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Sylvään koulun oppilaita tänään televisiossa

TV2:n Suomi express 
laittaa kiusaamisen kuriin
Kiusaaminen aloitetaan päi-
väkodissa, se jatkuu koulus-
sa ja myöhemmin työpaikalla. 
Kiusaaminen on arkea, mutta 
niin on jo myös siihen puut-
tuminen. Ohjelma kysyy kat-
sojilta, miten he ovat saaneet 
kiusaamisen loppumaan. Oh-
jelmassa vieraillaan kahdel-
la koululla, Sylvään koulus-
sa Sastamalassa ja Pyhäselän 
koulussa Joensuussa. Kum-
massakin koulussa on otettu 
kiusaaminen vakavasti ja ke-

hitetty oma ehkäisymalli. Sas-
tamalassa Suomi express pää-
si seuraamaan aitoa selvittely-
tilannetta.

Poikien aamuista nujakoin-
tia käydään läpi erityisopetta-
ja Mikko Mustanojan johdol-
la. Tukioppilaat Sanni Halme, 
Liisa Heikkinen ja Annamaria 
Lemmetyinen ruotivat kiusaa-
mista ja kertovat Sylvään tavas-
ta puuttua koulukiusaamiseen.

Ohjelma nähdään  TV2:lla 
tänään kello 19.20.

ikkunat • ovet • asennus

              Kari Männistö 050 409 7976
Koti
      kuntoon!

Lounastarjous

KAIKKI
KEBABIT

TAI 
PIZZAT

+ 0,3 l juoma

6€
ark. klo 10.30-14.30

Aittalahdenkatu 6, Sastamala
SOITA JA TILAA!

Puh. (03) 511 5222
ma-la 10.30-21.30

su 12.00-21.30
Pe ja la avoinna aina 05 asti!

Käy sivuillamme
www.keskuskuva.fi 
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Ministeri Anne Holmlund 
kuunteli kansan mietteitä 
Kokemäellä ja Huittisissa

 Hannu Virtanen

Keskustelua käytiin laidas-
ta laitaan, kun sisäasiainmi-
nisteri Anne Holmlund vie-
raili Kokemäellä ja Huittisis-
sa viime perjantaina Kokoo-
mus Kuuntelee -kiertueen 
merkeissä. 

Esillä keskusteluissa olivat 
vaalirahoitus, edustaja Marja 
Tiura, väestönsuojat, tervey-
denhuolto, kuntaliitokset, po-
liisin näkyvyys sekä hätäkes-
kuslaitoksen uudistustyö.

-Aika moni on halunnut 
täällä kertoa kantansa aselain 
uudistukseen. Minusta on 
ihan hyvä, että keskustelua sii-
tä käydään, koska paljon myös 
väärää tietoa liikkuu, ministeri 
totesi Huittisissa K-Supermar-
ket Lautturin edustalla esiin 
nousseista kysymyksistä. 

-On tietysti myös minun 
etuni, että voin kertoa, missä 
kohtaa eri uudistusten kanssa 
mennään. Toki myös kritiik-
kiä on mahdollisuus esittää ja 
se pitää myös pystyä vastaan-
ottamaan. Sitähän varten me 
päättäjät olemme.

-Kun asiat liittyvät omaan 
hallinnonalaani, vastauksen 
voin antaa heti. Mutta meillä 
on sellainen tavoite, että kun 
ne liittyvät muiden ministeri-
en hallinnonalaan, viesti vie-
dään eteen päin. 

Hätäkeskusratkaisu ja 
poliisin näkyvyys

Pirkanmaalla ulvilalainen si-
säministeri tunnetaan nyt 
päättäjänä, joka teki hätäkes-
kusratkaisun Porin eduksi 
Tampereeseen nähden. 

-Ratkaisu on tehty ja sen mu-
kaan tullaan toimimaan. Tavoi-
teaikataulu on asetettu. Ensim-
mäisiä ovat Helsingin siirtämi-
nen Keravalle, ja seuraavana 
ovat vuorossa Lappi ja Oulu. 

-Meillä on myös käynnisty-
nyt hätäkeskuslaitoksen HAK-
MU-hanke, joka käytännös-
sä varmistaa jokaiseen alueen 
kohdalla, että niiden erityis-
piirteet huomioidaan ja val-
miudet keskusten yhdistämi-
seen ovat olemassa. 

-Yhtään keskusta ei yhdis-
tetä, ellei ole täyttä varmuutta 

päivystäjien riittävyydestä ja 
siitä, että alueen kokonaisuus 
on riittävän yhdenmukainen 
ja tietojärjestelmä myös toi-
mii. Aikataulut voivat joustaa 
mutta turvallisuudesta ei tin-
gitä missään vaiheessa eikä 
millään alueella.

Poliisin resurssit ja näky-
vyys ovat puhuttaneet alan 
hallintoa uudistettaessa. Mi-
nisteri näkee merkkejä tavoit-
teiden saavuttamisesta.

-Syksyn aikana vien edus-
kuntaan selvityksen koko hal-
linnonrakenneuudistuksesta 
poliisin osalta. Ainakin saa-
mani ennakkotiedot ovat ol-
leet sen suuntaisia, että tavoit-
teet on onnistuttu toteutta-
maan eli kentällä on enemmän 
väkeä ja hallinnosta on onnis-
tuttu puristamaan virkoja.

Vaalirahoituskentästä 
puhtaampi paikka

Kulumassa olevan vaalikau-
den aikana on paljon käyty 
keskustelua vaalirahoitukses-
ta. Ministeri Holmlund muis-
tuttaa, että lainsäädäntöä ol-

laan muuttamassa ja muutok-
sia tulee. 

-Toivon, että se puhdistaa 
kaiken kaikkiaan tätä kenttää, 
ja ainakin itse toivon, että seu-
raavalla vaalikaudella ei tar-
vitse niihin asioihin kompas-
tella, niin kuin nyt on tehty. 
Varmasti siinä on osa media-
kohuakin. 

-Puhdistusta ja selkeyttä 
tarvitaan, jotta luottamus säi-
lyisi poliitikkojen toimimi-
seen asiaperustein eikä taus-
talla ole mitään, mikä liittyisi 
rahoitukseen.

Vaikka ratkaisuja ja päätet-
tävää on jäämässä seuraavan 
hallituksen harteille, ministe-
ri Holmlund sanoo hallitusyh-
teistyön toimineen ihan hyvin 
ja keskeisissä asioissa päästyn 
eteenpäin. 

-On tietysti ymmärrettä-
vää, että jos tehdään lainsää-
däntömuutoksia, myös edus-
kunnalle pitää jättää aikaa kä-
sitellä hallituksen esitykset. 
Kovin paljon ei syksyllä eh-
ditä uusia avauksia tehdä, jot-
ta eduskunta ehtii oman työn-
sä tehdä.

Minkä kysymyksen 
ministeri itse 
nostaisi keskusteluun?

 Hannu Virtanen

Sisäasiainministeri Anne 
Holmlund kohtasi Kokemä-
ellä ja Huittisissa kansalais-
ten mietteet ajan hengestä ja 
sai kuulla koko joukon pa-
rannusehdotuksia asioiden 
saattamiseksi paremmalle 
tolalle. 

Mutta minkä asian mi-
nisteri itse haluaisi nouse-
van paremmin keskusteluis-
sa esille?

-Asia, josta pidän välttä-
mättömänä järkevää keskus-
telua, on maahanmuutto-

politiikka. Tällä hetkellä se 
velloo varsin hallitsematto-
mana. Aika paljon on myös 
väärää tietoa. 

-Mielestäni meillä tar-
vitaan johdonmukaista ja 
selkeää maahanmuutto-
politiikkaa. En halua, et-
tä Suomesta tulee syrjäinen 
yhteiskunta, joka on muu-
kalaisvastainen. Tämä on se 
kauhuskenario. 

-Toivon rakentavaa ja hy-
vää keskustelua, jotta ym-
märrämme, mitä nämä ky-
symykset meille tarkoitta-
vat.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund kuunteli Kokemäellä ja Huittisissa. Esillä olivat mm. vaalirahoitus, Marja Tiura, 
väestönsuojat, terveydenhuolto, kuntaliitokset, poliisin näkyvyys sekä aselain ja hätäkeskuslaitoksen uudistustyö.

Ministeri Anne Holmlund kaipaa keskustelua maa-
hanmuuttopolitiikasta.

Varaukset, tiedustelut:
puh. 010 835 1900,
sähköposti: sales@ellivuori.fi

Ellivuorentie 131,
38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 835 1900

HYVÄN OLON
NAISTENPÄIVÄ
Ellivuoressa
lauantaina 17.4.2010

Tule
mukaan
päiväksi,

vuorokaudeksi
tai

illaksi!

Naistenpäivän vierailijana
aito ja alkuperäinen

Juha Mieto!

Tapahtuman
juontaa

Tarja Mantere!

BUFFET
lauantaina
klo 12-20

13 €vain

JA POJAT:
talo on siis

täynnä tyttöjä
17.4.2010...

TERVE-
TULOA!

Päivällä alk. klo 12 mm.
• vierailijana aito ja alkuperäinen Juha Mieto,

joka vetää mm. sauvakävelylenkin

• näyttävä Miss Trendi -muotinäytös

• tuote-esittelyjä, myyntipöytiä

• elävää musiikkia á la Cover Tales

• pakinoitsija Pitko ym. ym.

Illalla alk. klo 20 mm.
• tanssi- ja bilebändi Hateles

• upea Miss Trendi 2010 -kisa

• viehkeä Drag Queen Miss Jan

• yllätysesiintyjiä, mm.
sähäkkä Nunung

• ym. ym.

Iltaohjelma 10 €

Tule yöksi –  mukava hemmotteluvuorokausi
(la klo 12 – su klo 18)

alk. vain 44,50 €/hlö 

jaetussa 2 hengen huoneessa (1 hh 79 €) sisältäen lauantain
päivä- ja iltaohjelman, sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin
vapaan käytön ja sunnuntaina aamiaisen + allasjumpan klo 11.
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Jäi kiinni

Poliisi tavoitti Nokialta lau-
antaina päivllä mieshenki-
lön, joka oli aiemmin sama-
na päivänä yrittänyt anastaa 
savukkeita Häijäässä sijaitse-
vasta kauppaliikkeestä.

Poliisi valvoo 
taajamissa

Poliisi suorittaa tällä viikol-
la erityisesti taajamiin kes-
kittyvää liikenteenvalvontaa. 
Jakson aikana liikenteen val-
vontaan käytettävissä olevat 
voimavarat kohdistetaan no-
peuksien, rattijuopumuksen 
ja turvalaitteiden käytön se-
kä liikennevalojen noudatta-
misen valvontaan taajamissa 
ja niiden lähiteillä.

Ajo-oikeudetta 
ja kännissä

Ajo-oikeudeton rattijuoppo 
jäi kiinni Kokemäellä sun-
nuntai-iltana. 

Partio tavoitti mieskuljet-
tajan Satakunnantiellä. Pu-
halluskoe antoi tuloksen 0.98 
mg/l. Tapausta tutkitaan tör-
keänä rattijuopumuksena ja 

kulkuneuvon kuljettamisena 
oikeudetta.

Huittisista ja Porista 
anastetut traktorin 
perävaunut löytyivät

Maaliskuun alussa Huittista 
koneliikkeen pihasta anastet-
tu traktorin metsäperävaunu 
löytyi Kokemäeltä 8.4. anasta-
jan kiinteistöltä. Samassa pai-
kassa oli Porista niinikään ko-
neliikkeen pihasta helmikuus-
sa anastettu traktorin viljakär-
ry. Yhteensä noin 15000 euron 
arvoiset perävaunut anasta-
nut kokemäkiläinen mies ker-
toi tarvinneensa kärryt omaan 
käyttöönsä.

Hurjaa ylinopeutta 
Köyliössä

Turun liikkuvan poliisin yk-
siköt olivat suorittamassa 
nopeusvalvontaa 50 km/h 
olevalla nopeusrajoitus-
alueella Köyliössä Vuoren-
maantiellä torstaina iltapäi-
vällä, kun nuori huittislainen 
mieskuljettaja ajoi tutkaan 
112 km/h. Juttua tutkitaan 
nyt törkeänä liikenneturval-
lisuuden vaarantamisena.

Routavauriot 
suistivat tieltä

Ilmeisesti tiessä olevien rou-
tavaurioiden vuoksi henkilö-
auton kuljettaja menetti ajo-
neuvonsa hallinnan Sasta-
malassa Laviantiellä perjan-
tai-iltana. Ajoneuvo suistui 
tieltä ja pyörähti katolleen. 
Auto vaurioitui hinauskun-
toon. Autossa olleet henki-
löt kuljetettiin terveyskes-
kukseen.

Sastamalan murrot 
jatkuivat

Sastamalassa viime aikoina 
tehdyt murrot saivat jatkoa 
maanantaiyönä. Äetsän ap-
teekkiin murtauduttiin kello 
kahden jälkeen. Murto tehtiin 
ikkuna rikkomalla. Vamma-
lassa murtauduttiin Asema-
kadulla sijaitsevaan ravinto-
laan, josta anastettiin ilmei-
sesti savukkeita.

Punkalaitumen keskus-
tassa sijaitsevaan ravinto-
laan murtauduttiin perjan-
taiyönä. 

Omistaja havaitsi, että 
pohjakassa, tupakkatuotteita 
ja olutta oli anastettu. Ravin-

tolaan oli menty rikkomal-
la ikkuna. Poliisi toivoo ha-
vaintoja puhelinnumeroon 
07 187 47350..

Polkuvyörävarkaudet 
lisääntyvät 
kevään tullen

Poliisi on huomannut taas 
pyöräilykauden alkaessa 
polkupyörävarkauksien li-
sääntyneen. Kun polkupyö-
rät kaivetaan keväällä esiin 
autotalleista ja pyörävaras-
toista, niihin pääsevät pitkä-
kyntiset käsiksi helpommin 
kuin talvella.

Polkupyörän lukituksen 
tulee olla kunnossa. Pyö-
rä kannattaa mahdollisuuk-
sien mukaan säilyttää lukit-
tuna autotallissa tai pyörä-
varastossa. Silloin, kun pyö-
rää säilytetään lyhyempiä 
tai pidempiä aikoja ulkosal-
la, pyörän oman lukon lisäk-
si kannattaa käyttää vahvaa 
U-lukkoa. U-lukolla pyörän 
saa kytkettyä johonkin kiin-
teään kohteeseen. Mitä han-
kalampaa pyörän anastami-
nen on, sitä todennäköisem-
pää on myös se, ettei pyörä 
lähde varkaiden mukaan.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Rappukäytävästä löytynyt 
nainen kuoli tapaturmaisesti
Pirkanmaan poliisi on tut-
kinut viime perjantai-iltana 
Sastamalassa, Kannintie 8:sta 
kuolleena löytyneen paikka-
kuntalaisen naisen kuolin-
syytä. Vuonna -77 syntynyt 
Sastamalalainen  nainen oli 
viettämässä iltaa samassa ra-
pussa sijaitsevassa asunnossa, 
mistä hän poistui kello 20.40 

aikaan. Naisen tarkoitus oli 
nousta talon edessä odotta-
neeseen taksiin, jonka nainen 
oli itse tilannut hetkeä aikai-
semmin. Nainen löytyi rap-
pusten alapäästä makaamasta 
kello 21.40. Hänet löysi ulko-
puolinen henkilö. Vammois-
ta päätellen hän oli pudonnut 
rappuset alas.

Poliisi otti tapahtumien 
selvittämiseksi perjantai-il-
lan aikana kiinni viisi sasta-
malalaista miestä, jotka oli-
vat olleet tekemisissä naisen 
kanssa. Kaikki asianosaiset 
olivat olleet tapahtumailtana 
voimakkaasti humalassa.

Kiinniotetuista neljä va-
pautettiin jo lauantaina ja vii-

meisin vapautettiin maa-
nantaina. 

Viimeisenä vapautet-
tu mies oli pahoinpidellyt 
kuolleena löydettyä nais-
ta torstai-iltana ja osalliset 
olivat käyneet kuulustelta-
vina Sastamalan poliisiase-
malla. 

Vainajalle suoritettiin 
maanantaina oikeuslääke-
tieteellinen ruumiinavaus. 
Ruumiinavauksessa ei il-
mennyt mitään rikokseen 
viittaavaa.

Tarjoukset ovat voimassa 14.-20.4.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 16.4. Pyymäen Leipomo 9-16, 
 Yläneen Perinneliha 10-17
LA 17.4. Porin Leipä 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 16.4. Aallon Leipomo 9-16, Arin Kalatuote 9-17
LA 17.4. Pyymäen Leipomo 9-15, Arin Kalatuote 9-15

www.saastomarket.com

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

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

099
kpl
(7,62 kg)

1490
YHTEIS-
HINTAAN

Huhtahyvät
ohuen ohut 
HERKKUKINKKU tai 
YLIKYPSÄ KINKKU
180 g

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

Ingman Jättis
TUUTTI
117 g
• minttu-suklaa
• laktoositon vanilja

300
2 pkt
(8,33 kg)
yks. 1,90

Pedigree 
Denta Stix 
koiran 
PURULUU
7 kpl/pkt, 110-180 g
• small • large

Friskies
KOIRAN-
MAKKARA
1 kg

Pedigree 
KOIRANRUOKA
7 kg

159
pack
(2,94 kg)
norm. 1,90

Olvi III-OLUT
24-pack, 24 x 0,33 l

Cheerios
KAURAMURO
375g

300
2 kpl
(3,75 kg)
yks. 1,89

150
2 kpl
(6,41 kg)
yks. 0,99

TO alk.

300
2 pkt
(4,- kg)
yks. 2,86

300
2 pkt
(8,33-
13,64 kg)
yks. 2,10

300
2 kpl
(1,50 kg)
yks. 1,89

899
sk
(1,28 kg)

Suomalainen
PORKKANA
1 kg

059
 pss

Panda
SUKLAALEVYT
130 g

Lotus Embo 
WC-PAPERI 32 rll
ja Emilia 
TALOUSPAPERI 16 rll

MATCH SHOW
Huittisten Säästö-
marketin pihassa 

SU 18.4. 
klo 13 alkaen

Yhteistyössä 
Huittisten seudun 

koirayhdistyksen kanssa
Ilmoittautumiset klo 12 alkaen

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  

14.–20.4.201014.–20.4.2010

Jacky 
MAKUPALA
6-pack, 6 x 90 g
• kaakao
• kinuski
• maito-
   suklaa

KAIKKI 
ELÄINTARVIKKEET

-20%

Tarjous voimassa 17.2.-5.5.2010

Molemmissa myymälöissä
vain sunnuntaina!

Nokian paperin 
PAPERIMYYNTI

molemmissa myymälöissä 
16.4. klo 9-17 
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 Nyt vietetään 
Parkinson-

viikkoa! s. 11

 Ei mikään 
mallikoulu! s. 10

 Teatterissa
- draamaa ja 

farssia! s. 13 ja 18

JSN
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 03-5141 416

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.
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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

Sastamalan kaupunki perusti 
koulukäyntiavustajan toimia
Hannu Virtanen

Sastamalan kasvatus- ja ope-
tuslautakunta perusti kolme-
toista koulunkäyntiavusta-
jan tointa ja yhden esiluokan-
opettajan toimen ensi elokuun 
alusta alkaen sekä pyysi hen-
kilöstöjaostolta lupaa toimi-
en täyttämiseen ulkoisena ha-
kuna.

Osana lukuvuoden 2010-
2011 suunnittelua perusope-
tustiimissä on laadittu avusta-
jatarvekartoitus, joka sisältää 
myös esitykset koulunkäynti-
avustajien vakinaistamisesta. 
Vakinaistamistarvetta on pei-
lattu kokonaisoppilasmäärän 

kehitykseen sekä erityisen tu-
en oppilaiden avustajatarpee-
seen. 

Perusopetuksessa on täl-
lä hetkellä 36 vakinaista avus-
tajaa sekä 23 määräaikais-
ta avustajaa. Määräaikaisten 
avustajien suuri määrä johtuu 
oppilastilanteen muutoksista 
johtuvasta vaihtuvasta avus-
tajatarpeesta. Osaltaan myös 
toteutunut kuntaliitos on syy-
nä määräaikaisuuksiin. Vaki-
naiset toimien täytöt eivät ol-
leet mahdollisia kuntaliitosti-
lanteessa.

Kiikan koulun esikou-
lu siirtyi koulun toiminnak-
si vuoden 2009 alussa. Ai-

kaisemmin palvelusta Äet-
sän kunnassa vastasi sosiaa-
litoimi. 

Esikoulu on toiminut kou-
lun tiloissa useita vuosia sa-
man muotoisena. Esikoulu on 
vakiintunutta toimintaa ja jat-
kuu tulevaisuudessa, minkä 
vuoksi Kiikan kouluun on tar-
peen perustaa esiluokanopet-
tajan toimi.

Vakinaistaminen ei edelly-
tä määrärahalisäystä talous-
arvioon, sillä määräaikainen 
henkilöstö on hoitanut nyt va-
kinaistettavaksi esitetyt tehtä-
vät. Määrärahat ovat sisälty-
neet valtuuston hyväksymään 
talousarvioon.

Sastamalan lukioiden 
koulumatkatuki ennallaan
Hannu Virtanen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 
piti Sastamalan lukioiden kou-
lumatkatuen ennallaan, lauta-
kunnan viime vuoden kesä-
kuussa tekemän päätöksen 
mukaisena. 

Sastamalan verkostoluki-
on lukiotiimi esitti, että lukio-
laisille järjestettäisiin maksu-
ton koulukuljetus jo yli viiden 
kilometrin matkalta nykyisen 
kymmenen kilometrin sijaan. 
Korvaus olisi koskenut aino-
astaan kaupungin käyttämiä 
kuljetuksia.

Verkostolukiotiimin esi-
tyksessä lisäkustannuksek-

si arvioitiin 35 800 euroa. Tii-
min esityksessä lisäkustannus 
olisi katettu kaupungin saa-
man valtionosuuden kasvu-
na lisääntyvän opiskelijamää-
rän myötä. 

Lautakunnan päätöksen 
yhteydessä todetaan, että on 
hankala todentaa sitä, mikä 
merkitys maksuttomalla kou-
lukyydillä on perusopetuk-
sen päättävän oppilaan jatko-
opintovalinnassa.

Kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan päätöksen lähtökohta 
oli kaikkien lukiolaisten yh-
denmukainen kohtelu. Kilo-
metrirajan pudottaminen vii-
teen kilometriin olisi aiheutta-
nut lisäkustannuksen Vamma-
lan lukion osalta. 

Kasvatus- ja opetuslauta-
kunta teki periaatepäätöksen 
lukion koulumatkatuesta ää-
nestyksen jälkeen viime vuo-
den kesäkuussa. 

Päätös muutti koulumatka-
tuen korvauskäytäntöä Mou-
hijärven lukion ja Äetsän Sar-
kia-lukion osalta. 

Näissä lukioissa koulumat-
katuki oli maksettu jo yli vii-
den kilometrin yhdensuuntai-
sen matkan osalta.

Päätöksen mukaan Sasta-
malan verkostolukion opis-
kelijoiden koulumatkoja tue-
taan yli kymmenen kilomet-
rin yhdensuuntaisten matko-
jen osalta. 

Kuljetusjärjestelyissä tu-
keudutaan linjaliikenteen va-
kiovuoroihin ja perusopetus-
ta palvelevaan ostoliikentee-
seen.

Sastamalan kupunki mak-
saa omavastuuosuuden aino-
astaan opiskelijan lähiluki-
oon, joka on maantieteellises-
ti lähin lukio. 

Mouhijärven ja Äetsän 
Sarkia-lukion opiskelijoiden 
osalta yhdensuuntaisen kou-
lumatkan kilometrirajan nos-
taminen viidestä kilometristä 
kymmeneen kilometriin kos-
ki ja koskee uusia opiskelijoi-
ta 1.8.2009 alkaen.

Täällä nuori, 
kuuleeko kukaan?

N
uoretko etääntyneitä kansalaisvaikut-

tamisesta? Ei pidä paikkaansa aina-

kaan Sastamalassa, joka voi markkinoi-

da olevansa lasten ja nuorten osallisuus- ja vai-

kuttamistoiminnan edelläkävijä. Malli kehitel-

tiin jo Vammalan aikana ja nyt sen hedelmistä 

saa nauttia koko Sastamala.

Nuoret itse kokevat, että heillä on oikeasti vai-

kutusvaltaa kaupungin asioihin ja heitä kuunnel-

laan. Sastamalan nuorisovaltuustolla on edustus 

jokaisessa kaupungin hallintokunnassa kaupun-

ginvaltuustoa ja -hallitusta myöden ja edustajilla 

on kokouksissa myös puheoikeus. Tämä ei suin-

kaan ole mikään itsestäänselvyys, vaan monissa 

kunnissa nuorisovaltuustolla on edustus vain esi-

merkiksi vapaa-ajan lautakunnassa. Sastamalassa 

nuorisovaltuusto on antanut lausuntoja esimer-

kiksi kouluruokaa ja koulujen loma-aikoja kos-

kien. Arvostuksesta kertoo jotakin myös se, et-

tä Sastamalan nuorisovaltuuston toimintamäärä-

raha on euroissa mitattuna Pirkanmaan suurin.

”Tekee kaupungin

 imagolle hyvää.

Se, että Sastamalan päättäjät näkevät nuoret tär-

keänä voimavarana, tekee kaupungin imagolle 

hyvää. Kaukonäköistä on myös opettaa nuoril-

le demokraattisia toimintatapoja ja päästää hei-

dät vaikuttamaan heitäkin koskeviin päätöksiin. 

Hehän ovat niitä huomisen päättäjiä.

Tutkijoiden mukaan osallisuuden edistämisen 

avulla voidaan luoda edellytyksiä nuorten hy-

vinvoinnille ja sitä kautta tehdä myös ehkäise-

vää työtä nuorten parissa. Ja mehän tiedämme 

kaikki, että ehkäisevä työ on aina halvempaa 

kuin korjaava.

Kaikissa kunnissa on oltava tämän vuoden lop-

puun mennessä aktiivinen 5-17-vuotiaiden vai-

kuttamis- ja kuulemisjärjestelmä. Sastamalan 

mallilla voisi siis olla kysyntää.

PS. Sastamalan nuorisovaltuusto julkisti eilen 

mielipidekyselynsä tulokset, joista voit lukea li-

sää sivulta 6. Kyselyssä kartoitettiin mm nuorten 

kokemuksia ja toiveita kaupungissa järjestettä-

vän harrastustoiminnan osalta.
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Sastamalan ensimmäinen 
tilinpäätös ylijäämäinen

 Hannu Virtanen 

Satamalan kaupungin ensim-
mäisen tilinpäätöksen tulos 
on 6,6 miljoonaa euroa ylijää-
mäinen.

-Sastamala on ollut onnis-
tunut ratkaisu taloudenpidon 
osalta, kaupunginjohtaja Paa-
vo Salli sanoo. 

-Tilinpäätös osoittaa nyt to-
dellisen varainkäytön tason ja 
tarpeen uudessa Sastamalan 
kaupungissa.

Sallin mukaan vuoden 2009 
talous on ollut tasapainossa ja 
investointien rahoitusrakenne 
hyvä, kun vaikeasti ennakoita-
vat satunnaisvaihtelut suuris-
sa määrärahoissa ovat kaikki 
samanaikaisesti vaikuttaneet 
myönteiseen suuntaan.

Ylijäämäisestä tuloksesta 
selittyy miljoona euroa arvi-
oitua suuremmalla verotuk-
sen oikaisutilityksellä, joka 
myös nosti verotulojen kehi-
tyksen plussan puolelle.

Olennaisia eriä olivat myös 
Sastamalan perusturvakun-
tayhtymän monesta eri teki-
jästä koostuva miljoonan eu-
ron palautus sekä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin vajaan mil-
joonan euron palautus.

-Sastamalassa on ollut ter-
vettä porukkaa, kiteyttää val-

Kaupungin velka on kasva-
nut vain 0,7 miljoonaa euroa, 
kun vuokratalojen yhtiöittä-
misen vaikutus on otettu huo-
mioon. Tämä on olennaisesti 
budjetoitua vähemmän.

Investointien omarahoitus-
osuus oli valtionosuuksien jäl-
keen 9,2 miljoonaa euroa. Lai-
nojen vähennys oli 5,1 miljoo-
naa euroa. Rahoituksesta 11,4 
miljoonaa euroa tuli vuosi-
katteesta. Investointikohtei-
den lainanotto oli 5,8 miljoo-
naa euroa.

Sastamalan kaupungissa 
erilaisia tilauksia ja hankinto-
ja tekee kaksisataa henkilöä, ja 
tällä toiminnalla on taloudessa 
merkitystä.

-Olennaista talouden hal-
linnassa on ollut vastuullisuus 
tilauksissa, hankintapäätöksis-
sä ja muussa taloudenhoidos-
sa, Salli sanoo.

Viime vuonna verotulo-
jen kasvu oli vain 0,3 prosent-
tia. Talouden taantuma nä-
kyy, vaikka valtio korotti mää-
räaikaisesti huhtikuusta lähti-
en yhteisöveron jako-osuutta 
kuntatalouden vajeiden katta-
miseksi.

Vuoden 2012 taloussuun-
nitteluun suuri haaste on ol-
lut tiedossa. Kahden miljoo-
nan euron yhdistymisavus-

tuksia ei enää tule ja noin 
miljoonan euron yhteisöve-
ro-osuuden korotukset jäävät  
kertymättä.

Viime vuoden tilinpää-
töksen ja kuluvan vuoden ta-
lousarvion vertailu osoittaa 

6,7 prosentin kasvun netto-
menoissa, joille on löydyttä-
vä rahoitus. Siksi tämän vuo-
den talousarvio otetaan uu-
delleen auki ja käsitellään 
valtuuston kokouksessa kesä-
kuussa. Selvitystehtävä koskee 

myös kaikkia henkilöstökus-
tannuksia. Valtuustoryhmien 
puheenjohtajien ja kaupun-
ginhallituksen suunnittelu-
keskustelussa taloussuunnit-
telun raamiksi on vahvistettu 
2,5 prosentin kasvu.

tuuston puheenjohtaja Pau-
li Pietilä.

Miljoonan euron osuus 
budjetoitua paremmasta tu-
loksesta selittyy lisäksi kau-
pungin muiden, omien ydin-
prosessien budjetoituja pie-
nemmistä nettomäärärahois-
ta.

Mutta, kaupunginjohta-
ja Salli muistuttaa, satunnais-
vaihtelussa toisensuuntainen 
tilanne on myös mahdollinen 
ja siihen tulee varautua.

-Mitään uutta jakova-
raa ja väljyyttä taloudenpi-
toon vuoden 2009 tilinpää-
tös ei luo.

Sastamalan tilinpäätös 2009
Toimintakulut 127,4 Me

Toimintatuotot 25,3 Me

Toimintakate 
(nettomenot)

101,6 Me

Vuosikate 11,8 Me

Tulos 6,5 Me

Investointien 
omahankintameno

10,4 Me

Lainakanta 31.12. 42,9 Me

Lainat e/asukas 1 754 e

Tase 167,3 Me

Suhteellinen 
velkaantuneisuus

55,04 %
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KATSO ALKUVIIKON TARJOUKSET TV:STÄ!

olemme avoinna
perjantaina 16.4. vähintään 

klo 8-21 lakosta
huolimatta

3 kpl
(6,67/kg)

2.5. SAAKKA

CARLSBERG 
III OLUT 
24 PACK

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

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

-18%

2.5. SAAKKA 2.5. SAAKKA 2.5. SAAKKA

RUOKA-
KERMA
2 dl, UHT

KERÄÄ 
MUUMI-LAKANAT
LEPPOISIIN UNIIN!

3 kpl!

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 
0,71 kpl (8,47-10,17/kg), 

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin
1,67 kpl (6,67/kpl)

Ilman K-Plussa-korttia
1,99 rs (3,98/kg)

rs
(2,98/kg)

2.5. SAAKKA

-25 %

VIHREÄT
SIEMENETTÖMÄT 

RYPÄLEET
500 g, Intia

 149

2.5. SAAKKA

PERUNAT
2 kg, Suomi

 069
-30 %

Ilman K-Plussa-korttia
0,99 kg (0,50/kg)

ps
(0,35/kg)

Ilman K-Plussa-korttia
10,90-13,50 pkt (0,20-0,34/kpl)

pkt
(0,15-
0,31/kpl)

-10-27%

2.5. SAAKKA

PAMPERS
VAIPAT

säästöpakkaus 32-66 kpl

 980  400
-20%

FAZER SININEN
MAITOSUKLAA-

LEVY
200 g

4 prk
(2,63/l) 120

-15%
2 kpl
(8,00-
8,57/kg)

VALIO PINGVIINI
JÄÄTELÖTUUTIT

2 kpl!

FINDUS WOK
PAISTOVIHANNEKSET

400-500 g, espanjalaiset, 
classic ja thai

 210
-xx%

2 ps!

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 
2,25-2,59 ps (2,25-2,59/kg), 

 400
2 ps
(4,00-
5,00/kg)
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Lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan edelläkävijä

Sastamalassa kuullaan nuoria
 Maija Latva

-Sastamalan kaupunki ja jo si-
tä edeltänyt Vammalan kau-
punki on toiminut lasten ja 
nuorten osallisuus- ja vaikut-
tamistoiminnan edelläkävijä-
nä. Tästä on osoituksena se, 
että nykyään jokaisessa Sasta-
malan ala- ja yläkoulussa on 
vireää oppilaskuntatoimin-
taa ja niiden keskinäinen yh-
teistyö on kiinteää, iloitsevat 
nuorisovaltuuston puheenjoh-
taja Ilmari Nurminen ja vara-
puheenjohtaja Antti Salmi-
nen. He kokevat, että nuori-
sovaltuustolla on konkreettis-
ta vaikutusvaltaa kaupungin 
asioihin. -Nuorisovaltuustol-
la on edustajat jokaisessa kau-
pungin hallintokunnassa kau-
punginvaltuustoa ja -hallitus-
ta myöten ja edustajilla on ko-
kouksissa myös puheoikeus, 
Nurminen kertoo.

Tanssi nousi ykköseksi

Viime syksynä nuorisoval-
tuusto toteutti mielipidekyse-
lyn kaikille sastamalalaisille 
yläkoululaisille ja lukiolaisil-
le. -Kyselyn tarkoituksena oli 
kartoittaa nuorten harrastetoi-
mintaa, toiveita ja sen kehittä-
misideoita, Salminen taustoit-
taa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 
1350 nuorta.

Kyselyn tulokset kertovat, 
että tyytyväisimpiä nuoril-
le suunnattujen aktiviteettien 
tarjontaan olivat Sarkia-luki-
on, Äetsän koulun ja Sylvään 
koulun oppilaat. 

Nuorilta kysyttiin myös, 
mitä he haluaisivat harrastaa. 
Sekä Nurminen että Salmi-
nen yllättyivät siitä, että lähes 
kaikissa kouluissa tanssi nou-
si ykköseksi. 

Uima- vai palloiluhalli?

Tutkimuksessa kartoitettiin 
myös nuorten toiveita uusien 
harrastuspaikkojen rakenta-
misesta. -Uimahallin rakenta-

mista kannatettiin enemmän 
kuin palloiluhallin, Nurmi-
nen kertoo. -Uimahallin kan-
natus keskittyi Sylvään kou-
luun, Suodenniemelle ja Mou-
hijärven yhteiskouluun, Sal-
minen tarkentaa ja lisää vielä, 
että äetsäläisistä ja Mouhijär-
ven lukiolaisista noin puolet 
vastusti niin uimahallin kuin 
palloiluhallinkin rakentami-
sesta Vammalaan.

Parempaa 
kouluruokaa, kiitos

Tutkimuksesta kävi ilmi myös 
se, että yksikään Laviassa 
koulua käyvä sastamalalainen 
nuori (suodenniemeläiset kä-

vyvät yläkoulussa ja lukiossa 
Laviassa) ei toivonut paran-
nusta kouluruokaan, mutta 
taas kaikissa Sastamalan kou-
luissa kouluruuan parantami-
nen nousi tärkeimmäksi toi-
veeksi. -Me nuorisovaltuute-
tut olemme saaneet useam-
pia pyyntöjä koko kaupungin 
alueelta kouluruuan paranta-
miseksi, Salminen paljastaa. 
Nurminen lisää, että nuoriso-
valtuusto valmistelee nyt kan-
nanottoa aiheesta. 

Omat nettisivut auki

Tutkimustuloksista ilmeni 
myös, että nuoret toivoisivat 
enemmän internet-tiedotuk-

sen lisäämistä. Asia korjaan-
tuukin lähipäivinä, sillä nuori-
sovaltuusto avaa omat nettisi-
vut osoitteessa www.sastama-
lannuoret.fi . -Sivuilta löytyy 
jatkossa tietoa tapahtumista 
ja nuorisovaltuuston toimin-
nasta, sivujen kautta voi myös 
osallistua keskusteluun ja lä-
hettää palautetta, Antti Salmi-
nen luettelee.

Ilmari Nurminen kehot-
taa nuoria pitämään aktiivi-
sesti yhteyttä nuorisovaltuus-
toon. -Sastamalan malli on 
nimittäin ainutlaatuinen ko-
ko Suomen mittakaavassa ja 
se on herättänyt jopa kateutta 
muissa kunnissa. Esimerkiksi 
Sastamalan nuorisovaltuuston 

toimintamääräraha on eurois-
sa mitattuna Pirkanmaan suu-
rin, joten voimme todella toi-
mia nuorison hyväksi ja jär-
jestää kivoja tapahtumia, hän 
toteaa. Määrärahojen turvin 
nuorisovaltuusto järjestää esi-
merkiksi päihteettömiä dis-
koiltoja ja konsertteja, leff ail-
toja, rinnetapahtumia ja kou-
lutustilaisuuksia. -Myös seurat 
voivat hakea meiltä pienimuo-
toista avustusta johonkin akti-
viteettiin, Nurminen vinkkaa.

(Kyselyssä mukana olleet 
koulut: Sylvään koulu, Vamma-
lan lukio, Mouhijärven Yhteis-
koulu, Mouhijärven lukio, Äet-
sän koulu, Sarkia-lukio, Suome-
lan koulu ja Lavian lukio.) 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (oikealla) ja varapuheenjohtaja Antti Salminen kertovat, että 
tutkimuksen teko oli työläs projekti, mutta se on myös hyvä työväline tulevaisuutta ajatellen.

Tyrvään Pyhää Olavia 
odottaa yleisöryntäys

 Hannu Virtanen

Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
koon odotetaan yleisöryntäys-
tä. Kirkko avataan talven jäl-
keen yleisölle 2. toukokuuta. 
Kesäkaudeksi on tehty jo 450 
ryhmävarausta.

Kesäkaudella kirkossa on 
iltahartaus sunnuntaisin  kel-

lo 18.  Messua vietetään joka 
kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina. 

Lauantaisin kirkko on ylei-
söltä suljettu, koska tila halu-
taan rauhoittaa kirkollisille 
toimituksille. 

Vihkimisten lisäksi kirkos-
sa pidetään paljon kastetilai-
suuksia.

Maalaukset 
kiinnostavat

Erityisesti Kuutti Lavosen ja 
Osmo Rauhalan maalaukset 
kiinnostavat kävijöitä. Lavo-
nen ja Rauhala maalasivat vuo-
sina 2005–2009 Tyrvään Pyhän 
Olavin lehtereille, alttarialueel-
le ja saarnatuoliin yhteensä 

101 kuvaa. Työt paljastettiin 15. 
elokuuta viime vuonna. 

Puolessatoista kuukaudes-
sa kirkkoon tutustui yli 40 
000 vierasta. Jälleenraken-
nuksen vaiheisiin sekä Lavo-
sen ja Rauhalan teosten luon-
noksiin voi tutustua Helsingis-
sä Suomen kansallismuseossa 
26.3.–12.9.

Näyttelyn toinen osa ”Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkko – 
Kansallisaarre palaa” avataan 
7. toukokuuta. Se kertoo tu-
lipalon tuhoaman kirkon res-
tauroimisesta ja jälleenraken-
tamisesta.  Kirkko vaurioitui 
pahoin tuhopoltossa vuonna 
1997 ja se rakennettiin uudel-
leen talkoilla vuosina 1997–

2003. Kirkko vihittiin  käyt-
töön 3.8.2003.

Sastamalassa sijaitseva 
kirkko on avoinna ja opastettu 
2.5.–31.8. joka päivä kello 11–
18 ja syyskuussa vielä sunnun-
taisin. Aukiolopäivinä järjeste-
tään kello 12, 15 ja 17 säännöl-
lisiä ja maksuttomia opastuk-
sia.  Ryhmien tulee ilmoittaa 

tulostaan etukäteen kirkko-
herranvirastoon.  Kirkkosali 
on melko pieni eikä kirkkoon 
voida ottaa suuria ryhmiä ker-
rallaan.

Kirkko on tullut tunnetuksi 
myös Klaus Härön elokuvasta 
Postia pappi Jaakobille. Kirk-
ko esiintyy elokuvan ulkoku-
vauksissa.

Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan viime vuonna valmistuneet maalaukset kiinnostavat kävijöitä.

Uudelleen avattuun Pyhän Olavin kirkkoon tutustui puolessatoista kuukaudessa yli 
40 000 vierasta.

Monikulttuurisuuden 
haasteet maatilalla
Sastamalan Lomituspal-
velut ja Pro Labour -han-
ke järjestävät maanantai-
na 19.4. kello 10–13 Vam-
malan ammattikoulul-
la Monikulttuurisuuden 
haasteet maatilalla -se-
minaarin, jossa puhutaan 
kulttuurien kohtaamises-
ta. Tule kuulemaan viljeli-

jöiden kokemuksia ulko-
maisen työvoiman käytös-
tä. Kokemuksiaan kertovat 
myös ulkomailta Suomeen 
tulleet lomittajat, lomittaji-
en työnjohtajat sekä koulu-
tuksen järjestäjät. Tilaisuus 
on maksuton, mutta sinne 
tulee ilmoittautua perjan-
taihin mennessä.

Zumbaa ja qigongia 
Lallin koululla
Köyliön Lallit ry:n voimis-
telujaosto järjestää liikun-
nallisen iltapäivän tuleva-
na lauantaina kello 14-16 
Lallin koulun liikuntasalis-
sa Köyliön Kankaanpäässä.

Huittislainen Riit-
ta Stenroth vetää Zumba-
tunnin., jonka jälkeen rau-
hoitellaan sykettä kiinalai-
silla qigong -liikeharjoi-
tuksilla. Tunnin vetää Ari 
Ståhlman Turusta. 

Qigongilla ja tai-chi´lla 
on paljon yhteisiä piirtei-
tä, mutta joitakin erojakin 
löytyy. Tai-chi´ssä paino-
tetaan myös sitä, että se on 
kamppailulaji ja qigongis-

sa painopiste on enemmän 
terveydenhoidossa ja mie-
len rauhoittamisessa.  

Qigongissa pyritään 
käyttämään myös kaik-
kia kehon pieniä lihak-
sia, ja rauhallisen näköi-
set harjoitukset voivat tun-
tua aloittelijoilla fyysisenä 
rasituksena. Harjoitukset 
ovat rauhallisia toistoja, 
jotka vaativat hyvää keskit-
tymistä. Liikkeet paranta-
vat tasapainoa ja notkeutta 
ja palkitsevat rentoudella ja 
hyvällä ololla. 

Liikuntailtapäivä on 
avoin kaikille kiinnostu-
neille.
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KASTETTU:
Ella Minea Myllymaa, Senni 
Kaarina Santanen, Lenni Oiva 
Mikael Iivari, Edla Aune Ma-
ria Tahvanainen, Emmi Johan-
na Rehakka, Melina Emilia Laa-
ja, Riku Juhani Kannisto Mou-
hijärvi, Joni Janiel Laaksonen 
Mouhijärvi.
KUOLLUT:
Jenny Amanda Virtanen 98 v. 
Keikyä, Brita Annikki Laikka-
maa 84 v. Kiikka, Helmi Esteri 
Mäkinen 83 v., Martta Annikki 
Jokinen 82 v. Kiikka, Eino Kalle 
Matias Kallio 81 v. Suodennie-
mi, Impi Johanna Järvi 79 v., Si-
mo Samuli Valtanen 68 v., Sami 
Petteri Aittomäki 21 v.

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 18.4. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Jokinen-Lundén, Mylly-
mäki, Inkeroinen. Elämykselli-
nen perhekirkko, Kiikan srk-ta-
lo klo 10, Pihlajamaa, Koikkalai-
nen, Tähtikuoro, kirkon jälkeen 
lounas, aikuiset 5 e, lapset 7-15 v 
2 e. Messu, Suodenniemen kirk-
ko klo 10, Järvinen, Vuoristo. 
Messu, Sammaljoen kirkko klo 
13, Järvinen, Mattila A.
Kokoonnumme yhteen
Ke 14.4. Keskiviikkokerho, 
Sammaljoen kirkko klo 13, ke-
väisiä virsiä. Aikuisten päivä-
piiri, Roismalan päiväkerhoti-
la klo 13. Yhteisvastuu virsi-ilta, 
Tyrvään kirkko klo18, Tyrvään 
kirkkokuoro, srk:n laulupiiri, 
Mattila A, Vuoristo. Kivijärven-
Ekojärven diakonia- ja lähetys-
piiri Saaressa (Kivijärvent. 238) 
klo 19.

Seurakuntatietoja
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 (Koiralammint. 13) 
klo 18.
La 17.4. Tampereen konserva-
torion opettajien musiikkihet-
ki, Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
ko klo 13.
Su 18.4. Häämusiikkikonsertti, 
Tyrvään kirkko klo 18, Mattila 
A, Koikkalainen, Vuoristo, In-
keroinen, Rajalampi, puhe Jär-
vinen.
Ke 21.4. Hengellinen keskuste-
lupiiri, Pajamäkikeskus (Tampe-
reent. 18) klo 15.
To 22.4. Pohjalanjärven diako-
nia- ja lähetyspiiri Ulla Pietiläs-
sä (Kelhinmäent. 90) klo 13. Lä-
himmäisten kerho, Vammalan 
srk-talo klo 13.30. Jumala pa-
rantaa –rukoustilaisuus, Tyr-
vään kirkko klo 18.30, Seppo 
Juntunen. Arkivaatteissa-ilta, 
Vammalan srk-talo klo 18.30, 
Herra on minun paimeneni, 
raamattuopetusta psalmeista, 
kirkkoherra Ari Paavilainen.
La 1.5. Kristus-päivä, kristitty-
jen yhteinen rukoustapahtuma 
Tampereella Hakametsän jää-
hallissa, linja-autokuljetus, ilm. 
viim. 20.4. Marita Kömi p. 040 
737 2640, ilmoita myös osallis-
tutko ruokailuun.

Karkun kappeliseurakunta
Ke 14.4. Salokunnan diakonia-
kylätoimikunta vierailee Hopun 
vanhainkodissa klo 13.30, mu-
kana Kappelikuoro.
Ma 19.4. Karkun kamari, srk-
talo klo 12.

Keikyän 
kappeliseurakunta

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.
To 22.4. Lauluseura, srk-talo 
klo 12.
Su 25.4. Iltapäiväkuoron 
30-vuotisjuhla, srk-talo klo 15.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke14.4. Pukaran-Hahmajärven 
kinkerit Airi ja Jaakko Saukolla 
(Pukarant. 152) klo 18.
Ti 20.4. Omaishoitajat, srk-ko-
ti klo 10.  Naistenpiiri, srk-ko-
ti klo18.30.
Ke 21.4. Uotsolan-Pappilan-
Mustianojan kinkerit Lillian 
ja Erkki Simolassa (Kuusit. 20 
as.4) klo 18.
To 22.4. Diakoniaompeluseu-
ra Anja ja Voitto Marjamäessä 
(Hahmajärvent. 259) klo 13.
Pe 9.4. Teresapiiri, lähtö Kark-
kuun klo 12.40.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Ke 14.4. Kinkerit, srk-talo klo 
19, Maija Seppä tarjoaa kahvit.
Ti 20.4. Nuttupiiri, srk-talo klo 
13-15, mukana radio Manta.
Ke 21.4. Lähetysilta, srk-talo 
klo 19, lauletaan Siionin kante-
leen lauluja.
To 22.4. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11-
13.30, lounas 5 e, kyydin tila-
us pe 16.4. klo 9-12, p. 517166, 
omavastuu 1 e/sivu.
Pe 23.4. Diakoniapäivystys 
kappelisrk:n palvelutoimistossa 
pe klo 9-11, diakoniatyönteki-
jä Heidi-Maria Heikkilä p. 040 
812 2842.
Nuoret
Pe 16.4. IK-1:n leiri, Leiris klo 
17.30. Raamis, Nuakkari klo 
19.30. Fisu, Nuakkari klo 21.
La 17.4. Nuorten ja nuorten ai-
kuisten messu, Vammalan srk-
talo klo 19.30, jatkot Nuakkari.
Ke 21.4. Raamis, Mouhijärven 
Oravanpesä klo 18. Pelivuoro, 
Muistolan koulu klo 19-20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

Pe 16.4. klo 18-21 Kids’ action 
toimintailta 7-12 v. Sylvään Pal-
loiluhallilla.
Su 18.4. klo 14 Lähetysjuhla, 
Liisa ja Kyösti Leppänen, pyhä-
koulu. Buff etti klo 13 alk., jossa 
mukana jo Leppäset.
Ti 20.4. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.
Ke 21.4. klo 17- 19.30 Vak-
kari 1- 6 luokkalaisille. 050- 
3635779.
Kirpputori Valonpilkku, Pikku-
suonk. 5 A, av. ti-pe klo 10-17 ja 
la klo 10- 13. 044-5112907.
Yhteiskrist. rukoustapahtuma 
Tampereella 1.5. Lähtö linja- 
autolla Vlan hell. srk:n pihas-
ta 1.5. klo 11.30. Paikkav. 20.4. 
mennessä Marita Kömiltä 040- 
7372640.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 14.4. klo 19 Raamattu- ja 
rukousilta, tutkitaan ilmestys-
kirjaa, Pasi Sandholm, Rukous-
huoneella.
To 15.4. klo 9.30 Äitiparkki, 
Rukoushuoneella, mahdolli-
suus ruokailla edullisesti, Riik-
ka Lindroos. Klo 18.30 Matalan 
Kynnyksen Majatalo ilta, ”Mik-
si”, Malmivaara-Forss-Ketola, 
Rukoushuoneella.
Pe 16.4. klo 18-21 7-12 vuotiai-
den Kids’ Action Night Vamma-
lassa Sylvään koululla.
La 17.4. klo 18 Nuortenilta, 
Markus Malmivaara, Honka-
mäessä Huhtaniituntiellä.
Su 18.4. klo 11 messu, Erk-
ki Koskenniemi, saarna Mar-
kus Malmivaara, kuoro Sambi-

asta, Karkun Evankelinen Opis-
to. Klo 16 Kyllä Elämälle, Raimo 
”Aki” Tuppurainen tuo sanoin ja 
kuvin terveisiä Etiopiasta juon-
to Esko Mäki-Soini, lastenhoito, 
kahvi Rukoushuoneella.

SLEY VAMMALA
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.
Su 18.4. klo 11 messu Karkun 
ev. opistolla, toimittaa Erkki 
Koskenniemi ja Markus Malmi-
vaara. Kuoro Sambiasta. Pyhä-
koulu ja kahvit. Klo 18 sanan ja 
sävelen ilta Luther-talossa, mu-
kana sambialainen kuoro. Vapaa 
pääsy. Iltahartaus Matti Rusama. 
Kahvit.
Ti 20.4. klo 18 lähetyspiiri Lut-
her-talossa, mukana Lasse Hau-
tala. Kutsuu ja kahvittaa Eira ja 
Kalevi.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 15.4. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. Klo 19 Hyvän Sanoman 
ilta Birgit ja Heikki Keväänran-
nalla, Kannintie 2 B 2, Lousaja, 
Lasse Kangassalo, Marita Kömi, 
Raimo Ylinen. 
Pe 16.4. Klo 14.10 Kids’ Action 
Night –pysytystalkoot alkavat 
Sylvään koululla. Klo 18 Ylis-
tyksen ja yhteyden ilta. Klo 18-
21 Kids’ Action Night Sylväällä. 
La 17.4. klo 8.10 aamuhartaus 
Radio Mantassa, Hanna-Kaisa 
Rahikainen. Klo 19 Kohtaami-
nen KellariKahvilassa. 
Su 18.4. klo 11 päivätilaisuus, 
Ariel Mäki-Soini, Marko Kö-
mi, Valokuoro ja Tuikkukuoro, 
pyhäkoulu ja raamis. Asiakoko-
us srk:n jäsenille. Sisälähetyslip-
paiden tyhjennys. Klo 18 Pyhän 
Hengen ilta. 
Ma 19.4. klo 17.30-18 Tuikku-
kuoron harjoitus. Klo 18.30-
19.30 Valokuoron harjoitus. Klo 
19 Israel-ilta, mukana Birlie Be-
lau (Israel), Ilkka Vakkuri, Va-
lokuoro. 
Ti 20.4. klo 19 pohjoispuolen 
rukousilta Anja ja Rauno Seli-
nillä, Passinmäentie 33, Karkku. 
Ke 21.4. klo 10-12 lähetyspiiri. 
Klo 15-16 äiti-jumppa kerhoti-
lassa. Klo 19 Lähetysilta: Islam 
polttopisteessä. 
Kiikka: 
Ke 21.4. klo 18-20 toimintaker-
hon vierailu Pehulaan Äetsän 
Helluntaisrk:n rukoushuoneel-
le, Pehulantie 32. Kuljetus jär-
jestetään. 
Tulossa: 
La 1.5. Kristus-päivä, kristitty-
jen yhteinen rukoustapahtuma 
Hakametsän Jäähallissa Tam-
pereella. Ilm. linja-autokulje-
tukseen viim. ti 20.4. p. 040-
7372640/Marita Kömi. Ilmoita 
myös, osallistutko ruokailuun.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 14.4. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.
Pe 16.4. klo 19.30 nuortenilta.
Su 18.4. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 Elämän lähteellä, Ari Le-
pistö, lauluryhmä, pyhäkoulu, 
kahvitarjoilu.
Ma 19.4. klo 19 rukousilta. Leo 
Salo.
Ke 21.4. klo 18.30 Naistenilta 
rukoushuoneella, mukana Mari-
ta Kömi. Miestenpiiri Savijoella.

Mouhijärvi
Ke 14.4. klo 18 rukoushetki klo 
19-21 Majakka nuorten kahvila.
Su 18.4. klo 11 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus puhuu Hannu Puus-
telli.
Ti 20.4. klo 19 Lähetyskokous 
mukana Juha ja Silja Koski.

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: 
Jenni Ilona Dagmar Taalikka.
KUOLLUT: 
Vappu Helena Saarikko 91 v., 
Heikki Villiam Lehtinen 84 v. 

Pyhäpäivä:
Su 18.4. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Reumayhdistyk-
sen kirkkopyhä, Herranen, Ho-
sike, Uutaniemi. Klo 16 Keidas-
messu Birgitta-salissa, Herranen 
ja Honkanen. Klo 18 Ilta sanan 
ääressä Sley:n ruk.huoneessa, 
Room. 7, Lehtimäki. Raamatut 
mukaan!
Viikkotilaisuudet:
Ke 14.4. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa.  Klo 13 Lauluhet-
ki vanhainkodilla ja klo 13.45 
Ainokodilla. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puol., tak-
kahuone.
To 15.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. Kulmassa.
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.
Ma 19.4. Klo 16.30 Laulupiiri 
Helena-salissa, Honkanen. Klo 
18 Lauttak. läh.piiri Helena-sa-
lissa, Honkanen.
Ti 20.4. Klo 9.30 Avoin päivä-
kerho srk-keskuksessa. Klo 18 
Yhteisvastuukerääjien kiitosti-
laisuus srk-keskuksessa, Kart-
tunen, Yli-Hukkala. Tervetuloa! 
Klo 18 Nanhian diak.piiri Heik-
ki Heinosella, Klaavolant. 77, 
Lähteenmäki. Klo 18.30 Kan-
sanlähetyksen ilta Helena-salis-
sa, Harri Lammi.
Ke 21.4. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puolesta, 
takkahuone.
To 22.4. Klo 9.30 Lasten aamu-
kirkko. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 13.30 Lasten 
päiväkirkko. Klo 18 Sammun 
diak.piiri Aira ja Matti Lähteen-
mäellä, Lähteenmäki.
Lapsityö:
Syksyn päiväkerhoryhmiin il-
moittautuminen on 19.-23.4. 
Ilm.lomakkeita saa päiväker-
hosta, kirkkoherranvirastos-
ta tai tulostamalla srk:n netti-
sivuilta. Tied. Tiina Ruusumaa 
p. 5601621.
Tulossa:
Ti 4.5. Retki Helsinkiin tutustu-
maan Suomen Lähetysseuran ti-
loihin. Lähtö Vampulan srk-ta-
lolta klo 8, Huittisten srk-kesk. 
klo 8.30. Matkan hinta n. 30-
35 e, ilmoitt. ja tarkempia tie-
toja matkasta: Sirpa Honka-
nen p. 0440 560171 tai s-posti 
s.a.honkanen@luukku.com.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KASTETTU: 
Vilma Liisa Eliisa Tammi.
KUOLLUT: 
Aino Maria Rehelä 87 v. 

