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Kokemäki puhdistaa jatkossakin omat jätevetensä s. 10

Nro 16 Jakelu yli 30.000 talouteen

Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Sanomalehtien
Liitto ry:n jäsen

ikkunat • ovet • asennus

              Kari Männistö 050 409 7976
Koti
      kuntoon!

Asemakatu 23, 38210 Sastamala (03) 511 3055 www.tyrvaansahkotyo.fi
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Kesä tulee!  

Ovatko  

kylmälaitteesi 

kunnossa?

Meillä Sinua palvelevat
koulutetut ja valtuutetut

kylmäasentajat!

!

NYT UUSI
MALLISTO TYTÖILLE

erilaisia
 · tunikoita
 · toppeja
 · hameita
 · laukkuja

FARKKUJA
 · pilli-
 · levenevälahje
 paljon pesuja +   
 malleja

39,90
49,90

KEVÄÄN LIPPIKSET
yli 200 kappaletta

(24,90 - 35.-)

NYT20,-
PALJON

UUSIA
HATTUJA

LÄTSIÄ

16,90
13,90

045-233 2677

HALUATKO
PUDOTTAA
PAINOASI?

Uusi

ryhmä
alkamassa.

Ota yhteyttä!

ROMPETORI

Perinteiset koko perheen Rompemarkkinat sisä- ja 
ulkotiloissa, tavaraa laidasta laitaan.

Kahvio, makkarakoju, lettuja, huumoria, ym...
Liput 2,5 e, alle 12 v. ilmaiseksi. Tervetuloa viihtymään!
(2-tien varressa, Porintie 739, Orisuo, Loimaa). Lisät. 050-3131 320

järj. Kanteenmaan kyläyhdistys

Puistokatu 16, 38200 Sastamala Puh.(03) 511 2911
www.kultamerja.fi

NYT MUURAUS- / LAATTATYÖT MEILTÄ

MUURAUSTYÖT
· tulisijat, piiput
· perustukset, seinät
LAATOITUSTYÖT
· pesuhuone- /saunaremontit
 · ym. laatoitustyöt
 · vtt-sertifikaatti

   sekä kaikki rakennustyöt

Rakennustyö J. Kukkula
Satakielenkatu 29, 38200 Sastamala
jarkko.kukkula@kopteri.net p. 044-2755615

TAIMITALO
AVATTU

22e
Biolan MUSTAMULTA
45L / 7 säkkiä

Biolan Kananlantasäkin 
ostajalle multasäkki 

kaupan päälle!

Puh. 511 3975 
Itsenäisyydentie 58, 

Sastamala

Avoinna: ma-pe 9-17 la 9-13

Muista kalkitus ja 
lannoitus puutarhasi 

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

PALVELEMME ark. 7-17, la 9-13

Uusinta huipputekniikkaa Uusinta huipputekniikkaa 
jäteveden käsittelyynjäteveden käsittelyyn

Uusinta huipputekniikkaa 
jäteveden käsittelyyn

Uusinta huipputekniikkaa 
jäteveden käsittelyyn

Uusinta huipputekniikkaa 
jäteveden käsittelyyn

Uponor Clean I 
–panospuhdistamossa 
langaton hälytysjärjestelmä 
valvoo puolestasi

Muistathan, että jätevesiasiat 
tulisi olla jätevesiasetuksen 

mukaisessa kunnossa 
vuoden 2013 loppuun 

mennessä. 

Älä jätä asennusta 
viime tippaan!

- Markkinoiden helppokäyttöisin 
 ja toimintavarmin
-  Huomaamaton pihamaalla
-  Pieni sähkönkulutus

 TULE JA TUTUSTU!
Uponor-päivä 

liikkeessämme 
la 24.4 klo 9-13.

Paikalla myös 
tehtaan edustaja.

www.subway.fi

Kauppakeskus Hullumies
Kauppakulma 2
32700 Huittinen
Puh: 02-561811

Avoinna:
ma-to 10-21
pe-la 10-22

su 12-21

Huittinen

* Rasvalupaus koskee 15 cm subia vaalealla tai 
kokojyväleivällä normaalein vihanneksin, ilman 
juustoa tai rasvaa sisältäviä lisukkeita.

Grillattu 
Kananrinta

    4,3 g rasvaa*

Älä ota 
kaikkea niin 

raskaasti!

Kana Teriyaki
    5,1 g rasvaa*

Varusmies autoili 
humalassa

Luvatta käyttöönsä otta-
mallaan puolustusvoimi-
en ajoneuvolla liikkunut-
ta Porin Prikaatin varus-
miestä epäillään törkeästä 
rattijuopumuksesta,  ajo-
neuvon luvattomasta käyt-
töönotosta ja palvelusri-
koksesta. Tapausta tutkii 
Satakunnan poliisilaitos.

Varusmies otti kasarmin 
pihalla olleen maastohenki-
löauton luvatta käyttöönsä ja 
yritti poistua Huovinrinteen 
varuskunta-alueelta miehit-
tämättömän, mutta suljetun 
portin kautta viime perjan-
taina noin kello 20.30. Pois-
tumisyritys havaittiin val-
vontakamerasta ja paikalle 
lähetettiin sotilaspoliisipar-
tio. Partio puhallutti varus-
miehen ja totesi tämän ole-
van humalassa. Varusmies 
otettiin kiinni ja paikalle hä-
lytettiin Satakunnan poliisi-
laitoksen partio.  

Polttoainetta 
varkaille

Perjantain ja lauantain vä-
lisenä aikana on anastet-
tu Kyläraitillla pihassa ol-
leen kuorma-auton tankis-
ta  polttoainetta.

Vammalassa
 rikottiin ikkunoita

Maanantaina aamuyöllä 
poliisi otti kiinni mieshen-
kilön, joka oli rikkonut kak-
si ikkunaa Puistokadulla.

Lauantai-iltakin ikkunat 
olivat ilkivallan kohteena 
Vammalassa, Kannintiellä. 
Myös tässä tapauksessa te-
kijä jäi kiinni.

Rattijuoppojen 
matka katkesi

Lauantaina aamuyöllä po-
liisi tavoitti   Vammalan 
Marttilankadulta autoili-
jan, joka puhalsi 2,4 pro-
millea.

Perjantai-iltana poliisin 
haaviin jäi Punkalaitumen 
Lauttakyläntiellä autoillut 
kuljettaja, joka puhalsi 1,3 
promillea.

Törkeä rattijuopumus 
Kokemäellä

Kokemäkeläisen vuonna 
1974 syntyneen miehen 
epäillään syyllistyneen tör-
keään rattijuopumukseen 
viime torstaina kelo 17 ai-
kaan Kokemäellä. Mies kö-
rötteli autolla Alkon pi-
haan, josta poliisipartio 
tavoitti hänet autostaan 
kuljettajan paikalta. Puhal-
luskokeen tulos oli 2.1 pro-
millea. Miehellä ei myös-
kään ole voimassa olevaa 
ajo-oikeutta.

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ

Kiikoisissa kerätään sotaveteraaneille
Niinisalon varuskunnan soti-
laat kiertävät tulevana sunnun-
taina ovelta ovelle Kiikoisissa ja 

keräävät listakeräyksellä varoja 
sotaveteraaneille. Kyseessä on 
valtakunnallinen keräys. Kier-

ros alkaa kello 12 ja varusmies-
ten mukana on paikallisia ve-
teraaneja, veteraaniyhdistysten 

jäseniä sekä LC:n jäseniä. Kerä-
ystuotto käytetään sotaveteraa-
nien ja -invalidien kuntoutuk-
seen ja terveydenhoitoon. Ke-
räystuotosta valtaosa jää omal-
le paikkakunnalle.
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Sastamalan 
venepaikkavuokrat 
säilyvät ennallaan
Hannu Virtanen

Sastamalan venepaikkavuok-
rat pidetään ennallaan. Vuok-
rista arvioidaan kertyvän kau-
pungille tuloja noin 15 000 
euroa vuodessa. Venepaikka-
vuokria on viimeksi tarkistet-
tu Vammalassa vuonna 2006.

Merkitsemättömän ran-
tapaikan arvonlisäverollinen 
hinta on 20 euroa, merkityn 
rantapaikan 30 euroa, poiju-
kiinnityksellä varustetun ve-
nepaikan, vähintään viisi 
metriä, 70 euroa sekä kolmi-

pistekiinnityksellä varustetun 
venepaikan, vähintään viisi 
metriä, 100 euroa. 

Lisähinta sivulaiturista on 
20 euroa, talvisäilytyspaikka 
20 euroa sekä lisähinta luki-
tusta laiturialueesta Sylvään-
lahdella ja Siikasuolla 10 eu-
roa.

Kun maksusuoritus on saa-
tu kaupungin tilille, vuokraa-
jille luovutetaan veneisiin lii-
mattavat maksutarrat kes-
kusvarastolta. Venepaikka-
vuokrista ja vuokrausehdoista 
päätti tekninen lautakunta.

Venepaikkoja 260

Sastamalassa on veneille yh-
teensä noin 260 merkittyä lai-
turi- ja rantapaikkaa. Näis-
tä on moottorivenepaikkoja 
190 ja merkittyjä soutuvene-
paikkoja 70. Paikat sijaitsevat 
Vammalassa ja Karkussa. Äet-
sän ja Mouhijärven alueilla ei 
ole ollut kuntien ylläpitämiä 
venepaikkoja.

Rautavedenkadun varres-
sa Rantakievarin läheisyydes-
sä on veneilijöitä varten pal-
velupiste, josta saa puhdasta 

vettä ja jossa on mahdollisuus 
tyhjentää veneiden jätevedet. 
Vammalan venesatamille on 
laadittu ympäristökeskuksen 
edellyttämä jätehuoltosuun-
nitelma.

Yhdistymisavustuksella on 
tarkoitus kunnostaa vuosina 
2010-2011 Kiikassa ja Pehu-
lassa veneiden laskupaikat.

Vene omistajan 
vastuulla

Vuokrausehtojen mukaisesti 
veneitä saadaan säilyttää sitä 
varten osoitetuilla kaupungin 
omistamilla ranta-alueilla kes-
kustaajamassa ja Karkun Pal-
vialassa kaupungin laiturissa.    

Veneiden säilytys kaupun-
gin rannassa tai laiturissa on 
sallittua vain maksettua vuok-
raa vastaan ja annettuja oh-
jeita noudattaen. Vene on ky-
seisessä paikassa omistajan 
omalla vastuulla.    

Mikäli venepaikkaa ei käy-
tetä, ei vuokraaja saa vuokrata 
sitä edelleen, vaan käyttämät-
tömänä paikka on luovutetta-
va kaupungin edelleen vuok-
rattavaksi.    

Rannoilla ja laiturialueilla 
ei saa säilyttää pyydyksiä ei-
kä veneen osia. Venetrailerit 
on siirrettävä kesäajaksi pois 
ranta-alueilta ja talvisäilytys-
paikoilta. Siirron tulee tapah-
tua 10.6. mennessä. Venetrai-
lereille on varattu säilytyspaik-
ka Uittomiehenkadun täyttö-
alueella.    

Venepaikalle saa itse raken-
taa pienehkön, siistin veneen 
maihinvetosillan, mutta se on 
talviajaksi vietävä pois ranta-
alueelta.   

Veneet, joiden todetaan 
olevan rannoilla tai laiturissa, 
eikä venepaikkavuokraa ole 
maksettu annettuun määräai-
kaan mennessä, viedään tar-
vittaessa pois. Vene on lunas-
tettavissa takaisin siirtokuluja 
ja puolitoistakertaista vuokraa 
vastaan.

Rautavedenkin rannoilla alkaa valmistautuminen uuteen veneilykauteen. Sastamalas-
sa on veneille 260 merkittyä laituri- ja rantapaikkaa.

Tarjoukset ovat voimassa 21.-27.4.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 23.4. Yläneen Perinneliha 10-17
 Oinaanoja 9-16 
LA 24.4. Pyymäen Leipomo 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 23.4. Pyymäen Leipomo 9-16
Tapola 9-16, Arin Kalatuote 9-17
LA 24.4. Porin Leipä 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%)

159
plo
norm. 2,15

ERÄ!
Suomalainen
LÄMMINSAVU-
LOHI

Pouttu porsaan
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
• marinoitu

699
 kg

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

Sini
IKKUNAN-
PESUSETTI

Palmolive
SUIHKU-
SAIPPUAT
250 ml

199
pkt
(7,96 kg)
norm. 2,59

Golden Star
RYPSIÖLJY
1 l

DanSukker
FARIINISOKERI
500 g

499
 rs

300
2 rs
(4,29 kg)
yks. 2,11

099
pkt
(1,98 kg)

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

1790
kpl
norm. 21,90

099
plo
(3,96 l)

Ingmanin
Perinteiset
JOGURTIT
• ei rasvattomat
150 g

Kivikylän
LIHAPYÖRYKÄT
350 g

299
20 prk
(1,00 kg)
yks. 0,35

Juhla Mokka
KAHVI
500 g

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  

21.-27.4.201021.-27.4.2010

Valio
Koskenlaskija
SULATE-
JUUSTOT
250 g

1390
YHTEIS-
HINTAAN

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

Kekkilän
PUUTARHAMULTA
50 L

ULKOMYYNNISSÄ
Huittisissa PE 23.4. klo 9-17

ja Häijäässä LA 24.4. klo 9-16

1000
4 skk
(0,05 l)
yks. 2,99

250
plo
(1,68 l)

179
plo
(2,39 l)

Tolu YLEIS-
PUHDISTUS-
AINEET
1,5 L

PE-SU

Säästä yli 20%

179
pkt
(3,58 kg)
1/tal.
seur. 2,67

Softlan
HUUHTELU-
AINEET
750 ml

Sastamala harvensi 
äänestysalueet yhdeksään
Hannu Virtanen

Kaupunginvaltuusto vah-
visti Sastamalan kaupungin 
äänestysaluejaon maanan-
tain kokouksessaan. Sasta-
malan yhdeksän äänestys-
aluetta ovat Kantakaupun-
ki, Keikyä, Kiikka, Muistola, 
Suodenniemi, Mouhijärvi, 
Karkku, Stormi ja Vinkki.

Ne henkilöt, joita ei ole 
väestötietojärjestelmässä 
merkitty minkään kiinteis-
tön kohdalle, kuuluvat en-
simmäiseen eli Kantakau-
pungin äänestysalueeseen.

Sastamalan kaupungis-
sa on tällä hetkellä 17 äänes-
tysaluetta. Äänestysaluejako 
on muuttumattomana peräi-

sin niistä entisistä kunnista, 
joista nykyinen Sastamalan 
kaupunki muodostuu. Ää-
nestysalueita oli Vammalassa 
12, Suodenniemellä 1, Mou-
hijärvellä 1 ja Äetsässä 3.

Sastamalassa oli aiem-
min esillä äänestysalueiden 
vähentäminen jopa seitse-
mään. Kaupunginvaltuusto 
jätti asian taannoin pöydäl-
le. Maaliskuussa valtuusto-
ryhmien puheenjohtajien ja 
kaupunginhallituksen käy-
missä neuvotteluissa pää-
dyttiin siihen, että Sastama-
lan kaupungin äänestysalue-
jaon muuttamista koskevan 
esityksen tulisi perustua yh-
deksään äänestysalueeseen. 
Tältä pohjalta myös val-

tuuston nyt hyväksytty pää-
tös syntyi.

Jo aiemmin kaupungin-
hallitus velvoitti keskusvaali-
lautakunnan valmistelemaan 
liikkuvan ennakkoäänestys-
paikan käyttöönottoa seu-
raavissa, vuonna 2011 pidet-
tävissä eduskuntavaaleissa. 
Liikkuvan äänestyspaikan ja 
laitosäänestysten osalta kau-
punginhallitus tekee erikseen 
päätöksen ennen vaaleja.

Yleiset ennakkoäänes-
tyspaikat ovat Kauppalan-
talo (Vammala), Sastama-
lan pääkirjasto, Mouhijär-
ven kirjasto, Suodenniemen 
kirjasto (entinen kunnan-
talo) ja Äetsä-talo (entinen 
kunnanvirasto).

LENKKITARJOUKSET
Naisten verkkapuku
· 3 väriä
· myös D-mitoitusKevään ja kesän

JUOKSUTEKSTIILIT

-20%
-30% -40%

normaalihinnoista

· Takit ja housut
· Trikoot, caprit
· T-paidat, pitkähihaiset paidat

Newline VAIN KE-PE! puku

49,-

Disneyn Autot -lippikset pojille
· 4 värivaihtoehtoa

Puistokatu 24, Vammala    (03) 514 1290    Av. ma-to 10-17, pe 10-18, la 9-14

12,-

HITTITUOTE
(59,90)
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 Hallitusti
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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.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja ympäristösuunnitelman 
laatiminen alkuun Pirkanmaalla

Tykistörykmentin sotilasvala 
Sastamalassa elokuussa
Satakunnan Tykistörykmen-
tin sotilasvalatilaisuus järjes-
tetään Sastamalassa ensi elo-
kuussa. Sotilasvalan vannovia 
alokkaita on noin 550 perjan-
taina 27. elokuuta järjestettä-
vässä tilaisuudessa..

Kaupungin keskustaan on 
odotettavissa melkoinen vils-
ke, sillä alokkaiden omaisia 

odotetaan saapuvan 1500-
2000.

Jo edellisen päivän iltana 
järjestetään sotaveteraaneille 
oma tilaisuutensa.

Paraatikentällä tapahtuvan 
sotilasvalan jälkeen on kau-
pungin ydinkeskustassa ohi-
marssi, johon  osallistuu noin 
20 ajoneuvoa. 

Valapäivän ohjelmaan kuu-
luu lisäksi seppeleenlasku ja 
sotilasvakuutus sankarihau-
dalla, valalounas ja sotavete-
raanilounas, kalustoesittely, 
toimintanäytös ja tutustumis-
ta Sastamalan kaupunkiin se-
kä viihdekonsertti, jossa säes-
täjänä on Satakunnan Sotilas-
soittokunta.
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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

Edellinen ympäristöohjel-
ma laadittiin vuonna 2005 ja 
se esittää visioita ja tavoittei-
ta maakunnan ympäristön tu-
levaisuudesta. Nyt laadittava 
ympäristöohjelma kattaa ajan 
2011-2015. Työ alkaa kevääl-
lä 2010 ja on valmiina maalis-
kuussa 2011.

Liikennejärjestelmäsuun-
nitelmalla määritetään Pir-
kanmaan asema ja rooli val-
takunnallisessa liikennejärjes-
telmässä. Suunnitelma sisältää 
alustavasti Pirkanmaan liiken-
nejärjestelmän nykytilanteen 
kuvauksen, liikennejärjestel-
män tavoitteen määrittämisen 
sekä liikennejärjestelmän to-
teuttamiseen liittyvän aiesopi-
muksen valmistelun. 

Liikennejärjestelmätyössä 
laaditaan erillisselvitykset lo-
gistiikan, joukkoliikenteen ja 
älyliikenteen kehittämisestä 
sekä maakunnallinen liiken-
neturvallisuussuunnitelma.

Liikennejärjestelmäsuun-
nitelma laaditaan konsultti-
työnä. Kustannukset jaetaan 
puoliksi Pirkanmaan liiton ja 
Pirkanmaan ELY-keskuksen 
välillä. 

Ympäristöohjelmaa ja lii-
kennejärjestelmäsuunnitel-
maa lähtevät laatimaan laa-
jassa yhteistyössä eri viran-
omaiset, toimijat ja asukkaat. 
Päävastuu sisällöistä on ym-
päristösuunnitelmassa Pir-
kanmaan ELY-keskuksella ja 
liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa sekä Pirkanmaan liitol-

Yrityspalvelun uusi 
johtaja tulee TTY:stä
Sastamalan Seudun Yritys-
palvelu Oy:n hallitus on tä-
nään valinnut uudeksi toimi-

tusjohtajaksi yhteiskuntatie-
teiden maisteri Mikko Nie-
misen. 

Kiikoinen   Lavia   Punkalaidun   Sastamala

Huittisten kaupunginhallitus 
äänesti puhdistamoyhtiöstä

 Hannu Virtanen

Huittisten kaupunginhallitus 
äänesti esityksestään puhdis-
tamoyhtiöstä ensi maanantai-
na kokoontuvalle valtuustol-
le. Äänin 6-3 kaupunginhalli-
tus asettui kaupunginjohtajan 
esityksen taakse ja ehdottaa, 
että valtuusto päättää perus-

taa Huittisten Puhdistamo Oy 
-nimisen osakeyhtiön Huittis-
ten ja Sastamalan kaupunkien 
sekä Punkalaitumen kunnan 
jätevesien käsittelyä varten.

Reijo Lintunen esitti Ash-
ton Peasleyn kannattamana, 
että hankkeesta vetäydytään 
ja Huittinen käyttää hankkees-
ta vapautuvan 600 000 euroa 

oman puhdistamon kiireelli-
siin korjauksiin.  

Äänestyksessä kaupungin-
johtajan ehdotusta kannattivat 
Aimo Lepistö, Susanna Visu-
ri, Asko Ritakallio, Eeva Leena 
Lehtisalo, Mika Stenfors ja Satu 
Törmä. Reijo Lintusen esitystä 
kannattivat Aila Hänninen, Rei-
jo Lintunen ja Ashton Peasley.

 Alueviesti

Pirkanmaan maakuntahallitus 
on aloittanut ympäristöohjel-
man sekä liikennejärjestelmä-
suunnitelman laatimisen.

la että Pirkanmaan ELY-kes-
kuksella. Pirkanmaan liitto 
osallistuu kumpaankin työhön 
prosessin vetäjänä sekä asian-
tuntijana maakuntasuunnitte-
lun ja -kaavoituksen näkökul-
masta.

Hän toimii tällä hetkel-
lä Tampereen Teknillisen 
Yliopiston yritysasiamie-
henä. 

Nieminen ilmoittaa vii-
kon kuluessa, milloin voi 
ottaa tehtävän vastaan.

Pienen ihmisen 
pohdintaa

J
Jälleen on luonto näyttänyt mahtinsa. Ey-

jafallan syöksemä tuhka on sekoittanut 

pahasti ihmiskunnan suunnitelmia ja elä-

mänmenoa. On spekuloitu, herättääkö tämä 

myös toisen, uinuvan kraaterin. Mikä on tuh-

kapilven vaikutus ilmastoon? Kauanko tämä 

kestää? 

Eikö vulkaaninen pöly oikeasti aiheuta uhkaa 

meidän terveydellemme? 

Kysymyksiä on  paljon, mutta varmoja vastauk-

sia emme kaikkiin kysymyksiimme saa. Vaikka 

ihminen osaakin lukea luontoa ja sen antamia 

ennusmerkkejä, joutuu hän joka kerta nöyrty-

mään suuren ja mahtavan ylivoiman edessä. 

Tässä Islannin tapauksessa kukaan ei ole osan-

nut ennustaa purkauksen ja sen vaikutusten 

kestoaikaa. Se tiedetään, että edellisen kerran 

Eyjafalla purkautui vuonna 1821. Ja että lähei-

nen, suurempi Katla purkautui perässä.

”Joutuu hän joka kerta 
nöyrtymään suuren ja 

mahtavan ylivoiman edessä. 

Aivan turha meidän kuitenkin on näitä miettiä 

ja huudella kysymyksiä ilmaan. Meidän on ni-

mittäin elettävä tasan niin, kuin luonto antaa 

mahdollisuuden. Jos tulivuori puskee tuhkaa 

vaikka kuukausia, emme voi mitään. Jo huo-

menna voi vaikka maanjäristys tehdä tuhojaan 

jossakin päin maailmaa tai tsunami pyyhkiä 

rantoja kohtalokkain seurauksin.

Suomen myrskyt ja tulvat ovat loppujen lo-

puksi aika kesyjä, mutta maailmalla riehuvil-

la luonnonilmiöillä on usein globaaleja seura-

uksia. Kehittyneinkin tekniikka voi pettää. Kai-

kesta viisaudestaan ja osaamisestaan huolimat-

ta ihminen on kovin pieni.

Maija Latva

RUOSTEENESTO- JA 
PINTAKÄSITTELYT

MYÖS KOLARI-, 
RUOSTE- JA KATSAS-
TUSKORJAUSKSET

HUITTISTEN ALUSTASUOJAUS
Jokilevon teollisuusalue, Huittinen

(02) 561 886

HUITTINEN  Risto Rytink. 22,
Savilinnan talo
P. 02-567890
Ma-pe 9-18, la 9-15

VAMMALA
Marttilank. 16 
P. 03-511 5300
Ma-pe 9-18, la 9-14

4.95
RHODOLANNOITE

PARVEKELAATIKOT

4.45
Paljon myös muovisia ruukkuja

-

1.75

4.95
-

5 YLEISLANNOITE
19.95

KANAN-
KAKKARAE

16

NYT PIHALLE JA PUUTARHAAN
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Huittinen saa 
tuloksellaan taseen 
kerralla kuntoon

 Hannu Virtanen

Huittisten kaupunki saa tilikau-
tensa tuloksella vuosia alijää-
mäisenä olleen taseen kerralla 
kuntoon ja 2,7 miljoonaa euroa 
ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos 
on lähes 4,9 miljoonaa euroa. 
Vuosikate lähentelee seitsemää 
miljoonaa euroa ja on 652 eu-
roa asukasta kohden.

Yhdistymisavustusta tu-
lokseen sisältyy 1,4 miljoo-
naa euroa, ja tilinpäätös on-
kin Vampulalla vahvistuneen, 
laajentuneen Huittisten kau-
pungin ensimmäinen. Perus-

terveydenhuollossa kuntayh-
tymä purkaantui ja toiminnot 
liitettiin osaksi kaupungin pe-
rusturvaa.

Mitään menestystarinaa 
vuoden 2009 alussa ei suin-
kaan lähdetty kirjoittamaan, 
vaan Huittisissakin pohdit-
tiin, miten vuodesta selvitään. 
Verotilitykset alkoivat pieni-
nä. Loppuvuosi alkoi mennä 
jo hyvin, eikä notkahdusta ve-
rotuloissa tullut.

-Yllättävän hyvän tuloksen 
takana suurimpina yksittäi-
sinä tekijöinä olivat arvioitua 
suuremmat kunnallisverotulot 

ja arvioitua pienemmät palk-
kamenot, kaupunginjohtaja 
Jyrki Peltomaa sanoo.

Verotulot ylittivät talousar-
vion 1,3 miljoonalla eurolla, Ja 
vaikka valtionosuudet alittivat 
arvioidun 300 000 eurolla, toi-
saalta palkat ja palkkiot alitti-
vat talousarvion lähes 600 000 
eurolla. 

Huittinen myi asunto-
osakkeita ja maata, esimerkik-
si ABC:n tontin. Muut toimin-
tatuotot ylittivätkin talous-
arvion lähes 700 000 eurolla. 
Korkokulut olivat 100 000 eu-
roa arvioitua pienemmät.

Olennaista Peltomaan mu-
kaan oli myös se, että hallin-
tokunnat toteuttivat erittäin 
tiukkaa menokuria. Se mah-
dollisti talousarviossa pysy-
misen ja käyttötalouden mal-
tillisen kasvun.

Viime vuoden investoinnit 
painottuivat peruskorjauksiin, 
joista lukion remontti on mer-
kittävin. Vuosikate mahdollis-
ti sen, että investoinnit voi-
tiin toteuttaa velkaantumatta. 
Lainakanta jopa hivenen laski 

ja oli 1 106 euroa huittislaista 
kohden.

Peltomaan mukaan tiukan 
menokurin höllentämiseen ei 
ole hyvän tilinpäätöksen jäl-
keenkään perusteita. Inves-
toinneista vuoroon tulevat ter-
veyskeskuksen ja uimahallin 
peruskorjaukset. Investoinnit 
pysyvätkin seitsemän miljoo-
nan euron tasolla.  Jo pelkäs-
tään yhdistymisavustuksen 
loppumisen vuoksi vuosi 2012 
tuo haasteita taloudenpitoon.

Vetävä joukko esiintyjiä Donnerista ja Maarit Hurmerinnasta lähtien

Vanhan kirjallisuuden päivillä 
nousee lyriikka lentoon

 Alueviesti

Ensi kesän Vanhan kirjallisuu-
den päivien avajaisten pääpu-
hujana on kirjailija Claes An-
dersson. Hän puhuu otsikol-
la Runouden lumo ja viisaus. 
Avajaisten lopuksi Pasi Heiku-
ra kertoo suhteestaan runou-
teen otsikolla Runous ja minä.

Vanhan kirjallisuuden päi-
vät järjestetään Sastamalassa 
juhannuksen jälkeisenä per-
jantaina ja lauantaina 2.-3. 
heinäkuuta. Kirjatapahtuma 
pidetään 26. kerran.

Runouden suosio on jat-
kuvassa nousussa. Nuoret lu-
kevat ja lausuvat runoja ja ko-
koontuvat kuulemaan runoil-
toja. 

Runoutemme suuret klas-
sikot nousevat elävinä esiin 
perjantain seminaarissa, jos-
sa Martti Häikiön kertoo V. A. 
Koskenniemestä ja Panu Raja-

la Aila Meriluodosta. Nuorista 
runoilijoista Vilja-Tuulia Huo-
tarinen lukee runojaan ja ker-
too niiden synnystä.

Kolmannen kerran järjes-
tettävässä Tietokirja.fi  –ohjel-
maosuudessa esiintyvät Jörn 
Donner ja Anna Kortelainen. 
Perjantain kirjahuutokaupas-
sa on tarjolla harvoin esiin tu-
levia huippulöytöjä keräilijöil-
le ja muille kirjallisuuden ys-
täville.

Runoja myös lauletaan. 
Perjantai-illan Kaihoni kal-
lein maa – tilaisuudessa kuul-
laan Kaj Chydeniuksen sävel-
lyksiä rakastettuihin suoma-
laisiin runoihin.

Paikalla myös Chisu ja 
Jussi Hakulinen

Lauantai aamupäivän Las-
ten omilla kirjapäivillä ylei-
söä viihdyttävät kirjailija Eppu 

Nuotio ja lastenorkesteri Pul-
putinpannu. Bibliofi ilien Seu-
ran järjestämässä paneelissa 
keskustellaan kirjojen kerää-
misestä tänä päivänä. Kirjai-
lijanimikkoseurojen tapaami-
nen on lauantaina iltapäivällä.

Lyriikka on musiikkia –se-
minaarissa Chisu, Jussi Ha-
kulinen ja Maarit Hurmerin-
ta kertovat laululyriikasta. Il-
po Tiihonen ja Merja Ikkelä 
yhdistävät esityksessään ru-
non ja haitarimusiikin. Pai-
kallista väriä kirjapäivien oh-
jelmaan tuo kustannusliike 
Warelian järjestämä Tyrvää-
läinen tryki.

Yleisöä odottavat ohjelman 
lisäksi löytöjä pursuilevat kir-
jatiskit ja monipuoliset näytte-
lyt. Näyttelyissä on tarjolla ex 
libris –näyttely Heikki Kiljan-
derin kokoelmista sekä Biblio-
fi ilien Seuran näyttely ”Kos-
kenniemen kadonneimmat”.

Huippuharvinaisuuksia 
huutokaupassa

Vanhan kirjallisuuden päivillä 
perjantaina pidettävässä kir-
jahuutokaupassa on tarjolla 
enemmän harvinaisia kirjoja 
kuin koskaan ennen.

Ar vokkaimman osan 
huutokaupattavista kirjois-
ta muodostavat viisi ensim-
mäistä raamattuamme vuo-
silta 1642, 1685, 1759, 1776 ja 
1777. Harvinaisimmat niistä 
ovat ”sotaraamattu” vuodel-
ta 1685 ja huippuharvinainen 
Räävelissä painettu raamat-
tu vuodelta 1777. Niitä mo-
lempia on tarjolla peräti kak-
si kappaletta.

Huutokaupattavana ovat 
myös Kalevalan ensipainos 
vuodelta 1835, Kanteletta-
ren ensipainos vuodelta 1840, 
Aleksis Kiven Seitsemän vel-
jeksen, Nummisuutareiden ja 

Löytöretkellä tyrvääläisten maankohoumien ja niiden nimien juurille

Sanna Kauniston tietokirja ilmestyy 
Vanhan kirjallisuuden päivillä

 Alueviesti

Rikas tyrvääläinen paikannimi-
tutkimus rikastuu entisestään 
Vanhan kirjallisuuden päivillä 
2. heinäkuuta. Silloin ilmestyy 
fi losofi an maisteri, äidinkielen-
opettaja Sanna Kauniston teos 
tyrvääläisistä maankohoumien 
nimistä. Kirja on perusteellinen 
ja viihdyttävä matka historial-
lisen Tyrvään alueen maanko-
houmien juurille.

Kauniston kirjan koko nimi 
on ”2,5 metriä korkeat vuoret 
ja muut tyrvääläiset maanko-
houmat jyrkimmistä ahteista 
mitättömimpiin pättäröihin. 
Retkiä huippupaikoille ja ni-
mien juurille”. Monipuolisten 
karttaleikkeitten ja valokuvi-
en elävöittämän kirjan julkai-
see Kustannusliike Warelia.

Vammalalaiset urheiluih-
miset tuntevat Sanna Kaunis-
ton (os. Kurki) entisenä kilpa-
suunnistajana. Tässä kirjassa 
maastoa ja karttoja rakastava 
kielentutkija selvittää yksityis-
kohtaisesti, kuinka tyrvääläi-
set maankohoumat todellisuu-
dessa vastaavat niille annettu-
ja nimiä.

Selviää muun muassa, et-
tä vaikka Tyrvään alueella on 
epätavallisen paljon vuoriksi 
nimettyjä kohoumia, vain yk-
si ainoa, Kotovuori, yltää vuo-
ren geologiseen vähimmäis-
korkeuteen eli 50 metriin. 
Tyrvääläisten ”vuorista” nel-
jä on korkeudeltaan vaivaiset 
2,5 metriä.

Kaunisto on poiminut hy-
vin tuntemansa seudun mai-
semista joukon kiinnosta-

vimpia ja viehättävimpiä 
kohteita, joille lukijankin 
kannattaisi nousta. Kirjas-
sa on myös valmiit reittieh-
dotukset maankohoumien 
bongausta varten erilaisille 
retkeilijöille: jalan metsässä 
samoileville, maanteillä pyö-
rällä tai autolla kulkeville se-
kä vesillä liikkuville.

Kirja tulee myyntiin Van-
han kirjallisuuden päivillä he-
ti perjantaiaamuna. Tekijä itse 
esittelee kirjaansa lauantaina 
3.7. kello 15-16 pidettävässä 
”Tyrvääläisessä trykissä”.

Pitkän 
tutkimusperinteen 
viimeisin lenkki

Tunnetut Tyrvään seudun kie-
lentutkijat ovat Wareliuksesta 

lähtien antaneet panoksen-
sa kotiseutunsa paikannimien 
tutkimukselle. Professoreis-
ta täkäläisiä paikannimiä ovat 
tutkineet mm. Heikki Ojan-
suu, Pertti Virtaranta ja Aimo 
Hakanen.

Paikannimistöstä on jul-
kaistu myös pro graduihin 
perustuvia kirjoja. Viimei-
simmät teokset ovat olleet 
Riitta Lepistön ”Katukiviin 
isketyt ilmeet” vuodelta 1997 
ja Heli Mattilan ”Tienviitto-
jen viestit” vuodelta 2001. 
Lepistön tutkimus keskit-
tyi Vammalan kadunnimiin, 
Mattilan tutkimus tienni-
miin. Myös Sanna Kaunis-
ton kirja perustuu hänen 
pro graduunsa, mutta on sii-
tä huomattavasti muokattu ja 
täydennetty.

