196.

Hyvä Super Major vm-61 au-
ra, äes, takalevy. 2800,-. 040-
5324275.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

OK-tontti hyvällä paikalla 
Huittisissa. Rakennusoikeus yli 
400 m2.Vesi, viemäri ja sähköt 
rajalla. Tee tarjous! 02-566101.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

RT-huoneisto 65 m2 2h+k+s+ 
ph+vh+wc+ulkovarasto. Siis-
ti ja hyväkuntoinen. Toimiva 
pohjaratkaisu. Istutuksin ra-
jattu piha-alue länteen. Kivet-
ty patio. Rauhallisella alueel-
la 1 km Vammalan keskustaan. 
Tied. 0400-768241.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 9.4. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Vielä jäljellä hyvää hepan hei-
nää pikkupaaleissa. Tiedus-
tele numerosta 0500-755994.

Huonekaluja ja roinaa yhteen-
sä 500 euroo. P. 045-2657261.

Auton kesärenk. Opel Vectra 
14” vanteineen. 040-5313153.

Kirjahylly, sohvia, sänkyjä, kei-
nutuoli, pöytäryhmiä, tv-taso-
ja, edestävedettävä sänky, van-
ha keittiökaappi, arkku, man-
keli, mattoja, Arabiaa, astioita, 
maljakoita ym. kodinirtainta. 
Välitysmyynti, Sastamalank. 3, 
Vla p. 03-5114805.

MYYDÄÄN
sekalaista

Tuoretta koivu- ja sekaklapia 
040-5694920.

Tuoretta koivu- ja sekaklapia 
33/28 e/m3. 040-5342250.

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

Kuiva- sekä säilöheinää pyö-
röpaalissa. 0500-238622.

Paalikärry 9,5 m p. 040-
5706452.

Tyttöjen polkupyöriä. Pun.
Tunturi Shine 26” kuin uusi Hp. 
220 e. Sin. Nopsa 24”, hieno,  
Hp. 120 e. P. 0400-787605.

Tyttöjen polkupyörä Tuntu-
ri Shope 24” 7 vaihdetta hy-
väkunt. H. 170,-. Puh. 050-
5827911.

Käytetty puukiuas Kastor 160. 
H. 30 e. 050-3636528.

Edulliset renkaat ja vanteet 
meiltä esim. 195/65-15 Nokian 
NRE 65 e/kpl, 175/65-14 alk. 38 
e/kpl, 17” aluvanteet alk. 290 e/
srj. MS Rallyshop Oy, Laukulan-
tie 3, 38220 Sastamala p. 040-
1733343, 050-3059191.

ANNETAAN
Kesyyntynyt löytökissanpen-
tu puolivarttunut n. 6 kk, ho-
peanharmaa, kilttilluontoinen. 
P. 040-5751079.

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
Parveke- ja terassilasitukset

Tuulilasinvaihdot • Liukuovet
Sälekaihtimet • Lasitusalan työt

Huittisten Lasipaja Oy, 
Puh. 044-0566386.

lasipaja@dnainternet.net 

Hieno, siisti 523iA 2.5i 
vm-96 E39 6-syl.kats 2/10.

 Km 282000. Hienoilla varust., 
h. 4900-‚.Kysy lisää. 

0400-950718.

Kalustettu työmaaparakki, 
sis. WC, koko 3x6 m, 

vaihtolavakiskoilla. 200 e/kk.
0400-627112.

OSTETAAN

Ajoleikkuri epäkuntoinen 
huomioidaan! Voi tarjota. 040-
5415806.

Autot ym. metalliromut 
0-200 e/tn. Nouto! P. 050-
9130330.

Klapikone Hakki, Japa Pa-
lax. Kaikki huomioidaan. 040-
5415806.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

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

Ostetaan moottorivene, luji-
temuovinen, n. 40 hevosvoi-
maa, 4-tahtikone, täkki eli kan-
si, hyväkuntoinen, kauko-oh-
jauslaitteilla. Omaan käyttöön. 
Sähkökäynnistys. Timo Nurmi 
050-3364039.

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

Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nu-
meroon 0500 335 595. Johan 
tapahtuu. Vammalan Osa-
myynti Oy Autopurkaamo.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

1h+kk Vammala keskusta hissi. 
P. 050-5003577.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

3h+k+wc+sauna 95 m2 10 
km Vammalan kesk. P. 0500-
725969. Myös tallipaikkoja he-
vosille.