Ke 14.4. Klo 12 Srk-talolla ilta-
päiväkerho, Kisamaa, Honka-
nen, Plit.
To 15.4. Ei kuoroharjoituksia. 
Klo 18.30 Srk-talolla kahvitus, 
klo 19 lähetyksen lauluilta, van-
hoja pyhäkoululauluja, Honka-
nen.
Pe 16.4. Klo 10 Srk-talolla mu-
rut.
Su 18.4. Klo 10 Messu, Gideon-
työn esittely, Plit, Honkanen.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 14.4. klo 17.15 Ilonkylvä-
jät Minit ja Skidit klo 18.30 Al-
fakurssi Punkalaitumen seura-
kuntakodilla.
To 15.4. klo 17.30 Kuorohar-
joitus.
La 17.4. klo 13 Ilonkylväjät Sen-
kut.
Su 18.4. klo 18 Paras on edessä 
-tilaisuus, Timo Einola, musiik-
kia, tarjoilua.
Ma 19.4. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuo-
ret.
Ti 20.4. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.

Ke 21.4. klo 17.15 Ilonkylvä-
jät Minit ja Skidit klo 18 Koti-
kokous Hertta Luomalla, Kaali-
katu 13.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 14.4. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Anna-Liisa Äikiällä, Satula-
tie 1 as.3. Lauluhetki TK:ssa klo 
18. Osallistutaan rukoukseen 
Israelin ja Suomen psta klo 18 
srk-keskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis.
To 15.4. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:ssa klo 17 
ja Ryhmäkoti 1:ssä klo 17.30. 
Osallistutaan Täyden evanke-
liumin iltaan klo 18.30 Soili 
Lehtisellä, Raskalantie 184, Mat-
ti Wendelin.
Pe 16.4. Naisten raamattupiiri 
klo 18 Raili Huhtalassa, Kehrää-
jänkatu 6. Nuorten ilta klo 20.
La 17.4. Yht.kr. Leppis-kerho 
klo 11-13 Nuorisoklubilla. Ve-
det virratkoon klo 20, Jaska, 
Hanski, Noora H., Pintsu. 
Su 18.4. Todistuskokous klo 18, 
Marketta Uotila ym., lähetysuh-
ri. Iltahetki Satakunnan vanki-
lassa Huittisten osastolla klo 18.
Ma 19.4. Rukousilta klo 19.
Ti 20.4. Alfa-kurssi klo 18. 
Ke 21.4. Mm. aamurukouspiiri 
klo 9.30 Arto ja Arja Lehtisellä, 
Lauhantie 507. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Helmi Ester Parviainen 91 v., Ei-
no Uolevi Alamäki 83 v., Kert-
tu Raakel Tuomimäki s. Haan-
pää 78 v. ja Heikki Eevert Ruka-
nen 71 v.

To 15.4. Häämusiikki-ilta Ko-
kemäen kirkossa  klo 19, Henri 
Tuominiemi ja Paula Tuomisto.
Pe 16.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8.
La 17.3. Miestenpäivät Pomar-
kussa. Matkalle lähtijät kokoon-
tuvat  klo 11.30 Kokemäen  srk-
keskuksen parkkipaikalle. Lähtö 
omilla autoilla.
Su 18.4. Messu klo 10, Lars Pa-
juniemi, Martti Poukka, Hen-
ri Tuominiemi. Tekstinlukijana 
Juhani Grönroos. Seurat Rau-
hanyhdistyksellä klo 16.
Ma 19.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupii-
ri srk-keskuksessa klo 18. Ke-
nia-Japani lähetyspiiri vierailee 
Harjavallan Japani-Kenia pii-
rissä klo 18 Harjavallan srk-kes-
kuksessa.
Ti 20.4. Omaishoitajien ryhmä 
srk-keskuksen kahviossa klo 13. 
Vieraana sosiaaliohjaaja Tuula 
Nikula-Häkli. Mahd. lisätiedot 
Tiina Kulha-Hynninen p. 040-
7694264.
Ke 21.4. Mielenterveyskuntou-
tujien tapaaminen srk-keskuk-
sen alakerrassa klo 13. Vieraili-
jana pastori Marja Joukio-Hir-
vijärvi. Raamattu- ja lähetysilta 
srk-keskuksessa klo18. Vieraina 
Pentti Heinilä ja Mikko Satama.
To 22.4. Sururyhmä omaisensa 
ja läheisensä menettäneille srk-
keskuksessa klo 17-19. Oletko 
menettänyt omaisesi tai läheise-
si? Oletko surutyössäsi siinä vai-
heessa, että jaksaisit ja haluaisit 
jakaa ajatuksiasi ja kokemuk-
siasi pienryhmässä, muiden sa-
massa tilanteessa olevien kans-
sa? Ryhmä kokoontuu kevään 
aikana viisi kertaa Kokemäen 
srk-keskuksessa. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut Tiina Kulha-
Hynninen / 040-7694264. Tulk-

Hääpalsta

Ari Silen.

Niina o.s. Tiensuu ja
Teemu Santio.
Vihitty 20.2.2010 
Kiikan kirkossa.

Vauva-
uutisia

Katja ja Juha Kiviniitty Sastama-
lan Vammalasta ovat saaneet 

poikavauvan 25.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Marja Kemppainen ja Janne 
Irri Sastamalan Karkusta ovat 

saaneet poikavauvan 1.4.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Tiina ja Sami Tyni Nokialta ovat 
saaneet tyttövauvan 12.3.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Kati Rautiainen ja Jarne Sund-
gren Sastamalasta ovat saaneet 
tyttövauvan 16.3.2010 VAS:ssa 

Vammalassa.

Anna Laine ja Heikki Järvinen 
Huittisista ovat saaneet 

poikavauvan 16.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Maarit Ahola ja Tuomas Järven-
sivu sekä sisarukset Menniina 6 
v. ja Nikoel 2 v. Sastamalan Kii-
kasta ovat aaneet poikavauvan 
18.3.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Sanna ja Ilkka Vieras sekä isoveli 
Veikka 2 v. 10 kk Sastamalasta 

ovat saaneet poikavauvan 
18.3.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Henna-Riikka ja Petri Rinne 
Hämeenkyröstä ovat saaneet 

tyttövauvan 19.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Annika Matintalo ja Joonas 
Eklöf Huittisista ovat saaneet 

poikavauvan 18.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Miia Paaso ja Mikko Alinen 
Huittisista ovat saaneet 

tyttövauvan 21.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Susanna Saarela ja Antti 
Kimpanpää Sastamalasta ovat 
saaneet tyttövauvan 22.3.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Larissa ja Aulis Kulmala Sasta-
malan Kiikasta ovat saaneet 

poikavauvan 23.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Maija ja Sampsa Lyytikäinen 
sekä isosisko Helmi 1 v. 8 kk 
Sastamalan Kutalasta ovat 

saaneet tyttövauvan 27.3.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Annukka ja Tarmo Rautiainen 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 29.3.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Saija Ahola ja Kari Kyläkangas 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 21.3.2010.

Marja ja Teemu Lampila 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 2.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Siina ja Antti saivat pikkuveljen 
30.03.2010 Vammalan aluesai-
raalassa. Vauva painoi 4290g ja 
pituutta oli 52,5cm. Vauvastaan 

onnellisia ovat Kaija-Leena ja 
Kaarlo Impola.

Kirsi ja Janne Hautaviita ovat 
saaneet tyttövauvan 3.2.2010 

Lohjan sairaalassa.

Valokuvaamo STUDIO-86, Sastamala.

Irene o.s. Kaunisto ja
Ville Leikkanen.
Vihitty 16.3.2010 Kiikassa.

Valokuvaamo STUDIO-86, Sastamala.

Ella o.s. Äijälä ja
Markus Marttila.
Vihitty 6.2.2010 
Keikyän kirkossa.

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

kilan lähetyspiiri klo 18 Lahja 
Reinikalla,  Prykintie 1 A.
Pyhäkoulu:
Su 18.4. Sunnuntaimuskari klo 
12-13.30, tarjoilua. Kaikki lau-
lamaan!
Perhekerho:
Ti 20.4. Tulkkilan 1. ryhmän 
kerho srk-keskuksessa klo 9.30-
11.
Ke 21.4. Perhekerhoäitien sau-
nailta Aittakarissa klo 17 alka-
en. Lenkki- ja saunavarusteet 
mukaan. Ilmoita Merville.
Varhaisnuorisotyö:
Ke 14.4. Touhukerho Kor-
keaojan koululla klo 14.30-15 
ja eläinkerho Pappiksella klo 
16.30-18.
Nuorisotyö:
Kerhot: Ristipisto-kässäkerho 
varkkareille ja nuorille maanan-
taisin Pappiksella klo 16-17.30. 
Raamis torstaisin Pappiksella klo 
15.30-16.30. Johannekselta opi-
taan edelleen. Pelisali torstaisin 
Tulkkilan koulun salissa klo 17-
18. Pelaillaan hyvässä seurassa.
Muuta ohjelmaa: Pe 23.4. IV ri-
parin oma nuortenilta Pappiksel-
la klo18. Kaikki muutkin terve-
tulleita! La 25.4. Rovastikunnal-
linen isosseikkailu. Kaikki isoset 
mukaan!. Lisäinfoa myöhemmin.
Lähetyskirpputori: 
Avoinna: ti-pe klo 10-16 ja la 
klo10-13.

Kauvatsan alue:
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 kilpailuja, 
poniajelua  jne. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.
Su 18.4. Messu klo 18, Lars Pa-
juniemi, Martti Poukka, Paula 
Tuomisto. Tekstinlukijana Jor-
ma Jaakkola.
Ke 21.4. Keskiviikkokerhon ja 
ystävien retki Vammalaan. Läh-
tö klo 11.15 seurakuntatalolta. 
Ilmoittautumiset (muut kuin 
kerholaiset) Johannalle p. 02-
5561126 tai 040-8348023.
Pe 23.4. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.
Perhekerho:
Ke 21.4. Perhekerhoäitien sau-
nailta Aittakarissa klo 17 alka-
en. Lenkki- ja saunavarusteet 
mukaan. Ilmoita Merville.
To 22.4. Kerho Kauvatsan srk-
talolla klo 9.30-11.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

To 15.4. Vierailu Ratamokodil-
la klo 18.
Su 18.4. klo 11 Srk:n päivätilai-
suus: Risto L. ym.
Ke 21.4. klo 18.30 Rukouksen 
ja ylistyksen ilta. Olet sydämel-
lisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Helga Saida Kyllikki Hirvikos-
ki 93 v.

Pe 16.4. klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla
Su 18.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 14.4. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla.
To 15.4. Ei kerhoa.
Lähetyskirppis 15.-17.4. to-pe 
klo 9-20 ja la klo 9-15.
Pe 16.4. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 18.4. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 19.4. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 21.4. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Teemu Janne Johannes Välimä-
ki, Lenni Veikko Tuomas Levo.
KUOLLUT: 
Martta Taimi Vilhelmiina Leh-
tiniemi 90 v.

Su 18.4. klo 18 (huom! aika) 
Messu; Jokinen-Lundén, Hä-
mäläinen.
Pe 23.5. klo 19 Arkimessu kir-
kossa.
Su 25.4. klo Messu. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla Vete-
raanipäivän kunniaksi. Messun 
jälkeen (n. klo 11.15) 70-vuo-
tiaiden juhla srk-kodilla. Ilm. 
ke 21.4. mennessä virastoon p. 
5782261.

Su 25.4. klo 15-18 Kirkko 
avoinna hiljentymistä varten. 
Hartaushetket klo 15, 16 ja 17., 
Christer Jokelan konsertti seu-
rakuntakodissa klo 18.

Punkalaidun
KUOLLUT: 
Sirkka Annikki Pulakka 87 v.

To 15.4. klo 6.40 Mantan harta-
us (Huuskonen). Klo 13 torstai-
kerho seurakuntatalolla (Tulk-
ki, Pyykkö, Leena Salo). Klo 14 
hartaus Kaisankodilla (Karo). 
Klo 18.30 kirkkokuoron har-
joitukset seurakuntatalolla (Jo-
kitalo). 
Pe 16.4. klo 6.40 Mantan harta-
us (Tulkki). 
Su 18.4. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Karo, Toivo 
Kokko). Liitsolan kinkeripiiri 
avustaa: tekstien luku: Else Vä-
hä-Jaakkola, kolehdinkanto: Is-
to Juhe ja Mikko Ala-Hannu-
la. Virret: 100; 130; 374; 378:1-
; 312: 1,6,7; Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kinkeripiiri tarjoaa 
kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
Klo 14-18.30 hiljentymisen päi-
vä leirimajalla. Rauhoittumista 
luonnon keskellä yhdessä ja yk-
sittäin sekä iltamessu. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranvirastoon 
puh. 7674119 perjantaihin 16.4. 
mennessä. Päivään otetaan 15 
henkilöä. 
Ke 21.4. klo 17 sururyhmä pap-
pilassa (Tulkki, Trygg).  
To 22.4. klo 14 Omakerho Tou-
kolassa (Pyykkö). Klo 18.30 

kirkkokuoron harjoitukset seu-
rakuntatalolla (Jokitalo).  
Su 25.4. klo 10 partiopyhän 
messu kirkossa (Tulkki, Jokita-
lo, avustaa Hietanen). Kirkko-
kahvit messun jälkeen seura-
kuntatalolla. Klo 13 messu Huh-
tamon kirkossa (Tulkki, Jokita-
lo). Klo 18 seurat Jenni Haunian 
työn tukemiseksi Leila ja Veik-
ko Haunialla, Kestilänkulman-
tie 100, (Tulkki).

Lomalla: 
Veli-Matti Karo lomalla 20.-
30.4.
Retket: 
Kesäretki Raumalle ti 25.5. Läh-
tö klo 8.15 seurakuntatalolta. 
Hinta 50 e. Ilmoittautumiset 
ma-to klo 9-11 diakoniatoimis-
toon puh. 7674190 11.5. men-
nessä.
Nuorisotyö: 
Pe 16.4. klo 18 Nuortenilta srk-
talon nuortentilassa!
Ma 19.4. klo 14 Miniklubi 
Nurkkaputkalla, klo 18 Seikkai-
lijat kololla
Ti 20.4. klo 14 Pelikerho Kier-
tolassa, klo 17 Näytelmäkerho 
srk-talolla.
Ke 21.4. klo 18 Partioketut ko-
lolla
Pe 23.4. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla
Su 25.4. klo 10 Partiolaisten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit srk-
talolla jumiksen jälkeen. Ter-
vetuloa!

Köyliö
Su 18.4. klo 10 messu kirkossa, 
Vuola, Junnila, seniorien mies-
kuoro. Palveluvuorossa Seniorit. 
Kirkkokahvit Järvisalilla.
Ti 20.4. klo 19 Raamattupiiri 
seurakuntatalolla, Kaumi.
To 22.4. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa, Vuorinen. Vieraana 
Markus Saarenketo ja kuvia Ke-
niasta.
Su 25.4. klo 10 messu kirkos-
sa. Palveluvuorossa lähetysvä-
ki. Markunpäivän keittolounas 
Järvisalilla klo 11.30-13.30 tuot-
to lähetystyön nimikkokohtee-
seen. 
Nuorisotyö:
To 22.4. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.
Pe 23.4. klo 18 nuortenilta seu-
rakuntatalolla, ”Miksi Jeesus 
kuoli”? Makke.

Säkylä
KASTETTU: 
Aada Tilda Olivia Kukkonen, 
Jesse Eetu Henrik Poti.
KUOLLUT: 
Kerttu Anna-Liisa Mäkipää, 89 
v.
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.
Ma 19.4. klo 16.30–18 vauva-
kerho kokoontuu Pappilassa.
Ti 20.4. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa.
Ke 21.4. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla, 
aiheena sauvakävely. Klo 18.30 
kahviossa raamattupiiri seura-
kuntatalolla.
Pe 23.4. klo 18 kirkossa Isra-
el-ilta. Puhujana messiaaninen 
juutalainen Birlie Belay, joka 
on etiopialaissyntyinen Jerusa-
lemissa työskentelevä pastori, 
tulkkina Ilkka Vakkuri.  Järjes-
täjinä Israelin Ystävien Euran 
paikallisosasto ja Säkylän seu-
rakunta.  Mukana Perko ja Nie-
minen.  
Su 25.4. klo 18 messu kirkossa, 
saarna pastori Markku Liukko-
nen Parikanniemisäätiöstä, lit 
Nieminen, kanttorina Rudolf 
Cerc. Kirkkokahvit seurakun-
tatalolla.
Kirkkoherranvirasto avoinna 
viikolla 16: ma 19.4. ja pe 23.4. 
klo 9–13.
Nuoret:
To 22.4. klo 18 Varkkari-ilta 
Pappilassa.
Pe 23.4. klo 17.30 nuorten ilta 
Pappilassa.
La 24.4. klo 10-17 Pihlavassa 
molempien leiririppikoulujen 
päivä. Klo 18 Leppoisa leff ailta 
Pappilassa.

Ajattelijoiden klubi pohtii 
kansan näköistä kirkkoa
Ajattelijoiden klubi kokoon-
tuu jälleen huomenna tors-
taina kello 18 Vammalan 
seurakuntatalolla. Ajatuk-
sia herättelemässä on silloin 
teologian tohtori, yliopiston-
lehtori Liisa Lampela Helsin-
gin yliopistosta. Hänen alus-
tuksensa aiheena on ”Mi-
tä merkitsee kansankirkolli-
suus Sastamalassa?”

Viime aikoina on kirkol-
lisissa piireissä käyty keskus-

telua siitä, kuuluuko kirkko 
vain aktiiviselle uskovaisten 
ydinjoukolle vai koko kan-
salle. Kuuluuko kirkossa sen 
kaikkien  jäsenten ääni?  Ky-
symys on vallankäytöstä kir-
kossa.  Vallankäytön teemaa 
Lampela on käsitellyt Vam-
malan seurakuntaa koske-
vassa tutkimuksessaan, joka 
on juuri julkaistu Teologi-
sessa Aikakauskirjassa. Kir-
kon strategia 2015 korostaa 

Häämusiikkia 
Tyrvään kirkossa Kirjakulttuurikeskukselle

etsitään nimeä kilpailulla
 Alueviesti

Suomen Kirjainstituutti et-
sii nimeä Sastamalassa kesäl-
lä 2011 avattavalle valtakun-
nalliselle kirjakulttuurikes-
kukselle. 

Nimen löytämiseksi järjes-
tetään nimikilpailu ”Nomen 
est omen”. Kilpailu käynnistyi 
Agricolan päivänä viime per-
jantaina.

Kilpailun latinankielinen ni-
mi viittaa paitsi tulevaisuuteen, 
”nimi on enne”, myös histori-
aan: suomalaisen kirjakulttuu-
rin juuret ovat latinankielises-
sä kirjallisuudessa. Historian 
tunteminen taas on edellytys 
nykypäivän ymmärtämiselle ja 
tulevan ennakoinnille.

Nimimittelön tavoitteena 
on löytää kirjakulttuurikes-

kukselle sen tehtävää, luon-
netta, ympäristöä ja/tai käyt-
täjiä kuvaava nimi. Kilpailun 
nimestä huolimatta keskuk-
sen nimen tulee olla suomen-
kielinen.  

Taustatietoa löytyy Suomen 
Kirjainstituutin nettisivuil-
ta osoitteesta www.kirjainsti-
tuutti.fi .

Kilpailuaika on 14.8.2010 
asti. Kilpailu on kaikille avoin, 
ja siihen voi osallistua yhdel-
lä tai useammalla nimiehdo-
tuksella.

Nimestä päättää arvoval-
tainen nimeämisraati, johon 
kuuluvat Suomen Kirjainsti-
tuutin toiminnanjohtaja Lee-
na Aaltonen, FT, dosentti, 
Suomen Akatemian yksikön 
johtaja Pirjo Hiidenmaa, Huf-
vudstadsbladetin päätoimit-

taja ja toimitusjohtaja Hannu 
Olkinuora, Kirjaporvari Veik-
ko Sonninen Suomen Kustan-
nusyhdistyksestä sekä kirjai-
lija Tuula-Liina Varis. Raadin 
sihteerinä toimii Kirjainsti-
tuutin tiedottaja Anna Tuuk-
kanen.

Raati valitsee viisi paras-
ta nimiehdotusta, jotka palki-
taan seuraavin kirja-aiheisin 
palkinnoin.

Nimeä voi ehdottaa täyt-
tämällä sähköisen lomak-
keen Suomen Kirjainstituu-
tin nettisivuilla, lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen an-
na.tuukkanen@sastamala.fi 
tai postittamalla ehdotuksen-
sa osoitteella: Nimikilpailu / 
Suomen Kirjainstituutti, Sil-
lankorvankatu 1, 38210 Sas-
tamala. 

Sairaanhoitopiiri aloitti aluehygieniatyön 

Infektioita torjutaan 
uusin toimin ja tiimin voimin

 Alueviesti

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri on ottanut uuden askeleen 
infektioiden torjunnassa pe-
rustamalla erityisen tiimin, 
jonka tehtävänä on tukea Pir-
kanmaan kuntia infektiotur-
vallisuuden parantamisessa. 
Tehtävään on palkattu kak-
si hygieniahoitajaa ja heidän 
työparikseen on nimetty yk-
si TAYS:n infektiolääkäreistä. 

Hygieniahoitajat kiertävät 
Pirkanmaalla sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimintayk-
siköissä ensi viikosta lähtien. 
Toimintamalli on uutta paitsi 
Pirkanmaalla, myös koko Suo-
messa. Siitä luodaan pysyvä 
käytäntö, jolla pyritään ennal-
ta ehkäisemään epidemioita ja 
tautien leviämistä. 

MRSA-tilanne 
pahentunut

Taustalla on pahentunut MR-
SA-tilanne Pirkanmaalla, mut-
ta myös muiden infektioiden 

torjunta ja neuvonta ovat syn-
nyttäneet tarpeen uuteen toi-
mintaan. Kaikista Suomen uu-
sista MRSA-tapauksista joka 
neljäs todetaan Pirkanmaalla, 
jossa vuonna 2008 uusia tar-
tuntoja oli noin 450 ja vuonna 
2009 noin 400. Myös tartunta-
tautilaki velvoittaa sairaanhoi-
topiirejä ohjaamaan tartunta-
tautien vastustamistyötä alu-
eellaan.

Ensimmäiseksi aluehygie-
niahoitajat tapaavat terveys-
keskusten johtoa ja työn ede-

tessä tarkoituksena on kehit-
tää terveyskeskusten ja alueen 
muiden hoitoyksiköiden hygie-
niakäytäntöjä. Tarvittaessa jär-
jestetään paikallista ohjausta ja 
koulutusta ajankohtaisista in-
fektioiden torjuntaan ja hygi-
eniaan liittyvissä asioissa. Tar-
koitus on kehittää toimintaa, 
vahvistaa hygieniaosaamista 
ja hygieniayhdyshenkilöiden 
verkostoitumista kunkin ter-
veyskeskuksen, hoitolaitoksen 
ja päiväkodin ehdoilla.

Aluehygieniahoitajien työ 
sisältää paitsi ennaltaehkäi-
syyn keskittyvää toimintaa, 
myös akuuttien tilanteiden 
hoitamista etenkin epidemia-
tilanteissa. Työn tuloksia ar-
vioidaan seuraamalla esimer-
kiksi MRSA- ja muiden infek-
tioiden esiintymistä.

Kokemäen taideseura 
tempaisee Haitin hyväksi
Kokemäen taideseura ry 
järjestää hyväntekeväisyys-
myyntinäyttelyn Haitin 
maanjäristyksen uhrien aut-
tamiseksi 19.4. alkaen Koke-
mäen Nordeassa ja Osuus-
pankissa. Myyjäisten tuot-
to menee lyhentämättömä-
nä Kirkon Ulkomaanavun 
kautta Haitin jälleenraken-
nustyöhön. Taideseuralai-
set ovat lahjoittaneet myytä-
väksi omia töitään, maalauk-
sia ja keramiikkaa. Työt ovat 

esillä pankkien tiloissa auki-
oloaikoina. Myyntinäyttelyn 
rakentamista ovat tukeneet 
Osuuspankki, Nordea, Ris-
teen Kirjapaino ja Kehys- ja 
peilinurkka Peltonen. 

Eläväistä 
taidetoimintaa 
Kokemäellä

Hyväntekeväisyystyön lisäk-
si Kokemäen taideseura tar-
joaa taide-elämyksiä, taide-

Sastamalan seurakunnan 
kanttorit pitävät ensi sunnun-
taina 18. huhtikuuta kello 18  
häämusiikkikonsertin Tyr-
vään kirkossa.

Monipuolisessa konsertti-
ohjelmassa on sekä suosittuja 
häämarsseja ja klassisia  sävel-
lyksiä, että uudempaa ja gos-
peltyyppistä vihkitilaisuuteen 
sopivaa musiikkia.

Konserttiin on vapaa pää-
sy ja se on tarkoitettu kaikil-
le. Erityisesti mukaan kutsu-
taan tulevia hääpareja. Oh-
jelman jälkeen he voivat tulla 
kanttorien kanssa keskustele-
maan juuri omiin häihin liit-
tyvästä musiikista ja eri vaih-
toehdoista.

Konsertissa esiintyvät kant-
torit Anu Mattila, Lasse Raja-
lampi, Päivi Vuoristo, Hanna-
Riikka Inkeroinen ja Jonna-
Mari Koikkalainen. Puheen 
pitää pastori Minna Järvinen.

kasvatusta ja luo viihtyi-
syyttä taiteen avulla. Taide-
seuran jäsenet ovat käyneet 
kouluilla ja päiväkodeis-
sa ohjaamassa erilaisia tai-
detuokioita. Jokakesäinen 
Tulkkilan yön taidekahvi-
la on odotettu tapahtuma 
niin tekijöille kuin kävijöil-
lekin. Yhdessä on ideoitu 
ja toteutettu myös perfor-
mansseja ja sketsi-koostei-
ta. Syysnäyttelyn teema on 
tänä vuonna Eläviä kuvia: 
pääkirjastoon tulee esille 
taideteoksia,  lisäksi järjes-
tetään erilaisia työpajoja ja 
tapahtumia.

Keikyän iltapäiväkuoro 
juhlii tasakymppejä

kirkkoa osallisuuden yhtei-
sönä. Kirkko haluaa luopua 
työntekijäkeskeisyydestä ja 
antaa tilaa jäsenilleen toi-
mia kirkossa mielekkäällä 
tavalla. Strategia korostaa 
kansankirkon luonnetta jä-
sentensä näköisenä kirkko, 
joka ottaa huomioon hei-
dän tarpeensa.  Ajattelijoi-
den klubissa keskustellaan 
yhdessä aiheesta, minkä 
näköisen Sastamalan seu-
rakunnan jäsenet haluavat 
kirkkonsa olevan ja mitä 
vastaavasti kirkko voi heil-
tä vaatia tai odottaa. 

Keikyän kappeliseurakun-
nan iltapäiväkuoron 30-vuo-
tisjuhlaa vietetään 24.4. kello 

15 Keikyän seurakuntatalol-
la. Äetsän Martat järjestävät 
tilaisuudessa kahvitarjoilun 

ja paikalla on myös lapsi-
parkki.

Vuosien saatossa kuoros-
sa on ollut sekä miehiä et-
tä naisia, mutta tällä hetkel-
lä vain naisia. Kuoroa joh-
taa Terhi Ketonen. Kaik-
ki nykyiset kuorolaiset ovat 
suorittaneet kultaisen virsi-
merkin.

Kuoro tekee tärkeää työ-
tä vieraillessaan säännölli-
sesti mm vanhainkodeilla 
ja palvelutaloissa.
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Mielenterveysongelmaisen omaiset tarvitsevat tukea

Kun yksi sairastuu, 
monen maailma muuttuu

 Minna Isotalo

Pelkästään masennuslääkkeitä 
syö lähes puoli miljoonaa suo-
malaista.Taloudellisesti vaike-
at ajat ovat entisestään kasvat-
taneet mielenterveysongelmi-
en määrää maassamme, tietää 
Silja Lampinen Omaiset mie-
lenterveystyön tukena Tam-
pere ry:stä. -Esimerkiksi työt-
tömyyden kasvu sekä painei-
den kasaantuminen työpai-
koilla aiheuttavat masennusta 
ja ahdistuneisuutta. Irtisano-
misten jälkeen myös työpaik-
kansa säilyttäneet saattavat oi-
reilla, varsinkin jos työkuorma 
irtisanomisten takia lisääntyy.

Mielenterveyden ongel-
mat koskettavat kuitenkin 
harvoin vain sairastunutta it-
seään. -Jos jokaisella psyykki-
sesti sairastuneella on vähin-
tään 2-3 omaista, niin todel-
lisuudessa Suomessa on siis 
useita miljoonia ihmisiä, joi-
den elämään mielisairaudet 
jollain tavalla kuuluvat, sa-
noo aluetyöntekijä Silja Lam-
pinen. 

Omaiset mielenterveys-
työn tukena Tampere ry:n toi-
minta-alueena on Pirkanmaa 
ja yhdistys tarjoaa tukea ko-
ko perheelle lapsista ikäihmi-
siin. -Toiminnan kautta mie-
lenterveyspotilaan läheisten 
on mahdollista tavata muita 
vastaavassa elämäntilantees-
sa olevia omaisia ja saada tu-
kea sekä uusia näkökulmia 
vaikeisiinkin asioihin ja tilan-
teisiin. Yhdistyksemme jakaa 
informaatiota mielenterveys-
ongelmista sekä niiden vai-
kutuksista perheen elämään. 
Me toimimme myös omais-
ten ja sairastuneiden läheis-
tensä edunvalvojana, selvittää 
yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Oili Huhtala.  

Hulluksi 
leimaaminen hävettää

 Mielenterveysongelmia hoi-
detaan yleensä lääkehoidon 
ja terapian avulla. Laitoshoi-
don tarvetta ei kaikilla sairas-
tuneilla ole, ja yhä useammat 
potilaat ovat avohoidossa, jol-
loin omaisten rooli sairauden 
aikana ja kuntoutumisessa on 
keskeinen. 

Oili Huhtala kertoo hoito-
vastuun kuormittavuutta li-
säävän omaisten syyllisyyden 
ja häpeän kokemukset, joita 
leimaava mielenterveysongel-
ma perheessä tuottaa. -Moni 
pelkää saavansa pysyvän mie-
lisairaan stigman. Varsinkin 
pienillä paikkakunnilla asuvat 
pelkäävät, että kylillä aletaan 
puhua. Vertaistuen ansiosta 
ihmiset kuitenkin huomaa-
vat, etteivät ole yksin ongel-
mineen. Psyykkisten sairauk-
sien herättämästä tunneskaa-
lasta on hyvä puhua vastaavia 
tunteita läpikäyneiden kanssa.

Vielä 1940-luvulla mielisai-
raat rinnastettiin rikollisiin, ja 
heidät pyrittiin eristämään 
muusta yhteiskunnasta laitok-
siin. Vaikka mielenterveyspal-
velut ja psyykkisten sairauk-
sien hoito on kehittynyt va-
lovuosien päähän 1940-luvun 

linjauksista, niin vieläkään 
niihin ei suhtauduta kuten 
fyysisiin sairauksiin. -Harva 
häpeää syöpää tai sydänsaira-
uksia. Jossain määrin mielisai-
rautta pidetään vieläkin itsea-
iheutettuna, ja myös sairastu-
neen läheiset tuntevat syylli-
syyttä tapahtuneesta. Fyysisiin 
sairauksiin löytyy yleensä tiet-
ty hoito. Mielisairaudet ovat 
ongelmavyyhti, jonka purka-
minen vie aikaa. Psyykkises-

on lupa pyytää perheen avuksi 
myös muita aikuisia. -Jos sai-
rauden takia eristäydytään ko-
din ulkopuolisesta maailmas-
ta, ongelmat ja perheen sisäi-
nen pahoinvointi yleensä vain 
pahenee.

Arjen sujuminen on lapsel-
le ensiarvoisen tärkeää. -Tur-
vallisuuden tunnetta pitää yllä 
se, että vanhemmat tai lähio-
mainen huolehtii tutuista ru-
tiineista kuten ruoka-ajoista, 
puhtaudesta, nukkumaanme-
noajoista ja päiväkodissa tai 
koulussa käymisestä. 

Paikallinen tukiyhdistys 
neuvoo ja
auttaa jaksamaan

Alueellisessa omaistyössä ver-
kostoituminen, yhteistyö eri 
tahojen kanssa on olennai-
nen osa tukiyhdistyksen toi-
mintaa. Sastamalan seudulla 
kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa neuvottelukunta, jossa 
on mukana muun muassa pe-
rusterveydenhuollon, perus-
turvatoimen, seurakunnan ja 
kolmannen sektorin edustajia. 
-Neuvottelukunnan tarkoi-
tuksena on kehittää omaistoi-
mintaa kiinteäksi osaksi mie-
lenterveystyön palveluita se-
kä vastata omaistoimintaan 
kohdistuviin haasteisiin. Par-
haillaan neuvottelukunnan 
toimesta on tekeillä omaisil-
le suunnattu ensitieto-opas. 
Toivomme myös, että kunnan 
verkkosivuille koottaisiin toi-
mintaohjeita mielenterveys-
potilaiden omaisille, kertoo 
Silja Lampinen.

22 vuotta sitten perustetun 
Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry:n toimin-
nanjohtajana toimivan Oi-
li Huhtalan mukaan omais-
ten huolet eivät ole yhdistyk-
sen olemassaolon aikana juu-
ri muuttuneet. Suurin omaisia 
kohtaava haaste lähitulevai-
suudessa tulee olemaan lai-
tospaikkojen väheneminen. 
-Omaisten vastuu tulee kas-
vamaan entisestään, joten tu-
kiyhdistysten merkitys koros-
tuu. Aika näyttää onnistuu-
ko avohoidon kehittäminen ja 
laitospaikkojen vähentäminen 
samassa tahdissa. 

Sastamalassa toimii omais-
ten tukiryhmä, johon ovat ter-
vetulleita henkilöt, joiden lä-
heisellä on mielenterveyson-
gelmia. Lisätietoja ryhmän 
toiminnasta saa aluetyönte-
kijä Silja Lampiselta (www.
omaiset-tampere.fi , 040 7199 
262). Myös SPR:n alaisuu-
dessa toimii vertaistukiryh-
mä mielenterveysongelmais-
ten omaisille.

Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n toi-
minnanjohtaja Oili Huhtala (vasemmalla) ja yhdistyk-
sen aluetyöntekijä Silja Lampinen omaismessuilla Vam-
malan aluesairaalan Purressa.

Ritva Mantelan tarina:

Kun läheisen sairaudesta tuli koko elämä
lehdissä kerrottu paha johtuu 
hänestä. 

Ritvasta tuntui kuin sisa-
ren sairaus olisi iskenyt täy-
dellä voimallaan yhden yön 
aikana. -Turvallisuuden tun-
teeni murtui täysin, maailma-
ni luisui kaaokseen, en pysty-
nyt erittelemään tunteitani.

Elämää sairauden 
ehdoilla

Ritvan vei sisarensa lääkäriin, 
joka suhtautui asiaan vähätel-
len ja määräsi potilaalle pille-
reitä, joiden mahdollinen vai-
kutus jäi Ritvalle epäselväk-
si. Lääkkeistä ei ollut hyötyä, 
vaan siskon sairaus sai maani-
sia piirteitä. -Kävin hänen luo-
naan päivittäin. Hän pakkasi 
tavaroitaan kaiket yöt, ja purki 
kassejaan päivisin. Muutto oli 
kuulemma edessä pian. Muis-
tan purkaneeni yhden viikon 
aikana kolme vuokrasopimusta 
ja yhden huonekalutilauksen.

Taudin maanista vaihetta 
seurasi masennus ja psykoosi. 
-Sisareni mielikuvitusmaailma 
aiheutti minulle suurta ahdis-

tusta ja pelkoa. Välillä asuim-
me korkean puun latvassa, ja 
siskoni pelkäsi putoavansa. 
Toisinaan hän luuli itse muut-
tuvansa puuksi. Puun kanssa 
on vaikea elää, puu kun ei pe-
seydy, eikä syö kuten ihmiset, 
Ritva Mantela kuvailee.

Pian sisaren sairaus uuvut-
ti Ritvan täysin. -En uskalta-
nut jättää häntä hetkeksikään 
yksin. Aloin tehdä kaikki asiat 
hänen puolestaan, mikä var-
maan näin jälkikäteen ajatel-
len nopeutti hänen sairauten-
sa etenemistä. Minulla ei ollut 
enää aikaa sosiaalisille suhteil-
le ja harrastuksille. Sisko me-
ni kaiken muun edelle, hä-
nen sairaudestaan tuli elämä-
ni keskipiste.

Omaisten tukiryhmä 
vapautti tuntemaan

Sisaren päästyä sairaalahoi-
toon Ritvaan iski syyllisyyden 
tunne. -Mietin jatkuvasti, mi-
tä olisin voinut tehdä toisin. 
Kaikki tuntui epäoikeuden-
mukaiselta. Syyllisyys on syö-
vyttävä tunne, minulla oli si-

sälläni vain iso katkeruudella 
kuorrutettu möykky.

Omaisten tukiryhmä oli 
Ritvan pelastus. Siellä hän ta-
pasi samanlaisia lukkiutunei-
ta ja puutuneita, läheisen mie-
lenterveysongelmien uuvutta-
mia ihmisiä. -Minä puhuin ja 
puhuin ja puhuin. Pikkuhiljaa 
möykky sisälläni alkoi hajota, 
ja sain otteen omaan elämääni. 

Nykyään Ritva Mantela 
haluaa antaa saamaansa hy-
vää takaisin toimimalla itse 
omaisten tukiryhmässä oh-
jaajana. 

-Tärkein viestini on, että 
omaisen on pidettävä itsestään 
huolta. Oma elämä on erotet-
tava sairaudesta, muuten ei 
jaksa itse, eikä myöskään jak-
sa auttaa muita.

Nykyään Ritva Mantela 
pystyy nauttimaan met-
sässä liikkumisesta. 

ti sairas tarvitsee toipuakseen 
monenlaista hoitoa.

Oili Huhtala painottaa, et-
tei psyykkinen sairaus ole ke-
nenkään syy. -Taudinkuvan 
ja sairauteen johtaneiden syi-
den epämääräisyys sekä toi-
pumisen vaikea ennustetta-
vuus ovat potilaalle ja omai-
sille rankkoja asioita. Ihmisen 
haluaa löytää jonkun syyn sai-
rastumiselle, ja viime kädes-
sä syyttävä sormi alkaa osoit-
taa itseä. 

Lievemmistä psyykkisistä 
häiriöistä on alettu puhua Oili 
Huhtalan mukaan viime vuo-
sina avoimemmin. -Moni jul-
kisuuden henkilö on kertonut 
sairastuneensa masennukseen 
tai uupumukseen, mutta kyllä 
vakavat ja pitkäaikaiset mie-
lisairaudet ovat nyky-yhteis-
kunnassakin edelleen tabu. 

Lapset ja nuoret 
tarvitsevat 
erityistä tukea

Läheisen sairastuminen on 
usein kriisi kenelle tahansa, 
mutta erityisen vaikeaksi ti-
lanne saattaa kehittyä lapsi-
perheissä. Tutkimusten mu-
kaan 38% mielenterveyspoti-
laiden ja -kuntoutujien omai-
sista oli masentuneita ja 50% 
mielenterveydellistä sairautta 
sairastavien lapsista kärsi it-
sekin jossain elämänvaiheessa 
mielenterveysongelmista.

Tiedonsaanti vanhemman 
sairaudesta on yksi lasta suo-
jaava tekijä. Oili Huhtala sa-
noo lasten ymmärtävän pal-
jon enemmän kuin luulemme. 
-Vanhemman sairastuminen 
herättää lapsessa epävarmuut-
ta, pelottavia mielikuvia, epä-
luottamusta, syyllisyyttä ja hy-
lätyksi tulemisen tunteita. Jos 
lapsi ei tiedä, mikä esimerkiksi 
äitiä vaivaa, hän saattaa miet-
tiä, mikä äidillä on, voiko äiti 
kuolla, mistä tämä kaikki joh-
tuu. Ne ovat liian suuria ky-
symyksiä pienen ihmisen rat-
kaistavaksi. 

Lapsen pitää saada olla lap-
si, ja hänellä on oikeus kaiken-
laisiin tunteisiin. Lapsi tarvit-
see turvallisen aikuisen, jonka 
kanssa hän voi jutella hanka-
listakin asioista. Oili Huhtala 
muistuttaa, että vanhemmalla 

 Minna Isotalo

Ritva Mantelan elämä muuttui 
syksyllä 1995, kun hänen sisa-
rensa sairastui kaksisuuntai-
seen mielialahäiriöön. -Hänen 
sairautensa oli tehnyt tuloaan 
jo vuosien ajan. 55-vuotias si-
sareni muuttui syrjäänvetäy-
tyväksi ja sai yllättäviä kiu-
kunpuuskia, mutta en osan-
nut tulkita näitä merkkejä mi-
tenkään, koska minulla ei ollut 
entuudestaan tietoa mielisai-
rauksista. 

Syksyn edetessä Ritvan sis-
ko lakkasi huolehtimasta hy-
gieniastaan, kotinsa siistey-
destä ja teki outoja, perusteet-
tomia ostoksia muun muassa 
postimyynnistä. -Eräänä päi-
vänä hän istui pöytänsä ää-
ressä edessään lautasella vain 
kaksi kylmää perunaa. Kun 
huomautin hänen vaatimatto-
masta annoksestaan, hän sa-
noi minulle, että rankaisee it-
seään, koska kaikki tv:ssä ja 

”Pelätään, 

että kylillä 

aletaan puhua. 
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T
ätä kirjoittaessani 

aurinko lämmittää 

mukavasti selkää ja 

häikäisee (ei niin mukavas-

ti) tietokoneen näytön. Ul-

kona on lumet lähes sula-

neet, ensimmäiset keltaiset 

krookukset tervehtivät tu-

lijaa. Linnut laulavat ja ih-

misiltä löytyy hymykin her-

kemmin. Eli on siis kevät, 

ihana ihana kevät ja mitä 

teemme me. No me sairas-

tamme! Taas. Joku kumma 

tautiepidemia on jyllänyt 

meillä melkein koko talven 

ja alkavan kevään. 

Flunssaa flunssan perään, 

mahatautia, korvatulehdus-

ta ja kurkunpään tulehdusta. 

Ja niitä unettomia öitä. Jos 

kadulla vastaan tulee jotain 

hukanneen näköinen mus-

tasilmäinen zombie, niin ei 

hätää. Se olen vain minä.

Että jos se pöpö ei meistä 

hellitä nyt kesän koittaessa, 

niin kai sitä täytyy alkaa soit-

telemaan jollekin noitatoh-

torille. Saa paukuttaa taika-

rumpuaan olan takaa ja hää-

tää pasiliskot hus pois meiltä.

Lapsetkin muuttuvat riivi-

öiksi jo ihan senkin takia, 

kun pihallekkaan ei ole me-

nemistä. Ehtivät lätäkötkin 

kuivumaan ennenkun pääs-

tään testaamaan saappaita.

 Ei se nuha niin tunnu kyllä 

lapsia haittaavankaan. Leik-

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

harrastuksia ovat puhelimessa puhumisen lisäksi käsityöt ja kotipilates. 

ki kuitenkin maistuu, Ellikin 

tossottaa menemään minkä 

kintuistaan kerkiää. Tai miten 

sen nyt ilmaisisi, hän kuiten-

kin ryömii, mutta ihan omalla 

tyylillään. Vetelee käsillä, nos-

taa vatsan korkealle ilmaan, 

mätkäyttää takasin maahan ja 

ponkaisee vauhtiin. Ainakin 

kuulee missä ipana viillettää. 

Töms, töms, töms.. Ja se Elli-

mäinen pajatus. Heeeeiiii, täh, 

täh ja nnna, nna on vakio ään-

teitä. Ja ”ääääitiiiii, Elli kiusaa. 

Tuu hakeen se pooooiiis.” 

Neljävuotisjuhlat sujuivat 

hienosti. Synttärisankarikin 

oli hyvin tyytyväinen lah-

joihinsa ja kakkuun, vaikka 

minä sen kanssa kompas-

telinkin kellarin rapuissa. 

Onneksi ”isotädin” kakku-

kupu sitä pahemmilta suo-

jeli. Siinä on aika tekeminen, 

kun on iso suku ja aikaa rajal-

lisesti. Minä kun en millään 

jaksaisi montaa päivää juhlia. 

Samaan päivään on ängettä-

vä. Tälläkin väkimäärällä oli-

si hyvin voinut ottaa kolme 

ryhmää, mutta kahdella sel-

vittiin. Kyllä sopu sijaa antaa. 

Melkein saman väen saa-

kin kutsua sitten taas reilun 

kuukauden päästä, kun tuo 

meidän vauvamme muuttuu 

taaperoksi! Miten taas me-

ni vuosi kuin huomaamatta. 

Voisinkin pistää pienen ve-

don pystyyn. Lähteekö Elli 

kävelemään ennen synttärei-

tään. Tässä varma vinkki: ei 

lähde. Tai ainakin suuri toi-

vomus, maasta on pienen hy-

vä ponnistaa vielä hetken ai-

kaa. Hän on nyt vasta muu-

taman kerran noussut pyyk-

kikoria tai vastaavaa vasten 

ja meno on sen verran hor-

juvaa, ettei pimu uskalla kyl-

lä ylös  yrittää vielä hetkeen. 

Ronjalle oli ja on kova pala, 

että hänen synttärijuhlansa 

on vasta viimeisenä. Kaikki 

ehtii juhlimaan ennen hän-

tä. Pieni on jo miettinyt kak-

kunsakin valmiiksi. Sen täy-

tyy olla oranssi ja salama mc-

queenin ystävän, Sallin, auto 

täytyy olla kakun päällä. Täy-

tyy varmaan alkaa harjoitte-

lemaan marsipaanilla väänte-

lyä. Aikaa onneksi siihen vie-

lä on. Katsotaan kuinka mur-

heissaan hän on, kun tulevat 

juhlat ei sitten vieläkään ole 

hänen. Vaikka nytkin veikan 

juhlissa neiti sai kuitenkin ai-

ka monta omaa pikku lahjaa. 

Mutta eihän se silti ole ihan 

sama asia. 

Eikä kyseessä kuitenkaan ole 

mitään kuuluisat itkupotku-

raivarit. Hienosti hän ym-

märtää, että nyt juhlitaankin 

jotakuta toista ja omat juhlat 

tulee myöhemmin.

Täältä ”juhlahumusta” jat-

kan pyyhkimällä rivissä ole-

via vuotavia neniä. Aurin-

koista kevättä!

Kotiäidin päiväkirja

Otsikoiden takaa

• Marianna Langenoja

Kesän 
odotusta

Jos joku olisi muutama viikko sitten sanonut minul-

le, että tulen istumaan hihattomassa paidassa taka-

pihani terassilla huhtikuun toisena viikonloppuna, 

en olisi uskonut. Mutta niin vain kävi. Aurinko pais-

taa läppärini ruutuun ja jossain visertää lintu. Hetki 

on melkein satumainen ottaen huomioon menneen 

talven. Ei ole kauaa siitä, kun lumi peitti koko maan, 

ja luulin, että talvi jatkuisi tänä vuonna poikkeuk-

sellisesti juhannukseen saakka. Nyt kuitenkin taka-

pihani perennoissa vilisee muurahaisia ja yrttipen-

kistä pilkottaa jotain vihreää. Se on ruohosipulin 

alku. Edes jäätävät yöt eivät ole palelluttaneet sitä. 

Vaikka viime talvi oli paras pitkiin aikoihin, häilyi 

kesä mielessä aina tuon tuosta. Nyt kun aurinko vii-

mein paistaa, haluan nauttia sen jokaisesta sätees-

tä. En muista, koska olisin viimeksi odottanut ke-

sää näin paljon. 

Moni sanoo, että kevät on vuodenajoista paras. Sil-

loin luonto herää ja kesä tekee hiljalleen tuloaan. 

Kevät on kesän odottamisen aikaa, siksi niin ihanaa. 

Ehkä odottamisen viehätys perustuu siihen, että ih-

minen kaipaa aina jotain, mitä hänellä ei ole. Kun 

tietää, että jotain miellyttävää on tuloillaan, tule-

vaisuus näyttää paljon kirkkaammalta. Sama sään-

tö koskee muuten myös joulua. Usein joulun odot-

taminen on mukavampaa, kuin joulu itsessään. Uu-

denvuoden jälkeen iskee epätoivo: ei ole mitään, 

mitä odottaa, ja kuluva talvi saattaa tuntua raskaal-

ta.  Siksi odottaminen voi tehdä meille ihan hyvää-

kin.

Minä odotan, että pääsen istuttamaan lisää kuk-

kia takapihalleni ja kantamaan niille vettä sel-

kä vääränä. Odotan, että voisin virittää grillin ja 

paistaa hyviä pihvejä. Odotan myös Yyterin hiek-

karantoja, kesämekkoja, rullaluistelubaanoja, 

ruskettumista ja lomia. Erityisesti odotan valoi-

sia ja lämpimiä Suomen kesäöitä. Onko ihanam-

paa, kuin istua terassilla hyvässä seurassa kylmä 

siideri kädessä?  

Nautitaan siis jo nyt, vaikka kesä vasta tekee tulo-

aan. Syksyllä harmittaa, jos emme ota keväällä kaik-

kea irti ihanasta odottamisesta.  

Alikersantti tuleville naisalokkaille:

”Armeija ei ole 
mikään mallikoulu”
Marianna Langenoja

Porin Prikaatissa Säkylässä oli 
viime viikolla naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen valin-
tatilaisuus. Hakemuksen Sata-
kunnan aluetoimistolle oli jät-
tänyt parikymmentä naista 
maaliskuun alkuun mennes-
sä. Käytännössä se tarkoittaa, 
että ilmoittautuneet naiset as-
tuisivat palvelukseen vuoden 
2011 tammi- tai heinäkuussa. 

Valintatilaisuudessa naisil-
le kerrottiin eri joukko-osasto-
mahdollisuuksista, sotilasavus-
tuksista ja muista tärkeistä asi-

oista, jotka liittyvät asepalve-
luksen suorittamiseen. Jopa 
puolustusvoimien nettisivujen 
käyttäminen oli yksi luennon 
osa-alueista. Naiset myös ter-
veystarkastettiin ja jokaista 
haastateltiin henkilökohtaisesti. 

Alikerstantin 
toisenlainen tavoite

Tulevat alokkaat pääsivät 
myös kyselemään armeijaan 
liittyviä kysymyksiä naispuo-
liselta alikersantti Ruzzalta. 
Nuoria kiinnosti muun muas-
sa, miten miehet yleisesti otta-

en suhtautuvat naiseen, joka 
tulee vapaaehtoisesti asepalve-
lukseen. Ruzzan mukaan se on 
täysin naisesta itsestään kiin-
ni. Jos nainen pystyy kanta-
maan omat varusteensa, oppi-
vat miehet arvostamaan häntä. 
Ryhmänjohtajana naisen ase-
ma onkin paljon vaikeampi. 

Jos yleensä naisia yritetään 
houkutella asepalvelukseen, oli 
Ruzzalla toisenlainen tavoite. 
Hän halusi karsia naisporukas-
ta heti alkuunsa sen ison osan, 
joka tulee lopettamaan asepal-
veluksensa kesken. –Varmaan 
puolet naisista tulee armeijaan 
sen takia, että täällä on miehiä. 
Voin kertoa, ettette todellakaan 
ole kovin hehkeitä täällä, joten 
miesten iskeminen on ihan tur-
ha tavoite. Meikit jätätte sitten 
kotiin. Hiuslakan voitte ottaa 
mukaan, että saatte tukkan-
ne ruotuun. Armeija ei ole mi-
kään mallikoulu.

-Tänne ei tulla etsimään 
uusia kokemuksia tai kohot-
tamaan kuntoa. Jos haluat-
te kohottaa kuntoa, menkää 
kotiinne kirmailemaan. Tääl-
lä ei myöskään päde sellainen 
asenne, että annetaan reppu 

jollekin jätkälle, niin päästään 
helpommalla.  Jos tiedätte, ett-
ette pysty kantamaan omia va-
rusteitanne, miksi edes tänne 
hakeudutte, Ruzza jatkoi jyrk-
kää linjaansa. 

Vähemmistöllä hyvä 
yhteishenki 

Asepalvelukseen hakeutuneet 
köyliöläinen Veera Julin ja piak-
koin Köyliöön muuttava Evelii-
na Mäkinen eivät olleet ihan yh-
tä jyrkällä linjalla. Eveliinalla on 
useita naispuoleisia kavereita, 
jotka ovat suorittaneet asepal-
veluksen. He ovat kertoneet ys-
tävälleen pelkästään positiivisia 
asioita armeijasta, joten Evelii-
na on tulossa armeijaan hyväl-
lä mielellä. –Kaverit ovat sano-
neet, että armeija on ollut hei-
dän elämänsä paras kokemus. 
Miehet sen sijaan ovat haukku-
neet armeijaa kovasti. 

Eveliina haluaisi isona po-
liisiksi ja uskoo armeijan tuke-
van tavoitetta. Veeralle taas on 
ollut pienestä asti selvää, että 
hän suorittaa asepalveluksen. 

Edes miespuolisten ystävien 
varoittelut eivät ole saaneet 
naista toisiin aatoksiin. –Mikä 
ilo päästä kertomaan heille, et-
tä kyllä minä vaan pärjään ar-
meijassa, Veera suunnitteli. 

Eveliinaa jännittää, että jos-
sakin vaiheessa asepalvelusta 
iskee koti-ikävä. Häntä odot-
telee kotona poikaystävä, jon-
ka on vaikea käsittää naisen 
päätöstä vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta. –Ei sitä kukaan 
muu päätä puolestani. Minun 
on itse tehtävä valinta, menen-
kö armeijaan vai en. 

Molemmat tytöt uskovat 
pärjäävänsä maskuliinisessa 
miesten maailmassa hyvin, sil-
lä kokevat olevansa vähän poi-
katyttöjä. –Kaikki naiset ovat 
varmaan aika samanhenkisiä, 
joten meidän välillemme voi 
muodostua hyvä yhteishenki. 
Edustammehan vähemmis-
töä, naiset miettivät. 

Tänä vuonna 555 naista 
haki asepalvelukseen ympäri 
Suomen. Satakunnan aluetoi-
mistolle tulee hakemuksia kes-
kimäärin 20 vuosittain. 

Naiset pääsivät sovittamaan taisteluvyötä ja reppua. Täl-
lä kertaa painoa oli yhteensä 30 kiloa, vaikka täyspakki 
painaa 10 kiloa enemmän. Köyliöön piakkoin muuttava 
Eveliina Mäkinen testaili, miltä varustus tuntuu. 

Köyliöläinen Veera Julin täytti lomaketta, jossa kysyttiin 
muun muassa harrastuksista ja vahvuuksista. 

”Varmaan puolet 

naisista tulee 

armeijaan sen 

takia, että täällä 

on miehiä.

”Jos haluatte 

kohottaa 

kuntoa, 

menkää 

kotiinne 

kirmailemaan.
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Marjatta ja Kaija, naapurit ja vertaiset

Parkinson-viikolla muistutetaan 
vertaistuen voimasta

 Maija Latva

Marjatta Karppanen ja Kai-
ja Sipilä katselevat joutsenten 
laskeutumista Liekovedelle 
Marjatan parvekkeella Sasta-
malan Jaatsinkadulla. He voi-
sivat seurata samaa näkyä vie-
reiseltäkin parvekkeelta, sillä 
Kaija on Marjatan seinänaa-
puri. Paitsi naapuruus, nai-
sia yhdistää myös sama saira-
us: Parkinsonin tauti. -Parem-
min me tutustuimmekin vas-
ta Saspen parkinsonjumpalla 
ja Sastamalan seudun Parkin-
son- ja dystonia-kerhossa, 
Marjatta kertoo.