Kanervalan ensipainokset se-
kä upea Sakari Topeliuksen 
toimittama 120 kivipiirros-
ta sisältävä kuvateos Finland 
framstäldt i teckningar vuo-
delta 1845.

Tarjolla on myös muita 
Lönnrotin teoksia alkuperäi-
sinä, samoin J.V. Snellmanin 
ensipainoksia, suomenkieli-
siä kirjoja 1600-luvulta lähti-
en, Tampereen seudun puhe-

linluetteloita 1920-luvulta al-
kaen, Metsästys- ja kalastus 
–lehden vuosikertoja ja paikal-
lishistoriallisia teoksia etenkin 
Sastamalan lähitienoilta. Koh-

teita huutokaupassa on 300, ja 
luettelo niistä on Vanhan kir-
jallisuuden päivien internet-si-
vuilla: www.vanhankirjallisuu-
denpaivat.com

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

KATSOITPA LÄHELTÄ TAI KAUKAA, 
MONITEHOLINSSIEMME HINTA ON 1 €.

MONITEHO-
LINSSIT

1€

KATSOITPA LÄHELTÄ TAI KAUKAA, 

KAMPANJA JATKUU!

TARJOUS VOIMASSA 2.5. ASTI

Tarjous koskee PENTAX-vakiomoniteho–

linssejä kehyksiin, joiden hinta on 79 € tai

enemmän. Ostaessasi muut moniteholinssit

kuin PENTAX-vakiomonitehot, annamme

sinulle 89 € alennuksen. Lisämukavuuksista,

esim. ohennuksista, veloitamme hinnaston

mukaan. Tarjous voimassa 2.5.2010 asti

kaikissa Specsavers Optikko –liikkeissä,

eikä sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin

tai Valitse 2 maksa 1 –hinnoitteluun. Kehys-

valikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous ei 

koske linssityksiä omiin kehyksiin.

w
w

w
.specsavers.fi

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme. 

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

KESTO-
PUURALLI
28 x 95
ruskea uritettu

FINNMIRROR
PICARD
LILJA
KALUSTE-
SARJA
90 cm

1,59/jm

AKKUPORAKONE 
6271 DWPE
12,0 V
2x1,3 Ah

MUURIPATA
80 l Kota 
musta, kannella

AITO 20
PUUKIUAS

369,-

85,-/kpl
9,90/m2

LAMINAATTI
TAMMI
MONTREAL
8 MM

PIHA
PUUÖLJY
0,9 L
väritön,
ruskea, vihreä

PIHA
PUNAMAALI
0,9 L

NUNNA-
UUNI
PYSTYTYS-
NÄYTÖS
KLO 11.00

KEVÄTMARKKINAT

4,90/ast

20,90/ast

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 10-18

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 10-15

EDUSTAJA PAIKALLA

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 10-18

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 11-17

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 11-17

329,-

AITO 20
PUUKIUAS

449,-

15,90/4 sk

BIOLAN
MUSTAMULTA
55 L

LIUKUOVI-
KAAPISTOT
VAIN
TORSTAINA

15,90/pkt

KATEPAL
KATTO-
LAATTA
musta
3 m2

®

-20% 379,-
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VAMMALA

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

CELLO
WINTEX
TALOMAALI
9 L

KEKKILÄN
PUUTARHA-
MULTA
45 L

TUULEN-
SUOJALEVY
12x1200x2700 mm
Suomen Kuitulevy

ASEKAAPPI
BLACK BEAR
6-aseelle

KOMPOSTORI 
L&T GLOBE
310 L

WC-ISTUIN
IONA LUX

ISIT PAREMMIN

PIENKONE-
BENSIINI
FUTURA GREEN
5 L

BETONILAATTA
300 x 300 x 50
harmaa

18,90/ast

55,-/kpl

1,20/kpl

JÄTEASTIA 
HELESI
240 l 
2 pyörällä 
ruskea ja vihreä

GRECO
VALOKATE
kirkas
1060x2500 mm
1060x3000 mm

LOHIKEITTOA
KLO 11.00 ALKAEN

n. 500 annosta

EDUSTAJA PAIKALLA
KLO 13-18

KYSY MARKKINA-
PÄIVÄN KEVÄTTARJOUS

MYÖS ASENNETTUNA

99,- 149,-

59,90/ast 7,90/m2

15,90/5 sk 6,90/kpl

189,-

169,-
8-aseelle

TORSTAINA 22.4.2010
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Minea Maria Justiina Ranta, 
Milla Lumi Hannele Luhtanen 
Keikyä, Aino Minttu Karoliina 
Mattila Keikyä, William Vee-
ti John Siminson Karstulan srk.
KUOLLUT:
Usko Saul Jalmari Rintala 86 
v.Voitto Herman Ala-Houhala 
83 v., Jouni Veikko Josua Osku-
ra 42 v., Lasse Juhani Parto 38 
v. Kiikka. 

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 25.4. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Tenkanen, Järvinen, 
Mattila A. Messu, Karkun kirk-
ko klo 10, Ojansivu, Koikkalai-
nen. Sanajumalanpalvelus, Kei-
kyän kirkko klo 10, veteraani-
en, reserviläisten ja partiolais-
ten kirkkopyhä, Paavilainen, 
Inkeroinen. Messu, Suodennie-
men kirkko klo 13, Paavilainen, 
Koikkalainen. Messu, Kiikan 
kirkko klo 13, Pihlajamaa, Inke-
roinen, kirkkokuoro. Tuomas-
messu, Mouhijärven kirkko klo 
18, Pihlajamaa. 
Kokoonnumme yhteen
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, 
Ari Paavilainen kertoo Psal-
meista.
Pe 23.4. Heinoon diakoniapii-
ri, Heinoon yhteistalo (Hei-
noont. 336) klo 13. Srk-piiri, 
Lantula-talo klo 13.15. Katulä-
hetys, Vammalan srk-talo klo 
14. Roismalan diakonia- ja lä-
hetyspiiri, Roismalan päiväker-
hotila klo 19.
Su 25.4. 5–vuotiaitten synty-
mäpäivät, Vammalan srk-talo 
klo 13. Kaukolan kinkerit Rai-
ja Mäkelä-Vänniällä ja Seppo 
Vänniällä (Knaapint. 27) klo 16. 
Seurat Leila ja Veikko Haunialla 
(Kestilänkulmant. 100) klo 18, 
Jenni Haunian työn tukemisek-
si, Kai-Erik Tulkki.
Ti 27.4. Usko ja Unelma –seni-
oreiden kohtaamispaikka, Vam-
malan srk-talo klo 13. Miesten 
saunailta, Houhajärven leirima-
ja klo 18, sauna klo 17. Veteraa-
nipäivän iltamusiikki Vamma-
lan srk-talo klo 18, isänmaallisia 
lauluja, Tuuliharjun miehet No-
kian srk:sta joht. kanttori Minna 
Nappari. Hengellisten laulujen 
ilta, Illon rukoushuone (Punka-
laitument. 1632) klo 18.
Ke 28.4. Lähetyksen käsityö-
piiri, Vammalan srk-talo klo 
12. Keskiviikkokerho, Sammal-
joen kirkko klo 13. Aikuisten 
päiväpiiri, Roismalan päiväker-
hotila klo 13. Hengellinen kes-
kustelupiiri, Pajamäkikeskus 
(Tampereent. 18) klo 15. Läs-
killä lukutaitoa –kampanjan ko-
koontuminen, Vammalan srk-
talo klo 18, diabeteksen ehkäisy 
ja terveelliset elämäntavat, terv.
hoitaja Jaana Kulmala, Saspe.
Pe 30.4. Yhteisvastuun munk-
kimyyjäiset, Torikeskuksen au-
la alk. klo 9, myös glut. leivon-
naisia, leivonnaisia otetaan ilol-
la vastaan suoraan myyjäisiin, 
tied. p. 040-7068360.
Ti 18.5. Eläkeikäisten ja näkö-
vammaisten leiripäivä, Houha-
järven leirimaja klo 10-16, leiri-
maksu 5 e, ilm. viim 11.5. ti ja pe 
klo 9-11 p. 03-5124116, muuna 
aikana Saarela p. 040-7068360.
Koko perheen kesäretket
La 12.6. Muumimaailma tai 
Väskin Saari.
Ke 28.7.-To 29.7. Kotka ja Por-
voo.

Seurakuntatietoja
Su 6.6.-To 10.6. Pyhätunturi.
Lisät. ja ilm. Kuukka p. 050-
5725509.

Karkun kappeliseurakunta
Pe 23.4. Yrjönpäivänjuhla, srk-
talo klo 18.
Ke 28.4. Virrestä veisaan - ke-
vätvirsiä Karkussa, srk-talo klo 
18.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 22.4. Lauluseura, srk-talo 
klo 12.
Su 25.4. Iltapäiväkuoron 
30-vuotisjuhla, srk-talo klo 15.
To 29.4. Äetsän ikäpiste, srk-ta-
lo klo 12, Teija Aalto kertoo jal-
kojen omahoidosta.

Kiikan kappeliseurakunta 
Su 25.4. 70- ja 75-vuotta tänä 
vuonna täyttävien syntymäpäi-
väjuhla, srk-talo klo 14.30.
Ti 27.4. Lähetyspiiri, srk-talo 
klo 13. Naisten raamattupiiri, 
srk-talo klo 18.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta 

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. Tuomasmessu-
harjoitus, Mouhijärven kirkko 
klo 17.30.
Ma 26.4. Perhekerho, srk-ko-
ti klo 10.
Ti 27.4. Raamattupiiri, srk-ko-
ti klo18.30.
To 29.4. Vanhemman väen ker-
ho, Pukaran kylätalo klo 13.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Ke 21.4. Lähetysilta, srk-talo klo 
19, lauletaan Siinonin kanteleen 
lauluja.
To 22.4. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11-
13.30, lounas 5 e.
Pe 23.4. Kappelisrk:n diakonia-
toimisto avoinna pe klo 9-11, 
diakoniatyöntekijä  Heidi-Ma-
ria Heikkilä, p. 040-8122842.
Su 25.4. Christer Jokelan kon-
sertti yhteisvastuun hyväksi, 
srk-talo klo 14.
Su 23.5. 50-vuotta sitten ripil-
le päässeet, osallistutaan mes-
suun klo 10, sen  jälkeen keitto-
lounas srk-talossa 10 e/hlö, puo-
lisot ja kyyditsijät Tervetulleita! 
Ilm. viim. pe 7.5. Reino Rintala 
p. 040 585 7501 tai Sakari Hali-
seva p. 050 309 8125, ilm. myös 
erik.ruokavalio.
Ke 28.4. Perhekerhon kevätkau-
den päättäjäiset, srk-talo klo 10-
12, vappujuhla, naamiaiset.

Nuoret 
Pe 23.4. IK-2:n leiri, Leiris klo 
18. Raamis, Nuakkari klo 19.30. 
Fisu, Nuakkari klo 21.
La 24.4. Nuortenilta, Mouhijär-
ven Oravanpesä klo 19. Ei toi-
mintaa Nuakkarilla.
Ke 28.4. Pelivuoro, Muistolan 
koulu klo 19-20.
Pe 14.5.- Su 16.5. Nuortenlei-
ri, Leiris, ilm. viim. 10.5. Nuak-
karin lista tai maria.nurminen@
evl.fi ,  p. 050-3481568.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

Ke 21.4. klo 17-19.30 Vakkari 
1-6 luokkalaisille 050- 3635779
Pe 23.4. klo 18-21 Varhaisnuor-
ten ilta.
Su 25.4. klo 16 ja klo 18 Vies-
tiveljet! Hengellisiä lauluja, to-
distuksia, rukouspalvelua, Ka-
ri Härkönen. Buff etti. Pyhäkou-
lu klo 18.
Ti 27.4. klo 17 Hartaus Sasta-
malakodissa. Klo 18 Lähetys-

Hääpalsta

Fotokata.

Annika os. Ritakallio ja
Ville-Veikko Leppäsilta.
Vihitty 21.3.2010
Huittisten kirkossa.

Vauva-
uutisia

Sanna ja Marno Stenfors sekä 
isoveljet Kasper 6 v. ja Rasmus 
1 v. 10 kk Sastamalan Kiikasta 
ovat saaneet pojan 27.3.2010 

(3680g ja 52 cm) VAS:ssa 
Vammalassa. 

Marika ja Mikko Santanen Sas-
tamalan Kiikasta ovat saaneet 
poikavauvan 8.4.2010 VAS.ssa 

Vammalassa.

Kirsi Pihlava ja Heikki Kumpu-
salo Huittisista ovat saaneet 

poikavauvan 8.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Ulla Pärssinen ja Janne Hilli No-
kialta ovat saaneet tyttövauvan 
3.4.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Jasmin Helander ja Heikki Lehti-
mäki Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 9.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Fotokata.

Heidi os. Korpela ja
Jussi Teperi.
Vihitty 2.1.2010
Huittisten kirkossa.

rukousilta. Koukut, Kari Här-
könen.
Kirpputori Valonpilkku, Pikku-
suonkatu 5 av. ti-pe klo 10-17 ja 
la klo 10-13. 044-5112907.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 21.4. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta,  tutkitaan ilmestyskir-
jaa, Rukoushuoneella, Raija Ma-
janen.
To 22.4. klo 9.30 Äitiparkki, 
Rukoushuoneella, mahdolli-
suus ruokailla edullisesti, Riik-
ka Lindroos. Klo 19 Raamat-
tu- ja keskustelupiiri Roismalan 
päiväkerholla, Tuomo Hörkkö.
La 24.4. klo 18 Nuortenilta Ku-
lolla (Penttilänkuja 4), Markus 
Malmivaara.
Su 25.4. klo 11 Messu, KEO 
Karkku, Jari Rankinen, saarna 
Raimo Lähteenmaa. Klo 16 Sana 
sunnuntaille, Rukoushuoneella, 
Markus Malmivaara, Matti Hau-
tamäki.

SLEY VAMMALA
To 22.4. klo 11-13 Arkilounas 
Luther-talossa lähetystyön hy-
väksi, aikuiset 8 e, alle koulu-
ikäiset maksutta. Klo 16 nuorten 
raamis Luther-talossa.
Su 25.4. klo 11 messu Karkun 
ev. opistolla, toimittaa Jari Ran-
kinen ja Raimo Lähteenmaa. 
Pyhäkoulu, kahvit. Klo 13 Lo-
penkulman rukoushuoneella 
kevätjuhla, mukana Jari Nurmi, 
Veikko Rantanen, Airi Vilppala, 
Kannelmiehet, kahvit.
Ma 26.4. klo 18 Kannelmiesten 
harjoitus Luther-talolla. Terve-
tuloa!

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 22.4. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. 
Pe 23.4. klo 18 Ylistyksen ja yh-
teyden ilta. 
La 24.4. klo 8.10 aamuharta-
us Radio Mantassa, Tarja Virta-
nen. Klo 9-17 Raamatun opetta-
minen lapsille, 1-kurssi. Klo 19 
Kohtaaminen KellariKahvilassa. 
Su 25.4. klo 11 päivätilaisuus, 
pastori Boris Filon ja lauluryh-
mä Vilnasta, Liettuasta, Ari Ta-
bell, pyhäkoulu ja raamis. N. 
klo 12.30 lähetyslounas Kenian 
rannikon esikoulutyön hyväksi. 
Lohikeitto (kasviskeitto), kahvi 
ja paakelssi. Hinnat 8 e, koulu-
laiset 4 e, nuoremmat ilmaisek-
si. Ilmoitukset erikoisruokavali-
osta p. 050-5151355. Klo 13-17, 
Raamatun opettaminen lapsille, 
1-kurssi. 
Ma 26.4. klo 17.30-18.00 Tuik-
kukuoron harjoitus. Klo 18.30 
lähetystoimikunnan kokous 
Haapakalliolla. 
Ti 27.4. klo 19 eteläpuolen ru-
kousilta Raija ja Arto Makkosel-
la, Juusonkuja 18.
Ke 28.4. klo 15-16 äiti-jumppa 
kerhotilassa. Klo 18 Ylistyksen 
ja yhteyden ilta. Klo 19 rukous-
ilta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829. 
Kiikka: 
Ke 28.4. klo 18-19 toimintaker-
ho Nuorisotalolla. 
Tulossa: 
Linja-auto Tampereen Kristus-
päivään lähtee Helluntaikirkol-
ta la 1.5. klo 11.30 ja ajaa reit-

tiä Marttilankatu-Varilankatu-
Tampereentie.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 21.4. klo 18.30  Naistenilta 
rukoushuoneella, mukana Ma-
rita Kömi. Miestenpiiri Savijo-
ella.
Pe 23.4. klo 19.30 nuortenilta.
Su 25.4. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 Elämän lähteellä, Veli-
Matti Savijoki, nuorten ylistys-
ryhmä, pyhäkoulu, ehtoollinen. 
Tilaisuuden jälkeen kokousvetä-
jien palaveri.
Ma 26.4. klo 19 rukousilta. Te-
ro Harjula.
Ke 28.4. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.

Mouhijärvi
Ti 20.4. klo 18 lähetyskokous, 
mukana Juha Koski.
Ke 28.4. klo 18 rukoushetki klo 
19-21 nuortenilta majakka, mu-
kana Markku Hämäläinen.
Su 2.5. klo 11 ehtoollisjuhla pu-
huu Jaakko Heinonen.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Eero Martti Tapio Sivunen.
KUOLLUT: 
Eila Elviira Kulmala 85 v., Eila 
Esteri Stenfors 71 v. 

Pyhäpäivä:
Su 25.4. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Kultalahti, Läh-
teenmäki, Toivo Kokko. Sam-
pu-Nanhian kinkeripiiri avus-
taa ja tarjoaa messun jälkeen 
kirkkokahvit kirkon länsisii-
vessä. Klo 13 Messu Huhta-
mon kirkossa, toim. Punka-
laitumelta. Klo 18 Ilta sanan 
ääressä Sley:n ruk.huoneessa, 
Room. 8, Lehtimäki. Raama-
tut mukaan!
Viikkotilaisuudet:
Ke 21.4. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puol., tak-
kahuone.
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.
Ma 26.4. Klo 17 Raamattupiiri 
takkahuoneessa.
Ti 27.4. Klo 9.30 Avoin päivä-
kerho srk-keskuksessa. Klo 13 
Japani-Kenia läh.piiri Sley:n 
ruk.huoneessa, Heikki Mäkelä. 
Klo 18.30 Kansanlähetyksen il-
ta Helena-salissa, Markus Mal-
mivaara.
Ke 28.4. Klo 11 Keskiviikko-
kerho ja työttömien ruokai-
lu srk-keskuksessa. Klo 18 Ru-
kousilta Israelin ja Suomen 
puolesta, takkahuone. Klo 18 
Sley:n Rekikosken os. hartaus-
hetki Kylätalolla, muk. Timo 
Vuorinen.
To 29.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 17 Miestenpii-
ri srk-kesk. kirjastossa, Joh. 16, 
Lehtimäki.
Tulossa:
Pe 7.5. Nopankylään lähtevien 
ilmoitt. kirkkoherranvirastoon 
p. 5601 601.
Lapsityö:
Syksyn päiväkerhoryhmiin il-
moittautuminen on 19.-23.4. 
Ilmoittautumislomakkeita saa 
päiväkerhosta, kirkkoherran-
virastosta tai tulostamalla seu-
rakunnan nettisivuilta. Tie-
dustelut Tiina Ruusumaa puh. 
5601621.
Nuoret:
La 24.4. Klo 19-23 Yhteiskris-
tillinen One way Café Nuoriso-
klubilla.
Rippikoulut:
La 24.4. Klo 9-14.30 2. leirin ko-
koontuminen Kulmassa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KUOLLUT: 
Helena Linnea Liinoja 84 v., In-
ga-Liisa Alavalkama 76 v., Vesa 
Antero Jokinen 73 v. 

To 22.4. Klo 17.30 Kirkossa 
kuoroharjoitus.
Pe 23.4. Klo 10 Srk-talolla mu-
rut.
Su 25.4. Klo 10 Jumalanpalvelus 
Tornikallion laavulla, (opastus 
kt 41:ltä, lähellä entisen Vam-
pulan ja Huittisten rajaa), par-
tiolaiset avustavat, Plit, Honka-
nen. Klo 15 Srk-talolla Israel-ti-
laisuus, Israelin ystävät, Kimmo 
Tepora, Plit, Honkanen.
Ti 27.4. Klo 9 Kunnianosoi-
tukset veteraanikivellä, sanka-
rivainajien ja Karjalaan jäänei-
den muistomerkillä, minkä jäl-
keen srk-talolla kahvitarjoilu ja 
ohjelmaa, Honkanen.
Ke 28.4. Klo 11 Lähtö srk-talol-
ta iltapäiväkerhon ja vanhem-
man väen retkelle Viialaan ja 
Vesilahdelle. Bussi kulkee reit-
tiä: Sallilantie, Rutavantie, Ku-
konharjantie, 2-tielle. Paluu n. 
klo 18.30. Tied. Elisa p. 044-
0560163.
To 29.4. Klo 9.30 alkaen kirkko-
polku eskarilaisille, Tiina Ruu-
sumaa, Marjo Mäki, Jussi Uuta-
niemi. Klo 15 Srk-talolla mies-
tenpiiri, Plit, Honkanen, (retki 
laavulle peruttu).
Lapsityö: 
Entisten ja uusien, tänä vuonna 
4 v täyttävien lasten ilmoittau-
tuminen kerhoryhmiin syksyä 
varten on käynnissä. Ilm.lomak-
keita saa päiväkerhoista, kirkko-
herranvirastosta ja srk:n nettisi-
vujen linkistä. Palautus viikolla 
16. Tied. p. 044-0560162/Tiina 
Ruusumaa.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 21.4. klo 17.15 Ilonkylvä-
jät Minit ja Skidit klo 18 Koti-
kokous Hertta Luomalla, Kaali-
katu 13.
To 22.4. klo 17.30 Kuorohar-
joitus.
Pe 23.4. klo 19 Islam polttopis-
teessä, Hannu Lahtinen, kolehti 
muslimityölle (Fida).
La 24.4. klo 19-23 One Way Ca-
fe Nuorisoklubilla.
Su 25.4. klo 15 Perhekirkko, 
Jukka ja Merja Mäkinen, nuk-
keteatteri ym. ohjelmaa koko 
perheelle.
Ma 26.4. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuo-
ret klo 19 Ilonkylväjien palaveri.
Ti 27.4. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.
Ke 28.4. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 21.4. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Arja ja Arto Lehtisellä, Lau-
hantie 507. Lauluhetki TK:ssa 
klo 18. Osallistutaan rukouk-
seen Israelin ja Suomen psta klo 
18 SRK-keskuksen takkahuo-
neessa. Ylistyslauluharjoitukset 
klo 19, Norppis.
To 22.4. Yht.kr. Rukousasema-
palaveri klo 18.30 Plikkain baa-
rissa, Risto Rytin katu 24.
Pe 23.4. Nuorten ilta klo 20.
La 24.4. Yht.kr. Leppis-kerhon 
päätös klo 11-13 Nuorisoklu-
billa.  Vedet virratkoon klo 20, 
Pimma, Jari K., Mari&Harri. 
Su 25.4. Pyhäkoulu klo 18. Raa-
mattutunti aiheesta ”Jumalan 
kansan koti-ikävä” klo 18, opet-
taja Reijo Heikkilä Siikaisista, 
Ritva Kirra.
Ma  26.4. Rukousilta klo 19.
Ti 27.4.  Alfa-kurssi klo 18. 
Ke  28.4. Mm. aamurukouspii-
ri klo 9.30 Ketolassa, Pehulantie 
36, Sastamala. Tervetuloa!
Huom! La 1.5. Kristittyjen yh-
teinen Kristus-päivä Hakamet-
sän jäähallissa Tampereella. 
Lähtö srk-keskuksesta klo 11.30 
ja lähtö Treelta takaisin klo 21. 
Ilm. yhteiskuljetukseen 24.4. 
menn. Antti Koivuniemelle, 
050-5970094. Tied. Ritva, 050-
5924455. Katso myös www.kris-
tuspaiva.fi 

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Mikko Johannes Malmi 85 v. ja 
Aimo Antero Raitoharju 84 v.

Syksyn päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen tapahtuu puheli-

mitse tai päiväkerhossa jaetta-
valla ilmoittautumislomakkeel-
la pe 7.5 mennessä. Muskariryh-
mään ilmoittaudutaan ke 5.5. 
klo 9-11 p. Mervi 041-4687610. 
Muskariryhmä on tarkoitettu 
4-7-vuotiaille laulusta innostu-
neille lapsille.
To 22.4. Sururyhmä omaisensa 
ja läheisensä menettäneille srk-
keskuksessa klo 17-19. Tulkki-
lan lähetyspiiri klo 18 Lahja Rei-
nikalla,  Prykintie 1 A.
Pe 23.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Kenia-Japani lä-
hetyspiiri srk-keskuksessa klo 
18.
La 24.4. Kevätmyyjäiset Rau-
hanyhdistyksellä klo 15.
Su 25.4. Messu klo 10, Marja 
Joukio-Hirvijärvi, Veikko Ruu-
suvuori, Henri Tuominiemi. 
Lukijana Niina Koivisto. Ru-
koilevaisseurat srk-keskuksessa 
klo 13. Puhujina Reino Toikka, 
Markus Malmivaara, Elias Hal-
minen. Lapsille pyhäkoulu. Seu-
rat Rauhanyhdistyksellä klo 16.
Ma 26.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk-keskuksessa klo 18.
Ti 27.4. Veteraanipäivä. Seppe-
leenlasku kirkkopuistossa klo 
12.45, ruoka- ja kahvitarjoilu 
veteraaneille srk-keskuksessa 
klo 13, juhla klo 14.
To 29.4. Kristillisten eläkeläis-
ten järjestämä rukousilta klo 18 
srk-keskuksen rippikoululuo-
kassa. 3-vuotiaiden kerhoon tu-
tustuminen srk-keskuksessa klo 
18. Tervetulleita ovat muutkin 
uudet syksyllä kerhonsa aloitta-
vat lapset perheineen.
La 1.5. Yhteiskristillinen rukous-
tapahtuma-Kristuspäivä Tampe-
reella klo 13-23.30. Ohjelmas-
sa mm. Kalevi Lehtinen, Mark-
ku Happonen ja monia muita. 
Musiikkia mm. Pekka Simojoen 
Exit, Lasse Heikkilän uutuusmu-
sikaali. Mahdollista yhteiskulje-
tusta haluavat, ottakaa pikaisesti 
yhteyttä Riittaan p. 040-7694265, 
viim. 23.4 mennessä.
Muuta: 
Vielä ehdit antaa lahjoituksesi 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Seurakunnan lähettämää pank-
kisiirtolomaketta voi käyttää 
lahjoitukseen pe 23.4 asti. Läm-
min kiitos kaikille lahjoittajille.
Pyhäkoulu:
Su 25.4. Pyhäkoulu srk-keskuk-
sessa klo 12.
Päiväkerho:
To 29.4. 3-vuotiaiden kerhoon 
tutustuminen srk-keskuksessa 
klo 18. Tervetulleita ovat muut-
kin uudet syksyllä kerhonsa 
aloittavat lapset perheineen.
Perhekerho:
Ti 27.4. Tulkkilan 2.ryhmän 
kerho srk-keskuksen alakerras-
sa klo 9.30-11. Mukana diakoni 
Tiina Kulha-Hynninen.
Nuorisotyö:
Pe 23.4. Pappiksella IV riparin 
oma nuortenilta klo 18. Kaikki 
muutkin tervetulleita!
Kerhot:
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16-17.30. 
Raamis torstaisin Pappiksella 
klo 15.30-16.30. Pohdinnan al-
la Johannes 9. 
Pelisali torstaisin Tulkkilan kou-
lun salissa klo 17-18. Hyvällä 
säällä ulkona!
Lähetyskirpputori: 
Avoinna: ti-pe klo 10-16 ja la 
klo10-13.

Kauvatsan alue:
Pe 23.4. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.

Su 25.4. Sanajumalanpalve-
lus klo 18, Veikko Ruusuvuori, 
Henri Tuominiemi.
Ma 26.4. Naisten saunailta Ait-
takarissa klo 17.30 alkaen.
Päiväkerho:
Syksyn päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen tapahtuu puheli-
mitse tai päiväkerhossa jaet-
tavalla ilmoittautumislomak-
keella pe 7.5 mennessä. Mus-
kariryhmään ilmoittaudutaan 
keskiviikkona 5.5. klo 9-11 p. 
Mervi 041-4687610. Muskari-
ryhmä on tarkoitettu 4-7-vuo-
tiaille laulusta innostuneille 
lapsille. 
3-vuotiaiden kerhoon tutustu-
minen Kokemäen  srk-keskuk-
sessa  to 29.4 klo 18. Tervetul-
leita ovat muutkin uudet syksyl-
lä kerhonsa aloittavat lapset per-
heineen.
Perhekerho:
To 22.4. Perhekerho srk-talolla 
klo 9.30-11. Mukana diakonissa 
Johanna Salmi.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Su 25.4. klo 11 ja 18 ”Pyhä Hen-
ki keskellämme”: Lasse Kangas-
salo, laulu/musiikissa Kunin-
kaan tyttäret.
Ma 26.4. klo 10 Lähiseurakun-
tien vastuunkantajien rukousta-
pahtuma.
Ti 27.4. klo 12 Elämän Leipää-
tilaisuus/ruokailu: Risto L. ym. 
Klo 18 Naisten kasvuryhmä ko-
koontuu.
Ke 28.4. klo 18.30 Rukouksen 
ja ylistyksen ilta: seurakunnan 
sisaret. 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLEET:  
Aino Amanda Koski 91 v.

Pe 23.4. klo 12:30 Arkipyhäkou-
lu Toukolan koulull a. Klo 16-18 
Lähetystori srk-talolla.
La 24.4. klo 9 Rippikoulu srk-
talolla.
Su 25.4. klo 10: ”10-kirkko”, kir-
konmenojen jälkeen 10-synttä-
rit srk-talolla. Klo 18.30 Yh-
teiskinkerit srk-talolla. Aihee-
na: ”Pyhä”, lauletaan aihevirsiä. 
Kaikki tervetuloa!
To 29.4. Yhteiskristillinen Sa-
nan ja Rukouksen ilta srk-ta-
lolla, kahvitus klo 18, ohjelma 
klo 18.30. Vierailee mieskuoro 
Canticorum Sastamalasta. Las-
tenhoito järjestetty.

Lämmin kiitos Teille kaikille, jotka kunnioititte rakkaamme

Jouni Oskuran
muistoa ja otitte osaa suureen suruumme.

Omaiset

Lämmin kiitos 
Teille kaikille, jotka

kunnioititte rakkaamme 

USKO RINTALAN 
muistoa ja otitte osaa 

suruumme.
Omaiset

SASTAMALAN VAPAASEURAKUNTA
Pikkusuonkatu 5

  Su 25.4. klo 16 ja 18 VIESTIVELJET 

  Buffetti!                     Tervetuloa!
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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

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 21.4. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
To 22.4. klo 18 Ilontuojien ker-
ho.
Pe 23.4. klo 19 Teetupa Lavian 
nuorisotalolla.
La 24.4. klo 10 Valtatien sii-
voustalkoot, kokoontuminen 
Betaniassa. Turvaliivejä mukaan 
jos löytyy.
Su 25.4. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 26.4. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 28.4. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Matti Mikael Kuusiranta 75v.

Pe 23.4. klo 19 Arkimessu kir-
kossa.
Su 25.4. klo 10 Messu. Kunnia-
käynti sankarihaudalla 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 avoin-
na hiljentymistä varten. Har-
taushetket klo 15,16 ja 17., 
Christer Jokelan konsertti srk-
kodissa klo 18.
Ma 26.4. klo 18 Naisten raamat-
tupiiri.
Ke 28.4. klo 13 Keskiviikkokah-
vit, mukana Liisa ja Elina, Har-
taudet: klo 12.15 Päivätoimin-
nassa klo 14 Kotiranta 2.
To 29.4. Hartaudet: klo 13 Heik-
kilä, klo 14.30 Lavian vuode-
osasto.
Pe 30.4. klo 18 Vapunaattoseu-
rat Leena ja Yrjö Kortelahdella; 
Lutikontie 22, mukana Ranki-
nen ja Piittalat.
Su 2.5. klo 10 Messu.
Rippikoulu: 
29.4. klo 15.30-17, srk-koti.
Haravointitalkoot hautausmail-
la 26.–27.4 klo 10-14 (säävara-
us).
Diakonian puhelinnumerot: 
Elina Laakso 045-3262655, Lii-
sa Laurila 02-5782264.

Punkalaidun
KUOLLUT: 
Martta Johanna Lehtelä  94  v. 

To 22.4. kirkkoherranvirasto 
suljettu koulutuspäivän vuok-
si. Klo 14 Omakerho Toukolas-
sa (Pyykkö). Klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset srk-talolla 
(Jokitalo). 
Su 25.4. klo 10 partiopyhän 
messu kirkossa (Tulkki, Jokita-
lo, avustaa Hietanen). Kirkko-
kahvit messun jälkeen srk-talol-
la. Klo 13 messu Huhtamon kir-
kossa (Tulkki, Jokitalo). Klo 18 
seurat Jenni Haunian työn tu-
kemiseksi Leila ja Veikko Hau-
nialla, Kestilänkulmantie 100 
(Tulkki).
Ti 27.4. n. klo 13.15 veteraani-
päivän juhla seurakuntatalolla. 
Katso kuljetukset tilaisuuteen 
erillisestä ilmoituksesta tässä 
lehdessä. 
Ke 28.4. klo 16.30 raamattu- 
ja katekismuskoulu srk-talol-
la (Tulkki). Huom. aika! Klo 18 
kirkkovaltuuston kokous leiri-
majalla. 
To 29.4. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla (Jo-
kitalo). 
Su 2.5. klo 18 jumalanpalvelus 
kirkossa (Karo, Terhi Ketonen). 
Huom. aika!
Lomalla: 
Jaana Pyykkö lomalla 26.-30.4.

Yhteisvastuukeräys: 
Yhteisvastuulistat palautettava 
huhtikuun loppuun mennessä 
Osuuspankkiin!
Tulevaa: 
Helluntaina 23.5. klo 10 ko-
koontuvat 60-vuotta ripil-
le päässeet messuun kirkkoon. 
Messun jälkeen on srk-talolla 
ruokailuja yhdessäoloa. ruosta 
ja kahvista maksut ilmoitetaan 
myöhemmin. Mukaan voi tul-
la puoliso, kaveri, saattaja. Ilm. 
19.5. menn. khranvirastoon p. 
7674119. Pane sana kiertämään.
Nuorisotyö:
Pe 23.4. ei ole kokkikerhoa 
!Seuraava kerta 7.5.
Su 25.4. klo 10 Partiolaisten kirk-
kopyhä. Kirkkokehvit srk-talolla 
jumiksen jälkeen. Tervetuloa!
Ma 26.4. klo 18 Isoskoulutus I 
srk-talolla, klo 18 Seikkailijat 
kololla.
Ti 27.4. klo 17 Näytelmäkerho 
srk-talo/pappila.
Ke 28.4. klo 18 Partioketut ko-
lolla.

Köyliö
KUOLLUT:
Raija Anneli Rinne e Sarjasto 
Kankaanpäästä 62 v., Erkki Jo-

hannes Mäkinen Kankaanpääs-
tä 69 v., Vesa Matti Taneli Miet-
tinen Kannelmäen seurakun-
nasta 57 v., Matti Nikulainen 
Euran seurakunnasta 89 v.