Keskusta KT 2h+kk+kph 45 
m2. Vuokra 460 e/kk. Vakuus 2 
kk. Lisät. Vlan Kiint. väl., Puis-
tok. 18, 03-5114714, 050-
5663120.

H-kyrössä kalust. mökki ran-
nalla. Koko kesä 3 te. 045-
2763270.

Pieni OK-talo mukavuuksil-
la H-kyrössä. Vapaa. 0400-
634977.

Peltoa 9,66 ha puh. 040-
5312371.

HALUTAAN
VUOKRATA

Lavialta asunto/huone yhdel-
le. Puh. 040-8275246.

Kesämökki järven rannalta vii-
kolla 28, max 25 km Vammalan 
keskustasta. Tarjoa, puh. 050 
5944765.

Rivitaloasunto  Vamma-
lan eteläpuolelta, puh. 050- 
3820974.

Liikehuoneisto Sastamalan 
keskustasta. Puh. 040-5650406.

Mummonmökki tai isom-
pi Vammalan lähistöltä n. 7 kk 
ajaksi. P. 0500-722300.

OK/rivitalo pikaisesti Sasta-
malan alueelta luotettavalle 
koiraihmiselle. Varma vuokra!! 
045-1396420.

SEKALAISTA
Eilan ja Ritvan risteily Silja Eu-
ropalla 19.4. B2 hyt. a. 17 e. Ilm. 
Matkapojat.

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

Hei sinä 18 v. täyttänyt, torin 
jäätelökioski hakee kesätyön-
tekijöitä. Tied. 0400-212302/
Maarit Tuomisto.

Klimppisoppalounas su 11.4. 
klo 13 Kiikoisissa Kylätalol-
la Kauvatsantie 15. Tervetuloa 
nauttimaan vanhanajan klimp-
pisoppaa, jälkiruokana kahvi 
kastamisen kera. 10,-. Järj. Ky-
läseura.

Maanajot, puunajot yms. ko-
netyöt. Autojen ja maatalous-
koneiden huollot ja korjaukset 
040-5694920 Janne Lehtimäki

Ostetaan moottorivene, luji-
temuovinen, n. 40 hevosvoi-
maa, 4-tahtikone, täkki eli kan-
si, hyväkuntoinen, kauko-oh-
jauslaitteilla. Omaan käyttöön. 
Sähkökäynnistys. Timo Nurmi 
050-3364039.

Pensasaitojen leikkuut ajan-
kohtaisia, kevätsiivoukset (ik-
kunoiden pesut), rännien puh-
distukset jne. 050-5246709 
(Heikki) 050-5444590 (Tarja).

Taito-viikko 12.-16.4. Helmi-
korupaja ma-ti. Ilmoittaudu 
lasten ja nuorten kesäkursseil-
le! Lasten töitä esillä. Taitokes-
kus Sastamala, Asemakatu 1 
ma 9-18, ti-to 9-17, pe 9-15 p. 
03-5112128.

Tulla tupsahdappas tupaam-
me tutustumaan Tammisen 
Tellen tauluihin 10.-11.4. klo 
12-18 puh. 040-3097046.

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

KIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954. 

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

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Inva Kirppis, Hopunk. 18, Lid-
liä vastap. Poistomyynnissä 
asusteita 1 e kassi. Myös las-
ten. Tervetuloa!

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

Kirpputori Valonpilkku Pik-
kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 
10-13. Lahjoituksia vastaanote-
taan puh. 044-5112907.

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

MLL Tyrvää-Vammala järjestää: 
Perinteinen lastenvaatteiden 
ja -tarvikkeiden kirppis ja 
Kestokipinät la 10.4. klo 10-13 
Patruunassa.

Kamat meille, rahat teille! Näin 
toimii Tähti-Kirppis. Tuote-
hälyttimet + videovalv. Uu-
det ”äijä”paikat vain 1,-/päi-
vä. Myyntipaikkavaraukset p. 
03-5112660. Av. ark. 10-18, la-
su 11-15 Nuutilankuja 4, Vam-
mala.

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

Aamupalaa tarjolla 
Mantan taajuuksilla
Radio Mantan arkiaamut uu-
distuvat. Ensi maanantais-
ta lähtien arkiaamujen aamu-
hartaus kuullaan kello 6.40. ja 
kello 7 uutisten jälkeen start-
taa asiaa ja viihdettä tarjoava 
Mantan aamupala. 