Marjatalla diagnosoitiin 
sairaus vuonna 2005, Kaijalla 
pari vuotta myöhemmin.

Marjatta muistelee ensim-
mäisiä oireitaan. -Oikea käsi 
vapisi ja toisinaan, esimerkik-
si autolla ajaessa, oikean puo-
len jalkakin puutui. Marjatta 
pisti aluksi vaivat ”vanhuuden 
piikkiin.” Kerran vastaanotolla 
lääkäri kuitenkin alkoi epäillä, 
että kyse on ehkä Parkinsonin 
taudista. -Tuloksia olin sitten 
kuuntelemassa tyttäreni kans-
sa. En minä siinä heti kovas-
ti järkyttynyt, mutta hieman 
myöhemmin jonkinlainen ala-
vire hiipi elämään, juuri jou-
lun alla. Ei oikein huvittanut 
tehdä mitään jouluvalmiste-
lujakaan, Marjatta muistelee.

Marjatta lähti kuitenkin he-
ti mukaan parkinsonjumpalle 
sekä kerhoon ja puhui sairau-
destaankin hyvin avoimesti. 
Mustat pilvetkin katosivat pik-
ku hiljaa naisen elämästä. -Se 
nyt vaan on otettava vastaan, 
mitä elämässä eteen tulee. Voi-
sihan minulla olla pahempikin 
sairaus, Marjatta miettii.

Diagnoosi 
ei ollut yllätys

Kaija Sipilää diagnoosi ei yl-
lättänyt lainkaan, niin vahvas-
ti hän oli asiaa epäillyt itsekin. 
-Oikean puolen käsi liikkui to-
della huonosti, lopulta jo ham-

paiden pesu tuotti vaikeuksia, 
hän muistelee. Saatuaan asiaan 
varmistuksen Kaija lähti he-
ti mukaan Saspen järjestämälle 
parkinsonjumpalle sekä Parkin-
son- ja dystoniakerhon toimin-
taan. -Lisäsin myös ulkoilua ja 
erityisesti kävelyä metsässä, 
koska lääkärikin suositteli sitä, 
epätasaisessa maastossa kulke-
mista, Kaija selvittää. 

Säännöllisten kävelylenkkien 
lisäksi Kaija ajelee kesäisin tan-
dem-pyörällä miehensä Sepon 
kanssa ja talvisin pariskunta 
myös hiihtää. -Pyrin siihen, et-
tä jumppaisin päivittäin kotona-
kin, mutta joskus iskee laiskuus 
ja jumppa jää, hän myöntää.

Synkin hetki Kaijalle on tä-
hän mennessä ollut se, kun 
lääkkeiden annostus oli pie-
lessä. -Oloni oli niin kauhea, 
olin kuin kuilun pohjalla, en-
kä päässyt ylös, hän kuvailee. 
-Tälle naapurin Marjatalle sit-
ten purin huoliani ja hän ke-
hotti ottamaan yhteyttä lää-
käriin ja sen jälkeen kun lääk-
keiden annostus on ollut kun-
nossa, on olokin ollut aivan 
toinen, Kaija iloitsee.

Tärkeät vertaiset

Parasta aikaa vietettävän val-
takunnallisen Parkinson-vii-
kon teemana on ”Vertaistues-

ta voimaa.” Marjatta ja Kaija 
ovatkin toisilleen tärkeät ver-
taiset. 

Naapurin ovikelloa voi tul-
la pirauttamaan, kun joku asia 
alkaa askarruttamaan. 

-Tai ihan muutenkin, ei me 
joka kerta sairaudesta puhuta, 
naiset kertovat. 

Tärkeää vertaistukea tar-
joaa heidän mielestään myös 
Sastamalan seudun Parkin-
son- ja dystonia-kerho, joka 
kokoontuu kerran kuukau-
dessa. 

Viime kerralla ystävyksil-
lä on ainakin ollut siellä niin 
hauskaa, että naurunpyrskäh-
dykset pyrkivät ilmoille vie-

lä nytkin heidän sitä muistel-
lessaan.

Kerhon puheenjohtaja Hel-
levi Tuomenoja vahvistaa, että 
nauruterapiaa kerhossa onkin 
ohjelmassa usein. 

-Sen lisäksi tarjolla on si-
tä arvokasta vertaistukea, ku-
ten tietoa ja neuvojakin, hän 
kertoo.

Kerho kokoontuu joka 
kuukauden viimeinen torstai 
Vammalan seurakuntatalon 
työtuvassa ja toimintaan ovat 
tervetulleita myös uudet osal-
listujat. 

Kuukausitapaamisten li-
säksi kerho järjestää myös esi-
merkiksi teatterimatkoja.

Parkinsonin tauti alkaa usein hiljalleen

Tunnistaminen 
ja diagnosointi 
voi olla haastavaa
Parkinsonin tauti on neuro-
loginen ja useimmiten hi-
taasti etenevä sairaus, jota 
ei nykylääketieteen keinoin 
kyetä parantamaan. Tautiin 
on kuitenkin olemassa usei-
ta hyviä hoitomuotoja, joilla 
siihen liittyviä oireita pysty-
tään hallitsemaan niin tehok-
kaasti, että sairastuneet voi-
vat usein elää täysipainoista 
elämää. Parkinsonin taudille 
ei toistaiseksi tiedetä selkeää 
syytä, joten sairautta ei voi-
da ehkäistä millään tavoin. 
Sen tyypillisimpiin oireisiin 
kuuluvat lepovapina, lihas-

jäykkyys ja liikkeiden hitaus. 
Tautia esiintyy maailmanlaa-
juisesti, ja Suomessa potilai-
ta on arvioiden mukaan noin 
10 000. Suurin osa sairastuu 
50.-70. ikävuoden välillä. Al-
le 50-vuotiaina sairastuneita 
on noin 10 prosenttia.

Parkinsonin taudin tun-
nistaminen ja diagnosointi 
voi olla haastavaa. Potilaal-
la itsellään onkin merkittä-
vä rooli sairauden tunnis-
tamisessa, sillä oireet eivät 
alkuvaiheessa yleensä näy 
ulospäin. Oireet ja niiden ai-
heuttamat haitat ovat poti-

lailla hyvin erilaiset. Kaikki 
eivät välttämättä saa kaikkia 
mahdollisia oireita, ja joil-
lakin potilailla oireita ei ole 
lainkaan.

Tunnista oireet

Tauti alkaa usein hiljalleen, 
eikä sen tarkkaa alkamis-
kohtaa ole yleensä mahdol-
lista todeta. Taudin etene-
minen voi olla myös hyvin 
erilainen. Jotkut saattavat 
pysyä vähäoireisina jopa 
vuosikymmeniä. Oireisiin 
on hyvä kiinnittää huomio-

ta ja pyrkiä tunnistamaan ne 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Mitä varhaisim-
massa vaiheessa tauti pys-
tytään diagnosoimaan, sitä 
paremmin tautia pystytään 
hoitamaan hidastamalla oi-
reiden etenemistä. 

Parkinsonin taudin alku-
vaiheen keskeisimmät oireet 
ovat liikkeiden hitaus, lihas-
jäykkyys ja lepovapina. Oi-
reiden tiedetään johtuvan 
aivojen mustan tumakkeen 
hermosolujen vähittäisestä 
tuhoutumisesta. Nämä her-
mosolut tuottavat dopamii-
nia, jota tarvitaan liikkeiden 
ja lihasten toiminnan ohja-
ukseen. Oireita alkaa ilme-
tä, kun noin 60–80 % her-
mosoluista on tuhoutunut. 
Soluja tuhoutuu vähitellen 
myös ihmisen ikääntyessä. 
Parkinsonin taudissa solu-
jen tuhoutuminen vain al-
kaa aikaisemmin ja on nor-
maalia nopeampaa. Syytä tu-
houtumiselle ei tiedetä. Ny-
kyaikaisten hoitojen ansiosta 
Parkinsonin taudin oireita 
on kuitenkin mahdollista 

pitää kurissa hyvin pitkiä-
kin aikoja, ja potilas pystyy 
elämään lähes täysipainois-
ta elämää.

Edellä mainittujen tyy-
pillisimpien oireiden lisäk-
si Parkinsonin tautiin liittyy 
myös joukko muita oireita, 
joista osa on havaittavissa jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa 
sairautta. Näitä oireita ovat 
väsymys, tasapainovaikeu-
det, erilaiset autonomisen 
hermoston häiriöt kuten ha-
juaistin heikentyminen, kir-
joittamisen hidastuminen ja 
käsialan pieneneminen, il-
meettömyys, REM-unen-
häiriöt, ihon rasvoittuminen, 
hikoilu, ummetus ja virtsara-
kon toiminnan häiriöt. 

Parkinson-potilaalla voi 
esiintyä myös tunne-elämän 
häiriöitä, kuten masennusta, 
aloitekyvyn heikkenemistä 
ja ajatusten hidastumista. 

Koska oireet ovat yksi-
löllisiä ja saattavat vaihdel-
la suuresti, Parkinsonin tau-
tia epäilevän tulisi aina ha-
keutua neurologin vastaan-
otolle.

Naapurukset Marjatta Karppanen ja Kaija Sipilä seuraavat joutsenten saapumista keväiselle Liekovedelle.

Tutustu uusiin sivuihimme

www.alueviesti.fi 

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

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

Kampanja voimassa 12.–24.4.2010

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

Meiltä saat
Bonusta!

S-ETU

Norm. 24,-
Etusi S-Etukortilla – 25% 

17,90

BAHCO TIMPURISARJA:
saha + vasara + mitta
Timpurisarja sisältää:
• Saha 22” 
• Vasara 16 oz
• Rullamitta 3 m

S-ETU

4,50
Norm. 5,80 
Etusi S-Etukortilla –22%

SIKA BOOM-S 
750 ML
ERISTYSVAAHTO 

S-ETU

RUUVISALKKU LAJITELMA
Vankka ja iskunkestävä metallinen salkku. 
Sisältää kärjet, magneetti-
sen pidikkeen ja ruuvimeis-
selin. Lajitelmasalkku sisäl-
tää valikoituja kokoja, kiil-
tosinkittyjä uppo- ja 
kupukantaisia ruuveja, 
yhteensä 18 vaihtoeh-
tokokoa. Kaikissa 
ruuveissa on Torx
-kanta.

49,90

Norm. 22,90
Etusi S-Etukortilla – 21,8% 

17,90
RAPPURALLI 

RAJOITETTU ERÄ!

S-ETU

8,90
Norm. 12,90 
Etusi S-Etukortilla –31%

SIKABOND®-T2 
300 ML
ELASTINEN 
VOIMALIIMA

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

SASTAMALA

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

Herkullisia raikkaita 
salaatteja ja lämpimiä 
kasvislisäkkeitä
Sastamalan Martat jär-
jestää ”Syötävän hy-
viä salaatteja ja lämpimiä 
kasvislisäkkeitä”-kurssin 
kaikille asiasta kiinnostu-
neille. 

Kurssi järjestetään huo-
menna torstaina kello 
18.00 Vammalan seura-
kuntatalon keittiössä.

Neuvoja Sari Rainin-
ko Satakunnan Martoista 
opastaa kurssilaisia, jotka 
saavat itse osallistua salaat-
tien ja lisäkkeiden valmis-
tamiseen.

Kurssilaiset saavat myös 
mukaansa ohjevihkosen. 
Osallistujilta peritään pie-
ni materiaalimaksu.

Huittisten Vihreillä 
ilmainen elokuvailta
Huittisten Vihreät ry tar-
joaa ilmaisen elokuvaillan  
koskien  maamme  metsi-
en  tilaa.  Elokuva on  Kari  
Kemppaisen  tekemä  do-
kumentti ”Luonto  ei tun-
ne rajoja” Suomen häviä-
vistä havumetsistä.   

Elokuvan  jälkeen kes-
kustellaan kahvikupin ää-
ressä sekä elokuvasta  että  
Virttaanharjun  tilanteesta.    

Elokuva esitetään tä-
nään Huittisten kaupun-
gin valtuustosalissa alkaen 
kello 18.

Kevätpölykausi alkoi 
pari viikkoa myöhässä
Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan keväinen katupöly 
saattaa huonontaa merkit-
tävästi ilmanlaatua tulevina 
päivänä erityisesti eteläises-
sä Suomessa. Katupölykausi 
alkoi tänä vuonna noin pari 
viikkoa tavallista myöhem-
min. Viime vuosina vuo-
den pahimmat kevätpöly-
päivät on mitattu maalis-
huhtikuun vaihteessa.

 Katupölyä nousee ilmaan 
maan kuivuessa, jolloin tal-
ven aikana liukkauden vä-
hentämiseksi levitetty ja lii-
kenteen hienontama hiekka 
ja päällysteestä kulunut mi-
neraaliaines nousee ilmaan 
liikenteen ja tuulen vaiku-
tuksesta. Pahin tilanne on 
tyypillisesti ruuhka-aikoina 
vilkkaasti liikennöidyillä ka-
tu- ja tieosuuksilla. 
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Aurinkoa aamusesta, 
päivää perin paistavaista

Aulikin matkassa 
Kanarian saarilla

 Aulikki Lehtinen

Aurinkoiset terveiset Gran 
Canarialta, joka on yksi Ka-
narian saarten kolmestatois-
ta saaresta. Saaret sijaitse-
vat n. 1500 km etelään Man-
ner-Espanjasta. Saaret jakau-
tuvat kahteen provinssiin. Las 
Palmasin provinssiin kuulu-
vat Gran Canaria, Lanzaro-
te/Graciosa sekä Fuenteven-
tura ja alueen pääkaupun-
ki on Las Palmas. Teneriff an 
provinssiin kuuluvat Tenerif-
fa, La Palma, La Gomero, ja El 
Hiero. Pääkaupunki on Santa 
Cruz de Tenerife. 13 saaresta 
8 on asuttuja ja saarilla asuu 
yhteensä 2.075 968 asukas-
ta/284 as/km2. Tilastotietojen 
mukaan vuonna 2009 saarilla 
kävi yhteensä 9.216 585 ulko-
laista turistia, joista 2.685 267 
Gran Canarialla, minut mu-
kaan lukien.

Gran Canarian pinta-ala 
on 1530 km2 ja se on kol-
manneksi suurin Kanarian 
saarista. Rantaviivaa on 175 
km ja asukkaita 830 000. Tä-
mä Atlannin valtameren saa-
ri on ympyrän muotoinen ja 
sen halkaisija on n. 50 km ja 
Pohjois-Afrikan rannikolle 
on matkaa vain 210 km.  Ho-
telleja ja majataloja n. 600, 
vuodepaikkoja n. 140 000. 
Nälissään ja janoissaan ei 
tarvitse olla, sillä sieltä löy-
tyy n. 4400 baaria ja kahvila-
ravintolaa.

Käärmeitä tai muita myr-
kyllisiä eläimiä ei saarella ole, 
mutta pieniä maanjäristyk-
siä on ollut silloin tällöin, vii-
meksi tammikuussa 2,6 Rich-
terin asteikolla mitattuna. Ei-
pä siitä siellä edes kommen-

tävälliseen pariskuntaan Irja 
Elisa Sippariin (kotoisin Keu-
ruulta)  ja Juhani (Jussi) Va-
lio Kovaseen =JVK (kotoisin 
Riihimäeltä), jotka ovat 5.4.-
10 asuneet saarella 13 vuotta. 
Pitkän työrupeaman jälkeen 
(mm. Ruotsissa, jossa he tapa-
sivat) heidän ensimmäinen tu-
ristimatkansa  tälle saarelle oli 
v. 1996. Yksi varteen otettava 
asia muuttoon oli ihanteelli-
nen ilmasto ja edullisuus. Ter-
veydenhoito on eläkeläisille il-
maista ja lääkkeistä maksetaan 
itse vain 25 %. 

Olin juontamassa Ravinto-
la Tiff anyssa Radio Mantan il-
taa ja pariskunta saapui laula-
maan karaokea, joka on kum-
mankin suuri harrastus. Saim-
me matkakumppanini Vaulan 
kanssa kutsun vierailulle hei-
dän Satulinnaansa vuorille 
saaren keskiosaan. Sovimme 
päivän ja he tulivat nouta-
maan meitä omalla autollaan. 
Ajoimme Playa del Inglesis-
tä reittiä San Agustin – Vecin-
dario - Aeropuerton ohi kohti 
Telden kaupunkia, joka onkin 
saaren 2-3:ksi suurimpia kau-
punkeja. Sieltä matka jatkui 
Vasequillon kylän ja Las Ve-
gasin taajaman läpi El Pedre-
gariin. Tässä pikku vuoristo-
kylässä on vain n. 40 asuntoa. 
Olimme lähellä pilviä n. 700 
m merenpinnasta ja näköalat 
olivat huikeat joka suuntaan 
Satulinnasta. Kaikkiaan mat-
kaa kertyi auton mittariin ki-
haraista vuoristotietä pitkin n. 
50 km. 

Nala villakoira toivotti mei-
dät tervetulleiksi Satulinnaan. 
Isäntä JVK toimi keittiömesta-
rina ja me kolme naista saim-
me olla hemmottelun kohtee-
na. Ensin kilisteltiin tervetu-
loshampanjalla ja ruoka oli 
valmisteltu niin, että vierai-
den kanssa seurusteluun jäi 
mahdollisimman paljon aikaa.  
Aluksi oli vuoristokeitto talon 
tapaan, pääruokana porsaan 
paistia valkosipuli-kermape-
runoiden kera ja lisukkeena 
kanarialainen tomaattisalaat-
ti, juomana vuosikertapuna-
viiniä ja jälkiruuaksi meheviä 
mansikoita kermavaahdon ja 
shampanjan kera. 

Alakerrassa lämpeni supi 
suomalainen sauna ja uima-
altaan viileä vesi viilensi sau-
nojia välillä sopivasti. Ilta ku-
lui rattoisasti rupatellessa lä-
hinnä elämästä, tavoista ja ko-
kemuksista Kanarialla. 

Ajankulukseen pariskun-
ta hoitelee talvikautena suo-
malaisten asuntoja, auttelevat 
muita apua ja neuvoja tarvit-
sevia ja ovat mukana kanari-
an-suomalaisten Lions Club 
toiminnassa. Elisa on puutar-
havastaava ja siellä kasvaa Nis-
proa (=luumunsukuinen kelt. 
marja), avocadoa, viikunoita, 
sitruuna- ja mandariinipuita 
sekä lisäksi tietysti vihannek-
sia (mm. lanttua oli juuri kyl-
vetty) ja maustekasveja.  

Aamulla herätessämme oli 
kahviaamiainen valmiina ja 
Elisa aloitti päivän laulamalla 
heidän studiohuoneestaan Jari 
Sillanpään Satulinnan. Puolen 
päivän aikaan lähdimme pa-
luumatkalle, jolla saimmekin 
kokea todellisen yllätyksen. 
Matkareitti kulkikin nyt Tel-
den - Ingenion ja Aguimesin 
kautta Barranco de guayade-
quen kanjonin ja laaksojen lä-
pi Gran Canarian suurimpaan 
luolaravintolaan Tagororiin. 
Siellä oli tarjolla Seranoa - il-
makuivattua kinkkua ja Cap-
ra Ceso - vuohenjuustoa. Mai-
semat olivat niin huikeat, että 
niiden suuruutta ja syvyyttä 
oli silmällä vaikea hahmottaa. 
Illan suussa saapuessamme 
hotellillemme nautimme yh-
dessä oikein suomalaiset juh-
lamokkakahvit ja sovimme 
kiitostapaamisen seuraavan 
viikon maananataiksi, sillä sil-
loin oli minulla jälleen Radio 
Mantan ilta Tiff anyssä. 

Karnevaalihulinan 
huumaa  

Aina maaliskuun lopulla Playa 
del Inglesissä pidetään karne-
vaalit. Koko kaupunki on ai-

van sekaisin. Tapahtumaa val-
mistellaan koko vuosi. Saaren 
joka kolkasta saavutaan juh-
limaan ja pitämään hauskaa. 
Osa kaduista suljetaan ja Ti-
rajana katua pitkin  liikkuva 
kulkue kestää tuntikausia. Ta-
pahtuman suuruudesta kertoo 
se, että kulkueeseen osallistuu 
mm. 128 rekkaa, jotka on ko-
risteltu aivan mahdottoman 
upeasti ja kyydissä on teemaan 
sopivat juhlijat, jotka esittä-
vät lavoilta ohjelmaa.  Kaduil-
la voi tavata samaan henkeen 
pukeutuneita ryhmiä, paris-
kuntia ja niin paikalliset lapset 
kuin vanhuksetkin osallistuvat 
juhlintaan. Iloisia ja ystävälli-
siä olivat kaikki - en huoman-
nut siitä tuhansien joukosta, 
että kukaan olisi ollut hapan 
ilme kasvoillaan. 

No johan on 
markkinat...

Markkinoilla käynnit ovat 
mukavaa ajankulua ja niitä on 
saarella useassa paikassa mm.  
San Fernandossa, Vesindari-
ossa sekä myös saaren keski-

osassa San Mateossa, jossa on 
ns. maalaismarkkinat. 

Pitää vaan aina muistaa 
maksaa vaan puolet siitä mi-
tä pyydtään ja on muistetta-
va myös se 20 kg painorajoi-
tus lentokoneessa. 

Sioux Cityssä 
viihtyy ja tapahtuu 

Aivan yllättävä kokemus oli 
myös päivä Sioux Cityssä 
Gran Canarian Villissä Län-
nessä.  San Agustinin ulko-
puolelle rakennettu kylä oli 
kuin suoraan amerikkalai-
sista villin lännen elokuvis-
ta. Täällä on filmattu Clint 
Eastwoodin ja John Waynen-
kin elokuvia. Ihmiset ja eläi-
met ovat kuin vuosikymme-
niä sitten. Siellä voi vierail-
la kirkossa ja hautausmaalla, 
sheriffin toimistossa ja mo-
nissa muissa kylän raken-
nuksissa. Näyttelyissä oli hä-
mähäkkejä, käärmeita sekä 
erikoinen valkoinen kroko-
tiili. Päivän mittaan kylässä 
tapahtuu koko ajan cowboy-, 
hevos- ja intiaaniesityksiä, 

karjanajoa, pankkiryöstöjä 
ja can can tyttöjä. 

Täällä onni 
yksillä ja kesä kaikilla 

Playa del Inglesin tutussa lo-
makohteessa kun asustelee 
melkein kuukauden, unohtaa 
arkiset rutiinit, lumet ja pak-
kaset  ja eivätkä ne ikävuodet-
kaan enää minua häiritse. Kii-
tokset Jorma Kaleville loma-
työpaikasta ja monista lahjois-
ta ja muistamisista, kiitokset 
matkakumppanilleni ja  kii-
tokset vierailleni hemmotte-
lulahjoista ym. ja ennen kaik-
kea kaikille tapaamilleni ystä-
ville hyvästä seurasta. 

Tärkeää elämässä on se, 
miten elää ja kannattaa elää 
joka hetki mikä meille anne-
taan niin kuin hyvältä tuntuu. 
M. Chevalier on joskus sano-
nut näin: ”Jos jäät odottamaan 
sitä täydellistä hetkeä, jolloin 
kaikki on vaaratonta ja var-
maa, saat ehkä odottaa tur-
haan. Vuoret jäävät kiipeä-
mättä ja kilpailut voittamatta 
tai onni saavuttamatta.”

Vuorten Satulinnan onnellinen pariskunta  Elisa ja JVK.

Karnevaalikulkueessa oli 128 koristeltua rekkaa.

Cowboyt karjanajossa. Sioux Cityssä oli tapahtumia ja yllättäviä tilanteita koko päi-
vän ajan.

Amigon ja Tiff anyn omistaja/laulaja Jorma Kalevi tarjo-
si minulle lomatyöpaikan.

Vuoristoon rakennettu luolamotelli ottaa vieraita vastaan Tagororissa.

Aulikki takapiruna lännenmiesten korttipelissä.

toitu  ja silloin siellä olleena 
en havainnut mitään poikke-
avaa.  Kanarian Geofi sion lai-
tos kertoo, että tällaisia vastaa-
vanlaisia on jopa 90 vuodessa. 
Teneriff alla järistyksiä oli tam-
mi-helmikuussa viisi ja ne oli-
vat hieman voimakkaampia 2 
- 4,4 asteisia. 

Saapuessamme saarelle 
oli parin päivän ajan ilmas-
sa hiekkapölyä. Tuuli tuo si-
tä mukanaan Afrikasta n. nel-
jä kertaa vuodessa ja sitä kut-
sutaan Sirocoksi – paikalliset 
kutsuvat sitä nimellä Cali-
ma. Se kertoo aina lämpimäs-
tä jaksosta, jopa 45 astettakaan 
ei ole mahdottomuus. Meil-
lä päivälämpötila oli koko lo-
man ajan yli 30 astetta, yöt oli-
vat viileät. 

Monet suomalaiset 
asuvat Kanarialla

Saarella asuu paljon myös suo-
malaisia, joiden määrästä mi-
nulla ei ole tarkempaa tietoa. 
Sinne on kiva muuttaa vaik-
kapa eläkepäivikseen.   Asun-
tojen hinnat ja vuokrataso on 
hyvin sama kuin meillä Suo-
messa. Tämän päivän hinta-
tasoa esimerkiksi:  bensiini 
0,85/l, viini 6 v 2,5/plo, nau-
dan ulkofi le 4,70/kg, banaanit 
0,30/kg ja kahvi 1,65/pkt. 

Elisa ja JVK 
ovat asuneet 
Kanarialla 13 vuotta 

Täällä usein käydessäni olen 
saanut tutustua mukavan ys-
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Hinnat voimassa 30.6.2010
saakka tai niin kauan kuin
tarjouserän tuotteita riittää.  

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

MeMeili tätä saaaat 
BoBB nunuststa!a

PPPAAAPPPP

KKKKEEETTTTTTTTT IITTTTII AAATTTT RRRJJJJRR OOOUUUSSSUU

16 ,901
(0,0676 e / l)

5 säkkiä, 250 l5 säkkkkiä,, 2500 l

Norm. 32,90
Etusi S-Etukortilla 
–30 %
Etu voimassa 30.6.2010 asti

orm. 499,-
tusi S-Etukortilla
0 €
u voimassa 30.6.2010 asti

Norm. 5,90
Etusi S-Etukortilla 
–25 %
Etu voimassa 30.6.2010 asti

23,-

469,-

4,40/kpl

No
Et
30
Etu

Biolan HarmaaH
Pikakompostori
220 L
Tutkitusti toimiva läm-
pökompostori! Suunni-
teltu talous- ja keittiö-
jätteen ympärivuotiseen
kompostointiin 2–6 hen-
gen talouksille. Mukana
tyhjennyskauha,  kom-
postinmöyhennin, 0,5 l
kompostiherätettä sekä
2 säkkiä Biolanin kom-
posti- ja huussikuivi-
ketta. Tilavuus 220 l. 
Takuu 5 vTakuu 5 v.

Orvokkivati 16 cm
Kevään tuoja! Hurmaavat orvokit 16 cm
vadissa, upeita eri värejä. Kestää yöhallaa, j y
kukkii koko kesän pihalla ja parvekkeella, 
kuihtuneiden kukkien poisto 
edistää kukintaa. 

Lisää S-Etutuotteita löydät 
myymälästämme sekä osoitteesta
www.multasormi.fi

Fiskars FFFiFiFiFiFFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiiiFiFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Raivaussakset 112180R i k t 112180
Alasinmalliset, kevyet raivaussakset puiden
ja pensaiden leikkaamiseen. Leikkuuteho
jopa 40 mm. Pituus 450 mm, paino 470 g.

Kekkilä Puu-
tarhamulta 50L
Korkealaatuinen, riittoisa, 
käyttövalmis yleismulta kaikille 
kotipihan kasveille, istutuksiin
ja maanparannukseen.

Norm. 3,90 e/säkki (0,078 e/l)
(Etu voimassa 31.7.2010 asti)

Multasormi tekee 
hyvää pihallesi!

  Useita värejä!j

SASTAMALA

Hinnat voimassa 30.6.2010
saakka tai niin kauan kuin
tarjouserän tuotteita riittää.

Lisää S-Etutuotteita löydät myymälästämme
sekä osoitteesta www.multasormi.fi

Julian varjossa -näytelmä 
katsoo maailmaa nuoren silmin
Marianna Langenoja

Suomen ensi-iltansa Sastama-
lassa viime perjantaina saanut 
Julian varjossa -näytelmä al-
kaa siitä, mihin Romeon ja 
Julian rakkaustarina päättyy. 
Jos klassikkoteoksen juonen-
kiemurat ovat tuntematto-
mat, jää Romulan Taiteellisen 
Teatterin näytelmästäkin pal-
jon kokematta. Romeo Mon-
taguen ja Julia Capuletin tari-
nasta on syytä tietää ainakin 
se, miten rakastavaiset lopulta 
kuolevat oman käden kautta. 
Julian varjossa nimittäin ruo-
tii kyseistä tapahtumaa eri-
tyisesti Julian suvun näkö-
kulmasta. 

Samalla näytelmä käsitte-
lee ajattomia ja suuria tee-
moja, jotka oikeastaan ovat-
kin koko näytelmän kantava 
voima. Julian varjossa käsit-
telee muun muassa monen-
laisia vihantunteita. Capule-
tit ja Montaguet ottavat yhä 
rajusti yhteen, mutta myös 
omia sukulaisia vastaan 
käännytään. Vihanpurka-
uksia koetaan jopa kuollut-
ta Juliaa kohtaan. Vaikka vi-
ha näkyy lavalla vahvasti, on 
näytelmän pääteema kuiten-
kin rakkaus. Sellaiset teemat 
kuin ystävänrakkaus tai per-
herakkaus näyttävät jäävän 
tällä kertaa kuitenkin muille 
lavoille. Kaikki roolihahmot 
haikailevat vain oman kullan 
perään. 

Rosalinen suuri muutos

Näytelmästä tekee erityisen 
ihanan se, että näyttelijät ovat 
nuoria ja heidän roolinsa to-
della monipuolisia. Näytteli-
jöiden ikä korostaa näytelmän 
nuorekasta näkökulmaa. Roo-
lihahmot pohtivat asioita, jot-
ka ovat kaikille teini-ikäisille 
ajankohtaisia.

Päähenkilönä tarinassa 
näyttää olevan Romeosta ja 
Juliastakin tuttu Rosaline Ca-
pulet (Karla Kyynäräinen), 
johon Romeo aikanaan rakas-
tui palavasti, mutta ei saanut 
vastarakkautta. Nyt on Rosa-

Kumppanuushanke on nyt puolivälissä, 
tavoitteet ylitetty ja lisää projekteja tiedossa
Marianna Langenoja

Satakunnan ammattikorkea-
koulun luotsaama Kumppa-
nuushanke opiskelijoiden ja 
yrittäjien välille on päässyt 
nyt puoleen väliin. Hankkeen 
tavoitteet on ylitetty reippaasti 
vuoden aikana. Koko projek-
tin tarkoituksena oli kehittää 
30 alueemme pienyrityksen 
toimintaa, mutta jo nyt 41 yri-
tykselle tehdään jonkinlaista 
opiskelijaprojektia. Hankkeen 
parissa hääräilee yli 70 opis-
kelijaa. 

Hanke alkoi toukokuussa 
2009 markkinointitutkimuk-
sella, josta vähän päästä käyn-
nistettiin samaisen hankkeen 
puitteissa myös Satakunnasta-
kamppanja. Molemmat pro-
jektit saivat kiitosta sekä yri-
tyksiltä että oppilailta. Opis-
kelijat antoivat markkinoin-
titutkimuksen työstämisestä 
keskimäärin melkein täyden 
arvosanan: 4,67 asteikolla 1-5. 
Satakunnassa- kampanja sen 
sijaan nosti kauppojen ja elin-
tarvikeyritysten myyntiluke-
mia. Vastaavanlaista kampan-
jaa toivottiin uudestaan, mutta 
koko Satakunnan laajuisena.  

Kahden ensimmäisen pro-
jektin jälkeen Kumppanuus-
hanke keskittyi markkinointi-
viestinnän kehittämiseen, jos-
sa yrityksille tarjottiin apua 

muun muassa verkkosivujen 
ja verkkokaupan kehittämi-
sessä.  Tämän vuoden puolel-
la käynnistettiin myös liike-
paikkaviestinnän kehittämi-
seen tavoitteleva projekti, joka 
tutkii yritysten toimitiloja sekä 
ulkoa että sisältä ja tekee pa-
rannusehdotuksia. Yrityksil-
le tarjotaan parhaillaan kou-

lutusta sepan ja sähköisen las-
kutuksen varalle.

Tulevat projektit

Kumppanuushankkeen seu-
raavana tavoitteena on saa-
da yritysten markkinoin-
tikanavista entistä kustan-
nustehokkaampia. Tämä 

onnistuu muun muassa ha-
kukonemarkkinoinnin tehos-
tamisella ja yhteisöllisen me-
dian hyödyntämisellä myös 
liiketoiminnassa. Projekti on 
tarkoitus aloittaa syyskuussa, 
ja sekin toteutetaan opiskeli-
javoimin. Hankkeen aikana 
kehitetään vielä alueen metal-
li- ja puunjalostusteollisuutta-

kin. Ajatuksena olisi kartoittaa 
yritysten tarvetta muun mu-
assa tehokkaampaan viestin-
tään, messutoimintaan, asia-
kaspalveluun ja taloushallin-
toon. Ohjausryhmä kokoon-
tuu toukokuussa päättämään 
projektista tarkemmin.

Yhteistyö tärkeää 
pienyrittäjälle

Kumppanuushankkeeseen 
osallistuneet Jonkan Kartanon 
yrittäjät Hilve ja Matti Reijonen 
sanovat, että pienyrittäjälle yh-
teistyö opiskelijoiden kanssa 
on ensiarvoisen tärkeää. Sam-
kin oppilaat Katariina Tuomis-
to ja Aino Santa toteuttivat yri-
tykselle muun muassa tunnet-
tuustutkimuksen, johon vasta-
si melkein 200 asiakasta. -Kun 
lähetimme sähköiset kysely-
lomakkeet, päätimme 10 mi-
nuutin päästä käydä kurkkaa-
massa, olisiko joku vaikka vas-
tannut. Yllätykseksemme siinä 
ajassa jo useampi oli lähettänyt 
vastauksen, nuoret iloitsivat. 
Myös muiden opiskelijoiden ja 
yrittäjien mielestä hanke on tä-
hän mennessä onnistunut hy-
vin. Opiskelijoille se on anta-
nut käytännön kokemusta ja 
yrittäjille apua sellaisissa mer-
kittävissä asioissa, joihin hei-
dän ammattitaitonsa ei välttä-
mättä riitä.

Opiskelijat Aino Santa (takana), Marika Koukku ja Antti Eskola osallistuivat Satakun-
nan ammattikorkeakoulun ja yrittäjien väliseen Kumppanuushankkeeseen.

linen vuoro haikailla kuolleen 
Romeon perään. Sen hän te-
keekin hyvin mahtipontisesti. 
Rosalinen rakkautta tavoitte-
lee Benvolio Capulet (Sante-

ri Mäensivu), hänkin varsin 
palavasti. Näytelmän aikana 
Rosaline kokee tarinan hen-
kilöistä suurimman muutok-
sen. 

Ihana elokuun yö ja 
kilpikonnien parittelu

Pohdiskelevaan tarinaan tuo 
piristystä loistava kaksikko: 

Gianni (Miikka Yli-Hongis-
to) ja Lorenzo (Onni Kaunis-
to). Sillä aikaa, kun Lorenzo 
muistelee sitä yhtä ihanaa 
elokuun yötä, miettii Gian-
ni kilpikonnien parittelua ja 
teen juontia sitruunan kera. 
Yli-Hongisto ja Kaunisto ei-
vät ole vain loistavia näytteli-
jöitä, vaan he tuovat ronskisti 
kiroilevien roolihenkilöiden-
sä kautta ison piristeruiskeen 
vakavaotteiseen näytelmään. 
Kaksikon ajatukset eivät kui-
tenkaan ole irrallisia muus-
ta näytelmästä. Hekin poh-
tivat asioita, joita nuoret 
nyt yleensä tapaavat pohtia. 
Giannista ja Lorenzosta sai-
si vaikkapa loistavan sketsi-
sarjan.    

Tunnelmaa 
videoilla ja lavasteilla

Vaikka tärkeimpänä teema-
na on rakkaus, ei näytelmä 
ole mitään pullamössöä. Sen 
aikana isoille kankaille hei-
jastetaan muutamia ahdista-
via videonpätkiä. Tunnelmaa 
lisää kummallinen oranssi-
tukkainen rumpuryhmä, jo-
ka soittelee ja tappelee näyt-
tämöllä. Eikä lavasteiden-
kaan vaikutusta voi vähätellä. 
Romusta tehdyt kulissit toi-
mivat kuin nyrkki silmään, 
vaikka aluksi aiheuttavatkin 
vähän hämmästystä. Näytel-
mä kannattaa katsoa jo pel-
kästään senkin vuoksi, että 
sen esityspaikka on niin eri-
koinen: Vammalan Romun 
halli. Erityisen vahvaa työtä 
tekevät myös nuoret näytte-
lijät, jotka eivät tunteenpur-
kauksissaan säästele. 

 Näytelmä on Romulan Tai-
teellisen Teatterin, Sastamalan 
Opiston ja Tyrvään käsi- ja tai-
deteollisuusoppilaitoksen yh-
teistyö. Julian varjossa (Aft er 
Juliet) on brittiläisen Sharman 
Macdonaldin käsikirjoittama 
näytelmä. Tekstin ovat suo-
mentaneet Anni Haapanen ja 
Emilia Karjula Romulan Tai-
teellisesta Teatterista. Näytel-
män ohjaajana toimii Sami 
Vehmersuo. 

Näytelmän aikana heijastettiin videonpätkiä suurille kankaille. Kuva: Romulan Tai-
teellinen Teatteri.

Julian varjossa -näytelmän esiintymispaikka on varsin persoonallinen: Vammalan Ro-
mu Oy:n halli. Näytelmän lavasteetkin on tehty romusta. Kuva: Romulan Taiteelli-
nen Teatteri

Työttömyysturvan 
teemaviikko Kelassa

Keskeiset etuudet 
voi hakea verkossa
Kela vas-
taanotti vii-
me vuonna 
kaikkiaan 
3,4 miljoo-
naa etuus-
hakemusta. 
Niistä 8 % 
oli sähköi-
siä hake-
muksia. Uusin tulokas on 
työttömyysturvan sähköi-
nen hakemus.

Kelan tavoitteena on ol-
lut, että kaikkia keskeisiä 
etuuksia voi hakea verkos-
sa. Nyt tavoite on toteutu-
nut, sillä asiakas voi hakea 
verkossa perhe-etuuksia, 
asumistukea, opintotukea 
ja työttömyysturvaa. Suo-
situinta sähköinen hake-
minen on opintotuessa ja 
perhe-etuuksissa. 

 Sähköisen asioinnin 
suosio vaihtelee eri puo-
lilla Suomea. Länsi-Suo-
messa haetaan eniten Ke-
lan etuuksia sähköisesti ja 
samalla alueella myös säh-
köisen asioinnin suosio 
on kasvanut eniten. Tam-
mikuussa Länsi-Suomes-
sa vastaanotettiin peräti 25 
% hakemuksista sähköises-
ti, kun vuosi sitten luku oli 
12,2 %. 

 Uusin asiointipalve-
lu on maaliskuussa avat-
tu työttömyysturvan säh-
köinen hakemus. Uusi pal-
velu helpottaa työttömien 
asiointia Kelassa. Työttö-
myysturvan hakijoiden 

määrä on kasvanut koko 
maassa. 

Kela maksaa työttömil-
le peruspäivärahaa ja työ-
markkinatukea. 

Työmarkkinatuen saa-
jien määrän ennakoidaan 
kasvavan edelleen kevääl-
lä, kun opiskelijat valmis-
tuvat työttömiksi tai jäävät 
vaille kesätyöpaikkaa. Täl-
lä hetkellä Kela vastaanot-
taa kuukausittain noin 20 
000 uutta työttömyystur-
vahakemusta. 

 Kelan asiointipalvelu on 
osoitteessa www.kela.fi /asi-
ointi, ja sinne kirjaudutaan 
omilla verkkopankkitun-
nuksilla. 

Palvelusta näkee mm., 
onko peruspäiväraha tai 
työmarkkinatuki myön-
netty ja onko työvoima-
poliittinen lausunto tullut 
Kelaan. 

 Kelan toimistoissa vie-
tetään tällä viikolla työt-
tömyysturvan teemaviik-
koa. 

Toimistoissa opaste-
taan mm. työttömyystur-
van sähköisen hakemuk-
sen käyttämisessä. 
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onko peruspäiväraha tai
työmarkkinatuki myön-
netty ja onko työvoima-
poliittinen lausunto tullut
Kelaan. 

 Kelan toimistoissa vie-
tetään tällä viikolla työt-
tömyysturvan teemaviik-
koa. 

Toimistoissa opaste-
taan mm. työttömyystur-
van sähköisen hakemuk-
sen käyttämisessä. 
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Aittalahdenkatu 9, Sastamala Ma–pe 9.00–17.00, La 9.00–14.00 Puh. 0600 15798 (0,95€/min)

-koe formulan vauhti

149,-
sh.195,-

-polkuauto juniorille

175,-
sh.295,-

-sähköauto kahdelle

295,-
sh.545,-

-pöytämalli kumikahvoilla

69,-
sh.139,-

-lievä II laatu

139,-
sh.245,-

-verkkovirralla, taittuva

139,-
sh.225,-

-mahtuu pieneen tilaan

135,-
sh.225,-

-kisamitat täyttävä

245,-
sh.355,-

-28 lediä, Dectane

59,50
sh.89,-

-päivityspaketti 05-08

275,-
sh.395,-

-10 metriä auton ehostukseen

15,-
sh.29,-

-näyttävä rosterirauta

335,-
sh.495,-

-langaton jopa 300m

345,-
sh.395,-

-aarteen etsintään

199,-
sh.295,-

-suomi vastaan ruotti

49,50
sh.60,-

-min/max lämmöt, kello,

18,-
sh.28,50

-9 kk - 12 v. lapsille
-Grey & black silver

255,- 
(290,-)

-9 kk - 12 v. lapsille
-lantiontukiturvapalkki
-eri värejä
-kuvan malli 309,90,-

alk. 
289,-

-0-13 kg vauvoille
-voidaan kiinnittää adapterilla mm. 
Hartan vaunujen runkoon

169,- 
(189,-)

-turvavyöistuin n. 3-12 v.
-pääntuen säätö sivu- ja pituussuun-
nassa

139,- 
(180,-)

-sis. varustepaketti
-paljon värejä

649,- 
(839,-)

-erillinen vaunukoppa & ratasosa
-sade- & hyttyssuoja
-hoitolaukku

399,- 
(499,-)

-erillinen vaunukoppa 
  & ratasosa
-lisävarusteena 
  adapteri Maxi-Cosin 
  kaukalolle

299,- 
(489,-)

-pun & musta

99,- 
(129,-)

-sis. jalkapussi & sadesuoja
-pinkki & musta

149,- 
(199,-)

-patja & kantolaukku

39,90 
(55,90)

-mittaa sademäärän

35,-
sh.58,-

Erikoistavaratalon
KEVÄÄN HUIPPUTA

-70 x 140 cm
-sis. patja

299,- 
(399,-)

Tule testaamaan kauden halutuimmat 
kiikarit ja kaukoputket.

Yukon ja Optica tuote-esittelijä paikalla 
esittelemässä optiikkaa.

Yli 200€ optiikkaostajille ilmaiseksi mukaan 
Gummeruksen suuri lintukirja 
(arvo 49,50e, yli 500 lintulajia)

Ole nopea, näitä ei riitä kaikille!

Kite SP 80 + zoom
-takuu 30-vuotta-takuu 30-vuotta

995,-995,-
sh.1495,-sh.1495,-

Kowa 883 + zoom
-huippukaukoputki-huippukaukoputki

2199,-2199,-
sh.2650,-sh.2650,-

Konus 20-60x80
-supersuosittu lintuputki-supersuosittu lintuputki

199,-199,-
sh.335,-sh.335,-

Prinz 12-36x60
-jalusta ja kantolaukku-jalusta ja kantolaukku

69,5069,50
sh.145,-sh.145,-

Konus 7x50 in focus
-helppokäyttöinen-helppokäyttöinen

55,-55,-
sh.99sh.99

Minikiikari 8x21
-KATSO HINTAA!

10,-10,-
sh.28,-sh.28,-

Optica etäisyysmittari
-laser mittaus, kantolaukku-laser mittaus, kantolaukku

139,-139,-
sh.215,-sh.215,-

Yukon 6-100x100
-kaupanpäälle digisovitin-kaupanpäälle digisovitin

295,-295,-
sh.445,-sh.445,-

Yukon 2,5x50 Tactical
-yötähtäin, varustekisko-yötähtäin, varustekisko

555,-555,-
sh.735sh.735

Yukon 3x50 yökiikari
-kaupanpäälle kaukoputki-kaupanpäälle kaukoputki

289,-289,-
sh.355,-sh.355,-

Oravataulu Gamo
-harjoittele ampumista-harjoittele ampumista

17,5017,50
sh.29,-sh.29,-

Gamo PX107
-tarkkuus ilmapistooli-tarkkuus ilmapistooli

65,-65,-
sh.90,-sh.90,-

Gamo Shadow 640
-ilmakivääri 4,5mm/200m/s-ilmakivääri 4,5mm/200m/s

119,-119,-
sh.178,-sh.178,-

Konus 2-7x32
-mukana myös 11mm jalat-mukana myös 11mm jalat

65,-65,-
sh.115,-sh.115,-

WildView 5.0 Mpix
-riistakamera IR-riistakamera IR

139,-139,-
sh.185,-sh.185,-

Mark vakuumikone
-mukaan 50kpl vakuumipusseja-mukaan 50kpl vakuumipusseja

195,-195,-
sh.275,-sh.275,-

Jalustasetti
-mukana myös laukku-mukana myös laukku

17,5017,50
sh.45,50,-sh.45,50,-

Polkuauto Classic
-soveltuu myös aikuisille, paino 45kg-soveltuu myös aikuisille, paino 45kg

375,-375,-
sh.555,-sh.555,-

Optica 8x42
-hyvä maisemakiikari-hyvä maisemakiikari

75,-75,-
sh.115,-sh.115,-

Go-Kart polkuauto
-metallirunko ja kumipyörät-metallirunko ja kumipyörät

145,-145,-
sh.199,-sh.199,-

Lauantaina 17.4. 10.00 - 14.00
SUURI OPTIIKKATESTIPÄIVÄ

195/50-15 (aurora) 4kpl  ............... 205€
195/55-15 (aurora) 4kpl  ............... 205€
195/70-15C (aurora) 4kpl  ............ 245€
195/75-16C (aurora) 4kpl  ............ 295€
205/50-16 (goodride) 4kpl  ........... 210€
205/55-16 (goodride) 4kpl  ........... 220€
205/55-16 (aurora) 4kpl  ............... 250€
205/55-16 (nokiai3da) 4kpl  .......... 299€

205/55-16 (kesä) 4kpl  .................. 240€
215/55-16 (wanli) 4kpl  ................ 250€
205/65-16 (wanli) 4kpl  ................ 240€
205/75-16C (aurora) 4kpl  ............ 305€
205/40-17 (wanli) 4kpl   ............... 225€
215-45-17 (wanli) 4kpl  ................ 245€
215-45-17 (aurora) 4kpl  ............... 255€
225/40-18 (wanli) 4kpl  ................ 295€

225/40-18 (aurora) 4kpl  ............... 315€
235/35-19 (sunny) 4kpl  ................ 435€
225/30-20 (wanli) 4kpl  ................ 515€
17” 5x112 aluvanne 4kpl (audi/vw)  299€
17” 5x108 aluvanne 4kpl (volvo 70) . 299€
15” 5x112 aluvanne (paku VW) 4kpl 275€

Erä kesärenkaita ja aluvanteita poistohintaan

Hartan yhdistelmä-
vaunujen ostajalle 

turvakaukalo adapteri 
kaupan päälle.

Takuu 3-vuotta

Osta 6 
maksa 5
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Katso lisää tuotteita www.erikoistavaratalo.fi 

Ferrari F1
-koe formulan vauhti-koe formulan vauhti

149,-149,-
sh.195,-sh.195,-

MB SL avoauto
-polkuauto juniorille-polkuauto juniorille

175,-175,-
sh.295,-sh.295,-

Maasturi Evasion
-sähköauto kahdelle-sähköauto kahdelle

295,-295,-
sh.545,-sh.545,-

Pöytäjalispeli
-pöytämalli kumikahvoilla-pöytämalli kumikahvoilla

69,-69,-
sh.139,-sh.139,-

Biljardipöytä Eton 5
-lievä II laatu-lievä II laatu

139,-139,-
sh.245,-sh.245,-

Ilmakiekko Wood
-verkkovirralla, taittuva-verkkovirralla, taittuva

139,-139,-
sh.225,-sh.225,-

Pöytäfutis Azteca
-mahtuu pieneen tilaan-mahtuu pieneen tilaan

135,-135,-
sh.225,-sh.225,-

Riley pöytätennis
-kisamitat täyttävä-kisamitat täyttävä

245,-245,-
sh.355,-sh.355,-

Huomiovalot LED
-28 lediä, Dectane-28 lediä, Dectane

59,5059,50
sh.89,-sh.89,-

Audi A4 B7 LED
-päivityspaketti 05-08-päivityspaketti 05-08

275,-275,-
sh.395,-sh.395,-

Krominauha 7mm
-10 metriä auton ehostukseen-10 metriä auton ehostukseen

15,-15,-
sh.29,-sh.29,-

Valorauta MB/vito/VW/T5
-näyttävä rosterirauta-näyttävä rosterirauta

335,-335,-
sh.495,-sh.495,-

Davis Vue sääasema
-langaton jopa 300m-langaton jopa 300m

345,-345,-
sh.395,-sh.395,-

Garrett Ace 250
-aarteen etsintään-aarteen etsintään

199,-199,-
sh.295,-sh.295,-

Stiga jääkiekkopeli
-suomi vastaan ruotti-suomi vastaan ruotti

49,5049,50
sh.60,-sh.60,-

Lämpömittari langaton
-min/max lämmöt, kello,-min/max lämmöt, kello,

18,-18,-
sh.28,50sh.28,50

Recaro Young Sport 
-9 kk - 12 v. lapsille-9 kk - 12 v. lapsille
-Grey & black silver-Grey & black silver

255,- 255,- 
(290,-)(290,-)

Kiddy Comfort Pro 
-9 kk - 12 v. lapsille-9 kk - 12 v. lapsille
-lantiontukiturvapalkki-lantiontukiturvapalkki
-eri värejä-eri värejä
-kuvan malli 309,90,--kuvan malli 309,90,-

alk. alk. 
289,-289,-

Maxi-Cosi Cabriofi x 
-0-13 kg vauvoille-0-13 kg vauvoille
-voidaan kiinnittää adapterilla mm. -voidaan kiinnittää adapterilla mm. 
Hartan vaunujen runkoonHartan vaunujen runkoon

169,- 169,- 
(189,-)(189,-)

Graco Logico L 
XComfort 
-turvavyöistuin n. 3-12 v.-turvavyöistuin n. 3-12 v.
-pääntuen säätö sivu- ja pituussuun--pääntuen säätö sivu- ja pituussuun-
nassanassa

139,- 139,- 
(180,-)(180,-)

Hartan Topline X 
-sis. varustepaketti-sis. varustepaketti
-paljon värejä-paljon värejä

649,- 649,- 
(839,-)(839,-)

Vesper yhdistelmävaunut 
-erillinen vaunukoppa & ratasosa-erillinen vaunukoppa & ratasosa
-sade- & hyttyssuoja-sade- & hyttyssuoja
-hoitolaukku-hoitolaukku

399,- 399,- 
(499,-)(499,-)

ABC Desing Rodeo 
-erillinen vaunukoppa -erillinen vaunukoppa 
  & ratasosa  & ratasosa
-lisävarusteena -lisävarusteena 
  adapteri Maxi-Cosin   adapteri Maxi-Cosin 
  kaukalolle  kaukalolle

299,- 299,- 
(489,-)(489,-)

Esprit Sun Basic 
matkarattaat 
-pun & musta-pun & musta

99,- 99,- 
(129,-)(129,-)

Atlas Union 
matkarattaat 
-sis. jalkapussi & sadesuoja-sis. jalkapussi & sadesuoja
-pinkki & musta-pinkki & musta

149,- 149,- 
(199,-)(199,-)

Basson Baby 
matkasänky
-patja & kantolaukku-patja & kantolaukku

39,90 39,90 
(55,90)(55,90)

Sademittari Langaton
-mittaa sademäärän-mittaa sademäärän

35,-35,-
sh.58,-sh.58,-

ARJOUKSET

Bear pinna-juniorsänky 
-70 x 140 cm-70 x 140 cm
-sis. patja-sis. patja

299,- 299,- 
(399,-)(399,-)

-takuu 30-vuotta

995,-
sh.1495,-

-huippukaukoputki

2199,-
sh.2650,-

-supersuosittu lintuputki

199,-
sh.335,-

-jalusta ja kantolaukku

69,50
sh.145,-

-helppokäyttöinen

55,-
sh.99

10,-
sh.28,-

-laser mittaus, kantolaukku

139,-
sh.215,-

-kaupanpäälle digisovitin

295,-
sh.445,-

-yötähtäin, varustekisko

555,-
sh.735

-kaupanpäälle kaukoputki

289,-
sh.355,-

-harjoittele ampumista

17,50
sh.29,-

-tarkkuus ilmapistooli

65,-
sh.90,-

-ilmakivääri 4,5mm/200m/s

119,-
sh.178,-

-mukana myös 11mm jalat

65,-
sh.115,-

-riistakamera IR

139,-
sh.185,-

-mukaan 50kpl vakuumipusseja

195,-
sh.275,-

-mukana myös laukku

17,50
sh.45,50,-

-soveltuu myös aikuisille, paino 45kg

375,-
sh.555,-

-hyvä maisemakiikari

75,-
sh.115,-

-metallirunko ja kumipyörät

145,-
sh.199,-

TALO TÄYNNÄ HURJIA TARJOUKSIA
mm. kameralaukut vain 2e/kpl 

ja askelmittari 5e/kplTuotteita rajoitetusti

195/50-15 (aurora) 4kpl 195/50-15 (aurora) 4kpl  ............... ............... 205205€€
195/55-15 (aurora) 4kpl 195/55-15 (aurora) 4kpl  ............... ............... 205205€€
195/70-15C (aurora) 4kpl 195/70-15C (aurora) 4kpl  ............ ............ 245245€€
195/75-16C (aurora) 4kpl 195/75-16C (aurora) 4kpl  ............ ............ 295295€€
205/50-16 (goodride) 4kpl 205/50-16 (goodride) 4kpl  ........... ........... 210210€€
205/55-16 (goodride) 4kpl 205/55-16 (goodride) 4kpl  ........... ........... 220220€€
205/55-16 (aurora) 4kpl 205/55-16 (aurora) 4kpl  ............... ............... 250250€€
205/55-16 (nokiai3da) 4kpl 205/55-16 (nokiai3da) 4kpl  .......... .......... 299299€€

205/55-16 (kesä) 4kpl 205/55-16 (kesä) 4kpl  .................. .................. 240240€€
215/55-16 (wanli) 4kpl 215/55-16 (wanli) 4kpl  ................ ................ 250250€€
205/65-16 (wanli) 4kpl 205/65-16 (wanli) 4kpl  ................ ................ 240240€€
205/75-16C (aurora) 4kpl 205/75-16C (aurora) 4kpl  ............ ............ 305305€€
205/40-17 (wanli) 4kpl  205/40-17 (wanli) 4kpl   ............... ............... 225225€€
215-45-17 (wanli) 4kpl 215-45-17 (wanli) 4kpl  ................ ................ 245245€€
215-45-17 (aurora) 4kpl 215-45-17 (aurora) 4kpl  ............... ............... 255255€€
225/40-18 (wanli) 4kpl 225/40-18 (wanli) 4kpl  ................ ................ 295295€€

225/40-18 (aurora) 4kpl 225/40-18 (aurora) 4kpl  ............... ............... 315315€€
235/35-19 (sunny) 4kpl 235/35-19 (sunny) 4kpl  ................ ................ 435435€€
225/30-20 (wanli) 4kpl 225/30-20 (wanli) 4kpl  ................ ................ 515515€€
17” 5x112 aluvanne 4kpl (audi/vw) 17” 5x112 aluvanne 4kpl (audi/vw)   299299€€
17” 5x108 aluvanne 4kpl (volvo 70)17” 5x108 aluvanne 4kpl (volvo 70) . . 299299€€
15” 5x112 aluvanne (paku VW) 4kpl15” 5x112 aluvanne (paku VW) 4kpl  275275€€

Erä kesärenkaita ja aluvanteita poistohintaanErä kesärenkaita ja aluvanteita poistohintaan

Huhti-toukokuun tarjous!!
Hartan yhdistelmä-Hartan yhdistelmä-
vaunujen ostajalle vaunujen ostajalle 

turvakaukalo adapteri turvakaukalo adapteri 
kaupan päälle.kaupan päälle.