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 tänä sun-
nuntaina lähetysväki. Markun-
päivän keittolounas + kahvit 6 
euroa/hlö Järvisalilla klo 11.30-
13.30. Tuotto lähetystyön ni-
mikkokohteeseen. 
Ma 26.4. klo 13 Vuorenmaan 
päiväpiiri Vuorenmaan kirkos-
sa, Vuorinen.
Ti 27.4. klo 14.30 veteraanipäi-
vän seppeleenlasku sankariha-
dalla. Klo 15 veteraanipäivän 
juhla seurakuntatalolla, mm. Sa-
kari Vuola, Vesa Alare. 
Su 2.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa.
Nuorisotyö:
To 22.4. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.

Pe 23.4. klo 18 nuortenilta seu-
rakuntatalolla, ”Miksi Jeesus 
kuoli?” Makke.

Säkylä
Ke 21.4. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla, 
aiheena sauvakävely. Klo 18.30 
raamattupiiri seurakuntatalolla.
Pe 23.4. klo 19 kirkossa Isra-
el-ilta. Puhujana messiaani-
nen juutalainen Birlie Belay, jo-
ka on etiopialaissyntyinen Jeru-
salemissa työskentelevä pastori, 
tulkkina Ilkka Vakkuri.  Järjes-
täjinä Israelin Ystävien Euran 
paikallisosasto ja Säkylän seu-
rakunta.  Mukana Rudolf Cerc 
ja Nieminen.  
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 pe 23.4. klo 9-13.  
Ma 26.4. klo 17.30 naisten sau-
na Pihlavassa.

Ti 27.4. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa. Vappunyyttärit, 
mukaan pientä purtavaa itselle 
ja kaverille.
Su 2.5. klo 10 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, saarna niemi-
nen lit teologiharjoittelija Pet-
ri Kammonen. Vastuuvuorossa 
Säkylän Seudun Sydänyhdistys, 
tekstinlukijat Irma Virtanen ja 
Helvi Rekola, kolehdinkerääjät 
Sirkka Meriläinen ja Lea Niitty-
maa. Klo 18 miesten piiri Pihla-
van saunalla (huom päivä!).
Nuoret:
To 22.4. klo 18 Varkkari-ilta 
Pappilassa.
Pe 23.4. klo 17.30 nuorten il-
ta Pappilassa, Aihe; Elä ja anna 
toisten kuolla. Ihmisiä kuolee, 
toiset näkee nälkää. Miten sinä 
kohtaat lähimmäisesi? Käännät-
kö selän vai autatko hädässä?
La 24.4. klo 10-17 Pihlavassa 
molempien leiririppikoulujen 
päivä. Klo 18 Leppoisa leff ailta 
Pappilassa.
To 29.4. klo 15 Raamis Pappi-
lassa.

Arkivaatteissa –illan 
aiheena psalmit
Kevään viimeinen Arkivaat-
teissa -ilta on torstaina 22. 
huhtikuuta kello 18.30 Vam-
malan seurakuntatalossa.

Illan teema on ”Herra on 
minun paimeneni.” Raamat-
tuopetusta psalmeista on jaka-
massa kirkkoherra Ari Paavi-
lainen. Illassa myös rukoillaan, 

keskustellaan ja lauletaan. Las-
tenhoito on järjestetty.

Sastamalan seurakunnan 
suosituissa Arkivaatteissa –il-
loissa  käsitellään kristinus-
kon keskeisiä asioita arjen nä-
kökulmasta. Illan päätteek-
si on mahdollisuus sielunhoi-
toon ja esirukoukseen.

”Taivas on uskoni määrä, 
matkalle en tahdo jäädä”
Eläkkeellä oleva opettaja Reijo 
Heikkilä Siikaisista puhuu tu-
levana sunnuntaina Huittisten 
vapaakirkossa kello 18. Heik-
kilä  on kristittyjen yhteyden 
mies, joka on paljon tutkinut 
juutalaisen kansan  historiaa 
ja puhunut  siitä Israel-tilai-
suuksissa usealla paikkakun-
nalla. Nyt hän paneutuu  pu-
heessaan aiheeseen Jumalan 
kansan koti-ikävä. -Kertoo-
han raamattu hurskaasta Ab-
rahamista, kuinka hän vaipui 

kuolemaan korkeassa iässä, 
vanhana ja elämästä kyllän-
sä saaneena. Juuri tuo elämän 
aktiviteetin ja taivaskaipuun 
tasapaino tuo voimaa    arjen 
vaivoihin ja vaikeuksiin ja an-
taa kaikessa kirkkaat toivon 
näköalat, raottaa Heikkilä tu-
levaa puhettaan. 

Noora Markki-Borda joh-
taa ylistysta ja Ritva Kirra 
juontaa tilaisuuden. Tilaisuu-
teen ovat kaikki ovat tervetul-
leita.

Keikyän iltapäiväkuoro juhlii 
sunnuntaina, ei lauantaina

Viime viikon Alueviestiin oli 
putkahtanut harmittava virhe 
Keikyän kappeliseurakunnan 
iltapäiväkuoron 30-vuotis-
juhlan ajasta. Jutussa kerrot-
tiin, että juhlapäivä on lauan-

taina, mutta oikea aika suun-
nistaa Keikyän seurakunta-
talolle on ensi sunnuntaina 
kello 15. 

Toimitus pahoittelee vir-
hettä.

Vuosikymmenien aikana kuorossa on ollut kymmeniä 
laulajia, joista suuri osa on jo ”rajan takana.” Nykyinen 
kokoonpano on hieman nuorentunut, mutta lauluinto 
on entisellään.

Christer Jokelan 
Sävelten siivillä –konsertti 
Suodenniemellä
Muusikko, säveltäjä ja sanoit-
taja Christer Jokela pitää Sä-
velin Siivin –pianokonsertin 
Suodenniemen seurakuntata-
lossa 25.huhtikuuta kello 14. 

Konsertin tuotto menee 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.  

Konsertissa on mahdolli-
suus ostaa myös kotiin Chris-
terin musiikkia. Sävelen Siivin 
–tuplacd sisältää Christerin it-
se soittamaa ja sovittamaa pia-
nomusiikkia sekä hänen sävel-
lyksiään eri orkesterikokoon-
panoilla soitettuna.

Munkkimyyjäiset 
yhteisvastuun hyväksi
Sastamalan seurakunta jär-
jestää vappuaattona 30. huh-
tikuutta Torikeskuksen aulas-
sa munkkimyyjäiset yhteisvas-
tuun hyväksi. 

Tuoreiden muhevien 
munkkien lisäksi tarjolla on 
myös gluteiinittomia leivon-
naisia. Myynti alkaa klo 9 aa-

mulla ja jatkuu niin kauan kun 
myytävää riittää.

Haluaisitko toimia arkien-
kelinä ja leipoa myyjäisiin? 
Suolaisia ja makeita leivon-
naisia otetaan vastaan suo-
raan myyntikojuun. Lisätie-
toja voit kysyä numerosta 
040 706 8360.

Säkylän kirkossa 
mielenkiintoinen 
Israel-ilta
Tulevana perjantaina Säky-
län kirkossa vietetään Isra-
el-iltaa. Kello 19 alkavaan ti-
laisuuteen saapuu puhujaksi 
etiopialaissyntyinen pastori 
Birllie Berlay Jerusalemista. 

– Birllie Belay syntyi 
vuonna 1950 Etiopian Gon-
dorissa ortodoksijuutalai-
seen perheeseen. Nuoruu-
dessaan hän oli aktiivinen ja 
harras ortodoksijuutalainen, 
Pyhäjärviseudulla toimivan 
Israel-yhdistyksen Euran 
osaston puheenjohtaja Sirk-
ka-Liisa Nakola kertoo.  

Birllie Belay menestyi lu-
kio-opinnoissa hyvin ja tu-
tustui kristinuskoon opiske-
lijatovereidensa kautta. Hän 
oli aluksi erittäin torjuva ja 
koki, että kristinusko pyr-

kii viemään juutalaiset pois 
juutalaisesta uskosta. Kui-
tenkin saatuaan haasteen lu-
kea Raamatun Uutta Testa-
menttia hän ymmärsi, että 
Jeesus oli juutalainen mies 
ja että Raamattu on juutalai-
nen kirja. 

Yliopistossa Birllie opis-
keli maa- ja metsätaloutta ja 
valmistui 70-luvulla maiste-
riksi. Näiden opintojen aika-
na hän tuli uskoon kristitty-
jen ystäviensä kautta. Välit-
tömästi tämän jälkeen hänen 
vanhempansa halusivat hylä-
tä hänet uskoontulon vuok-
si. Myöhemmin, ennen kuo-
lemaa, myös hänen isänsä 
otti Jeesuksen vastaan hen-
kilökohtaisena Vapahtaja-
naan, mutta hänen äitinsä ei 

Tuomasmessu 
Mouhijärvellä 
ensi sunnuntaina
Mouhijärven kirkossa viete-
tään tulevana sunnuntaina 
kello 18 Tuomasmessua. 

Messun teemana on yhtei-
söllisyys. Nykyinen elämänta-
pa on kovin yksilökeskeinen.

Ihmistä ei kuitenkaan ole 
luotu elämään yksin. Ihmisil-
lä on kaipuu yhteisöllisyyteen.

Musiikiksi on valittu tuttu-
ja virsiä vähän reippaammalla 
säestyksellä. 

Näin kaikki pääsevät mu-
kaan laulamaan.

Messussa saarnaa Jouni Pi-
halajamaa, liturgina toimii 
Lasse Hautala ja juontajana 
Satu Janhunen. 

Viestiveljet saapuvat 
Vapaaseurakuntaan
Komea laulu- ja soittoyhtyei-
den sarja jatkuu Vammalan 
Vapaakirkolla tulevana sun-
nuntaina kello 16 ja 18. 

Viestiveljet ry järjestää hen-
gellisiä tapahtumia ja musiik-
kitilaisuuksia, julkaisee hen-

gellistä musiikkia ja tekee 
mahdollisuuksien mukaan 
myös koti- ja katulähetystyö-
tä ja sosiaalista avustustoimin-
taa.  

Ryhmä on perustettu 16 
vuotta sitten ja työ jatkuu noin 
30 hengen voimin.

ole uskossa vielä tänäkään 
päivänä. 

Pian Birllien uskoontu-
lon jälkeen hänen perheensä 
muutti Israeliin. Brillie pe-
rusti yhdessä muiden etio-
pialaisten uskonveljien kans-
sa Jerusalemiin etiopialaisen 
messiaanisen seurakunnan 
nimeltä Lapid Gidon, jonka 
laajenemisen tuloksena syn-
tyi kuusi tytärseurakuntaa 
eri puolille Israelia. 

Brillie asuu Jerusale-
missa ja hänellä on vaimo 
ja viisi lasta. Hän työsken-
telee pastorina Lapid Gi-
don -seurakunnassa ja on 
tytärseurakuntien hengel-
linen johtaja.

Lapid Gidon -seurakun-
nat ovat voimakkaassa kas-
vussa ja tarvitsevat talou-
dellista tukea. Suomalaiset 
kristityt ovat juutalaisten 
ja erityisesti messiaanisten 
juutalaisten ystäviä. Pasto-
ri Belayn on kutsunut maa-
hamme puhujakiertueelle 
Israelin Ystävät ry.

Jumalanpalvelusten 
osallistujamäärissä 
hienoista kasvua
Suomen luterilaisten seura-
kuntien pääjumalanpalve-
lusten osallistujamäärissä on 
tapahtunut 2000-luvulla vä-
hemmän laskua kuin 1980- 
ja 1990-luvulla. 

Vuonna 2009 pääjuma-
lanpalveluksiin osallis-
tui keskimäärin 90 ihmis-
tä palvelusta kohden, kun 
vuonna 2000 vastaava lu-
ku oli 99. 

Laskua oli 1990-luvul-
la 22 henkeä ja 1980-luvulla 
17 henkeä kutakin pääjuma-
lanpalvelusta kohden. Vaik-
ka suunta on ollut 2000-lu-
vullakin hieman alaspäin, 

vuoteen 2008 verrattuna ju-
malanpalveluksiin osallistu-
neiden määrä kasvoi viime 
vuonna.

Seurakuntien vuosittain 
laatimissa tilastoissa erote-
taan pää- ja muut jumalan-
palvelukset. 

Viime vuosina myös mui-
hin jumalanpalveluksiin ku-
ten esimerkiksi iltakirkkoi-
hin osallistuvien määrä on 
säilynyt lievästi laskusuun-
taisena. 

Niihin osallistui vuon-
na 2009 10 henkeä vähem-
män palvelusta kohden kuin 
vuonna 2008. 

Osallistujien kokonais-
määrä kuitenkin kasvoi, 
koska palveluksia järjestet-
tiin huomattavasti edellis-
vuotta enemmän.

Pääjumalanpalvelus-
ten ja muiden jumalan-
palvelusten yhteenlas-
kettu osallistujamäärä oli 
vuonna 2009 neljä pro-
senttia korkeampi kuin 
vuonna 2008, lähes 7 mil-
joonaa.

Ehtoolliselle osallistu-
neiden määrässä ei ole ta-
pahtunut merkittävää 
muutosta vuoden 1995 jäl-
keen. 

Sen sijaan ehtoollistilai-
suuksien määrä on noussut 
viime vuosiin asti. 

Vuonna 2009 ehtoolli-
sella kävi yli 2,5 miljoonaa 
seurakuntalaista.



10 Keskiviikko huhtikuun 21. 2010

Puhdistamon laajennus- ja muutostyöt jo pitkällä

Kokemäki puhdistaa 
jatkossakin omat jätevetensä

 Hannu Virtanen

Kokemäen kaupunki pitää 
edelleen omissa hyppysissään 
jätevesien puhdistamisen, 
mistä osoituksena on oman 
jätevedenpuhdistamon laa-
jennus- ja muutostöihin ryh-
tyminen. 

Kokemäki ei esimerkik-
si käynyt rakentamaan kus-
tannuksiltaan samaa suuruus-
luokkaa olevaa viidentoista 
kilometrin mittaista siirtovie-
märiä Harjavaltaan.

Jätevedenpuhdistamon 
laajennus- ja muutostyöt al-
koivat viime vuoden loka-
kuussa. Tuolloin allekirjoi-
tettujen urakkasopimusten 
mukaan 1,4 miljoonaa euroa 
maksavat työt ovat valmiina 
syyskuussa. 

Työt käsittävät 130 neliö-
metrin laajennuksen ja sako-
kaivolietteen vastaanottoalu-
een sekä muutokset laitteis-
toissa. 

Laajennuksen harjannos-
tajaisia vietettiin rakennustoi-
miston kahviotiloissa puhdis-
tamon naapurissa viime per-
jantaina.

-Uskon, että puhdistamon 
hoitaja Teuvo Sippola samoin 
kuin koko rakennustoimis-
ton henkilökunta ovat tyyty-
väisiä tästä puhdistamon laa-
jennuksesta ja kunnostami-
sesta. Voimme edelleen pa-
rantaa puhdistamon tehoa ja 
sen palveluita, kaupunginjoh-
taja Martti Jalkanen sanoi ti-
laisuudessa.

Käsittelytehokkuus 
paranee

Muutostöillä vastataan ympä-
ristöluvan velvoittamaan kä-

sittelytehokkuuteen. Ramboll 
Oy:n suunnittelupäällikkö 
Niko Rissasen mukaan uutena 
asiana luvassa on typenpoisto-
vaatimus. Tehostamista edel-

lytetään myös lietteenkuiva-
ukselta. 

Kokonaan uutena raken-
nuksena jätevedenpuhdista-
molla on sakokaivolietteiden 
vastaanottoasema. Nykyaikaa 
edustaa myös prosessiauto-
maatiojärjestelmä.

Kaupunginjohtaja Jalka-
nen mainitsi, että Kokemäen 
kaupunki on vuosikymmen-
ten ajan huolehtinut jäteve-
denpuhdistamon toimivuu-
desta ja palvelukyvystä. Yh-
teistyö eri yritysten ja mui-
den isojen käyttäjien kanssa 
on tapahtunut ympäristökes-
kuksen eli nykyisen Varsinais-
Suomen Ely-keskuksen ohjei-
den pohjalta. 

-Meille on ollut tärkeää vas-
tata osaltamme myös lähellä 
sijaitsevan Kokemäenjoen eli 
nimikkojokemme kunnosta. 
Jokivarrella toimivat puhdis-
tamot voivat siihen keskeises-
ti vaikuttaa.

-Kokemäellä on jo valtuus-
totasoisilla päätöksillä otet-
tu myönteistä kantaa laajan 
haja-asutusalueemme jäteve-
denpuhdistuksen kehittämi-
seen, tarvittavien osuuskun-
tien tai vastaavien perusta-

miseen ja kaupungin kehitty-
neen jätevedenpuhdistamon 
palveluiden tarjoamiseen 
myös haja-asutusalueidem-
me käyttöön.

Vaikka laajennus- ja muu-
tostyöt ennen kaikkea tuovat 
laatua ja tehokkuutta jätevesi-
en puhdistamiseen, on Koke-
mäen puhdistamolla nyt myös 
väljyyttä rahkeissaan niin, et-
tä jätevesiä voidaan tarvittaes-
sa johtaa käsittelyyn aina Kii-
koisista asti.

Pääurakoitsija on Viseko 
Oy Seinäjoelta, rakennustöi-
den urakoitsija Virtain Kiin-
teistöpalvelu Oy ja Insta Au-
tomation Oy sekä sähkötöis-
sä Sähköliike Matti Ranta-
la Oy. 

Suunnittelijoina ovat Ram-
boll Finland Oy, laitos- ja ko-
neistosuunnittelussa Pentti 
Keränen ja rakennussuunnit-
telussa Ville Mäntylä. 

Rakennuttajan eli kaupun-
gin edustajina ovat hankkees-
sa toimineet kaupunginin-
sinööri Markus Virtanen ja 
valvojana Insinööritoimisto 
Siik/Lauri Siik sekä koneisto-
töiden valvoja Ramboll Fin-
land Oy.

Lämminhenkisessä harjannostajaistilaisuudessa urakoitsi-
joiden puheenvuoron käytti pääurakoitsija Viseko Oy:n Pek-
ka Suvanto.

Jätevedenpuhdistamolla kokonaan uusi rakennus on sakokaivolietteiden vastaanotto-
asema, jota esittelee suunnittelupäällikkö Niko Rissanen Ramboll Oy:stä.

Suunnittelupäällikkö Niko Rissanen esitteli kaupunginjohtaja Martti Jalkaselle ja valtuuston puheenjohtaja Harri 
Kivenmaalle puhdistusprosessia.

Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamo huolehtii tehtä-
västään ympäristöluvan mukaisesti, entistä paremmalla kä-
sittelytehokkuudella.

Sataedu korjasi 
kansainvälisen kilpailun 
voiton kotiin 

 Alueviesti

Sataedu korjasi kansain-
välisen KNX Award 2010 
- kilpailun voiton kotiin. 
Sataedulaiset osallistui-
vat kansainväliseen KNX 
Award 2010 kilpailuun, 
jonka palkinnot jaettiin 
light & building messuilla 
13. huhtikuuta Frankfur-
tissa. Kilpailussa oli kah-
deksan kategoriaa ja Sata-
edu osallistui yhdessä vii-
den muun Euroopan maan 
yhteisellä Comenius-pro-
jektilla ”Smart Home 
in Europe” kategoriaan 
”Young”. Sataedu on Sa-
takunnan ammattiopis-
to, jonka päätoimipiste on 
Kokemäellä. 

KNX on kansainvälinen 
kiinteistöautomaatiostan-
dardi, joka yhdistää eri tek-
nologiat kokonaisuudeksi. 
KNX:ää hyödyntämällä ny-
kyaikaisista rakennuksista 
saadaan entistäkin nykyai-
kaisempia. Se mahdollistaa 
eri valmistajien kattavan 
tuotevalikoiman yhdistä-
misen ja ohjelmoimisen 
samalla työkalulla. KNX-

tuotteiden standardinmu-
kaisuutta valvotaan tark-
kaan, jotta tuotteet toimi-
vat saumattomasti yhdes-
sä yhtenä, yksinkertaisena 
verkkona. 

”Smart  Home in 
Europe”-projektissa on 
mukana kuudesta EU-
maasta osallistujia. Projek-
tissa rakennetaan älytalo, 
joka säästää energiaa, tekee 
elämästä helpompaa ja pi-
tää huolta ihmisen turvalli-
suudesta. Kaikki tämä saa-
daan toteutumaan elektro-
nisten laitteiden avulla. 

Projektissa sataedulai-
set vastaavat talon valais-
tuksesta, Belgialaiset ta-
lon lämmityksestä ja jääh-
dytyksestä, Italialaiset sää-
tävät aurinkokennot valon 
tulokulman mukaan, Un-
kari hoitaa AV-laitteet ja 
Tsekki internetin kautta 
toteutettavan valvonnan 
ja ohjauksen. Tuomaristo 
päätti antaa KNX Young 
Awardin ”Smart Home in 
Europe” –projektille roh-
kaistaakseen heidän tule-
vaisuuteen katsovan työn 
jatkumista. 

Sastamala hyväksyi 
päätöspaketin 
puhdistamoyhtiöstä

 Hannu Virtanen

Osallistuminen Huittisten 
Puhdistamo Oy:n perustami-
seen hyväksyttiin Sastamalan 
kaupunginvaltuustossa maa-
nantaina. Myönteinen päätös 
ei tullut yllätyksenä, sillä val-
tuusto näytti jo marraskuisel-
la päätöksellään vihreää valoa 
yhtiöperusteiselle jäteveden-
puhdistukselle.

Vuosille 2010-2014 ajoittu-
va hanke on kustannuksiltaan 
yhteensä 27 miljoonaa euroa. 
Hankkeelle on haettu avustuk-
sia 6 450 000 euroa. Avustusten 
toteutuessa nettokustannukset 
olisivat 20,6 miljoonaa euroa.

Yhtiöstä Huittinen omistaa 
48, Sastamala 47 ja Punkalai-
dun 5 prosenttia. Yhtiöjärjes-
tykseen toimialaksi on merkit-
ty jätevesiin liittyvät palvelut. 

Osakepääoma yhtiön pe-
rustamishetkellä on 2 709 000 

euroa ja se korotetaan 4 000 
000 euroon jätevedenpuhdis-
tamon rakentamisen alkaessa. 
Huittisten kaupunki suorittaa 
1 300 320 euroa osakepääoma-
osuudestaan luovuttamalla jä-
tevedenpuhdistamonsa yhti-
ölle yhtiön perustamisen yh-
teydessä.

Tulevat investoinnit yhtiö 
rahoittaa pääosin osakaskun-
tien takaamalla lainoituksel-
la. Osakepääomasijoituksen 
lisäksi hanke ei kasvata perus-
tajakuntien lainamäärää.

Siirtoviemäreiden raken-
tamisen yhteydessä rakenne-
taan yhdysvesijohdot väleille 
Sastamala-Huittinen ja Pun-
kalaidun-Huittinen. 

Vesijohtojen ja laitteistojen 
paineenkorottamoiden raken-
tamiskustannuksista vastaavat 
kuntaosapuolet omien aluei-
densa ja aiheuttamisperiaat-
teen osalta. 
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Kuntaliitolta 21 kultaista 
ansiomerkkiä Sastamalaan

 Hannu Virtanen

Suomen Kuntaliitto on Sasta-
malan kaupungin hakemuk-
sesta myöntänyt 21 kultaista 
ansiomerkkiä pitkään palve-
luksessa olleille työntekijöil-
le. Yksi merkki tuli 40 vuoden 
ja muut 30 vuoden palveluk-
sesta.

Ansiomerkit jaettiin Syl-
vään koululla maanantai-
na. Kultaisen ansiomerkin 40 

vuoden palveluksesta sai laito-
shuoltaja Marja Vesa.

Muista merkin saaneis-
ta paikalla olivat myös luot-
tamushenkilö Jarmo Metsälä, 
rakennuttajarakennusmesta-
ri Nestori Horila, lastenhoita-
ja Kirsti Koskinen, erityisopet-
taja Salme Lamminen, ravit-
semistyöntekijä Riitta Leino, 
lastenhoitaja Marja-Liisa Met-
sälä, päiväkodinjohtaja Tii-
na Puiseva, ravitsemistyön-
tekijä Pirkko Rantanen, lähi-
hoitaja Arja Toivola, askarte-
lunohjaaja Aaro Tomminen, 
ravitsemisesimies Marja-Liisa 
Tuomilaakso, suurtalouskokki 
Armi Tähtinen ja ravitsemis-
työntekijä Leena Urhola.

Kultaisen ansiomerkin saa-
jia ovat lisäksi lukion rehto-
ri Seppo Holkeri, perhepäi-
vähoitaja Toini Jokinen, trak-
torinkäyttäjä Pasi Jokiranta, 
lastenhoitaja Päivi Lilja, per-
hepäivähoitaja Marja Lumiai-
nen, palvelusihteeri Leena Sa-
lo ja perhepäivähoitaja Sirkka 
Viljanen.

Suomen Kuntaliiton kul-
taiset ansiomerkit luovu-
tettiin Sylvään koululla 
maanantaina ennen val-
tuuston kokousta järjeste-
tyssä tilaisuudessa. 

Työryhmä kehittämään Pori-Tampere -ratayhteyttä

Satakunta ja Pirkanmaa vetivät 
yhtä köyttä rataseminaarissa

 Hannu Virtanen

Sastamalan Ellivuoressa oli 
havaittavissa merkittävää Pir-
kanmaan ja Satakunnan yh-
teen hiileen puhaltamista, kun 
maanantaina koolla olleet ra-
taseminaarin osanottajat päät-
tivät yksimielisesti perustaa 
työryhmän kehittämään Po-
ri-Tampere -ratayhteyttä sekä 
henkilö- että raideliikentees-
sä. Ratkaisu on merkittävä sii-
täkin syystä, että Porissa ja Sa-
takunnassa on haikailtu myös 
Helsinkiin vievän suoran rai-
deyhteyden perään.

Työryhmään kutsutaan 
edustajat Satakuntaliitosta, 
Pirkanmaan liitosta, Porin, 
Tampereen, Sastamalan, Ko-
kemäen ja Harjavallan kau-
pungeista, Pirkanmaan ja Sa-
takunnan kansanedustajista, 
alueiden kauppakamareista ja 
ELY-keskuksista.  Asiantun-
tija-apua työryhmä pyytää li-
säksi liikennevirastolta ja VR-
yhtymältä. 

Eri osapuolet tulevat ni-
meämään edustajansa yhtei-
seen työryhmään toukokuun 
puoleen väliin mennessä. Tu-
leva työryhmä sai toimeksian-
non valmistella ratayhteyden 
esittämisen seuraavaan vuon-
na 2012 valmistuvaan liiken-
nepoliittiseen selontekoon.

Hiipuva vaihe takana

Seminaarissa olivat edustet-
tuina radan varren kunnat ja 
kaupungit, maakuntien liitot, 

maakuntien kansanedustajat, 
elinkeinoelämän järjestöt se-
kä alueelliset ja valtakunnalli-
set liikenneviranomaiset sekä 
VR-yhtymä.

Seminaarin puheenjohtaja-
na toimineen kansanedustaja 
Arto Satosen mukaan ratayh-
teydellä on aikaisemmin ollut 

hiipuva vaihe, mutta nyt suun-
ta on kääntynyt. Tästä esi-
merkkeinä ovat mahdollisuus 
nostaa akselipainoja ja kesä-
kuussa uudelleen alkava Inter 
City -liikenne.

Satonen oli avaamassa se-
minaaria myös Pirkanmaan 
kansanedustajien neuvottelu-

kunnan puheenjohtajana. Vas-
taavasti Satakunnan kansan-
edustajien puolesta Sampsa 
Kataja oli tilaisuuden avaajia.

Kataja muistutti puheen-
vuorossaan, että radan piiris-
sä on 400 000 asukasta.

-Porilaisille ja satakuntalai-
sille on merkitystä sillä, miten 
päästään Helsinkiin.

Raideliikenteessä on ky-
seessä myös ympäristöpoli-
tiikka ja elinkeinopolitiikka. 
Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
satamat sijaitsevat Raumal-
la ja Porissa, mikä liittyy met-
säteollisuuden toimintaedelly-
tyksiin.

-Lähivuosina pitää saada 
konkreettisia asioita aikaisek-
si, Kataja kiteytti.

Hallitusneuvos ennusti 
valintojen aikaa

Hallitusneuvos Mikael Nyberg 
liikenne- ja viestintäministe-
riöstä oli paikalla puhumassa 
raideliikenteen kehittämises-
tä valtakunnan näkökulmasta. 
Hän muistutti siitä, että Suo-
mella on pienet resurssit, vä-

hän ihmisiä, mutta suhteet-
toman laaja liikenneverkko. 
Hän ennustikin, että seuraava 
eduskunta joutuu tekemään 
valintoja ja päättämään jopa 
siitä, onko varaa tehdä isoja 
liikenneinvestointeja.

Hän peräänkuulutti selkeitä 
tavoitteita. Kysyntää raideliiken-
teelle on ja tuo kysyntä lisään-
tyy, sillä väestö keskittyy suu-
riin keskuksiin ja kaupunkiseu-
dut kasvavat sekä verkottuvat.

-Rataverkon kehittämi-
nen on keskeinen toimenpi-
de, mutta se on erittäin kallis-
ta ja tarpeet ovat suuret, Ny-
berg painotti.

Aluepäällikkö Juha Haapa-
koski liikenneviraston rautatie-
osastolta ja VR:n kaukoliiken-
nejohtaja Ari Vanhanen mainit-
sivat omissa puheenvuoroissaan 
Lielahti-kokemäki -välin perus-
parannus- ja kehityshankkeesta. 
Suunnittelupäätös on tehty, työt 
voitaisiin aloittaa 2012 ja val-
mista tulisi 2015. Nopeustaso ei 
näillä töillä nouse, mutta Kar-
kun ja Ahvenuksen sivuraiteet 
voidaan uusia. Myös Nokian ja 
Karkun laiturit korottuvat.

Seminaarin puheenjohtajana toimineen kansanedusta-
ja Arto Satosen mukaan tavoitteena on hyvä ratayhteys 
Porista Helsinkiin Tampereen kautta.

Kansanedustaja Mikko Alatalo näkisi mielellään toteu-
tuvan rataoikaisun, joka lähtisi Lempäälästä kohti Ylö-
järveä Tampere-Pirkkala -lentoaseman kautta.

Hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä peräänkuulutti sel-
keitä tavoitteita liikennepolitiikkaan.

”Porilaisille ja satakuntalaisille 
on merkitystä sillä, miten 

päästään Helsinkiin.
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Tiina Vuorijärven, Noora Vepsän, Timo Majerin ja Roope Aholan koulumatkat taittuvat yleensä skoottereilla ja 
mopoilla, ilman mitään virityksiä. Roopen ajoneuvo oli kuvaushetkellä rikki.

Viritetty mopo on nuorison keskuudessa yleinen
 Minna Isotalo

Mopoilun suosio on kasvanut 
viime vuosina rajusti nuorten 
keskuudessa. Suomessa oli vuo-
den 2009 lopussa lähes 240 000 
rekisteröityä mopoa. Samalla 
onnettomuuksissa loukkaantu-
neiden mopoilijoiden määrä on 
2,5-kertaistunut kymmenen vii-
me vuoden aikana. 

Liikennevahinkojen tut-
kijalautakuntien mukaan ris-
kitekijöitä kuolemaan johta-
neissa mopo-onnettomuuk-
sissa ovat vähäinen ajokoke-
mus, alkoholin vaikutuksen 
alaisena ajaminen, liian suu-
ri tilannenopeus, viritetyllä 
mopolla ajaminen ja kypärän 
käyttämättömyys tai virheelli-
nen käyttö.

Mopon suurin sallittu no-
peus on 45 kilometriä tun-
nissa. Mopon virittäminen on 
mopon muuttamista erilaisil-
la osilla niin, että sillä voi ajaa 
sallittua nopeutta kovempaa. 
Viritetyllä mopolla tieliiken-
teessä ajaminen on laitonta. 

Virittäminen 
osa poikien 
mopoilukulttuuria

Sylvään koulun oppilaat Tii-
na Vuorijärvi, Noora Vepsä, 
Roope Ahola ja Timo Majer 
huristelevat mopoillaan mak-
simissaan sallittua 45 kilomet-
rin tuntivauhtia. Nuoret ajavat 
mopoillaan lähinnä kouluun 
ja harrastuksiin. Tyttöjen ja 
poikien mopoilukäytännöissä 
on kuitenkin eroja.

-Pojille mopoilu on itses-
sään jo harrastus, ja me ajel-
laan ehkä enemmän porukois-
sa, Timo Majer sanoo.

-Vaikka mopot ovat nyky-
ään suosittuja tyttöjen keskuu-
dessa, niin me ei ajella poru-
koissa, vaan enemmän jonkun 
yhden kaverin kanssa. Ehkä 

mopo on meille tytöille en-
nemmän väline, joka helpot-
taa liikkumista paikasta toi-
seen, miettii puolestaan Tiina 
Vuorijärvi.

Lieneekö syy mopojen vi-
rittämisinnokkuuteen sitten 
poikien kokonaisvaltaisem-
massa mopoharrastuksessa, 
mutta Tiina Vuorijärvi ja Noo-
ra Vepsä kertovat ettei mopo-
jen virittäminen kiinnosta tyt-
töjä, vaan se on selkeästi poi-
kien juttu. -Ei tytöt jaksa nä-
pertää niin paljon mopojen 
kanssa. Ehkä me myös ajatel-

laan niitä kiinnijäämisen seu-
rauksia enemmän kuin pojat.

Roope Ahola ja Timo Ma-
jer tietävät monta viritetyl-
lä mopolla ajavaa ikätoveria. 
-Virittämisellä haetaan lisä-
jännitystä mopoiluun. Ei sitä 
nuorten keskuudessa miten-
kään paheksuta. Moni sen si-
jaan harmittelee, jos oma mo-
po ei kulje yhtä kovaa kuin ka-
verin.

Roope Aholan mielestä 
mopoilijan nuori ikä ei välttä-
mättä tee hänestä riskialtttiim-
paa kuskia. -Kyllä 18-vuotiaat 

törttöilevät liikenteessä ihan 
yhtä paljon tai enemmänkin 
kuin 15-vuotiaat. Mopoilijoi-
ta demonisoidaan ihan tur-
haan. Myös moni autoileva ai-
kuinen voisi katsoa peiliin, ja 
miettiä, miten suhtautuu mo-
poilijoihin.

Timo Majer komppaa ka-
veriaan. 

-Viritettyjen mopojen vaa-
rallisuudesta melutaan ihan 
turhaan. Joskus tuntuu, et-
tä mopoilijoita sorretaan joka 
taholta. Autoilijat suhtautuvat 
paheksuvasti isommilla teillä 

45 km/h matelevaan mopoili-
jaan, ja poliisi sakottaa ylino-
peudesta.

Viritetyt mopot 
poliisin erityissyynissä

Virittämisestä kiinni jäämi-
sen kustannukset voivat olla 
yli tuhat euroa. Virittämises-
tä sakotetaan, ja viritetty me-
nopeli katsotaan moottoripyö-
räksi, jolloin siitä on maksetta-
va autovero. 

Moottoripyörästä on lisäk-
si maksettava korkeampi lii-

kennevakuutusmaksu kuin 
moposta. Viritetyllä mopol-
la ajosta voi olla seuraukse-
na myös ajokielto ja moottori-
pyörän tai auton ajokortin lyk-
kääntyminen. 

Satakunnan poliisilaitos ja 
Liikkuvan poliisin Porin yk-
sikkö aloittivat 19.4. tehos-
tetun mopovalvonnan Sata-
kunnan teillä. Tilastojen va-
lossa vuosi 2009 mopoilun 
osalta Satakunnassa synkkä. 
Mopokolareissa kuoli kaksi 
henkilöä ja loukkaantui 44.