STT:n uutiset kuullaan aa-
mulähetyksen aikana puolen 
tunnin välein. Maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
Aamupalalla on myös tarjolla 
Pekan pakina kello 8.40. Tur-
pakäräjillä ollaan tuttuun ta-

paan perjantaiaamuisin kel-
lo 7-8. Lauantaiaamuisin aa-
muhartaus kuullaan edelleen 
kello 8.10. ja lauantaiaamuisin 
Manta tarjoaa myös ”Tuokion 
tenaville”, joka alkaa kello 8.30. 
sadulla ja jatkuu musiikilla.

Livena studiossa Jussi Syren & Groundbreakers

Cadillac Ranch 
starttaa Mantassa
Radio Mantassa starttaa 
15.4.2010 kello 20.00 Jussi Sy-
renin luotsaama ohjelma Ca-
dillac Ranch.

Ensimmäisessä ohjelmassa 
Radio Mantan studioon live-
keikalle saapuu Jussi Syren & 
Groundbreakers.

Ohjelma kuullaan Ra-
dio Mantan taajuuksilla ker-
ran kuussa torstai-iltana kello 

20.00-21.00 ja uusintana seu-
raavana lauantai-iltana.

Cadillac Ranch –ohjelmas-
sa Jussi Syren johdattaa kuuli-
jat amerikkalaisen roots-mu-
siikin rikkaaseen maailmaan 
– alkuperäisen rock’n rollin 
alkulähteille. Luvassa on siis 
amerikanherkkua laidasta lai-
taan – rockabillystä bluesiin ja 
countrysta cajuniin.

Jussi Syrenin luotsaama musiikkiohjelma starttaa Radio Mantassa ensi viikon 
torstaina.
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Sisäministeri Anne Holmlund
on tavattavissa Kokemäellä

perjantaina 9.4. S-Marketin 
edustalla klo 14.00-14.45 

kahvitarjoilun kera sekä
Huittisissa K-Supermarket

Lautturin edustalla
klo 15.30-16.15.

Huittisissa makkaratarjoilu!
Tervetuloa  keskustelemaan!

jolla on

LEVYTANSSIT
Lauhan Maijapirtillä pe 9.4. klo 20-
Tahdittajana 
Kaisa & Kumppanit,
 jonka musiikkia soitetaan levyiltä.

Liput 10 e, puffetti.

Lions Club Huittinen

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.800 €
€ €

Tervetuloa!

 KINO  Ohjelmisto ajalla
  9.-14.4.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

-k13/11- 1h 35min  8€

   -k11/9- 1h 50min 8€   

   PE, LA ja SU
         19.00

KOMEDIAN 
YSTÄVILLE

PE, LA, SU 19.00
MA-KE        19.00

  LA, SU  19.00
  MA-KE  19.00

 LA ja SU 16.30

  -K7/5-  1h 27min 8€

    KOTIMAINEN
       YLLÄTYS-
       ENSI-ILTA

-k11/9- 1h 39min 7,50€

     ODOTETTU 
       ENSI-ILTA

Jatkaa ohjelmistos-
sa 11.4. jälkeenkin

Ajalla 9.-14.4. 7,5€

Pe, La, Su, Ti, Ke 18.30  
K-15  1 h 55 min  

Erikoismiehet 
reserviin
Viime vuoden heinäkuussa 
palveluksensa aloittaneet, 
270 vrk palvelevat varus-
miehet kotiutuvat tänään. 
Porin Prikaatista siirtyy re-
serviin 92 miehistön vaati-
viin erikoistehtäviin kou-
lutettua ”Porilaista”. 

Heidät on koulutettu 
mm. lääkintämiehiksi, soti-

laspoliiseiksi ja työkoneen-
kuljettajiksi. Eilen pidetyssä 
kotiuttamisjuhlassa palkit-
tiin 16 mallikkaasti varus-
miespalveluksensa suorit-
tanutta kotiutuvaa. Jake-
lualueeltamme palkittiin 
korpraali Juho Vanha-Juhe 
(Punkalaidun) ja korpraa-
li Jarkko Suittio (Huittinen).