Samsung C&T 
Pleomax ener-
giansäästölamput
Takuu 3-vuottaTakuu 3-vuotta

Osta 6 Osta 6 
maksa 5maksa 5



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 14.-17.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 16.4.Perjantai 16.4.Keskiviikko 14.4.Keskiviikko 14.4.

Lauantai 17.4.Lauantai 17.4.Torstai 15.4.Torstai 15.4.

14.55 Studio Kotro
15.20 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
16.15 Veitsen terällä
16.45 Mitä kulutus maksaa?

17.10 Darwinin puutarhassa
18.10 Kertomus taistelusta
19.05 Arbatin lapset
19.53 Maan aarteet
20.00 Talo Ranskassa

20.45 Rakennustaiteen aarteita
20.55 Lapset puhuvat
21.00 Amerikanitalialaiset ja 
 Hollywood
21.54 Mafi aveljet (K15)

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: Pitkäpyrs-
 tötanssija 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

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

04.00 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 Nuorten parlamentti
13.00 Aamusydämellä
13.35 Ne sanoo meitä köyhiksi
13.45 A-talk
14.30 Luontohetki: 
 Ällistyttävät orkideat
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 MOT
16.25 Tosi tarina: Lentäjät 
 Kirgiisiaroilla
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 Ensyklopedia
19.10 Candlefordin postineiti
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakkauden tähden: 
Ebun ja Antti
21.30 Strada
22.00 Katu
23.00 Tv-uutiset
23.05 Kotikatsomo: 
 Hopeanuolet (K11)
23.50 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Himalaja, naisten maa
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmisten puolue
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Kuuden askeleen 
 yhteys
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Puutarhan lumoissa: 
 Vuoden ympäri
14.25 Dibleyn kirkkoherra
15.05 Ihmiskunnan aarteita
15.25 Tohtori Kiminkinen
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 Kotikatu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Isot ja pienet
18.45 Avara luonto: Neljät Alpit
19.40 Midsomerin murhat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto
22.30 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45 Strada
00.15 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.49 Neppajymykerho
07.56 Olivia
08.18 Sketsiä!
08.24 Hillitön hotelli: Lapsen-
vahtien yö
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)

06.50 Pikku Kakkonen
08.20 Hui Hai Hiisi: Trulli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Matkalla maailmalla
11.50 Matkapassi: Kreikka
12.45 Derrick
13.45 Jumppa: 
 Vauvajumppa
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 Rytmisen voimistelun EM
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)
00.40 Poliisi-TV
01.05 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 Piilosana

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
09.26 Futaajat
09.40 Vasikantanssi: J
 äähyväiset
10.00 Taotao, 
 pieni pandakarhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45 Pieni talo preerialla
13.10 Kolmen kopla
13.35 Olympiaravit
16.45 Kohti Etelä-Afrikan 
 MM-kisoja 2010
17.15 Rytmisen voimistelun EM
18.15 Painin EM-kilpailut
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabim 
 Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Stolberg
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Pyhimyksiä ja sotilaita
23.32 Painin EM-kilpailut
00.15 Da Vincin murha-
 tutkimukset (K15)
01.00 Yle Live: Sonisphere 
 2009

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

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 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
17.55 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
22.30 MM-ralli: Turkki
22.40 Formula 1: vapaat 
 harjoitukset
23.10 Rocky 4 (K15)
01.00 MM-ralli: Turkki
01.30 F1 Ennakkotunnelmat
02.00 Fringe - rajamailla

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 Ostoskanava
12.00 Televisa
13.10 Lomaräätälit
13.40 Salatut elämät
15.05 Kaikkea sitä näkee
15.10 Lauantain perheleff a: 
 Musta ori
17.30 Star Wars: 
 The Clone Wars
18.00 Formula 1: aika-ajot
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 MM-ralli: Turkki
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Kelmien kerho
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Formula 1: Extra
22.35 Lotto ja Jokeri
22.40 Elisabet - kultainen 
 aikakausi (K13)
01.10 Formula 1: aika-ajot
01.40 MM-ralli: Turkki
02.10 Kasvottomat sotilaat
03.05 Televisa

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 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
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: Maailman 
 ympäri 80 päivässä
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.30 Elokuva: 
 Unknown (K15)
02.20 Ostosruutu
02.35 Älypää-TV

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Veneilyn maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
10.30 Eläintenpelastustiimi
11.00 Kellarin kunkku
11.30 Snoukkabisnes
12.30 Snoukkabisnes
13.30 Kyle XY
14.25 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
14.55 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.25 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.55 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.25 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.55 Elokuva: 
 Yllätyshäät
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien 
 Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: White Chicks - 
 agentit minimekoissa
23.15 Nelosen 
 uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 American 
 Chopper
00.25 Elokuva: 30 päivää 
 kaamosta (K18)
02.35 Ostosruutu
02.50 Älypää-TV

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
02.05 Sub chat

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

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
14.20 Reba
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
02.15 Sub chat

06.00 Sub chat
11.15 Ostos-tv

14.15 E! Entertainment: 
 Tähtäimessä häät
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

22.05 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate 
 Fighter (K15)
01.00 Teräspallit (K13)
01.30 Petolliset
02.20 Sub chat

09.00 Opettaja.tv
10.00 Opettaja.tv

10.15 Opettaja.tv: 
 Olipa kerran keksijä
10.41 Teematieto
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Kokemuksia luontais-

hoidoista
16.55 Lapset puhuvat
17.00 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

10.00 Opettaja.tv: Ajatusdemo
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 : 
 Kyyneltieleikkaus
21.00 Tiededokumentti: Seksin ilot
21.55 Kino: Lantana
23.50 Talo Ranskassa

04.00 Teematieto
15.40 TV-arkiston kino

15.40 Luottamus
17.10 Talo Ranskassa
 Takaisin peruskouluun.
17.55 Ilmastodieetit
 4/5: Asumisen päästöt.

18.40 Musiikin muisti - 
 kansansoitinvideot
18.55 Sininen sana
19.00 Jazzia Pohjoisesta
20.00 Viro - Tuulten 

 pieksämä maa
21.00 Häjyt
21.45 Teolliset maisemat
23.10 Mullan alla (K15)
00.00 Teematieto

11.50 Eurooppa-konsertti 2009 
13.55 Runoraati

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

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 Reunalla 
 Taivas on uskoni määrä
09.00 Koulun jälkeen 
 Onnistuminen
09.30 Lentävä talo 
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Nokia Missio 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 

12.40 Anna Pyhän koskettaa 
13.10 Peittämättömin kasvoin 
13.40 Pawson 
14.25 Valoisampi huomen 
15.25 Lähetysvalmis 
15.30 Hillsong TV 
16.00 Innoituksen lähteellä 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Polvijärven pastori 
17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Ruutupyhäkoulu 
18.50 Vivasen perhe 
 ja koditon kettu 

19.00 Kaivo 
19.30 Café Raamattu 
20.00 Herätys! 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 
21.10 Israel puhuu 
21.40 Kadotettu maailma 
23.20 Musiikkia 
23.30 Jenni ja Noora 
23.50 Kosketus 
00.00 Elämän virta 
00.30 Koputus 
01.00 Polvijärven pastori 
01.30 Yltäkylläinen elämä 
02.00 Ruutupyhäkoulu 

02.20 Vivasen perhe 
 ja koditon kettu 
02.30 Kaivo 
03.00 Café Raamattu 
03.30 Herätys! 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
04.40 Israel puhuu 
05.10 Kadotettu maailma 
06.50 Musiikkia 
07.00 Jenni ja Noora 
07.20 Kosketus 
07.30 Elämän virta 
 Kuka on luopio?
08.00 Koputus

08.30 Seitsemän
08.45  Israel Art
09.00  Café Raamattu
09.30  Ermot
10.00  Sanan ja runon tuoksua
10.15  Ruokaa ja toivoa
10.30  Kämmenellä
11.00  Hyvät, pahat ja pyhät
11.30  Kosketus
11.40  Avainmedian uutiset
11.55  Ylistysliike

12.00  Leo Meller ja ystävät
12.30  TV7 Israel News
12.40  Lapset keskellämme - 
 vailla turvaa?
13.10  On väliä
13.40  Kaikkeen maailmaan
14.10  Missä olet?
14.55  Käännekohta
15.25  Sytkäri
15.55  Kirja
16.25  Pelastusrukous
16.30  Ohjelmatiedot
17.00  Reunalla
17.30  Koulun jälkeen

18.00  Lentävä talo
18.30  Uudistunut työelämä
19.00  Benny Hinn
19.30  Yliluonnollista
20.00  Nokia Missio
20.30  Leo Meller ja ystävät
21.00  TV7 Israel News
21.10  Anna Pyhän koskettaa
21.40  Peittämättömin kasvoin
22.10  Pawson
22.55  Valoisampi huomen
23.55  Lähetysvalmis
00.00  Hillsong TV
00.30  Innoituksen lähteellä

01.00  Reunalla
01.30  Koulun jälkeen
02.00  Uudistunut työelämä
02.30  Benny Hinn
03.00  Yliluonnollista
03.30  Nokia Missio
04.00  Leo Meller ja ystävät
04.30  TV7 Israel News
04.40  Anna Pyhän koskettaa
05.10  Peittämättömin kasvoin
05.40  Pawson
06.25  Valoisampi huomen
07.25  Lähetysvalmis
07.30  Hillsong TV



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 18.-21.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 20.4.Tiistai 20.4.Sunnuntai 18.4.Sunnuntai 18.4.

Keskiviikko 21.4.Keskiviikko 21.4.Maanantai 19.4.Maanantai 19.4.

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

17.00 Darwinin puutarhassa
18.00 Japania Erinin kanssa
18.30 Tieteen paikka
19.00 Kino: Äkkiä viime kesänä
20.52 Maan aarteet

21.00 Haneke: 24 
 todellisuutta sekunnissa
22.00 Mullan alla (K15)
22.50 Popkult: Popkult (K13)
23.20 Pieni moskeija preerialla

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Neljät 
 Alpit
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus: Vapaa-
 kirkon jumalanpalvelus 
 Hangossa
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Ukot
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Ykkösdokumentti: 
 Päivitä minut
14.15 Ylikomisario Morse
16.00 Historiaa: Lasten sota 
 Hitleriä vastaan
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Candlefordin 
 postineiti
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Tohtori Kiminkinen
18.45 Antiikkia, antiikkia
19.15 Viinan viemät
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Vankileirien Syväri
22.00 Hiljainen todistaja (K15)
23.40 Mies joka vihaa 
 koiria (K11)
00.10 Uutisikkuna

05.55 Rakkauden tähden: 
 Ebun ja Antti
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 Arto Nyberg
14.30 Luontohetki: Amazonin 
 jättikala
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Viinan viemät
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: Kuka lihoo, kuka ei?
19.50 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: 
 Hopeanuolet (K11)
22.20 Uusi Kino: Moottori-
 sahan viemää
22.44 Uusi Kino: DMZ
22.50 Tv-uutiset
22.55 Ulkolinja: Lapset, jotka 
 Eurooppa unohti

05.55 Viinan viemät
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 Jumalanpalvelus: Vapaa-
 kirkon jumalanpalvelus 
 Hangossa
14.00 MOT
14.30 Tuhat kuvaa 
 liito-oravasta
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 A-studio
16.25 Antiikkia, antiikkia
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: 
 Hevoskansaa
19.49 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
20.00 Tosi tarina: Veli-Matti ja 
 ankara äiti
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Bernard ja Doris
22.40 Make up!
23.10 Tv-uutiset
23.15 Prisma: Kuka lihoo, 
 kuka ei?

05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 seikkailut
10.20 Antiikkia, antiikkia
10.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Kiehtova maailma: 
 Hevoskansaa
13.50 Ensyklopedia
14.00 Tohtori Kiminkinen
14.30 Tunturihaukka
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
16.00 Avara luonto: Neljät Alpit
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin paluu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Itä-Preussi 
 Hitlerin aikana
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

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
09.01 Hupsisen perhe: 
 Vauva vierailulla
09.25 Poinzi
09.41 Late lammas
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Alfred J. Kwak
10.24 Ruohonjuuritasolla
10.30 Summeri
10.46 Kesärakkaus
11.10 Summeri
11.30 Jumppa : Vauvajumppa
12.00 Pieni runotyttö
12.50 Le Mans
14.35 Sydänmailla
15.20 Suomalaiset rallilegendat
15.50 Sisu
16.20 Dokumenttiprojekti: The 
 Yes Men Fix The World
17.47 Rytmisen voimistelun EM
18.20 Painin EM-kilpailut
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
19.55 Näin tehtiin Lehmän vuosi
20.00 Eksyin Jane Austenin 
 maailmaan
20.45 Tarinateltta esittää
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.15 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
22.45 Barbara Cartland: Monte 
 Carlon aave
00.15 Seksin ABC (K13)
00.40 Sopranos (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.46 Neppajymykerho
07.55 Postimies Pate
08.23 Futaajat
08.35 Tohtori Koira
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Summeri
09.55 Kesärakkaus
10.20 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Lapsityrannit
12.10 Jim Salabim Taikashow
13.00 Kahden keikka
14.00 Makujen matkassa
14.25 Näin tehtiin Lehmän vuosi
14.30 - 15.15 Ikuiset ystävät
15.20 Turvetta ja timantteja
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Töötti ja Pulteri
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Ensiaskeleita
18.05 Vuoristosairaala
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Riskirajoilla
19.50 Puskuri
20.20 Mummo
20.50 Kätevä emäntä
21.20 Armoton luonto
21.45 Yhteys
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Silminnäkijä: Enemmän 
 kuin peli
22.35 True Blood (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.46 Neppajymykerho
07.55 Ville ja Tuure
08.18 Lulu ja lehmä
08.25 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Riskirajoilla: Alaskan 
 ravunpyytäjät
12.35 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää
12.40 Suomi express
12.50 Uutisvuosi
12.55 Pitkäjärveläiset
14.20 Ikimuistoinen: Brita 
 Koivunen
14.25 Lehmän vuosi
15.10 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää
15.15 Kolmen kopla
15.40 Majakan valot
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Luonto elää
17.00 Kekseliäs Kaisa
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Akuutti
20.00 Turvetta ja timantteja
20.50 Suomi express
21.00 Ajankohtainen Kakkonen
21.35 Jalkapallon Mestareiden liiga
23.50 IT-porukka
00.15 Seksin ABC (K13)
00.40 Sisu

06.50 Pikku Kakkone
07.48 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Ympäristöystävällinen auto
10.00 Jalkapallon Mestareiden liiga
10.30 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Kotikokkien reseptit
11.55 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 - 14.30 Avoveteen
14.35 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
15.40 Piha kuntoon
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 Kuunkuiskaajat: Työlki ellää
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Sokkihoito

06.45 Ostoskanava
07.30 F1 Ennakkotunnelmat
08.00 Palomies Sami
08.15 Tehotytöt
08.40 Viidakon Ykä
09.05 Bakugan
09.30 Joka kodin asunto-
 markkinat
10.00 T.i.l.a.
10.30 Jokakoti.fi 
11.00 Ihana piha
11.30 Elixir
12.00 Tuomioja ja Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
12.30 Salatut elämät
12.55 Salatut elämät
13.25 Myytinmurtajat
14.30 Chasing Liberty - 
 vapautta etsimässä
16.45 Menestyksen takana: 
 Fazer - Sinisellä sydämellä
17.50 Formula 1: osakilpailu
18.50 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 MM-ralli: Turkki
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 Formula 1: Extra
01.05 Formula 1: osakilpailu
02.35 MM-ralli: Turkki
03.05 Televisa
04.05 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään 
 syötäisiin?
09.50 Tunteita 
 ja tuoksuja
10.35 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
00.30 Kolmas kivi 
 auringosta
01.00 Televisa
02.00 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Tunteita ja tuoksuja
10.35 Televisa
10.55 Emmerdale
11.20 Emmerdale
11.50 Ostoskanava
12.50 Huomenta Suomen 
 parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Eronnut nainen
14.15 Matalalentoa
14.45 Hännänheiluttajat
15.10 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut
15.40 Biisikärpänen
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Metsien miehet
23.30 Myytinmurtajat
00.35 Kolmas kivi auringosta

08.00 Vanessa ja pikkuväki
08.30 Unitupa
09.00 Huvila & Huussi
10.00 Eden
10.30 Animal Planet: 
 Löytökoiralle koti
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
14.25 Hurja remontti
15.20 Kampus Greek
16.15 Samantha
16.45 Sokkokokki
17.45 Suomen Huippumalli 
 haussa
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Tanja ja Eläinsairaalan 
 lemmikit
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno

21.00 Elokuva: Perfect Stranger 
 - vaara verkossa (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 FlashForward
00.20 Lost (K15)

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
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
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Nigella
14.50 Venäläinen Nanny
15.25 Ruma Betty
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.40 Dr. Phil
18.35 Dollarijahti
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 Weeds (K15)
22.35 Weeds (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Urheilu-uutiset
23.30 Dollarijahti
23.35 Frasier
00.05 Kasarmin naiset
01.05 Ostosruutu

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
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
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Nigella
14.50 Venäläinen Nanny
15.25 Ruma Betty
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.40 Dr. Phil
18.35 Dollarijahti
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: Miksi
  naiset juovat?
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Urheilu-uutiset
23.25 Dollarijahti
23.30 Frasier
00.00 Start!
00.30 Navigare
01.00 Shield - Lain varjolla (K15)

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
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
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Nigella
14.50 Venäläinen Nanny
15.25 Ruma Betty
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
17.40 Dr. Phil
18.35 Dollarijahti
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 (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Urheilu-uutiset
23.25 Dollarijahti
23.30 Frasier
00.00 Mad Men (K13)
01.00 Ostosruutu
01.15 Älypää-TV

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 Ruotsin huonoimmat 
 kuskit

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 Muumio
23.30 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
00.30 Yli synkän virran
01.25 Tähtiportti
02.15 Se Oikea

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
13.35 Reba
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 Medusan verkko (K15)
23.20 Teräspallit (K13)
23.50 Num3rot
00.45 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
01.45 Playboy-talon tytöt

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
10.00 Milk Bar
10.35 Ostos-tv
13.35 Reba
14.00 American Idol
14.50 E! Tähtäimessä häät

15.45 Hills
16.15 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
10.00 Milk Bar
11.20 Ostos-tv
14.20 Reba
14.45 P. Diddyn juoksupoika
15.35 E! Hollywoodin tositarinat

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 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

08.40 Luottamus
10.15 Teolliset maisemat

11.40 Forsytein taru
12.35 Francon aika
13.55 Seksin ilot
14.50 Häjyt
15.35 Klassikkotarinoita: 

 Rakkauden viilto
16.35 Historia: Kertomuksia 
 intiaaneista
17.52 Maan aarteet
18.00 Cainen kapina

20.00 Leijuvia pyörteitä!
20.50 Runoraati
21.50 Arbatin lapset
22.40 Jazzia Pohjoisesta
23.40 Kolmas ulottuvuus: Bilal

10.00 Ötököitä kaapeissa 
 ja komeroissa

10.15 Olipa kerran keksijä
10.40 Teematieto
12.00 Jos olisit minä 1-8
13.55 Teematieto
15.55 Elävä Arkisto: Suomi-

 musiikin läpimurto
16.25 Tieteen paikka
16.55 Kertomus taistelusta
17.50 Opettaja.tv
18.50 Francon aika 

20.15 Ilmastodieetit
21.00 Jools Holland show
22.05 Popkult: Popkult (K13)
22.35 Kino Kauko: Toinen
23.55 Teematieto

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 Kauppiaan tyttäret
21.00 Kertomuksia intiaaneista
22.15 TV-arkiston missit 1/4
23.15 Kauneuskuningattaria
23.25 Ilmastodieetit

09.00 Opettaja.tv
10.00 Ötököitä kaapeissa 

08.30 Polvijärven pastori 
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Ruutupyhäkoulu 
10.20 Vivasen perhe ja 
 koditon kettu 
10.30 Kaivo 
11.00 Café Raamattu 
11.30 Herätys! 
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
12.40 Israel puhuu 

13.10 Kadotettu maailma 
14.50 Musiikkia 
15.00 Jenni ja Noora 
15.20 Kosketus 
15.30 Elämän virta 
16.00 Koputus 
16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Come Home Kids 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
17.50 Kosketus 
18.00 Parantava rukous
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 
20.30 Vanha Testamentti avautuu 

21.10 Musiikkia 
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Martin ja Mirjan matkassa 
22.00 Marttyyrien ääni 
22.30 Uudistunut työelämä 
23.00 Kämmenellä 
23.30 Varustamo 
00.00 Derek Prince 
00.30 Elämän sykkeessä 
01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 
01.30 Parantava rukous 
 - Pirkko Jalovaara 
 (suora lähetys) 

03.00 Kirja 
03.30 Ajankohtaista taivaasta 
04.00 Vanha Testamentti 
 avautuu 
04.40 Musiikkia 
04.45 Rohkaisua Raamatusta 
 -Matti Vuolanne 
05.00 Martin ja Mirjan matkassa 
05.30 Marttyyrien ääni 
06.00 Uudistunut työelämä 
06.30 Kämmenellä 
07.00 Varustamo 
07.30 Derek Prince 
08.00 Elämän sykkeessä

08.30 Come Home Kids 
09.00 Ikuisia kertomuksia 
09.20 Kosketus 
09.30 Parantava rukous
11.00 Kirja 
11.30 Ajankohtaista taivaasta 
12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.40 Musiikkia 
12.45 Rohkaisua Raamatusta 
13.00 Martin ja Mirjan matkassa 
13.30 Marttyyrien ääni 

14.00 Uudistunut työelämä 
14.30 Kämmenellä 
15.00 Varustamo 
15.30 Derek Prince 
16.00 Elämän sykkeessä 
17.00 Israel puhuu 
17.30 Superkirja 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Israelin toivon tähden 
19.00 Käännekohta 
19.30 One Way 
20.15 Itäraportti 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 

21.10 Café Raamattu Extra 
21.40 Fuel 
22.00 Kosketus 
22.10 Come Home 
22.40 Yliluonnollista 
23.10 Ruokaa ja toivoa 
23.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
23.55 Pelastusrukous 
00.00 Koulun jälkeen 
00.30 Lentävä talo 
01.00 Israel puhuu 
01.30 Lasten Taivas 
02.00 Israelin toivon tähden 
02.30 Käännekohta 

03.00 One Way 
03.45 Itäraportti 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Café Raamattu Extra 
05.10 Fuel 
05.30 Kosketus 
05.40 Come Home 
06.10 Yliluonnollista 
06.40 Ruokaa ja toivoa 
06.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.25 Pelastusrukous 
07.30 Koulun jälkeen 
08.00 Lentävä talo

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
09.00 Yltäkylläinen elämä 
09.30 Ikuisia kertomuksia 
09.50 Laululautta 
10.00 Elämän virta 
10.30 Derek Prince 
11.00 Lähetyskäsky. Nyt. 
11.30 Rohkea elämäntapa 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Tie on valmis! 

13.10 Sytkäri 
13.40 Kaksi todistajaa 
14.10 Armon kalliolla 
14.40 Syvällisesti Sinun 
15.10 Wake Up! 
15.55 On väliä 
16.25 Pelastusrukous 
17.00 Nokia Missio 
17.30 Superkirja 
18.00 Lukuhetki 
18.10 Lasten kotipuu 
18.30 Jenni ja Noora 
18.50 Sanan lenkkivieras 
19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer 

19.30 Innoituksen lähteellä 
20.00 Polvijärven pastori 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Uusi Testamentti avautuu 
21.55 Kuukauden kalastaja 
22.25 Herätys! 
23.25 Benny Hinn 
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
00.25 Kaivo 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Nokia Missio 
01.30 Lukuhetki 
01.40 Lasten kotipuu 

02.00 Jenni ja Noora 
02.20 Sanan lenkkivieras 
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
03.00 Innoituksen lähteellä 
03.30 Polvijärven pastori 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Uusi Testamentti avautuu 
05.25 Kuukauden kalastaja 
05.55 Herätys! 
06.55 Benny Hinn 
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.55 Kaivo 
08.25 Pelastusrukous

08.30 Israel puhuu 
09.00 Superkirja 
09.30 Lasten Taivas 
10.00 Israelin toivon tähden 
10.30 Käännekohta 
11.00 One Way 
11.45 Itäraportti 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Café Raamattu Extra 
13.10 Fuel 

13.30 Kosketus 
13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 
14.40 Ruokaa ja toivoa 
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.25 Pelastusrukous 
15.30 Koulun jälkeen 
16.00 Lentävä talo 
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 Lähetyskäsky. Nyt. 
20.00 Rohkea elämäntapa 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Tie on valmis! 
21.40 Sytkäri 
22.10 Kaksi todistajaa 
22.40 Armon kalliolla 
23.10 Syvällisesti Sinun 
23.40 Wake Up! 
00.25 On väliä 
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
01.30 Yltäkylläinen elämä 

02.00 Elämän virta 
02.30 Derek Prince 
03.00 Lähetyskäsky. Nyt. 
03.30 Rohkea elämäntapa 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Tie on valmis! 
05.10 Sytkäri 
05.40 Kaksi todistajaa 
06.10 Armon kalliolla 
06.40 Syvällisesti Sinun 
07.10 Wake Up! 
07.55 On väliä 
08.25 Pelastusrukous
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Tätä ei kannata missata!

Hulvattoman hauska farssi 
avasi uuden teatteritalon

 Maija Latva

Aivan mahtava, upea ja hulvat-
toman hauska on Vammalan 
Teatterin esittämä farssi ”Puh-
taana käteen”, jolla aukaistiin 
myös aivan uusi aika kaupun-
gin kulttuurielämässä. Vuosi-
kymmeniä kytenyt haave, oma 
teatteri, on toteutunut. Projekti 
vaati suomalaista sisua ja kovaa 
työtä. Valtavasti. Siksi ihmette-
lenkin suuresti, missä ihmeen 
välissä he ovat ehtineet harjoi-
tella ja saada aikaiseksi näytel-
män, jonka rinnalla saa hävetä 
moni ammattiteatterikin. 

Näytelmän on ohjannut Ari 
Wirta.

Lehtisen huushollissa 
ovi käy tiuhaan

Erkki Lehtinen (Harri Uusi-
talo) on jäänyt työttömäksi, 
mutta ei ole saanut kerrottua 
totuutta vaimolleen Liisalle 
(Marjaana Palonen.) Heidän 
alivuokralaisensa Visa Muik-
ku (Jarkko Mäkipää) pääsee 
jyvälle Erkin touhuista ja en-
nenkuin huomaakaan, hän 
on itsekin kaulaansa myöten 

valheiden verkossa. Tulevalle 
vaimolleen Ritvallekin (Jen-
na Kantoniemi) Visa joutuu 
lyömään luuria korvaan tuon 
tuostakin, kun Lehtisen huus-
hollin ovi käy yhtä tiuhaan 
kuin saluunassa.

Sosiaalitarkastaja Birgitta 
Jaatinen (Aino Vuorinen) on 
saanut tehtäväkseen hakea Er-
kiltä yhden nimen paperiin, joi-
ta muuten on tapaus Lehtisestä 
kaikkiaan mapillinen. Helpol-
ta kuulostava homma muut-
tuu kuitenkin ylitsepääsemät-
tömäksi, koska ovea avaamaan 
tullut Erkki joutuu olosuhtei-
den pakosta esittäytymään val-
lan muuksi tyypiksi. Birgitta ei 
Erkin harmiksi ole periksi an-
tavaa tyyppiä, koska tarkasta-
ja Tikkinen (Taina Erkkilä) on 
antanut hänelle tiukat ohjeet sii-
tä, miten asia on hoidettava.

Bisneksiään hoitamaan tul-
lut Vertti-setä (Ilkka Ranta-
nen) on heti juonessa muka-
na, mutta kohtalo puuttuu pe-
liin. Sitten alkaakin varsinai-
nen show, kun ovesta alkaa 
lapata porukkaa: kriisityönte-
kijä Birgitta Yli-Polvi (Seere 
Hellqvist) on kouluttautunut 
surutyöhön ja seksiterapeut-
ti, anteeksi parisuhdekonsult-
ti Mauri Kuituselta kaivataan 
tietämystä transseksuaalisuu-
destakin, joka yhtäkkiä näyt-
täisi olevan niin Erkin, Ver-
tin kuin Visankin salainen 
harrastus. Hautausurakoitsija 
Esko Ala-Kulo (Pekka Ojan-
sivu) taas pyörittelee päätään 
ja koittaa toteuttaa niitä pe-
räti outoja toivomuksia, joita 
hänelle on esitetty. Kohtalai-
sen sopan on Erkki Lehtinen 
onnistunut keittämään. Siksi-
pä tarkastaja Tikkisen totea-
mus ”Ihmeen hiljaista täällä 
on siihen nähden, kuinka pal-
jon porukkaa täällä asuu” saa 
yleisön suorastaan ulvomaan.

Koko näyttelijäkaarti tekee 
loistavan työn upouudella la-
valla, mutta erityisen paljon 
produktio vaatii Harri Uusita-
lolta, Jarkko Mäkipäältä ja Ai-
no Vuoriselta. Täytyy todeta, 
että roolitus on osunut täysin 
nappiin. Myös Ilkka Rantanen 
on Vertin rooliin napakymp-
pi eikä Tikkisen topakassa ja 
tiukassa roolissa varmasti ku-
kaan olisi parempi, kuin mo-
nipuolinen ja -taitoinen Tai-
na Erkkilä.

Ensi-illassa oli suuren juhlan tuntua. Näyttelijäkaarti sai ruusut Sastamalan kaupungin kulttuurijohtaja Arja Val-
toselta ja Sastamalan opiston rehtori Matti Valtteri Lehtiseltä. Lavalla oikealla Vammalan Teatterin uusi puheen-
johtaja Pekka Ojansivu.

Tarkastaja Tikkinen (Taina Erkkilä) laittaa Erkki Lehti-
sen (Harri Uusitalo) koville. Kuva: Vammalan Teatteri, 
Pekka Ojansivu.

Alivuokralainen Visa Muikku (Jarkko Mäkipää, vasemmalla) joutuu vähän vahingos-
sa Lehtisen miesten, Erkin (Harri Uusitalo) ja Vertin (Ilkka Rantanen) hämärähom-
miin. Kuva: Vammalan Teatteri, Pekka Ojansivu.

Kankaanpää johtaa 
Vampulan Vasemmistoliittoa
Vampulan Vasemmistolii-
ton vuosikokouksessa yh-
distyksen puheenjohta-
jaksi valittiin Veli-Pekka 
Kankaanpää, varapuheen-
johtajaksi Jari Mäenpää, sih-
teeriksi Armi Kaunisto ja ta-
loudenhoitajaksi Matti Lun-
den. 

Johtokunnan jäseniksi 
valittiin Anita Säilä, Mik-
ko Kaunisto ja Pertti Lep-
pälä. Varajäseniksi valittiin 

Osmo Mäkelä ja Arto Ala-
kukko. Puoluekokousedus-
tajaksi valittiin Mikko Kau-
nisto, jonka yhdistys on 
asettanut myös kansanedus-
tajaehdokkaaksi.

Kauniston eduskuntavaa-
likamppanja hoidetaan yh-
dessä Huittisten Vasemmis-
toliiton kanssa.  Yhteistyön 
muodosta sovitaan myö-
hemmin. Mikko Kauniston 
ensimmäinen kamppanja-

esiintyminen tapahtuu 24.4. 
Vampulan kirjaston edes-
sä, jossa yhdistys tarjoaa lo-
hisoppaa. Samalla juhlitaan 
Vasemmistoliiton 20-vuo-
tista taivalta.

Yhdistyksen omista-
ma Metsäpirtti on Soinilan 
teatterin käytössä vastik-
keetta. Metsäpirtin kiinteis-
töllä päätettiin tehdä pieni-
muotoista remonttia ja siis-
tiä tonttia kesän aikana.

Kinnalan Koukun 
museo 10 vuotta
Kinnalan Koukulla Sastama-
lan Kiikassa on yksityinen 

Suojeluskunta- ja lottamu-
seo. Museossa on lavastet-

tuna Kiikan Suojeluskun-
nan esikunta. Toisen huo-
neen teema on ”Maanpuo-
lustusta sodan ja rauhan 
aikana sekä Suomen Mar-
salkka Mannerheim vuosi-
na 1917-1944”. 

Museo avattiin 10 vuot-
ta sitten ja vuosittain on kä-
vijöitä ollut 500-800 hen-
keä. Esineistö on lisäänty-
nyt kaiken aikaa mm. lah-
joituksin.

Sunnuntaina 18.4. on 
museossa avointen ovien 
päivä kello 12 - 16, esittelyt 
on tasatunnein. Kävijöille 
tarjotaan kahvit vanhasssa 
päärakennuksessa.Kuva esikunnasta.

Huittinen uusii 
terveyskeskuksen 
röntgenkuvapalvelimen

 Hannu Virtanen

Huittisten terveyskeskuksen 
röntgenkuvapalvelin uusitaan 
tänä vuonna, sillä terveyskes-
kuksessa tarvitaan edelleen 
oma, toimiva röntgenlaitteisto. 
Lääkäreiden vastaanoton kan-
nalta on tärkeää, että Huittisis-
sa on oma röntgen eikä poti-
laiden tarvitse hakea kuvanta-
mispalveluita erikoissairaan-
hoidon yksiköistä. 

Röntgentutkimuksia on 
tehty vuosittain 4 600-4 800. 
Kuntayhtymän purkautumi-
sen jälkeen tutkimuksia teh-
dään noin 4 000 vuodessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 
maanantaina Satakunnan sai-
raanhoitopiirin tarjouksen. Ky-
seessä on käyttöpalveluratkai-
su, jonka kertakustannus on 63 
238 euroa ja ylläpitokustannus 
21 255 euroa vuodessa. Kerta-
kustannus sairaanhoitopiirille 
jaksotetaan 2-3 vuodelle. 

Kaupunki puntaroi kahta 
eri vaihtoehtoa. Käyttöpalve-
luratkaisu tarkoittaa, että jär-
jestelmää käytetään verkon 
kautta eikä terveyskeskuksella 
ole enää omaa palvelinta eikä 
siihen liittyvää vastuuta var-
muuskopioinnista. Satakun-
nan sairaanhoitopiirin ratkai-

sussa tietoturvallinen, nopea 
tietoliikenneyhteys kuuluu 
palvelun ylläpitohintaan. 

Uusittava pikaisesti

Terveyskeskuksen röntgen-
kuvapalvelin vaatii pikaises-
ti uusimista. Palvelimen kak-
si levyä vikaantui viime vuo-
den elokuun lopulla, mutta 
ne saatiin kuitenkin vielä toi-
mintakuntoon. Palvelin on 
asiantuntijan mukaan epä-
luotettava jo ikänsäkin puo-
lesta.

Nykyinen palvelin on 
hankittu vuoden 2004 lopul-
la. Samassa yhteydessä han-
kittiin digitaalinen kuvan-
tamislaitteisto korvaamaan 
vanhanaikaiset filmikehitys-
koneet. 

Röntgenkuvapalvelin liittyy 
oleellisesti digitaaliseen ku-
vantamislaitteistoon. Vuoden 
2004 jälkeen röntgenkuvia ei 
ole enää  tulostettu fi lmeille, 
vaan ne ovat ainoastaan digi-
taalisessa muodossa röntgen-
kuvapalvelimella, josta lääkä-
rit katsovat kuvat. 

Varsinainen röntgenputki 
on hankittu 1980-luvun alus-
sa ja lähes 20 vuoden ikäisenä 
on käyttöikänsä lopussa, koska 

siihen ei enää ole saatavilla va-
raosia. Hankintaan on varau-
duttava lähivuosien suunnit-
telussa.

Toiminnallisuus 
kuvien käsittelyssä

Sairaanhoitopiirin ratkaisul-
la on etuja verrattuna omaan 
palvelinlaitteistoon. Tärkeintä 
on toiminnallisuus röntgen-
kuvien käsittelyssä. 

Sairaanhoitopiirin ratkai-
sussa lääkäri pystyy avaa-
maan kuvat ja antamaan lau-
sunnon ilman käyntiä Huittis-
ten terveyskeskuksessa. Tämä 
nopeuttaa asioiden käsittelyä 
huomattavasti verrattuna ny-
kyiseen toimintamalliin, jos-
sa lausuntoja annetaan kerran 
viikossa. 

Lääkärin työn kannalta on 
myös tärkeää, että nähdään 
kaikki potilaan röntgenku-
vat suoraan yhdellä kertaa il-
man erillisten ohjelmien ava-
uksia ja tietojen noutoja. Toi-
nen keskeinen asia on tietojen 
säilytys. 

Sairaanhoitopiirin mallis-
sa kuvat säilytetään palvelun 
tarjoajalla, jolloin kuvien siir-
to suunnitteilla ja tulossa ole-
vaan kansalliseen arkistoon ei 
edellytä erillistä siirtoprojek-
tia eikä aiheuta kustannuksia. 
Oman palvelimen ratkaisussa 
tietojen siirto tulisi tehtäväksi 
ja olisi kustannuksiltaan mer-
kittävä.

Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 19.4.
Kalakeitto, ruisleipä, juures-
pala
Ti 20.4.
Kasvislasagnette, vihreä sa-
laatti
Ke 21.4.
Broilerkastike, keit.riisi, mais-
si-kurkku-persikkasalaatti
To 22.4.
Juureskuorrutettu peruna-
jauhelihalaatikko, salaatti
Pe 23.4.
Juuressosekeitto, monivilja-
sämpylä, leikkele, mandariini

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 19.4.
Aamupala: Helmipuuro, tuorepala
Lounas: Kalakeitto, ruisleipä, juurespala
Välipala: Suolainen leivonnainen

Ti 20.4.
Aamupala: Ruishiutale-vehnälesepuuro, tuorepala
Lounas: Kasvislasagnette, vihreä salaatti
Välipala: Ruis-puolukkapuuro

Ke 21.4.
Aamupala: Mannavelli, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Broilerkastike, keit.riisi, maissi-kurkku-persikkasalaatti
Välipala: Pannari ja hillo

To 22.4.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Juureskuorrutettu peruna-jauhelihalaatikko, salaatti
Välipala: Mansikkakiisseli, vaniljavaahto

Pe 23.4.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Juuressosekeitto, moniviljasämpylä, leikkele, mandariini
Välipala: Viili+hapankorppu

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juoma. 
Jos leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuoretta leipää. 
Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, janojuomana 
vesi tai laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia
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Iso D hurmasi Vammalan Seurahuoneella

Liekki ei ole sammunut
Maija Latva

Dannyn ura artistina al-
koi  Th e Islanders  yhtyeen 
laulusolistina vuonna 1964 
kappaleella East Virginia. 
Nyt, yli 40 vuotta myöhem-
min mies on kaikkien tun-
tema viihdetaiteilija, jonka 
saavutukset musiikkimaa-
ilmassa ovat vertaansa vail-
la. Levytyksiä Dannylla on 
yli 350 kappaletta ja hänen 
levyjään on myyty yhteen-
sä noin  600 000 kappalet-
ta. Hittejä on syntynyt joka 
vuosikymmenellä.

Musiikkineuvos Danny 
eli Ilkka Lipsanen on myös 
taitava talousmies, siitä 
kertoo esimerkiksi hänen 
vuonna 1966 perustaman-
sa D-tuotanto Ky:n menes-
tyksekäs tarina. Dannyn 
ansioksi lasketaan myös 
show-kulttuurin saapumi-
nen Suomeen jo 60-luvulla.

”Se on niin ihana”

Viime lauantaina tämä suo-
malaisen popin uranuurta-
ja vieraili Vammalan Seura-
huoneella - ja veti talon täy-
teen väkeä. Viihdetaiteen 
kestosuosikkia saapui kat-
somaan myös koko joukko 
niitä, jotka liihottelevat yö-
elämässä harvemmin. -Kun 
se on vaan niin ihana, huo-
kaisi yksikin rouva Ison D:n 
astellessa kohti lavaa.

Danny ei pettänyt tällä-
kään kerralla yleisöään, hi-
tit soivat ja hiki virtasi par-
ketilla.

Paikallisradioilta 
unohtunut 
alkuperäinen tehtävä

Danny puhuu mielellään 
viihteen rakennemuutok-
sesta, eikä säästele sano-
jaan kritisoidessaan vaik-
kapa televisiota ja maam-
me lukuisia radiokanavia. 
-Suomi on tänä päivänä yli-
kansallisten levy-yhtiöiden 
maa ja näen, että ulkomais-
ten levy-yhtiöiden nousu 
on rajoittanut suomalais-

ten musiikintekijöiden työn-
tekomahdollisuuksia. Radi-
oissa pitäisi soittaa enemmän 
suomalaista musiikkia ja mo-
nipuolisemmin, hän sanoo ja 
väittää, että paikallisradiot 
ovat unohtaneet alkuperäi-
sen tehtävänsä. -Nykyään on 
ne 5-6 ketjua, joiden musiik-
kipolitiikka sanellaan yhdes-
tä paikasta, mies harmittelee 
ja kiittelee esimerkiksi Radio 
Mantaa, joka on niitä lajinsa 
viimeisiä, joiden toimintaa 
formaatit eivät säätele.

Elämänkertoja ja 
tietokirjallisuutta

Televisiota Danny arvoste-
lee musiikkiohjelmien puut-
tumisesta. -Sellaisia ei juu-
ri ole, enkä todellakaan tar-
koita nyt mitään x-factoreita, 
hän tuhahtaa. Nykypäivän 
ongelmina hän näkee myös 
piratismin ja nettilataamisen. 

Kauanko mies vielä jaksaa 
kiertää? 

-No, kyllä sen sitten asia-
kas päättää, hän naurahtaa ja 

jatkaa, että liekki ei vielä ole 
sammunut. 

-Nytkin on työn alla balla-
dilevy, hän paljastaa. 

Tärkeä rentoutumispaikka 
Dannylle on hänen kesämök-
kinsä Raumalla. Mies tykkää 
myös veneilystä ja lukemises-
ta. -Luen mielelläni elämän-
kertoja ja tietokirjallisuutta, 
hän tarkentaa. -Tiedonhan-
kintamatkallahan täällä ol-
laankin, hän summaa  ja al-
kaa valmistautua illan kei-
kalle.

”Kun se on 

vaan niin 

ihana.
Danny on säilynyt musiikkimaailman kestotähtenä yli neljän vuosikymmenen ajan. 
Vammalan Seurahuoneen keikalla mukana oli myös Katja Lukin, joka on ollut Dan-
nyn tiimissä jo 11 vuotta. Katjan uunituore sinkku ”Rahiseva rautalanka” on juuri 
ilmestynyt ja päässyt radiosoittoon.

Kokoukset

Palvelukseen halutaan

Halutaan vuokrata

Huutokaupat

K-Supermarket Superi palvelee 
perjantaina vajaalla miehityksellä
Kaupan työntekijät menevät 
vuorokauden mittaiseen lak-
koon ja monet isot kaupat jou-
tuvat pitämään ovensa kiinni 
perjantaina. Sen sijaan pie-

nemmät kaupat pystyvät pal-
velemaan asiakkaitaan omis-
taja- ja yrittäjävoimin.

Työntekijöitä edustava 
Palvelualojen ammattiliitto 

PAM hylkäsi maanantai-il-
tana valtakunnansovittelijan 
kiistaan antaman sovintoesi-
tyksen. 

PAM ja työnantajia edusta-
va Kaupan liitto ovat riidelleet 
lähinnä palkankorotuksista, ja 
palkkaratkaisu ei nyt tyydyttä-
nyt työntekijöitä.

Kauppias Outi Vesanen 
Sastamalan K-Supermarket 
Superista kertoo, että heillä 
palvellaan perjantaina kello 
11-18, mutta palvelutiski jou-
dutaan pitämään kiinni, eikä 
omia lihatuotteita, kuten jau-
helihaa pystytä tekemään. 

-Kaikki työntekijämme to-
sin olisivat halunneet tulla 
töihin, mutta ymmärrän hy-
vin, että he eivät voi riskeera-
ta liiton jäsenyyttä, Vesanen 
kertoo.
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Koulut ja kurssit

Myydään

Sekalaista

Työtarjouksia

Kadonnut

Myydään

KERROSTALOSSA

RAVINTOLARAKENNUS 
JA ISO ASUINTALO

LOMARAKENNUKSEN 
TONTTI

ASUINKIINTEISTÖJÄ PARITALOASUNTO

UUSI RIVITALOASUNTO

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

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

Huittinen Huhtamo
Kangastie, alak. 3 h, k, wc ja yläk. 
2 mh, aula. Kellarik. infrapuna-
sauna, pesuh, ja khh. Huon. ala 
yht. n. 160 m². Laajasti peruskun-
nostettu v. 2004 – 2008. Kahden 
auton katos/liiteri ja pihasauna on 
rak. v. 2005. Tontti 2830 m². 
Hp. 148.000 €
Sastamala, Kiikka
Veteraanipuistotie, ak. 2 h, k, wc 
ja yk. 2 h, k, wc, alk, var. yht. n. 
125 m². Kellarik. lämpökeskus, 
puul. kattila ja lvv:ssä sähkövas-
tus. Piharak. autotalli, saunatilat 
ja puuliiteri. Tontti 1880 m². Ra-
kennukset ovat kokonaisvaltaisen 
saneerauksen tarpeessa. Kunn. 
vesi ja viemäri. Hp. 49.000 €

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

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

Huittinen, Huhkola
Huhkolantie, 3 h, k, suihku/wc 
69,5 m² 1. krs. Valoisa, hiljattain 
peruskunnostettu huoneisto urhei-
lukentän, jäähallin ja hyvien ulkoi-
lualueiden lähellä. Vh. 58.000 €

Huittinen, Keskusta
Loimijoen rannalla 2880 m²:n 
tontilla ent. ravintola-/majatalo-
kiinteistö. Ravintola- ja yläkerran 
kok. tilat yht. n. 180 m², asuinra-
kennus n. 200 m². Vuokraus tai 
myynti. Soita – sovitaan esittely-
ajasta!

Vammala, Eko
Kaavoitettu rantatontti Rautave-
den rannassa, n. 2 km:n päässä 
valtatie 12:sta ja n. 8 km Vamma-
lan keskustasta. Rantaviivaa yli 
40 m. Määräalatontin pinta-ala n. 
2000 m². Hp. 135.000 €

Pohjanmaalaistyylinen, 
1990-luvulla rakennettu 

iso omakotitalo.
Alak. iso oh, k, 3 mh, työh., sau-
naos., 2 wc:tä, lämpökeskus ja 
varasto. Huon. ala n. 205 m². 
Yläk. kolme, ositt. keskeneräistä 
huonetta, eteisaula n. 75 m² 
sekä ullakkotilaa. Laaja pihapiiri. 
Vuokrapyyntö 800,-/kk 
(vuokralainen vastaa lämmitys- 
ja sähkökuluista)

Tied. ja esittelypyynnöt: 
0400 332 802/

Jorma Suominen

VUOKRATTAVANA

Työtarjouksia

Omakotitalot

Punkalaidun, Oriniemi 65 m².
3 h+k, rak. 1948. 1990-luvulla pe-
ruskorjattu ok-talo 3.090 m²:n 
tontilla. Sähkölämmitys. Autotalli/
varasto ja  saunarakennus. Os: Ol-
lilankulmantie 101. 
Mh: 110.000 €. 579483

Sastamala, Jussinpelto 95 m².
4 h+k+s, rak. 1948. 2000-luvulla 
laajennettu ja peruskorjattu ok-
talo 2.900 m²:n tontilla. Sähkö-
lämmitys + varaava takka ja pel-
timuuri. Autotalli/varasto/saunara-
kennus. Os: Marjamäentie 13. 
Mh: 105.000 €. 579205

Huittinen, Kauppila 125 m².
5 h+k+s, rak. 1980. 2006 alkaen 
pääosin uudelleen sisustettu oma-
kotitalo viihtyisällä asuntoalueella. 
Ilmakeskuslämmitys öljyllä. Auto-
talli. Maakellari. Tontti 1.028 m². 
Os: Tiemestarinkatu 24. 
Mh: 149.000 €. 579467

Huittinen, Loima 128 m².
5 h+k+khh+s, rak. 1985. Vank-
ka täystiilitalo rauhallisella paikal-
la. Sisäpinnat uusittu 2000-luvulla. 
Sähkölämmitys + varaava takka ja 
leivinuuni. Koneellinen tulo/pois-
to ilmanvaihto. Tontti 3.840 m². 
Os: Idankuja 3. 
Mh: 175.000 €. 579464

Paritalot

Huittinen, Kiviranta 93 m².
4 h+k+khh+s, rak. 2002. Tasokas 
paritalohuoneisto päättyvän ka-

dun päässä. Sähkölämmitys ja va-
raava takka. Koneellinen poistoil-
manvaihto. 30 m²:n terassi. Auto-
talli. Os: Vainiokatu 10 B:
Mh: 159.000 €. 574223
ESITTELY  
SU 18.4. KLO 13-13:30.

Huittinen, Pappilanniemi
130 m².
5 h+k+khh+s, rak. 2008. Uutta
vastaava paritalohuoneisto, jos-
ta näkymä Loimijoelle. Lattiasäh-
kölämmitys ja varaava takka. Tu-
lo/poistoilmanvaihto lämmön-
talteenotolla. Runsaasti katet-
tua terassitilaa, tilava autokatos
ja lämmin varasto. Os: Valkama-
kuja 7 A.
Mh: 222.500 €. 574113
ESITTELY SU 18.4. 
KLO 14-14:30

Asunto-
osakkeet

Sastamala, Pehula, rt  75 m².
3 h+k+at. Heti vapaa rivitalokol-
mio viihtyisällä asuntoalueella Pe-
hulan palveluiden läheisyydessä..
Kaukolämpö. Os: Malvanojantie 6.
Mh: 55.000 €. 576821
Sastamala, Pehula, rt  75 m².
3 h+k+at. Remontoitu rivitalon
päätykolmio Pehulassa. Kauko-
lämpö. Kaksi autotallia. Os: Mal-
vanojantie 8.
Mh: 64.500 €. 578062

Liiketilat

Punkalaidun, keskusta 
Toimisto- ja varastotilaa. Tilat si-
jaitsevat Kiinteistö Oy Pietarin-
viraston entisessä poliisitalossa.
Yläkerta 265 m² kokonaisuudes-
saan toimistotilaa. Kellarikerrok-
sessa kahden auton talli 35 m² se-
kä varasto- ja sosiaalitiloja 111,5
m². Os: Urjalantie 27. 
Mh: 175.000 €. 578044
www.opkk.fi /huittinen

Huittisten 
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Risto Rytin katu 31, 
32700 HUITTINEN 
Puh. (02) 560 5533

Vuokralle 
tarjotaan



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

www.alueviesti.fi 

Parturi-Kampaamo
Nurminen Sisko

Rinnetie 1, Vampula
Ajanvarauksella

p. 040-752 7077



Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Silmälääkäripalvelut

Työtarjouksia

Työtarjouksia

Työtarjouksia

Ruosteenestoa

Siivous- ja kotipalvelut

Rakennuspalvelut

Puutavaraliikkeitä

T:mi SAMI KOIVU
PUUTAVARAMYYNNISSÄ

• panelit  • listat  • höylätyt ja kyllästetyt • sahatavarat
Puh. 03-5130100, 0500-832740, 050-3030827

os. Koivulantie 78, 38250 Roismala, V:la
ent. Koivulan Sahaa vastapäätä

Esa Vilmunen  
040 962 1260   
esa.vilmunen@emvsahko.fi  
www.emvsahko.fi

AMMATTITAIDOLLA

Siivous- ja kotipalvelut

Vanhusten tulevaisuus Huittisten 
Takkulan talostelut

Yleisöltä

Vanhusten määrä kasvaa sa-
malla kun kuntien talous tiuk-
kenee ja taloudellinen ajatte-
lutapa käy yhä kapeammak-
si. Monet kunnat purkavat nyt 
laitoshoitoa ja väittävät panos-
tavansa kotihoitoon sekä tuet-
tuun asumiseen. 

Suunta on varmaankin oi-
kea. Koti tai kodinomainen 
hoitopaikka on yleensä huo-
mattavasti parempi kuin suuri 
laitos. Mutta onko järkevä toi-
mia siten, että säästöihin ve-
doten pikavauhtia puretaan 
laitoshoivaa ja myös pienryh-
mäkoteja, mutta kotihoiva ja 
ongelmia ennaltaehkäisevät 
toimet ovat vielä kehitysas-

teella. Mielestäni ei pidä pur-
kaa ennen kuin uusi malli on 
rakennettu riittävän valmiiksi.

Onkin syytä kysyä, onko 
nykyinen marssijärjestys oi-
kea ja vanhusten edun mu-
kainen. Hätäisen purkamisen 
sijasta ainakin pienryhmä-
koteihin voisi nyt investoida, 
varsinkin kun kunnan talous-
kin on plussan puolella. Sa-
moin esimerkiksi Karkku-ko-
din kohdalla todetaan ympä-
ristön olevan rauhallinen ja 
kunto vastaa laatusuosituk-
sia, sprinklaus olisi asennet-
tava. On myös mielekästä aja-
tella, että jatkossakin on pie-
niä ja kodinomaisia yksiköitä. 

Tulevaisuudessa dementoitu-
neiden vanhusten suuri mää-
rä asettaa kotipalvelulle aika-
moiset haasteet, jotta hoito on 
laadukasta ja ihmisarvoa kun-
nioitetaan joka suhteessa. Ke-
nenkään ei tulisi joutua pel-
käämään vanhenemistaan.

Sastamalan kaupungin van-
hustenhuollon palvelurakenne-
selvitys ilmestyi äskettäin. Sul-
jettaviksi ehdotettujen yksiköi-
den toimenpide-ehdotuksessa 
lukee: ”Suljetaan, ostetaan te-
hostettua palveluasumista jo-
ko Saspen toimintana tai osto-
palveluna”. Palveluja ostettaessa 
ei voi liikaa korostaa, että hal-
vin ei suinkaan ole parasta, saa-

ti pidemmän päälle edullisinta-
kaan. Kuitenkin usein käy niin, 
että palveluita kilpailutettaessa 
halvin tarjous voittaa.

Tuotetaanko vanhusten pal-
velua bisneksen ja lyhytjäntei-
sen laskelmoinnin vai ihmisyy-
den kunnioittamisen ehdoil-
la, siinäpä kysymys. Mitkä ovat 
kunnan ostokriteerit? Onko ne 
selkeästi lausuttu ääneen ja pe-
rusteltu muillakin kuin kapeas-
ti kustannustekijöillä? Mitä on 
hyvä laatu vanhustenhoidossa? 
Miten sitä arvioidaan palvelu-
ja kilpailutettaessa? Kuka val-
voo palveluntuottajan toimia, 
henkilökunnan mitoitusta, sen 
osaamista, asukkaiden virike-

toimintaa, turvallisuutta, lääki-
tystä sekä yksilöllisen hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman toteu-
tumista? Tarjous voi näyttää hy-
vältä paperilla. Terveydenhuol-
lossa toimivana tiedän, että käy-
täntö ei aina ole sellainen kuin 
papereissa väitetään.

Kysymyksiä on paljon ja 
kuntalaisilla on oikeus saa-
da selkeitä vastauksia - vero-
rahoillahan ne ostopalvelut-
kin maksetaan! Pelkkä ”kyllä 
viranomaiset valvovat” ei mi-
tenkään riitä vastaukseksi. Ky-
symys on ihmisistä, ei koneista 
ja laitteista!