Komisario Pauli Pitkäkos-
ki Sastamalan poliisilaitoksel-
ta sanoo, että paikkakunnal-
la mopoilijoiden tarkkailu on 
osa normaalia liikennevalvon-
taa ympäri vuoden.

-Kuluvan vuoden aikana 
on ollut 6 rattijuopumustata-
pausta, mutta muuten mopoi-
lijoiden osalta ei mitään tilas-
tollista piikkiä ole havaitta-
vissa. Rekisterikilvistä poliisi 
joutuu aika usein paikallisil-
le mopoilijoille huomauttele-
maan. Rekisterikilpiä väänne-
tään niin, ettei liikkuvan po-
liisin ole ajopeliä kovin help-
po tunnistaa. 

- Poliisin kannalta nyky-
ajan mopoissa on ongelmal-
lista se, ettei niitä tehdä var-
tavasten Suomen markkinoil-
le, vaan myös maihin, joissa 
nopeusrajoitukset ovat erilai-
set kuin täällä. Ilman sen suu-
rempaa virittämistäkin mo-
po saattaa kulkea melkein 60 
km/h. Vanhoista kunnon pap-
patuntureista tiesi heti, että 
kyseessä on viritetty ajoneuvo, 
jos sillä huristeltiin reilusti yli 
40 km/h. Nykyään poliisi jou-
tuu koeajamaan yhä useam-
pia mopoja varmistuakseen 
virittämisestä, Pauli Pitkäkos-
ki kertoo. 

Komisario Pauli Pitkäkos-
ki muistuttaa, että liikenne-
onnettomuuksien riski kasvaa 

virittämisellä saadun lisävauh-
din myötä. Nopeuden kasva-
essa havaintojen teko ja rea-
gointi äkkitilanteisiin vaikeu-
tuvat ja jarrutusmatka pitenee. 
Virittämisessä piilee muitakin 
vaaroja. 

-Mopojen rakenne ei ai-
na vastaa teholisäystä. Esi-
merkiksi jarrut saattavat pet-
tää kriittisellä hetkellä. Erityi-
sesti niin sanotut tossumopot 
rikkoutuvat helposti kasvanei-
den tehojen myötä.

Liikenne-
käyttäytyminen 
korvien välissä

Liikenteen turvallisuuviras-
to Trafi n mukaan mopokortin 
suorittamiseen suunnitellaan 
muutoksia. On ehdotettu, et-
tä mopokortin ikäraja säilyy 
nykyisessä 15 vuodessa, mutta 
nykyisen teoriakokeen lisäk-
si tarvitaan kortin hankkimi-
seen myös käsittelykoe.

Uudistuksen jälkeen mo-
poilijat tulisivat aiempaa val-
miimpina liikenteeseen.  Mo-
poilun teorian opiskelua ei 
jätettäisi enää nuoren omal-
le vastuulle, vaan mopokort-
tikoulutukseen kuuluisi jat-
kossa sekä pakollinen teoriao-
petus että mopon käsittely- ja 
ajo-opetusta. Eduskunta käsit-
telee asiaa syksyllä 2010.

Mopokortin hintaa kaa-
vaillut uudistukset todennä-
köisesti nostavat. Noora, Roo-
pe, Tiina ja Timo ovat kaikki 
samaa mieltä siitä, että mopo-
kortin kallistuminen luulta-
vasti vähentää uusien mopoi-
lijoiden määrää.

Komisario Pitkäkoski pi-
tää ajo-opetusta hyvänä idea-
na, mutta huomauttaa, ettei-
vät teoriaopetus ja ajokoe tee 
kenestäkään automaattisesti 
hyvää kuljettajaa tai vähennä 
mopo-onnettomuuksia. 

-Liikennekäyttäytyminen 
on jokaisella korvien välissä, 
ja se ratkaisee, miten nuori lii-
kenteessä pärjää.

®
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Pertti Hakanen 
ehdolle eduskuntaan

 Alueviesti

Pertti Hakasen ehdokkuus en-
si vuoden eduskuntavaaleis-
sa vahvistettiin Keskustan Pir-
kanmaan piirin vuosikokouk-
sessa Ellivuoressa lauantaina. 
Hakasta esittivät ehdokkaaksi 
Sastamalan Keskustan paikal-
lisyhdistykset. 

Koulutukseltaan 41-vuo-
tias Hakanen on maanvilje-
lysteknikko ja opistoupseeri. 
Hän oli kaksitoista vuotta soti-
lasuralla, minkä jälkeen siirtyi 
päätoimiseksi viljelijäksi. Soti-
lasarvoltaan hän on luutnantti.

Pertti Hakanen on Sasta-
malan kaupunginvaltuuston 
jäsen, Keskustan valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja sekä 
kasvatus- ja opetuslautakun-
nan puheenjohtaja. Hän on 
myös Pirkanmaan piiritoimi-
kunnan jäsen.

Hakanen on järjestöih-
minen, ja hänellä on lukui-
sia luottamustehtäviä. Maa- ja 
metsätalouden edunvalvonta 
on ollut päivittäistä jo pitkään. 
Hän toimii MTK-Vammalan 
puheenjohtajana ja vaikut-
taa myös MTK:n valtuuskun-
nan jäsenenä. Atrian omis-
tajaosuuskunta Itikan hallin-
toneuvoston jäsenyys kuu-
luu myös luottamustehtäviin. 
Lisäksi hän on mm. Seppo J. 
Kotajärvi -säätiön sekä Vam-
malan Karjalaseuran hallituk-
sien jäsen. 

Maatalousyrittäjäperhee-
seen kuuluvat vaimo ja kolme 
lasta. Maatilalla Houhajärvel-

lä harjoitetaan porsastuotan-
toa ja kasvinviljelyä. Maatalo-
uspolitiikka, kotimaisen elin-
tarviketuotannon turvaami-
nen sekä perhepolitiikka ovat 
Pertti Hakaselle läheisiä asi-
oita. 

Seitsemäntoista 
ehdokasta nimettiin

Keskustan Pirkanmaan pii-
rin vuosikokouksessa oli läsnä 
95 virallista ja 20 epävirallista 
kokousedustajaa. Alustajana 
oli pääministeri Matti Vanha-
sen talouspoliittinen neuvon-
antaja Juha Kuisma. Sastama-
lan terveiset kokoukselle toi 
kaupunginjohtaja Paavo Sal-
li. Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Tuula Ristimäki Sas-
tamalasta.

Piirikokouksessa vahvis-
tettiin seitsemäntoista ehdo-
kasta ensi vuonna pidettä-
viin eduskuntavaaleihin. He 
ovat opiskelija Matias Hil-
den (23) Pälkäneeltä, koti-
äiti, lähihoitaja Hanna Hol-
ma (32) Kangasalta, eme-
ritus käräjätuomari Tarmo 
Niemenmaa (60) Tampereel-
ta, emäntä Tarja-Riitta Kos-
kinen (51) Juupajoelta, kan-
sanedustaja, yrittäjä Mik-
ko Alatalo (58) Tampereelta, 
liikennöitsijä, maanviljelijä 
Ari Lamminmäki (51) Par-
kanosta, toiminnanjohtaja 
Arto Pirttilahti (47) Mänt-
tä-Vilppulasta, yleislääke-
tieteen erikoislääkäri Timo 
Taivalsalmi (49) Tampereel-

ta, psykologi Päivi Hiltunen 
(43) Hämeenkyröstä, opis-
kelija Vilhartti Hanhilah-
ti (21) Tampereelta, yrittäjä, 
maanviljelijä Ari Arvela (52) 
Vesilahdelta, luokanopetta-
ja, opiskelija Jouni Ovaska 
(23) Hämeenkyröstä, maata-
lousyrittäjä Pertti Hakanen 
(41) Sastamalasta, kasvatus-
johtaja, yhteiskuntatieteiden 
maisteri Katariina Kähkö-
lä (31) Lempäälästä, toimi-
tusjohtaja Raili Naskali (63) 
Pirkkalasta, metsätalousinsi-
nööri, metsäluontosuunnit-
telija Matti Äijö (55) Ikaali-
sista ja yrittäjä Risto Rautiai-
nen (47) Valkeakoskelta.

 Äänestyksen jälkeen puo-
luevaltuuskunnan ehdokkaik-
si valittiin (äänimäärä suluis-
sa) Ritva Ahonen (51) Orive-
deltä, Paula Virtanen (43) Ur-
jalasta, Riitta Koskinen (43) 
Ylöjärveltä, Tuukka Liuha 
(42) Lempäälästä, Jouni Ovas-
ka (42) Hämeenkyröstä, Pert-
ti Hakanen (41) Sastamalasta 
ja Raija Moilanen (39) Tam-
pereelta.

  Edustajaksi puoluekoko-
ukseen valittiin Arto Pirttilah-
ti ja varalle Ritva Ahonen. Pii-
ritoimikunnan jäseneksi Jar-
mo Jaakkolan tilalle valittiin 
Erika Tuhola Kangasalta.

Tampere-Pirkkalaa 
kehitettävä 
kakkoskenttänä

Piirikokous otti kantaa nuo-
risotyöttömyyden hoitoon, ra-

kentamiseen haja-asutusalu-
eilla sekä Tampere-Pirkkalan 
lentoaseman kehittämiseen.

Nuorisotyöttömyyden hoi-
to on valtion lisätalousarvios-
sa keskeinen panostuskohde. 
Tähän tulee myös jatkossa pa-
nostaa varmistamalla koulu-
tusketjujen saumattomuus eh-
käisemällä koulutuksen kes-
keyttämistä uusilla ja ennak-
koluulottomilla keinoilla sekä 
madaltamalla yritysten kyn-
nystä työllistää vastavalmis-
tuneita.

Haja-asutusalueiden raken-
tamista ei saa estää ja hanka-
loittaa valtakunnallisilla, alu-
eellisilla tai kunnallisilla oh-
jeilla ja määräyksillä. Erityi-
sesti tulee huolehtia nykyisten 
haja-asutusalueiden asukkai-
den ja elinkeinojen tarpeis-
ta lähtevän rakentamisen mo-
nipuolisten mahdollisuuksi-
en säilymisestä. Rakentamista 
säätelevä päätöksenteko tulee 
tapahtua mahdollisimman lä-
hellä asukkaita ja jokaisen ta-
sa-arvoiset mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan elinympäris-
töönsä varmistaen.

Helsingin ja Tampereen 
välinen alue on Suomen ai-
noa Manner-Euroopan olo-
suhteisiin verrattava yhdys-
kuntarakenteellinen ja toi-
minnallinen kasvuvyöhyke. 
Sen vaikutuspiirissä asuu yli 
kolmannes koko maan väes-
töstä. Alueen kilpailukyvyn 
ja liikenteen tehostamisen 
kannalta on tarpeen kehittää 
Tampere-Pirkkalan lentoase-
maa maan kakkoskenttänä 
helpottamaan Helsinki-Van-
taan lentoaseman kasvupai-
neita. Toiminnan tehostami-
nen edellyttää myös lentoase-
mien välisten raideyhteyksien 
kehittämistä.

Varilan joukkue viidenneksi Pyhä Jysäys –raamattuvisassa
Tarja Kopalainen

Varilan koulun kuudesluok-
kalaiset Sonja Tabell, Karolii-
na Vaakanainen ja Pyry Virta-
nen ovat saavuttaneet jaetun 
viidennen sijan valtakunnal-
lisessa Pyhä Jysäys -raamat-
tuvisassa. Kisan voitti Martti-
lan Koulu Seinäjoelta. Finaali 
käytiin 17. huhtikuuta Helsin-

gissä Mikael Agricolan kirkon 
kryptassa. Tasaisessa fi naalissa 
oli mukana kuusitoista jouk-
kuetta.

Varilan joukkue pääsi fi-
naaliin voitettuaan 16. maa-
liskuussa Tampereella käy-
dyn raamattuvisan aluekilpai-
lun. Aluekilpailuun asti selvi-
ytyi myös kaksi Tyrväänkylän 
koulun joukkuetta.

Varilassa raamattuvisaan 
osallistuminen on perinne. 
Visan järjestämisestä ja voit-
toisan joukkueen valmennuk-
sesta vastasivat opettajat Riitta 
Ylöniemi ja Mervi Kaukinen.

Vaativassa fi naalissa oli ky-
symyksiä Matteuksen evan-
keliumista, Jaakobin kirjeestä 
sekä tietyistä luvuista 1. Moo-
seksen kirjaa ja Apostolien te-

koja. Luku-urakana aikana 
moni saattoi yllättyä positiivi-
sesti. Raamattu ei olekaan pui-
sevaa luettavaa, vaan aika jän-
nittävä kirja. Pyry Virtanen 
kertoo innostuneensa eten-
kin vanhan testamentin osuu-
desta. Karoliina Vaakanaiselle 
mieluisinta luettavaa oli kristi-
tyn elämää käsittelevän Jaako-
bin kirje.

Omia raamattutietojaan 
voi käydä testaamassa kilpai-
lun verkkosivuilla www.raa-
mattuvisa.fi .

Mikä raamattuvisa?

Pyhä Jysäys -raamattuvi-
sa on valtakunnallinen Raa-
mattu-aiheinen tietokilpai-
lu 5.–6.-luokkalaisille. Se tu-

kee koululaisten Raamatun ja 
kulttuurin tuntemusta, kou-
lujen uskonnon- ja äidinkie-
len opetuksen tavoitteita sekä 
koulujen ja seurakuntien yh-
teistyötä. 

Raamattuvisan järjestävät 
Kirkkohallitus, Kirkkopalve-
lut, Opetushallitus, Luokan-
opettajaliitto, Suomen Raa-
mattuopisto sekä Suomen 

Ev.Lut. Opiskelija -ja koulu-
laislähetys. Myös seurakunnat 
ovat mukana.

Kisa käytiin nyt seitsemät-
tä kertaa. Kilpailussa oli tänä 
vuonna mukana yhteensä lä-
hes 5 000 koululaista. Ensim-
mäinen Raamattuvisa järjes-
tettiin uuden raamatunkään-
nöksen käyttöönoton kunni-
aksi vuonna 1992.

Varilan joukkueessa kilpailivat Sonja Tabell, Karoliina Vaakanainen ja Pyry Virtanen. Opettajat Mervi Kaukinen ja Riitta Ylöniemi iloitsevat oppilaidensa menestyksestä.

Harju elää jälleen
Tulevana sunnuntaina järjes-
tetään Vampulan ulkoiluma-
jan ympäristössä toinen Harju 
elää -tapahtuma. Ulkoliikun-
taan, hyötyliikuntaan ja ret-
keilyyn painottuva tapahtuma 
on kerännyt paikalle useita 
eri tahoja esittelemään erilai-
sia liikuntalajeja. Näin jokai-
nen tapahtumassa kävijä voi 
etsiä itselleen parhaiten sopi-
vaa lajia.

Tänä vuonna ohjelmassa 
ovat myös ohjatut kävelykier-
rokset ja maastopyöräilykier-
rokset harjun maastossa.

Tapahtumassa voi kokeil-
la vaikkapa laserammuntaa, 
tikanheittoa, frisbeegolfia, 
jousiammuntaa, kyykkää, 
suunnistusta, lentopalloa, 
sauvakävelyä ja kullanhuuh-
dontaa.

Harju elää -tapahtuma al-
kaa kello 10 metsäkirkolla, 
jossa puhuu kappalainen Ola-
vi Sorva Sastamalan seura-
kunnasta.

–Kansalaisten kunto, ter-
veys ja hyvinvointi ovat ko-
etuksella. Yhteiskunnalla ei 
ole voimavaroja pitää yllä ny-
kyistä terveydenhuollon ta-
soa. Siksi tarvitaan kansalais-
ten omaa panosta hyvän kun-
non ja terveyden ylläpitämi-
seksi. Tästä syystä olemme 
lähteneet järjestämään tätä ta-

pahtumaa ja omalta osaltam-
me madaltaneet kynnystä uu-
sien lajien kokeiluun, kertoo 
Harju elää -tapahtuman ide-
oinut Markku Torpo Äetsän 
Kunnosta.

Äetsän Kunnon lisäksi ta-
pahtumaa ovat järjestämässä 
Vammalan Retkeilijät, Huit-
tisten Latu ja Polku, Tunturi-
kerho Geatki ja Vampulan Ur-
heilijat.

Tilaisuus alkaa kello 10 ja 
päättyy kello 16.
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”Luota itseesi ja puske lujempaa”

Tekemisen ilo toi menestystä SAKUstars-kilpailussa
Minna Isotalo

-Ihan mahtava meininki, kom-
mentoivat SAKUstars-kulttuu-
rikilpailuun osallistuneet nuo-
ret tapahtumaa. Tyrvään käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitoksen 
ja Vammalan ammattikoulun 
opiskelijoille valtakunnallinen 
kilpailu toi mukavaa vaihtelua 
arkeen ja koulutyöhön. -Pää-
asia on osallistuminen, ei ole 
niin väliä osaako oikeasti mi-
tään, nuoret sanovat. 

Samaa mieltä nuorten kans-
sa on Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän rehtori Antti Lahti. 
-SAKUstars:ssa ei kisata ryppy-
otsaisella, vakavalla meiningil-
lä. Tapahtuman henki oli hyvä, 

ja kaikki kannustavat toisiaan. 
Loistavasta yhteishengestä ker-
too myös se, että hieman epä-
onnistuneillekin esityksille ap-
lodeerattiin yhtä lailla.

Opiskelijoiden rento asen-
noituminen kisaan kannatti, 
sillä menestystäkin tuli. Teke-
misen ilo välittyy, kun itseluot-
tamus on kohdillaan. -Luota 
itseesi ja puske lujempaa, me 
osataan ja me pystytään, ki-
teyttää Antti Lahti saskylais-
ten teesejä.

Nuoret odottavat jo innok-
kaasti seuraavia kisoja. -Mah-
dollista turnausväsymystä aio-
taan välttää ensi vuonna pak-
kaamalla mukaan korvatulpat 
ja kuorsaajille nenäklipit.

Sastamalaan 
mitalisadetta 
monessa lajissa

Ammattiin opiskelevien vä-
liset mittelöt järjestettiin 58. 
kerran ja tänä vuonna kisa-
paikkakuntana oli Seinäjoki. 
Tapahtumassa on vuosittain 
esillä koko kulttuurin kirjo, ja 
tulevaisuuden tähtiesiintyjiä ja 
kädentaitajia leivottiin muun 
muassa tanssissa, akustisessa 
soitossa, karaokessa, digiku-
vataiteessa ja muotoilussa.

Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän opiskelijoilla oli 
kisasta kotiintuomisina 5 mi-
talia ja yksi kunniamaininta. 

Vammalan ammattikou-
lun parturi-kampaaja -linjan 
tyttöduo Sabrina Hievanen ja 
Erika Mahlamäki nappasivat 
hopeaa parilaulusta, lavaste-
rakentamisen linjalla artesaa-
niksi Tyrvään käsi- ja taidete-
ollisuusoppilaitoksessa kou-
luttautuva Katri Korpela tuli 
kolmanneksi digikuvataiteen 
kisassa, bänditaustan omaava, 
tuleva metallimies Olli Kur-
ki Vammalan ammattikoulus-
ta rummutti itsensä pronssil-
le lyömäsoittimissa ja 6 vuot-
ta kitaransoittoa harrastaneen 
Janne Mäkisen soittotaidot 
toivat hänelle pronssia. Mäki-
nen valmistuu Tyrvään käsi- ja 
taideteollisuusopiilaitoksesta 
kiviartesaaniksi. Lisäksi Milla 
Haaponiemi sai kunniamai-
ninnan kovatasoisessa muo-
toilukilpailussa, jossa osallis-
tujien piti kahden tunnin ai-
kana muotoilla kilon savimö-
tikästä esittävää taidetta.

SAKUstars-kilpailu 
Sastamalaan

SAKUstars-kulttuurikilpailut 
on suurin SAKU ry:n  opiske-

lijatapahtumista. SAKU ry on 
Suomen ammatillisen koulu-
tuksen kulttuuri- ja urheilu-
liitto, jonka tehtävänä on jä-
senistön hyvinvoinnin edis-
täminen ja yhteisöllisyyden 
rakentaminen ammatilliseen 
koulutukseen. 

SAKU ry järjestää liikunta- 
ja kulttuuritapahtumia amma-
tillisen koulutuksen henkilös-
tölle ja opiskelijoille.

Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän rehtori Antti Lah-
ti näkee SAKU ry:n tapahtu-
mat oivallisena tilaisuutena 
luoda yhteishenkeä koulutus-
kuntayhtymän eri yksiköiden 
välille. 

-Valtakunnallisissa kisois-
sa ollaan kaikki yhtä ja samaa 
yhtymän porukkaa, eikä opis-
kelijoita erotella esimerkiksi 
huittislaisiin ja sastamalalai-
siin. Tapahtumissa on mah-
dollista myös verkostoitua 
paremmin yhtymään kuu-
luvien Mäntän ja Kokemäen 
oppilaitosten väen kanssa.

Antti Lahti kaavailee SA-
KUstars-kulttuurikilpailun 
saamista Sastamalaan. 

-Saimme positiivista palau-
tetta taannoin järjestämästäm-
me henkilökunnan urheiluta-
pahtumasta. Joten paikkakun-
ta on monille SAKUlaisille en-
tuudestaan tuttu. 

Kulttuurikilpailu on sen 
verran suuri tapahtuma, et-
tä se voisi olla mahdollista to-
teuttaa kaksoiskaupunkihank-
keena Huittisten kanssa. 

Lahti myöntää, että tapah-
tuman toteuttaminen vaati-
si paljon suunnittelua, riittä-
västi ruokailu- ja majoitusti-
loja sekä yhteistyötä eri taho-
jen kanssa. 

-Mutta ei se missään ni-
messä mahdotonta ole, Antti 
Lahti vakuuttaa.

Katri Korpelan pronssityön mallina digikuvataidetta päivässä -kilpailuosiossa oli Kiia 
Komulainen. Kuva: Katri Korpela.

Milla Haaponiemen savityö sukkaa mussuttavasta kissasta toi hänelle kunniamainin-
nan. Kuva: Anu Paso.SAKUstars-kisailijat yhteiskuvassa.
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Yllä, alla ja iholla

Silmiltä kätkettyä 
kulttuurihistoriaa 
esillä Huittisissa

 Marianna Langenoja

Riihipaitoja, pitkiä kalsarei-
ta, alushameita ja hipstereitä. 
Niitä roikkui Huittisissa Han-
nulan navetan seinillä vielä 
viikko takaperin, kun Huit-
tisten kalevalaiset olivat pys-
tyttäneet menneiden vuosien 
alusvaatenäyttelyn. Näyttely 
päästi katsojan sellaiselle alu-
eelle, josta meillä ei ole aina-
kaan liikaa kirjoitettua tietoa. 
Jokainen vaatekappale oli yh-
distyksen jäsenten tai heidän 
tuttaviensa perintökirstuis-
ta poimittu, suurin osa vielä-
pä aitoa huittislaista käsityötä. 
Vanhimmat alusvaatteet olivat 
1800-luvulta. Näyttelyn tar-
koituksena ei ollut vain esitel-
lä, mitä löytyy naisten hamei-
den alta, vaan kertoa alusvaat-
teiden kautta myös yhteiskun-
nallisista oloista, suomalaisten 
sielunmaisemasta ja maalais-
kulttuurista.   

Naimisissa 
sen takaisin saa

Maailman ensimmäinen maa-
laisalusvaate on yksinkertai-
nen pitkä paita. Huittisten ka-
levalaisten ullakoilta löytyi eri-
tyisesti 1800-luvun riihipaitoja, 
eli halvasta materiaalista tehty-
jä työpaitoja. Riihi oli likainen 
paikka tehdä töitä, joten vaat-
teetkin olivat usein likaiset ja 
repeytyneet. Usein repeytyneet 

paidat paikattiin ja parsittiin, 
sillä säästäväisyyttä pidettiin 
hyveenä. Nuukuudesta ker-
too sekin, että kankaan huk-
kapaloja vältettiin aina. Tällöin 
vaatteissa nähtiinkin usein kii-

lakappaleita. -Ajassa ja vaivas-
sa ei säästelty, mutta kankaassa 
kyllä, toinen näyttelyn emän-
nistä, Leena Kinkku tokaisee. 
Aluspaitojen etumusta saattoi 
koristaa käyttäjän nimikirjai-

met, jotteivät paidat menisi se-
kaisin taloudessa asuvien usei-
den naisten kesken. 

Vasta 1800-luvun puolivä-
lissä alkoivat naiset käyttää 
aluspaitojen lisäksi yhä enem-
män alushameita. Silloin ha-
meet liehuivat raitakuvioisina. 
Usein päällihameen alta vilk-
kuvaan alushameen helmaan 
kudottiin vino raidoitus, jo-
ka oli sen ajan ”koreilua”. Kun 
1800-luvun lopulla tulivat val-
koiset alushameet, nousivat 
pitsit muotiin. Niihin aikoi-
hin naiset käyttivät jopa viit-
tä alushametta päällekkäin, ja 
niissä jokaisessa oli mahdolli-
simmat upeat koristeet  vilk-
kuvissa helmoissa. Tytöt su-
pisivat niihin aikoihin, et-
tä miesten läsnä ollessa ei saa 
esiintyä vähissä hameissa. Oli-
han uhkeus vaurauden merkki 
ja pitsit kielivät hienostunei-
suudesta. Sanotaan, että ei sitä 
kadu, että nuorena komeilee, 
naimisissa sen takaisin saa.

Takapuolesta
löysät alushousut

Kansakoululaitoksen myötä 
alkoivat alushousut yleistyä. 
Aluksi nekin olivat haaroista 

avonaiset, jotta useiden pääl-
lekkäisten hameiden kanssa 
olisi mahdollisimman help-
po toimia. 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä ei vielä ol-
lut keksitty nykyajan joustavia 
ja mukavia materiaaleja pu-
humattakaan kuminauhasta. 
Niinpä ensimmäiset alushou-
sut olivat takapuolesta löysät, 
jotta kyykkiminen oli mah-
dollista. Luukkuhousut kiin-
nitettiin vyötäisiltä napeil-
la. Ne olivat kuitenkin lähin-
nä nuoremman väestön juttu, 
sillä vanhojen rouvien mieles-
tä housujen käyttö oli häpeäl-
listä. Pikkuhiljaa muuttunei-
den harrastusten myötä myös 
päällihousujen käyttö yleistyi. 
Naiset alkoivat yhä useammin 

tarttua hevosen suitsiin ja tie-
tysti suksiin ja sauvoihin.

1930-luvulla tapahtui alus-
vaatemarkkinoilla vallanku-
mous, kun trikoo keksittiin. 
Samaan aikaan ihmisten vaa-
tekaappeihin pääsi puuvilla- ja 
silkkikerrastot. Pitkän valkoi-
sen alusvaatejakson jälkeen 
käytettiin jälleen värejä, ku-
ten vaaleanpunaista. Pitsiko-
reilu jäi tässä vaiheessa pois, 
sillä alusvaatteet olivat piilos-
sa päällivaatteiden alla. Hiljal-
leen alushousujen punttien pi-
tuus alkoi lyhenemään. Ihmi-
set alkoivat tehdä sisätöitä, jo-
ten pitkille punteille ei ollut 
enää tarvetta. Samalla myös 
aluspaita jäi hiljalleen pois 
käytöstä. 

Näyttelyssä huomasi, mi-
ten paljon alusvaatemuoti on 
muuttunut vuosisatojen ja 
-kymmenten saatossa. Esillä 
oli alusvaatteita aina 1800-lu-
vulta tämän päivän stringeihin 
ja hipstereihin asti. Ajat ovat 
todella muuttuneet, mutta niin 
taidamme olla me naisetkin. 

Olisitko sinä täydellinen 1800-luvun nainen?

1800-luvulla naimaikään 
ehtineen maalaisnaisen 
tuli osata:

• Keriä lammas

• Kehrätä ohutta lankaa

• Kutoa kangasta

• Ommella miehelle paita 

Alushameiden helmat vilkkuivat usein päällihameen alta, joten helmoihin haluttiin 
pitsiä tai koreilevaa raitakuviota. Nämä alushameet ovat 1800-luvulta.

Yksi näyttelyn emännistä, Leena Kinkku on erityisen 
ihastunut 1800-luvun käsityötaitoon. Hänen mukaansa 
alushameiden pitsit olivat mitä mahtavin taidonnäyte. 

Yllä-alla-iholla -näyttelyssä Huittisissa nähtiin pääasiallisesti naisten alusvaatteita eri vuosisadoilta ja -kymmenil-
tä, mutta myös miesten pitkän kalsongit koristivat seiniä. Näytellyssä myös esiteltiin, miten pyykkiä pestiin ennen 
pesukoneiden aikaa.

Luukkuhousut alkoivat 
yleistyä 1900-luvun alku-
vuosina. Silloin ei ollut vie-
lä keksitty trikoota tai kumi-
nauhaa, joten housut olivat 
joustamattomat ja ne kiin-
nitettiin napeilla. 

”Miesten läsnä 
ollessa ei saa 

esiintyä vähissä 
hameissa.

”Rouvien 

mielestä 
housujen käyttö 
oli häpeällistä. 

Sosialidemokraatit vaativat työttömyyden 
lieventämistä Huittisten kokouksessaan

 Alueviesti

Satakunnan Sosialidemo-
kraatit vaatii Huittisissa lau-
antaina pidetyn piirikokouk-
sen julkilausumassaan maan 
hallitukselta pikaisia toimia 
työttömyyden, erityisesti 
nuorisotyöttömyyden lieven-
tämiseksi. Työministeri Anni 
Sinnemäen (vihr.) kosmeet-
tiset työllistämistoimenpiteet 
ovat jääneet olemattomik-
si. Selittelyt merkittävistä pa-
nostuksista voidaan kannan-
oton mukaan jättää omaan 
arvoonsa. 

Kummastusta herättää 
myös se, etteivät päähalli-
tuspuolueet keskusta ja ko-
koomus ole toimineet ak-
tiivisemmin kokemattoman 
ministerin apuna, vaikka 
aikaa on kyllä ollut riittä-
västi. Keskustalla ja kokoo-
muksella on sen sijaan riit-
tänyt aikaa ja ymmärrys-
tä erilaisille lobbaajille ja 
omille eturyhmille, joiden 
tarkoitusperät alkavat vas-
ta nyt kokonaisuudessaan 
tulla päivänvaloon. Työttö-
myyden edelleen kasvaessa 
hallitus seisoo tumput suo-

rina. Köyhyys- sekä leipäjo-
not vain pitenevät, syrjäy-
tyminen ja eriarvoisuus li-
sääntyvät. Kansakunta on 
jakautumassa kahtia. 

Pitkäaikainen työttömyys 
aiheuttaa sosiaalisten tuki-
verkkojen pettäessä laajo-
ja yhteiskunnallisia ongel-
mia. Säästöt sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon merkitse-
vät lisää vaikeuksia. Hapuilu 
uuden sosiaali- ja terveyden-
huoltolainsäädännön valmis-
telussa kertoo nykyisen halli-
tuksen toimintakyvystä olen-
naisen.

Satakunta tarvitsee 
liikettä ja liikennettä

Demarien mukaan Satakun-
ta tarvitsee liikettä ja liiken-
nettä. Maakunnan tulee sat-
sata jatkossa kaikkien lii-
kennemuotojen kehittämi-
seen. 

-Tällä hetkellä tarvit-
semme niitä kaikkia. Pitkäl-
lä tähtäimellä ovat satsauk-
set raideliikenteeseen kan-
natettavia. Työ on aloitettava 
Tampere-Pori radan paran-
tamisesta, on jatkettava edel-
leen työtä suoran junaliiken-

teen saamiseksi Helsinkiin, 
Uusikaupunki-Rauma-Po-
ri -radan edellytykset tulee 
selvittää ja Haapamäki-Po-
ri yhteyden mahdollistami-
nen säilyttämällä rata-alueet 
ja kiskoitukset Ratahallinto-
keskuksella. 

Tehdyt selvitykset tukevat 
myös henkilöliikenteen aloit-
tamista uudestaan Raumalle 
yli kahden vuosikymmenen 
tauon jälkeen. Nämä kaikki 
mahdollistavat Satakunnan 
paremman saavutettavuu-
den. Tämä antaa liikettä yri-
tyselämälle, julkishallinnolle 

ja ihmisille. Tavoitteeksi tu-
lee asettaa muuttovoittoinen 
Satakunta.

Piirikokous myös muis-
tutti, että SDP on puolue, 
jolla tulee olla toimintakent-
tänä koko Suomi. Satakun-
ta on perinteisesti tehnyt 
hyvää tulosta niin vaaleissa 
kuin järjestöllisissä tehtävis-
sä. Demareiden kädenjäljet 
näkyvät monissa satakunta-
laisissa toiminnoissa. Hyvät 
tulokset eivät ole tulleet il-
maiseksi. Järjestöväen pyy-
teetöntä työtä on tarvittu ja 
tarvitaan jatkossakin. 

-Tarvitsemme työhömme 
kuitenkin myös aineellisia 
resursseja, jotta pärjäisimme 
jatkossakin. Satakunnan So-
sialidemokraatit edellyttävät-
kin suunnan muutosta puo-
lueen resurssien jaossa.

Kokouksen esitykset 
puoluevaltuuston varsi-
naisiksi jäseniksi Satakun-
nasta ovat Harri Kivenmaa 
Kokemäeltä, Katri Kujan-
pää Kankaanpäästä, Johan-
na Rantanen Porista, Erja 
Starck Raumalta ja Ari Va-
hala Porista.
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Kids’ action night kokosi noin 400 lasta

Menoa ja meininkiä Sylvään koululla
 Riikka Lindroos

Mitä syntyy kuorma-autolli-
sesta temppuilu- ja rakennus-
välineitä, noin 80 oranssipai-
taisen vapaaehtoisen työpa-
noksesta, jättimäisestä nyyttä-
ripöydästä, iloisesta musiikista 
ja sanomasta, näytelmistä ja 
yhdessätekemisen ilosta? Me-
gaiso Kids’ action night. Tä-
mänkertaisen tapahtuman ta-
kana viime perjantai-iltana oli 
Sastamalan seudulta Hellun-
taiseurakunnan lisäksi Vapaa-
kirkko, Kansanlähetys ja Sas-
tamalan kaupunki. Yhteistyös-
sä on voimaa ja niin tämä  iso 
unelma tuli todeksi. 

Miksi moinen vaiva? Rak-
kaus saa liikkeelle. Halusim-
me olla kertomassa lapsille, 
että heistä välitetään ja että he 
ovat mittaamattoman arvok-
kaita ja että Jumalan kanssa 
elämästä tulee upea seikkailu. 

Hiljaisuuskilpailu 
oli tasainen

Noin 400 lasta saapui viettä-
mään huippuhauskan illan. 
Lapset ohjattiin omille pai-
koilleen, tytöt ja pojat omiin 
joukkueisiin. Tapahtuma al-

koi Valo-kuoron mukaansa-
tempaavilla Jippii-lauluilla, 
viestikilpailulla -tytöt vastaan 
pojat- ja seuraavaksi alkoikin 
hiljaisuuskilpailu, sillä meil-
lä oli tärkeitä asioita lapsille. 
Kerroimme siitä rakkaudesta, 
jota olemme itse saaneet ko-
kea ja jota haluamme välittää 
eteenpäin lasten elämään.  