Viikon vinkeä

ALUEENSA

KATTAVIN

ALUEENSA

KATTAVIN
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Wanha Vanilla on 
romantikon aarreaitta

 Maija Latva

Ihania sisustustavaroita myy-
vä Wanha Vanilla avaa oven-
sa Vammalassa Vinkintiel-
lä tulevana lauantaina ja siitä 
eteenpäin pikkuinen myymälä 
on avoinna lauantaisin ja sun-
nuntaisin kello 10-14. Äidin 
ja tyttären, Päivikki Peuranie-
men ja Kati Järvisen yhteinen 
yritys on vuosikausien haavei-
lun tulos.

Pääosin tanskalaista,
mutta myös kotimaista

Wanha Vanilla myy lähinnä 
maalaisromanttista piensisus-
tustavaraa, joka on pääosin 
tanskalaista, mutta yrityksellä 
on myös omaa mallistoa: tyy-
nynpäällisiä, pussukoita sekä 
esimerkiksi ihastuttavia uniik-
keja verhoja, jotka on ommel-
tu vanhoista lakanoista ja pit-
seistä. 

-Kotisivumme ovat paras-
ta aikaa teon alla ja niiden val-
mistumisen jälkeen olemme 
suunnitelleet myös verkko-
kaupan aloittamista, Kati pal-
jastaa.

Kati Järvinen (kuvassa) on jo pitkään haaveillut omasta pienestä sisustusputiikista ja hän teki toiveista totta äitinsä 
Päivikki Peuraniemen kanssa. Molemmat naiset ovat hurahtaneita maalaisromanttiseen tyyliin.

Yrityksellä on myös omaa 
mallistoa, esimerkik-
si ihastuttavia uniikkeja 
verhoja, jotka on ommel-
tu vanhoista lakanoista ja 
pitseistä. 

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.

Huoli nuorista poiki idean 
hyväntekeväisyyspäivästä
Sastamalassa, Liikuntakes-
kus Pinkissä järjestetään 
tulevana lauantaina Hyvän 
olon hyväntekeväisyyspäi-
vä. Ovet avautuvat kello 11.

Päivän teemana on hy-
vinvointi, terveys ja kaune-
us.

Tapahtuman tuotto lah-
joitetaan Sastamalan psy-
kiatrisen poliklinikan nuor-
ten avohoidolle.

Mukana olevat yrityk-
set esittelevät tilaisuudes-
sa tuotteitaan ja Kesport 

K-M Järvinen järjestää ar-
vonnan, jonka tuotto lah-
joitetaan myös hyvänteke-
väisyyteen.

Kello 12 on luento ra-
vitsemuksesta ja noin kello 
13.30 alkaa jumppamaraton, 
jossa on mahdollisuus tutus-
tua eri jumppiin.

Asiakkaita otetaan tun-
neille ilmoittautumis- ja tu-
lojärjestyksessä.

  -Idea tällaisen tapahtu-
man järjestämiseksi syntyi 
viime syksynä, kun mietim-

me nuorison pahoinvointia. 
Halusimme erityisesti tukea 
jotakin paikallista yhdistys-
tä tai osastoa, joka toimii 
nuorten hyväksi. Juteltuam-
me avohoidon osaston hoi-
tajan kanssa päädyimme tä-
hän kohteeseen, selvittää Jo-
hanna Kastikainen Pinkistä. 
Hänen toiveenaan on, että 
varat käytettäisiin esimer-
kiksi osaston nuorten har-
rastuksiin.

Tilaisuuteen ovat kaikki 
tervetulleita.

Kauppa palkkaa 
enemmän kesätyöntekijöitä 
kuin viime vuonna
Jopa 90 prosenttia kaupan 
yrityksistä pitää ennallaan 
tai kasvattaa kesätyönteki-
jöitten määrää ensi kesänä.

Elinkeinoelämän Kes-
kusliiton selvityksen mu-
kaan yli 90 prosenttia kau-

pan alan yrityksistä lisää tai 
pitää ennallaan kesätyönte-
kijöiden ja harjoittelijoiden 
määrän vuosina 2010 - 2012 
verrattuna vuoteen 2009. 
Taloudellisen tiedotustoi-
miston kyselyn mukaan 

puolestaan 82 prosent-
tia kaupan yrityksistä pi-
tää ennallaan tai kasvat-
taa kesätyöntekijöiden 
määrää tänä vuonna vii-
me vuoteen verrattuna.

Viime kesänä kaup-
pa tarjosi työtä noin 20 
000 kesätyöntekijälle ja 
harjoittelijalle, josta au-
tokauppa työllisti viisi 
prosenttia, tukkukaup-
pa 15 ja vähittäiskauppa 
80 prosenttia.