Leena 
Kukkonen-Lahtinen

Takkulan kemiallisen tehos-
tuksen laitosta on nyt epätoi-
voisesti yritetty saada toimi-
maan jo toista kuukautta. Koe-
ajoissa Takkulassa jokiveteen 
sekoitetaan polyalumiiniklo-
ridia vain alimäärä ja johde-
taan vesi heti hiekkasuodatus-
altaaseen, jossa hiekan pääl-
lä on antrasiittijauhetta. Ke-
mikaalia on liian vähän eikä 
se hiutaloidu vaan jää hiekka-
suodattimeen tukkien sen ly-
hyessä ajassa. Lietettä ei siis 
poisteta ollenkaan! Puhdistus-
tulos on vajavainen. Virttaal-
le ei ole tohdittu lähettää vet-
tä, jossa on edelleen runsaas-
ti kiintoainetta ja muita haitta-
aineita. Koeajovedet kaikkine 
päivineen on laskettu surutta 
Loimijokeen.

Miten TSV Oy sitten jou-
tui tällaiseen tukalaan tilan-
teeseen? TSV Oy:llä oli hy-
vin tiedossa sopimus Huittis-
ten kanssa 8.11.2004, jonka 
mukaan TSV Oy saa rakentaa 
vain hiekkasuodatuksen mut-
ta ei kemiallista vedenpuhdis-
tamoa. KHO:lle ei riittänyt 
hiekkasuodatuksen hyvin vail-
linainen puhdistuskyky vaan 
päätöksessä (13.8.2008) kemi-
allinen vedenpuhdistamo ver-
hottiin ”kemiallisen tehostuk-
sen” kaapuun.

TSV Oy:n käyttämä suun-
nittelutoimisto oli mennyt 

suunnittelemaan sekasikiölai-
toksen, jossa kemikaalia kyllä 
lisätään veteen mutta sen hiu-
taloittamaa veden lietettä ei 
laskeuteta pohjaan eikä nos-
tateta mikrokuplilla pintaan. 
Molemmat ovat toimivia me-
netelmiä kautta maailman.

TSV Oy:n olisi pitänyt ra-
kentaa kemiallinen puhdista-
mo mutta tähän ei olisi saanut 
lupaa Huittisissa. Mutta kun se 
vuoden 2004 sopimus nimen-
omaan kielsi kemiallisen puh-
distamon rakentamisen, niin 
TSV Oy teki rakennustarkas-
tajan luvalla ”kemiallisen te-
hostuksen” osion.

Kuinka kauan Takkulan ta-
lostelu vielä jatkuu? Laitos ei 
tuolla konstruktiolla tule toi-
mimaan. TSV Oy:llä on kiire, 
sillä se ilmoitti KHO:lle jokai-
sen viivästyspäivän maksavan 
20 tuhatta euroa. Vuodessa se 
on 7,3 milj. euroa! Huittisten 
kannalta tilanne on hyvä, sil-
lä Turun päättäjät hermostu-
vat jatkuvaan rahanhaaska-
ukseen ja muuttavat sen pin-
tavesihankkeeksi. Takkulasta 
tarvitaan vain alakerran pum-
put viemään vesi Turkuun. Jos 
hiekkasuodatustakaan ei käy-
tetä, yhtään lietettäkään ei tule 
Huittisten vaivoiksi eikä Loi-
mijokeenkaan johdeta mitään.

Hannes Heikkilä
dipl.ins., Alastaro

Nälkäinen vatsa on kuuro opetukselle
Suomessa on tarjottu maksu-
ton kouluruokailu kaikille op-
pivelvollisuuskoulujen oppi-
laille vuodesta 1948 lähtien. 
Kouluruokailu on osa oppilas-
huoltoa sekä koulun opetus- ja 
kasvatustehtävää.

Kouluruokailussa lapsil-
le ja nuorille opetetaan terve-
yttä, ruokailutapoja sekä suo-
malaista ruokakulttuuria.

Ruokailutauko koulussa 
rytmittää luontevasti päivän 
työtä ja antaa sekä oppilail-
le että koulun henkilöstöl-
le mahdollisuuden virkistäy-
tyä. Ruokailun tulisi tarjota 
monipuolista ja terveellistä 
ravintoa, silmäniloa, yhdes-

säoloa, seurustelua ja hyvää 
oloa. Ruokailu on monil-
le koulupäivän kohokohta. 
Kouluruoka täydentää päi-
vän muuta ruokailua. Kou-
lulounasta ei ole tarkoitettu 
päivän ainoaksi lämpimäksi 
ateriaksi.

(Kouluruokailussa tulisi 
kiinnittää huomiota terveellis-
ten, monipuolisten ja houkut-
televien ruokalaji- ja ruoka-
ainevaihtoehtojen saatavuu-
teen sekä ohjataan oppilasta 
terveellisten ja monipuolisten 
aterioiden koostamiseen.)

Yleviä periaatteita, mutta 
toteutuvatko ne kaikilta osin 
jatkossa myös meillä Sasta-

malassa? Ollaanhan nyt puu-
haamassa uutta suurkeittiötä 
Hopulle ja esimerkiksi Kiikan 
koulun keittola/ruokala oli-
si vain ns. jakelukeittiö, jon-
ne ruoat kuljetettaisiin ker-
ran tai muutaman kerran vii-
kossa!

Suunnitelmissa on myös 
jättää valmistuskeittiö mel-
kein Hopun naapuriin eli Syl-
vään koululle.

Miksi kaksi valmistuskeit-
tiötä näin lähekkäin?

Me, Kiikan koulun van-
hempainyhdistys, olemme 
todella huolissamme tule-
vasta kehityksestä. Olemme 
luonnollisesti kiinnostunei-

ta koululaistemme arkisesta 
aherruksesta koulussa, jos-
ta yksi tärkeä osa on myös 
kouluruokailu. Nykymeno ja 
lapsiperheiden elämänrytmi 
on monesti niin kiireistä, et-
tä usealle koululaiselle päi-
vän ainoa, yhdessä nautittu, 
vastavalmistettu lämmin ate-
ria saattaa olla juuri koulus-
sa tarjottu lounas. Vasta val-
mistettu ruoka maistuu aivan 
erilaiselta kuin vasta lämmi-
tetty. Jokainen kotikokkikin 
tietää, että mikäli valmis ruo-
ka/salaatti seisoo, vaikkakin 
jää- tai muussa viileässä kaa-
pissa useita päiviä, ei se enää 
ole kovin herkullista eikä ilo 

silmälle, ravintoarvoista pu-
humattakaan.

Esitämme hartaana toivee-
namme, että te, jotka asiasta 
päätätte, miettisitte tarkkaan 
tämän ruokahuoltouudistuk-
sen seurauksia. Ja myös, että 
koulussa tarjottava lounas oli-
si yhtä hyvää ja ravitsevaa kuin 
tähänkin asti. Opettajien teke-
mä työ saattaa olla myös me-
nossa hukkaan tämän uudis-
tuksen myötä, sillä nälkäinen 
vatsa on kuuro opetukselle!

Lämmintä, vastavalmistet-
tua lähiruokaa kouluihimme 
toivoo

Kiikan koulun 
vanhempainyhdistys ry
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Kymmenes maailmaennätys 
karkkulaiselle Otto Selinille
Otto Selin osallistui 4.4 Kau-
hajoella käytyihin WAPDl-lii-
ton penkkipunnerruksen ja 
maastavedon SM-kisoihin. Ki-
soihin lähdettiin sillä mielellä, 
että ei ihmeemmin herkistellä, 
vaan ne ovat lähinnä välietap-
pi toukokuun lopulla käytä-
viin WPC-liiton voimanoston 
sm-kisoihin, jotka ovat Otolle 
viimeiset teinien sarjassa käy-
tävät. Tämän jälkeen siirry-
tään junioreihin. 

Lopputulos kisoista oli 
kuitenkin todella loistava. 
Otto tiesi, että hyvässä kun-
nossa ollaan, mutta silti saa-
vutettu tulos oli yläkanttiin 
tälle Karkun järkäleelle. Pen-
kin aloituspainot olivat jo ko-
vaa luokkaa eli 290kg. Nosto 
oli onnistunut ja se hyväksyt-
tiin tuomariäänin 3-0. Samal-
la tehtiin uusi ME.

Toiseen lastattiin sitten ta-
san 300kg. Nosto lähti hitaas-
ti tulemaan rinnalta eikä pai-
ta ihmeemmin potkinut, mut-
ta erittäin vahvojen ojentajien-
sa avulla  Otto pukkasi kädet 
suoraksi ja näin tämä lähinnä 
maaginen tulos 17-vuotiaal-
le näki päivänvalon. 300 ki-
loa on sellainen tulos, että ku-
kaan ei aiemmin ole sellaista 
alle 18 -vuotiaana tehnyt mis-
sään kilpailussa koko maail-
massa. Viimeiseen laitettiin 
tankoon levyjä 320kg edes-
tä. Nosto nousi hienosti ylös, 
mutta hieman jäi toinen käsi 

koukkuun ja näin nosto hylät-
tiin. Lopputulos penkistä siis 
tasan 300kg. Tulos oli koko ki-
san toiseksi suurin kaikki mie-
het mukaan lukien eli on aika 
ennennäkemätöntä, että teini 
nostaa koko kisan toiseksi ko-
vimmat raudat.

Maastavetoon Otto läh-
ti nykytyylillään eli vedetään 
ns.raakana ilman mitään nos-

toa auttavaa vetopukua. Aloi-
tus 250 oli kuin marjanpoi-
mintaa eli todella helppo. Toi-
seen 262.5 ja edelleen erit-
täin kevyt. Nosto oli samalla 
WAPDl-liiton uusi ME. Vii-
meiseen yritykseen lastattiin 
sitten peräti 280kg, mutta hy-
västä yrityksestä huolimatta 
rauta ei tullut ihan ylös. Kak-
si SM-kultaa ja kaksi ME-tu-

losta oli kuitenkin erittäin ko-
va tulos. 

Otto osallistuu vielä tou-
kokuun lopulla WPC-liiton 
voimanoston SM-kisoihin ja 
ne ovat viimeiset sitten teini-
en sarjassa. Sen jälkeen ale-
taan käymään junioreiden en-
nätyksien kimppuun ja hyväl-
tä näyttää, jos vaan terveyt-
tä piisaa.

Otto Selinillä on aihetta hymyyn.

A-tyttöjen taival 
katkesi välierissä

 Tarja Häkkinen

VaLePan A-tytöt päätti kau-
tensa Mäntyharjulla ikäluokan 
SM-välierissä kauden parhaal-
la peliesityksellä. Kaikki 14 
tyttöä lähtivät turnaukseen ja 
yön yli vietetty reissu nostat-
ti joukkuehengen omiin sfää-
reihinsä. Suuri kunnia kuusi-
kon VE-suorituksista kuuluu 
aktiiviselle vaihtopenkille – 
päivän päätteeksi taisi monel-
ta olla ääni hukkateillä. Myös 
pitkä talvi naisten 2-sarjas-
sa on vienyt joukkueen peliä 
eteenpäin taidollisesti ja takti-
sesti. Nyt näkyi luottamus se-
kä omaan että kaverin pelisuo-
rituksiin. 

VanLe kaatui yllättävän sel-
västi 2-0 VaLePan hyvän syö-
tön ja todella vahvan torjunta-
pelin ansiosta. Joukkue pelasi 
kurinalaisesti noudattaen so-
vittua taktiikkaa. Pitkät pal-
lorallit jaksettiin jauhaa lop-
puun virheitä pelkäämättä ja 
tulos sen mukainen. Tyytyväi-
syys taisi olla liian suuri ja ko-
tiseura MäVi otti toisessa pe-
lissä ansaitun 2-0 voiton; asen-

teen notkahdus pisti tytöt het-
kiseksi miettimään.

Loppuhuipennus

Päivän päätteeksi jäi trille-
ri SM-fi naalipaikasta Vilppu-
lan Tähteä vastaan ja VaLePan 
selkäranka oli jälleen kasassa. 
Hyvällä asenteella vietiin en-
sin erän murskavoitto Sasta-
malaan, mutta seuraavat erät 
hävittiin tiukasti taistellen ja 
Tähti meni SM-fi naaliin 2-1 
(10-25, 26-24, 18-16). Tappion 
karvas kalkki oli katkera niel-
lä ja siinä vieri poskelle kyynel 
jos toinen, mutta mieluummin 
kauden päätös kunnon taiste-
lulla kuin surkealla esityksellä. 
Kauden tavoitteen eli välieriin 
pääsyn täyttyminen ei lohdut-
tanut, kun tarjolla oli paljon 
enemmän - se on joskus niin 
pienestä kiinni.

Turnaus pelattiin paljol-
ti Johanna Rantasen, Hanna 
Kimpanpään, Nelli Sainion, 
Heidi Honkamäen, Liisa Mä-
kisen, Karoliina Fribergin ja 
Silja Alantien voimin, joiden 
peli pysyi hyvin kasassa. Val-

mentajat Häkkinen ja Aro ei-
vät juurikaan puuttuneet vaih-
doilla pelin kulkuun; kenttä 
taisteli ja vaihtopenkki nosti 
hurmoksellaan joukkuekave-
rit huippusuorituksiin. 

Entä ensi vuonna?

Naisten 2-sarjan säilyminen 
VaLePassa on edellytys sille, 
että menestystä tulee vanhem-
missa junioreissa. A-ikäisten 
kauteen kuuluu vain neljä tur-
nausta ja mahdollinen fi naa-
li, joten jo harjoittelumotivaa-
tiolle pelkkä juniorisarja ei an-
na riittävästi pelejä. 

Nähtäväksi jää jälleen, mi-
ten joukkueen kokoonpano 
muuttuu pelaajien opiskelu-
jen ja muiden pelaajasiirtojen 
myötä. 

Nuorisotyön ohella VaLe-
Pan merkitys on tärkeä myös 
kasvattajaseurana. Tämä nä-
kyy erityisesti tyttöpuolel-
la pelaajien hakeutumisena 
ylemmille sarjatasoille yhä 
varhaisemmin. Toivotaan jat-
kumoa VaLePan tyttöpalloon 
ja paria konkaria mukaan.

Helaventti taas 
helatorstaina
Äetsän Kunto -81 ry:n Hela-
ventti kilpaillaan jälleen He-
latorstaina 13.5.2010. Lähtö- 
ja maalipaikka on hyväksi ha-
vaittu Puuhalan Nuorisota-
lo Sastamalan Äetsässä. Tällä 

kertaa Helaventissä kilpaillaan 
ainoastaan puolimaratonin ja 
kymmenen kilometrin juok-
sumatkoilla. Aikaisemmin 
mukana ollut rullaluistelu on 
jouduttu jättämään pois, kos-

ka asfaltin routavauriot ovat 
niin suuria, ettei kilpailijoiden 
turvallisuutta haluttu vaaran-
taa. 

Puolimaratonin juoksi-
jat starttaavat matkalle kello 
14.00 ja kympin juoksijat vart-
tia myöhemmin. Helaventin 
kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.aetsankunto81.info, si-
vuilta löytyy tarkempaa tietoa 
sarjoista ja reiteistä.

Säkylä uusi 
Karhuviestin voiton
Säkylän kunnan joukkue uu-
si viimevuotisen voitton-
sa kuntajoukkueiden sarjas-
sa Raumalta Poriin lauantai-
na 10.4. juostussa Karhuvies-
tissä. 

Vahvasti sivistystoimipai-
notteinen säkyläläisporukka 

oli hieman nuorentunut vii-
me vuodesta. Myös eripitui-
sissa osuuksissa tehtiin tak-
tisia vaihdoksia.   Tämä nä-
kyi loppuajan selvänä para-
nemisena. Voitto oli selvä 
ajalla 3.25,55.  Toiseksi kipit-
tänyt Rauma jäi Säkylästä lä-

hes kymmenen minuuttia. Po-
ri oli kolmas ja Eura  sinnitteli 
neljänneksi.

Säkyläläisten osuusajat: 
Juuso Joukas 41.20, Roope 
Koskinen 22.09, Mika Ruuhila 
27.33, Tapio Yli-Karro 23.42, 
Tomi Mäentaus 23.03, Pent-
ti Perkola 29.06, Lasse Rahko-
nen 39.02.

Säkylän naiset kisasivat 
työpaikkasarjassa tällä kertaa 
sijalle 12.

Taekwondon 
salikisat 
Kokemäellä
Sunnuntaina 4.4.2010 ko-
koontui innokas joukko taek-
wondon harrastajia Kokemä-
elle salikisoihin kokeilemaan 
kilpailemista sekä liikesarjois-
sa että ottelussa.

Varpu 
Järvinen 
kiinni 
hopeassa
Lauantaina Raumalla kilpail-
tiin taekwondon liikesarjojen 
SM-liigassa ja harrastajasar-
joissa.  SM-liigassa yhdiste-
tyssä miesten ja naisten mas-
ter-sarjassa kilpaileva Koke-
mäen Varpu Järvinen sijoittui 
jälleen toiseksi ja on vahvas-
ti kiinni SM-liigasarjansa ho-
peatilassa.

Kokemäkeä edustivat har-
rastajasarjoissa nuoret lupauk-
set Rasmus Jussila, Jere Ran-
ta-Pere ja Lotta Ekberg . Ras-
mus sijoittui kolmanneksi alle 
14-vuotiaiden sarjassa ja Je-
re ja Lotta onnistuivat myös 
hyvin omissa suorituksissaan.  
Alle 15-vuotiaiden parisarjas-
sa Rasmus ja Jere sijoittuivat 
neljänsiksi.

Pojat osallistuivat myös 
ensimmäistä kertaa edisty-
neempien alle 15-vuotiai-
den kadettisarjaan, jossa pi-
tää suorittaa jo vaativampia 
liikesarjoja. Rasmus sijoittui 
hienosti neljänneksi ja Jere 
kuudenneksi.

Hyvin treenattu aloitus pisti vastustajat ahtaalle.  Inka Seppä (vasemmalla), Heta Häk-
kinen, Senja Hakkarainen, Liisa Mäkinen, Karoliina Friberg ja Anna Aro pistävät 
syöttönsä turnauskuntoon.

Salikisat ovat harjoituskil-
pailut, joihin kaikki harrastajat 
ovat tervetulleita. Kisoissa näh-
tiin paikallisten harrastajien li-
säksi joukko lahjakkaita nuoria 
Rauman  Taekwondosta.

Päivä alkoi liikesarjakilpai-
lulla, jossa nähtiin neljäntoista 
osallistujan toinen toistaan pa-
rempia suorituksia.

Liikesarjojen jälkeen siirryt-
tiin ottelemaan. Kaikkiaan käy-

tiin huikeat 23 ottelua.  Saliki-
soissa ei ole varsinaisia sarjoja, 
vaan ottelijat sopivat keskenään 
kuka kenenkin kanssa ottelee. 
Otteluinto kasvoi kisan edis-
tyessä ja toivon mukaan mo-
ni mukanaollut sai tästä harjoi-
tuskilpailusta kipinän virallisiin 
kilpailuihin osallistumiseksikin.

Lopuksi kaikki osallistujat 
palkittiin pienellä palkinnolla 
ja osallistumisdiplomilla.

Maanpuolustusnaisten 
ampumakilpailut 
pidettiin Kiikassa

Etelä-Hämeen, Pirkan-
maan ja Päijät-Hämeen Piiri-
en ampumakilpailut pidettiin 
Kiikan Metsästysseuran am-
pumaradalla lauantaina 10.4. 
Mukaan tapahttumaan oli 
kutsuttu myös Keski-Suomen 
ja Satakunnan Piirit. Kilpai-
lun järjestivät Maan-
puolustusnaisten Lii-
ton Pirkanmaan Piiri 
ry ja Vammalan Seu-
dun Maanpuolustus-
naiset ry. Ampuma-
kisan osanottajia oli 
parisenkymmentä.

Kilpailun järjes-
täjinä paikan päällä 
toimivat Äetsän Re-
serviläiset Ry, johta-
janaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Ve-
sa Yli-Hongisto, toi-
mitsijoita oli kahdeksan hen-
kilöä ja kahvi- ja ruokahuol-
toa hoitivat Vammalan Seu-
dun Maanpuolustusnaiset 
Ry:n jäsenet.

Tilaisuuden alussa nähtiin 
esitys aseiden käsittelystä ja 
turvallisuudesta. Lisäksi en-
nen kisan alkua järjestettiin 
kilpailuaseiden käyttökoulu-
tusta. 

Aseena kisassa oli reservi-
läiskivääri ja ampumamatka-
na 100 m. Henkilökohtaisis-
sa sarjoissa kilpailivat naiset 
yli 50 ja alle 50 vuotiaat. Jouk-
kuekilpailun tulokseen las-
kettiin piirin kolmen parhaan 
ampujan tulos.

Kilpailupaikalla oli mah-
dollisuus myös kokeilla Laser-
ammuntaa ja lipastusta. Nämä 
oheistapahtumat olivat varsin 
suosittuja ja niistäkin käytiin 
kilpailu.

Sää oli aamun tunteina hie-
man sateinen, mutta sade lop-
pui ennen kilpailun alkua. Il-
tapäivällä aurinkokin jo näyt-
täytyi. Ilmoista piittaamatta 

paikalla olijoiden innostus ja 
yhteishenki oli kannustava ja 
yhteenkuuluvaisuuden tunne 
vahva.

Sijoituksia kärkipäästä 
ja pistemäärät:

Alle 50: Salovaara Pilvi, Vam-
malan S. MPN, 100 p. Jaati-
nen Susanna, Lahden MPN, 
97 p.  Heinonen Katja, Lahden 
MPN, 95 p. Rajala Satu, Hä-
meenlinnan MPN, 95 p. Sa-
volainen Terhi, Lahden MPN, 

94 p.
Yli 50: Rauhala Mar-
ja, Vammalan S. 
MPN, 93 p. Järvi-
nen Anja, Vammalan 
S. MPN, 92 p. Haar-
la-Kettunen Inkeri, 
Ylöjärven MPN, 92 
p. (napakympit ratk. 
järj.) Yli-Savola Sirk-
ka, Lahden MPN, 82 
p. Könönen Marja, 
Lahden MPN, 77 p.
Laser: Asukas Kirsi, 
47,1 Anttonen He-

li, 45,0 Yli-Savola Sirkka, 44,7 
Salovaara Pilvi, 44,6 Aho Mar-
ja-Leena, 44,4
Lipastus: Aho Marja-Leena, 
7,97 Salovaara Pilvi, 8,53 Yli-
Hongisto Ulla, 8,69 Jauhiai-
nen Heli, 9,55 Lehtinen Min-
na-Kaisa, 10,94
Joukkuekisa: Pirkanmaa, 287 
Päijät-Häme, 286 Etelä-Hä-
me, 276

Pirkanmaan voittoisa naisporukka.
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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.

4H-Kiikoinen. Kokkikerho Van-
hustentalon keittiöllä ti 20.4. 
klo 16.30. Vuorossa 6-8 v. ryh-
mä. Taikurikurssi Toukolan Kou-
lulla la 24.4. klo 10-14. Ilmoittau-
tumiset nuorisotoimeen Paulal-
le 040-5409778. Katso lisää kurs-
sista kotisivuiltamme. Ensi kesän 
4H-työpalveluun voi ilm. Pokulle. 
Lisätietoja toiminnasta Pokulta p. 
0500-497453 tai kotisivuiltamme 
www.4h.fi /kiikoinen-lavia

EL Huittisten yhdistys. Eläkelii-
ton Kokemäen yhdistys kutsuu 
Kokemäen seuratalolle ke 21.4. 
klo 12-16. Voileipäkahvit, ohjel-
maa, arpajaiset sekä tanssia Esa 
Puution johdolla. Lähdemme 
omilla autoilla klo 11.40 Huittis-
ten linja-autoasemalta. Pyöräily-
kausi alkaa ma 19.4., lenkkeilem-
me joka viikko maanantaisin ja 
torstaisin juhannukseen saakka, 
jonka jälkeen vain maanantaisin. 
Lähtö linja-autoseman parkki-
paikalta aina klo 10. Ryhmän ve-
täjänä Kalevi.

EL Kiikoisten yhdistys. Boccia-
peli Toukolan koululla 16.4. klo 15.

EL Äetsän Yhdistys. Kutsuja: 
Keikyän Heimolassa  ke 21.4. klo 
12 vietetään Rattoisaa Iltapäi-
vää, kutsujina sit. Keikyän Elä-
keläiset. Ohjelmaa, arpajaiset ja 
tanssia Petrin Kvartetin tahdissa. 
Ilm. pj. 040-7508950 tai siht. 044-
5913449. EL Kokemäen Yhdistys 
huhtikuisen Iltapäivän viettoon 
myös ke 21.4. klo 12-16 Koke-
mäen Seuraintalolle. Ohjelmaa, 
arpajaiset ja tanssia Esa Puution 
johdolla. Ilm. Aino 040-7261297 
tai Aune 040-5639808. EL Säky-
län Yhdistys kevättansseihin pe 
23.4. klo 18.30 Säkylän Huovin-
rinteen päällystökerholle. Ar-
vontaa, musiikissa Duo Kulkurit. 
Ilm. siht. 050-4912767 tai pj. 050-
3082743.  Kaikissa paikoissa saa-
tavana kahvia lisukkeineen. Käm-
mäkän tarinatupakerho on kylä-
talolla ma 19.4 klo 14. Tervetuloa!

Hanhijoen seudun kyläyhdistys. 
Muista kokous Hirvelässä 24.4. klo 
13. Tule kahville ja aloittamaan ke-
säkautta. 2.5. klo 15 Kuntotapahtu-
man avaus Matinlammella. Jylhän-
maan tori 22.5. 10-15. Kylvöjen siu-
naus 26.5. klo 18 Jari Rampan ko-
nehallin vaiheilla.

Huittisten  AVH-kerholaiset. 
Vierailulle Sastamalaan pe 16.4. 
lähdetään Kaarirannan parkki-
paikalta klo 12.30. Yhteiskuljetus.

Huittisten Eläkkeensaajat. Lau-
luryhmän harjoitukset ti 20.4. alk. 
klo 11 Runko II:lla. Kerho 20.4 
runko 2:lla klo 12. 16.4. kutsut Eu-
ran Onnelassa. 16.4. klo 18. 21.4. 

Keikyän Heimolassa klo 12  22.4. 
Vanha Ulvilan työväentalo klo 
12. Ulkoiluttajat 19.4. Kaariranta 
12.45. Kirkkopäiville koetetaan 
saada linja-auto, ota yht. Reijoon 
p. 040-7365710, niin saat kyydin 
Nakkilaan 6.5.

Huittisten Seudun Eläkeläiset. 
Vierailukutsu Keikyän eläkeläisil-
tä Keikyän Heimolaan ke 21.4. klo 
12, lähtö as. klo 11. Ilm. läht. 20.4. 
menn. Olaville 0400-259806 kyy-
tijärj. takia. Kaarirannan kuntosali-
vuorot pe klo 12-13. Seuraava joh-
tokunnan kokous ja kerho ti 20.4. 
klo 11 Runko II (ay kokoustiloissa).

Huittisten Seudun Hengitysyh-
distys. Ti 20.4. klo 17 Huittistuval-
la terv. hoit. Aija Lindroos, painon-
hallinta yms. Ma 26.4. klo 13 ulkoi-
lutetaan Kuninkaisten vanhainko-
dilla, tulkaa paikalle hlökunnan 
toivomuksesta jo klo 12.45. La 8.5. 
tulossa yht. toripäivä Syöpäyhdis-
tyksen po:n kanssa, lisät. myöh.

Huittisten Seudun Koirayhdis-
tys . Match show Huittisten Sääs-
tömarketin piha-alueella su 18.4. 
klo 13, ilm. klo 12 alk.

Kallialan Vesa. Kylpylämatka No-
kian Edeniin pe 23.4. Lähtö Hei-
non Leipomolta klo 17. Ilm. 18.4. 
menn. Tuulalle p. 040-7711506.

Keikyän Eläkeläiset. Muistat-
han omat kutsumme Heimolas-
sa kv. 21.4. klo 12. Sekä kotiseu-
tu-, että Kuopion retkelle on vie-
lä paikkoja.

Keikyän Sotaveteraanit. 7.4. il-
mestyneessä Alueviestissä jul-
kaistu Keikyän Sotaveteraanien 

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 15 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Otto Pekkanen
Huittinen.

Oikea vastaus:
Vesinieminen, Sastamala.
Palkinto on noudettavissa

Vesiniemiseltä.

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 16.4.

LASIMALJAKKO
30 cm korkeam vaniljatuoksukynttilällä (arvo n. 40,-)

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.

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 Man-
tan aamupala. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän biisi-
paketti. 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 Iltapäivän iskelmä-
karuselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuuti-
set 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen sävelet 
20.00 ja 2.00. Musamylly soi läpi yön.

Torstai 15.4.Torstai 15.4.
Linda, Tuomi

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 6.40 Aamuhartaus. 7.05 Mantan 
aamupala. 9.05 Aamupäivän biisipaket-
ti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Levylämpi-
mäisiä. 14.05 Tänään torstaina. 15.05 
Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aa-
muun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. 
Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 
23.30. 20.00 Cadillac Ranch. Studiossa li-
vekeikalla Jussi Syren ja Groundbreakers. 
Musamylly soi läpi yön.

Perjantai 16.4.Perjantai 16.4.
Jalo, Patrik

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 7.05 
Turpakäräjät. Numero studioon 0700-
94433. Lähetykseen soittaneiden kesken 
arvotaan palkinto. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05-11.00 Aa-
mupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen uutisia. 
12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 Radio Top 
20. Paikallisradioiden soitetuimmat levyt. 
14.05 Tänään perjantaina. 15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikallisuu-
tiset. 17.00 Muistojen sävelet. Studiossa 
Teuski. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 
ja 23.30. Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 17.4.Lauantai 17.4.
Otto

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuhartaus. 
8.30-8.40 Tuokio tenaville. 9.05 Radio Top 
20. 10.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 10.30 
Aamupäivän säveliä. 11.05 Viikon varrelta. 
13.05 Lauantailevyt. 14.05 Listasuosikit. 
15.05 Lääketieteen uutisten viikkokooste. 
16.05 Levylämpimäisiä. 17.05 Tätä Suomi 
tanssii. 18.05 Listakiikari. 19.05 Cadillac 
Ranch. Studiossa Jussi Syren ja Groundbre-
akers. 20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen 
sävelet. 22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 18.4.Sunnuntai 18.4.
Valto, Valdemar

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 
Hengellistä musiikkia. 10.00 Jumalanpal-
velus Tyrvään kirkossa. Uusintalähetyksiä: 
12.05 Pekan pakina. Pekka Santosen 
pakinoiden viikkokooste. 13.05 Viikon 
varrelta. 16.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 
17.05 Listasuosikit. 19.05 Radio Top 20. 
22.05 Muistojen sävelet. 23.00 Musamylly 
soi läpi yön.

Maanantai 19.4.Maanantai 19.4.
Pilvi, Pälvi

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 7.05 Man-
tan aamupala. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän biisi-
paketti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. 
Paikallisradioiden 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 Lääketieteen 
uutisia. 10.00 Suora lähetys Sastamalan 
kaupunginvaltuuston kokouksesta 
Sylvään koululta. 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 20.4.Tiistai 20.4.
Nella, Lauha

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 6.40 Aamuhartaus. 7.05 Mantan 
aamupala. 9.05 Aamupäivän biisipaket-
ti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän 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 21.4.Keskiviikko 21.4.
Anssi, Anselmi

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Mantan aamupala. 
8.40 Pekan pakina. Pekka Santonen paki-
noi. 9.05 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 Iltapäivän 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.

järjestöpalstailmoitus oli päässyt 
toistona lehteen. Ilmoitus oli tar-
koitettu julkaistavaksi vain 31.3..

Kiikan Riento. Sarjamaastot alka-
vat Kiikan koululla to 15.4 klo 18. 
Sarjat 3-5-7-9-11-13-15-17-N/M. 
Kaikki juoksijat palkitaan joka ker-
ta ja 3 kisaan osallistuneet saavat 
juoksijapatsaan. Riennon sarja-
hiihtojen palkintojejako Kiikan ui-
mahallilla su 25.4 klo 12, jonka jäl-
keen uimahalli on varattu kahteen 
asti Riennon käyttöön. Kaikki väh. 
2 kilpailuun osallistuneet ja mesta-
ruushiihtojen 3 parasta palkitaan.

Kutalan Nuorisoseura. Kylätiedo-
te  ilmestyy toukokuussa, nyt kaik-
ki kirjoittamaan tarinoita ja juttuja! 
Myös valokuvat tervetulleita! Toi-
mita materiaalit Miralle 25.4 menn. 
mira.ranta@kopteri.net. Lenkkiasi-
aa: Nuorisoseuralta lähtee tänä-
kin vuonna edustusjoukkue Tam-
pereen Likkojen Lenkille 22.5. Jos 
olet kiinnostunut, ota yht. Vuorion 
Maijaan p. 040-5046628.

Köyliön Lallit. Voimistelujaoston 
liikunnallinen iltapäivä la 17.4. Lal-
lin koulun liikuntasalissa Köyliön 
Kankaanpäässä. Klo 14-15 Zumba, 
vetäjänä Riitta Stenroth. Klo 15-16 
Qigong, vetäjänä Ari Ståhlman. 
Hinta sis. molemmat tunnit. 

Lantulan seudun kyläyhdistys. 
To 15.4. kaikki keskustelemaan 
Tyrväänkylän koululle kaupungin 
järjestämään asukasiltaan, alk. klo 
17.30 kahvittelulla. Lantula-talo: 
pe 16.4. klo 9-15 polttopuunkaa-
to- ja tekotalkoot, klo 16-20 lap-
set ja nuoret vanhempineen kau-
kalon laitojen purku- ja pihansii-
voustalkoot. La 17.4. ja 24.4. 8.30-
16 terveysliikunta- ja ravintopäivä 
Sastamalan Opiston piirinä, pai-
kalla fysio- ja ravitsemustera-
peutti. Tied. Leena 050-3666953. 
Kevään viimeinen su-lounas 18.4. 
Perjantailounaat jatkuvat. Ti 27.4. 
klo 19 kehittämisilta.

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

MLL Mouhijärvi. To 15.4. klo 19 
alk. kaikille jäsenille avoin kokous 
Osuuspankin kokoustiloissa. Per-
hekahvilassa ma 19.4. klo 10-12 
srk-talolla leipomispäivä. Ti 20.4. 
klo 17.45 naperojumppaajat Häi-
jään koulun salissa. Vuoden Äiskä 
2010 ilmiantoja otetaan vastaan 
mllmouhijarvi@gmail.com. Lai-
tathan ilmiannon perusteluineen 
6.5. menn. Lisät. nettisivuilla.

MLL:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Ma 19.4. äitien virkistys-
kerho virtapiiri Pilvessä klo 18-
20. Ke 21.4. perhekahvila Pilves-
sä klo 10-13. Vapaata oleskelua 
mukavassa seurassa. Lisätietoja 
www.mll.kopteri.net

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Boccia Yhteisk. to 15.4. klo 16.Tu-
le mukaan. Ikäpisteessä perj. tär-
keää ruokapalveluasiaa.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki, ikäpiste avoinna pe 16.4. 
klo 9-12. Hopuntie 1. Ruokapal-
velupäällikkö Merja Nousiainen 
saapuu klo 10 kertomaan kau-
pungin ruokapalveluasiasta.

Sastamalan 4H-yhdistys. Kerhot 
viikolla 16: ma 19.4. klo 15-16.30 
Vammalan Seukku, klo 17-18.30 
Suodenniemen Urheilutalo, klo 
17-18.30 Sammaljoen kerho ko-
koontuu Pistoolinmäentien laa-

vulla, ti 20.4. klo 17-18.30 Pehu-
lan koulu, Tervamäen koulu, Sa-
lokunnan koulu ja Stormin koulu, 
ke 21.4. klo 16.30-18 Häijään kou-
lu, klo 17-18.30 Illon koulu ja Tyr-
väänkylän Pikkupirtti, to 22.4. klo 
17-18 Liikuntakerho Häijään kou-
lulla, klo 17-18.30 Uotsolan kerho 
Nelismestassa, klo 18-19.30 Hep-
pakerho1 Lesosen tallilla. Halli-
tuksen kokous Pikkupirtillä ke 
21.4. klo 19. Työpalvelukurssi Pik-
kupirtillä to 22.4. klo17-20, ilm. 
21.4. mennessä p.040-5737585, 
Satakunnan 4H-piirin Traktorin 
taitoajokilpailut 12-23-vuotiaille 
ja mönkijäkilpailut 13-16-vuoti-
aille to 22.4. klo 16 Osaralla, ilm. 
16.4. mennessä www.4h.fi /sata-
kunta, 4H-kerhonohjaajakoulutus 
Pirjon Pirtillä Äetsässä 23.-24.4. 
alk. klo 17, ilm.14.4. mennessä p. 
040-5737585/outi.jokela@4h.fi .

Sastamalan Aivohalvauskerho. 
Huhtikuun kerho 16.4. klo 13 Seu-
kulla. Saamme vieraita: rovasti Os-
mo Ojansivu sekä Huittisten aivo-
halvauskerholaiset. Kevätretkelle 
25.5. vielä tilaa. Asiasta kerhossa 
tai Eilalta p. 0400-724762.

Sastamalan Eläkkeensaajat. Kut-
suja: Keikyän Eläkeläiset Keikyän 
Heimolaan 21.4., Ulvilan Eläkkeen-
saajat Vanha-Ulvilan Työväentalol-
le 22.4., Jämijärven Eläkkeensaajat 
Jämijärven Työväentalolle 25.4., 
Eurajoen Eläkkeensaajat Kuiva-
lahden Nuorisoseurantalolle 29.4., 
Eläkeliiton Vlan yhdistys Vlan Seu-
ratalolle 30.4., Huittisten Eläkkeen-
saajat Vampulan Jukolaan 12.5. ja 
Kiukaisten Eläkkeensaajat Paneli-
an Työväentalolle 26.5. Perinteistä 
3-piirin kesäjuhlaa vietetään Ulvi-
lan Ravanin juhlahallilla 18.5. EKL:n 
Satakunnan piirin kirkkopäivä 6.5 
.Nakkilassa. Jos riittävästi osallistu-
jia ilm., järjestetään kirkkopäiville 
linja-autokulj. Ilm. välittömästi Un-
tolle p. 044-9388729.

Sastamalan Martat. Syötävän hy-
viä salaatteja ja lämpimiä kasvisli-
säkkeitä-kurssi Vammalan srk-ta-
lon keittiössä to 15.4. klo 18 Neu-
vojana Sari Raininko. Pieni materi-
aalimaksu. Kaikki tervetuloa!

Sastamalan Opiston kirjoitta-
jayhdistys. Pidämme Kirjakahvi-
lan Opiston kevätnäyttelypäivinä 
17.-19.4. Kaikkina päivinä Opis-
totalon kahvilassa ja sunnuntai-
na myös Päivämissä Sylvään kou-
lulla. Samalla myymme antolo-
giaa. Työvuorolistat kahvilaan ja 
kirjanmyyntiin pj:lta.Vielä voi ilm. 
Ti 20.4. klo 17 antologiakurssin 
päättäjäiset alasalissa. Kaikki kir-
joittajat mukaan. Ti 20.4. alk. klo 
18 Naisten kirjoittajapiirin ja Mi-
nun sukuni tarinan kirjoittajat ko-
koontuvat yhdessä kirjoittamaan. 

Sastamalan Oppaat. Muistakaa 
kaupungin kirkkoihin tutustumi-
nen alkaa ensi pe 16.4. Vuorossa 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 
17 ja Tyrvään kirkko klo 18.30. 
Sen jälkeen kuulemme Lieko-
rannan kuulumiset ehtoopalan 
nauttimisen ohessa.

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna ma-
pe 10-15. Ma 19.4. klo 13 Yhteis-
laulua Risto Riihioja laulattaa. 
Ti 20.4. klo 10.30 Näytelmäpii-
ri, klo 13 Bingo!. Ke 21.4. klo 12 
Raamattupiiri, klo 13 Tietokil-
pailu. To 22.4. klo 9 Käsityöpii-
ri, klo 13 Lukuhetki. Pe 23.4. klo 
13 Hengellinen tuokio. Tervetu-

loa! Omaishoitajien vertaistuki-
iltaryhmä Verrattomat: Kokoon-
numme tarinatuokion ja kevyen 
musiikin merkeissä Ystävänpirtil-
lä pe 23.4. klo 18 alkaen. Jos si-
nulla on mieluinen cd tai kaset-
ti, niin tuo tullessasi. Huom! Muu-
tettu päivä! Tervetuloa, uusiakin 
omaishoitajia mahtuu mukaan!

Tyrvää Betanque. Hallituksen 
kokous ke 14.4. klo 17.30 alk. 
Asetus- ja ammuntakisa n. klo 
18. Talvikauden päättäjäiset hal-
lilla la 17.4. klo 13 alk. Tervetuloa.

Tyrvään seudun Selkäyhdistys. 
Jäsenilta ti 20.4. klo 18 Lantula-
talolla, Vatajantie 396. Opetellaan 
Flamencon alkeita ja nautitaan 
yhdessäolosta. Mukavaa ja rentoa 
vaatetta ylle. Yhteislähtö kauppa-
lantalon P-paikalta klo 17.40. Oma-
vastuu. Ilm.Tuulalle 050-3424970 
tai Ritvalle 050-553063.

Vammalan Eläkeläiset. Johto-
kunta ja kerhot 20.4. klo 12 Alasel-
la, Kolisevantie 9 B 9. Kutsuja: Elä-
keliiton Vammalan yhdistys kutsuu 
seuratalolle 30.4. klo 12. Huittisten 
seudun eläkeläiset Huhkolinnaan 
4.5. klo 11. Ilm. kerhoissa.

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Maanantaikerhoon 19.4. tulee 
Raimo Vuoristo ja Armi Aalto-
nen laulelemaan meille. Mukana 
myös Päivi Vuoristo. Kutsuja: Kei-
kyän Eläkeläiset ke 21.4. klo 12 
Keikyän Heimolaan. Jämijärven 
Eläkeläiset su 25.4. klo 12 Jämijär-
ven  työväentalolle. Eläkkeensaa-
jien Tampereen yhd. ETY to 29.4. 
klo 12 Konsuun. Parkanon eläke-
läiset ke 5.5. klo 12 Käenkosken 
Huvikeskukseen 35-vuotisjuh-
laan. Menemme Parkanoon linja-
autolla, jos on lähtijöitä. Ilm. ker-
hoissa tai Maire p. 0500-831624.

Vammalan Invalidit. Vammalan 
Invalidit ja SPR ”Hyvät Ystävät” 
järjestää liikunnallisen illan Seu-
kulla Maanantaina 26.4.klo 17.30. 
Opastajana VAUN:n iloliikuttajat, 
tasapainoilua, sisägurling, puhal-
lustikka, boccia, juppaa ym. erilai-
sia plejä ja ohjelmaa. Respectan 
apuvälineistä tulee myyntiedus-

taja. Tilaisuus on kaikille avoin. 
Tervetuloa. Kirpputorilla ALE-
myynti kassikaupalla vaatetava-
raa. Ma-pe 10.30-15, la 10-14, su 
11-15. Ma 19.4. klo 18 jäsenistön 
kokous Seukulla, kahvit 17.45. Su 
2.5. vietämme kirkkopyhää Tyr-
vään kirkossa, jonka jälkeen ruo-
kailu seurakuntatalolla. Ruokai-
lun vuoksi ilm. kirpputorille 18.4. 
menn. Kuntoutustuen saaneil-
le on ilmoitettu henk.kohtaisesti.

Vammalan Retkeilijät. Johto-
kunnan kokous on siirtynyt: to 
15.04. klo 18 vanha kaupunginta-
lo. Avantouinti jatkuu vielä tiistai-
sin, viimeinen kerta on 27.4. jolloin 
on myös ensimmäinen pyöräretki 
Hourunkoskelle. lähtö klo 17.30 
kaupungin rantasaunalta, jossa voi 
juoda kahvit ennen lähtöä. Seuraa-
va pyöräretki on ti 4.5. klo 17.30 lu-
kion pihasta Lantulaan Rusun laa-
vulle, makkaraeväät.

Vammalan Seudun Hengitys-
yhdistys. Kesäretket 5.7. Vaa-
san Raippaluotoon 25.7. Kauha-
joen kesäteatteri Tankki täyteen. 
Ilmoittautuminen heti, lisätiedo-
ja 03-5130412.

Vammalan Seudun Omako-
tilyhdistys. Lähtö Tampereen 
teatteriin 17.4. klo 17.30 Linja-
autoasemalta.

Vammalan seudun Voima. Sar-
jamaastot alkavat Kiikan koulul-
la to 15.4. klo 18. Nyt kaikki mu-
kaan, sarjat 3-5-7-9-11-13-15-
17-N/M. Kaikki juoksijat saavat 
joka kerta pienen palkinnon.Kol-
meen kisaan osallistuneet palki-
taan juoksijapatsaalla.

Vammalan Sosialidemokraatit. 
Jäsenkokous ke 21.4. klo 18 kau-
pungintalossa, IV krs. Asialistalla 
mm. kansanedustajaehdokkaan 
nimeäminen.

Vammalan Venekerho. Muis-
ta kokous su 18.4. Jaatsin kah-
vilassa.

Vasemmistoliiton Sastamalan 
alue. Kunnallisjärjestön kokous 
su 18.4. klo 17 Raiviossa. Käsitel-
lään ajankohtaisia asioita.
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OSTETAAN

Ostetaan hyväkuntoinen OK-
talo Huittisista. juko02@mb-
net.fi 

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.

Romuautot ym. metallit hy-
vä hinta, nopea nouto. 040-
1858510.

Tontti tai tila ok-talolle. Metsä-
saareke, kallioinen mäki, män-
nikkö, ranta tms. Vlan torilta 
max. 15 km. 0500-642103.

HALUTAAN
VUOKRATA

3-lapsinen perhe etsii edullis-
ta 4h+k Sastamalan keskusta-
alueelta. Mielellään oma piha/
leikkikenttä. 050-3477344.

Kaksio Huittisista. 040-
5614564.

Työssäkäyvä pariskunta et-
sii RT tai OKT. Vammalan tai 
Karkun ympäristöstä. P. 040-
5208107/aikas.kirsi@gmail.
com

Yksiö tai kaksio Äetsästä - 
Vlasta. P. 045-2657261.  

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Valoisa 1h+kk Vammalan ydin-
keskusta, hissi. 050-5211882.

3h+k+vh+p 83 m2 Vammalan 
keskustassa. Remontoitu keit-
tiö ja wc/suihkutilat. Puh. 050-
5352675.

Lavian ydinkeskustassa asun-
to 4h+k+s+vh liiketila 50 m2, 
keittiö p. 0400-597255 ilt./vii-
konl.

Tosi edullinen kalustettu 
mökki rannalla koko kesä 2800 
e. Sähkö+vesi on. Vuokra työl-
läkin. 040-5324275.

Kalustettu KT-yksiö 27 m2 
Puistokadulla Vammalassa. Va-
paa 3.5. tai sop. muk. P. 050-
3083808/Kari.

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

Esim. eläkeläiset huom! Kaunis 
kt-koti 58 m2 ja 74 m2. Järvi! Ve-
ne! Palvelut lähellä. Saatte asua 
50 v. Pori 48 km. Alk. 480 e/kk. 
Ei lämmityskuluja. P. 050-2694 
(Talleta ilm.).

Liikehuoneisto Huittisten 
ydinkeskustassa. 0400-635718.

Vammalasta RT 40 m2 yksiö. 
Puh. 0500-339613.

RT 2h+k+s 56 m2 Mouhijärvi. 
Ositt. kalust. 460 e/kk + säh-
kö + vesi. Takuu 1 kk. P. 050- 
3387556 klo 18 jälk.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Työ-, toimisto-, liike- varas-
totilaa Huittisissa hyvällä pai-
kalla. 0400-132632, 0400-
633903.

Yksiö 32 m2, Asemakatu, V:la, 
315 e/kk. P. 0500-237088.

Yksiö 35 m2 Vammala Uitto-
miehenk. 16 vuokra 335 e + 
vesi 20 e + vakuus, heti vapaa 
p. 0400-737126.

Viihtyisä yksiö Vammalan kes-
kustassa. Puh. 0400-342410.

SEKALAISTA
Hotellimatka Pärnuun 15.-
18.6.10 (ti-pe) 220 e/hlö/2hh 
Oma bussi mukana! Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

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

Tikkaat, tasot, lumiesteet, 
vesikourut, piipunpellitykset 
ja hatut asennettuina. Hen-
kilönostin- ja bobcatvuokra-
us. Suoratyö Oy Trakinkatu 6 
Sastamala Hopun alue 0400-
336577.

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

Virkistysmatka Pärnuun Ho-
telli Emmiin puolihoidolla 15.-
18.6.10 (ti-pe) 240 e/hlö/2hh. 
Oma bussi mukana! Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

SEKALAISTA
VW Polo vm-95 5-ovinen, juuri 
kats., 2xhyvät renekaat, punai-
nen, vähän ajettu, eritt. hyv-
kuntoinen, eniten tarjoavalle. 
050-3364039.

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. 

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 . 

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Selvänäkijä-parantaja Päivi 
Alanen vast.otto 17.4. Ellivuo-
ressa Hyvä Olo-tapahtumassa. 
Ajanv. 045-1296806. Tulkinnat 
myös puhelimessa.www.reiki-
hoito la.net

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.

Derbi Senda sm -04 hp. 1050 
e, Kymco Pulsar 125 hp. 950 e. 
Puh. 0400-730457.

Honda CBR 125 -08 aj. 3100 
km. 040-8401755.

Man 12170 vm-87 vl-laitteet 
Hiab 650 nosturi juuri kats. uu-
det renkaat hp. 11500 e. Tied. 
0400-633219.

Mazda 323 farm 1.6 vm-96 al-
kuper. maali, 1 omistaja, kats. 
voim. 02-11. H. 900 e. Puh. 
0400-638103.

MB 190 D -87 hyvä, myyd. tarj. 
perusteella. P. 040-3522350.

Toyota Avensis 1.8 -99 aj. 219 
tkm 4500 e. P. 045-1384876.

VW Polo vm-95 5-ovinen, juu-
ri kats., 2xhyvät renkaat, pu-
nainen, vähän ajettu, eritt. hy-
väkuntoinen, eniten tarjoaval-
le. 050-3364039.

MYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Ford Escort -87, 99 tkm, 2 
renk. kats. 08/09, 380 e, 050-
4021402.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Parvekkeellinen kerrostaloyk-
siö 27,5 m2. Sastamalan Mou-
hijärvellä. Puh. 050-4008267.

Vammalan Nuupalassa siisti 
ja valoisa luhtitalokolmio 85 
m2. Vapautuu sop. muk. P. 040-
7778869, 050-5535430.

Budapestin keskustasta 35 
min. Kaunis rakennustontti 
1000 m2 moneen käyttöön. Ve-
si, viemäri, sähköt. Sijoita! Läm-
pöä ja aurinkoa. Edullisin elää. 
Nato-maa! H. 20000 e. P. 050-
2694.

RT-huoneisto 69 m2 2h+k+s+ 
at+lämmin varasto kauniil-
la tontilla Lousajassa. Harvoin 
tarjolla! Tied. 044-5542199, 
050-3427980.

Lämpöä, aurinkoa, talo Unka-
rissa. Tiilitalo 130 m2. Kalustet-
tu. T. 2000 m2. Varasto 70 m2. 
Mukavuudet. Välimerelle 4 t. 
Vero 1.6%. Talonmies. Asua ke-
sät-talvet. H. 98000 e. P. 050-
2694.

MYYDÄÄN
sekalaista

Hyväkuntoiset Adler-varsiko-
ne, Fortuna Pedersen -ohen-
nuskone ym. Tied. ilt. klo 17 
jälk. puh. 0400-833353.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 16.4. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Aluvanteita 15-17” renkaineen 
hp. 150-350 e. 046-6562651.

Myydään heinää pienpaaleis-
sa. Puh. 050-5601923.

Hirsihuvila 43 m2. Kaunis 1. 
kerroksinen katetulla terassilla 
varustettu hirsihuvila. Lieväs-
ti värivikainen, myydään puo-
leen hintaan netto vain 5900 e. 
Soita heti 050-3202222.

1 kpl Hirsihuvila 100 m2 väriv. 
9900 e! 1 kpl 87 m2 6890 e! P. 
050-2694 (Talleta ilmoitus).

Säästä 20000 e. Hirsi-OKT 122 
m2 rakennettuna hirsivalmiiksi 
tontillenne. Oh+3mh+k+halli+ 
kh+sauna+kph, ym. Edustava. 
Edullisin. H. 29800 e. Talleta il-
moitus. P. 050-2694.

Hirsisauna 20 m2. Myydään 1 
kpl lievästi värivikainen hirsi-
sauna tehtaan paketeissa. Kau-
nis kuin koru! Soveltuu loista-
vasti rantasaunaksi tai piha-
taloksi. Hinta vain 3900 e. P. 
050-3378400.

Helkama inwapyörä hin-
ta 450,- Laviassa. Puh. 0400-
415304.

Jalasmökki kattoparvekkeella. 
Puh. 040-7700133.

Kastelupumppu +  sähkö-
moottori voimavirralla, put-
kistoa ja sähkökaapelia. 040-
5106492.

Kasvilavan kaaret 5 kpl 
lev. 2,5 m. Hinta 60 e. P. 050-
4356620.

Mustia, katolla olleita Ormax 
kattotiiliä edullisesti n. 1500 
kpl + 130 harjatiiltä. Tee tarjo-
us. P. 040-5412362.

Tuodaan tuoretta klapia Huit-
tisten eteläpuol. Seka 300 11 
m3, koivu 350 11 m3. P. 050-
5624161.

Tuoretta koivu- ja sekaklapia 
040-5694920.

MIG-polttimien osia Tuohito-
rilta vkl:na. Ota malli muk.

Paripyörät 18.4.38 sekä etu-
renkaat 14.9.24. Katuenduro 
Kinroad 125 cm3 sekä reikätiil-
tä. Puh. 040-3723398.

Sekaklapia tuore. Kuivaa koi-
vuklapia. P. 050-4039839.

Sisäportaat 120 e vesivaraaja 
300 l 80 e. P. 0400-466587.

Viljakärry 10 m3 hyväkuntoi-
nen. P. 040-7039548 Sastamala.

OSTETAAN
Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

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

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

Nissan Primera 1.6 -97 
111 tkm ilmast., sähkölukitus 

vetok. 2 renk, metalliväri, 
lohkoläm., kas. radio. H. 3600. 

0400-757931.

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

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

As. auto, pikkubussi, p-auto, 
h-auto, MK-Auto 040 5232 226.

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.
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Jaana Jaana 
Hirvonen Hirvonen 
& Palapeli& Palapeli

Myllymaan 
urheilutalolla

(Putajantie 575)

la 17.4 klo 20-01
liput 10 e       LÄHTÖ

60
-luku

70
-luku 80

-luku

TanssilavojenTanssilavojen
suosituimmat suosituimmat 

iskelmätiskelmät

Ellivuoren
NAISTENPÄIVÄN

tähtiorkesterina
ensi lauantaina

17.4. klo 20 alkaen

Ellivuorentie 131,
38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 835 1900

HATELES

Naistenpäivän iltaohjelma 10 €.

Katso ilmainen päiväohjelma
osoitteesta www.ellivuori.fi

Illan ohjelmassa mm.
 Miss Trendi 2010 -kisa,
Drag Queen Miss Jan,

uusi laulajatulokas Nungki
ja tottakai takuuvarma

bilebändien ykkönen Hateles!

 KINO  Ohjelmisto ajalla
  17.-21.4.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

LA, SU        19.00
TI-KE          19.00

LA, SU        17.00
TI-KE          19.00

Vain 2 iltaa, kiirehdi
LA-SU        18.00

 KESKIVIIKKONA
 14.4. VIIMEISEN
KERRAN klo. 19.00
   Saara Cantell:in
 -KOHTAAMISIA-

-k13/11- 1h 35min  8€   -k11/9- 1h 35min 7,5€ -k11/9- 2h8min 7,5€ -k13/11- 1h 27min  8€

Liisa 
Ihmemaassa

Näin koulutat 
lohikäärmeesi

Särkyneet 
syleilyt

Ajalla 16.-22.4.