Tällä kertaa hiljaisuuskil-
pailu oli tasainen, joten mo-
lemmat joukkueet pääsivät 
lähtemään toimintapisteil-

le yhtä aikaa. Toimintapis-
teitä oli noin 40, aina ”mus-
tasta merestä” (monta kym-
mentä traktorin renkaiden 
sisäkumia ”merenä”)  hiljai-
seen rukousmajaan asti. Oli  
mm. ball bountser, puhallus-
tikka, pomppulinna, nyrk-
keilysäkki, polkupyörän hi-
tausajoa, putkessaryömimis-
tä, raamatunlauseiden hakua, 
pingispallonkuljetus föönil-
lä, tutkalämäri ja superjän-
nittävä jättilabyrintti, jonne 
pääsi konttaamaan otsalam-
pun kanssa ja tulipa kameli-
kin käytävillä vastaan.  Lap-
sien look muuttui parturin ja 
kampaajan taidoilla ja loppu-
illasta lapsilla oli mitä upeam-
pia lettejä, geelikampauksia ja 
kasvomaalauksia. Jättinyyttä-
ripöytään lapset pääsivät vuo-

rotellen käteen merkattujen 
numeroiden mukaan.

Yhteistyö palkitsee

Viimeinen puolituntinen oli 
vielä yhdessäolon aikaa, pal-
kintojen jaon, loppuopetuk-
sen ja laulujen merkeissä. Jän-
nitys tiivistyi ja aplodit raikui-
vat, kun voittajien nimet jul-
kistettiin. 

Illan päätteeksi koulul-
ta lähti onnellinen lapsijouk-
ko ja vapaaehtoisten poruk-
ka laittoi kamat kasaan ja ta-
kaisin kuorma-autoon. Kai-
kille löytyi oma tehtävä, kun 
vahvat isät ja pojatkin pääsi-
vät tärkeisiin roudaajan ja ra-
kentajan hommiin ja tunnin 
päästä oli sali tyhjä ja siivottu. 
Oli todella sykähdyttävää olla 
tekemässä jotain noin hienoa 
yhdessä. 

Uusia mega-iltoja odottaen, 
Riikka Lindroos, yksi illan to-
teuttajista

Syksyllä Kid’s action nightit 
jatkuvat ja kesän leireistä löy-
dätte tietoa lehdistä ja seura-
kuntien ilmoituksista. 

Pikkuserkukset Matias ja 
Samu Kylväjä ja Konsta 
Perttula “herkkupatojen” 
äärellä.

Musta meri. Kids’ action night -tapahtumat ovat saavuttaneet suuren suosion.

”Kerroimme 
rakkaudesta, 
jota olemme 

itse 
saaneet kokea.

”Oli todella sykähdyttävää 
olla tekemässä jotain 

noin hienoa yhdessä. 

Bioswingin avulla harjoitusvastus on aina sopiva 

Lojerilta uusi laite Suomen markkinoille
Lojer Oy tuo Suomeen Sak-
sassa kehitetyn hermo-lihas 
impulsseja harjoittavan Bios-
wing-laitteen. ARTZT Bios-
wing-harjoittelu aktivoi jal-
kojen, pakaroiden, lantion, 
rinnan, selän, käsien ja olka-
päiden lihaksistoa. Erityises-
ti harjoittelu stimuloi syviä li-
haksia hartioiden, selkäran-

gan, lantion ja vatsan alueella.   
Bioswing-laitteen tangossa on 

tavallisista joustokepeistä poi-
keten molemmin puolin sää-

dettävät liikkuvat painot, joil-
la värähtelyn taajuutta ja rasi-
tusta voidaan muuttaa henki-
lökohtaisen harjoitusohjelman 
mukaisesti. Kädensijaan integ-
roitu vaimennin vähentää ni-
veliin kohdistuvaa rasitusta. 
Lojer Oy:n myyntijohtaja Jou-
ni Maksimaisen mukaan laite 
sopii useille käyttäjäryhmille.   

- Bioswing sopii normaaliin kun-
toiluun ja erityisesti syvien vatsa- ja 
selkälihaksien harjoittamiseen. Bios-
wingillä voi tehdä lihaksia huoltavaa 
treeniä. Laite sopii tämän vuoksi hy-
vin vaikkapa leikkauksen jälkeiseen 
kuntoutukseen, Jouni Maksimainen 
kertoo.

Lojerin valikoimaan Bioswing 
otettiin sen monipuolisen käytön 

vuoksi. Maksimainen painottaa, että 
samaa laitetta voi yhdessä perhees-
sä käyttää niin nuoriso, aikuiset kuin 
vanhuksetkin. 

Hän myös kannustaa kiinnittä-
mään huomiota ennaltaehkäisevään 
lihashuoltoon. 

- Välttämättä normaalilla kunto-
liikunnalla syviä lihasryhmiä ei saa 
harjoitettua ja Bioswign onkin hy-
vä ratkaisu siihen. Laitetta on help-
po käyttää kotioloissakin, Maksimai-
nen vihjaa.  

Bioswing-laitteita on saatavana 
Lojerin verkkokaupasta. 

Suomalainen Lojer Group on Suomen ja Pohjoismai-
den johtava hoitokalusteiden valmistaja. Se on syntynyt 
Suomalaisten terveydenhuollon ja fysioterapian hoito-
kalustevalmistajien - Vammalan Konepaja Oy:n, Teme-
lex Oy:n ja Rainer Rajala Oy:n sekä Ruotsin johtavan 
fysioterapiatoimittajan, Medema Physion yhdistyttyä.

ARTZT Bioswing-harjoitte-
lu aktivoi jalkojen, pakaroiden, 
lantion, rinnan, selän, käsien ja 
olkapäiden lihaksistoa.

28.4.2010 Alueviestissä on teemana

Kotipiha ja puutarha
Teemanumerossa on paljon asiaa pihojen, puutarhojen ja parvekkeiden kevätkuntoon laitosta.

Ilmoituksesi tavoittaa pihan hoidosta ja piharakentamisesta kiinnostuneet lukijat Sastamalan, 
Huittisten, Punkalaitumen, Kiikoisten, Lavian, Kokemäen, Köyliön ja Säkylän alueella, 
noin 30 000 taloudessa. Varaa ilmoituksellesi tila tähän keväiseen teemanumeroon.

Ilmoitustilavaraukset puh. (03) 514 1416 tai ilmoitukset@alueviesti.fi 

Kysy edullista lehti + radio -pakettitarjousta!

Aineistot pe 23.4. klo 14 mennessä.

i iilmlmlmmoioioitutuutuuukskskskskskkseteteteteteete @@a@a@a@a@a@ luluululuevevevevevieieieieiestststststststiii.i.i..fifififififififififififififi fifififi
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MASKUSTA PARHAAT 
MAKSUEHDOT. 
KYSY LISÄÄ MYYMÄLÄSTÄMME.UUSIN HALVOIN HINNOIN!

Pohjanmaan KOTIMAISET AVAINLIPPUTUOTTEET, 10-VUODEN RUNKOTAKUULLA NYT MYYMÄLÖISSÄMME

UUTUUS!UUTUUS!

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

Pehmusteet 
  myydään 
   erikseen.

Kesäkalusteet
SAAPUVAT!

PALJON
MALLIPOISTOJA

50- %
Tuotteet merkitty 

erikseen myymälöissä.

jopa

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

-  EDULLISIMMAT HINNAT  
-  LAAJIN VALIKOIMA

*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.

Montreal runkopatja. 
80 x 200 cm tukevilla 

altakiinnitettävillä jaloilla ja 
4 cm paksulla tikatulla petaus-

patjalla, puuvillakangas.

SÄKKITUOLI

Acazia SOHVAPÖYTÄ

49,-

Lucia divaani. 
Microkankaalla, väri harmaa 149,-.

149,-

59,- 99,- 99,-



18 Keskiviikko huhtikuun 21. 2010

• Hannu Virtanen

Lehtitietojen 
mukaan

K
irjoituspöytäni vaiheilla on jo 

vuosia ajelehtinut Metsästys 

ja Kalastus -lehden joulukuun 

numero vuodelta 1967. Mitään erityis-

tä syytä siihen, miksi juuri tuo nume-

ro on käsieni ulottuville tullut ja sittem-

min myös jäänyt, ei ole. No, syynä voi 

olla se, että olemme samaa vuosikertaa. 

Niin tai näin, napsitaanpa seuraavaksi 

ajankuvia runsaan 40 vuoden takaa.

Lehti kertoo Riistamailta ja kalavesil-

tä -palstallaan eläimistä liikennekuo-

leman uhreina. Kirjoitus viittaa siihen, 

kuinka Ruotsissa suhtaudutaan vaka-

vasti, paljon vakavammin kuin meil-

lä, eläinten maanteillä sattuviin liiken-

nekuolemiin. Svensk Jakt -lehdessä oli 

vastikään seurannut liitteenä lehtinen 

Djur på vägen, Eläimet tiellä. Sen oli-

vat julkaisseet Ruotsin metsästäjäliit-

to ja Kansallisyhdistys liikenneturvalli-

suuden edistämiseksi.

Metsästys ja Kalastus lainasi lehtises-

tä kaksi piirrosta selityksineen. Toises-

sa niistä esiteltiin riistapeili.

“Riistapeilit ovat antaneet kokeissa hy-

viä tuloksia, ja oheinen kuva osoittaa, 

miten peilit heijastavat lähestyvän au-

ton valot poikki tien ja eläimet odotta-

vat ajoneuvon ohittamista”, kertoo ku-

vateksti hyvin luottavaisena.

Supikoira oli alkanut noina 60-luvun 

loppuvuosina jo levittäytyä voimak-

kaasti idästä Suomeen. Venäläisethän 

olivat siirtäneet ussurinsupikoiraa vuo-

sina 1929-55 entisen Neuvostoliiton 

euroopanpuoleisiin osiin, josta nämä 

karvanaamaveitikat tassuttelivat edel-

leen kohti länttä ja luodetta.

Lehti kertoikin Eräkonttiin koottua 

-aukeamallaan tuoreita kuulumisia 

Sulkavalta. Siellä supikoiria oli tavat-

tu huomattavan runsaasti eräässä saa-

ressa, mistä niitä pyydystettiin lyhyes-

sä ajassa puolen tusinaa. Arvelun mu-

kaan ne olivat tulleet itärajan takaa, ja 

kun saaressa oli ruokaa, olivat ne siellä 

pysyneet ja lisääntyneet.

Lehti jatkoi: “Tästä eläimestä ainakin 

romanialaiset ovat saaneet ikäviä ko-

kemuksia. Supikoira saapui Romani-

aan v:n 1950 paikkeilla Neuvostoliitos-

ta ja löysi Tonavan kala- ja linturikkaas-

sa suistossa mainiot elinehdot. Pahinta 

oli, että sen luonnonvaraiset viholliset, 

susi, ilves, kotka ja huuhkaja puuttuivat 

sieltä. Seurauksena on ollut, että pik-

kuriista on vesikkoa ja kärppää myöten 

loppumassa. Mainittakoon, että supi-

koira on siellä häätänyt suuren pelikaa-

nisiirtokunnankin pois pesintämailtaan. 

Viranomaiset harkitsevat tapporahaa ja 

kaikkien metsästäjien vastaiskua.”

Saimme pitkästä aikaa hyvän hiihto-

talven, jonka viimeisillekin lumirip-

peille näinä päivinä jäähyväiset jätäm-

me. Poimitaanpa siis lehdestä vielä uu-

tinen, joka alkuvirkkeessään arvelee, 

että Pohjolan erämiehiä kiinnostanee 

suksi, jota ei tarvitse koskaan voidella 

ja joka ei lipsu.

“Suksien ydin on puuta, mutta se on 

päällystetty lasikuidulla. Pohja on taak-

sepäin suomustettu, sivuissa teräsreu-

nukset. Rakenne lupaa hyvän kestävyy-

den. Keksintö on Skandinaviasta ja leh-

titiedon mukaan jo teollisuuden tuotan-

to-ohjelmissa.”

Vesillä liikkujat ja ranta-asukkaat 
voivat turvata vesilintujen pesimärauhaa 
Jokainen ihminen voi omal-
la toiminnallaan edistää luon-
non monimuotoisuuden säily-
mistä antamalla vesilinnuille 
pesimärauhan, muistuttaa Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. Vesilintu-
jen pesintä on herkimmillään 
15.4.-15.7.

• Liiku välttäen kovaa me-
lua. Suosi vesillä liikkuessa 

meluttomia ja päästöttömiä 
kulkuneuvoja kuten soutu-
venettä, kanoottia tai purje-
venettä. 

• Vältä turhaa melua. Kova 
melu häiritsee lintujen lisäk-
si myös muita vesillä liikku-
via ihmisiä ja ranta-asukkai-
ta, sillä veden yli ääni kan-
tautuu kauas. Hiljaa liik-
kuessa pääset myös itse 
tarkkailemaan luontoa pa-

remmin ja nauttimaan luon-
non äänistä.

• Pysy etäällä hautovista lin-
tuemoista ja väistä vesilin-
tupoikueita. Hiljennä vesil-
lä vauhtia vesilintujen pesä-
paikkojen läheisyydessä ja 
vältä aaltojen nousua pesä-
paikoille. Kovaa vauhtia kul-
keva vene säikäyttää lintue-
mot pesältä, jolloin munat 

Mustikan suosio kasvoi entisestään
Mustikasta saatiin viime 
vuonna keskimääräistä run-
saampi sato ja sitä poimittiin 
myyntiin lähes kaksinkertai-
nen määrä edellisvuoteen ver-
rattuna, kaikkiaan kolme mil-
joonaa kiloa. 

Luonnonmarjoista kertyi 
viime vuonna kaikkiaan poi-
mintatuloa 8,7 miljoonaa eu-
roa ja luonnonsienistä lähes 
kaksi miljoonaa euroa. Luon-
nonmarjoista saatiin eniten 
tuloa Lapin läänissä ja luon-
nonsienistä perinteisesti Itä-
Suomessa.

Tämä käy ilmi luonnon-
marjojen ja -sienten kaup-
paantulotiedustelusta, jossa 
ovat mukana tärkeimmät mar-

ja- ja sienikauppaa harjoittavat 
yritykset.

Mustikasta eniten 
poimintatuloa

Poimintatuloa mustikasta ker-
tyi koko maassa 4,1 miljoonaa 
euroa eli luonnonmarjois-
ta eniten. Mustikan terveys-
vaikutukset ja myös sen hyvät 
vientimahdollisuudet ovat ko-
hottaneet marjan arvoa. Eni-
ten mustikkaa poimittiin La-
pin läänin metsistä.

Ulkomaalaisten poimijoi-
den merkitys marjojen tal-
teenotossa oli viime vuonna 
suuri, varsinkin Lapin ja Ou-
lun läänien alueella. Alun pe-

rin mustikan ja puolukan poi-
mintaan tulleet marjanpoimi-
jat keräävät nyt jo muitakin 
marjoja ja sieniä.

Puolukkaa kerättiin viime 
vuonna myyntiin 3,6 miljoo-
naa kiloa. Määrä ei yltänyt ai-
van edellisvuoden tasoon. Puo-
lukan myyntimäärät jakautuivat 
melko tasaisesti Oulun ja Lapin 
läänien sekä Länsi-Suomen kes-
ken. Poimintatuloa kertyi kaik-
kiaan 3,8 miljoonaa euroa.

Lakkaa kerättiin eniten La-
pin läänin soilta, mutta huono 
sato pudotti kokonaismyyn-
timäärän 73,8 tonniin. Poi-
mintatuloa kertyi 0,6 miljoo-
naa euroa. Muiden luonnon-
marjojen kaupallinen merkitys 

Laittomasti tapettujen 
riistaeläinten arvot päivitetään
Riistaeläinten ohjeelliset arvot 
päivitetään. Arvoja sovelle-
taan eräissä metsästyslainsää-
dännön rikkomistapauksissa. 
Muutoksella pyritään vähen-
tämään muun muassa suur-
petoihin viime aikoina koh-
distunutta laitonta tappamista. 

Ajantasainen korvausvaa-
timus edesauttaa salakaatojen 
selvittämistä ja tapetun eläi-
men saamista takavarikkoon. 
Asetus tulee voimaan touko-
kuun alusta.

Metsästyslain mukaan elä-
vän riistan ohjeellisia arvoja 
voidaan soveltaa kahdessa eri 
tilanteessa. Niitä sovelletaan 
korvauksen määrittelyssä, kun 
metsästysoikeuden haltijan oi-
keuksia on loukattu ja louka-
tulle maksetaan korvaus. 

Arvoja sovelletaan myös ri-
kolliseen toimintaan, kun riis-
taeläin on metsästetty vastoin 
metsästyslainsäädäntöä ja 
eläimen arvo tuomitaan val-
tiolle menetetyksi. Arvojen 

päivitys on tarpeen, sillä edel-
linen varsinainen päivitys on 
vuodelta 1993. 

Jatkossa tavallisimpien ja 
runsaslukuisten elävien riis-
taeläinten arvo on 100 euroa. 
Tähän ryhmään kuuluvat esi-
merkiksi fasaani ja rusakko.  

Suden arvo 
4 500-9 100 euroa

Tiukasti suojeltujen suurpe-
tojen arvot nousevat huo-
mattavasti. Esimerkiksi elä-
vän aikuisen karhun ohjeelli-
nen arvo on jatkossa 8 200-15 
500 euroa ja nuoren yksilön 4 
500 euroa. Suden arvoksi on 
määritetty nuorelle yksilöl-
le 4 500 ja aikuiselle 6 100-9 
100 euroa. 

Vastaavasti viime vuosi-
kymmeninä merkittävästi 
runsastuneiden metsäkaurii-
den, kanadanhanhien ja meri-
hanhien arvoja lasketaan, sil-
lä ne eivät ole enää harvinaisia. 

Omaisuuttaan, esimerkik-
si kotieläimiään, pakottaval-
ta ja välittömältä suurpedon 
hyökkäykseltä suojeleva hen-
kilö ei joudu maksamaan val-
tiolle ampumansa riistaeläi-
men arvoa. Silloin puhutaan 
niin sanotusta pakkotilasta, 
joka määritellään tarkemmin 
rikoslaissa. Suurpedon tappa-
minen johtaa aina poliisikä-
sittelyyn.

Vahinkoa ja uhkaa aihe-
uttavat suurpedot pystytään 
poistamaan tehokkaasti riis-
tanhoitopiirien luvilla. Myös 
poliisilla on oikeus määrä-
tä ihmiselle vaaraa aiheuttava 
eläin lopetettavaksi.

Ministeriön asetuksessa 
määrittelemät arvot perus-
tuvat Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen esityöhön, 
jossa arvon laskennassa on 
otettu huomion riistaeläinla-
jin uusiutumiskyky, suojelu-
tarve ja kannan koko. Lisäk-
si arvoon vaikuttaa lajin riis-
tallinen arvo eli muun mu-
assa saaliiksi saatavan lihan 
määrä.

voivat jäähtyä tai päätyä pe-
tojen ravinnoksi. 

• Hiljennä vauhtia myös vesi-
lintupoikueita havaitessasi, 
sillä vene voi erottaa poika-
set emosta ja hajottaa poiku-
eet, jolloin eroon joutuneet 
poikaset altistuvat helpom-
min petojen saaliiksi.

• Vältä rantautumista lintu-
luodoille. Avoimet ja vähä-
puustoiset lintuluodot ovat 
erityisesti lokkien, kalatii-
ran ja kuikan suosimia pe-
säpaikkoja. Rantautumisen 
ja leiriytymisen välttäminen 
lintuluodoilla haudonta- ja 
poikasvaiheessa edistää sel-
keästi lintujen pesintöjen 
onnistumista.

• Turvaa lintujen pesäpaikat 
kunnostus- ja hoitotoimien 
yhteydessä. Kunnosta ja hoi-
da rantoja vasta lintujen pe-
simäkauden päätyttyä. Jätä 
tiedossa olevat lintujen pe-
säpaikat kokonaan hoitotoi-
mien ulkopuolelle. 

• Paras ajankohta umpeenkas-
vaneen venepaikan tai uima-
rannan ruoppaukseen sekä 
rantapensaikon ja –puuston 
raivaukseen on loppusyksy 
tai kevättalvi. Vesikasvilli-
suuden niitto kannattaa teh-
dä elokuussa, jolloin kasvil-
lisuuden niitolla ja keruulla 
saadaan poistettua mahdolli-
simman paljon ravinteita ve-
sistöstä.

on vähäisempi. Eniten kerät-
tiin myyntiin variksenmarjaa, 
33 tonnia. Karpaloa saatiin ko-
koon 11 tonnia. Metsävadel-
man poiminta myyntiin on 
tyypillisesti vähäistä, mutta vii-
me vuonna sitä kerättiin poik-
keuksellisen paljon, 1,7 tonnia.

Merkittävä herkkutatti

Luonnonsienistä herkkutat-
ti on ylivoimaisesti tärkein 
kauppasieni. Sen sato oli vii-
me vuonna keskinkertai-
nen. Herkkutattia poimittiin 
myyntiin sama määrä kuin 
edellisvuonna, yli 350 tonnia. 

Herkkutatti tulee myyntiin 
yleensä tuoreena, sillä sienet 
pilaantuvat nopeasti ja ne vaa-
tivat nopean jatkokäsittelyn. 
Herkkutatti on hyvä vienti-
sieni. Poimintatuloa kertyi 1,4 
miljoonaa euroa.

Rouskuja kerättiin myyntiin 
edellisvuotta enemmän. Haa-
parousku on arvostetuin suo-
lasieni. Sitä poimittiin myyn-
tiin 114 tonnia. Kangasrous-
kua kerättiin 39 tonnia ja kar-
varouskuakin vähäinen määrä.

Kantarellisato oli runsas ja 
satokausi pitkä. Myyntiin si-
tä kerättiin 29 tonnia, mikä 
on 2000-luvun paras tulos. 
Suppilovahveroa kasvoi pit-
källe myöhäissyksyyn saak-
ka. Myyntiin sitä poimittiin 
28 tonnia. Korvasientä saatiin 
kokoon tavanomainen määrä 
23 tonnia.
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Luontokuvaaja Heikki Mikkola 
tuntee metsäneläimet kuin taskunsa

 Marianna Langenoja 

Oli vuosi 1963, kun teini-ikäi-
nen Heikki Mikkola päätti 
lähteä aamuyön pimeinä tun-
teina metsään katselemaan 
teeriä. Heikin harrastuksiin 
kuului silloin metsästäminen, 
joten metsä oli hänelle tut-
tu paikka ja teeret tuttuja lin-
tuja. Siellä puskissa kyykkies-
sään Heikki näki niin komean 
teerikukon, että halusi näyttää 
sen jollain keinolla myös kave-
reilleen.  

Ongelmana oli, ettei yksi-
kään Heikin tutuista tulisi aa-
mulla kello kolme pimeään 
metsään odottamaan lintu-
jen saapumista. Niinpä Heik-
ki seuraavana aamuna nappa-
si veljen kameran mukaansa ja 
ikuisti komean kukon fi lmille.  
Näin miehen elinikäinen har-
rastus alkoi, ja ase vaihtui hie-
man myöhemmin lopullisesti 
kameraan.

Metsästyksen 
vastustaja

Nykyisin Heikki Mikkola kes-
kittyy nisäkkäiden kuvaami-
seen suosikkikohteenaan val-
kohäntäkauris. Jotkut yksilöt 
pääsevät Mikkolan arkistoi-
hin vuodesta toiseen. Kuvaa-
ja on seurannut reilun 10 kau-
riin elämää pitkään ja erottaa 
jokaisen yksilön jo matkojen 
päästä. Kaikki kauriit kun ovat 
kuvaajan mielestä erilaisia. 

Metsän olennot ovat saa-
neet kuvaajaltaan nimet omi-
naisuuksiensa mukaan. Eräs 
isohko kauris on nimeltään 
Paksuniska, toinen on väki-
valtaisuuksiin usein sortuva 
Tappelija ja erityisen uljas yk-
silö on saanut nimekseen Ku-
ningas.

Tutustuttuaan kauriiden 
elämään ja luonteeseen on 
Heikki alkanut jopa vastustaa 
metsästystä. Hänen mieles-
tään moni metsästäjä ampuu 
parhaat yksilöt päältä, vaikka 
lajin säilymisen kannalta huo-
nommat olisi syytä kaataa. 

–On tyhmää kylvää rikka-
ruohoilla ja myydä parhaat li-
hoiksi. Haluan näyttää met-
sästäjille kuvieni avulla, miten 
viehättäviä eläimiä valkohän-
täkauriit ovat, jos niiden vain 

sat pois, jotta omille jäisi mah-
dollisimman paljon syötävää, 
kuvaaja kertoo. 

Puolen tunnin tarkkailu

Heikki Mikkola tuntee met-
säneläimet ehkä paremmin 
kuin omat taskunsa. Hän saat-
taa seurata eläinten touhuja 
useiden tuntien ajan kerral-
laan. Moni kuvaajan vakioys-
tävistä on jo tottunut kameran 
räpsymiseen, eikä miehen läs-
näolo enää pelota. 

Osa saattaa tulla jopa niin 
lähelle, että pitkällä putkella 
kuvatessa pää ei enää mahdu 
kuviin. Silti ihmisen on syytä 
lähestyä villiä eläintä aina va-
roen. 

–Paras tapa on mennä vas-
tatuuleen hyvin hiljaa. Yksikin 
oksan rasahdus saattaa paljas-
taa läsnäolon. 

Kerran kuvausretkellään 
Heikki lähestyi ruokailevaa 
valkohäntäkaurisemoa ja sen 
kahta poikasta. Hän sai pysty-
tettyä äänettömästi kameranja-
lustan puun taakse, mutta räp-
säistyään ensimmäisen kuvan 
koko kauriskolmikko kääntyi 

katsomaan kameran ja Heikin 
suuntaan pelästyksissään. 

Emo tapitti huimat puoli-
tuntia suoraan Heikkiä koh-
den ja kuvaaja yritti olla täy-
sin liikkumatta. Tavallinen 
metsäntallaaja olisi todennä-
köisesti menettänyt puoles-
sa tunnissa hermonsa, mutta 
Heikin kärsivällisyyden ansi-
osta kauris lopulta luovutti ja 
jatkoi ruokailuaan. Kun Heik-
ki toisen kerran laukaisi ka-
meran, töllötti kauris Heik-
kiin vartin ajan. Kolmannen 
kuvan jälkeen se vain vilkai-
si, ja sen jälkeen Heikki saikin 
räpsiä kuvia juuri niin paljon 
kuin tykkäsi. 

–Uudet yksilöt täytyy to-
tuttaa kameran ääneen. Tu-
tut kauriit jo tietävät, ettei ku-
vausääni ole vaarallinen, ku-
vaaja kertoo. 

Silti viime talvena luonto-
kuvaus oli Heikille erityisen 
hankalaa pitkään jatkuneen 
fl unssan vuoksi. 

-Aivastuksen ääneen eläi-
met eivät ole vielä tottuneet. 
Kyllä harmittaa, jos ne pötki-
vät pakoon oman mokan ta-
kia, kuvaaja naureskelee.

Heikki Mikkolan suosikkikohteisiin on kuulunut jo pitkään valkohäntäkauriit. Joitakin yksilöitä hän 
on kuvannut useiden vuosien ajan, kuten tätä Lyyrasarveksi nimettyä. Kuva: Heikki Mikkola

Heikki haluaa kuviensa avulla kertoa, että eläimilläkin on tunteet. Kuvassa emon ja vasan kuonot 
kohtaavat. Kuva: Heikki Mikkola

Luontokuvaajalle myöskään karhut eivät ole vieraita olentoja. Heikillä on kaksi karhukaveriakin, Kontio ja Bodari. Kuvassa suomussalmelainen 
yksilö vuodelta 2009. Kuva: Heikki Mikkola

Loimaalainen Heikki Mikkola kävi Huittisten kirjastossa viime perjantaina esittelemässä kuvatuotantoaan. Hänel-
lä on kamerassa pitkät putket, jotta eläimet saa ikuistettua kaukaakin. Kuva: Heikki Mikkolan arkisto  

”Paras tapa 
on mennä 

vastatuuleen 

hyvin hiljaa. 

”Voiko joku väittää, 
ettei valkohäntäkauriilla 

muka olisi tunteita.

annetaan elää. Täälläpäin kan-
ta on ammuttu todella huo-
noksi, kuvaaja harmittelee. 

Etenkin se närästää miestä 
pitkään, jos joku hänen lempi-
kohteistaan kaadetaan. Usein 
nuo kaadetut eläimet ovat vie-
lä varsin komeita yksilöitä.

Eläimet ovat jo ystäviä

Kameran muistikortille tallen-
tuu valkohäntäkauriiden lisäk-
si kuvia myös karhuista, susis-
ta, hirvistä ja vielä vuosikym-
mentenkin jälkeen teeristä sekä 
muista siivekkäistä. Heikki on 
viettänyt eläinten kanssa aikaa 
jo niin paljon, että kutsuu nii-
tä ystävikseen. Pari karhuakin 
on saanut jo nimen. Toinen on 
Kontio ja toinen Bodari. 

–Eläimet ovat meitä ihmi-
siä lähempänä, kuin uskom-
mekaan. Niiltä vain puuttuvat 
kädet, joilla tehdä kaikki se tu-
ho, jota ihminen tekee maail-
massa, Heikki tokaisee. 

Hän sanoo pyrkivänsä ku-
vaamaan eläimissä myös nii-
den tunteet. 

–Voiko joku väittää, ettei 
valkohäntäkauriilla muka oli-
si tunteita, Heikki kysyy näyt-
täessään kuvaa, jossa emo ja 
poikanen kohtaavat toisten-
sa kuonot talvisessa metsässä. 

–Valkohäntäkauriit laitta-
vat ihmisten tapaan omat lä-
heiset aina etusijalle. Ruokin-
tapaikoilla emo ajaa muut va-
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Anna-Liisa Tarvaisen taskussa on avaimet onnelliseen elämään

Taideterapeutti on hallitusti hullu 
 Marianna Langenoja  

Köyliöläinen Anna-Lii-
sa Tarvainen on taidetera-
peutti, nukketeatteritaiteili-
ja ja lavastaja. Hän on pieni 
ja pippurinen nainen, joka 
hymyilee koko naamallaan 
ja puhuu hulluttelun mer-
kityksestä ihmisen hyvin-
vointiin. Anna-Liisan keit-
tiön ikkunan ulkolautaa ko-
ristaa linnunpönttö, jonne 
pienet tiaiset syöksähtelevät 
aika ajoin hakemaan aurin-
gonkukansiemeniä. Ikku-
nan takana kohoaa myös ul-
jas tammi, joka on taidetera-
peutin lempipuu.  

Keittiönpöydän äärellä  ei 
istu ketä tahansa tavallinen 
talon emäntä. Anna-Liisa 
on tehnyt 30-vuotisen uran 
nukketeatterin parissa ja 
suunnitellut lukuisia nukke-
ja myös TV2:n Pikkukakko-
seen. Hän on kiertänyt useis-
sa Euroopan maissa ja vähän 
maanosan ulkopuolellakin 
opiskelemassa nukketeatte-
ria ja taiteita. Viimeksi hän 
suoritti kuusivuotisen taide-
terapeutin tutkinnon Eng-
lannissa. -Opintojen jälkeen 
osasin lopulta yhdistää nuk-
keteatterin, taiteen ja terapi-
an toisiinsa, vaikka olin huo-
mannut niiden kohdanneen 
lukuisia kertoja aiemminkin, 
terapeutti sanoo. 

Nyt Anna-Liisalla on 
avaimet elämän onnen ja ta-
sapainon löytämiseen. Hän 
tuntee pienen ihmisen to-
delliset tarpeet ja haluaa roh-
kaista jokaista etsimään nii-
tä.   

Häpeä lukitsee ihmisiä 

–Ihmisen terveyteen kuu-
luu kyky innostua ja leikkiä. 
Muuten elämä tulee kovak-
si ja kankeaksi. Lapset ovat 
hyviä heittäytymään. Miten 
tällainen leikittelevä asenne 
voitaisiin säilyttää ihmisessä 
vielä aikuisiässäkin, Anna-
Liisa pohtii. Hän on itse säi-
lyttänyt vekkulin näkökul-
mansa olemalla mahdolli-
simman paljon oma itsensä. 

-Tunnemme helposti hä-
peää sellaisista asioista, joi-
den koemme tekevän meis-
tä vähemmän normien mu-
kaisia. Häpeän tunne lukit-
see ihmisiä ja estää elämästä. 
Pelko tulla naurunalaiseksi 
ei kannusta ihmistä kokeile-
maan, taideterapeutti selos-
taa. Hänen mielestään ky-
se on aika isosta asiasta, sillä 
ihminen on tarkoitettu luo-
maan ja etsimään. -Meillä on 
oikeus olla hallitusti hulluja, 

sillä se kohottaa hyvinvoin-
tiamme. Jos suhtautuisimme 
kaikkiin kohtaamiimme asi-
oihin avoimesti, hyväksyväs-
ti ja luovasti, olisimme pal-
jon terveempiä niin henki-
sesti kuin fyysisestikin.  

Tavoitteena 
kultainen keskitie 

Alkaessaan puhua onnelli-
suudesta Anna-Liisa sulkee 
silmänsä ja miettii sanojaan 
pitkään. -Ollakseen onnel-
linen ihmisen pitää löytää 
kultainen keskitie, hän aloit-
taa. Vaikka keskitie käsittee-
nä kuulostaa kovin tylsältä, 
se ei tarkoita keskinkertais-
ta elämää vaan ennen kaik-
kea tasapainoa itsensä kans-
sa, nähdä ja hyväksyä itsen-
sä puutteineen kaikkineen. 
Taideterapeutin mukaan ih-
misen sielu koostuu kolmes-
ta elementistä: ajattelusta, 
tunteesta ja tahdosta. Nämä 
ovat harvoin ihmisessä ta-
sapainossa. Tiedämmehän 
käsitteet ainakin ”tunneih-
misistä” ja ”järki-ihmisistä”. 
Anna-Liisa julistautuu it-
se ”tahtoihmiseksi”. -Minul-
le käsillä tekeminen on luon-
tevaa. Usein ajattelu jää vä-
hemmälle huomiolle. Sen 
vuoksi opiskelu tekee minul-
le hirmu hyvää. Paljon ajat-
telutyötä tekevälle taas tai-
teen harrastaminen ja fyy-
sinen työ voisi olla tasapai-
nottavaa.  

Tarina 
kahdesta sudesta 

Miten ihmeessä tuo tasa-
paino on sitten mahdollista 
löytää? Taideterapeutti vas-
taa tietysti, että  taiteen avul-
la: – Taide vaikutta suoraan 
tunteisiin. Tunteet taas ovat 
usein avain terveyteemme 
tai sairauteemme. Monil-
la meistä on rajuja koke-
muksia, jotka ovat jääneet 
sisäämme tunneblokkeina, 
traumoina. Ne vaikuttavat 
elämäämme joko alitajuises-
ti tai tietoisesti estäen meitä 
elämästä koko kapasiteetil-
lamme. Nämä pelon, vihan 
ja kaunan tunteet asuvat pää-
asiassa rinnan alueella, mis-
sä fyysisesti sijaitsevat keuh-
kot ja sydän. Niinpä kaikki 
kokemamme tunteet vaikut-
tavat myös hengitykseen ja 
sydämen toimintaan ja siten 
koko fyysiseen kehoomme. 
Usein kokemamme trau-
mat ovat niin syvällä meis-
sä, ettemme löydy sanoja il-
maisemaan pahaa oloamme. 
Ja tässä kohtaa voi taidetera-

peutti olla avuksi. Taiteen te-
kemisen kautta saamme yh-
teyden tunteisiimme. Maala-
tessa tai muovaillessa voimme 
nostaa tietoisuuteen traumoja, 
joita sitten on mahdollista kä-
sitellä ja työstää. Tämä  kuu-
lostaa kovin vakavalta, mutta 
itse asiassa taiteen tekeminen 
on yleensä  hyvin innostavaa 

ja aivan yllättävästi avaa uu-
sia ulottuvuuksia meissä, aut-
taa takaisin luovuutemme läh-
teille.   