-Ensimmäinen työ-
kokemus on nuorelle 

merkittävä asia. Se joko vah-
vistaa tai muuttaa sitä mieli-
kuvaa, joka nuorella on työ-
elämästä yleensä ja erityi-
sesti ensimmäisen kesätyö-
paikan tarjonneesta alasta. 
Kaupan alan vahvuutena on 
ihmisläheinen asiakaspal-
velutyö” asiantuntija Mervi 
Angerma-Niittylä Kaupan 
liitosta kertoo.

Taloudellisen tiedo-
tustoimiston nuorisotut-
kimuksen mukaan riittä-
vän palkan jälkeen nuorten 
mielestä tärkeimpiä seikko-
ja työssä ovat mukava työ, 
ilmapiiri ja viihtyisä työ-
ympäristö, ihmisten kans-
sa oleminen, mielenkiin-
toinen ja mielekäs työ, työ-
kaverit sekä monipuolisuus 
ja vaihtelevuus.
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Palvelemme sunnuntaisin 12-18 
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VARHAIS-
KAALI
Unkari

Ville Vallaton

MONIPAKKAUS
mansikka-banaani, päärynä-vanilja 
ja päärynä-mansikka limonaadijää
12 kpl/pkt 360-480 g (8,31-6,23 kg)

SAVU-
KIRJOLOHIFILEE
Voimassa to-la 8.-10.4.

Valio

JUUSTOVIIPALEET
Oltermanni, Polar, Kippari, sinileima 
emmental ja Salaneuvos 17%
150 g (15,00 kg) 

MAALAISKAURALEIPÄ
580 g (3,05 kg)

Siemenettömät vihreät

VIINIRYPÄLEET
Intia, 500 g (2,98 kg)

Ilman korttia 1,99 rs (3,98 kg)

Torstai-lauantai 
Lihamestarin suomalainen
NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA

Mummon
PIHVIT JA 
LIHAPYÖRKÄT
280-300 g (5,32-4,97 kg)
Ilman korttia 1,89 rs (6,75- ?? kg)

554949
kg

Kariniemen kananpojan 
FILEESUIKALEET
250-300 g (6,00-5,00 kg)
rajoitus: 2 erää/talous 

HK viljapossun 
SISÄPAISTI
hunajapippuri 
n. 1,2 kg
 

Snellman maustettu 
PORSAAN 
UUNIFILEE
n.1,4 kg 

559595
kg

Ilman korttia 5,90/2 rs 
(11,80-9,83 kg), yksittäin 2,95 rs

-49 %
Voimassa 15.4. asti

330000
2
rs

Likkojen Lenkki  Tampereen Pyynikillä la 
22.5. Aloita lenkille valmistautuminen ja 
nouda oma kuntokorttisi K-supermarketista! 

Hinnat voimassa to-su 8.-11.4. ja K-Plussa-tuotteet 2.5. asti, ellei toisin mainita.

Forssan 

SALAATIT
peruna, italian ja
punajuuri (ei kevyet)
400 g (2,50 kg)

Valiojogurtti maustetut  
JOGURTIT
200 g (1,25 kg)

Ilman korttia 1,75 rs (8,75 kg) Ilman korttia 3,58/2 rs (4,48 kg)
yksittäin 1,79 rs

Ilman korttia 1,72/4 prk (2,15 kg)
yksittäin 0,43 prk

Ilman korttia 1,50/2 prk (5,00 kg)
yksittäin 0,75 prk

200 100 100089
2 
rs

4 
prk

2 
prk

rs

Voimassa 15.4. asti 

-49 %

Kariniemen kananpojan
paneroidut

NUGGETIT 
200 g (4,45 kg)

-44 % -33 %-41 %

Valiojogurtti 

LAKTOOSITTOMAT
JOGURTIT
150 g (3,33 kg)

-25 %

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 

199
pkt

Perjantaina 
Paulig Juhla Mokka

KAHVI
500 g (3,98 kg)
2 pkt/talous

Ilman korttia ja seuraavat paketit 2,76 pkt (5,52 kg)

KONSULENTIT

Perjantai 9.4.   YLÄNE, LINKOSUO
Lauantai 10.4. SAVUPOJAT, PYYMÄKI
Maanantai 12.4. HEINON LEIPOMO
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