Pe 17.00, La, Su 15.30
Ti, To 17.30

K-7/5  1 h 34 min  7€ 

Pe, 19.15, La, Su 17.45
Ma, Ke 18.30

K-7  1 h 49 min  7,5€ 

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.900 €
€ €

Tervetuloa!

ALUEENSA

KATTAVIN
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Edullisesti Superista

149
kg 169

prk

1490
kg

1295
kg

450
kg

Tuore

KURKKU
Suomi

Marli Tarhurin

MARJAKEITOT
1 kg (1,69 kg)

Hartwall

JAFFAT
3 pl x 1,5 l (0,84 l) 
sis. pantit 1,20

Naudan 

JAUHELIHA
400 g (5,00 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

Atria 

PORSAAN 
ULKOFILEE
1,5 kg 
vacumpakattu 

440000

Ilman korttia 5,38/2 rs
(6,73 kg), yksittäin 2,69 rs

Hinnat voimassa to-su 15.-18.4. ja K-Plussa-tuotteet 2.5. asti, ellei toisin mainita.

Fazer

ISOT
PAAHTOLEIVÄT
500-700 g
(2,78-1,99 kg)

Almondy  
KAKUT
pakaste, 350-450 g 
(11,40-8,87 kg)

Fazer Sininen

MAITO-
SUKLAALEVY
200 g (6,67 kg)

Ilman korttia 3,15 pkt (10,50 kg) Ilman korttia 1,67-2,09 ps (3,34-2,99 kg) Ilman korttia 5,73 kpl (16,37-12,73 kg) Ilman korttia 5,01/3 kpl (8,35 kg)
yksittäin 1,67 kpl

139 399

HK ohuen ohuet

LEIKKELEET 
300 g (8,97 kg)

-14 %269
pkt ps kpl-16-33 % -30 % 400

3 
kpl

-20 %

-25 %
Voimassa 22.4. asti

Voimassa 18.4. asti

Voimassa 18.4. asti

2
rs

149
rs

Siemenettömät vihreät

VIINIRYPÄLEET
Intia, 500 g (2,98 kg)

Ilman korttia 1,99 rs (3,98 kg)

Ilman korttia 7,17/3 plo (1,33 l), sis. pantit 1,20 
yksittäin 2,39 plo, sis. pantin 0,40

Ilman korttia 1,90 prk (1,90 kg)

-25 %

-11 %

559999
kg

Costa Rica

KAHVI
500 g (3,80 kg), 
yksittäin 2,38 pkt (4,76 kg) 380

2 
pkt

LEIPÄJUUSTO-
SALAATTI
voimassa to-la 15.-17.4 500

3 
plo

-30 %

Likkojen Lenkki  
Tampereen Pyynikillä la 22.5. 

Ruokamestarin

LOHIMEDALJONGIT 
ja GRILLIVALMIIT 
LOHIPALAT
voimassa to-la 15.-17.4.

Torstaina
tuore

SILAKKAFILE

Ilman korttia 5,58/2 kpl (10,94-7,15 kg)
yksittäin 2,79 kpl

440000
Ristorante

PIZZAT
pakaste, 255-390 g 
(7,84-5,13 kg)

-28 %

2
kpl

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 

ALKUVIIKKO 18.–20.1. KONSULENTIT

Veljekset Mattila 
rasvaton

SAUNAPALVI
n. 300 g siivuina

Veljekset Mattila 
Julkujärven

LENKKI
400 g (4,98 kg)

Perjantai 16.4. 

PYYMÄKI, MAKULIHA

Lauantai 17.4. 

PYYMÄKI, WIGREN

199
pkt

Lauantaina 
Paulig Juhla Mokka

KAHVI
500 g (3,98 kg)
1 pkt/talous

Ilman korttia ja seuraavat paketit 2,76 pkt (5,52 kg)

1195
kg 199

pkt295
pkt

Valio Hyvä suomalainen

ARKIJUUSTO
750 g (3,93 kg)

Ilman korttia 3,34 pkt (4,45 kg)
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ALUEVIESTI KYSYI ALUEVIESTI KYSYI 
AUTOKAUPPIAILTA AUTOKAUPPIAILTA 
Nykyautoissa ajo-ominaisuudet ja turvallisuus ovat 
kehittyneet huomattavasti ja ovat hyvin lähellä toisi-
aan, eikä isoja eroja eri automerkkien tai mallien vä-
lillä ole. Moottorin koko ei enää ole kovin merkittävä, 
sillä pienistäkin moottoreista saadaan normaalikäyt-
töön riittävä teho. 

 s. 21 s. 21

AJOKORTTI AJOKORTTI 
KIIKARISSA KIIKARISSA 
- Nyt kun ajotunteja on muutama takana, 
osaan jo toimia paremmin vaihteiden kanssa, 
käyttää rattia, ja olen paljon varmempi kytki-
men kanssa. Aluksi ajattelin, etten osaa painaa 
samaan aikaan kytkintä ja vaihtaa vaihdetta, 
mutta kyllä se nyt jo onnistuu, arvioi Huittis-
lainen Noora Peltomäki (17).

 s. 22 s. 22

MÖNKIJÄN KYYDISSÄ MÖNKIJÄN KYYDISSÄ 
Mutta siinä minä joka tapauksessa istuin, tärisevän mön-
kijän päällä, joka odotteli kierroksia koneelleen. Kun olin 
viidennen kerran varmistanut MP Rehaxin yrittäjältä 
Seppo Rehakalta, että eihän mönkijä missään tapauksessa 
voisi keikata tai karata käsistäni, suostuin antamaan veh-
keelle varovasti kaasua. Meteli vähän yltyi, mutta mitään 
ei tapahtunut. –Rohkeasti vain, Rehakka kannusti. 

 s. 6  s. 6 

POLIISI POLIISI 
VALISTI NUORIAVALISTI NUORIA
Näyttämisen halu on parempi jättää laillisin racingeihin 
ja alkoholi ehdottomasti toiseen kertaan. -Vastuu ystävis-
tä tarkoittaa myös sitä, että jos kaveri yrittää rattiin kän-
nissä, häntä ei saa päästää. Estäkää keinolla millä hyvänsä. 
Yksi hyvä vaihtoehto on soittaa meille, kehottaa ylikons-
taapeli Jouni Perttula.

 s. 3 - 4  s. 3 - 4 

POLKUPYÖRÄT POLKUPYÖRÄT 
HUOLTOON HUOLTOON 
Polkupyörähuoltamoissa eletään nyt kiireisiä aikoja. 
Moni fi llaristi on kuullut pyöräteiden kutsun asfaltin pal-
jastuttua jälleen lumen, jään ja hiekan alta. Meno kaksi-
pyöräisellä saattaa kuitenkin tuntua raskaalta: on siis fi l-
larin keväthuollon aika! Säännölliset huoltotoimenpiteet 
pidentävät polkupyörän käyttöikää, parantavat turvalli-
suutta ja lisäävät ajonautintoa. 

 s. 3 s. 3

MOOTTORIPYÖRÄ-MOOTTORIPYÖRÄ-
KOULUTUKSELLA KOULUTUKSELLA 
TURVALLISUUTTA TURVALLISUUTTA 
-Moottoripyöräkouluttajan tulee itse olla motoristi, jot-
ta hän konkreettisesti tietää, mitä tehdä eri tilanteissa 
liikenteessä, painottaa liikenneopettaja ja moottoripyö-
räkouluttaja Juha Vaskunlahti. -Kaikki lähtee siitä, että 
motoristi tuntee riskit eikä joudu riskitilanteisiin. Taitava 
motoristi selviää niistä tilanteista, mihin hyvä motoristi 
ei edes joudu.  

 s. 20  s. 20 

Vappu ja vanhat Vappu ja vanhat 
ajoneuvot jo perinneajoneuvot jo perinne

SastamalassaSastamalassa
Jälleen lähestyy se vuodenai-
ka, jolloin vanhat museoajo-
neuvot ajetaan ulos kevätau-
ringon säteisiin. Tulevana va-
punpäivänä 1.5. Sastamalan 
Vammalassa nähdään jälleen 
laaja otos suomalaista ajoneu-
vojen historiaa. Tosi vanhaa, 
mutta vähän uudempaakin on 

luvassa, V8 -jenkkejä ja Zeto-
reita sulassa sovussa.

Jo 13. kerran vappuparaa-
tin hienot ajoneuvot saapuvat 
runsaslukuisen yleisön ihas-
teltavaksi. Paraati lähtee liik-
keelle noin kello 12 Teknikum 
Oy:n parkkipaikalta kulkien 
läpi keskustan Roismalan ris-

teykseen ja sieltä Puistokadul-
le päätyen lopulta torille.

Paraatiin mukaan aikovat 
löytävät ilmoittautumisku-
ponkeja sastamalalaisista va-
raosaliikkeistä ja katsastus-
asemilta. Viime vuonna pa-
raatiin osallistui noin 165 
kulkupeliä.

Vanhojen ajoneuvojen paraati on Sastamalan vapun odotetuin tapahtuma.

Viime vuonna yleisö äänesti kauneimmaksi ajoneuvoksi Minna Vuorisalon pinkin 
Cadillacin.

Osallistu 
kyselyyn 
ja voita

200 
LITRAA 

BENSAA
Leikkaa kuponki

sivulta 21
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Uusi Citroën C3 Uusi Citroën C3 
on vakuuttava autoon vakuuttava auto
Uusi Citroën C3 ottaa omassa 
kokoluokassaan suuren edis-
tysaskeleen havaittavalla laa-
dukkuudellaan, erityisesti vii-
meistellyssä. 

Sitä varten Citroën on otta-
nut C3-mallista parhaat palat 
ja tehnyt kokonaisuudesta py-
kälää paremman. 

Uusi Citroën C3 on va-
kuuttava auto. Korin muotoi-
lu on dynaamisempi, tyyli ja 
linjat ovat terävämpiä, virta-
viivaisempia ja aerodynaami-
sempia. Valmistajan uutta lo-

goa kantava C3 kiinnittää kat-
seen ilmanottoaukollaan, jo-
ka näyttää siltä kuin se olisi 
valmiina nielemään kilomet-
rejä, bumerangin muotoisil-

la etuvaloillaan, ennätyssuu-
rella lasipinta-alallaan, joka 
ympäröi kuljettajaa, sekä pai-
nokkaiksi suunnitelluilla lin-
joillaan, jotka antavat autolle 
sen määrätietoisen, matalan 
asennon. 

C3-mall in s isät i lojen 
muotoilu heijastelee ulko-
puolen muotojen virtavii-
vaisuuden ja aerodynamii-
kan harmoniaa, joka näky 
kojelaudan horisontaalisessa 
suunnittelussa, mittariston 
häikäisysuojassa, muodok-

kaassa ohjauspyörässä se-
kä ohjauspyörän paremmin 
kuljettajan ulottuville sijoi-
telluissa hallintalaitteissa. 
Uudessa mittaristossa yhdis-
tyy kaksi analogista osoitin-
taulua ja LED-osoitintaulu. 
Kojelauta huokuu tyylikäs-
tä retromuotoilua ja huippu-
tekniikkaa. Muotoilu tuo jul-
ki Citroënin muutoksen, jol-
la se antaa asiakkaille kor-
keimman tason mukavuutta.

Uusi Citroën C3 ylpeilee 
korkealla laadullaan, ensi-

luokkaisilla materiaaleillaan, 
kuten lämpöpinnoitetulla ko-
jelaudallaan. Kromikoristeet 
ja kojelaudan kiiltomusta kes-
kipaneeli antavat lisää arvok-
kuutta ja hienostuneisuutta 
matkustamoon. 

Kompakti ulkomuoto ei 
missään määrin tingi tavara-
tilan koosta. Uusi C3 on sopi-
van tilava, siksi se pystyy täyt-
tämään uuden roolinsa per-
heen ykkösautona tai yritys-
autona.

Uusi C3 on hatchback- 
malli, jossa on markkinoi-
den suurin tuulilasi. Se näyt-
tää tien aivan uudenlaiseen 
autoiluelämykseen suomalla 
matkustajille enemmän näky-
vyyttä ja valoa, jotta matkan-
teko olisi turvallista ja muka-
vaa – ja tarjotakseen heille va-
loterapiaa.  

Koska matkustajien tur-
vallisuus on aina ensisijal-
la, uudessa C3-mallissa on 
vakiovarusteena etuakselin 
tuuletetut jarrulevyt ja ABS 
yhdistettynä elektroniseen 
jarruvoimanjakoon  ja hä-
täjarrutustehostimeen. Jot-
ta ajokäyttäytyminen olisi 
moitteetonta, ESP on vakio-
na kaikissa uuden C3 mallis-
ton versioissa.

Suorituskyvyn lisäksi tur-
vallisuus on yksi uuden C3-
mallin vahvuuksista. Siinä on 
vakiovarusteena kuusi tur-
vatyynyä sekä Confort –va-
rustetasosta alkaen vakiono-
peussäädin ja nopeudenra-
joitin. Kaikilla viidellä istui-
mella on rullaturvavyöt ja 
kolme kiinnityspistettä se-
kä voimanrajoittimet. Lasten 
turvallisuuden takaavat kah-
della takaistuimella sijaitse-
vat Isofi x- kiinnikkeet, jotka 
ovat kaikissa malleissa vakio-
varusteina. 

Hallitun painonsa ja opti-
maalisen aerodynamiikkan-
sa ansiosta uusi C3 on herk-
kä ja helppo käsitellä, ja lisäk-
si sen polttoaineenkulutus ja 
CO2-päästöarvot ovat alhai-
set älykkään moottorinohja-
uksen vuoksi.

Uusi C3 on sopivan tilava, siksi se pystyy täyttämään uuden roolinsa perheen ykkösautona tai yritysautona.

Skoda Superb Combi Skoda Superb Combi 
on alansa huippua on alansa huippua 
Reilu vuosi uuden sukupol-
ven Skoda Superb TwinDoor 
sedan -mallin markkinoille 
tulon jälkeen Skoda Auto esit-
telee farmarimallisen Superb 
Combin. Superbin valtteja 
vaativassa isojen perheautojen 

luokassa ovat poikkeuksellisen 
suuret sisätilat ja tavaratila se-
kä mukavuus, joka korostuu 
auton huolitelluissa ylellisis-
sä yksityiskohdissa. Combi-
mallin sulavat muodot istuvat 
Superbin pitkään koriin erin-

omaisen hyvin. Pitkä akselivä-
li ja kattolinjan kaareva muoto 
tekevät sivulinjasta kauniin ja 
parantavat entisestään Super-
bin suuria tiloja. 

Skoda käyttää farmarimal-
listaan nimitystä Combi, joka 

juontaa juurensa Skoda Au-
ton yli 100-vuotisesta histo-
riasta. Skoda on aina valmis-
tanut malleja, joista on ollut 
saatavilla useita eri käyttö-
tarkoituksiin soveltuvia kori-
malleja. 

Superbin ensimmäinen su-
kupolvi, jota valmistettiin jo 
1930-luvulla oli ylellisen se-
dan-mallin lisäksi saatavilla 
versiona, joka oli tarkoitettu 
tavarankuljetukseen. 

 Skoda Superb Combi -mal-
lin ulkomitat ovat lähes ident-
tiset TwinDoor (TWD) sedan 
-mallin vastaaviin. 

Superb Combi -mallistos-
sa on tarjolla vähäpäästöisiä 
ja vähän kuluttavia moottori-
vaihtoehtoja. Tarjolla on kol-
me bensiinimoottoria ja kak-
si dieselmoottoria. 

 Matkustajien turvallisuus 
on ollut Superbin kehitystyös-
sä avainasioita. Superb TWD 
sedan -malli on saavuttanut 
uudistetussa EuroNCAP Test 
2009 -törmäystestissä täydet 
viisi tähteä. Varustelusta riip-
puen matkustamossa on jopa 
yhdeksän turvatyynyä. Kai-
kissa Superbeissa on vakiona 
etuistuinten etu- ja sivutur-
vatyynyt sekä pääturvatyynyt 
edessä ja takana matkustavil-
le, lisäksi kuljettajalla on pol-
viturvatyyny. Takaistuimen si-
vuturvatyynyt on mahdollista 
hankkia lisävarusteena. 

Superb Combiin on saa-
tavilla kolme varustetasoa: 
Comfort, Ambition ja Elegan-
ce. Combi-mallin varustelu-
tasot vastaavat TwinDoor se-
dan -mallin varustelua, joten 
Superb Combi -mallin varus-
tus on yhtä runsas ja sisätilo-
jen yksityiskohdat yhtä ylelli-
siä kuin Superb TWD sedan 
-mallissa. Varusteluun on kui-
tenkin tullut lisää uusia älyk-
käitä toimintoja. 

Superbin valtteja vaativassa isojen perheautojen luokassa ovat poikkeuksellisen suuret sisätilat ja tavaratila sekä 
mukavuus, joka korostuu auton huolitelluissa ylellisissä yksityiskohdissa.

j
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Keväthuolto kasvattaa Keväthuolto kasvattaa 
polkupyörän käyttöikääpolkupyörän käyttöikää

 Minna Isotalo

Kun lumet alkavat sulaa, ja as-
faltti pilkottelee talvihiekoi-
tusten alta, kuulee moni pyö-
räteiden kutsun ja kaivaa pol-
kupyöränsä esiin. Meno saat-
taa kuitenkin pitkän talven 
jälkeen tuntua yllättävän ras-
kaalta. Syy tähän ei ole pel-
kästään talven aikana veltos-
tumaan päässeissä lihaksissa, 
vaan useimmiten myös pol-
kupyörän kunnossa. 

Kesport K-M Järvisel-
lä polkupyöriä huoltava Vil-
le Välimaa kertoo, että tal-
ven aikana renkaat tyhjene-
vät ja ketjut sekä navat kuivu-
vat. -Vaihteet, ketjut, rattaat 
sekä etuvaihtajan ja takavaih-
teen nivelet tarvitsevat sään-
nöllistä öljyämistä pysyäkseen 
toimivina. Polkupyörän vaije-
rit kuten napavaihteen vaihde-
vaijeri ja jarruvaijeri on syytä 
pyöräilykauden alkaessa tar-
kistaa. Myös pyörän pinnoja 
pitää välillä kiristää, Välimaa 
muistuttaa.

Ensin vettä, sitten öljyä

Useat polkupyörät tarvitsevat 
myös perusteellista puhdis-
tusta, varsinkin kun edellisen 
kesän liat ovat jumahtaneet 
ja pinttyneet kiinni. Polku-

pyörän pesu on hienovarais-
ta puuhaa, ja pyörä on hyvä 
muistaa myös kuivata huolel-
lisesti pesun jälkeen. Jos oma 
kärsivällisyys ei riitä pikku-
tarkkaan puuhasteluun, niin 

ajopeli kannattaa viedä am-
mattilaisen osaaviin käsiin. 

Painepesuri saattaa nimit-
täin olla fi llarin vihollinen nu-
mero yksi, sanoo Ville Väli-
maa ja näyttää läpeensä rus-
kean ruosteen peittämää na-
paa eli ”möhjöä”. -Paineella 
juoksevan veden joutumista 
pyörän napoihin ja keskiöön 
tulisi aina välttää. Vesi tamp-
paa pölyn ja lian syvälle navan 
koloihin ja uurteisiin. 

-Napa tarvitsee öljyämis-
tä ja puhdistusta vähintään 
kahden vuoden välein, lisää 

kauppias Kari-Matti Järvinen 
ja muistelee, että pari vuotta 
sitten 7-vaihteisia, jalkajarrul-
lisia polkupyöriä markkinoi-
tiin huoltovapaina. -Nyt näitä 
ruosteen ruskettamia möhjö-
jä, jotka juuri navoiksi tunnis-
taa, lojuu täällä meidän nur-
kissa suuret määrät.

Huoltopiikki 
huhtikuussa

Lumet sulivat tänä keväänä 
suhteellisen myöhään. Hieman 
tavanomaista myöhäisempi ke-

vät on ruuhkauttanut pyörä-
huoltamot. -Yleensä asiakkaat 
tuovat polkupyöriään kevät-
huoltoon kahden kuukauden 
ajan maalis-huhtikuussa. Nyt 
ihmisillä on kova kiire saada 
ajokkinsa huollettua. Kun pyö-
rä on varaston perukoilta kai-
vettu esiin, niin pitäisi tietysti 
päästä välittömästi sillä ajele-
maan, tietää Ville Välimaa. 

Tällä hetkellä Kesport Jär-
visellä paiskitaan hommia hiki 
hatussa, mutta pyöränsä saa-
mista huollosta saattaa siitä 
huolimatta joutua odottamaan 
muutamasta päivästä viikkoon. 
Jos tarvitsee kaksipyöräistään 
päivittäin, kannattaakin soit-
taa etukäteen ja kysellä sopivaa 
huoltoajankohtaa.

Keväiseltä huoltoruuhkalta 
olisi mahdollista välttyä huol-
lattamalla pyöränsä jo syksyl-
lä pyöräilykauden päättyes-
sä. -Pyörän voi tuoda meille jo 
marras-joulukuussa talvihuol-
tosäilytykseen, jolloin huoleh-
dimme ja huollamme sen kun-
toon kevääksi. Talvisäilytys yh-

distettynä huoltoon sopii myös 
henkilöille, joilla on vähänlai-
sesti säilytystilaa ajokilleen, sa-
noo Kari-Matti Järvinen.  

Huoltamatta jättäminen 
tulee kalliiksi

Kari-Matti Järvisen mieles-
tä jotkut ihmiset suhtautu-
vat välinpitämättömästi ajo-
pelinsa huollattamiseen. -Pol-
kupyörää pitäisi huoltaa siinä 
missä autoakin. Vähintäänkin 
ketjut ja napa tulisi öljytä vuo-
sittain, jarruvaijerit kiristää ja 
kumeissa tulisi olla sopivas-
ti ilmaa.

Järvisen mukaan pieni eu-
romääräinen satsaus polku-
pyörän huoltoon maksaa ai-
na itsensä takaisin. -Jos pyö-
rää huoltaa, niin useimmiten 
isoimmilta remonteilta välty-
tään, menopelin käyttöikä pi-
tenee ja ajaminen on turvalli-
sempaa. 

Järvinen kertoo törmän-
neensä monenlaisiin älyttö-
miin polkupyörän kunnos-
sapidon laiminlyönteihin. 
-Jotkut ajelevat puolityhjil-
lä kumeilla, vaikka meno oli-
si kuinka raskasta. Ennemmin 
tai myöhemmin pyörän vaan-
teet vääntyvät, jos ei ilmaa ole 
renkaissa tarpeeksi. Toinen 
kummallisuus liittyy käsijar-
rullisiin menopeleihin. -Jarru-

palat kuluvat, ja ne olisi paitsi 
turvallisuussyistä myös talou-
dellisesti kannattavaa vaihtaa. 
Jos kumiset palaosat kuluvat 
loppuun, kirskuu jossain vai-
heessa metalli vasten metallia, 
ja polkupyörän vanne menee 
käyttökelvottomaan kuntoon. 
On paljon edullisempaa uusia 
säännöllisin väliajoin jarrupa-
lat kuin hommata kokonaan 
uusi vanne pyörään.

Halvat tuontipyörät 
korjaajan painajainen

Yksi asia saa kauppias Järvisen 
kihisemään kiukusta. Nimittäin 
halvat kaukoidästä tuodut pol-
kupyörät, joita myydään pah-
vilaatikoihin pakattuna halpa-
tavarataloissa kuluttajalle edul-
liseen hintaan. Järvinen kiistää 
kantavansa kaunaa liiketalou-
dellisista syistä. -Ei polkupyö-
rää voi ostaa kuin lenkkimak-
karaa. Koeajo on paikallaan, jot-
ta löytyy se itselle sopivin vaih-
toehto. Me kannamme vastuun 
myymistämme pyöristä, mut-
ta halpispyörien huoltamisesta 
en haluaisi ottaa vastuuta, kos-
ka huonolaatuisesta tavarasta ei 
huoltamalla hyvää saa. Kun asi-
akas tuo kaukoidässä valmiste-
tun laatikkopyörän huoltoon, 
niin vastuu pyörän toimivuu-
desta siirtyy kuitenkin meille, 
kauppias harmittelee.

”Napa 

tarvitsee 

öljyämistä 

vähintään 

kahden 

vuoden 

välein.

”Ei polkupyörää voi ostaa 

kuin lenkkimakkaraa.

Ville Välimaa tekee keväthuoltoa asiakkaan menopeliin.

Öljytty huippukuntoinen polkupyörän napa ja käyttö-
kelvoton ”möhjö”.
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 Hannu Virtanen

Pirkanmaan ELY-keskus aloit-
ti toimintansa vuoden 2010 
alussa. Sen liikenne ja inf-

Poliisi Sastamalan nuorille:

”Jos kaveri yrittää ”Jos kaveri yrittää 
kännissä rattiin, kännissä rattiin, 
estäkää vaikka väkisin”estäkää vaikka väkisin”

Ylikonstaapeli Jouni Perttula luennoi Vammalan ammattikoululla liikenneturvallisuudesta.  

rastruktuuri -vastuualueelle 
koottiin Tiehallinnon Hämeen 
tiepiirin ja Länsi-Suomen lää-
ninhallituksen liikenneosas-
ton tehtäviä ja palveluita. 

-ELY-keskuksella on tien-
pitäjänä samat tavoitteet kuin 
aiemminkin ja Pirkanmaan 
maanteistä huolehditaan enti-
seen tapaan, toteaa Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueen 
johtaja Juha Sammallahti.

-Tavoitteenamme on tur-
vata matkojen ja elinkeino-
elämän kuljetusten toimivuus 
ja turvallisuus. Lähtökohtana 
ovat asiakkaittemme tarpeet. 

-Käytettävissä oleva rahoi-
tuksemme varmistuu vuosit-
tain valtion talousarviokäsitte-
lyissä. Liikenteen vastuualuet-
ta ohjeistaa vuoden 2010 alus-
sa perustettu Liikennevirasto, 
ja se asettaa meille tavoitteet, 
Sammallahti selvittää.

Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen liikenne ja infrastruktuu-
ri -vastuualueen toiminta- 
ja taloussuunnitelma vuosil-
le 2010-2014 on valmistunut. 
Suunnitelmassa kerrotaan vas-
tuualueen tienpidon toimista 
ja tiehankkeista sekä joukko-
liikennetehtävistä tänä vuon-
na ja tulevina vuosina. 

Pääasiassa 
hoitoa ja ylläpitoa 

Perustienpitoon on Pirkan-
maalla vuonna 2010 käytet-
tävissä noin 37 miljoonaa 

euroa. Ensisijaisiksi tienpi-
don toimiksi on määritelty 
maanteiden päivittäisen lii-
kennöitävyyden turvaami-
nen, liikenteen ajo-olosuhtei-
den varmistaminen, liiken-
teen toimivuuden ja turval-
lisuuden varmistaminen sekä 
ympäristöhaittojen vähentä-
minen. 

Vuonna 2010 perustien-
pidon rahoituksesta noin 90 
prosenttia vievät tiestön vält-
tämättömät hoito- ja ylläpito-
toimet. 

Talvihoidossa on toteutettu 
vuodesta 2009 lähtien uusia 
toimintalinjoja, joiden myö-
tä työmatkaliikenteen ja yö-
aikaisten kuljetusten olosuh-
teet paranevat. 

Päällystettyjen teiden yllä-
pitotoimet kohdistuvat liiken-
nemääriltään vilkkaimmil-
le teille. Siltojen korjaustarve 
säilyy tehtävistä korjauksista 
huolimatta suurena. 

Sorateillä tehtävillä toimen-
piteillä tuetaan edellisten vuo-
sien tapaan ensisijaisesti met-
säteollisuuden puuhuoltokul-
jetuksia. Kaiken kaikkiaan 

puuhuoltoa tukeviin toimiin 
käytetään tänä vuonna Pirkan-
maalla 3,1 miljoonaa euroa. 

Rahoituksen 
riittämättömyys

Vuoden 2010 perustienpidon 
rahoitus ei riitä uusien alu-
eellisien investointihankkei-
den toteuttamiseen. Hoidolta 
ja ylläpidolta liikenevä osuus 
käytetään pieniin liikennetur-
vallisuutta parantaviin yksit-
täisiin toimiin, kuten koulu-
jen kohtien järjestelyihin sekä 
pääteiden valaistuksiin ja kai-
teisiin. Joitain aiemmin käyn-
nistyneitä ja rahoitettuja in-
vestointihankkeita on käyn-
nissä vielä vuonna 2010. 

Vuonna 2010 ei Pirkan-
maalla käynnisty uusia tiever-
kon kehittämishankkeita tai 
toteuteta uusia teemarahoit-
teisia hankkeita lukuun otta-
matta puuhuoltoteemaa. Ke-
hittämishankkeista tai teema-
hankkeista eduskunta tekee ai-
na erilliset päätöksensä. 

Toiminta- ja taloussuun-
nitelmakauden myöhempien 

vuosien rahoitus varmistuu 
vuosi kerrallaan. 

Selvää kuitenkin on, että 
niin tiestön hoito ja ylläpito 
kuin investointien toteuttami-
nen vaativat nykyistä enem-
män ja pitkäjänteisempää ra-
hoitusta. 

-Nykyrahoituksella tien-
pitäjän on hyvin vaikea teh-
dä osaansa muun muassa 
Tampereen kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmän kehittä-
misessä, harmittelee vastuu-
alueen johtaja Juha Sammal-
lahti.

Joukkoliikenteen 
rahoitus 
ei kohtaa tarpeita

Joukkoliikenteen alueellisen 
ja paikallisen liikenteen ostoi-
hin sekä lippualennuksiin ja 
joukkoliikenteen kehittämi-
seen on Pirkanmaalla vuon-
na 2010 käytettävissä noin 3,1 
miljoonaa euroa. Saatu rahoi-
tus ei ole tasapainossa tarpei-
den kanssa. 

Liikenteen ostoilla rahoi-
tetaan maaseudun peruspal-
veluluonteista linja-autoilla ja 
takseilla harjoitettavaa run-
koliikennettä, jota ei voida yl-
läpitää asiakastuloin, ja jota 
kunnat omilla ostoillaan täy-
dentävät. 

Seutulippujen valtionavus-
tus on välttämätöntä joukko-
liikenteen houkuttelevuuden 
ja tarjonnan lisäämiseksi.

Yhdessä Yhdessä 
liikenteessäliikenteessä

K
evät on aikaa, jolloin erityises-

ti korostuu liikenteen yhteispe-

li. Talven jälkeen autojen lisäksi 

teille ja kaduille tulevat monenlaiset pyö-

rät: moottoripyörät, polkupyörät ja mo-

pedit. Olosuhteet ovat parantuneet, kun 

valoa ja näkyvyyttä jälleen riittää ja tiet 

ovat vapautuneet lumesta ja jäästä. No-

peuksia on erityisesti pääteillä mahdol-

lisuus nostaa oikein luvan kanssa, mutta 

rinnassa tuntuva kevät myös säteilee lu-

vattomasti kaasupolkimelle tai -kahvaan.

Liikenneturva muistuttaa siitä, että val-

taosa pyöräilijöistä tarttuu pyörän sar-

viin pitkän talvitauon jälkeen. Pyöräily 

vaatii ajotuntumaa, joten kevättä kohden 

on hyvä lähteä pyörä huollettuna, kypärä 

päässä ja tervettä järkeä mukana. 

”Rinnassa tuntuva kevät 

myös säteilee luvattomasti 

kaasupolkimelle tai -kahvaan.

Parhaiten haavereilta vältytään, kun kaik-

ki osapuolet jättävät pelivaraa eli tilaa ja 

aikaa reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. 

Autoilijoiden on tarpeen totutella pyö-

räilijöiden ja motoristien liikkeisiin. 

Lapset ovat innokkaita kevätpyöräilijöitä. 

Pyörähuollon yhteydessä vanhempien on 

myös hyvä tarkistaa, missä kunnossa las-

ten suosimat pyöräilyreitit ovat. 

Kokenut liikennekouluttaja Juha Vas-

kunlahti muistuttaa tässä lehdessä siitä, 

että kaikki liikenteessä ovat inhimillises-

ti käyttäytyviä ihmisiä ja että sosiaalinen 

tyyppi pärjää. Liikutaanpa siis yhteistyös-

sä, toiset huomioiden, tilanteisiin varau-

tuen ja tilaa antaen.

Hannu Virtanen

”Lähtökohtana ovat 

asiakkaittemme tarpeet. 

 Marianna Langenoja 

Liikenteessä menehtyi viime 
vuonna yhteensä 281 hen-
kilöä. Heistä joka viides oli 
15-24-vuotias. 

Nuoria kuolee liikentees-
sä keskimäärin 83 vuodessa. 
Menehtyneistä yli 75 prosent-
tia on miehiä. 

Näitä lukuja luetteli yli-
konstaapeli Jouni Perttula 
Vammalan ammattikoulussa 
järjestetyssä liikennevalistus-
tilaisuudessa. 

Au t o - o n n e t t o m u u d e t 
ovat koskettaneet lähiaikoi-
na osaa koulun oppilaista, jo-
ten tietopaketti oli ajankoh-
tainen. 

-Vakavista nuorille sattu-
neista liikenneonnettomuuk-
sista 40 prosenttia tapahtuu 
reilussa ylinopeudessa. Rei-
luun ylinopeuteen liittyy 65 
prosentissa kuolinkolareista 
myös alkoholi, ylikonstaape-
li jatkaa. 

Hänen mukaansa nuorten 
liikenneonnettomuuksiin liit-
tyy hyvin usein kova vauhti, 
turvavöiden käyttämättömyys, 
kuljettajan alkoholin käyttö ja 
viikonloppuyö. Usein myös 
auto on täynnä muita huma-
laisia nuoria. 18-19-vuotial-
le sattuu eniten tieltä suistu-
misia. 

Tosi kyseessä, 
kun kaveri kuolee

-Nuoret suhtautuvat yhä 
myönteisemmin alkoholiin 
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liikenteessä. Useat ajattelevat, 
että on ihan ok ottaa yksi tai 
kaksi ja lähteä rattiin. Mones-
ti nuori kuski puhaltaakin 0,4 
promillea. Olen sitä mieltä, et-
tä jos ajaa, ei ota tippaakaan. 
Toisen kaljan jälkeen on help-
po ottaa kolmas ja neljäskin, 
Perttula toteaa. 

Hän sanoo puhuvansa ko-
kemuksen syvällä rintaäänel-
lä, sillä on toiminut kentällä jo 
toistakymmentä vuotta. 

-Yleensä nuoret kyselevät, 
että mitä se poliisille kuu-
luu, jos he kaahailevat. Ei-
kö meillä ole parempaa te-
kemistä kuin kytätä. Lopulta 
sillä ei ole mitään merkitystä, 
saako nuori sakot tai vaikka 
ajokiellon. Silloin on tosi ky-
seessä, jos kaveri kuolee vie-
reltä oman huolimattomuu-
den vuoksi. Niitä tapauksia 
me yritämme ehkäistä. Moni 
kuski ei toivu ystävän kuole-

masta koskaan, Perttula pai-
nottaa.  

Isä maksaa, kun 
vakuutus ei korvaa

Länsi-Pirkanmaalla eli Sasta-
malan ja Punkalaitumen alu-
eella sattui viime vuonna 237 
vakavaa piittaamattomuutta 
liikenteessä. 

Rattijuopumuksia sattui 
277 ja törkeitä rattijuopumuk-
sia vieläkin enemmän, 311. 

Koko Pirkanmaalla törkeitä 
rattijuopumuksia oli yhteen-
sä reilut 900. 

-Ja vain murto-osa jää kiin-
ni, Perttula huomauttaa. 

Hän jatkaa, että kännissä ei 
kannata mennä rattiin edes ta-
loudellisista syistä. Humalassa 
tapahtuneet onnettomuudet 
eivät kuulu vakuutuksen pii-
riin. 

-Jos joku onnettomuus 
sattuu, kuka kaiken maksaa, 
Perttula heittää ilmoille re-
torisen kysymyksen, mutta 
saa siihen vastauksen ylei-
söltään. 

-Isä, kuuluu jostain opiske-
lijoiden joukosta. 

Ylikonstaapeli muistuttaa 
nuoria ottamaan vastuuta se-
kä itsestään että ystävistään. 

Vaikka oma henki ei olisi 
merkityksellinen, on syytä aja-
tella muita tienkulkijoita ja ka-
vereita kyydissä. Siksi näyttä-
misen halu on parempi jättää 
laillisin racingeihin ja alkoholi 

Kolareissa surmansa saaneista joka viides on 15-24-vuotias. Nuorten kolareihin kuuluu usein samat ainekset: reilu 
ylinopeus, alkoholi, viikonloppuyö, turvavöiden käyttämättömyys ja auto täynnä porukkaa. Kuvan onnettomuus 
sattui märällä tiellä reilun ylinopeuden vuoksi vuonna 2003.

”Vakavista nuorille sattuneista 

liikenneonnettomuuksista 

40 prosenttia tapahtuu 

reilussa ylinopeudessa.

”Vaikka oma henki ei 

olisi merkityksellinen, on 

syytä ajatella muita tienkulkijoita 

ja kavereita kyydissä.

ehdottomasti toiseen kertaan.  
-Vastuu ystävistä tarkoittaa 

myös sitä, että jos kaveri yrit-
tää rattiin kännissä, häntä ei 

saa päästää. Estäkää keinolla 
millä hyvänsä. Yksi hyvä vaih-

toehto on soittaa meille, yli-
konstaapeli kehottaa. 

Koko lehti Koko lehti 
verkossaverkossa

www.alueviesti.fi www.alueviesti.fi 
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www.k1katsastajat.fi 

Määräaikaiskatsastus alkaen 35 euroa, kun varaat ja maksat 
aikasi etukäteen netissä. Tutustu tarkemmin ja varaa oma aikasi 
osoitteessa www.k1katsastajat.fi 

€35
MEIDÄN HINTOJAMME 
KELPAA ESITELLÄ

Puheluiden hinnat: Kiinteän verkon liittymästä 8,21 snt/puh + 3,2 snt/min. 
Matkapuhelimen liittymästä 19 snt/min.

Kahvitarjoilu

K1-Katsastajat | Huittinen
Teollisuustie 5–7, 32700 Huittinen 
Puh. 0306 100 360, avoinna: ma–pe 8.30–17.00
(1.9–31.5 avoinna kuukauden viimeinen lauantai 9.00–14.00)

Määräaikais-
katsastus 
alkaen:

jari.mattila@hinausjariantero.net  
www.hinausjariantero.net

Hinauspalvelua 24 h ympäri Pirkanmaata

040 700 9596
Breakdown recovery  •  Bogsering service

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

PERÄVAUNUT    VENETRAILERIT

AUTO- JA KONEKORJAAMO METSÄMÄKI
Korvenkyläntie 547, Huittinen

Vauhdin hurmaa ja maastomöngintää

Mönkijät koeajossaMönkijät koeajossa
 Marianna Langenoja

En ole koskaan ajanut moot-
toripyörää tai mitään muuta-
kaan pärisevää kaksipyöräistä. 
Minulle polkupyörällä ajami-
nen tuntuu tarpeeksi hurjalta, 
puhumattakaan henkilöautos-
ta. Mutta siinä minä joka tapa-
uksessa istuin, tärisevän mön-
kijän päällä, joka odotteli kier-
roksia koneelleen. Kun olin 
viidennen kerran varmistanut 
MP Rehaxin yrittäjältä Seppo 
Rehakalta, että eihän mönkijä 
missään tapauksessa voisi kei-
kata tai karata käsistäni, suos-
tuin antamaan vehkeelle varo-
vasti kaasua. Meteli vähän yl-
tyi, mutta mitään ei tapahtu-
nut. –Rohkeasti vain, Rehakka 
kannusti. 

Niin me sitten nykien läh-
dimme liikkeelle punaisen ne-
lipyöräisen kanssa. Pienen lu-
mikinoksen jälkeen yhteis-
työmme alkoi sujua kohtalai-
sen hyvin. Minä tosin hoidin 
meistä sen helpomman tehtä-
vän: painoin vuoroin kaasua ja 
vuoroin jarrua. Mönkijäni te-
ki parhaansa pysyäkseen äk-
kinäisten mielialamuutosteni 
mukana. 

Mönkijä jo 
viisivuotiaalle

Mönkijällä ajelu on oikeastaan 
aika trendikästä. Rehakan mu-
kaan mönkijöiden suosio on 
kasvanut huimasti viimeisen 
viiden vuoden aikana. Nii-
den myynti on viimeaikoi-
na jopa tuplaantunut. Samoin 
on käynyt tarjonnalle. Nykyi-
sin mönkijän voi ostaa jo vii-
sivuotiaalle. Minimönkijässä 
on säädettävä kaasu ja kauko-
ojain vanhemmille. Eipä type-
rämpi konsti saada lapsi pois 
tietokoneen ääreltä. 

Mopoikäisille on tietys-
ti mopomönkijöitä, joita saa 
ajaa mopokortilla. Sitten on 
vielä maastomönkijöitä, tielii-
kennemönkijöitä ja työkäyt-
töön soveltuvia traktorimön-
kijöitä, joita ajavat traktori-
kortin omistajat. 

Puuta ympäri 12km/h

Kiersin mopomönkijälläni 
Rehaxin pihapuuta 12 kilo-

metrin tuntivauhdilla. Samaa 
vauhtia pääsisi jalan, mutta 
uskokaa pois, että mönkijäl-
lä nopeus tuntuu paljon hur-
jemmalta. 

–Hyvinhän se menee, Re-
hakka huuteli pihan toisesta 
päästä, kun kiersin puuta var-
maan kymmenettä kertaa. 

Aluksi ajattelin, että mies-
hän piruilee, mutta konei-
den asiantuntija jatkoikin to-
sissaan, että voisin mennä jo 
tielle testailemaan kulkuneu-
voa. 

Katsoin Rehakkaa pöllä-
mystyneenä. Jaa minäkö tiel-
le, jossa on parhaimmillaan 
80km/h nopeusrajoitus? Re-
hakan mielestä ajatus ei ollut 
ollenkaan outo. 

Ei ihan Putajaan asti

Suoralla asfaltilla olikin yl-
lättävän kiva päästellä. Kun 
vastassa ei ollut jatkuvas-
ti mutkia, uskalsin kaasut-
taa huimaan 30 kilomet-
rin tuntivauhtiin. Joko mi-
nä, mönkijäni tai me molem-
mat aloimme siinä vauhdissa 
täristä niin paljon, että höllä-
sin kaasusta. Rehakka sanoi 
myöhemmin, että kaasua oli-
si nimenomaan pitänyt antaa 
enemmän, jolloin värinät oli-
sivat laantuneet.

Päätin tehdä u-käännöksen 
läheisen urheilutalon pihassa. 
Lähestyessäni mutkaa ymmär-
sin, ettei minulla ole hajua-
kaan, onko mönkijässäni vilk-
kua. Keskittyessäni etsimään 
kaikista namiskoista vilkku-
nappulaa ehdin jo unohtaa 
jarrun olemassa olon, ja kaar-
sin pihaan hiukan liian hallit-
semattomasti.  

Pienen hengähdystauon 
jälkeen aivot taas toimivat, ja 
lähdin ajamaan takaisin Reha-
xille. En ollut vieläkään löytä-
nyt vilkkua, joten tulin siihen 
tulokseen, ettei sellaista löydy 
koko menopelistä.  

–Mikäs noin kesti? Minä jo 
luulin, että lähdit Putajaan as-
ti, Rehakka naureskeli kurva-
tessani takaisin turvallisen pi-
hapuun juurelle. 

Vauhti ja 
riipivä g-voima

Olin päässyt jo sen verran hy-
vään makuun koneiden kans-
sa, että uskalsin vielä nousta 
mönkijäasiatuntijan kyytiin ja 
lähteä järeämmällä menope-
lillä liikenteen joukkoon. Kun 
Rehakka kiihdytti tieliiken-

nemönkijän nopeasti, ja mai-
semat alkoivat vaihtua ympä-
rillä tiuhaan, ymmärsin vii-
mein, mitä moottoripyöräi-
lijät tarkoittavat puhuessaan 
vapaudesta. Nopeus tuntui jo-
kaisessa solussa. Oli vain tie, 
vauhti ja omat ajatukset - ja 
mikä riipivä g-voima. 

Jos vain oppisin luotta-
maan koneisiin, mönkijäl-
lä ajelu voisi sopia minul-
le. Vaikkei nopeus todelli-
suudessa olisikaan päätä-
huimaava, se tuntuu siltä, 
kun on kosketuksissa tuulen 
kanssa. Luonto tulee mön-
kijän selässä ihan eri tavalla 
lähelle, kuin auton ikkunan 
takaa katsottuna. Vauhdin 
hurmassa mieleeni pujahti 
selittämätön ajatus siitä, et-
tä maailmahan on mahdolli-
suuksia täynnä. 

Maastossa mönkijällä

Kun kaarsimme takaisin pi-
haan, luulin jo huikean koe-
ajon olevan takana, mutta Re-
hakalla oli vielä yksi yllätys. 
Hän nousi tyylikkään maasto-
mönkijän selkään ja vinkkasi 
minut taakse istumaan. Kypä-
rä siis uusiksi päähän, ja ei kun 
menoksi. 

Maastossa oli hauskaa hu-
ristella, joskin möykkyinen 
alamäki sai sydämeni nou-
semaan kurkkuun.  Vaikkei 
mitään meinannutkaan sat-
tua, pääsimme mäen yllät-
tävän kepeästi alas ja vielä 
ylöskin, luotan tästä lähtien 
mieluummin omiin jalkoihi-
ni. Rehakka kuitenkin huo-
mautti, että mönkijöitä käy-
tetään sellaisissakin maas-
toissa, joihin ei välttämättä 
jalan ole mitään asiaa. Silloin 
renkaiden ympärillä pyörivät 
yleensä telat. Tällaisia mön-
kijöitä käyttävät muun muas-
sa palolaitokset. 

Mittavat lisä-
varustemahdollisuudet 

Maastomönkijä on yleensä 
nelivetoinen, ja siinä on kar-
keat renkaat. Se on tarkoitet-
tu pelkästään maastoajoon, 
eikä sillä saa mennä teitä pit-
kin. Maastomönkijöissä on 
usein myös vinssi edessä, jot-
ta menopeli saataisiin hinattua 
pois ojanpohjalta tarvittaessa. 
Maastomönkijä soveltuu hy-
vin metsänomistajalle. Trak-
torimönkijää sen sijaan käy-
tetään paljon maatiloilla. Mo-
lemmat on tehty ensisijaisesti 
työkäyttöön. Niillä voi muun 
muassa tuoda puita tai kaade-
tun hirven metsästä. Ne toi-
mivat hyvin kalamiehen kul-
kuvälineinä tai vaikka lumi-
kolina. Usein juuri mönkijöil-
lä tehdään myös hiihtoladut. 
Sen lisävarustemahdollisuu-
det ovat niin mittavat. 

Maastomönkijä on metsänomistajalle kätevä työkalu. 
Sen avulla voi tuoda metsästä vaikka kaadettuja puita. 

Koeajoimme Rehaxin yrittäjä Seppo Rehakan kanssa myös tieliikennemönkijän. 

”Oli vain tie, 

vauhti ja omat 

ajatukset.



7AUTO ja LIIKENNEKeskiviikko huhtikuun 14. 2010



AUTO ja LIIKENNE8 Keskiviikko huhtikuun 14. 2010

Hinauspalvelua ympäri Hinauspalvelua ympäri 
Pirkanmaata 10 vuottaPirkanmaata 10 vuotta

 Hannu Virtanen

Kymmenen vuotta toiminut 
Hinaus Jari-Antero Ky ja eri-

tyisesti firman omistaja Jari 
Mattila on nähnyt läheltä hi-
nausalalla tapahtuneen myl-
lerryksen, jonka aikana maa-

hamme on rantautunut alan 
suuria ketjuja kuten Falck, As-
sistanskåren ja Autoliitto jot-
ka kaikki palvelevat 24 H -hi-

nauspalvelukeskuksina. -En-
simmäiset seitsemän vuotta 
olin selkeästi yksityisyrittäjä-
nä ja sen jälkeen kolme vuot-

ta Falckin franchising-yrittä-
jänä. Kun tuo sopimus päät-
tyi vuodenvaihteessa, jatkoin 
jälleen puhtaasti yksityisyrit-
täjänä, muun muassa Falckin 
kanssa yhteistyö jatkuu ali-
hankintana. 

-Yksityisenä toimiminen 
antaa mahdollisuuden palvella 
kaikkia ketjuja ynnä muita sa-
manaikaisesti. Tämä on kaik-
kien osapuolten etu ja mah-
dollistaa nopean ja parhaan 
lopputuloksen.

Maaseudulla matkan kes-
keydyttyä ajoneuvon lisäk-
si on monesti hinausyrittäjän 
huolehdittava myös asiakkaan 
matkan jatkumisesta. Paikal-
listuntemus edesauttaa mo-
nissakin tilanteissa.  

-Sastamala on laaja-alue. 
Paikallistuntemus korostuu 
erityisesti haja-asutusalueilla, 
ja esimerkiksi kesällä turistin 
kannalta ajateltuna Sastamala 
on laaja käsite.

Palvelua ympäri 
vuorokauden

Hinaus Jari-Anteron asema-
paikka on Sastamalan Kar-
kussa. Yritys aloitti toimintan-
sa maaliskuussa 2000. Hinaus-
palvelulla on nyt kaksi autoa 
ajossa ja kolmas rakenteilla. 
Firmassa on omistajan lisäk-
si yksi työntekijä. Kaikenlaiset 
hinaukset onnistuvat ja palve-
lu pelaa ympäri vuorokauden 
vuoden jokaisena päivänä.

Mattilan mukaan tavalli-
sin tilanne on sellainen, että 
uusimainen auto on sammu-
nut kesken ajon ja joku häi-
riövalo palaa tai että asiakas 
käy kaupassa eikä auto läh-
de parkkipaikalta enää käyn-
tiin. Ajonestolaite on voinut 
tehdä tepposen, mutta kaiken 
kaikkiaan nykytekniikan hie-
noudet - sähköiset käsijarrut 
ja ohjauslukot - aiheuttavat 

haasteita. Myös väärin tan-
kattuja autoja käydään nou-
tamassa.

-Paikan päälläkin yritetään 
korjata, mutta nykytekniikka 
on vaativaa. Myös ovien avaa-
minen on osa palvelua.

-Moottoripyöräily on li-
sääntynyt niin paljon, että 
moottoripyörät ovat jo selkeä 
osa toimintaa kesällä ja tuovat 
oman lisänsä työhön.

Päättynyt talvi oli pitkästä 
aikaa kova talvi myös autoille.

-Yhden kerran kymmenen 
vuoden aikana on ollut hi-
nauksia enemmän kuin vii-
me talvena. Talvella 2006-07 
tilanne oli yhtä hankala. Hi-
nausalalla on ollut paljon töi-
tä, sillä pitkät pakkasjaksot 
vaikeuttivat käynnistyksiä ja 
runsas lumen märä liikenteen 
sujumista.

Mitä jos..?

Jari Mattila korostaa automat-
kan keskeytymisen ennakoin-
nissa muutamia seikkoja. Niis-
tä yksi tärkeimmistä liittyy va-
kuutukseen.

-Kun asiakas tekee uuden 
vakuutuksen, kannattaa huo-
lehtia siitä, että se kattaa hi-
nauspalvelun. Hinausvakuu-
tuksessa ei ole omavastuuta 
eikä bonusmenetyksiä, vaan 
vakuutusyhtiö maksaa hi-
nauksen.

-Muistakaa siis tarkistaa 
omat vakuutuksenne, että hi-
nausvakuutus on voimassa.

-Tutustu myös oman auton 
hinauspisteisiin ja huoleh-
di siitä, että hinauslenkki on 
tallella autossa. Kun alkupe-
räinen, paikalleen ruuvattava 
vetolenkki on tallessa, se no-
peuttaa hinaustoimintaa. 

-Tämä on perusasia, josta 
huolehtiminen ei paljon vaadi 
mutta on suuri apu, jos matka 
keskeytyy.

Jari Mattilan yritys Hinauspalvelu Jari-Antero aloitti toimintansa tasan kymmenen vuotta sitten.
Kun auton alkuperäinen, paikalleen ruuvattava veto-
lenkki on tallessa, se nopeuttaa hinaustoimintaa.

Kun matka keskeytyy, paikallinen hinauspalvelu tuntee kulmakunnan ja osaa tulla pian paikalle. Auto vedetään 
kauko-ohjattavalla vaijerilla lavalle ja matka korjaamolle voi alkaa.

ALUEENSA

KATTAVIN
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Hyundain uusi i30 Blue Drive™ -mallisto 

Sekä laatu ettäSekä laatu että
innovaatio kohdallaaninnovaatio kohdallaan
i30 Blue DriveTM -mallisto 
on Hyundain ensimmäinen 

Euroopan markkinoille tuo-
ma Blue DriveTM 

-sarjaan kuuluva mallis-
to. Edistyksellistä teknologiaa 

hyödyntävässä i30 Blue Dri-
veTM -mallistossa käytetään 

esimerkiksi ISG -tekniikkaa, 
jolla on onnistuttu vähentä-
mään päästöjä merkittävästi, 
jopa 10 g/km ja polttoaineen 
kulutusta 0,4 litraa/100 km. 

ISG sammuttaa ja start-
taa moottorin automaattises-
ti esimerkiksi ruuhkajonos-
sa tai liikennevaloissa seisot-
taessa, kun akussa on riittävä 
varaustaso eivätkä muut toi-
minnot, esimerkiksi ilmas-
tointi, pidä moottoria käyn-
nissä. Stop and Go -tekniik-
ka toimii manuaalivaihteisis-

sa autoissa. 
Nyt Suo-
meen saa-

dut Blue 
D r i -
veTM-
m a l -
lit ovat 
i 3 0 : n 

1,4- ja 
1,6-litraiset 

bensiinimoot-
torit ja 1,6-litraiset die-

selmoottorit. 
Blue Drive TM -mallistos-

sa polttoaineen säästymiseen 
ja päästöjen pienenemiseen 
vaikuttaa myös uusi elekroni-
nen virran hallintajärjestelmä. 
Järjestelmä ei lataa akkua sil-
loin, kun moottoria muuten-
kin kuormitetaan esimerkiksi 
ylämäessä. Akku alkaa latau-
tua taas alamäessä, kun moot-
torin kuormitus pienenee. 

Hyundain tavoitteena on 
kehittää tuotteita kestävän 
liikkumisen ideologiaa nou-
dattaen ja päästä asteittain 
0-päästöisiin autoihin. Hyun-
dain Euroopassa tammi-kesä-
kuussa 2009 myymien auto-
jen CO2-päästöt olivat jo 12,8 
prosenttia pienemmät kuin 
vuonna 2008 vastaavana ai-
kana.

Hyundai i30 Blue DriveTM -mallisto on erinomainen vaihtoehto tämän päivän vastuulliselle ja ympäristötietoi-
selle autoilijalle.

g y
sa autoissa.

Nyt 
mee

du
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v
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torit ja 1 6 litrais

Esimerkillistä muunneltavuutta ja ajettavuutta 

Vielä yksi uusi Vielä yksi uusi 
vaihtoehto Peugeotin vaihtoehto Peugeotin 
perheautomallistoon perheautomallistoon 
Peugeotin autoinsinööreille 
annettiin tehtäväksi suunni-
tella kompakti ja ennen kaik-
kea ajomukavuudeltaan se-
kä muunneltavuudeltaan kor-
keatasoinen tila-auto. Työn tu-
loksena esittelyssä on nyt PSA 
Peugeot Citroën -yhtymän par-
haista paloista koottu ja hieno-
säädetty uutuustuote, Peugeot 
5008, joka onnistuneesti jat-
kaa 3008:n viitoittamaa linjaa. 
Tässä 5- tai 7-paikkaisessa lin-
jakkaassa tila-autossa yhdistyy 
huipputeknologia lapsiperheen 

tarpeita vastaavaan käytännöl-
lisyyteen.  

Muotoilultaan 5008 on lin-
jakas ja omaleimainen, hel-
posti aidoksi Peugeotiksi tun-
nistettavissa. Istuimet on sijoi-
tettu farmarimallia korkeam-
malle, minkä ansiosta autoon 
on erittäin helppo istuutua. 
Laajasti aukeavat etu-ja taka-
ovet helpottavat kulkua eri is-
tuinriveille. Korkean istuma-
asennon ansiosta autosta nä-
kee erittäin hyvin ulos ja auton 
ulkomitat on helppo arvioida. 