Taiteen tekeminen on hy-
vin kokonaisvaltaista. Esimer-
kiksi maalatessa pystyy käyt-
tämään kaikkia kolmea sielun 
osaa. Siinä tarvitaan tahtoa, 
joka edustaa itse työn teke-

mistä. Tunteella tekijä eläytyy 
työhönsä ja heittäytyy pro-
sessiin ilman kontrollia. Ajat-
telua tarvitaan, kun pääte-
tään esim. maalaustekniikas-
ta, värisävyistä ja maalattavis-
ta muodoista sekä, kun välillä 
kriittisesti tarkastellaan työ-
tä. Taiteilija siis vuoroin heit-
täytyy työhön ja vuoroin ot-

taa etäisyyttä ja kritisoi. Tä-
mä sielun eri ominaisuuksi-
en vuorottelu kutsuu esiin ja 
vahvistaa minuuden voimia, 
kykyä pysyä paremmin ta-
sapainossa tunnekuohujen 
draamassa tai liiallisen älyl-
lisyyden kylmyydessä.  

-Intiaanit kertovat lap-
silleen tarinaa, joka ker-
too meissä jokaisessa asu-
vasta kahdesta sudesta. Toi-
nen on musta susi, joka vi-
haa ja raatelee. Toinen on 
valkoinen susi, joka sen si-
jaan on lempeä ja rakastava. 
Kun lapsi kysyy tarinanker-
tojalta, kumpi minussa voit-

taa, vastaus on: se, kum-
paa ruokit. Taidetera-

pia auttaa henkilöä 
näkemään nämä 

sudet ja ruok-
kimaan si-

tä valkois-
ta itses-

sään. 

Tärkeintä elämässä 

Anna-Liisa on pitänyt ke-
vään ajan taideterapiaryh-
miä Hoivapalvelu Sari Huh-
tisen johtamissa hoivako-
deissa, Säkylässä Helmii-
nan asukkaille ja Köyliössä 
Huurmanni- sekä Herman-
ni-kodin asukkaille. 

Ryhmissä on keskitytty 
erityisesti terveyden ja elä-
mänilon vahvistamiseen. 
Ikäihmiset ovat päässeet 
muun muassa maalaamaan 
vuorokausirytmin aina aa-
mun ensimmäisistä valon-
säteistä yön pimeisiin tun-
teihin. 

Anna-Liisa kutsuu työ-
sarjaa kosmiseksi hengityk-
seksi. 

-Lähden asiakkaiden 
kanssa usein liikkeelle luon-
nosta, sillä se on ihmisen ter-
veyden perusta. Maalauksen 
kautta taiteilija pääsee uu-
destaan luontoon ja saa siel-
tä elinvoimaa. Samalla silmät 
avautuvat katsomaan asioita 
eri tavalla. Moni taideterapi-
assa käynyt on sanonut oppi-
neensa näkemään luonnossa 
enemmän sävyjä kuin aiem-
min. 

Anna-Liisan mielestä yh-
dessä tekeminen vie ihmistä 
kohti tietoisuutta omasta it-
sestään. 

-Jos vain käännymme si-
säänpäin mietiskelemään, 
meiltä jää paljon näkemättä 
itsestämme. Ristiriidat tois-
ten kanssa ovat niitä het-
kiä, joista pitäisi ottaa eni-
ten opikseen. Usein toisessa 
ärsyttää juuri se piirre, jos-
sa meidän itsemme pitäi-
si petrata. Omasta kuoresta 
on syytä tulla ulos, sillä lo-
pultahan meille kaikille tär-
keintä elämässä on löytää tie 
toisen ihmisen luokse, tera-
peutti kiteyttää. 

Huurmannin ja Herman-
nin sekä  Helmiinan taidete-
rapian aikana toteutetut työt 
on koottu näyttelyksi Säky-
lään Helmiinaan. Näyttely 
on avoinna päivittäin perjan-
taihin 23. päivään asti. Ovet 
ovat auki kello 13-15. 

Mihin leikki on kadonnut aikuisen elämästä, ihmettelee Anna-Liiisa Tarvainen. Hä-
nen mielestään ihmisen tulee hullutella, tai elämä muuttuu kuivaksi.

Ihminen on onnellisempi silloin, kun hän on löytänyt 
keskitien elämässään. Se ei tarkoita keskinkertaista, 
vaan hyvin tasapainosta elämää.  

ssssaaaaa------aa-a--aaaaaaaa
ssstttstststtaaaaaaa aaa 
aaaass---ss---ss-
uululllluulluuu ------
aananannaannaaaaa
vavatt

30 vuotta nukketeatteria tehnyt An-
na-Liisa on säilyttänyt veikeytensä 
katsomalla asioita vähän toisenlaises-
ta näkökulmasta.

Elvi Lievola Helmiinasta on maalannut taideterapian aikana 
upean teoksen linnuista laskevan auringon hämyssä. Myös 
tämä työ on mukana Helmiinaan pystytetyssä näyttelyssä.  Leena Parkkila Huurmannista on toteuttanut maala-

uksellisen työn kuutamosta.  

Huurmannissa asustavan 
Sirpa Kauppilan tulppaa-
nit tuovat kevättä näytte-
lyyn. 

”Pelko tulla 

naurunalaiseksi 

ei kannusta 
ihmistä 

kokeilemaan. 
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ENSIESITTELYSSÄ 
VAIN EXPERTILLÄ

BD-P1650 Blu-ray/DVD -soitin
- takaa uskomattoman terävän ja 
  selkeän teräväpiirtokuvan
- BD Live -valmius
- HDMI- sekä 2x USB-liitäntä
- huippuluokkainen ääni: Dolby Digital Plus, 
  Dolby TrueHD ja DTS HD

179€9999€€9999€
C5130
- 1,3 Mpix kamera
- FM-radio
- muistikorttipaikka 99€€9€

+ Minun Sonera -liittymä 1,99€/kk
Samsung C5130 kertamaksulla 9 € + Minun Sonera –liittymän kk-maksu 1,99€/kk, 24 kk sopimus. 24 kk sopimuksella paketin hinta väh. 
56,76€/24 kk (sis. liittymän kk-maksut sekä puhelimen). Puhelimen arvo 149€. Liittymä ilman puhelinta 47,76€/24 kk. Säästösi 125€. Minun 
Sonera –liittymän norm. hintaiset kotimaan puhelut 0,079€/alkava minuutti+ puhelun aloitusmaksu 0,049€/puhelu. Tekstiviestit 0,079€/kpl.

!!!HUIPPUHUIPPUHUIPPHUIPPU
TTARJOUSARJOUSTARJOUSARJOUS

---

EXPEEXPERRTITILLTTÄÄEXPEEXPERTITILTÄ

24 kk:n sopimuksella

SAATAVANA 40” 
HINTAAN 1990€

UE46C7705 46” 3D LED-TV
- Full HD 1920x1080
- digiviritin antenni-, kaapeli- 
  ja satelliittivastaanottoon 
  (DVB-T/C/S)

- 200 Hz Motion Plus
- Internet@TV, Allshare DLNA
- USB-tallennus
- 4x HDMI, 2x USB 2.0

219090€22119090€€
HETI HETI VARASTOSARASTOSTA!A!HETI HETI VVARASTOSARASTOSTTA!A!

46”46”46”

HUITTINEN Loimijoentie 3,
p. (02) 569 720

KOKEMÄKI Teljänportti 9,
p. (02) 5461 777

SASTAMALA Itsenäisyydentie 8,
p. (03) 511 2831
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PlusTV 
UrheiluPaketti
avaus ja 1. kk00€€0€

Saat ne antennikotiisi vain PlusTV:ltä!
VAIN ANTENNIKOTEIHIN. PlusTV UrheiluPaketti 12 kk-tilaus - avausmaksu 0 € (norm. 29,90 €). Ensimmäisen kk: palvelumaksu 0 € + korttimaksu 0 € (norm. 
palvelumaksu 19,95 €/kk + korttimaksu 2,90 €/kk). Määräajan loppuaika normaalihinnalla. PlusTV UrheiluPaketti sisältää kolme kanavaa: MTV3 MAX, Nelonen 
Sport Pro ja Eurosport. Koskee vain uusia asiakkaita. Ei yhdistettävissä muihin PlusTV-tarjouksiin tai tilaajaetuihin. Tarjous on voimassa 3.5.2010 saakka. 
Palvelu jatkuu 12 kk:n määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana tilauksena (voimassa olevan hinnaston mukaisesti). 12kk määräajan kokonaiskustannus 
on 251,35 €. PLUSTV-PAKETTIA EI VOI MUUTTAA TAI IRTISANOA 12 KUUKAUDEN MÄÄRÄAIKANA. Koskee vain uusia asiakkaita. Ei yhdistettävissä muihin 
Plustv-tarjouksiin tai tilaajaetuihin.

NÄE KAIKKI SM-LIIGAN NÄE KAIKKI SM-LIIGAN 
PUDOTUSPELIT JA FINAALIPUDOTUSPELIT JA FINAALITT. . 

NÄE KAIKKI SM-LIIGAN NÄE KAIKKI SM-LIIGAN 
PUDOTUSPELIT JA FINAALIPUDOTUSPELIT JA FINAALIT. . 40€ Expert lahjakortti!40€ Expert lahjakortti!40€ Expert lahjakortti!40€ Expert lahjakortti!

KKAAUUPPAN AN 
PPÄÄLLEÄÄLLE
KAUPAN AN 
PÄÄLLEÄÄLLE

UE40B7070 
40” LED-TV
- digiviritin antenni- ja 
  kaapelitalouksiin
- Full HD 1920x1080
- 100Hz Motion Plus
- HDTV-viritin
- 4xHDMI, USB 2.0
- Medi@ 2.0-toiminnon avulla voit 
  muun muassa katsella YouTube-
  videoita suoraan tv-ruudultasi

1195195€11195195€€

40”

371 005
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CM

1699€

11790790€€1790790€ 599599€€599599€
LE32B535 32” LCD-TV
- Full HD 1920x1080
- digiviritin kaapeli- ja antennitalouksiin
- 3xHDMI
- 1000 sivun teksti-tv alasivujen selauksella
- Wide Color Enhancer 2 – nauti 
  laajasta värikirjosta, jossa värit ovat 
  aiempaa intensiivisemmät ja syvemmät
- 2 vuoden takuu

60PK550N 60” Plasma-TV
- Full HD 1920x1080
- digiviritin antenni- ja 
  kaapelitalouksiin
- 4xHDMI- sekä USB 2.0-liitäntä
- 600Hz Sub-field Driving
- Bluetooth-tuki
- kontrasti 3 000 000:1

60”

32”

649€

FULL HFULL HDD,, HD-viritin HD-viritinFULL HFULL HD, HD-viritin HD-viritinUUTUUS 60UUTUUS 60”” J JÄÄTTI-TV!TTI-TV!UUTUUS 60UUTUUS 60” J JÄTTI-TV!TTI-TV!

TF400PVR C/T Digiboksi

Start Navigaattori
- Pohjoismaiden kartat
- älykäs reitin laadinta
- MapShare-karttakorjaukset
- EasyPort- kiinnityssarja
- selkeämpi ja helpompi
  käyttöliittymä ensi- ja 
  satunnaiskäyttäjälle

XL Eurooppa 22 
Navigaattori
- 4,3” XL-laajakuvanäyttö
- EasyPort™ -pidike
- Plug & Go
- TomTom Map Share™ 
  -kartankorjaustoiminto
- valvontakameravaroitukset
- viimeisimmän kartan takuu

ÄÄLLYKÄS JA NOPEAYKÄS JA NOPEA
REITINLAADINREITINLAADINTTAA
ÄLYKÄS JA NOPEAYKÄS JA NOPEA
REITINLAADINREITINLAADINTA

LAAJAKULAAJAKUVVANANÄÄYTTÖYTTÖ
LÄNSI-EUROOLÄNSI-EUROOPPAN AN 
KAKARRTTAATT

LAAJAKULAAJAKUVANANÄYTTÖYTTÖ
LÄNSI-EUROOLÄNSI-EUROOPAN AN 
KAKARTAT

199€116969€€16969€

BDP-S360 
Blu-ray/DVD -soitin

- toistaa 7.1-kanavaiset 
  Dolby True HD ja 
  DTS HD -äänet
- HDMI-, komposiitti ja 
  S-video ulostulot
- USB -liitäntä
- BD Live -toiminto

- omat mallit antenni- ja 
  kaapelitalouksiin
- 2 viritintä 
- kortinlukija 
  maksukanaville
- ohjelmaopas
- 250 Gb kovalevy 
  tallennukseen
- 2 vuoden takuu

- muuntaa tavalliset DVD-levyt 
  1080p HD-tarkkuudelle

225225€€225225€ 113939€€13939€

110909€€10909€

649649€€649649€

TX-P42X20 42” Plasma-TV
- digiviritin antenni- ja kaapelitalouksiin
- HD-viritin teräväpiirtolähetyksille
- dynaaminen kontrasti 2 000 000:1
- 100Hz:n kaksoispyyhkäisy
- SD-korttipaikka

42”
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599599€599599€€

Pavilion DM3-1128 
Kannettava

- AMD Athlon™ Neo L335 -prosessori
- 3 Gt keskusmuisti
- 320 Gt kiintolevy
- ATI Radeon 
  HD3200 -
  näytönohjain
- 13,3” näyttö
- Windows® 7 
  Home Premium 
  -käyttöjärjestelmä

13,3”

1313”” TEHOLÄP TEHOLÄPPPÄRI!ÄRI!1313” TEHOLÄP TEHOLÄPPÄRI!ÄRI!

- Intel Celeron -prosessori
- 2 Gt keskusmuisti
- 250 Gt kiintolevy
- 15,6” näyttö
- Windows® 7 
  Home Premium 
  -käyttöjärjestelmä
- 2 vuoden takuu299299€229229€€

X5DC-SX011V 
Kannettava

15,6”

HUIPPUHUIPPUTTARJOUS!ARJOUS!HUIPPUHUIPPUTARJOUS!ARJOUS!

- Intel Atom 
  N270 -prosessori
- 1 Gt keskusmuisti
- 160 Gt kiintolevy
- 10,1” näyttö
- Windows® XP 
  -käyttöjärjestelmä
- 2 vuoden takuu

Eee PC1001HA 
Minikannettava

Netgear 
WGR614 
WLAN-
reititin

HUIPPU-HUIPPU-
EDULLINEN,EDULLINEN,

SÄÄSSÄÄSTTÄ 50%Ä 50%

HUIPPU-
EDULLINEN,

SÄÄSTÄ 50%

119990€90€1990€90€
KKAATSO HINTSO HINTTAA!AA!KATSO HINTSO HINTAA!AA!

10,1”
Ulkoinen 
kiintolevy 1000Gt
Mobile
kiinto-
levy 
500Gt /tuote8989€€8989€

L20T 20” Näyttö
- max resoluutio 1600x900
- vasteaika 5 ms
- kontrasti 20000:1
- VGA-liitäntä

899€

799799€€799799€

- AMD Turion™ X2 M520 -
  prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 640 Gt kiintolevy
- ATI Radeon HD4650 (1Gt) 
  -näytönohjain
- Windows® 7 Home 
  Premium -
  käyttöjärjestelmä 799799€€799799€

GZ-MS95 Everio 
Videokamera
- pieni ja helppokäyttöinen
- kaksi muistikorttipaikkaa
- kuvausten siirto nettiin

- tarkkuus 10,2 Mpix
- 11 pisteen automaatti-
  tarkennus 
- opastila 
- 3” TFT-näyttö
- EXPEED-kuvankäsittely: 
  kirkkaat kuvat 
- kuvansäätimet 
- sarjakuvaus 3 kuvaa/s
- ergonomisesti muotoiltu 
- pieni, kevyt ja kestävä 

KKAATSO HINTSO HINTTAA!AA!KATSO HINTSO HINTAA!AA!

20”

DSC-W320
Digikamera 
- tarkkuus 14 Mpix
- 4x optinen zoom
- 2,7” näyttö
- MemoryStick- sekä 
  SD -muistikorttipaikka

114949€€14949€399399€€399399€
HUIPPU-HUIPPU-

EDULLINEN!EDULLINEN!
HUIPPU-HUIPPU-

EDULLINEN!EDULLINEN!

119595€€19595€

T-100 Digikamera
- tarkkuus 12 Mpix
- 3x optinen zoom
- 2,4” näyttö
- videokuvaus
- SD-muistikorttipaikka
- tehokas akku
- 2 vuoden takuu 9999€€9999€

12 MEGAPIKSELIN12 MEGAPIKSELIN
TTARKKUUSARKKUUS

12 MEGAPIKSELIN12 MEGAPIKSELIN
TARKKUUSARKKUUS

17,3”

TEHOKAS NTEHOKAS NÄÄYTÖNOHJAIN,YTÖNOHJAIN,
ISO KIINTOLEVYISO KIINTOLEVY

TEHOKAS NTEHOKAS NÄYTÖNOHJAIN,YTÖNOHJAIN,
ISO KIINTOLEVYISO KIINTOLEVY

D3000 
Kit 18-55
Järjestelmä-
kamera 

KAIKKI SAMASSA,KAIKKI SAMASSA,
TIETOKONE JA NTIETOKONE JA NÄÄYTTYTTÖÖ..

VVAIN EXPEAIN EXPERRTITILLTTÄ!Ä!

KAIKKI SAMASSA,KAIKKI SAMASSA,
TIETOKONE JA NTIETOKONE JA NÄYTTYTTÖ.

VAIN EXPEAIN EXPERTITILTÄ!Ä!

20”

Ixus 105 Digikamera
- tarkkuus 12,1 Mpix
- 28 mm:n 4x laajakulmazoom
- optinen vakain
- 2,7” näyttö
- DIGIC 4 -prosessori
- videokuvaus 117979€€17979€

HUIPPU-UUTUUS!HUIPPU-UUTUUS!HUIPPU-UUTUUS!HUIPPU-UUTUUS!

- AMD Athlon™ II X3 
  400E -prosessori
- 4 Gt keskusmuisti (DDR3)
- 640 Gt kiintolevy
- ATI Radeon® HD3200 
  -näytönohjain
- Windows® 7 Home 
  Premium -
  käyttöjärjestelmä

469469€469469€€

9999€€9999€

PowerShot SX210 
Digikamera
- tarkkuus 14,1 Mpix
- 14x optinen xoom
- 3” näyttö

329329€€329329€

14x OPTINEN ZOOM,14x OPTINEN ZOOM,
HD -VIDEOKUHD -VIDEOKUVVAUSAUS

14x OPTINEN ZOOM,14x OPTINEN ZOOM,
HD -VIDEOKUHD -VIDEOKUVAUSAUS

Pavilion DV7-3121 
Kannettava

Touchsmart 300-1125 
Tietokone ja näyttö 

LAAJAKULMAZOOMLAAJAKULMAZOOMLAAJAKULMAZOOMLAAJAKULMAZOOM

DeskJet 
F4580 
Monitoimilaite
- tulostaa, skannaa 
  ja kopioi
- tulostustarkkuus 
  4800x1200 dpi
- 15 arkin tulostusalusta

WLAN, TULOSTA WLAN, TULOSTA 
LANGATTOMASTILANGATTOMASTI
WLAN, TULOSTA WLAN, TULOSTA 
LANGATTOMASTILANGATTOMASTI

6969€€6969€
Pixma MP250 
Monitoimilaite
- 4800 dpi:n tulostus
- 600 dpi:n skannerissa 
  automaattinen skannaustila
- ChromaLife100+ 4949€€4949€

TULOSTAA, SKANNAATULOSTAA, SKANNAA
JA KOPIOIJA KOPIOI

TULOSTAA, SKANNAATULOSTAA, SKANNAA
JA KOPIOIJA KOPIOI

9999€€9999€

LaserJet P1102 
Mustavalko-
laser
- tulostusnopeus 
  jopa 18 A4-sivua 
  minuutissa
- 150 sivun arkkilokero
- pieni ja kompaktin 
  kokoinen

KAIKKI
väri-
patruunat

--2020%%-2020%

EDULLISTAEDULLISTA
TULOSTUSTATULOSTUSTA
EDULLISTAEDULLISTA

TULOSTUSTATULOSTUSTA
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- 3,2 Mpix kamera
- microSD -muisti-
  korttipaikka
- musiikkisoitin
- kirkas 2,4” -näyttö
- värit pinkki ja grafiitti

S5230
- 3” kosketusnäyttö
- 3,2 Mpix kamera
- muistikorttipaikka
- musiikki- ja 
  videosoitin
- FM-radio

EUROOPAN 
MYYDYIN

KOSKETUS-
NÄYTTÖ

Supernova
- 1,3 Mpix kamera
- FM-radio
- langaton Bluetooth-
  yhteys
- suuri 2” näyttö

7979€€7979€ 113939€€13939€

YLI 6 MILJOONAA BIISIÄ 
KAUPAN PÄÄLLE!

- 3,2” kosketus-
  näyttö
- GPS-A navigointi 
  sekä Ovi Kartat 3.0
- 2 Mpix kamera
- FM-radio

UUTUUS!UUTUUS!UUTUUS!

113939€€13939€ 229229€€229229€

Tarjous voimassa 30.6.2010 asti. Uusi 8–10 Mbit/s Sonera Laajakaista –liittymä + uusi liikkuva laajakaista -liittymä, 24 kk:n sopimuksella yhteishintaan 39,90€/kk (norm. 65–80,10€/kk). 
Etätoimitusmaksu 7€. 24 kk määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kummankin palvelun osalta ja voimassa olevien hinnastojen mukaisilla kk-maksuilla. Sonera

SONERA TUPLA
Liikkuva laajakaista ja kiinteä 

laajakaista yhteishintaan

!!!KKÄÄYYTTÄ NETTIÄ NIIN KOTONA,Ä NETTIÄ NIIN KOTONA,KÄYTÄ NETTIÄ NIIN KOTONA,Ä NETTIÄ NIIN KOTONA,
MÖKILLÄ KUIN LIIKKEELLÄKINMÖKILLÄ KUIN LIIKKEELLÄKINMÖKILLÄ KUIN LIIKKEELLÄKINMÖKILLÄ KUIN LIIKKEELLÄKIN

393990€90€393990€90€393990€90€
/kk

Laajakaista -liittymän avaus norm. 129€ ja kk-maksu esim. Laajakaista ADSL 8 Mbit/s -liittymässä norm. 38,90–54€/kk. Ilmoitetut nopeudet ovat enimmäisnopeuksia, 
ja toteutuva nopeus voi vaihdella palvelukuvauksen mukaisesti. Sonera Laajakaistan saatavuus, nopeus ja hinnat vaihtelevat alueittain. Sonera Liikkuva laajakaista 
sisältää Sonera nettitikun (norm. 2€/kk), Data Kuukausi -palvelun (norm. 14,90€/kk), Data Teho -palvelun (max nopeus 1 Mbit/s, norm. hinta 4,90 €/kk) ja uuden 
Minun Sonera -liittymä (norm. 1,99€/kk). 24 kk sopimuksella paketin hinta norm. 570,96 €. Sisältää tiedonsiirron kotimaassa. Maksiminopeudet (jopa 6 Mbit/s 
ja normaali vaihteluväli 0,4 – 3 Mbit/s) käytettävissä ainoastaan 3G-verkon alueilla ja vaihtelevat päätelaitteittain. Suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/peittoalue.

WM12E471DN Pesukone
- A-energialuokka, A-pesutulos
- täyttömäärä 7kg
- linkous 1200kier/min
- suuri LED- näyttö
- SuperPika 15 ohjelma
- ajastin 24h

SE45E235SK 
Astianpesukone
- A-energialuokka, A-pesutulos, 
  A-kuivaustulos
- auto 3in1 -toiminto
- VarioSpeed -toiminnolla 
  pesuajan lyhennys
- ajastin 1-19h
- äänitaso 48 dB
- jäljellä olevan pesuajan näyttö
- mitat k 81,5-87,5, l 60, s 57 cm
- 2 vuoden takuu

499499€499499€€ 399399€399399€€

TTÄÄYTTÖMÄÄRÄ YTTÖMÄÄRÄ 
7 KG7 KG

TÄYTTÖMÄÄRÄ YTTÖMÄÄRÄ 
7 KG7 KG AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!

EWF14470W Pesukone
- linkous 1400 k/min
- Time Manager
- täyttömäärä 6 kg
- vedenkulutus vain 54 litraa
- energiankulutus 
  15 senttiä/pesukerta
- yöohjelma
- elektroninen ohjelmakoneisto
- 2 vuoden takuu

EDC77570 
Kuivausrumpu
- kondensoiva 
- automaattiset 
  kuivausohjelmat 
- rypistymisenesto 
- iso täyttöaukko
- suuntaa vaihtava rumpu 
- täyttömäärä 7 kg
- mukana kuivausteline 
  esim. urheilujalkineille 
- mitat k 85, l 60, s 58 cm

999999€€999999€YHTEIS-YHTEIS-
HINHINTTAANAAN
YHTEIS-YHTEIS-
HINHINTAANAAN

AA-LUOKKA!AA-LUOKKA!AA-LUOKKA!AA-LUOKKA!

F1403TD Pesukone
- A++ -energialuokka, 
  A-pesutulos, A-linkoustulos
- täyttömäärä 8 kg
- rummun tilavuus 69 l
- linkous 1400 k/min
- DirectDrive -suoraveto-
  moottori
- 2 vuoden takuu

RC8011A
Kuivausrumpu
- täyttömäärä 8 kg
- ajastin 3-19 h
- kuivauskori
- väliasennussarja vakiona
- monipuoliset ohjelmat 
  mm. Villa, Urheiluvaatteet

599599€€599599€
/tuote

ZUS3920 Pölynimuri
- Silent Air Technology™ 
  -konseptin ansiosta 
  äänitaso ennätysalhainen,
  ainoastaan 68 dB(A)
- pestävä HEPA H12 -suodatin
- tiivis ja äänieristetty rakenne
- AeroPro Classic -kädensija 
  ja 3in1 -piensuulake
- siivousulottuvuus 10 m

MSM6B100 
Sauvasekoitin
- tehokas moottori 
  280W, 12 500 k/min

114490€90€1490€90€

PHA2000 Ilmakiharrin
- 2 eri lämpötilaa, 
  teho 400W
- lämpötilavarmistus
- ripustuslenkki
- liukumaton 
  soft-kädensija 1100€€10€

Z9122 
Ilman-
puhdistin
- elektroninen 
  näyttö
- 3 eri 
  puhdistus-
  tehoa
- mitat k 55,4, 
  l 41,7, 
  s 21,6 cm

MFQ3010 
Sähkövatkain
- teho 300W
- tukevat 
  taikina-
  koukut
- Turboa-
  sento 119990€90€1990€90€

Vitality Sähkö-
hammasharja
- ladattava
- mukana latausteline
- 2 vuoden takuu

114490€90€1490€90€

ORAL-B!ORAL-B!ORAL-B!ORAL-B!

MARKKINOIDEN MARKKINOIDEN 
HILJAISINHILJAISIN

MARKKINOIDEN MARKKINOIDEN 
HILJAISINHILJAISIN

PESPESTTÄÄVVÄ Ä 
HEHEPPA H13 A H13 

-SUO-SUODDAATINTIN

PESPESTÄVÄ Ä 
HEHEPA H13 A H13 

-SUO-SUODATINTIN

249249€€249249€ 299299€€299299€

119999€€19999€
Z9124 
Ilman-
puhdistin
- elektroninen 
  näyttö
- 3 eri puhdistus-
  tehoa
- aktiivihiili-
  suodatin
- hajutunnistin
- kaukosäädin
- mitat k 55,4, 
  l 41,7, s 21,6 cm

PESPESTTÄÄVVÄ Ä 
HEHEPPA H13 A H13 

-SUO-SUODDAATINTIN

PESPESTÄVÄ Ä 
HEHEPA H13 A H13 

-SUO-SUODATINTIN

99€

269€

149€

HUITTINEN Loimijoentie 3,
p. (02) 569 720

KOKEMÄKI Teljänportti 9,
p. (02) 5461 777

SASTAMALA Itsenäisyydentie 8,
p. (03) 511 2831

AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!AAA-LUOKKA!
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Perustamisjuhla Ellivuoressa

Lindat juhlamielellä 
Teija Houttu

Tammikuussa toimintan-
sa aloittaneen LC Sastamala/
Lindan perustamisjuhlaa vie-
tettiin 9.4.2010 Hotelli Elli-
vuoressa Sastamalassa. Juhla-
iltaan osallistui runsaasti kut-
suvieraita Lions-organisaati-
on piiritasolta sekä lähiseudun 
Lions-klubeista. Klubin perus-
tajajäsenet puolisoineen olivat 
juhlan etuoikeutettuja vierai-
ta. Lions-organisaation piiri-
kuvernöörit Pentti Hämäläi-
nen M-piiristä ja Ilkka Kivelä 
E-piiristä kunnioittivat juhlaa 
läsnäolollaan. Sastamalan alu-
eella toimivat 7 klubia sijaitse-
vat osin kahden edellä maini-
tun Lions-piirin alueella. LC 
Sastamala/ Linda kuuluu M-
piirin alaisuuteen.

Perustamiskirja 
allekirjoitettiin

Juhla alkoi arvokkaasti lippu-
vartion saapumisella saliin. 

Yleisö kunnioitti hetkeä sei-
saallaan ja jatkoi yhteislauluna 
Lions-järjestön tunnussävelel-
lä Leijonahenki. Laulun säes-
ti pianolla LC Sastamala/Lin-
dan lion Leena Toivonen, joka 
toimi myös juhlan juontajana. 
Kummiklubi LC Kiikan opas-
lion Olavi Prihti esitteli vieraat 
ja LC Sastamala/Lindan presi-
dentti Marja-Leena Tikka toi-
votti vieraat tervetulleiksi pe-
rustamisjuhlaan.

Kaikki LC Sastamala/Lin-
dan perustajäsenet allekirjoit-
tivat kansainvälisen Lions-or-
ganisaation lähettämän pe-
rustamiskirjan, jonka piiriku-
vernööri Pentti Hämäläinen 
luovutti presidentti Marja-
Leena Tikalle. Tämän illan ko-
hokohdan kunniaksi nostivat 
kaikki yhdessä juhlamaljan.

Ilta jatkui tanssin 
pyörteissä

Piirikuvernööri Pentti Hämä-
läinen piti juhlapuheen välit-

täen piirin terveiset klubille ja 
toivottaen klubilaiset tervetul-
leeksi Lions-toimintaan. LC 
Kiikan opaslion Pertti Tikka 
kertasi puheenvuorossaan LC 
Sastamala/Lindan perusta-
misvaiheita ja toivotti menes-
tystä klubille.

Juhlaillallisen jälkeen LC 
Sastamala/Lindan varapresi-
dentti Leena Nieminen luki 
vastaanotetut huomionosoi-
tukset ja lausui kiitossanat. 
Erityiskiitoksen sai porilainen 
entinen piirikuvernööri Mai-
ja-Liisa Heikkilä avustaan klu-
bin perustamisessa.

Illan kevennykseksi sas-
tamalalainen ohjelmaryh-
mä Wammalan Woimailu- 
ja Woimisteluseura Tyrwäk-
käät esitti komiikalla sävytet-
tyä miesvoimistelua. Esitys 
sai yleisöltä vahvat ja ansaitut 
suosionosoitukset. 

Illan päätteeksi Pekka Sep-
pälä & Saletti tahdittivat tai-
dolla tanssia pitkälle yli puo-
len yön.

Lindat perustamiskokouksessa.

Presidentti Marja-Leena Tikka vastaanottamassa juhlavieraita.

Yritysharava kartoitti 
koulutus- ja kehittämistarpeita
Pirkanmaalla, Tampereen ja 
Sastamalan työ- ja elinkei-
notoimistojen alueella selvi-
tettiin viime syksyn aikana 
ns.Yritysharavan avulla yritys-
ten koulutus- ja kehittämistar-
peita.

Pirkanmaan Te-keskuk-
sen, nykyisen ELY-keskuksen 
toimesta käynnistynyt kysely 
oli osa valtakunnallista Kot-
ti-hanketta. Sen tavoitteena 

oli ennakoida sekä etsiä aktii-
visesti ratkaisuja yritysten eri-
laisiin tarpeisiin. 

Vuoden loppuun mennessä 
Pirkanmaalla haastateltiin yh-
teensä 10 000 yritystä eri toi-
mialoilta.

Sastamalan seudulla haas-
tatteluun vastasi 1367 yritystä.

Yritysharava toteutettiin 
käytännössä siten, että puhe-
linhaastatteluista saatujen ra-

porttien perusteella Sastama-
lan työ- ja elinkeinotoimiston 
sekä Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelun yritysneuvojat jal-
kautuivat yrityksiin.

Projektisuunnittelija Mar-
ja Poussa kokee Yritysharavan 
erittäin onnistuneena työka-
luna yritysten tarpeiden kar-
toituksessa ja kontaktien luo-
misessa.  -Yritysharavan avul-
la saatiin jatkoa ajatellen pal-

jon hyödyllistä tietoa yritysten 
nykyhetkestä ja tulevaisuuden 
näkymistä. Lisäksi yrityshara-
va nosti esille uusia työpaik-
koja ja koulutustarpeita, ker-
too projektisuunnittelija Mar-
ja Poussa.

Eri organisaatioita entis-
tä tiiviimpään yhteistyöhön 
patistava Yritysharava on 
saamassa jatkoa tulevaisuu-
dessa.

Yritysharavan ”haaviin” pääsi mm. Ylistenjärven Koneistuksen Eero Hiedanmaa (oikealla). Yrityskäynnillä projek-
tisuunnittelija Marja Poussa ja projektipäällikkö Pasi Rännäli Sastamalan Seudun Yrityspalvelusta.

Uusi kiinteistönvälitys Sastamalaan

Marjo Koski uskoo, 
että kentällä on vielä tilaa

 Maija Latva

-Elämä menee 10 vuoden syk-
leissä, toteaa sastamalalainen 
Marjo Koski, joka avasi uu-
den kiinteistönvälitystoimis-
tonsa Vammalassa viime vii-
kolla. Vuosi sitten nainen lähti 
hankkimaan itselleen kiinteis-
tönvälitysalan ammattitutkin-
toa ja työskenteli samalla Ylö-
järvellä. 

-Yrittäjyys ei ole ollut mi-
tenkään pitkäaikainen haave 
vaan todettakoon, että olen 
kypsynyt siihen, Marjo miet-
tii ja kertoo, että hänen avio-
miehensä alkoi metsäalan 
yrittäjäksi nelisen vuotta sit-
ten. 

Tärkeä henkilökemia

Virallisesti Marjo Koski pää-
si aloittamaan viime maanan-
taina ja samana päivänä hän 
myös teki omissa nimissään 
ensimmäisen asiakaskäynnin, 
jonka seurauksena tuli toi-
meksianto. Ja lisääkin on seu-
rannut. 

-Tällä alueella on jo ennes-
täänkin vahvat, hyvät toimi-
jat kiinteistönvälityksessä. Sil-
ti noin 40 prosenttia toimek-
siannoista menee paikkakun-
nan ulkopuolisille toimijoille 
ja nimenomaan siihen sau-
maan yritän iskeä, Koski ker-
too ja painottaa, että syntype-
räisenä ”tyrvääläisenä” hänellä 
varmasti on tilaa alan temmel-
lyskentällä. 

-Entinen pomoni muu-
ten sanoi, että hänen parhaat 
kiinteistönvälittäjänsä ovat 

usein olleet yli nelikymppisiä 
alanvaihtajanaisia, Koski nau-

reskelee ja lisää samaan hen-
genvetoon, että henkilöke-

mian merkitys on tällä alal-
la suuri.

KiAT, LKV Marjo Koski kertoo asuntokaupan ennusteiden olevan noususuunnassa.



28 Keskiviikko huhtikuun 21. 2010

Koiramäen päiväkodissa 
noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä

”Jos joku kiusaa, 
me kerrotaan heti 
päiväkodin tädille”

 Minna Isotalo

-Minä en ole koskaan kiusan-
nut ketään, eikä minua ole 
täällä kiusattu, vastaa Lau-
ri Kankaanpää reippaasti toi-
mittajan kysymykseen. Keit-
tiöleikin tiimellyksessä tavat-
tujen esikoululaisten mieliin 
ei äkkiseltään muistu yhtään 
kiusaamistapausta.

Kaikissa maamme päivä-
kodeissa tilanne ei Manner-
heimin lastensuojeluliiton ja 
Folkhälsanin teettämän tut-
kimuksen mukaan ole välttä-
mättä yhtä valoisa. Tuore sel-
vitys kertoo päiväkoti-ikäis-
ten kiusaavan toisiaan muun 
muassa lyömällä, tönimällä, 
haukkumalla ja kiristämällä.

Kaikkein yleisin kiusaamisen 
muoto on leikkien ulkopuolelle 
jättäminen. -Leikkien ulkopuo-
lelle jääminen on lapselle kova 
paikka. Ryhmään kuuluminen 
on pienelle lapselle kaikki kai-
kessa, suunnittelija Laura Kir-
ves Mannerheimin lastensuoje-
luliitosta (MLL) sanoo.

Kaikkien kanssa 
pitää leikkiä

Koiramäen päiväkodin johta-
ja Leena Rintamäki on tehnyt 
huomioita liittyen ryhmäyty-
misen dynamiikkaan. -Leik-
kiessään jotkut lapset pyrki-
vät toisia enemmän ottamaan 
tietynlaisen johtajan roolin. 
On myös selvää, että ystävyys-
suhteita aletaan solmia hyvin-
kin varhain. Jo alle kolmivuo-
tias saattaa leikkiä mieluiten 
joidenkin tiettyjen kavereiden 
kanssa. Esikouluikäisistä olen 

huomannut, että jotkut saavat 
helpommin ystäviä kuin toiset.

Koiramäen päiväkodissa 
jokaisella saa toki olla se oma 
paras kaveri, mutta leikkipo-
rukoita myös sekoitetaan aina 
välillä. Roope Salosta ja Ola 
Kiriä ei leikkikaverin vaihta-
minen haittaa. -Joskus on hy-
vä leikkiä jonkun toisen kans-
sa välillä. Varsinkin, jos se jo-
ku on ihan yksin, miettii Ola. 
-Tulee paha mieli, jos kiusa-

taan tai jää yksin, Roope tie-
tää.

Kiusaaminen on poiki-
en mielestä väärin, ja heille 
on selvää, miten kiusaamisen 
suhteen toimitaan. -Heti men-
nään sanomaan päiväkodin 
tädille, Ola Kiri sanoo. Roo-
pe Salonen puolestaan kertoo, 
mitä kantelusta seuraa. -Asiat 
selvitetään puhumalla, ja lei-
kistä joutuu pois, jos riehuu 
liikaa. Joku voi myös lopettaa 

riehumisen, kun uhkaa kertoa 
tädeille, hän lisää.

Empatiaa opetellaan 
askeleittain

Jotta lapsi ymmärtäisi, mik-
si ketään ei saa syrjiä tai jättää 
leikin ulkopuolelle, hänen täy-
tyy osata asettua toisen ihmi-
sen asemaan. -Empaattisuus 
on asia, joka täytyy oppia. Lap-
set ovat empatiakyvyn suhteen 
hyvin yksilöllisiä. Toiset ovat 
luonnostaan empaattisuuteen 
taipuvaisempia kuin toiset, sa-
mankaltaisia eroja lapsissa on 
sosiaalisuuden suhteen, sanoo 
Leena Rintamäki.

Päiväkodin työntekijöiden 
on Rintamäen mukaan pys-
tyttävä antamaan erityistä tu-
kea ja ohjausta niille lapsille, 
jotka ovat luonteeltaan mui-
ta äkkipikaisempia, lyhytjän-
teisempiä ja itsekeskeisempiä. 
-Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että lapsia kohdeltaisiin eri-
arvoisesti. Säännöt koskevat 
kaikkia, ja niitä noudatetaan, 
Rintamäki lisää.

Koiramäen päiväkodissa 
toimitaan aktiivisesti kiusaa-
misen ehkäisemiseksi. -Empa-
tiakyvyn kehittäminen, omien 
tunteiden tiedostaminen ja tie-
tenkin selkeät, yhteiset säännöt 
ovat keinoja kiusaamisen vält-
tämiseksi. Erilaisia tunteisiin 
liittyviä asioita opetellaan As-
keleittain-ohjelman avulla, jo-
hon kuuluu muun muassa tun-
netilojen tunnistamista niitä il-
mentävien kuvien avulla, Lee-
na Rintamäki kertoo.

Koiramäessä opetellaan 
myös turvataitoa, eli ilmai-
semaan, mikä tuntuu ikäväl-
tä. -On tärkeää, että lapsi op-
pii fyysiseen koskemattomuu-
teen, ja osaa sanoa ei, lopeta, 
silloin kun toisen kosketus tun-
tuu epämiellyttävältä. Tuemme 
lapsia myös pitämään itse puo-
liaan verbaalisesti. Lapsi, joka 
kokee olevansa turvassa hakee 
paitsi aktiivisesti apua kiusaa-
mistilanteessa myös uskaltaa 
puolustautua itse.

Kaikki aistit valppaina

Mannerheimin lastensuojelu-
liiton ja Folkhälsanin tutkijat 
huomasivat, että kiusaamista ja 
konfl ikteja tapahtui eniten va-
paissa leikkitilanteissa, kun lap-
set aloittivat oman leikkihetken 
ohjatun toiminnan jälkeen.

Kiusaamisen tunnistaminen 
lasten keskinäisissä leikeissä ei 
aina ole helppoa, eikä Leena 
Rintamäellä ole tarjota mitään 
poppakonstia kiusaamisen ja 
normaalin, lasten välisen na-
histelun erottamiseen. -Jokai-
nen lapsi on oma yksilönsä, ja 
me tulkitsemme tilanteita sen 
mukaan. Syrjimiseen ja nimit-

telyyn puutumme välittömästi, 
ja fyysisen väkivallan suhteen 
täällä vallitsee nollatoleranssi.

MLL:n ja Folkhälsanin te-
kemä tutkimus on saanut eri 
medioissa runsaasti huomio-
ta. Leena Rintamäki ei aina-
kaan johtamansa päiväkodin 
osalta allekirjoittaisi väitettä, 

jonka mukaan kiusaaminen 
on arkipäivää päiväkodeissa. 
-Meidän lastenkasvatustyötä 
tekevien pitää olla aistit valp-
paina koko ajan seuratessam-
me lasten touhuja, mutta tä-
män kohun keskellä on syytä 
muistaa, ettei kaikki nahiste-
lu ole kiusaamista. Lasten on 

opittava ratkaisemaan riitati-
lanteita ja tekemään kompro-
misseja myös itsenäisesti, Rin-
tamäki muistuttaa.

Leena Rintamäki kertoo 
kuulleensa, että maalla lapset 
ovat kohteliaampia kuin kas-
vukeskuksissa. -Pääkaupunki-
seudulta meille tullut työnte-
kijä ihmetteli, kuinka hyväkäy-
töksisiä lapsia päiväkodissam-
me on. Suurissa kaupungeissa 
on ehkä mahdollista nähdä 
enemmän negatiivisia käyttäy-
tymismalleja kaupunkikuvas-
sa kuin pienillä paikkakunnil-
la. Iso kaupunki on ympäris-
tönä myös hektisempi, ja vaa-
tii ehkä lapseltakin nopeampaa 
sopeutumista erilaisiin tilantei-
siin. Maalla lapset saavat olla 
kauemmin lapsia.

Vanhempien ja 
päiväkodin 
yhteistyö on tärkeää

Kun kysyn Leena Rintamäel-
tä miksi lapsi kiusaa, niin hän 
vastaa minulle kysymyksil-
lä. -Miksi aikuiset kiusaavat? 
Miksi aikuiset riitelevät tai 
syrjivät toisiaan? Miksi ihmi-
set ovat ilkeitä toisilleen?

Lapsi imee pesusienen ta-
voin vaikutteita itseensä. Kiu-
saamisen mallit ehkä opitaan 
jostakin, toisaalta Rintamä-
en mukaan kiusaamisen on 
taustalla on monia syitä. -Toi-
sinaan lapset kokeilevat rajo-
jaan rikkomalla sääntöjä, jos-
kus joku vain purkaa omaa pa-
haa oloaan ilkeilemällä toisille.

Leena Rintamäki sanoo kon-
fl iktien taustojen selvittämisen 
edellyttävän  päiväkodin henki-
lökunnan ja lasten vanhempi-
en välistä luottamusta. -Asiois-
ta pitää pystyä keskustelemaan 
avoimesti, ja lasta koskevan tie-
don täytyy kulkea molempiin 
suuntiin. Lapsen kasvatukses-
ta vastuussa olevilta henkilöiltä 
vaaditaan ennen kaikkea läsnä-
oloa, ja syventymistä lasta mie-
tityttäviin asioihin.

Hyvän päivähoidon 
tunnuspiirteitä
• Ryhmät ovat pieniä ja pysyviä.
• Lapsella on koulutettu ja sitoutunut omahoitaja.
• Hoitopäivien pituus ei ylitä lapsen kapasiteettia.
• Henkilökunta puuttuu kiusaamistilanteisinn ja luo yhtei-

set säännöt päiväkodille.
• Henkilökunta on aktiivisesti yhteydessä lapsen vanhempiin.

Lähde: MML

Saga-Lilja (vasemmalla), Siiri, lastentarhanopettaja Leena Rintamäki ja Aino viihtyvät Koiramäen päiväkodissa.

Roope Salonen ja Ola Kiri vastailivat toimittajan kysymyksiin leikkinsä lomassa.

Veera Tamminen, Mimosa Kankaanniemi, Sofi a Lehtomäki ja ”perheen” koira Muri-
na eli Lauri Kankaanpää nauttivat päivällistä.

Seinällä oleva pahvitaulu kertoo millainen on kelju ka-
veri.

Tunnetiloja ilmentävien kuvien avulla lapsi oppii tunnistamaan paremmin kanssaih-
misten tunteita.

Huonosta käytöksestä seuraa miettimishetki. 
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Huittisissakin kerätään 
nimiä perheväkivaltaa vastaan

 Tuula Helariutta

Suomessa pahoinpidellään 
noin 250 naista joka päivä, 
yksi joka kuudes minuutti. Jo-
kaiseen kuntaan toivotaankin 
luotavaksi perheväkivallan 
vastainen toimintaohjelma. 
Lähipäivinä kerätään nimiä 
adressiin joka puolella Suo-
mea, niin myös Huittisissa.

Kyseessä on Kokoomus-
naisten valtakunnallinen Aika 
puhua-kampanja.

Huittisten Kokoomusnais-
ten puheenjohtaja Eeva Lee-
na Lehtisalo kertoo, että ni-
miä kerätään lähipäivinä eri 
puolilla Huittisten kaupunkia. 
Kerääjät menevät sinne, mis-
sä liikkuu paljon väkeä. Varsi-
nainen keräyspäivä on lauan-
tai 24. huhtikuuta.

Tarkoitus on luovuttaa ad-
ressi myöhemmin kaupungin-
valtuustolle. Kampanjassa ve-
dotaankin nimenomaan kun-
tiin asian eteenpäinviemiseksi.

Lehtisalo sanoo, että ni-
miä kerätään nyt joka puolel-
la Suomea. Kokoomusnaisten 
mielestä asiaan on puututtava 
pikimmiten, sillä tarkoitus on 
saada joka kuntaan perheväki-
valtaa vastustava ohjelma, jo-
hon pitää myös varata kunnis-
sa tarpeeksi rahaa. Uhreille ja 
tekijöille tulisi tarjota tarpeek-
si apua ja tukea.

Maamme hallitus päät-
ti maaliskuussa muuttaa lä-
hisuhteissa tapahtuvan lievän 
pahoinpitelyn asianomista-
jarikoksesta yleisen syytteen 
alaiseksi. Tämän myötä uh-
ri ei enää voi kieltää syytteen 
nostamista väkivaltaista puo-
lisoaan tai sukulaistaan koh-
taan.

-Linjaus onkin vastaus Ko-
koomusnaisten vaatimukseen 
vähentää perheväkivaltaa Suo-
messa sekä parantaa uhrien 
asemaa, Lehtisalo sanoo.

Vain kahdeksan prosenttia 
perheväkivaltaa kokeneista te-
kee rikosilmoituksen.

Perheväkivallan vastaises-
sa kunnan toimintaohjelmas-
sa tulisi ottaa huomioon muun 
muassa työnjako, eli kuka joh-
taa väkivallan vastaista työtä. 
Myös koulutusta ja tiedotta-
mista tarvitaan.

Salaisiakin turvakoteja

Suomessa on vain viides-
osa siitä turvakotipaikko-

jen määrästä, jota Euroopan 
neuvosto suosittelee. Kokoo-
musnaiset vaativatkin mää-
rää nostettavaksi, riittäväs-
ti tarvittaisiin myös salaisia 
turvakoteja.

Noin 70 prosenttia turva-
kotiin tulijoista ei enää palaa 
omaan kotiin.

Väkivallan vastustaminen 
kannattaa. 

Naisiin kohdistuva väkival-
ta maksaa yhteiskunnalle arvi-
olta noin 90 miljoonaa euroa 
joka vuosi. 

Hintaa ei tietenkään voi 
laittaa uhrin maksamalle hen-
kiselle tuskalle.

Aikuisten väkivalta heijas-
tuu aina myös lapsiin; noin 
17 prosenttia suomalaislap-
sista on nähnyt tai kuullut 
väkivaltaista käytöstä per-
heessään.

Suomessa pahoinpidellään 
noin 250 naista joka päivä, 
yksi joka kuudes minuutti.

”Noin 70 
prosenttia 

turvakotiin 
tulijoista ei 
enää palaa 

omaan kotiin.

Saksalaisopiskelijat Huittisissa:

’Nämä vierailut ovat 
parasta kulttuurien vaihtoa’

 Katri Tanni

Huhtikuun puolivälis-
sä Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston käytävillä 
raikui railakas saksan- ja 
englanninkielen sekamels-
ka. Kuultiin välissä vähän 
suomeakin. 

Kielikylvyn oppilaitok-
seen toi 22 opiskelijan ja 
kolmen opettajan ryhmä 
Saksasta, Wippenwürthis-
tä. Vierailu oli jatkoa Huit-

tisten ammatti- ja yrittäjä-
opiston 12 tietojenkäsittelyn 
opiskelijan ja kahden opetta-
jan matkasta Saksaan tammi-
kuussa. 

Yhteistyöhanke on yksi il-
mentymä kansainvälisen liik-
kuvuuden ja yhteistyön kes-
kuksen CIMOn tukemasta 
Comenius-projektista. 

’Mahtavat resurssit’

Saksalaisryhmä opiskelee 
tietojenkäsittelytiedettä ja 
he olivat valmistelleet neljä 
n. 30 min kestävää aihealu-
een esitystä suomalaisille 
isännilleen. 

Sujuvalla englanninkielel-
lä opiskelijat kertoivat mm. 
viruksista, tietoturvasta ja te-
kijänoikeuksista yhden aa-
mupäivän aikana. 

Ryhmän englannin- ja yh-
teiskuntatieteiden opetta-
ja Sabine Hoff man sanoi, et-
tä opiskelijat ovat tottuneita 
erilaisten esitelmien valmis-
tamiseen. 

- Käytämme paljon esi-
telmien valmistelua ja nii-
den pitoa opetustapana ja 
esitelmät ovat melkein ar-

kipäivää opetustyössä. Toki 
näihin englanniksi tehtyi-
hin ja pidettyihin esitelmiin 
opiskelijat käyttivät myös 
muutamia iltoja, Hoffman 
kertoi.

Sabine Hoffman kertoi 
matkassa mukana olevan kol-
legansa kanssa ihmetelleen-
sä Huittisissa opetusluokki-
en hyvää teknistä tasoa sekä 
koulun ilmapiiriä. 

Hoff manin mukaan Sak-
sassa koulut ovat usein suu-
rempia kokonaisuuksia ja 
luokkakokojen olevan suu-
rempia.

- Tulemme itse yli 1000 
opiskelijan koulusta, jo-
ten eroa tästä näkökulmas-
ta on aika lailla. Täällä mei-
dät on otettu mahtavalla ta-
valla vastaan ja opiskelijoille 
tämä on parasta kulttuurien 
vaihtoa mitä olla voi, Hoff -
man painotti.  

Sabine Hoff man vakuutti, 
että yhteydenpito opiskelijoi-
den välillä on ollut käynnissä 
Huittisten datanomiopiskeli-
joiden ensivierailusta lähtien. 
Yhteydenpito jatkuu Hoff ma-
nin mukaan tulevaisuudes-
sakin.

- Tämä projekti saa var-
masti jatkoa tavalla tai toi-
sella. Kokemukset tähän 
mennessä on niin hyvät, hän 
vakuutti. 

Järvien jäät 
kummastuttivat

Koko saksalaisryhmä oli Suo-
messa ensimmäistä kertaa. 
Muutaman päivän Suomessa 
olon aikana ensikäsitys maas-
tamme oli luotu. 

Jo näkymä lentokoneesta 
sai ihastusta.

- Katsoimme ikkunas-
ta koneen laskiessa järviä 
ja nehän olivat jäässä. Se 
oli hieno näkymä. Luon-
to ylipäätään on täällä eri-
laista mutta on vaikea tark-
kaan kuvata mikä siinä on 
erilaista, kertoi kolmannen 
vuosikurssin opiskelija Pas-
cal Röttiger. 

Vierailun ensimmäisien 
päivien aikana saksalaisopis-
kelijat olivat kiinnittäneet 
huomiota erityisesti puhtai-
siin katuihin, koulun vas-
taanottavaiseen ilmapiirin 
sekä koulun korkeatasoisiin 
laiteresursseihin. 

Sabine Hoff man (edes-
sä) oli yksi kolmesta 
saksalaisopettajasta jot-
ka olivat luotsaamassa 
22 saksalaisopiskelijan 
vierailijaryhmää Huit-
tisten ammatti- ja yrit-
täjäopistolla 13.–22.4.

Uusi rautakauppa Vammalaan
 Maija Latva

Uusi, täyden palvelun rauta-
kauppa avaa ovensa Vamma-
lassa, Hopun teollisuusalueella 
jo ensi viikolla. Viralliset ava-
jaiset on kuitenkin vasta va-
pun jälkeen, 7.-8.5. 

-Saamme paikalle tuolloin 
myös Rautanetin kuumailma-
pallon, paljastaa toimitusjoh-
taja Reima Rantanen. 

Rantasen lisäksi yrityksen 
osakkaina ovat Jukka Joona ja 
Seppo Karimäki. RautaRasti 
kuuluu Starkin Rautanet-ket-
juun. 

”Karimäki lämmitteli”

Rantasen ja Joonan lisäksi 
yritys työllistää aluksi kaksi 
muuta työntekijää ja Karimä-

en kautta hoituu esimerkik-
si kuljetuspalvelu, vuokratyö-
koneet ja rakennustyökalujen 
pienimuotoinen vuokraus, jo-
ka käynnistyy hieman myö-
hemmin. 

-Idea rautakaupan perusta-
misesta on muuten Karimäen 
Sepon, hän meitä tähän tou-
huun lämmitteli jo pidemmän 
aikaa, Rantanen kertoo. 

-Vuosi sitten me ei tähän 
olisi uskallettu lähteäkään 
yleisen taloustilanteen vuoksi, 
mutta nyt ollaan onneksi me-
nossa ylöspäin, Joona lisää.

Alan konkareita

Joonalla ja Rantasella on mo-
lemmilla pitkä kokemus alal-
ta sekä vankka paikallistunte-
mus. 

Molemmat ovat asioita, jot-
ka ovat kullanarvoisia uusille 
yrittäjille. 

Miehet uskovat, että kilpai-
lun lisääntyminen paikkakun-
nalla palvelee paitsi asiakkaita, 
lopulta myös yrittäjiä: asiak-
kaiden ei tarvitse lähteä mer-
ta edemmäksi kalaan. 

-Meille nimenomaan pal-
velu ja asiantuntija-avun tar-

joaminen ovat toiminnan 
kulmakiviä, Rantanen pai-
nottaa. 

-Myös jälkimarkkinointi on 
tärkeää, Joona lisää. 

Molempien mukaan asiak-
kaat arvostavat nykyään omal-
ta paikkakunnalta saatavaa 
palvelua. 

-Kauempanakin toki kier-
rellään ja katsellaan, mutta sa-
manlaista se tämän alan tava-
ra on muuallakin ja nykyisin ei 
hinnoissakaan ole niin suuria 
eroja, Joona tietää.

Puutarhamyymälä 
ensi kevääksi

RautaRastilla on myymäläti-
laa 500 neliötä ja saman ver-
ran kylmää varastotilaa. Va-
likoimista löytyy kaikki rau-
takaupan perinteiset tuotteet 
rautanaulasta maaleihin. 

-Ja sitä mitä ei ole, tilataan, 
Joona lupaa.

Yhtiökumppanukset ovat 
myös jo vuokranneet lisää ti-
laa tien toiselta puolelta. 

-Sinne aukeaa puutarha-
myymälä, mutta vasta ensi ke-
vääksi, Rantanen kertoo.

Jukka Joonan (vasemmal-
la) vastuualueena on sisus-
tuspuoli ja Reima Ranta-
nen vastaa rakennuspuo-
lesta. 
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Helppoa ja herkullista viikonloppuruokaa

Täytetty porsaanfi lerulla 
ja Hasselbackan perunat

 Maija Latva

Possun fi leestä saa helposti tai-
teiltua levyn, jonka voi täyttää 
mieleisillään täytteillä, kääriä 
rullalle ja paistaa uunissa kyp-
säksi. Helppoa ja herkullista.

Täytetyn fi lerullan seura-
na maistuu legendaariset Has-
selbackan perunat. Kastikkeen 
ystävät voivat valita kyytipo-
jaksi vaikka bearnaisekastik-
keen. Tässä kohtaa voi hyvin 
oikaista ja ostaa kaupasta val-
mista kastiketta, ainakin eräs 
pakkauksessa vain lämmittä-
mistä vailla oleva vaihtoehto 
on todella aidon ja maukkaan 
makuinen.

Täytetty fi lerulla

n 1,5 kg possun ulkofi le
paketti pekonia
pari rasiaa feta-paprika -sekoi-
tusta öljyssä
rucolaa
suolaa
pippuria

Poista fi leestä ylimääräinen 
rasva ja leikkaa liha auki niin, 
että siitä muodostuu levy. (Fi-
leeseen viilto pitkittäin lihan 
puoliväliin asti ja sen jälkeen 
veitsellä kohti molempia reu-
noja. Jätä kuitenkin reunat 
kiinni ja nuiji fi leetä tarvitta-
essa.) 

Suolaa ja pippuroi avattu 
fi le ja levitä päälle pekonisui-
kaleet, tahnaksi soseutettu fe-
ta-paprikasekoitus  ja rucola. 
Kierrä fi le rullalle ja kiinni-
tä reuna muutamalla coctail-
tikulla tai  kutistumattomalla 
langalla. Sulata voi pannulla ja 

ruskista rullan pinta kauttaal-
taan kiinni. Mausta rullan pin-
taa vielä suolalla ja pippurilla 
ja siirrä uunin kestävään asti-
aan, työnnä fi leeseen paisto-
mittari ja laita rulla 175 astei-
seen uuniin. Rulla on valmis, 
kun sisälämpötila on noin 70 
astetta, tämä ottaa noin tun-
nin. 

Ota fi lee pois uunista, pois-
ta tikut tai lanka ja kääri rul-
la folioon. Anna lihan vetäytyä 
noin 10 minuuttia. Sen jälkeen 
rulla on valmis leikattavaksi.

Vinkkejä
Rullan täytteissä vain mieliku-
vitus on rajana. Kokeile myös 
erilaisia tuorejuustoja, ome-
naa, luumua, vuohenjuustoa ja 
aurinkokuivattuja tomaatteja.

Hasselbackan 
perunat

perunoita
(sormi)suolaa
voita
korppujauhoja
juustoraastetta

Valitse tasakokoisia perunoi-
ta tarvitsemasi määrä. Kuori pe-
runat ja viillota ne lähes pohjaan 
astii siten, että viipaleet kuiten-
kin pysyvät kiinni alaosastaan. 
Aseta perunat vuokaan, sirot-
tele päälle hiukan suolaa ja voi-
lastuja sekä korppujauhot. Lai-
ta 200 asteiseen uuniin ainakin 
reiluksi puoleksi tunniksi, peru-
noiden koosta tietysti riippuen. 
Ripottele pinnalle juustoraaste 
ja jatka kypsentämistä, kunnes 
perunoiden sisus tuntuu peh-
meältä. 

Täytetty porsaanfi le on helppo ja herkullinen liharuoka. Sen seuraksi sopii hyvin le-
gendaariset Hasselbackan perunat ja bearnaisekastike.

Vain mielikuvitus on rajana, kun suunnittelet rullan täytteitä.

Kierrä fi le rullalle ja kiinnitä reuna muutamalla coctailtikulla tai  kutistumattomalla 
langalla ja paista rullan pinta kiinni pannulla.

Ja sitten uuniin. Valelin tässä vaiheessa hieman hunajaakin rullan pintaan.

Hasselbackan perunoiden resepti on vanha, mutta herkullinen. Kuten huomaat, en 
säästellyt voilastujen kanssa.

Käyttökelpoinen 
vinkki yrttien ystäville

 Maija Latva

Ihastelin pääsiäisenä ys-
täväni yrttikokoelmaa, jo-
ka näytti niin hyvinvoival-
ta. Itselläni kun ne tuppaa-
vat nahistumaan alta aika-
yksikön, jos en istuta niitä 
multaan. 

Kaupan yrttiruukut säi-
lyvät kuitenkin huoneen-
lämmössä niin, että lai-
tat astian pohjalle mä-
rän pyyhkeen ja isket pik-
kuruukut astiaan. Muista 
kuitenkin kastella pyyhet-
tä, jotta se pysyy märkä-
nä. Näin yrtit pysyvät ter-
hakkaina ja houkuttelevan 
näköisenä useita päiviä, jos 
eivät sitten satu katoamaan 
parempiin suihin.

Herneenversoja, viinisuolaheinää, basilikaa ja rucolaa on mukava napsia leivän 
päälle ja salaatin joukkoon.
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Huittisten Seudun 
Venäjä – Seura sai 
uuden puheenjohtajan
Vuosikokouksessaan Huit-
tisten Seudun Venäjä-Seu-
ra uudisti johtokuntaansa. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
FM Anna-Liisa Linnalam-
pi ja muiksi jäseniksi Paavo 
Nurminen, Mirja Avomäki, 
Maxim Ipatov, Pauli Pauk-
ku, Oxana Peldola, Airi Vii-
tanen, Ilkka Vuorisalo  ja 
uusina jäseninä Hilkka Lai-
ne ja Ludmila Talzi.

Toiminnan painopiste 
on edelleenkin maiden vä-
linen  kulttuurivaihto. 17.5. 
vierailee pietarilainen ha-
nuriduo Lauttakylän kou-
lussa. Viime vuonna seura 
solmi yhteistyösopimuk-

sen Hatsinan kaupungin ja 
opettajakorkeakoulun vä-
lillä.

Lähialueiden seurojen 
kanssa pyritään jatkamaan 
yhteistyötä edellisten vuo-
sien tapaan. Äskettäin Poh-
jola Nordenin esitykses-
tä alettiin muiden ystävä-
seurojen kanssa yhteistoi-
minta, josta ensimmäinen 
näyttö tulee kesän Huittis-
ten päiville.

Seura on yhteistyössä 
paikkakunnan paluumuut-
tajien kanssa. Inkeriläi-
set suunnittelevat näytte-
lyn tekemistä ja muistojen 
kerrontaa kirjastoon.

Sirkus saapuu Kiikkaan
Kiikan Nuorisoseura avaa 
120-vuotisjuhlavuotensa 
perinteisellä Lastentapah-
tumalla tulevana sunnun-
taina kello 14.00 Kiikan 
nuorisotalolla yhteistyös-
sä Sastamalan sydänyhdis-
tyksen kanssa. Tapahtuma 
päättää samalla valtakun-
nallisen sydänviikon. 

Esiintymään saapuu 
tamperelainen vuonna 
2008 perustettu  Jakobin 

sirkus, joka edustaa ny-
kysirkusta. Sen esitys ra-
kentuu  vahvasti taidok-
kaan  klovnerian ja jong-
löörauksen ympärille. Yksi 
Jakobin sirkuksen tärkeistä 
arvoista on vuorovaikutus 
yleisön kanssa.

Väliajalla on ongintaa, 
arvontaa, kasvomaalausta 
ja puff etissa vastapaistettu-
ja munkkeja. Tilaisuus on 
pääsymaksuton. 

Vuoden pakolaisnainen 
vierailee Sastamalassa
Afganistanilaissyntyinen 
Nasima Razmyar valit-
tiin maaliskuussa Vuoden 
pakolaisnaiseksi. Nasima 
Razmyar on ansioitunut 
tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistäjänä.  

Hän on tehnyt työtä 
kunniaväkivallan ennal-
ta ehkäisemiseksi ja rasis-
min  vastaisen ilmapiirin 
edistämiseksi. Razmyaria 
kuvataan valovoimaiseksi, 
yhteiskunnallisesti aktiivi-

seksi ja rohkeaksi esiinty-
jäksi.

Nasima Razmyar vie-
railee Sastamalassa tors-
taina 22.4. kello 18 ”Mikä 
ihmeen mamu?” -tilaisuu-
dessa, Sastamalan pääkir-
jaston Lizelius-salissa. Mu-
kana menossa ovat myös 
Tyyne ja Impi. Tilaisuu-
den järjestävät yhteistyös-
sä Pro Labour -hanke, Pa-
rempaan alkuun -hanke ja 
Spirit-hanke.

Kirjastonystävillä 
tulossa kymmenes 
toimintavuosi
Vammalan kirjastonystävät 
ry on viettänyt vuosikoko-
uksensa. Vuosikokoukses-
sa puhetta johti Pentti Lah-
tinen. Yhdistys perustettiin 
vuonna 2001, joten alkaa 
olla aika juhlia kymmenen-
nettä toimintavuotta. Ke-
säjuhla päätettiin järjestää, 
samoin runsaasti kirjailija-
vierailuja, satutunnit Sas-
tamalan pääkirjastossa se-
kä teatteri- ja muita retkiä. 

Satuvastaavana toimii 
Eelis Repo.

Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Brita San-
tala. Hallituksen muut jä-
senet ovat: Kalevi Al-
kio, Tuija Halmela-Papu-
nen, Jukka-Olavi Kulmala, 
Marja Palviainen, Sirkka-
Liisa Piirainen, Olli Ojan-
sivu (uusi) ja Unto Tupila. 
Tilintarkastajaksi valittiin 
Iikka Riihiaho. 

Luontokuvia 
perjantaipaussissa
Luontokuvat ovat aiheena 
kevään viimeisessä Perjan-
taipaussissa Huittisten kir-
jastossa 16. maaliskuuta kel-
lo 17. Illan ohjelmasta vas-
taa Kokemäenjokilaakson 
Luonnonkuvaajat (Kojuko) 
ry.  Yhdistyksen pitkäaikai-
nen jäsen Heikki Mikko-
la Metsämaalta esittelee va-
lokuvakokoelmiaan, joiden 
aihepiirinä ovat mm. kot-
kat, karhut ja etenkin peu-
rat, jotka ovat Mikkolan eri-
tyisen mielenkiinnon koh-
teena. Luonnonkuvaajille 
tyypilliseen tapaan hän  on 
kiinnostunut kuvaustoimin-
nan lisäksi yleisistä luonnon 
tilaa ja kehitystä koskevista 
asioista. Mikkola on pitänyt 
useille metsästysseuroille 
koulutustapahtumia peura-
kannan vaalimisesta. 

Luontokuvaillassa saa-
daan myös Kojuko ry:n pu-
heenjohtajan Tapani Hell-
manin lyhyt tietoisku yh-
distyksen tavoitteista ja toi-
minnasta. Kojuko ry on 
Kokemäenjokilaakson alu-
eella toimiva, luontoa kame-
ran kautta harrastavien ih-
misten yhdistys, johon ovat 
tervetulleita  sekä luontoku-
vausta harrastavat että kuvi-
en katselusta pitävät ihmiset.

Illan aikana yleisöllä on 
mahdollisuus kysyä ja kes-
kustella luontokuvaukseen 
liittyvistä asioista. Nähtä-
vänä on myös jonkin ver-
ran kuvauskalustoa. Per-
jantaipaussin järjestäjiä 
ovat Huittisten kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut,  kansa-
laisopisto ja Kirjoittajayh-
distys Scriptum.

Auervaarasta pokaamisoppaisiin ja nettifoorumeihin

Pelimieskulttuuri tähtää 
suomalaisen miehen arvonnousuun

 Minna Isotalo

Sanasta pelimies tulee ensim-
mäiseksi mieleen sanan eng-
lanninkielinen vastine, play-
boy. Pelimies on liukasliik-
keinen naisten hurmaaja, joka 
vetoaa vastakkaiseen suku-
puoleen ulkoisen habituksen-
sa lisäksi sanavalmiudellaan. 
Maailman historian tunne-
tuimpia pelimiehiä lienevät 
Don Juan ja Giacomo Casa-
nova.

2000-luvun suomalaises-
sa pelimiesgenressä vaikutta-
va Markku Jäppinen kuiten-
kin sanoo, että pelimieskult-
tuuri on paljon enemmän 
kuin pelkkää naisten iskemis-
tä. Internetissä julkaistun Il-
man opaskarttaa -romaanin 
kirjoittaja ja pelimiesten kes-
kuudessa tunnetun Sargaa-
ja-nettifoorumin luoja koros-
taa, että tärkeintä on mie-
hen muuttuminen parem-
maksi mieheksi. Naisia 
tulee, jos on tullakseen. 
Markku Jäppisen mu-
kaan pelimiesilmiössä 
on olennaista miesten 
halu panostaa sosiaa-
listen taitojensa kehit-
tämiseen.

Alueviestiin yhteyt-
tä ottanut Markku Jäp-
pinen vastasi toimittajan 
kysymyksiin.

Mistä pelimieskulttuuri on 
Suomessa saanut alkunsa, 
Markku Jäppinen? 
On vaikea sanoa mistä Suo-
men pelimieskulttuuri on 
ihan tarkalleen lähtenyt liik-
keelle ja kuinka vanhaa se yli-
päätään on. Ainahan on ollut 
miehiä, jotka ovat toisia mie-
hiä parempia naisten kans-
sa, ja pitävät huolta siitä, et-
tä muutkin saavat sen tietoi-
suuteensa.

Ruben Oskar Auervaa-
ra  on tunnetuimpia kansa-
kuntamme naistenmiehiä, jo-
ka huijasi noin kahtakymmen-
tä naista valheellisilla avioliit-
tolupauksilla ja petkutti näiltä 
paljon rahaa. Mikä Auervaa-
rassa on minua aina kiinnos-
tanut, on se, että hänestä tu-
li elämää suurempi hahmo, 
ja hänen toimintansa innoit-
ti muun muassa Mika Walta-
rin kirjoittamaan Gabriel tu-
le takaisin -näytelmän, jos-
ta Valentin Vaala teki eloku-
van vuonna 1951. Sosiaalinen 
käyttäyminen siis muuttui elo-
kuvaksi, mutta ei Auervaaras-
ta kyllä mitään herttaista nais-
tennaurattajaa saa.