Viisi- ja seitsenpaikkaise-
na saatava Peugeot 5008 on 
4,53 metriä pitkä ja 1,64 met-

riä korkea. Peugeot 5008 mu-
kautuu alati muuttuviin tilan-
käyttötarpeisiin. Toisen rivin 
kolme erillistä, samankokois-
ta istuinta voidaan kätevästi 
taittaa kokoon yksi kerrallaan 
tavaratilan kasvattamisek-
si.  Istuimet taitettuina kuor-
matilan lattia on täysin tasai-
nen takaluukun kynnyksestä 
lähtien.  Todella pitkien tava-
roiden kuljettamiseksi myös 
etumatkustajan istuimen sel-
känoja voidaan kaataa. Täl-
löin kuljetustilan pituus taka-

luukusta kojelautaan on 2,76 
m. Kun kolmannen rivin is-
tuimia ei käytetä, menevät ne 
kätevästi piiloon tavaratilan 
lattian alle.  

Viihtyisän matkanteon 
ensisijaisena salaisuutena 
5008:ssä on erittäin huolel-
lisesti toteutettu äänieristys. 
Kolmannen istuinrivin mat-
kustajat voivat ääntä korotta-
matta keskustella etupenkki-
läisten kanssa. Lisäksi 5008:n 
matkustajille on tarjolla mo-
nenlaista ajanvietettä. Au-
diojärjestelmään on kytket-
ty käsinelokeroon sijoitettu 
Jack-liitin, jonka kautta voi-
daan yhdistää ulkoinen soi-
tin tai syöttää musiikkia au-
diojärjestelmän kovalevylle. 
Toisen istuinrivin matkusta-
jien viihdytykseksi on tarjol-
la multimediavarustus, johon 
kuuluvat etuistuinten pään-
tukiin upotetut 7-tuumaiset 
värinäyttöruudut ja liitäntä-
konsoli, johon voidaan kyt-
keä monenlaisia ulkoisia au-
dio-/videolaitteita. Langatto-
mien Bluetooth-kuulokkei-
den ansiosta ohjelman ääni 
ei häiritse muita matkustajia 
ja äänenlaatu on erittäin hy-
vä. Kuuluvuus on yhtä hyvä 
missä tahansa kohdassa mat-
kustamoa. 

5008:n moottorivaihtoeh-
dot edustavat Peugeotin tek-
nistä osaamista parhaimmil-
laan ja täyttävät kompaktin 
tila-auton vaatimukset. Pre-
mium-varustetasosta alka-
en THP 156 ja  HDi 150 FAP 
-moottoreilla ja käsivalintai-
sella vaihteistolla varustetuissa 
versioissa kuljettajan apuna on 
vaihdeopastin, joka kehottaa 
selkeällä mittaristoon ilmes-
tyvällä vihreällä tai punaisel-
la nuolivalolla kuljettajaa va-
litsemaan ajotilanteeseen so-
pivan vaihteen.  Tottelevainen 
kuljettaja saavuttaa toiminnon 
avulla polttoainesäästöjä. 

Alkuvaiheessa 5008-mallis-
toon tulee tarjolle kaksi ben-
siinimoottoria ja kolme diese-
liä.  Kaikki kolme HDi-diesel-
moottoria on varustettu FAP-
hiukkassuodattimella.  

Peugeot 5008:lle myönnet-
tiin turvallisuudesta täydet 
viisi tähteä Euro NCAP:n tör-
mäystestissä. Peugeot 5008:n kehitystyön tavoitteena oli ensiluokkainen matkustusmukavuus sekä erinomaiset ajo-ominaisuudet.

PARASTA TEILLE 
TARJOUSHINTAAN!
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PARASTA TEILLE 
TARJOUSHINTAAN!

175/65R14
Hinta sisältää:

4 rengasta, 
kierrätysmaksun,

vannetyöt,
tasapainotuksen

ja allevaihdon.
Tarjoukset voimassa 

31.5.2010 saakka.

timo.keskinen@vammalanrengaspalvelu.fi
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Autohuollot ja korjaukset.
Nyt myös tuulilasin vaihdot.

Poikkikatu 12, Vammala
Puh. 0400 229 025

Avoinna ark. 8.30-17.00

Nissanin crossover-mallit Nissanin crossover-mallit 
Qashqai ja Qashqai+2 Qashqai ja Qashqai+2 
ovat uudistuneetovat uudistuneet
Uudistuksia on tehty mm. 
muotoiluun ja nämä muu-
tokset ovat pienentäneet C02 
päästöjä.

Qashqain ja Qashqai+2:n 
näkyvimmät ulkoiset muu-
tokset ovat täysin uudistu-
neet konepelti, etupuskuri, 
lokasuojat, etumaski ja etu-
valot. Etuosan uuden muo-
toilun lisäksi auton koriin on 
tehty aerodynaamisia omi-
naisuuksia parantavia muu-
toksia, joiden ansiosta nii-
den ilmanvastuskerroin on 
pudonnut 0,34:stä 0,33:een. 
Ilmanvastuksen pienentä-
miseksi myös takavaloja on 
uudistettu. Takavaloissa pe-
ruutus- ja suuntamerkkiva-
lojen sisältävä yläosa on nyt 
kirkas, jarru- ja ajovalojen 
sisältävä alaosa taas punai-
nen. Jarruja takavalot toimi-
vat uudistuneissa Qashqai- ja 
Qashqai+2-malleissa 12 LED 
-valoilla näkyvyyden paran-
tamiseksi.

Molempiin autoihin on 
valittavana kaksi uutta ko-
riväriä: Magnetic Red ja Ti-
tanium Grey. Väreillä halu-
taan täydentää uuden muo-
toilun tuomaa hienostunei-
suutta. Saatavana on myös 
kaksi uutta viisipuolaista ke-
vytmetallivannemallia, jois-
ta toinen on 16- ja toinen 
17-tuumainen.

Sisätilojen näkyvimmät uu-
distukset ovat näytöissä, ver-
hoilussa ja säilytyslokeroissa. 
Qashqain ja Qashqai+2:n mit-
taristojen ja ajotietokoneen lu-
ettavuutta ja selkeyttä on pa-
rannettu. 

 Sisätilojen näkyvimmät uudistukset ovat näytöissä, verhoilussa ja säilytyslokeroissa.

Sisätilojen uute-
na verhoiluvaih-
toehtona on 
vaalea Sto-
ne leather 
nahkaver-
hoilu, jo-
hon yhdis-
tyvät mus-
ta ovien ylä-
osien verhoilu ja 
kojelauta. Yhdessä 

vaaleanharmaan 
matkustamon 

alaosan kans-
sa sisätilojen 
ilmapiiristä 
muodostuu 
valoisa ja 
lämmin. Si-

sätilojen etu-
jalkatilaan on 

myös lisätty va-
laistus.

Yleistä matkustusmuka-
vuutta lisäävät pienentyneet 
ajoääni- ja tärinätasot. Rinta-
pellin äänieristystä on paran-
nettu monikerroksisella vai-
mennusmateriaalilla, ja autoi-
hin on asennettu akustisesti 
vaimennettu tuulilasi. Ajovii-
masta syntyvää melua A-pi-
larin ympärillä taas on vähen-
netty uudella ikkunoiden tii-
visteratkaisulla.

Uusien Qashqai- ja 
Qashqai+2-mallien jousituk-
seen on tehty pieniä, mutta 
merkittäviä muutoksia, joilla 
ajomukavuus ja alustan rea-
gointi paranevat entisestään.

Uutuus on Pure Drive 129 
g -malliversio. Nimi viittaa 
Qashqain alentuneisiin hii-
lidioksidipäästöihin 137:stä 
129:ään grammaan per kilo-
metri.

en uute-
uvaih-
on 

ylä-
oilu ja 
Yhdessä

vaalea
mat
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Ford Powershift -vaihteiston Ford Powershift -vaihteiston 
saa nyt myös Mondeoon saa nyt myös Mondeoon 
Tehokas ja pehmeästi vaihta-
va 6-nopeuksinen Ford Po-
werShift  -kaksoiskytkinvaih-
teisto on täydellinen pari sekä 
uuden suoraruiskutusbensii-
nimoottorin kuin dieselkäyt-
töisen yhteispaineruiskutus-
moottorin kanssa. Vaihteisto 
on vakiona 2.0-litraisen Eco-
Boost SCTi -moottorin kans-
sa ja saatavana valinnaisena 
Duratorq TDCi -moottorin 
140- ja 163-hevosvoimaisiin 
(103 ja 120 kW) versioihin. 
Dieselmoottorilla varustettu 
Mondeo kuluttaa polttoainet-
ta vain 5,6 l/100 km keskimää-
räisten CO2-päästöjen ollessa 
149 g/km.

Ford PowerShift  -vaihteis-
to, jonka Ford/GETRAG-yh-
teenliittymä on kehittänyt, 
koostuu periaatteessa kahdes-
ta rinnakkain toimivasta sivu-
akselilla varustetusta vaihteis-
tosta, joissa kummassakin on 
oma märkäkytkinyksikkön-
sä. Kiitos akselijaon, jossa toi-
sessa on parittomat vaihteet 1, 
3 ja 5 ja toisessa parilliset 2, 4 
ja 6, seuraava vaihteenvaihto 
voidaan valmistella esivalitse-
malla vaihde auton liikkuessa 
ja vedon ollessa päällä. 

Vaihtaminen tapahtuu mo-
lempien kytkinten päinvastai-
sesta aktivoinnista (auki/kiin-
ni) ja ne toimivat samanai-
kaisesti mahdollistaen lähes 
katkeamattoman voiman vä-
lityksen vaihteenvaihdon ai-
kana. 

Verrattuna tavalliseen au-
tomaattivaihteistoon Ford Po-
werShift  -vaihteisto tarjoaa lu-

kuisia etuja. Se ei vaadi mo-
nimutkaisia järjestelmiä, 
kuten momentin-
muuntimia, pla-
neettapyörästöjä, 
useita märkäkyt-
kimiä ja jarruvan-
teita, jotka kaikki 
vähentävät vaihteis-
ton hyötysuhdetta. 

Lopputulos on vaikuttava: 
Ford PowerShift  -vaihteis-

to tarjoaa tavallisen 
automaattivaihteis-
ton helppouden ja 
käyttömukavuu-
den sekä manuaa-

livaihteiston suori-
tuskyvyn. Lisäksi sen 

myötä vaihteenvaihto on 

nopeaa ja urheilullista sekä 
erittäin sujuvaa. Ford Power-
Shift  -vaihteiston etuina ovat 
myös korkea vääntömomen-
tin välityskapasiteetti ja väli-
tyssuhteiden rajoittamattoman 
valinta, minkä vuoksi se sopii 
erinomaisesti nykyaikaisen ja 
suorituskykyisen dieselmoot-
torin pariksi.

Ford Powershift  -vaihteiston saa nyt myös Mondeoon, vakiona se on 2.0-litraisen EcoBoost -moottorin kanssa ja 
saatavilla tehokkaimpiin 2.0 TDCi-dieseleihin.  

ei vaadi mo-
jestelmiä, 
ntin-
la-
ä, 
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n-
kki 
teis-
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Ajokorttiin kolmen Ajokorttiin kolmen 
kuvan vaihtuva kuvan vaihtuva 
turvaelementti turvaelementti 
Huhtikuun alussa Liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi ) otti 
Suomessa käyttöön uuden ajo-
kortin, jossa on uudentyyppi-
nen turvaelementti. Kortin 
oikeassa alakulmassa on ns. 
CLI-linssi, jossa katselukul-
masta riippuen näkyy joko 
kortin haltijan syntymävuo-
si, Trafi n tunnus tai FIN. Nyt 
käyttöön otettu kortti on en-
simmäinen maailmassa, jossa 
käytetään kolmikuvaista CLI-
linssiä.

Korkean turvatason kort-
tien valmistuksen tuotekehi-
tyksen tuloksena uudessa ajo-
kortissa on muuttuva laserilla 
yksilöity kenttä, jossa esiintyy 
kolme erilaista tietoa CLI-tek-

niikalle tyypillisen kahden tie-
don sijaan. 

Muutoksen tuloksena käyt-
töön otettu kortti on aiempaa 
turvallisempi ja laadultaan pa-
rempi.  

Uudet ajokortit valmistaa 
ja yksilöi Gemalto Oy, joka on 
valmistanut kortteja vuodesta 
1989 lähtien.

Ajokortteja luovutettiin 
vuonna 2009 kaksoiskappa-
leet ja ajo-oikeuksien koro-
tukset yms. mukaan luettuna 
noin 400 000. 

Vuoden lopussa kortteja 
oli voimassa 3,54 miljoonaa. 
Näistä vanhoja pahvikortteja 
oli vajaat 550 000 ja isoja muo-
vikortteja noin 850 000. 
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Sähköpyörät yleistyvät Sähköpyörät yleistyvät 
eläkeläisten keskuudessaeläkeläisten keskuudessa

 Minna Isotalo

Uusin villitys polkupyöräili-
jöiden keskuudessa on sähkö-
pyörä. Kyseisiä kulkuneuvo-
ja on ollut Kesport Järvisellä 
myynnissä neljä vuotta, mut-
ta viime kesästä alkaen ky-
syntä on kasvanut Sastama-
lassa huimasti. -Syksyllä säh-
köpyöräerä myytiin loppuun. 
Eräs mummu jutteli, että säh-
köpyörällä pääsee käteväs-
ti mattopyykille, kun muuten 
ei oma veto riittäisi painavan 
kuorman kanssa pyöräilyyn, 
kauppias Kari-Matti Järvinen 
muistelee.

Sähköpyörääkin joutuu 
polkemaan, mutta meno on 
tavalliseen pyörään verrattuna 
kevyttä. -Sähköpyörällä polke-
minen on tehostettua, pyöräi-
lijä saa ikään kuin vetoapua 
liikkumiseen. Yhdellä akun 
latauksella polkee noin 50 ki-
lometriä.

Järvinen kertoo, että sähkö-
pyörää ostavat eniten eläkeläi-
set, mutta menopeli on oivalli-
nen kenelle tahansa pidempää 
matkaa polkeville. -Työmatkat 
taittuvat mukavasti, eikä hom-
ma käy liian raskaaksi. Myös 
bensan kallis hinta ja ekolo-
gisen ajattelun yleistyminen 
vaikuttavat myönteisesti säh-
köpyörien menekkiin. Pyöräi-
lymaa Hollannissa sähköpyö-
riä myydään kuulemma todel-
la paljon.

Ylämäet ei 
tunnu missään

Sastamalan Torisevankadun 
päässä asuvan Marjatta Laak-
son kotimatkan varrelle osuu 
aina ylämäkiä. Iän alkaessa 
painaa Laakso kyllästyi ylä-

mäissä puuskuttamiseen. -Ko-
tiin päästyäni olin niin poik-
ki, etten saanut edes kissaa sa-
notuksi. Viime keväänä han-
kin sähköpyörän, ja naapuri 
ihmetteli, että oletpas sinä hy-

vässä kunnossa, kun pyöräilin 
aika vauhdikkaasti ja hengäs-
tymättä mäkeä ylös. 

Marjatta Laaksolle sähkö-
pyörän ostaminen on tuonut 
lisää pyöräilyvuosia. Hankin-

nalla on ollut muitakin myön-
teisiä seurauksia. 

-Kun jonkun nuoremman 
henkilön tai miehen ohittaa, 
niin se on aina juhlahetki, hän 
naurahtaa.

Sähköpyörällä matka taittuu Kari-Matti Järvinen (vasemmalla) mukaan nopeasti ja 
vaivattomasti. Ville Välimaa huoltaa kaikenlaiset menopelit kuntoon.
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Hoitamaton Hoitamaton 
uniapnea on uniapnea on 
liikenneriskiliikenneriski
Päiväaikainen 
väsymys ja 
nukahtelutai-
pumus voivat 
koitua kohta-
lokkaiksi au-
ton kuljetta-
jalle ja muul-
le liikenteel-
le.  Väsyneenä 
ajamiseen liit-
tyy aina ris-
ki joutua lii-
kenneonnet-
tomuuteen, 
ja hoitama-
tonta uniap-
neaa sairasta-
villa se on moninkertainen. 
Sillä, kuinka vaikea-asteinen 
uniapnea on kyseessä, ei ole 
merkitystä riskin suuruuden 
kannalta.

- Keskimäärin hoita-
maton uniapnea kolmin-
kertaistaa liikenneonnet-
tomuuteen joutumisen 
riskin. Sen sijaan selvää 
yhteyttä uniapnean vaike-
usasteen ja liikenneonnet-
tomuusriskin välillä ei tut-
kimuksissa ole voitu vah-
vistaa, sanoo tutkimus-
professori Mikael Sallinen 
Työterveyslaitoksesta.

Autoilijan kannattaa ha-
keutua tutkimuksiin, kun 
havaitsee itsessään tiettyjä 
hälyttäviä merkkejä.

- Tällaisia merkkejä ovat 
esimerkiksi nukahtelu epä-
tavallisissa tilanteissa - ku-
ten liikennevaloissa odot-
taessa, alituinen voimakas 
päiväaikainen väsymys se-
kä kumppanin havainnot 
voimakkaasta epätasaises-
ta kuorsauksesta tai unen-
aikaisista hengityskatkok-
sista, Sallinen ohjeistaa.

Tauot pitkillä ajomat-
koilla ovat tärkeitä. Väsy-
neenä ei pidä lähteä aja-
maan pitkiä matkoja ol-
lenkaan. Onnettomuuteen 
joutumiseen ei tarvita edes 
nukahtamista - tarkkaavai-
suuden herpaantuminen 
riittää.

- Uniapneassa, aivan 
kuten univajeessa, yhte-
näisen ajon kestäminen pi-
dempään lisää ajovirhei-
den määrää huomattavas-
ti. Riittämätön uni altis-
taa onnettomuuksille sekä 
monille sairauksille, sillä 
se vaikuttaa epäedullises-
ti ihmisen fysiologisiin ja 
hormonaalisiin toimintoi-
hin, aivojen kykyyn vas-
taanottaa ja käsitellä tietoa 
sekä mielialaan. Vuoro-
kauden valvominen vastaa 
noin 0,5 promillen huma-
latilaa. Suunnilleen sama 
vaikutus nähdään silloin, 

kun henkilö nukkuu vain 
puolet yöunestaan viiden 
vuorokauden ajan, Salli-
nen kertoo.

Ota väsymyksen 
merkit tosissaan

Joka viides kuljettaja on 
joskus nukahtanut rattiin. 
Miehillä todennäköisyys 
on 2,5-kertainen naisiin 
verrattuna.

Rattiin nukahtamiset tai 
läheltä piti -tilanteet ovat 
yleisiä aamuyön tunteina 
kello 01-05, toinen riskial-
tis aika on iltapäivällä kel-
lo 14-18.

Kuljettajan tahdonvoi-
ma väsymyksen voittami-
seen ei riitä. Aivot aloitta-
vat nukkumisen ilman ih-
misen lupaa.

Haukottelu on ensim-
mäinen varoitus väsymyk-
sestä, silmien painuminen 
väkisin kiinni viimeinen. 
Viimeistään tässä vaihees-
sa on syytä pitää kunnon 
tauko.

Vireystasoa ja keskit-
tymiskykyä voi parantaa 
nauttimalla kofeiinipitoi-
sen juoman ja ottamalla 
sen jälkeen 15-20 minuu-
tin nokoset. Jaloittelu ul-
kona, Ikkunan avaaminen, 
selkänojan kohottaminen 
tai radion kuunteleminen 
kovalla ei virkistä mainit-
tavasti. Parempi kuin ajaa 
yhteen menoon pitkä mat-
ka on kuitenkin pysähtyä ja 
pitää jaloittelutauko.

Lieväkin univaje on kul-
jettajalla kohtalokasta eri-
tyisesti silloin, kun se yh-
distyy edes pieneen mää-
rään alkoholia. Tällöin 
univajeen ja alkoholin epä-
edulliset vaikutukset aja-
miseen kasautuvat.

Uniapnean aiheuttama 
päiväväsymys ja riski jou-
tua liikenneonnettomuu-
teen vähenee tunnista-
malla sairaus ja hoitamal-
la sitä.

moottorina on Start-Stop-jär-
jestelmällä varustettu 2.0 lit-
ran TDI-moottori teholtaan 
103 kW . 2.0 TDI:n yhdistel-
mäkulutus on 5,5 l/100 km ja 
CO2-päästöt 145 g/km. Yh-
dellä tankillisella (70 l) Sha-
ran kulkee 1  273 km – Suo-
men päästä päähän. 

Etuvetoisen Sharanin va-
kiovaihteistona on käsivaih-

teisto, automaatiksi voi valita 
DSG-kaksoiskytkinvaihteisto. 
4MOTION-nelivetoversio on 
aina käsivaihteinen.

Sharanin istuimet on si-
joitettu kolmeen riviin, joista 
kolmannen rivin istuimet on 
taitettavissa lattian alle, jolloin 
käytössä on yhtenäinen tasai-
nen 1,3 metrin tavaratila. Ti-
laa ikkunan alareunaan kuor-

mattaessa on 711 litraa ja ko-
konaisuudessaan 1 167 litraa. 

Keskimmäisen istuinrivin 
istuimet liikkuvat pituussuun-
nassa, mikä helpottaa kulkua 
takimmaisille istuimille. 

Toisen rivin istuimet 
on helposti käännettävis-
sä myös niin, että tavarati-
lan syvyydeksi etuistuimien 
selkänojiin saakka mitattuna 

saadaan 2,1 metriä. Maksi-
missaan tavaratilan tilavuus 
on 2 297 litraa. 

Sharanin lisävarustelistal-
ta löytyvät mm. sähkökäyttöi-
set liukuovet, Panorama-kat-
toluukku, mukautuva alustan-
säätöjärjestelmä, mukautuva 
vakionopeudensäätö etäisyys-
tutkineen  ja sähköisesti esiin 
kääntyvä vetokoukku.

Uudistunut Toyota Uudistunut Toyota 
Auris antaa enemmän Auris antaa enemmän 
Vuonna 2007 ensiesitelty To-
yota Auris uudistui merkittä-
västi. Ulkonäköä, laadukkuut-
ta, ergonomiaa ja ajo-ominai-
suuksia on hiottu huolellisesti. 
Nykyaikainen moottorimal-
listo takaa matalat kulutus- 

ja päästöarvot. Auris korvasi 
kolme vuotta sitten Corollan 
hatchback-mallin. Toteutuk-
sen kulmakiviä olivat tilavuus, 
mukavuus, käytännöllisyys ja 
luotettavuus yhdistettynä tur-
vallisuuteen sekä kohtuulli-

siin käyttökuluihin. Uudistu-
nut Auris tarjoaa käyttäjilleen 
yhä vahvemmin näitä arvoja, 
ja se puhuttelee myös uuden-
laisia C-segmentin asiakkaita.

Muutokset vahvistavat Au-
risin Toyota-ilmettä sekä itse-

varmaa ja energistä olemus-
ta. Asiakkailta saatu palaute 
on huomioitu monissa paran-
nuksissa. Laadukkuutta, ma-
teriaaleja, mukavuutta, säily-
tystiloja ja yleistä olemusta on 
kohennettu.

Toyotan C-segmentin 
markkinaosuus Euroopassa on 
noussut kilpailukykyisen mal-
liston myötä. Suomessa Auris 
on saavuttanut parhaimmil-
laan lähes yhdeksän prosentin 
osuuden luokkansa kokonais-
myynnistä, ja teillämme liik-
kuukin jo yli 7 500 Aurisia.

Toyota on panostanut pitkä-
jänteisesti ympäristöystävällisen 
autotekniikan kehitystyöhön. 
Euroopassa myytyjen Toyota-
henkilöautojen keskimääräinen 
hiilidioksidipäästöarvo on las-
kenut kahden viime vuoden ai-
kana peräti 21,2 g/km – vuonna 
2009 keskiarvo oli 130,2 g/km. 

Kaikki nykyisen Aurisin 
neljä varustetasoa ovat tarjol-
la jatkossakin, mutta hieman 
uudistuneilla sisällöillä. Näi-
den lisäksi varustetasovalikoi-
ma täydentyy yhdellä uudella 
varustetasolla, Linea S:llä, jo-
ka asettuu Linea Solin yläpuo-
lelle täydentäen sitä näyttävil-
lä ja urheilullisilla varusteilla.

Uusi Auris liittyy keulan ilmeeltään tiiviisti Verson, Avensiksen ja Priuksen muodostamaan Toyota-uutuusmallien 
joukkoon. Konepelti muotoiltiin uudelleen ja etupuskurin ilmanottoaukkoa kasvatettiin. 

Uusi Volkswagen Sharan Uusi Volkswagen Sharan 
tulee Suomeen syksyllätulee Suomeen syksyllä
Volkswagen esitteli Geneven 
autonäyttelyssä uuden Sharan-
tila-auton, joka saapuu syksyl-
lä myös Suomen markkinoil-
le. Sharanin sulavat linjat ovat 
syntyneet Volkswagen-konser-
nin pääsuunnittelijan Walter 
de’Silvan ja Volkswagenin pää-
suunnittelijan Klaus Bischoffi  n 
yhteistyönä. Sharan on mitoil-
taan iso tila-auto: pituutta uu-
tuudella on 4,85 metriä, leve-
yttä 1,9 ja korkeutta 1,72 met-
riä. Akselivälillä on mittaa 2,92 
metriä. Suurien vakiovarustee-
na saatavien takaliukuovien 
ansiosta pääsy kolmannellekin 
istuinriville käy kätevästi.

Sharanin Suomen varus-
telutasot ovat Comfortline ja 
Highline. Jälkimmäinen on 
aina 5-paikkainen 4MOTI-
ON-nelivetoversio. Molem-
mat versiot ovat BlueMotion 
Technology -malleja, joiden 

Sharanin sulavat linjat ovat syntyneet Volkswagen-konsernin pääsuunnittelijan Walter de’Silvan ja Volkswagenin 
pääsuunnittelijan Klaus Bischoffi  n yhteistyönä.

Tulvat, vesi tiellä ja painorajoitukset Tulvat, vesi tiellä ja painorajoitukset 
haittaavat liikennettä keväisinhaittaavat liikennettä keväisin
Sulamisvedet vaivaavat tänä 
keväänä monin tavoin eten-
kin alempaa tieverkkoa. Rum-
puja on tukossa ja vesi valuu 
kaivoihin ja kellareihin. Joilla-
kin tieosuuksilla vesi on nous-
sut tielle ja haittaa liikennettä 
sinä määrin, että tiet on pitä-
nyt sulkea liikenteeltä. Keliri-
kosta johtuvia painorajoituk-
sia on yli tuhannella kilomet-
rillä tiestöä.

Pääosassa maata kevään 
sulamisvesitilanne on lähellä 
keskimääräistä kevättä, mut-
ta etelärannikolla, Varsinais-

Suomessa ja Pirkanmaalla ti-
lanne on kuitenkin keskimää-
räistä vaikeampi.

Ongelmia on eniten ta-
vanomaisissa lätäköitymisel-
le alttiissa kohdissa, esimer-
kiksi notkopaikoissa, varsin-
kin pengerkaiteiden kohdalla, 
jos alla olevaan jäävalliin ei ole 
tehty veden virtausaukkoja. 

Kevyen liikenteen välikais-
toista voi vettä tulla helpos-
ti tielle. 

Osassa alueita ongelmia 
esiintyy tasaisesti alemmalla 
tiestöllä.

Alueurakoitsijat 
keskeisessä roolissa

Alueurakoitsijat, aluevastaa-
vat ja laadunvalvontakonsultti 
tarkkailevat tehostetusti ties-
töä ja informoivat Liikennevi-
rastoa ongelmista. Tiestötar-
kastuksia on lisätty varsinkin 
akuuteilla alueilla. 

Yllättäviin tulvakohtiin on 
varattu ylivuotoputkia, jot-
ka tarvittaessa asennetaan lii-
kenteen läpikulun turvaami-
seksi. Paikallistuntemuksesta 
ja pitkäaikaisesta kokemuk-

sesta on huomattavasti etua 
sulamisvesitilanteen hallin-
nassa.

Urakoitsijat ovat velvolli-
sia varoittamaan liikennettä 
asianmukaisesti vesivaaroista. 
Tulvakohtien merkitsemiseen 
on varauduttu. Liikenteeno-
hjaus kaventuneilla kohteilla 
hoidetaan varoitusmerkein ja 
tarvittaessa alennetuin nope-
usrajoituksin sekä liikenteen-
ohjauskartioilla. 

Ajoradan sulkeminen su-
lamisveden vuoksi on hyvin 
harvinaista.

Joka viides kuljettaja on joskus nu-
kahtanut rattiin. Miehillä toden-
näköisyys on 2,5-kertainen naisiin 
verrattuna.



AUTO ja LIIKENNE16 Keskiviikko huhtikuun 14. 2010

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

Vaihdamme myös halvempaan.

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

Ensimmäinen kk-erä vaikka toukokuussa.

TEE HYVÄ KAUPPA LOIMAALLA!

PAREMPI
Uusi Škoda Octavia

SIMPLY CLEVER

 

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

nautit entistä laadukkaammista materiaaleista, upeasta muotoilusta ja poikkeuksellisesta käytettä -

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

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

Sokerina pohjalla – uusi Octavia on hinnaltaankin parempi. Tervetuloa!

Uusi Škoda Octavia
 
 

  

Yhdistetty EU-kulutus ja CO 2 -päästöt: 

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

Arvioitu kokonaishinta  18.959,00 
(sis. toimituskulut)

Uusi Škoda Superb Combi

SUURENMOISEEN ELÄMÄÄN

 

SIMPLY CLEVER

Upea Superb Combi on Škodan uutuus isojen perhefarmarien 
luokkaan. Superbin paljon kiitosta keränneet sisätilat täydentyvät 
farmariversiossa ylivoimaisella 633 litran tavaratilalla. Ja tietysti 
Škodan lippulaivamallin laatu ja ylellisyys on hiottu huippuunsa. 
Kokonaisuuden kruunaa uusin tekniikka: TSI- ja TDI -moottorit, 
DSG-vaihteistot sekä 4x4-neliveto. Tervetuloa koeajolle.

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt: 5,5–10,2 l /100km, 145–237 CO2 g/km2

Škoda Superb Combi

Katso testivoitot: www.skoda.fi 

Hinta alk. 28.945,28 
+ toimituskulut 600 
Autoveroton SVH alk. 22.270 
Arvioitu vero 6.675,28 (CO 2 -päästöllä 159 g/km)

HENKILÖAUTOT
Audi A4 Avant 2,0 TDI 103 kW multitronic-aut.  -05 21.990
BMW 120 d E82 Coupé 29tkm -08 31.990
BMW 328 i Touring  -99 9.990
BMW 330 dA touring  -01 13.990
BMW 750 iA 5,0 V12 4d 134tkm -87 6.990
Chevrolet Epica 4-ov LT 2,0 AT5 54tkm -06 17.990
Chevrolet Nubira 1,8 CDX 4-ov M/T ECC 34tkm -06 10.990
Chrysler Sebring 2,0 CRD M6 Limited  -07 14.990
Chrysler Voyager 3,3 V6 A4 SE Touring  -03 9.990
Citroen C5 2,0i 16v SX Break 117tkm -04 10.990
Citroen C5 HDi 136 Exclusive Break Autom. 205tkm -07 14.890
Citroen Xsara picasso 2,0i 16v AT 46tkm -06 13.990
Daewoo Kalos 1,2 8V SE 5d 96tkm -04 4.990
Daimler Six 4,0  -97 19.990
Fiat Albea 1,4 Sedan 4tkm -07 9.990
Fiat Punto 60 1,2 8V 3d 157tkm -02 3.990
Ford C-max 1,8 125hv Limited  5-ov  -10 24.415
Ford Fiesta 1,25 82 hv Ghia M5 5-ovinen  -10 17.490
Ford Fiesta 1,25 82 hv Ghia M5 5-ovinen  -10 17.715
Ford Fiesta 1,4 80hv Limited M5 5-ovinen 40tkm -08 12.890
Ford Focus 1,6 100 hv Trend Design M5 5-ovinen  -10 21.390
Ford Focus 1,6 100hv Ambiente Sedan 88tkm -05 10.990
Ford Focus 1,6 100hv Trend Sedan AC 70tkm -06 13.990
Ford Focus 1,6 100hv Trend Wagon 85tkm -05 10.990
Ford Focus 1,6 100hv Trend X M5 Sedan 44tkm -06 14.890
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 115hv Trend Wagon 92tkm -05 12.890
Ford Focus 1,6i 100hv Ambiente 5d 118tkm -99 5.890
Ford Focus 1,6i 100hv Ambiente Wagon AC 179tkm -00 5.990
Ford Focus 1,6i 100hv Trend Ltd Wagon AC 143tkm -04 9.990
Ford Focus 1,8i 115hv Ambiente Wagon 168tkm -99 4.990
Ford Focus 2,0 145hv Ghia M5 Wagon  -10 24.750
Ford Focus 2,0 145hv Ghia M5 Wagon  -10 25.390
Ford Galaxy 2,0 TDCi 140 hv aut. DPF Ghia A6 -10 49.900
Ford Ka 1,2 69 hv Titanium M5 3-ovinen  -10 14.200
Ford Ka 1,3 TDCi 75 hv Trend M5 3-ovinen  -10 16.765
Ford Mondeo 1,6i Ambiente 4d AC  -00 3.990
Ford Mondeo 1,8 TDCi 125 hv Econetic  54tkm -08 26.990
Ford Mondeo 1,8i 110hv Ambiente Sedan 4d 124tkm -03 9.890
Ford Mondeo 1,8i 110hv Ambiente Wagon 189tkm -04 9.990
Ford Mondeo 1,8i 110hv Centennial Wagon  133tkm -03 10.890
Ford Mondeo 1,8i CLX STW 176tkm -98 4.890
Ford Mondeo 1,8TD CLX 4d  -98 3.990
Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 hv Aut. Trend  STW 179tkm -07 21.890
Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 hv Ghia A6 Wagon 168tkm -08 21.890
Ford Mondeo 2,0i 145hv Ghia Sedan 113tkm -05 14.890
Ford Mondeo 2,0i 145hv Trend Wagon 93tkm -05 15.890

Ford S-max 2,0 TDCi 140hv  Aut. Titanium Business 38tkm -08 38.990
Ford Transit Van etuveto 260S 2,0TDI 75 av.2933  -01 5.800
Honda Accord 2,0i COMFORT Tourer 144tkm -04 14.990
Honda Civic 1,4i S 4d  -98 2.990
Honda Hr-v 1,6i LS 4WD 203tkm -99 7.990
Hyundai Tucson 2,0 CRDI GLS AC 66tkm -06 21.990
Kia Cerato 1,6 LX Sedan 4D 42tkm -05 9.990
Mazda 323 2,0 TD GLX 4d  -99 3.890
Mazda 6 Sport Wagon 1,8 Elegance 5d 77tkm -03 13.990
Mazda 626 HB 1,8i GLX 5d 140tkm -99 6.990
Mercedes-Benz 400 SE 4,2 V8 Automaatti (140) 4d  -93 12.990
Mercedes-Benz C 200 CDI Classic 209tkm -03 16.990
Mercedes-Benz C 200T CDI A Avantgarde  -02 12.990
Mercedes-Benz Cls 320 CDI A 153tkm -06 52.990
Mercedes-Benz E 240 Classic  -98 5.990
Mercedes-Benz E 280 Elegance 2,8 Aut. 4d 206tkm -96 11.990
Mercedes-Benz R 320 CDI 4Matic 101tkm -06 58.990
Mercedes-Benz Slk 200 Kompressor A Roadster 86tkm -04 32.990
Mercedes-Benz Viano CDI 2,2 pitkä Ambiente 42tkm -07 47.990
Mini Cooper d R56 Hatchback Aut. 28tkm -08 24.890
Nissan Almera 1,5 Cool 4-ov. 121tkm -04 8.990
Nissan Almera 1,5 Family Sedan 4-ov. 103tkm -02 6.990
Nissan Almera 1,5 Luxury 4-ov. 77tkm -05 11.990
Nissan Almera 1,5 Visia+ 4-ov. 114tkm -05 9.990
Nissan Almera 1,5 Visia+ 5-ov. 90tkm -06 11.990
Nissan Almera 1,8 Comfort SportDeck A/C 147tkm -01 5.990
Nissan Almera 1,8 Tekna 3-ov. 105tkm -03 8.990
Nissan Micra 1,2 Visia+ 3-ov. AC 64tkm -03 7.980
Nissan Micra 1,6 81 160SR 5-vaiht. 3-ov. 20tkm -08 13.990
Nissan Note 1,4 65 Visia 5-vaiht. 5-ov. 84tkm -06 11.990
Nissan Note 1,6 81 Acenta 5-vaiht. 5-ov. 65tkm -07 13.990
Nissan Note 1,6 81 Tekna 5-vaiht. 5-ov. 51tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,6 Family Sedan A/C 4ov 114tkm -01 7.990
Nissan Primera 1,6 Visia 5-ov. 106tkm -05 12.990
Nissan Primera 1,6 Visia 5-ov. 29tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,6 Visia 5-ov. 173tkm -06 11.990
Nissan Primera 1,6 Visia Traveller  74tkm -05 13.990
Nissan Primera 1,8 AT Visia ESP 5-ov. 48tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,8 AT Visia ESP Traveller 207tkm -06 11.990
Nissan Primera 1,8 Visia Traveller  70tkm -06 13.990
Nissan Primera 1,9 dCi Visia SportDeck A/C 5-ov  -03 12.900
Nissan Qashqai 1,6 Acenta-RC 5 MT 2 WD 7tkm -09 26.990
Nissan Qashqai+2 2,0L Acenta 2WD 6MT Connect  -10 30.491
Nissan Tiida 1,6 Visia 5MT 4-ov. 5tkm -07 14.990
Nissan Tiida 1,6 Visia 5MT 5-ov. 20tkm -08 16.990
Nissan Tiida 1,8 Visia 6MT 4-ov. 29tkm -07 16.990
Opel Astra Wagon 1,7 CDTI (100hv) Enjoy 90tkm -06 15.890

Opel Signum 2.2 Elegance Direct 5d  151tkm -03 12.990
Opel Vectra 1,6i 16V GL 4d 191tkm -98 3.890
Opel Vivaro Combi 1.9 CDTI 1+8 109tkm -03 24.990
Renault Espace 2,2dCi Authentique AC 145tkm -04 22.990
Renault Laguna 1,6 16V Optima 79tkm -05 10.890
Renault Laguna Break 1,6 16V Authentique 110tkm -03 6.890
Renault Megane Break 1,6 16V 149tkm -02 4.990
Renault Scenic Premium 1,6 16V Expression 200tkm -02 4.990
Seat Cordoba SE TDi 4d  -98 990
Seat Leon Stella 1,6 16V 205tkm -01 5.990
Skoda Fabia 1.6 16V Sport 10tkm -08 16.890
Skoda Fabia Combi 1,4 16V Fun 98tkm -06 10.890
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI  Ambiente 53tkm -08 15.490
Skoda Fabia HB 1,2 Comfort AC 105tkm -03 6.990
Skoda Octavia 1,6 Elegance Aut. 53tkm -05 17.890
Skoda Octavia 1,6 LX 159tkm -00 5.990
Skoda Octavia 1,6 LX 123tkm -00 5.990
Skoda Octavia 2,0 TDI Elegance DSG Au. 97tkm -08 24.890
Skoda Octavia Combi 1,6 Ambiente AC 119tkm -02 9.990
Skoda Octavia HB 1,9 Classic TDi 172tkm -01 8.990
Skoda Octavia HB 1,9 TDI 66kW Ambiente  -02 6.890
Skoda Superb  1.9 TDi Greenline 55tkm -08 25.890
Skoda Superb 1,8 TSI Ambition 19tkm -08 29.990
Skoda Superb 1,8 Turbo Comfort 135tkm -03 13.990
Skoda Superb 1,9 TDI PD 96kW Comfort A 180tkm -05 16.890
Skoda Superb 2,8 V6 Elegance Autom.  140tkm -06 17.990
Suzuki Swift 1,3 4x4 GL 5d AC 20tkm -07 13.990
Toyota Avensis 1,6 VVT-i Linea Terra Liftback 5d 169tkm -02 9.990
Toyota Avensis 1,6 VVT-i Linea Terra Wagon 115tkm -02 10.990
Toyota Corolla 1,4 VVT-i Linea Terra 5ov Wagon 88tkm -05 13.890
Toyota Corolla verso 1,6 VVT-i Linea Terra 136tkm -03 12.990
Toyota Rav4 1,8 VVT-i 173tkm -03 14.990
Toyota Yaris 1,3 VVT-i Linea Sol 5ov 85tkm -06 11.890
VW Golf 1,9 TDI  PowerDiesel 4MOTION Trendline 178tkm -06 16.990
Volkswagen Golf 1,9 TDI Firstline PowerDiesel 5d  -02 9.990
Volkswagen Golf 2.0 Aut. AC 5-ov. 69tkm -04 12.990
Volkswagen Passat Variant 1,6 5d 205tkm -97 5.890
Volkswagen Passat Variant 1,6 75kW Firstline 154tkm -03 11.990
Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI PowerDiesel   -02 6.990
VW Passat Variant Luxline 1,9 TDI PowerDiesel  59tkm -07 23.890
Volkswagen Polo 1,0 3d 89tkm -97 3.990
Volvo S40 T5 (220 hv) Momentum aut 29tkm -06 25.890
Volvo S60 2,4T Aut. 187tkm -00 11.990
Volvo S80 2,4D  aut 180tkm -08 29.890
Volvo V40 Sportswagon 2,0 202tkm -98 4.990
Volvo V70 2,4D  Autom. 157tkm -08 32.890
Volvo V70 2,4D A  -02 10.890

Volvo V70 2,4T aut. 175tkm -02 16.990

PAKUT+MAASTURIT YM.
Audi Q5 2,0 TFSI quattro S tronic 21tkm -09 61.990
Fiat Ducato 11 2,0 JTD 2850 7,5 m3 van PA 124tkm -03 11.990
Fiat Ducato Maxi 2,8 JTD 3700 alusta KA 160tkm -02 9.990
Fiat Scudo 10 1,6 Multijet 90 hv 5m3 ,pa 90tkm -08 19.890
Fiat Scudo Van 1,9 D 94tkm -02 8.990
Ford Fiesta Sport Van 1,6TDCi 90hv Sport  -10 19.390
Ford Fiesta Van 1,3 70hv P-Auto 59tkm -07 8.990
Ford Pick-up museoajoneuvo vm 1933 80tkm -33 29.890
Ford Ranger Pick-Up 2,5TD 4x4 201tkm -00 10.890
Ford Ranger Super Cab Limited 2,5 TDCi 4x4  -10 36.780
Ford Transit 100 Van 2,5Di 203tkm -98 4.990
Ford Transit Van etuveto 2,0TDi 100 FT300L 134tkm -06 17.890
Ford Transit Van etuveto 260S 2,0TDI 75 av.2933  -02 8.890
Ford Transit Van etuveto 280M 2,0TDI 85  186tkm -03 12.990
Ford Transit Van 2,4TDi 115 FT350L 64tkm -07 19.990
Ford Transit paketti-auto 300M  110hv 5-hlö  -09 39.990
Jeep Grand cherokee 4,7 V8 H.O A5 Overland 140tkm -02 14.990
Mercedes-Benz Ml 400 CDI A 209tkm -02 29.990
Mercedes-Benz Sprinter 311CDI-3,55/35Kasten Classic  -06 19.990
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 190tkm -03 14.890
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 131tkm -03 17.990
Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 123tkm -05 21.990
Nissan Primastar 1,9 dCi 100 L2H1  146tkm -05 16.990
Nissan Primastar 2.0 dci 115 Silverline L2H1  -10 33.870
Nissan Primastar 2.5 dci 150 SILVERLINE L2H1  -10 35.237
Renault Master Koppiauto 2,5 dCi 120hv 84tkm -08 27.990
Toyota Hiace 2,5 D-4D 95 4ov pitkä 94tkm -07 19.990
Volkswagen Transporter 1,9d  -93 4.990
Volkswagen Transporter umpipak. 2,5 TDI aut.13tkm -08 38.990

MOOTTORIPYÖRÄT+MOPOT
BMW K 1200 LT 69tkm -99 12.490
BMW R 1200 ST 22tkm -05 13.990
Derbi Senda R 7tkm -04 1.490
Harley-Davidson Flstc Heritage Softail Classic 1340 56tkm -96 16.990
Harley-Davidson Vrscr  V-ROD STREET ROD 8tkm -05 19.990
Honda Cb 1300 36tkm -04 9.990
Honda Cb 600 F Hornet 5tkm -06 7.990
Honda Cb 600F Hornet 3tkm -07 9.990
Honda Cb 750K  -79 6.990
Honda Gl 1800 Gold Wing 17tkm -08 29.990
Honda St1300a Pan European ABS 10tkm -07 17.990
Honda Vtr 1000 F Firestorm 73tkm -97 3.990
Honda Vtr 1000F 24tkm -97 5.990
Kawasaki En 6F 8tkm -06 6.990
Kawasaki Er 5 41tkm -00 3.990

Kawasaki Vn 800 Classic 22tkm -06 8.990
Kawasaki Zrx 1200 R 29tkm -06 7.990
Kawasaki Zrx 1200 S 39tkm -01 5.990
Kawasaki Zx-10r Ninja 37tkm -04 7.990
Kawasaki Zzr 1400 ABS 17tkm -07 12.990
Moto guzzi Griso 1100 20tkm -07 12.990
Sachs Xtc  125 Racing 16tkm -05 2.590
Suzuki Gs 500 E 46tkm -98 2.990
Suzuki Gsf 1200 Bandit 21tkm -04 6.990
Suzuki Gsx-r 750 36tkm -96 3.990
Suzuki Ls 650 SAVAGE  32tkm -97 4.990
Triumph Daytona 600 12tkm -03 6.990
Yamaha Fz 6 S  -10 9.745
Yamaha Fz1-s 1000 17tkm -08 10.990
Yamaha Fz6-n S2  -09 9.290
Yamaha Fz6-s S2 10tkm -07 7.990
Yamaha Fzs 600 61tkm -01 3.990
Yamaha Jog  R CS50 1tkm -06 1.490
Yamaha Mt-03  3tkm -07 6.990
Yamaha Rx-1 Turbo 230hp M-Kelkka 5tkm -05 10.990
Yamaha Tdm 900 ABS 3tkm -08 10.990
Yamaha Xt 125 X 11tkm -08 2.990
Yamaha Xv 1600A WILD STAR 53tkm -99 10.990
Yamaha Xvs 1300A Midnight Star 1tkm -09 13.990
Yamaha Yzf-r1 R1 8tkm -08 15.490

AS.AUTOT JA -VAUNUT
Adria C 563  UL  -01 12.990
Adria C563 PT  -02 15.990
Adria Fiat Sun living 2,3 jtd 3tkm -10 44.990
Arto Fiat 59 G 95tkm -05 54.990
Chausson Flash 08 2,3 130hv 30tkm -08 42.990
Dethleffs Camper  700 MK  -03 16.990
Dethleffs Globetrotter A 5880 Esprit 2.8 TDi 90tkm -00 24.990
Elnagh Ford 57 Marlin 2.5 D -98 13.990
Eurowagon 6100 UNIQUE  -07 16.990
Flair 6100 i Fiat 2,8 TDi 63tkm -99 39.990
Granduca Fiat 66 83tkm -02 24.990
Hobby 495 EXCELLENT EASY UL  -05 13.990
Kabe Ametist  VXL KIng Size  -07 25.990
Kabe Smaragd  540 XL  -87 5.990
Knaus 520 Eifelland 1.9TD 112tkm -02 18.990
Knaus Renault Sky Ti 600 UG DCI 2,5 100 hv 4tkm -08 41.990
Lmc 450 K  -97 10.990
Lmc Fiat Liberty A 671 G 35tkm -08 54.990
Rimor Ford Horus30 2.2 TDCi 110hv 19tkm -08 42.990
Rimor Sailer 450 Fiat 2.5TD 114tkm -99 17.990
Solifer Finlandia 560 MH  -07 22.990
T.e.c Star ti 7205 MB 12tkm -09 74.990
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Tilava ja mukava Tilava ja mukava 
Subaru Legacy 2010 on Subaru Legacy 2010 on 
suuri uutuus ja uusi suuruussuuri uutuus ja uusi suuruus
Subaru Legacyn uusi suku-
polvi sai Euroopan ensi-iltan-
sa Frankfurtin autonäyttelys-
sä. Kasvaneiden mittojen ja 
uuden muotoilun ansiosta li-
sääntyneiden tilojen sekä ke-
hittyneen varustelun myötä 
mallin matkustusmukavuus 
on kohonnut entisestään.

Subaru nousee uudelle ta-
solle viidennen sukupolven 
Legacy -mallillaan. Niin kul-
jettaja kuin matkustajat naut-
tivat uuden Legacyn kasva-
neista sisätiloista sekä varus-
telusta. Subarun boxer- eli 
vastaiskumoottorit, symmet-
rinen jatkuva AWD-neliveto, 
uusi LineartronicTM -portaa-
ton CVT -vaihteisto sekä hie-
nostunut alustarakenne nos-

tavat ajo-ominaisuudet edel-
täjäversiotakin korkeammal-
le tasolle.

Vuosimallin 2010 Subaru 
Legacyt jatkavat merkin perin-
teisillä teknisillä ratkaisuilla ja 
niitä on hienosäädetty vastaa-
maan uusien ja tilavampien ko-
rien vaatimuksia. Lisätilan 
ansiosta on matkus-
tusmukavuus pa-
rantunut huo-
mattavasti. Su-
barulla tur-
vallisuus on 
edelleen yk-
si tärkeimmis-
tä suunnitte-
lun lähtökohdis-
ta, mistä esimerkkinä 
on Legacyn viiden täh-

den tulos uudistuneessa Euro 
NCAP:n kolaritestissä. Uudis-
tusten myötä Subaru Legacy 
on entistäkin houkuttelevampi 
vaihtoehto myös yritysautoksi. 

 Tyylikäs ja virtaviivainen 
neliovinen Legacy Sedan tar-

joaa erinomaiset tilat viidelle 
henkilölle. Kasvaneiden sisäti-
lojen ohella tavaratilaa on nyt 
runsaat 486 litraa, joka on 53 
litraa enemmän kuin edeltä-
jäversiossa. Legacy STW -far-
marimallissa tavaratilaa on 
nyt 526 litraa takaistuinten sel-

känojien ollessa normaali-
asennossa. 

Lisätilaa tarvit-
taessa voidaan 
Legacy STW:n 
s e l k ä n o j a t 
kääntää alas 
vaivatta tava-
ratilan seinässä 

sijaitsevista kah-
voista. Tällöin far-

marimallin tavaratila 
kasvaa 1090 litraan.

Uusien Legacyjen vakiova-
rusteiden lista on kattava pe-
rusmalleista lähtien. Uusina 
kaikkien mallien vakiovarus-
teina ovat sähkösäätöinen kul-
jettajan istuin, tuulilasin pyyh-
kijöiden sadetunnistin sekä 
elektronisesti toimiva mäkipi-
dätin, joka helpottaa liikkeel-
lelähtöjä yli viiden asteen ylä- 
tai alamäissä. Muita vakiova-
rusteita ovat muun muassa 
VDC -luistonesto- ja ajonhal-
lintajärjestelmä, etuturvatyy-
nyt ja sivuturvatyynyt edes-
sä sekä turvaverhot, audio-
järjestelmä kuuden CD-levyn 
soittimella, tuulilasin alareu-
nan lämmitys, nahkaverhoil-
lut ohjauspyörä ja vaihdeke-
pin nuppi. 

Legacyn moottorivalikoi-
maan kuuluu kaksi bensii-
nimoottoria ja yksi kaksilit-
rainen turbodieselmoottori. 
Pirteä kaksilitrainen ja neli-
sylinterinen bensiinimootto-
ri tuottaa 110 kilowatin te-
hon ja 196 Nm:n väännön ja 
sen yhteyteen on saatavana 
kuusivaihteinen käsivalintai-
nen vaihteisto tai uusi ket-
juvetoinen LineartronicTM 
-portaaton CVT -vaihteisto. 
Iskutilavuudeltaan suurem-
man 2,5-litraisen bensiini-
moottorin arvot ovat vastaa-
vasti 123 kW (167 hv) ja 229 
Nm ja tällä moottorilla va-
rustetussa Legacyssä on aina 
CVT-vaihteisto.

Subarun uudessa Lineart-
ronicTM -vaihteistossa on 
kuusi esivalittua välityssuh-
detta, joita voidaan käyttää 
käsin ohjauspyörään sijoite-
tuista vivuista. Automaatti-
asennolla järjestelmä hoitaa 
vaihtamisen portaattomas-
ti itse. Tuloksena on korkea-
luokkaisen ajomukavuuden 
lisäksi parantunut polttoai-
netaloudellisuus.

Subarulla turvallisuus on edelleen yksi tärkeimmistä suunnittelun lähtökohdista, mistä esimerkkinä on Legacyn 
viiden tähden tulos uudistuneessa Euro NCAP:n kolaritestissä.

. Lisätilan 
kus-

a-

s-
kinä 
den täh

känojien o
asenn

t

vo
marim

kasvaa 109

Uudistunut Suzuki SX4 4WD 

Uutta ilmettä ja Uutta ilmettä ja 
alhaisempia päästöjä alhaisempia päästöjä 
Keväällä 2006 myyntiin tullut, 
markkinoiden ensimmäinen 
todellinen crossover-malli, ne-
livetoinen Suzuki SX4 uudistuu. 

Uudistuksia on tehty niin au-
ton ulko- kuin sisäpuolellekin ja 
myös esimerkiksi äänieristys-
tä on tehostettu. Ulkoisesti SX4 
on saanut mm. uudelleen muo-
toillut etu- ja takapuskurit, uu-
distuneen keulamaskin ja uudet 
16’’ kevytmetallivanteet. Sisäti-
loissa muutoksia on tehty mm. 
kojelautaan, jossa ensimmäise-
nä silmään osuu uusittu entistä-
kin selkeämpi mittaristo ja siinä 
oleva infonäyttö. Myös turva-
varustelua on vahvistettu ja nyt 
myös ESP-ajon-vakautusjärjes-
telmä on SX4:ssä vakiovaruste. 

Suurin muutos löytyy kui-
tenkin SX4:n konehuonees-
ta, jonne on asennettu uusi te-
hokkaampi ja ympäristöystä-
vällisempi VVT-moottori. 

Suzuki SX4:n uusi mootto-
ri on nyt entistäkin taloudelli-
sempi ja tehokkaampi. Muut-
tuvalla venttiilinajoitusjärjes-

telmällä varustettu 1,6 litran 
DOHC -bensiinimoottori tar-
joaa entistä enemmän tehoa 
ja vääntöä entistä pienemmäl-

lä polttoaineen kulutuksella ja 
alhaisemmilla päästöillä. 

Suzuki SX4 on suunnitel-
tu antamaan turvaa niin kul-

jettajalle kuin matkustajille-
kin. Kuljettajan korkea istu-
ma-asento lisää näkyvyyttä ja 
kykyä nähdä liikenteen vaihte-
levat tilanteet jo ennalta. 

Hyvän näkyvyyden ja ne-
livedon lisäksi uudistuneessa 
SX4:ssä on turvallisuutta mer-
kittävästi lisäävänä vakiova-
rusteena ESP-ajonvakautus-
järjestelmä. Yhdessä lukkiu-
tumattomien ABS-jarrujen ja 
elektronisen jarruvoiman ta-
sausjärjestelmän kanssa nä-
mä ominaisuudet varmista-
vat vakaan ja turvallisen mat-
kanteon. 

Suzuki SX4 on suunniteltu antamaan turvaa niin kuljettajalle kuin matkustajillekin.

Nokia Nuijamiestentie
Nuijamiestentie 1
37120 Nokia
puh. 03 342 2500

ma-la 6.30-24, su 8-24

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

palvelemme
 aamuvarhaisesta

yömyöhään!

tervetuloa toivottaa

 kauppiaasi tiina ja pekka!
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Sepän autot huomioivat Sepän autot huomioivat 
myös pyörätuoliasiakkaatmyös pyörätuoliasiakkaat

 Hannu Virtanen

Aina ei tule ajatelleeksi, miten 
tärkeää liikkumisen kannalta 
ovatkaan myös toimivat tak-
si- ja bussipalvelut vammais-
kuljetusten kannalta.

Anni ja Tapani Sepän yri-
tyksen invavarusteiset autot 
muuntuvat tarvittaessa kul-
jettamaan myös pyörätuolil-
la liikkuvia asiakkaita. Ja tar-
vetta myös on. Yritys on huo-
lehtinut vammaiskuljetuksista 

seitsemän vuotta, ja nytkin au-
tot ajavat reittiä Suodenniemi-
Häijää-Vammala. 

Erityiskoululaisten kulje-
tuksista huolehditaan reitil-
lä Suodenniemi-Putaja-Vam-
mala.

Palvelut hoituvat sekä 
1+15- että 1+14 -paikkaisilla 
busseilla. 

Autoista suurempaa voi-
daan ottaa neljä pyörätuolia. 
Toiseen bussiin mahtuu kol-
me pyörätuolia. 

Molemmissa autoissa on 
hissi, jolla pyörätuolilla liik-
kuva asiakas saadaan turvalli-
sesti kyytiin.

Taksipalvelulla on myös 
1+8 hengen taksi, jossa on 
pyörätuolille kulkutaso.

-Autot ovat luonnollisesti 
käytössä kaikenlaiseen tilaus-
ajoon, Tapani Seppä muistut-
taa.

Kuljetuspalvelut 
tukevat 
lomapalveluyritystä

Anni ja Tapani Sepän Suo-
denniemellä pyörittämä Se-
pän Lomapalvelut -yritys lo-
mamökkeineen sopii toimin-
nallisesti hyvin kuljetuspal-
veluiden yhteyteen. Kyydit 
lentokentiltä sekä omille et-
tä muiden mökeille ovat tut-
tua juttua.

-Suodenniemellä on 72 jär-
veä, joten mökkejäkin on pal-
jon. 

Sepän Lomapalveluilla on 
vuokrattavana ympäri vuoden 
kuuden hengen hirsimökkejä 
järven rannalla.

Yritys majoittaa kotimais-
ten matkailijoiden lisäksi 
usein myös kauempaa tulleita 
turisteja. Vieraita tulee Puo-
lasta, Saksasta, Virosta ja Ve-
näjältä, mutta onpa Kiinasta-
kin jo Suodenniemelle löy-
detty.

Erityisen mielenkiintoisena 
vieraana Anni ja Tapani muis-
televat takavuosilta Ranskan 
suurlähettilästä.

Mökit tarjoavat ympäris-
tössään monenlaisia aktivi-
teetteja kalastuksesta ja ve-Anni ja Tapani Sepän invavarusteiset autot huomioivat pyörätuolilla liikkuvien tarpeet.

siliikunnasta ulkoilureiteillä 
reippailuun. Ja lisää toimin-
taa on luvassa. Sepät muistut-

tavat esimerkiksi siitä, että en-
si kesänä vietetään Sävin lavan 
avajaisia.

Pyörätuolin nostaminen bussiin sujuu turvallisesti ja 
vaivattomasti tarkoitukseen asennetulla hissillä.

”Molemmissa autoissa on hissi, 

jolla pyörätuolilla liikkuva asiakas 

saadaan turvallisesti kyytiin.

www.opel.fi

Täysin uusi Astra muuttaa käsityksiä kokoluokkansa autoista. Uusi Astra on 
entistä tilavampi, tehokkaampi, parempi ajaa ja siihen on tarjolla luokassaan 
ennennäkemättömiä varusteita, kuten FlexRide-alusta, AFL+-
ajovalojärjestelmä ja Opel Eye. Lehdistö on tämän auton jo ylistänyt maasta 
taivaaseen, nyt on sinun vuorosi muodostaa oma käsityksesi.

Täysin uusi Opel

Uusi Opel Astra -mallisto kokonaishinnat alkaen 

18 986 €*

KANKAANPÄÄ
puh. (02) 523 2000, fax (02) 523 2001
Mikko Ranta 040 555 1667
Hannu Sinnemäki 040 764 0111

Avoinna
ark.   9 -17
la   10 -14

CO2 129-170 g/km, yhdistetty kulutus 4,2-7,3 l/100 km.  
*Autoveroton hinta alk. 15 300 €, arvioitu autovero 3 686 €, kokonaishinta alk. 18 986 € + toimituskulut 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

Chevrolet Evanda 2,0 CDX Aut. -06
41 tkm,  ABS, erikoisvanteet, 2 renk., 
keskuslukitus, metalliväri, radio, Vakio-
nopeuden säädin,nahkaverhoilu

13 900 €

Ford TRANSIT 100L Van TDsl -98
198 tkm, 2 renkaat, huoltokirja, lohko-
lämmitin, vanerointi, vetok.

7 900 €

Nissan Primera 1,9 dCi Visia 
SportDeck A/C 5-ov    -03
185 tkm, 2 renk. alu.vanteilla, ajotk., 
aut. ilmastointi, huoltokirja, irrot.vetok, 
loh.lämmitin, sähkölasit edessä, ABS

9 900 €

Toyota Corolla 1,4 VVT-i Linea Terra AC 
Hatchback 3d    -04   
88 tkm, 2 renk., 60/40 -alaskääntyvä 
takaistuimen selkänoja, h-kirja, integ-
roitu CD, sivuturvatyynyt etuistuimissa

11 400 €

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

Citroen C3 1.6i-16  XTR  5d -06
54 tkm, H-kirja, 2 renk., keskuslukitus, 
lämm, sisäp, met-hop, ohjaustehos-
tin, radio/CD, sumuvalot, sähköikkunat 
edessä, turvatyynyt

Mercedes-Benz C 180T Avantgarde -03
100 tkm, Avantgarde, ASR, autom.
vaiht, ESP, h-kirja, ilmast, erik.vanteet, 
tummat, lasit, turvat, vak.nop.säädin

Opel ASTRA 1.6i-16 Edition 4d -99   
172 tkm, ABS, erik.vanteet, h-kirja, 
ilmast., 2 renk., kesk-lukitus, lämm., 
sisäp, sisälämmitin, met-hop, ohjaus-
teh., sähköikkunat edessä, t-tyynyt

Toyota Corolla 1.4i Terra STW 5d -05
93 tkm, 1 om, ABS, h-kirja, ilmast, 
2  renk., kesk-luk., lämm., sisäp, oh-
jausteh., sähköikkunat edessä, turva-
tyynyt

11 400 €

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

18 800 €

5 300 €

13 600 €

Fiat Ducato 11 2.0 JTD 3200 9 m3 -05
85 tkm,1 omistaja, h-kirja, 2 renkaat, 
sähköikkunat, Webasto, sis. ALV-
vähennysoikeus

Mercedes-Benz E 200 CDI A Classic -05
295 tkm, 2 renk., ajotk. ja monitoimi-
näyttö mittaristossa, Aut.vaiht., ESP, 
ASR, etuistuinten osittainen sähkösää-
tö, Kevytmetallivanteet 

Opel Corsa 5-ov Enjoy 1,2 Twinp -07
53 tkm, 1 om, 2 renk., CD30 MP3 radio/
cd, mp3-toiminto, ESP, TC-luistonesto, 
h-kirja, ilmast., metalliväri, ohjauspyö-
rä säädettävissä

Toyota Corolla 1.6 VVT-i Terra 4d -08
43 tkm, 1 om, ABS, h-kirja, 2 renk, 
kesk.lukitus, met-hop, ohjausteh., 
radio C/D, sähköikkunat edessä, teh-
dastakuu voimassa, turvatyynyt

TEHDASTAKUU

ILMASTOINTI

VÄHÄN AJETTU!

1 OMISTAJA

14 600 €

21 700 €

13 400 €

18 900 €

Ford Mondeo 1.8i 110hv Ambiente -03
106 tkm, erikoisvanteet, ilmastointi, 
lämm, soitin, turvatyynyt

Mercedes-Benz E 200 CDI Classic -03   
448 tkm, Ajotk. ja monitoiminäyttö mit-
taristossa, ESP, sis. ASR-luis, etuistuin-
ten osittainen sähkösäätö, huoltokirja, 
Ilmastointiautomatiikka

Peugeot 307 SW 1,6 olympia    -06
84 tkm, 1 om, 2 renk, ajotk., ESP+ luis-
tonesto, h-kirja, ohjausp. korkeus- ja sy-
vyyssääd., panoramakatto, radio/CD-
soitin, lämm., sisälämm.

Volvo S60 2,4 170hv BUSINESS -04
117 tkm, 2 renk., ajotk., Audio 2 HU-603 
ja 6 kaiutinta, Autom. himmenevä taus-
tapeili, ECC aut. ilmast., erik.vant., h-
kirja, metalliväri,vakionopeudensäädin

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

9 700 €

17 900 €

14 600 €

17 400 €

AUTOJA HETI KOTONA
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Uusi koulutusmalli motoristeille Liikenneturvalta

Moottoripyöräilijät Moottoripyöräilijät 
palaavat jälleen liikenteeseenpalaavat jälleen liikenteeseen
Motoristin turvallisuus on pit-
kälti kiinni hänen omista va-
linnoista. Kevät on haastava 
ajokausi, jonka riskejä voi vä-
hentää ennakoimalla.

Kevään myötä motoristit 
palaavat pitkältä ajotauoltaan. 
Liikkeelle on hyvä lähteä pie-
nin askelin ja nöyrin mielin. 
Jokainen on ajotauon jälkeen 
harjoittelija jonkin aikaa.

Myös talvi on jättänyt jäl-
kensä tiestöön ja ajo-olosuh-
teita rasittavat yhä irtosora, 
pakkasöiden jälkeinen liuk-
kaus, routavauriot ja toisinaan 
hyvinkin syvät ajourat sekä 
liukkaat urapaikkaukset. Kul-
jettaja on omine valintoineen 
turvallisuuden takuumiehenä.

Turvallinen ja nautinnol-
linen moottoripyöräily ei pe-
rustu ainoastaan pyörän ja lii-
kennetilanteiden hallintaan. 
Moottoripyöräilijän tulee hal-
lita myös koko ajotehtävä ja it-
sensä.

Pohdi omaa ajamistasi

Liikenneturva tarjoaa tänä ke-
väänä motoristien turvallisuu-
den parantamiseksi uutta kou-
lutusmallia, joka ohjaa moto-
risteja pohtimaan omaa aja-
mistaan ja sen mahdollisia 
riskejä onnettomuusesimerk-
kien avulla.

Koulutuksen taustaksi Lii-
kenneturva kahlasi läpi use-
amman vuoden tutkijalauta-
kuntien onnettomuuskuvauk-
set selvittääkseen tyypillisim-
mät moottoripyöräilijöiden 
kuolonkolarit.

Iso osa tutkituista moto-
ristien kuolemaan johtaneis-
ta onnettomuuksista oli yk-
sittäisonnettomuuksia. Lisäk-
si kuljettajan oma käyttäyty-
minen oli noin kahdeksassa 
tapauksessa kymmenestä li-
sännyt onnettomuusriskiä.
Tutkittu onnettomuusaineis-

Kevät on haastava ajokau-
si, jonka riskejä voi vähen-
tää ennakoimalla.Kuva: 
Liikenneturva.

to osoittikin, että motoristien 
ns. aidot vahingot olivat tut-
kituissa kuolonkolareissa har-
vinaisempia kuin mitä oletet-
tiin.

Kuljettaja ratkaisee

Onnettomuuksien välttämi-
sessä on kyse pitkästä aika-
välistä ja sen aikana tehdyistä 
valintojen ketjusta. Millaisia 
valintoja kuljettaja voi sitten 
tehdä onnettomuuden välttä-
miseksi?

Merkittäviä päätöksi tur-
vallisuudelle tehdään kolmes-
sa eri vaiheessa: kauan en-
nen ajoon lähtöä, juuri ennen 
ajoon lähtöä ja sen aikana.

Laajempi aikaväli auttaa 
kiinnittämään entistä enem-
män huomiota ajamisen ko-
konaisuuteen, elämäntapaan 
ja harrastukseen liittyviin va-
lintoihin. Kuljettaja tekee suu-
ren osan ajamisen turvallisuu-
teen liittyvistä ratkaisuista ajo-
tilanteen ulkopuolella.

Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät onnettomuus-
tyypeittäin vuosina 2004 – 2008. Tämä tarkastelu perustuu 
Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tie-
liikenneonnettomuuksiin vuosina 2004 - 2008.

Suistuminen 
kaarteessa 37

Kohtaaminen 30

Samat ajosuunnat 18

Risteävät ajosuunnat 18

Muu 15

Suistu-
minen 19

Suistuminen yleisin 
onnettomuustyyppi

Moottoripyöräkoulutus tarjoaa taitoja Moottoripyöräkoulutus tarjoaa taitoja 
ja turvallisuutta hienoon harrastukseenja turvallisuutta hienoon harrastukseen

 Hannu Virtanen

-Moottoripyöräkouluttajan 
tulee itse olla motoristi, jotta 
hän konkreettisesti tietää, mi-
tä tehdä eri tilanteissa liiken-
teessä, painottaa Liikennekou-
lu Opixin liikenneopettaja ja 
moottoripyöräkouluttaja Juha 
Vaskunlahti.

Koulutuksella opetetaan pe-
rustaitoja: miten moottoripyö-
rää ajetaan niin, ettei ajeta ulos 
tieltä eikä ajauduta vastaan-
tulevien puolelle ja miten oh-
jataan, kun kaarre on kuvitel-
tua jyrkempi.Tulee myös osa-
ta toimia, kun täytyy nopeasti 
muuttaa pyörän suuntaa. Kun 
kyseessä taas ovat samat ajo-
suunnat, peräänajon riski kas-
vaa. Tällöin tarvitaan taitoa jar-
ruttaa yllättävissä tilanteissa.

-Nämä kaikki ovat asioita, 
joihin ammattitaitoisella kou-
lutuksella voidaan vaikuttaa, 
Vaskunlahti sanoo.

Huittisissa ja Punkalaitu-
mella toimiva Liikennekou-
lu Opix antaa opetusta A-, B-, 
C-, M- ja T-luokissa, opastus-
ta ja palvelua ikäautoilijoille 
sekä järjestää erilaisia jatko-
koulutuskursseja ajokortilli-
sille. Moottoripyöräkoulutus 
on erityisvahvuutena, sillä ky-
seessä on SMOKin eli Suomen 
Moottoripyöräkouluttajat ry:n 
auktorisoima MP-kouluttaja. 

A1-kortin eli niin sanotun 
kevarikortin voi saada 16-18 

-vuotiaana. Tämän jälkeen se 
voidaan vaihtaa A-korttiin il-
man koulutusta ja tutkin-
toa, kun ikää on vähintään 18 
vuotta. Tällöin on oikeus ajaa 
kaksi vuotta teholtaan enin-
tään 25 kilowatin pyörillä. Tä-
män jälkeen sama kortti oike-
utta ajamaan moottoripyöriä 
ilman tehorajaa. Kun ikää on 
vähintään 21 vuotta, koulutus 
annetaan ja tutkinto suorite-
taan isolla pyörällä ilman te-
horajaa.

Kun pohjalla on autokortti, 
sekä teoriaopetusta että ajo-
opeusta annetaan kuusi tun-
tia. Niin sanottua kevarikort-
tia varten teoriaopetusta on 
kaksitoista tuntia ja ajo-ope-
tusta yhdeksän tuntia. Kou-
lutuksen jälkeen on tutkinto-
ajo, jossa on kuusi eriaista kä-
sittelytehtävää sekä ajokoe lii-
kenteessä.

Taitoja tarvitaan ja 
riskit tulee tuntea

-Kaikki lähtee siitä, että mo-
toristi tuntee riskit eikä jou-
du niihin riskitilanteisiin. Tai-
tava motoristi selviää niistä ti-
lanteista, mihin hyvä motoristi 

-Taitava motoristi selvi-
ää niistä tilanteista, mihin 
hyvä motoristi ei edes jou-
du, sanoo moottoripyörä-
kouluttaja Juha Vaskun-
lahti.

Autoilija, huomioi 
moottoripyöräilijästä:
• kevään tullen motoristit ovat liikenteessä taas
• muista inhimillisyys ja suhtaudu ymmärtäväisesti
• varaudu: moottoripyörän nopeus voi yllättää
• jätä motoristille tilaa
• älä aja liian lähellä moottoripyörää
• muista että moottoripyöräilijä on suojaton osapuoli

Moottoripyöräilijä, 
huomioi autoilijasta:
• autoilija ei ole välttämättä huomannut, että olet tal-

ven jälkeen liikkeellä taas
• tee itsesi näkyväksi
• älä yllätä toiminnallasi muita
• sijoitu niin, ettei sinuun voi osua
• harjoittele mp:n käsittelyä ennen liikenteeseen siirty-

mistä
• varmista pyörän ja ajovarusteiden kunto
• keskity pyöräsi lisäksi itsesi hallintaan

ei edes joudu, Vaskunlahti ki-
teyttää.

-Joskus kuitenkin ajautuu 
tilanteisiin, joissa tarvitaan 
taitoa ohjata ja taitoa jarrut-
taa. Perusajotaitoihin kuuluu 
myös moottoripyörän käsitte-
ly hitaissa tilanteissa, esimer-
kiksi pihoilla ja paikoitusalu-
eilla.

Vaaratilanteiden välttämi-
sessä kuljettajalta kysytään 
ajotaitoa, ajokuntoa ja ajova-
rusteita. Ajoneuvon kannal-
ta keskeisiä seikkoja ovat nä-
kyminen, ajoturvallisuus se-
kä tarkastukset ja huolto. Ajo-

tapaan taas liittyvät käsittely-, 
liikenne- ja ennakointitaidot 
sekä oman tilan hallinta.

Moottoripyöräkoulutuksen 
teoriaopetusta annetaan ryh-
missä. Ajo-opetus on henkilö-
kohtaista.

-Ajan pyörällä perässä ja 
edellä, ja oppilaaseen on ra-
diopuhelinyhteys. Kun opet-
taja on opetustilanteessa myös 
liikenteessä moottoripyörällä, 
hän pystyy näyttämään ajolin-
joja sekä opastamaan käsitte-
lytehtävissä.

Autoilijan ja moottoripyö-
räilijän yhteispelin sujuminen 
on keskeinen turvallisuuskysy-
mys. Autoilija saattaa helpos-
ti ajaa liian lähellä moottori-
pyöräilijää, koska tämä ei peitä 
näkyvyyttä niin kuin vaikkapa 
kuorma-auto. Moottoripyöräi-
lijän kannalta Juha Vaskun-
laahden mukaan tärkeää on 
sijoittua liikenteessä niin, että 
kukaan ei osu häneen.

-Muistetaan, että kaikki lii-
kenteessä ovat inhimillisesti 
käyttäytyviä ihmisiä. Sosiaali-
nen tyyppi pärjää aina.
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Gallupissa kysyttyä:

Pahin lama ohi Pahin lama ohi 
autokaupassakinautokaupassakin
1. Autoalan tiedotuskes-
kuksen mukaan vuosi al-
koi myönteisissä merkeis-
sä ja henkilöautokauppa 
näyttää olevan kasvussa 
viime vuoteen nähden. 
Allekirjoitatko tämän?

2. Ovatko kuluttajat kiin-
nostuneita sähköautoista?

3. Miten paljon päästöarvo 
merkitsee auton ostajalle?

4. Millaiseen tärkeysjär-
jestykseen asettaisit seu-
raavat auton ostoon liit-
tyvät asiat: auton koko, 
ajo-omainaisuudet, tur-
vallisuus, moottorin koko, 
kulutus ja päästöt? (1-4)

5. Suomi kasvattaa bio-
polttoaineiden osuutta 
tieliikenteessä EU:n pää-
tösten mukaisesti osa-
na ilmastonmuutoksen 
torjuntaa. Vuoden 2011 
alussa bensiinin peruslaa-
duksi on todennäköisesti 
tulossa enintään kymme-
nen prosenttia etanolia 
sisältävä bensiini E10. Se 

ei sovellu kaikkiin bensii-
niautoihin. Mitä uudempi 
auto, sitä todennäköisem-
min E10 soveltuu siihen. 
Kiinnostaako tämä asia 
auton ostajia?

6. Pitäisikö auton huol-
lossa huomioida jotakin 
erikoista kovan talven jäl-
keen? 

7. Puhtaasti auton tek-
nisistä vioista aiheutuva 
kuolemaan johtanut on-
nettomuus on äärettömän 
harvinainen ja suurin ris-
ki liikenteessä on edelleen 
ihminen. Onko autoliik-
keellä resursseja/mahdol-
lisuuksia keskittyä tähän 
puoleen? 

Toimitusjohtaja Pertti Järvinen, 
Vammalan Autokeskus Ky   

1.  Meillä itsellä kasvua on kyl-
lä roimasti viime vuoden al-
kuun verrattuna, mutta vuo-
si sitten rähmittiinkin tosi sy-
vällä laman syövereissä.  Nyt 
lama/taantuma tuntuu hellittä-
vän, koska teollisuuden tilauk-
sissa ja viennissä tuntuu elpy-
misen merkkejä. Pyörät näyt-
tävät lähtevän jälleen käyntiin, 
ja osansa siitä saa tietysti myös 
autopkauppa.  Kun kysyntä pa-
toutuu pidemmän ajan, on sil-
lä taipumus ennen pitkää pur-
kautua ostohalujen muodossa. 
Paljon kysymysmerkkejä on 
kuitenkin vielä ilmassa. 

2.  Enemmän kuin kuluttajat, 
luulen sähköautoista olevan 
kiinnostuneita tekniikan-  ja 
autoalaa seuraavat toimittajat.

Kyllä sähköautoille var-
maan kuluttajienkin keskuu-
dessa mielenkiintoa ja mah-
dollisia ostohalujakin olisi, 
mutta realismia tällaisten au-
tojen tarjontaan ei vielä vä-
hään aikaan ole olemassa.  
Muutosta tapahtuu koko ajan 
tuoteteknisellä ja verotuksel-
lisella puolella, joten ei tiedä 
vaikka sähköautojen todelli-
nen esiinmarssi olisi jopa jo 
puolenkymmenen vuoden 
päästä tai ainakin kymmenen.

3.  Kyllä lähes kaikki sitä kysy-
vät ja suuri osa laittaa sille pai-
noarvoakin ostopäätöstä teh-
täessä.  Ratkaisevaa merkitys-
tä sillä ei vielä kuitenkaan ole 
eikä toivottavasti tulekaan, sil-
lä onhan autoilussa toki muus-
takin kysymys kuin vain mini-
maalisista päästöistä.  Emmekä 
me täällä Suomessa pysty maa-

nakaan halpene ja paraneeko 
ilman laatukaan, toivoa sopii.

6.  Talvella auton tekniikka, 
moottori, jarrut ja sähkölait-
teet joutuvat meidän olois-
samme tosi kovalle, joten on 
syytä tarkistuttaa niiden toi-
minta tuomalla auto kevät-
huoltoon samalla, kun kesä-
renkaat vaihdetaan alle. 

Huoltotarve on toki aina 
tapauskohtaista, milloin on 
viimeksi huollettu ja mitä on 
tehty.  Tärkeitä huoltotoimen-
piteitä laiminlyödään ihan lii-
kaa, kun tyydytään vain ns. öl-
jynvaihtohuoltoon.

7.  Autoliikkeellä ja sen myyjäl-
lä on toki velvollisuus esitellä 
tuotteen ominaisuudet, on au-
to sitten uusi tai käytetty. Auto-
tehtaat ovat kuitenkin tuotteen 
valmistajia ja me myyjät vain 
välittäjiä, joten vastuun turval-
lisuuden huomioonottamises-
ta autoilussa siirtäisin autoteh-
taille, joiden toimintaa ohjaa-
vat viranomaiset ja eri maiden 
hallitukset, Euroopassa laajal-
ti EU.  Onhan autoissa tapah-
tunut viimeisen 15-20 vuoden 
aikana valtava turvatekninen 
kehitys, kun käyttöön ovat tul-
leet Airbagit, ABS-jarrut, ESP-
ajonhallintasysteemi, korira-
kenteen töytäisyä vaimentavat 
rakenteet, erilaiset tutkat ja va-
roitusvalot äänimerkkeineen 
vain muutamia kehityskohtei-
ta  mainitakseni.  Näitä kaik-
kia auton rakenteeseen liitty-
viä ominaisuuksia kutsumme 
passiiviseksi turvallisuudek-
si, kun taas ns. aktiivinen tur-
vallisuus on meistä itsestämme 
kiinni.  ”Ennakoi tuleva tilan-
ne” on mielestäni paras ajo-oh-
je niin kotipihassa, taajamissa 
kuin pääteilläkin.

Toimitusjohtaja Ilkka Jalarvo
Ajoneuvohuollon Auto Oy

ilman päästöongelmia ratkai-
semaan, voimme toki olla hy-
väksi esimerkiksi muulle maa-
ilmalle kun olemme tunnetusti 
niin tottelevaista kansaa.

4.  Riippuu niin käyttötarpees-
ta eli perheen koko, mahdolli-
set työmatkojen pituudet, har-
rastukset ym. Jos itselleni os-
taisin autoa, arvostaisin kaik-
kia mainittuja ominaisuuksia 
samalla painoarvolla.

5.  Vaikka Suomessakin bio-
polttoaineiden jakelu alkaa jo 
ensi vuonna, ei tästä aiheesta 
paljon ole puhuttu kuluttaji-
en keskuudessa.  Sehän siinä 
on niin ristiriitaista, että vaik-
ka esim etanolia sisältävä E10 
bensiini saastuttaa vähem-
män, tulee auton kulutus tällä 
polttoaineella vastaavasti nou-
semaan ja arvatenkin myös 
polttoaine on kalliimpaa, jo-
ten mikä on tämän kehityk-
sen lopputulos niin ympäris-
tölle kuin kuluttajan pussille? 
Tuntuu siltä, että autoilu ei ai-

1. Kyllä.  Patoutuma ” rauhal-
lisemmilta vuosilta” on tulos-
sa selvästi purkuvaiheeseen ja 
kuluttajat ovat totutusta vaih-
torytmistään jäljessä, joten 
myyntivolyymi kasvanee.

2. Ovat olleet ja kiinnostus 
kasvaa sitä mukaa, kun laitteet 
kehittyvät ja kuten aina, tämä-
kin kehitys nopeutuu. Vieläpä 
yllättävän nopeasti.

3. Merkitsee selvästi vaikut-
taen positiivisesti hankinnan 
tarkoituksenmukaisuuteen. 
Näkyypä joskus jopa ylilyön-
tejä.

4. Jakaisin vastauksen kol-
meen. Tärkein on turvalli-
suus, johon varusteiden ja ra-
kenteen ohella liittyy saumat-
tomasti ajo-ominaisuudet ja 
myös auton koko.  Moottorin 
koko, kulutus ja päästöt ovat 

pitkälti toistensa seurauksia 
ja tähänkin liittyy auton koko. 
Terve tarveharkinta pitäisi liit-
tyä aina auton hankintaan.

5. Kiinnostus lisääntyy var-
sinkin vanhemman kaluston 
käyttäjillä.   Halutaan varmis-

tua taloudellisen käytön jat-
kumisesta. 

6. Kyllä. Kova pakkaskausi ja 
huonot tieolosuhteet raisttavat 
auton turvallisuuteen liittyviä 
alustarakenteita enemmän.   
Riskit ovat suuremmat ikään-
tyneillä autoilla, jotka eivät ai-
na käy huolto-ohjelmien mu-
kaisissa huolloissa, vaan tah-
tovat jäädä vuosikatsatsusten 
ja pakollisten korjaustoimien 
varaan, kun vika jo ilmenee 
käytössä. Perusteellinen puh-
distus, vahaus, mahdollisten 
maalivaurioiden korjaus ja 
korroosiosuojauksen tarkistus 
olisivat välttämättömän huol-
lon lisäksi ajankohtaisia.

7. On sekä myynnin että huol-
lon puolella.  Kuluttajalle pitää 
antaa tarvittava käyttönopas-
tus luovutettavaan autoon tar-
peen mukaan. 

Huolto informoi tarvitta-
essa autoon liittyvistä epä-
kohdista, joihin pitää puuttua  
tekniikan turvallisen toimin-
nan takaamiseksi.

Liikkeenharjoittaja  Jouko 
Hakala, Loimaan laatuauto oy

1. Ehkä kasvua hieman.
2. Ei ainakaan toistaiseksi ole 
ollut kiinnostusta.
3. kyllä se on asia, joka joil-
lakin vaikuttaa päätöksen te-
koon.
4. Nähdäkseni tärkeysjärjestys 
menee näin: kulutus ja pääs-
töt, moottorin koko, turvalli-
suus ja ajo-ominaisuudet.
5. Tämä asia ei ole vielä tiedos-
sa asiakkaille.
6. Ei.
7. Ei ole, vaan jokaisen oma asia.

Myyntipäällikkö Jouni Lounas, 
Huittisten Laatuauto Oy
1. Volkswagenilla on ollut jo 
viime vuodella kasvua ylös-
päin ja vauhti on vain kasva-
nut tälle vuodelle. Mitä ”ko-
vemmat” ajat, sen parem-
min käy perinteisten merkki-
en kauppa, markkinaosuudet 
kasvavat kaikilla.

Isot isonee ja marginaali-
merkit poistuvat tai vähene-
vät.

2. Kyselyitä kautta rantain tu-
lee asiakkailta, mutta huoli on 
lähinnä hinnoista ja akkujen 
kestävyydestä suomessa. Tu-
levaisuutta varmasti, mutta 
itse olen sitä mieltä, että tuo-
tantovalmiita autoja on ehkä 
vuonna 2014-2015. Massa-
tuotantoa 2020? Volkswagen 
on mukana vahvasti ja auto-
ja on esitelty useampia, mut-
ta edelleen suomen etäisyy-
det ja latauksien tarve on vie-
lä avoin. Aika antaa vastauk-
set aikanaan.

3. Nyt kun päästöt ohjaavat 
verotusta, niin asiasta on tul-
lut päivittäistä autokaupassa. 
Eli auton kulutus antaa pääs-
töarvon, CO2, ja se taas mää-
rää verotuksen. Joskin uusi-
en autojen asiat on kunnossa 
hyvinkin, mutta vanhojen au-
tojen hinta määräytyy jatkos-
sa enemmän ja enemmän juu-
ri kulutuksen ja käyttömaksu-
jen muodossa. 

Keski-ikä suomalaisella au-
tolla on vieläkin yli 10-vuot-
ta, ja romutus-ikäkin miltei 
18-vuotta. 

Käyttöarvohan autolla jat-
kossa on, mutta kaupallisuus 
isolla, paljon kuluttavalla ben-
sa-autolla on heikko.

4. Auton koko: oikea auto oi-
keaan käyttöön, ajo-ominai-
suudet: Suomen teillä täytyy 
olla hyvä auto ajella, turval-
lisuus: monta kertaa kallein 
omaisuus mukana = perhe, 
moottorin koko: 1.2L ja 105hv. 
1.4L 122-190hv, joten kyllä 
lähtee pienelläkin koneella ja 
päästöillä, kulutus ja päästöt: 
vertaa edellinen vastaus.

5. Näpertelyä. Moottoritek-
niikalla saadaan parempi 
hyöty, mutta ympäristö asiat 
ovat ok. 

Yleensä kuitenkin uudet 
asiat aina maksavat enemmän 
kuin ennen.

6. Oikeassa paikassa ja oikeaan 
aikaan huollettu auto ei yleen-
sä kylmästä kiukuttele, mutta 
hyvä on talven jälkeen esimer-
kiksi rengasvaihdossa katsoa 
vetonivelien kumien kunto, 
kuin myös ala ja- yläpalloni-
velet samassa yhteydessä. Vä-
hän ja lyhyttä matkaa ajavien 
kannattaa mietiä öljynvaihtoa 
vanhemmissa autoissa. Pyyh-
kijän sulat, valot ja auton hyvä 
pesu tai fi xaus tekee hyvää. Sa-
moin hyvä sisätilojen kuivaus, 
vaikka sisätilan puhaltimella 
ensimmäisinä aurinkoisina ja 
lämpiminä päivinä.

7. Tehdas valvoo ja hoitaa hy-
vinkin ko. tapauksia. Meil-
läkin on tietokoneilla kaikki 
kampanjat, millä tehdään laa-
dunparannuksia tai teknisten 
vikojen valvontaa. Automaat-
tisesti tehtävät ”vaaralliset” vi-
at hoidetaan: kirjeillä, soitta-
malla, ja on jopa haettu lave-
tilla asiakkaalta auto väkisin 
korjattavaksi, kun ei ole ”so-
pivaa” aikaa asiakkaalta löyty-
nyt.  Auton tullessa huoltoon 
asia hoidetaan automaattises-
ti. Asiat ovat siis osaltamme 
kunnossa asiakkaiden suun-
taan. Esimerkkinä talven ta-
kia tulleista mekaanista viois-
ta oli kaasupolkimien rikkou-
tuminen, kun lunta, jäätä ja 
hiekkaa kerääntyi polkimen 
juureen ja sitten jäätyi ”klim-
piksi.” Kun asiakas sotki 45 
numeron kengällä muovisen 
polkimen irti kiinnikkeistään, 
niin kulku loppui normaa-
li vauhdeilla, mutta tehdas 
on hoitanut varajärjestelmän 
kautta matkan jatkumisen 
eteenpäin. Vaaratilannetta ei 
näistä meille asti ole kantau-
tunut, muuta kuin korjauk-
sessa käynnin vaivat. Tehdas 
on maksanut ja maksaa kor-
jaukset.

Toimitusjohtaja Jukka Pelttari 
Autotalo Pelttari, Pelttarin 
Auto Oy, Kakkostien Auto Oy
1. Kyllä uusien myynti on pi-
ristynyt verrattuna viime vuo-
den alkuun.

2. Varsinaisia sähköautoja ei 
vielä Suomen markkinoilla 
ole. Pelkästään sähköllä toi-
mivien autojen sopivuutta 
Suomeen rajoittaa meidän ko-
va talvi ja se miten hoidetaan 
autojen lämmitys ja huurteen-
poisto talvella. Kysymyksiä 
esimerkiksi ladattavasta Toyo-
ta Prius Hybridistä tulee jon-
kin verran. 

Tällaisia autoja on kol-
me testikäytössä Suomessa, 
myynnin aloitus on vielä auki. 
Nyt kerätään käyttökokemuk-
sia autosta ympäri Eurooppaa.

3. Päästöjen merkitys autojen 
valinnassa on jo autoverotuk-
senkin kannalta tärkeä. Sen 
merkitys on kasvanut viime 
aikoina huomattavasti.

4. Nykyautoissa ajo-ominai-
suudet ja turvallisuus ovat 
kehittyneet huomattavas-
ti ja ovat hyvin lähellä toisi-
aan, eikä isoja eroja eri auto-
merkkien tai mallien välillä 
ole. Moottorin koko ei enää 
ole kovin merkittävä, sillä pie-
nistäkin moottoreista saadaan 
normaalikäyttöön riittävä te-
ho. Jäljelle jää  siis auton koko 
ja kulutus. Suurin osa meistä 
ajaa aivan liian suurella autol-
la omiin tarpeisiinsa nähden. 
Paljon pienemmälläkin tulisi 
toimen. Oletteko muuten ko-
keillut ajaa nykyaikaisella pik-
kuautolla? Yllätytte varmasti 
miten mukavia ne ovat. Auton 
mukavuuden asettaisinkin va-
lintaperusteessa kärkisijoille.
Oma ranking kysymykseen 
on:
1. auton kulloiseenkin käyttö-
tarkoitukseen sopiva koko

2. kulutus ja päästöt
3. autoon sopiva moottorin 
koko
4. turvallisuus, nykyautoissa ei 
suuria eroja 
5. ajo-ominaisuudet, lähes kai-
kissa autoissa ok

5. Tämä asia ei ole vielä ollut 
kovin paljon keskusteluissa.

6. Kovan talven jälkeen pitäisi 
tarkistuttaa auton alusta huo-
lellisesti.

Erityisesti kaikki mootto-
rin ja voimansiirron tiivis-
teet ja kumit on syytä tarkis-
taa  mahdollisten vuotojen 
varalta. Myös kaikki alustan 
nivelet ovat olleet kovilla ja 
ne on syytä tarkistuttaa. Li-
säksi auto kannattaa pestä ja 
vahata hyvin, että nastame-
talli saadaan maalipinnois-
ta pois.

7. Kaikki meillä huollossa 
käyneet autot tarkastetaan ja 
jos autossa havaitaan sellaisia 
puutteita, jotka ovat liikenne-
turvallisuuden kannalta mer-
kittäviä, emme anna lupaa 
ajaa autolla, jos puutetta ei ole 
korjattu.

Nimi_____________________________________________________
Paikkakunta_______________________________________________
Puhelinnumero_____________________________________________
Sähköposti________________________________________________

1. Onko auton osto ajankohtaista sinulle juuri nyt?
  Kyllä   Ei     Ei juuri nyt, myöhemmin
2. Kiinnostaako sinua uusi vai käytetty auto
  Uusi    Käytetty
3. Nykyinen autosi 
Merkki______________Malli_____________Vuosimalli______

t t j k ht i t i ll j i t?1 O k

Osallistu kyselyyn ja voita

200 LITRAA BENSAA

Palauta kuponki johonkin tynnyrissä olevaan autoliikkeeseen 30.4. mennessä. 
Tulokset 5.5. Alueviestissä.



AUTO ja LIIKENNE22 Keskiviikko huhtikuun 14. 2010

Nooran ensimmäinen ajo Sastamalassa ja valtatiellä

Ajokortti kiikarissaAjokortti kiikarissa
 Marianna Langenoja 

Huittislainen Noora Peltomä-
ki (17) istuu autokoulun Be-
marin kuljettajan paikalle ja 
kääntyy vieressä istuvan opet-
tajan puoleen. Hän on ajanut 
vain kerran aiemmin kyseisel-
lä autolla, joten sen käynnis-
täminen vaatii opettajan neu-
voja. 

-Varo sitten tuota oikealla 
puolella olevaa tolppaa, kun 
peruutat vasemmalle, opettaja 
neuvoo parkkiruudusta pois-
tuvaa Nooraa. 

Nooralla on takanaan vain 
neljä ajotuntia ja jokin verran 
teoriaa. Hän on aiemmin ajel-
lut vain Huittisissa, eikä ole 
päässyt vielä kertaakaan isoille 
teille. Nyt hän ajaa ensimmäis-
tä kertaa Sastamalan Vamma-
laan. Edessä on siis kaksi uut-
ta haastetta: 12-tie ja uusi kau-
punki. 

”Ajetaan nyt vaan tätä 
puolta”

Noora köröttelee jännittynee-
nä kiihdytyskaistaa pitkin. Hän 

ymmärtää hyvin katsoa sivu-
peiliin ja kurkata vielä olkansa-
kin taakse ennen siirtymistään 
valtatielle. Hiljaiseksi vetäyty-
nyt tyttö painaa varovasti kaa-
sua, ja nopeus kasvaa hiljalleen. 
Kun vauhti alkaa viimein nous-
ta sataseen, tulee Nooralle hätä 
käteen: -Nyt ajan jossain... Ihan 
jossain, Noora takeltelee, kun 
auto vähän heilahtelee. Opet-
taja kuitenkin saa tytön rau-
hoittumaan. -Ajetaan nyt vaan 
tätä puolta, hän toteaa saaden 
Noorankin nauramaan. Eikä 
aikaakaan, kun Noora uskal-

taa jo hengittää, vaikka lasissa 
on 100km/h. Opettajan mie-
lestä tyttö menee välillä yli sal-
littujen rajoitustenkin. -Enää 
ei jännitä läheskään niin pal-
jon kuin aluksi, Noora huokai-
lee. Ja sen kyllä huomaa. Noo-
ra ajaa valtatiellä kuin vanha te-
kijä. Vauhtikin pysyy melko ta-
saisena.  

Tunnin aiheena 
risteykseen ajo

Tällä kertaa tunnin aiheena on 
risteykseen ajo. -Ensin täytyy 

huomata risteys. Täytyy tietää, 
mihin sieltä menee, ketä pitää 
väistää ja mitä sitten pitää teh-
dä, opettaja toistaa luetteloa 
useaan kertaan. 

Hän ohjaa Nooran aluk-
si ajelemaan omakotitaloalu-
eelle, jossa on paljon tasa-ar-
voisia risteyksiä. Hän muis-
tuttaa jatkuvasti säännöstä, 
jonka mukaan oikealta ajavia 
täytyy aina väistää, jos heillä ei 
ole kolmiota. Oppiminen vaa-
tii kuitenkin paljon enemmän, 
kuin ulkoa opetellun mantran. 
-Edessä on jälleen tasa-arvoi-
nen risteys. Ketäs väistät, opet-
taja kysäisee. -Ööö, kaikkia 
kai, Noora veikkaa. 

Nooraa ei voi syyttää aina-
kaan liiasta hurjastelusta. Hän 
ajaa varovasti ja etenee sellais-
ta vauhtia, että ajatuskin py-
syy perässä. Autokoulunopet-
taja toteaakin, että niillä, jotka 
ajavat nopeampaa kuin järki 
juoksee, sammuilee auto jat-
kuvasti. Heillä on usein myös 
paniikki päällä. Nooralla sam-

muu auto vahingossa ainoas-
taan kerran, ja sekin tapahtuu 
parkkipaikalla, johon on muu-
tenkin tarkoitus pysähtyä het-
keksi. Paniikista nuorella nai-
sella ei ole tietoakaan. Voi olla, 
että hän on luonteeltaan viili-
pytty. 

Itsearviointia

-Vammalassa on paljon muka-
vampaa ajaa kuin Huittisissa. 
Vammalassa on vähän enem-
män liikennettä. Nyt kun ajo-
tunteja on muutama takana, 
osaan jo toimia paremmin 

vaihteiden kanssa, käyttää rat-
tia, ja olen paljon varmempi 
kytkimen kanssa. Aluksi ajat-
telin, etten osaa painaa sa-
maan aikaan kytkintä ja vaih-
taa vaihdetta, mutta kyllä se 
nyt jo onnistuu, Noora arvioi 
suoritustaan tulomatkalla. 

Opettajan mielestä Noora 
ajaa erittäin hyvin. 

Hän osaa ennakoida tilan-
teita riittävän ajoissa ja toimii 
aikaisin. 

-Nooran erityisvahvuus on, 
että hän tekee juuri niin kuin 
minä sanon, opettaja vitsailee 
arvion päätteeksi. 

”Oppiminen vaatii kuitenkin 

paljon enemmän, kuin ulkoa 

opetellun mantran.

Ajotunti takana. Huittislainen Noora Peltomäki pääsi ajelemaan ensimmäistä kertaa 
isolle tielle ja Sastamalaan. Hänen mielestään ajotunti oli tällä kertaa mukava. 

Noora Peltomäki on ratin takana vasta viidettä kertaa elämässään, mutta vauhti pysyy silti tasaisena, eikä mokia 
juuri satu. 

TAMPERE Hatanpää
Hatanpäänvaltatie 48, Tampere.
Automyynti 010 615 3200. Keskus 010 6150
• Chevrolet • Mazda • Opel

TAMPERE Lielahti
Taninkatu 3. Tampere.
Uudet autot 010 615 3010. Vaihtoautot 010 615 3030
• Jaguar • Land Rover • Opel • Saab • Škoda • Subaru

LIELAHTI

Saab 9-3 SportCombi 2,8TS V6 
Aero A -08, 32tkm, ESP, xenon, 
1-om., p.tutka, urh.alusta, ilmast., 

lohkol., cruise, vetok. 35.990

Volvo V70 T5 Sportswagon A 
-01, 169tkm, p.tutka, luist.esto, TC, 
webasto, ilmast., sivuairb., h-kirja, 

lohkol., vak.nop.s. 13.890

Seat Cordoba 1.4-16 Reference 
4d -07, 70tkm, ilmast., h-kirja, 

lohkol. 10.490

HATANPÄÄ

Opel Insignia Sports Tour Edit
1,8 Ecot 103kW MT6 BL -09, 
19tkm, takuu, ESP, 1-om., erik.vant., 

aut.ilm., cruise, 2xrenk. 26.890

Toyota Corolla 1,4 VVT-i Linea 
Terra 4ov -08, 35tkm, takuu, ESP, 
VSC, EBD, erik.vant., ilmast., h-kirja, 

lohkol., CD, 2xrenk. 17.890

Nissan Tiida 1,6 Visia 5MT 5-ov. 
-08, 28tkm, takuu, ESP, met.väri, 
ilmast., lohkol., CD, 2xrenk., sisäp. 

15.890

METROAUTO 85V. Vastuullista autokauppaa jo vuodesta 1925. 

Täysin uusi Opel Astra.
Lielahdessa ja Hatanpäällä.

Meidän on turha peitellä iloamme esitellessämme sinulle kauttaaltaan uuden 
Astran. Se on saanut loistavat arvostelut alan ammattilaisilta, täydet pisteet 
Euro NCAP –kolaritestistä ja paistatellut kaikkien lehtien palstoilla. Tämä auto 
sinun pitää kokea ja muodostaa oma käsityksesi. 

CO2 129-170 g/km, yhdistetty kulutus 4,2-7,3 l/100 km.  *Autoveroton hinta alk. 15 300 €, arvioitu autovero 3 686 €, 
kokonaishinta toimituskuluineen alk. 19 586 €. 

Uusi Opel Astra -mallisto 
kokonaishinnat alkaen 

18 986 €*

Nyt suoraan 

varastosta!

www.metroauto.fi    
Ark. 9-18, la 10-15.

Puhelun hinta 8,21 snt/puhelu + 
11,9 snt/minuutti, sis alv 22%

M

Lielahdessa ja Hatanpäällä.

Uusi Opel Astra -mallisto
kokonaishinnat aalklkkaeaeaennn

1888 999886 €€€***

Uusi ŠkodaSuperb Combi 

Suomen suurimmalta Škoda kauppiaalta
Lielahdesta.

Suomen suurimmalla Škoda kauppiaalla MetroAutolla uu-

tuus isojen perhefarmarien luokkaan; upea Škoda Superb 

Combi. Superbin paljon kiitosta keränneet sisätilat täyden-

tyvät farmariversiossa ylivoimaisella 633 litran tavaratilalla. 

Ja tietysti Škodan lippulaivamallin laatu ja ylellisyys on 

hiottu huippuunsa. Kokonaisuuden kruunaa uusin tekniik-

ka: TSI- ja TDI -moottorit, DSG-vaihteisto sekä 4x4-neliveto. 

Tervetuloa koeajolle. 

ŠkodaSuperb Combi

Hinta alk. 28.945,28 €
+ toimituskulut 600 € = 29.545,28 €. 

autoveroton hinta alk. 22.270 €, autovero alk. 

6.675,28 € (CO2-päästöllä 159 CO2 g/km.) 

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt: 5,5-10,2 

l/100km, 145-237 CO2 g/km.

Katso testivoitot: www.skoda.fi 

AUTOJA NOPEAAN 

TOIMITUKSEEN.
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Kevätpyöräilyssä Kevätpyöräilyssä 
omat niksitomat niksit

Lämmin keli on saanut pyö-
räilijät liikkeelle. Jään ja lumen 
sijaan vaaratilanteita voi syn-
tyä irtosoran ja sulamisvesien 
johdosta. Ajoratojen irtosora 
heikentää pitoa ja kävelyteil-
le tulviva vesi voi ohjata pyö-
räilijöitä, mopoilijoita ja jalan-
kulkijoita ajoradoille.Valtaosa 
pyöräilijöistä tarttuvat pyörän 
sarviin pitkän talvitauon jäl-
keen. Pyöräily vaatii ajotuntu-
maa, joten kevättä kohden on 
hyvä lähteä pyörä huollettuna, 
kypärä päässä ja tervettä jär-
keä mukana. Parhaiten haave-
reita vältytään, kun kaikki osa-
puolet jättävät pelivaraa eli ti-
laa ja aikaa reagoida yllättä-
viinkin tilanteisiin.

Muista jarrutusmatkat

Keväällä ajo-olosuhteet ei-
vät ole vielä parhaimmillaan. 
Kunnossapitotoimet pääsevät 
täyteen vauhtiin vasta lumen 
sulettua. Nyt kävelyteiden ja 
kevyen liikenteen väylät ovat 
pitkälti irtosoran ja hiekan 
kuorruttamia. Tämä tekee ajo-
radasta paikoittain liukkaan ja 
pidentää muun muassa jarru-
tusmatkoja. 

Autoilijoiden on syytä totu-
tella pyöräilijöiden ja mopoi-
lijoiden liikkeisiin. Runsas lu-
mi ja siitä syntyvät sulamisve-
det ja isot vesilammikot voi-
vat ohjata kevyttä liikennettä 
ajoväylille. Ajorataa pitkin saa 
ajaa jos kulku kevyen liiken-
teen väylää pitkin on estynyt.

Lapset liikenteessä

Lapset ovat innokkaita kevät-
pyöräilijöitä. Pyörähuollon 
jälkeen, ennen pyörien käyt-
töönottoa, vanhemmat voi-

vat tarkistaa, missä kunnos-
sa lasten suosimat pyöräilyrei-
tit ovat. 

Joko koulumatkan voi teh-
dä ilman lumen ja veden aihe-
uttamia poikkeamia?

Huomioithan pienet liikkujat liikenteessä?

Millainen on hyvä auto?Millainen on hyvä auto?
 Marianna Langenoja 

Esitimme autonomistajille yk-
sinkertaisen kysymyksen: mil-
lainen on heidän mielestään 
hyvä auto. Näyttää siltä, et-
tä hyvän auton ominaisuuk-

sia on yhtä paljon kuin meitä 
kuljettajiakin. Toinen arvostaa 
turvallisuutta siinä, missä toi-
nen sporttisuutta. Yksi kehuu 
uusia autoja, toinen vanhoja. 
Päätimme ottaa myös ammat-
tilaisten näkemyksiä asiaan. 

Olavi Virta, liikenneopettaja, Huittinen

-Hyvä auto on turvallinen, käyttäjäystävällinen, helppo ja 
käyttäjänsä tarpeita palveleva. Riippuu esimerkiksi ajokilo-
metreistä sekä harrastuksista, millainen auto on kellekin so-
pivin. Minulle tärkeintä autossa on, että pääsen sillä paikas-
ta A paikkaan B.  Nuoruusaikoina piti ehdottomasti omistaa 
Escort, koska kaikilla muillakin oli. Nykyisin arvostan enem-
män hyvää ajoasentoa ja ilmastointikin on ihan jees juttu. 

Autovalmistajat panostavat koko ajan enemmän sekä ak-
tiiviseen että passiiviseen turvallisuuteen. Sen vuoksi voidaan 
karkeasti sanoa, että mitä uudempi auto, sen turvallisempi. 
Auton turvallisuuteen liittyy myös korimalli. Uusissa autois-
sa korin etupää on suunniteltu pehmeäksi, jottei jalankulkija 
loukkaantuisi pahasti kaupunkinopeudessa sattuneessa tör-
mäyksessä. 

Heikki Lehtonen, taksikuski, Huittinen

-Minulle sopiva auto on tilava, talvella lämmin ja kesällä kyl-
mä. Hyvään autoon pääsevät myös vanhat ihmiset helposti. 
Enimmäkseen tänä päivänä auton valinnassa ratkaisee kui-
tenkin hinta. Myös kuulopuheet vaikuttavat. Jos jotain auto-
merkkiä on paljon haukuttu, en sellaista hanki. Minulle au-
to on lähinnä työkalu. Nuorille saattaa auton ulkonäkö mer-
kata paljon, mutta meillä aikuisilla yleensä hinta ratkaisee. 

Seppo Hämäläinen, 
huoltomies, 
Huittinen

-Japanilaiset autot ovat 
käyttövarmoja vehkeitä. 
En ajaisi millään hiluvit-
kuttimella. Omistan täl-
lä hetkellä pakettiauton, 
sillä kuljetettavaa on pal-
jon. Hevoskoppiakin täy-
tyy toisinaan vetää peräs-
sä. Auton ulkonäöllä ei ole 
merkitystä. En halua, että 
autostani löytyy myöskään 
sellaisia laitteita tai ominai-
suuksia, joita en tarvitse. 

Pauli Sarjomaa, Huittinen

-En ole automiehiä. Pyöräilen ja kävelen kyllä päivittäin. 
Ajokilometrejä kertyy vuodessa noin 6000, joten köröttelen 
sellaisella autolla, jota poikani kutsuu mopoksi. Ennen olin 
merkkiuskollinen. Hankin aina Toyotan. Tämän hetkinen on 
kuitenkin Volkswagen, ja hyvin toimii.  

Kimmo Salonen, Antti 
Mankonen, Kokemäki

-Hyvällä autolla voi lähteä 
ajamaan ihan mihin suun-
taan hyvänsä. Sillä pääsee 
joka paikkaan, kuten ka-
laan ja retkelle, mutta sen 
täytyy kulkea hyvin myös 
tiellä. Muita kriteereitä ovat 
vähäinen kulutus ja hin-
ta. Amerikkalainen auto on 
paras. Siinä on komea, ta-
sainen mörinä. Auton ul-
konäöllä ei ole mitään väliä. 
Se on kuitenkin kurassa heti 
ensimmäisen ojan jälkeen. 

Varpu-Liisa Vanne ja 
Boris, Turku

-Hyvä auto on tällainen 
museoauto, niin kuin meil-
lä. Tämä on 25 vuotta van-
ha ja hyvin kulkee. Parasta 
vanhoissa autoissa on, että 
pienet huoltamot pystyvät 
ne vielä huoltamaan. Van-
hoissa autoissa ei myöskään 
ole mitään turhia tietokone-
laitteita. Jos ajatellaan huol-
lon helppoutta, ovat vanhat 
autot ainakin 10, ellei 11 
kertaa parempia kuin uu-
det. Vanhoja autoja pystyy 
vähän itsekin korjailemaan. 
Kyllä se niin on, että van-
hassa vara parempi. 

Sari Huhtala, 
Huittinen

-Hyvä auto on ehdotto-
masti turvallinen. Meillä 
on neljä lasta, joten turva-
vöiden täytyy olla hyvät ja 
auton korin mallin turval-
linen. Autossa täytyy olla 
myös tilaa. Joskus olemme 
kuskanneet peräluukus-
sa pulkkaa ja monia suksia 
samaan aikaan. Yksi hyvän 
auton kriteereistä on, että 
se on punainen.

Salla Huhtala, Huittinen

-Lila avoauto olisi kiva. Sellainen, johon mahtuu kaikki pös-
sykät eli pehmolelut nukkumaan.

Petri Marku, Huittinen

-Hyvä auto on luotettava, eli sillä täytyy 
päästä joka aamu liikkeelle. Omistan kak-
si autoa, joista toinen on työauto ja toinen 
siviiliauto. Työautossa ei merkkaa ulkonäkö 
yhtään, mutta siviiliauto on sprottinen. Hy-
vä auto on myös hyvä ajettava ja aika teho-
kaskin se saisi olla.

”Yksi hyvän 

auton 

kriteereistä 

on, että se on 

punainen.

”Vanhoja autoja pystyy itsekin korjailemaan.

”Työautossa 

ei merkkaa 

ulkonäkö 

yhtään, mutta 

siviiliauto on 

sporttinen.
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UUSIN HALVOIN HINNOIN!
Pohjanmaan KOTIMAISET AVAINLIPPUTUOTTEET, 10-VUODEN RUNKOTAKUULLA NYT MYYMÄLÖISSÄMME

UUTUUS!UUTUUS!

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

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

399,-489,-

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

Pehmusteet 
  myydään 
   erikseen.

99,-
15 kpl ERÄ!

Grande 3-ist. divaanisohva. 
Alk. Rimini-kankaalla väri terra/puujaloilla 489,-.
Saatavana useilla kankailla/väreillä sekä huippu-
laadukkailla nahoilla. Saatavana myös 2- ja 3-ist. 
sohvana sekä tuolina. 
Puurunko sekä istuimissa laadukas kylmävaahto.
Kuvan sohva Cortina-kankaalla ja rosterijaloilla.

489,-
8 kpl ERÄ!

Kesäkalusteet
SAAPUVAT!

19 kpl ERÄ!

Kotimainen Lumina Basic jenkkisänky. 
120 x 200 cm, sis. jalat. Petauspatjat alk. 49,-.
Kuvan 160 x 200 cm 499,-. Petauspatjat alk. 59,-.

Kun vaadit grillillesi parasta!

Matalapaine-
säädinsetti 19,90

Maskusta myös laadukkaat
- grillausvälinesetit
- grillien suojapeitteet

Maskussa reilu valikoima 
kaasugrillejä edullisin 
hinnoin!

MEHUA ja
MAKKARAA
la 17.4. alk. klo 11

Masku tarjoaa
PALJON

MALLIPOISTOJA

50- %
Tuotteet merkitty 

erikseen myymälöissä.

jopa

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

-  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.
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