Löytyyhän meiltä myös 
kreivi Lindgren, ja voisin lu-
etella ison liudan nimiä ai-
na Vesa Keskiseen asti, jotka 
ovat menestyneet hyvin nais-
ten hurmaamisen jalolla sa-
ralla, mutta varsinaisesti pe-
limiesgenre ja sen metodit 
ovat kehittyneet maassamme 
2000-luvulla, jolloin sen ym-
pärille on syntynyt nettifoo-
rumeita ja -yhteisöjä.

Mistä lähteistä pelimiehet 
oppejaan ammentavat?
Sillä, että järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti mietitään, mi-
kä naisia oikeasti viehättää, ei 
ole kovinkaan pitkää histori-
aa, vaikka naisten iskeminen 
sinällään onkin vanhaa kuin 
aika itse. 

Vasta vuonna 1970 Eric 
Weberiltä tuli kirja nimeltä 
How to Pick Up Girls, ja si-
tä pidetään alkusysäykse-
nä nykyaikaiselle pokaa-
mis- tai pelimiesge-
nrelle.

1980-luvul-
la Ross Jeff-
riesin ym-
pärille 

kasvoi 
miesyhteisö, joka alkoi 
saada voimaa netin kehittämi-
sen myötä. Tämä vei pokaami-
sen pelimieskulttuurin puolel-
le, eli miehet alkoivat seurata 
omien taitojensa kehittymis-
tä. Tällöin yhteisöllisyys kasvoi 
nopeasti genren ympärille.

2005 julkaistiin Neil Straus-
sin Pelimies, jota pidetään 
maailmanlaajuisesti pelimies-
ten raamattuna.

Kotimaisen pelimiesgen-
ren edustajista Marko Ranki 
on Miehen foorumin lisäk-
si luonut vuonna 2003 net-
tiin Pelimiehen käsikirja -si-
vuston, joka oli lyhyesti ja 
yksinkertaistettuna pokauso-
pas. Jani Päivärinnan suurin 
saavutus taitaa olla Mitä nai-
nen haluaa -seminaarivideon 
tekeminen, joka saattaa olla 
ensimmäinen pokaamiseen 
suunniteltu seminaarivideo 
Suomessa.

Internetissä on ollut muu-
tamia pokausoppaita, jois-
ta yksi tunnetuimpia on eh-
kä hieman yllättäen Martto-
jen tekemä. 

Vuoden 2007 syksyllä Tep-
po M:n 100 naista -blogi sai 
valtavan suosion, jossa Tep-
po on tehnyt vedon, että pys-
tyy kellistämään vuoden aika-
na 100 naista. Teppo M muu-
ten hävisi sen vedon, mutta sai 
kirja- ja elokuvasopimuksen.

Eivätkö po-
kausoppaat 

vahvista kä-
sityksiä pe-

l i m i e s -
kulttuu-
rista juu-

ri naisten 
jahtaamisena?

Media tarttui 
vuonna 2008 BB-
Markon (Marko 
Kaarto) kirjaan Nai-
sen iskemisen pieni kä-
sikirja, näin osaavat kaatajat 
tekevät sen, ja yritti tehdä ko-
ko suomalaisesta pelimiesge-
nrestä vitsin, josta hyvänä esi-
merkkinä käy lokakuussa 2008 
tehty juttu YleX:lle.

Ohjelmassa käytiin läpi 
Marko Kaarron kirjaa, ja pe-
limies Marko Ranki laitettiin 
mikrofonilla varustettuna os-
toskeskukseen pokaamaan 
päiväsaikaan naisia. Minusta 
YleX teki kaikkensa, jotta sana 
pelimies olisi sama asia kuin 
vitsi, mutta eivät ohjelmaan 
osallistuneet genren edusta-
jatkaan asetelmia parantaneet.

Minkä takia lihasten kas-
vattaminen on hyväksyttä-
vää, mutta jos sanot tarvitse-
vasi apua sosiaalisten taito-
jen kehittämisessä, niin sinua 
syyllistetään, ja sinut yritetään 
saada tuntemaan häpeää?

Pelimieskulttuurin tär-
kein opetus on se, että siellä 

on konreettisia välineitä, joilla 
omaa elämänlaatua nostetaan. 
Jos pukeudut hyvin, olet iloi-
sella tuulella ja saat naiset nau-
ramaan jutuillasi, ja heillä on 
hyvä olla kanssasi, niin yleen-
sä he lähtevät mukaasi.

BB-Markon kaltaisten 
tyyppien toimet vaarantavat 
meidät kaikki muutkin, jot-
ka tarvitsemme konkreettis-
ta apua muuttuaksemme pa-
remmiksi miehiksi.

Markku Jäppinen, kenelle 
suosittelet tutustumista peli-
mieskulttuuriin?
Pelimiesgenreen ja metodei-
hin ei tarvitse tutustua jos on 
luonnostaan hyvä ihmisten 
kanssa, mutta jos on ujo ja ko-
kee, että ihmissuhteet eivät ole 
menneet niin kuin olisi toivo-
nut, niin sitten siihen kannat-
taa perehtyä tarkemmin. 

Suomalaiselle miehelle tyy-
pillinen ongelma on, ettei 

naisia uskalleta lähestyä ar-
kisissa tilanteissa, kuten 

kaupassa tai bussipysä-
killä. Viikonloppuisin 
vastakkaista sukupuol-

ta sitten lähestytään 
ravintolassa ihan 

liian humalas-
sa. Kun nainen 
osoittaa vähän 
kiinnostuksen 
merkkejä, niin 
häneen tarrau-
dutaan liian ko-

vasti ja säikäyte-
tään tämä. Omaa 

asemaa ylikoros-
tetaan ja uskotaan 

tämän kiinnostavan 
naisia. Usein naisen 

huomio yritetään ostaa 
esimerkiksi tarjoamal-

la naiselle juomaa koko il-
lan ajan.

Jokaisen pitäisi aina 
joskus pysähtyä miet-
timään, onko oma so-
siaalinen ilmaisu riit-
tävää niiden asioiden 
saavuttamisekis, joita 

elämäänsä toivoo.

Kirjoitat seuraavasti www.
sargaaja.com -sivustollasi: 
Päätöksiä suomalaisen mie-
hen puolesta tehdään ja va-
litettavan harva suomalai-
nen mies ottaa elämän täy-
sin omaan hallintaansa. Mi-
tä tarkoitat?
Valtamedia yrittää edelleen us-
kotella, että on olemassa vain 
yksi tietty tapa ja kaava, jolla 
miehen pitää lähestyä naista, ja 
kaikki muu on väärin.

Mielestäni naisten seksuuli-
suus on ylikorostunut medias-
sa ja yhteiskunnassa. Miehistä 
halutaan puolestaan tehdä hi-
mojensa perässä juoksevia ai-
vottomia apinoita. 

Todellisuudessa kovin-
kaan moni nainen ei kiihotu 
tai kiinnostu niistä metodeis-
ta, joita viihde pitää vallitsevi-
na totuuksina.

Korkeat itsemurhatilas-
tomme ja kohtuuton alkoho-

lin käyttö kertovat miesten 
huonosta elämänhallinnasta, 
näennäistotuuksien ja suoma-
laisen miehen mielenlaadun 
yhteensopimattomuudesta. 
Tuskin on sattumaa, että peli-
miesgenre on kovassa kasvus-
sa juuri Suomessa.

Kerroit, että olet onnistunut 
suututtamaan mielipiteilläsi 
joitakin tahoja. Mikä näke-
myksissäsi ärsyttää, Markku 
Jäppinen?
Minusta pelimiesgenre halu-
taan nähdä vain naisten iske-
misenä. Elämme pinnallises-
sa maailmassa, jossa media ja 
toimittajat haluavat helppoja 
vastauksia. He haluavat, että 
kyse on vitsistä. Kun mies vah-
vistuu pelimiesgenren meto-
deja käyttäen, hänen väkival-
taisuutensa ja alkoholin kulu-
tuksensa vähenee, ja hän koh-
telee naisiakin paremmin. 

Tuon siis todella vakavia 
asioita esille, kun puhutaan 
pelimieskulttuurista. Se ei so-
vi joillekin toimittajille, jot-
ka haluavat pitää tämän gen-
ren ravintoloissa ja naisten is-
kemisenä. Minusta kyse ei ole 
vitsistä. Varsinkin naistenleh-
det haluavat sen edelleen sel-
laisena pitää. A-luokan peli-
mies kehittää itseään oman 
hyvinvointinsa tähden, ei sen 
takia, että saisi sen takia jo-
tain elämäänsä. Pelimiesgen-
ressä on sanonta ”sosiaalinen 
robotti”, joka tarkoittaa sitä, 
että sosiaaliset taitosi ovat hy-
vät, mutta vaikka kaadat kuin-
ka naisia, se ei tuo onnellisuut-
ta elämääsi.

Näetkö voimakkaan suku-
puolierojen korostamisen 
ongelmallisena sukupuolten 
välisen kanssakäymisen kan-
nalta? Eikö voimakas miehet 
marsista, naiset venuksesta 
-tyylinen ajattelu tee kommu-
nikoinnin vastakkaisen suku-
puolen edustajan kanssa jo 
lähtökohtaisesti hankalaksi?
Minusta on tärkeintä, että on 
yhteisöjä, joissa voi puhua so-
siaalisesta kehittymisestä ja 
ihmissuhteista. Muistaakseni 
Cosmopolitanin keskustelu-
palstalla oli jotain 15000 nais-
ta, mutta miesten suurimmal-
la keskustelupalstalla, Miehen 
foorumilla on vain 200 miestä.

Kun miehet juttelevat mies-
ten kanssa siitä, miten naisia 
lähestytään ja naiset keskus-
televat keskenään, miten ne 
ihmissuhteet menivätkään, ja 
sitten on vielä keskustelupals-
toja,   joilla miehet ja naiset 
saavat vääntää yhdessä kättä, 
niin asiat lähtevät rullaamaan. 
Sosiaalinen kehittyminen yk-
silötasolla vie aikaa ja siihen 
tarvitaa paljon rakennuspui-
ta. Sen takia tällaista keskus-
telua olisi hyvä säännöllisin 
väliajoin ylläpitää.

Sukupuolieroista pitää siis 
keskustella enemmän sekä yh-
dessä että erikseen, miesten ja 
naisten kesken. 

SAMKin hakijamäärät kasvoivat

Sosiaaliala kiinnostaa sekä nuoria että aikuisia
Satakunnan ammattikorkea-
koulun (SAMK) hakijamäärät 
kasvoivat sekä nuorten että ai-
kuisten koulutushauissa. 

Nuorten ja aikuisten tut-
kintoon johtavassa koulutuk-
sessa sekä ylempään AMK-
tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa sosiaaliala oli suosi-
tuimpien joukossa.

Nuorten koulutuksessa en-
sisijaisia hakijoita oli 1873. 
Kasvua kevääseen 2009 ver-
rattuna oli 3,4 %. Kokonaisha-
kijamäärä oli 5787 ja aloitus-

paikkoja on tarjolla 927. Ensi-
sijaisia hakijoita houkuttelivat 
eniten sosiaaliala, fysioterapia 
ja Porin liiketalous. Fysiotera-
pian koulutusohjelmaan en-
sisijaisia hakijoita oli yli seit-
senkertaisesti aloituspaikkoi-
hin nähden. 

Aikuishakijoiden 
määrä kasvussa

Aikuisten tutkintoon johta-
vaan koulutukseen hakijoi-
ta oli 960, eli noin kolmannes 

enemmän kuin keväällä 2009. 
Ensisijaisia hakijoita oli 558. 
Erityisesti aikuishakijoita hou-
kuttelivat sosiaaliala Porissa ja 
liiketalouden koulutus Huitti-
sissa. Aloituspaikkoja on kaik-
kiaan 164.

Ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavaan 
koulutukseen oli 160 ensisi-
jaista hakijaa, eli 25 hakijaa 
enemmän kuin keväällä 2009. 
Hakijamäärää nosti erityises-
ti ensimmäistä kertaa haus-
sa mukana ollut sosiaalialan 

ylempään AMK-tutkintoon 
johtava koulutusohjelma.

Aloituspaikkoja on kaikki-
aan 71.

- Hakijamäärien kasvua se-
littää osaltaan se, että taantu-
masta ei vielä ole päästy eroon. 
Lisäksi hakijoiden kiinnostus 
työn ohessa suoritettavia tut-
kintoja kohtaan on viime vuo-
sina SAMKissa ollut kasvussa, 
toteaa opintoasiainpäällikkö 
Janne Santala.

Valtakunnallinen yhteisha-
ku ammattikorkeakouluihin 

päättyi perjantaina 16.4.2010. 
Tänä vuonna yhteishaus-
sa saattoi hakea niin nuorten 
kuin aikuistenkin tutkintoon 
johtavaan koulutukseen sekä 
ylempiin ammattikorkeakou-
lututkintoihin. Valtakunnalli-
sesti nuorten yhteishaussa jä-
tettiin hieman yli 71 000 hake-
musta. Aikuiskoulutuksen yh-
teishakuun osallistui noin 14 
800 hakijaa. Ylempään AMK-
tutkintoon johtavaan koulu-
tukseen hakijoita oli reilut 4 
300.
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Jo 13 vuotta 
Rompejuhlaa

 Hannu Kiuru

Kanteenmaan kyläyhdistyk-
sen perinteinen, suuri Rom-
petori –tapahtuma polkaisee 
taas kevään kunnolla käyn-
tiin. Tulevana sunnuntai-
na heti aamusta pitkälle il-
tapäivään jatkuvat Rompe-
markkinat laittaa tavaran 
kiertämään. Tavaraa on ai-
van laidasta laitaan, voit löy-
tää vanhaan mopoosi osia, 
tai vaikka koko mopon. Ko-
neita, laitteita ja vimpaimia 
on riittämiin. Hae vaikka 
kunnostettu ruohonleikku-
ri. Koskaan ei voi tietää, mi-
tä tarpeellista löytyy. 

Leppihallin Rompetoril-
ta voi löytää vaikka Arabian 
kupin, joka puuttuu kokoel-
mistasi, myös vanhat kirjat 
ovat löytäneet tiensä toril-
le, samoin kuin esimerkiksi 
autojen pienoismallit. Myös 
vaatteita on, sekä uutta että 
vanhaa. Leppihallin Rom-
petorista onkin muodostu-
nut koko perheen tapahtu-
ma, jossa on ostettavaa ja 
nähtävää jokaiselle.  

Rompetori järjestetään 
nyt jo 13. kerran ja näyttää 
siltä, että tulossa on ennä-
tysvuosi. Myyjiä on tulossa 
laajalta alueelta, joista Hel-
sinki, Riihimäki, Turku, 
Laitila, Rauma, Pori, Kan-
kaanpää, Vammala ja Tam-
pere – ympyrän sisältä kui-
tenkin suurin osa. Satakun-

ta myyjää pääsee mukaan,  
monet ovatkin olleet mu-
kana joka vuosi. Vuodes-
ta toiseen Rompetorilla on 
käynyt noin 2000 ihmistä. 
Kierrätys ja kestävä kehitys 
kiinnostaa. 

Kierrätysaate on voi-
mistunut vuodesta toiseen; 
Toimivaa, mutta tarpee-
tonta laitetta tai tavaraa ei 
kannata romuttaa tai heit-
tää pois, vaan sen voi tar-
jota uudelleen käyttöön. 
Lisäksi on paljon tavaraa, 
mitä ei enää valmisteta, 
vaan sen voi löytää ainoas-
taan Rompetorilta. 

Rompetori järjestetään 
talkoilla, joihin osallistuu 
lukuisa joukko lähiseudun 
ihmisiä. Ilman innokkai-
ta talkoolaisia tapahtumaa 
ei pystyttäisi järjestämään-
kään. Rompetorin järjes-
täjä, Kanteenmaan ky-
läyhdistys pyrkii osaltaan 
luomaan ja parantamaan 
edellytyksiä maaseudul-
la asumiseen ja yrittämi-
seen. Yhdistyksen toimin-
taan voi tutustua osoittees-
sa: www.kanteenmaa.info. 
Sivuilta löytyy myös lisä-
tietoa Rompetorista. 

Rompetorilla ei tarvitse 
kärsiä nälkää, sillä paikalla 
on kahvio, makkarakoju ja 
letunpaistajat. 

Leppihalli löytyy 2 -tien 
varresta Humppilan ja 
Huittisten puolivälistä. 

Sylväällä ollaan 
taas simassa
Sylvään koulun vanhem-
painyhdistys ry sekä kou-
lun opettajan ja oppilaat 
järjestävät jälleen ensi vii-
kon keskiviikkona ”Simas-
sa Sylväällä” -tapahtuman. 
Illanvietto alkaa kello 18 ja 
tuotto menee kokonaisuu-
dessaan koulun oppilaiden 
hyväksi.

Ohjelmassa on oppilai-
den, tukioppilaiden ja opet-
tajien esityksiä sekä leikki-
mielinen ”Tartum mikro-
vooniin 2” -kilpailu. Vap-
puista tarjoiluakaan ei ole 
unohdettu. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita niin kou-
lun oppilaat, vanhemmat, 
ystävät kuin sukulaisetkin.

Roskalavalta partioparaatiin
Kolmesta pyörätuolista kaksi päätyy ensi sunnuntaina Tampereen partioparaatiin

 Aila Kaski

Terveyskeskuksen laitos-
mies  Martti Mäensivu  oli 
heittämässä roskalavalle käy-
töstä poistettuja pyörätuoleja, 
kun kierrätys astui kuvioihin. 
Mäensivu lahjoittikin tuolit 
Karkun Samoojien sisupar-
tiolaisille. Mäensivu kertoo, 
että huonommat tuolit heite-
tään roskalavalle ja viedään 
romuttamolle, parempia kor-
jataan ja lähetetään jopa Inti-
aan. Nämä kolme tuolia oli jo 
tuomittu romuiksi, kun parti-
olaiset päättivät kokeilla, tu-
lisiko niistä vielä käyttökel-

poisia. Sisupartiossa on suuri 
tarve pyörätuolieille, koka ne 
mahdollistavat marssimisen 
muiden partiolaisten mukana.

Emme mitenkään jaksa-
neet uskoa, että tuolit olisi-
vat valmiita jo ensi sunnun-
taiksi. Työtä oli todella paljon. 
Renkaat piti uusia ja varaosia 
hankkia, mutta jälleen koim-
me iloisen yllätyksen. Ennen 
kuin ehdimme edes kysele-
mään varaosia tuoleihin, sas-
tamalalaisen Tradotimin toi-
mitusjohtaja  Uolevi Kuut-
ti    tarjoutui kustantamaan 
korjauksen ja varaosat ja hei-
dän myyntiedustajansa  Antti 
Oinas teki työn meille ilmai-
seksi. Nyt tuolit ovat kulku-
kelpoisia,  tulevaisuudessa pi-
tää vielä suorittaa istuintyyny-
jen verhoilu. Kiitollisin mielin 
tulemme käyttämään tuoleja 
useasti retkillämme aina, kun 
kelit sen vain sallivat.

Tradotim toimitusjohtaja 
Uolevi Kuutti (vasemmal-
la) ja myyntiedustaja Ant-
ti Oinas toivat tempauk-
sellaan hyvän mielen sisu-
partiolaisille.

Vammalan ammattikoulun 
Slovakia-yhteydet toimivat

 Hannu Virtanen

Vammalan ammattikoulun 
monista kansainvälisistä yhte-
yksistä näinä huhtikuun päivi-
nä hyvin todellisina tuntuvat 
siteet Slovakian Púchoviin. Si-
käläisestä yhteistyökoulusta 
nimittäin saapui kuun alussa 
kuusi opiskelijaa työssäoppi-
misjaksolle. 

Oppilaat ovat Vamma-
lan ammattikoulun kannalta 
tietenkin tutuilta aloilta, sil-

lä neljä heistä on kumialan ja 
kaksi metallialan opiskelijoita. 
Vaihtonsa ajan he työskentele-
vät oman alansa osastoilla am-
mattikoululla.

Jakson alussa vieraana oli 
myös oppilaitoksen rehtori, 
ja koko työssäoppimisjakson 
ajan ryhmän mukana on myös 
yksi opettaja. 

Vastaavasti Vammalan am-
mattikoulusta on viime vuo-
sina vieraillut kansainvälisen 
vaihto-ohjelman puitteissa se-
kä opiskelijoita että opettajia 
púchovilaisessa kumppani-
koulussa. 

Púchov sijaitsee parin tun-
nin matkan päässä Slovakian 
pääkaupungista Bratislavas-
ta ja on kooltaan Sastamalan 
luokkaa. Siellä on parikym-
mentä tuhatta asukasta. 

Slovakialaisessa yhteistyö-
koulussa on 750 opiskelijaa. 
Kumi- ja metalliosastojen li-
säksi opiskelijat ammentavat 
oppejaan muun muassa ke-
mian-, muoti- ja somistus-
aloilta.

Huhtikuun ajan Vamma-
lan ammattikoululla opis-
kelee kuusi nuorukaista 
slovakialaisesta yhteistyö-
koulusta. He ovat metalli- 
ja kumialan opiskelijoita.

Käännöskisan Suomen osakilpailun voitto Lauttakylän lukioon 

Palkintomatkalla Brysselissä
 Tiia Kinnunen

Keskiviikko 24.3. 2010, 
matkustuspäivä

Aloitimme matkan isä-
ni kanssa noin kello kaksi-
toista, jolloin lähdimme aja-
maan kotoa Köyliöstä kohti 
Helsinki-Vantaan lentokent-
tää. Matkalla piti vielä käy-
dä täydentämässä varustusta 
Brysselin keväiseen säähän 
soveltuvalla takilla ja kengil-
lä, mutta olimme siitä huoli-
matta lentokentällä hyvissä 
ajoin. Lentomatka sujui var-
sin mukavasti lentokorkeut-
ta ja jäljellä olevan matkan 
pituutta monitorista seurail-
len. Brysselin lentokentälle 
saapuminen oli melko mie-
lenkiintoinen kokemus, sil-
lä kenttä oli valtava! Vaikka 
ulos löytäminen vähän jän-
nittikin, ei se loppujen lo-
puksi ollut edes kovin vai-
keaa hyvien opastuskylttien 
avulla. 

Koska olimme matkusta-
neet pelkkien käsimatkatava-
roiden kanssa, suoriuduim-
me tullin läpi huomattavasti 
muita matkustajia nopeam-
min. Tullin ulkopuolella vas-
tassa oli useita miehiä erilais-
ten kylttien kanssa, mutta yh-
dessäkään ei lukenut Juvenes 

Translatores tai meidän ni-
meämme, niin kuin minulle 
lähetetyssä sähköpostissa oli 
sanottu. Vähän aikaa odotel-
tuamme lähestyimme mies-
tä, jonka kyltissä luki Euro-
pean Commission. Mies ei 
puhunut juurikaan englan-
tia, mutta onnistuimme sel-
vittämään, että juuri hän oli 
vastassa meitä ja kahta muu-
ta voittajaa. Väärän kyltin 
vuoksi miehen luo ei löytä-
nyt tietään kukaan muu kuin 
me, joten saimme yksityi-
sen minibussikyydin hotel-
lille. Hotellilla meitä odotti 
Anna Holmén tervetuliaispa-
ketin kanssa, joka sisälsi oh-
jelman, paluumatkan aikatau-
lun, Brysselin kartan ja tietys-
ti belgialaista suklaata.

Kun olimme kirjautuneet 
sisään hotelliin, oli vuoros-
sa illallinen hotellin ravin-
tolassa muiden voittajien 
ja heidän vanhempiensa tai 
opettajiensa kanssa. Syödes-
sä tutustuin espanjalaiseen 
ja belgialaiseen voittajaan ja 
heidän vanhempiinsa sekä 
hollantilaisen tytön opetta-
jaan. Ruoan jälkeen lähdim-
me vielä ulos, minä nuorten 
kanssa ja isäni vanhempien 
ja opettajien kanssa. Kaikki 
olivat oikein mukavia tyyp-
pejä ja ilta oli hauska. Nuk-
kumaan mentiin kuitenkin 

ajoissa, sillä seuraava päivä 
oli täynnä ohjelmaa.

Torstai 25.3. 2010, 
palkintotilaisuus

Tapaaminen hotellin aulas-
sa oli kello 10 aamulla. Si-
tä ennen söimme herkullisen 

hotelliaamiaisen ja valmis-
tauduimme lähtöön. Meidät 
kuljetettiin kahdella bussilla 
Euroopan komission raken-
nukseen, jossa palkintosere-
monia pidettiin. Meille annet-
tiin nimilaput ja turvatarkas-
tuksen läpi mentyämme pää-
simme saliin, jossa seremonia 

pidettiin. Käännöstoimen pää-
osaston pääjohtaja Karl-Johan 
Lönnroth ja EU-komissaa-
ri Androulla Vassiliou pitivät 
puheet ja jakoivat palkinnot. 
Lönnroth onnitteli jokaista 
voittajaa näiden omalla äidin-
kielellä, vaihtelevalla menes-
tyksellä. Seremonian jälkeen 

tarjottiin lounas, ja matka jat-
kui käännöstoimen pääraken-
nukseen, jossa suomalainen 
kääntäjä kertoi minulle työs-
tään ja kyseli omasta kiinnos-
tuksestani kieliin ja kääntämi-
seen. 

Tutustumiskierroksen jäl-
keen oli vielä toinen, hieman 
epävirallisempi seremonia, 
jossa jokaiselle voittajalle an-
nettiin lahjaksi kirja. Kirja oli 
aina kirjoitettu sillä kielellä, 
mistä kukin voittaja oli kään-
tänyt toiselle kielelle kilpai-
luun osallistuessaan. Itse sain 
siis englanninkielisen kirjan 
nimeltä When we were bad. 
Tämän jälkeen meillä oli kak-
si tuntia vapaa-aikaa. Valitet-
tavasti emme ehtineet tut-
kimaan Brysseliä, sillä bus-
simme hajosi kesken matkan 
hotellille ja jouduimme käve-
lemään loppumatkan. Hotel-
lille päästyämme vapaa-ajasta 
oli jäljellä enää parikymmen-
tä minuuttia, eikä siinä oikeas-
taan ehtinyt tehdä muuta kuin 
valmistautua syömään. Illalli-
sen söimme läheisessä ravin-
tolassa, joka oli varattu koko-
naan meille. Ruoka oli mah-
tavaa ja mukavassa seurassa 
syöminen rentoutti raskaan 
päivän jälkeen. Myöhemmin 
illalla lähdimme vielä kaupun-
gille samalla porukalla kuin 
edellisenäkin iltana.

Perjantai 26.3. 2010, 
paluupäivä

Aamulla kokoonnuimme 
jälleen hotellin aulaan. Sii-
tä lähdimme bussikyydillä 
Magritte-museoon, jossa oli 
esillä belgialaisen surrealis-
tin, René Magriten maaluk-
sia. Koska lähes kaikkien len-
to tai juna kotiin lähti eri ai-
kaan, osalla voittajista oli 
hyvinkin tiukka aikataulu. 
Tästä syystä emme ehtineet 
kiertää koko museota, vaan 
kierros jäi kesken. 

Ehdimme kuitenkin näh-
dä paljon hienoja maalauk-
sia, ja käynnistä jäi hyvä mie-
li. Kävisin mielelläni museos-
sa uudestaankin oikein ajan 
kanssa.

Meidän lentokenttäkul-
jetuksemme lähti vasta kel-
lo kolme, joten meillä oli pa-
ri tuntia aikaa kierrellä Brys-
selin keskustassa. Etsim-
me Manneken Pis -patsaan 
ja ihailimme Grand Placea, 
otimme valokuvia ja kävim-
me syömässä. 

Matkalla lentokentälle kat-
selin vielä kaupunkia ikku-
nasta, mutta lento ja ajomatka 
kotiin menivät pitkälti nuk-
kuessa, sillä ohjelmantäytei-
set päivät olivat hauskuudes-
taan huolimatta olleet myös 
rankkoja.

Tiia Kinnusen ohjelma Brysselissä oli tiivis ja mielenkiintoinen.

Lauttakylän lukion toisen vuosikurssin opiskelija 
Tiia Kinnunen voitti Juvenes Translatores -kään-
nöskisan Suomen osakilpailun ja pääsi palkinto-
matkalle Brysseliin.
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Vammalan Autokeskus Ky
Palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15, su 11-15. Tervetuloa reiluille autokaupoille!

Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi 

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

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

CITROEN C5 2.0i 5-ov., 275 tkm, ilmastointi/
2-kanav.-autom.säät., radio/CD-ajotietokone, 
irrot.vetok., m-lämm.+sisäp., 2-renk./aluv. ym.
TODELLA SIISTI JA VIRHEETÖN!  ................ -01

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

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

NISAN ALMERA 1.5 Confort 5-ov., vain 145 tkm,
ilmastointi, 2-renk./kesäp.-aluv., m-lämm.+sisäp., 
vetok., huoltokirja.
ERITTÄIN SIISTI JA VIRHEETÖN! ................. -00

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

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

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

NISSAN NOTE 1.4 Active es.auto, 500 km,
rek. 3/10, ilmastointi, radio/CD-ajotietokone, 
2-renk.,  sumuvalot, ESP/ABS, Bluetooth ym.
TOSI MUKAVA JA TILAVA, TULE KOEAJOLLE! -10

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

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

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

19.500

ALFA-ROMEO 2.0 JTS, 103 tkm, ilmastointi/
autom.-2-kanav., radio/CD, 2-renk./aluv., m-
lämm.+sisäp.
SPORTTINEN JA TYYLIKÄS ITALIALAINEN   -03

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

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

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

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

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

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

10.900

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

7.500

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

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

PEUGEOT 407 SW 2.0 Confort, 89 tkm, 2-kanav. 
autom.ilmast., radio/CD/ajotietokone, sumuvalot, 
irr.vetok., m-lämm.+sisäp., ESP/ABS, 7xAirbag 
ym. TOSI KAUNIS, LASIKATTOINEN FARKKU  -05

11.500

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

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

7.900

ILMASTOINTI

ILMASTOINTI

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

10.900

ILMASTOINTI ILMASTOINTI

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

ILMASTOINTI
DIESEL

ILMASTOINTI

9.900

8.500

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

3.500

ILMASTOINTI

VIIKONLOPPUNÄYTTELY SASTAMALASSA LA 10-15 • SU 11-15

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

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

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

12.500

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

2.350

1.590

AUT. ILMASTOINTI

13.500

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

PEUGEOT 106 1.4 XR 3-ov., 230 tkm, 2-renk.,
radio/CD, m-lämm.+sisäp., kats. 11/09.
NÄTTI PIKKUPÖSÖ EDULLISESTI  ............... -92

2.6503.500

ILMASTOINTI

12.500

3.500

990

ILMASTOINTI

11.500

5.950

8.500

ILMASTOINTI

7.900

3.500

8.900

5.950

8.500 sis. alv

ILMASTOINTI

12.500

ILMASTOINTI

10.500

ILMASTOINTI

12.900

ILMASTOINTI

OPEL VECTRA 1.6i 16V GL, 250 tkm, kats. 12/09, 
2-renk., radio/CD-MP3, vetok.., m-lämm.+sisäp., 
SIISTI - AJOLLEEN OK!  ................................. -96

1.900

ILMASTOINTIILMASTOINTI

ILMASTOINTI

AVOINNA
ARK. 9-17, LA 10-14

FIAT, CHRYSLER, CITROEN,
DODGE, JEEP-MYYNTI,
VAIHTOAUTOT
Pekka Heinonen 044 560 1262
Juha-Pekka Mykrä 044 560 1263

TOYOTA-MYYNTI, VAIHTOAUTOT
Henry Santaoja 044 560 1254
Olli Tuominen 044 560 1264

Näyttävätkö kaikki uudet autot mielestäsi samanlaisilta?
Ei kaikki, tule katsomaan. Autotalo Pelttarilla suuri pikkuautojen näyttely  perjantaina 9-17 ja lauantaina 10-14.

Nyt on mahdollisuus vertailla esimerkiksi näitä: 
Päätähti CITROEN DS3

Uutuusmalli CITROEN C3

ESITTELYSSÄ MYÖS: Uutuusmalli TOYOTA AYGO RED, YARIS SOL edition, URBAN CRUISER ja iQ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

UUSI CITROËN DS3 VTI 120 HV alk. 19 997,06 € (autoveroton svh alk. 15 940 € + autovero  
4 057,06 € CO2 -päästöllä 136 g/km) + toim.kulut 600 € = 20 597,06 €. Yhd.kulutus alk. 5,9 
l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

ENSIMMÄINEN 
UUDEN DS-SARJAN 
CITROËN.

ENSIESITTELYSSÄ PE 23.4. KLO 9-17 LA 24.4. klo 10-14

FIAT 500,  PUNTO EVO  ja PANDA ALFA ROMEO MITO t-jet 155
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Pesäpallon PML-koulutus sai 
erinomaisen vastaanoton Sastamalassa
Pesisjuniorin monipuolinen 
liikunta -koulutus (PML) ke-
räsi Sastamalaan Varilan kou-
lulle 29 innokasta oppijaa. E-F 
-junioreiden ohjaajille kyse 
on yleensä ensimmäisestä val-
mennuskoulutuksesta.

Oppi olikin arvokasta. Kol-
men maakunnan, Hämeen, 
Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men yhteistyönä toteutettu 
koulutus antoi monipuoliset 
eväät osallistujille. Hermos-
ton kehitys, lapsen oppimisen 
tukeminen liikunnan avul-
la, perusliikkeet ja liiketekijät, 
pelaamalla oppiminen, oman 
kehon käyttö sekä rytmitykset 
ovat merkittäviä osa-alueita, 
kun  mietitään alle 12-vuoti-
aiden junioreiden liikkumista.

Kaikkien 29 osallistujan 
kasvot loistivat päivän päät-
teeksi kilpaa auringon kans-
sa. Mukana oli paljon tule-
van kesän pesiskouluohjaa-
jia, mutta joukkoon mahtui 
myös junnujoukkueiden val-
mentajia ja muuten vaan asi-
asta kiinnostuneita, kertoo 

Hämeen Pesäpallon alueke-
hittäjä Inga Ärnfors. Pesäpal-
loliiton Naperoleirillä edelly-

tetään ohjaajilta  joko PML-
koulutuksen suorittamista 
tai pesiskouluohjaajan tut-

kintoa. Tenavaleiriä varten 
tulee suorittaa joko PML- tai 
JPVT-tutkinto.

Osallistujat saivat arvokasta oppia PML-koulutuksesta Sastamalassa. Kuva: Mika Mi-
kola.

Sarja-
maastojen 
tulospostia
Kiikan Riennon ja VsV:n 
yhteiset sarjamaastot 
juostiin 15.4. Kiikan pu-
ruradalla.

Kisat jatkuvat huo-
menna torstaina kel-
lo 18.00 Hopun purura-
dalla.
T3
1) Minea Mäki-Soini 
30,7, 2) Nella Hituri 43,3, 
3) Iida Kiviniity 1.51,0.
P3
1) Kalle Haunia 27,6, 2) 
Sulo Kaunisto 28,8, 3) 
Axu Sillanpää 29,9, 4) Jo-
hannes Ojansivu 43,9, 5) 
Arttu Inkinen 45,1, 6) 
Joose Tiensuu 49,8, 7) 
Wertti Rintala 1.03,0.
T5 
1) Hilma Lehtimäki 26,3, 
2) Elina Kansanaho 29,3, 
3) Nea Sillanpää 30,1, 4) 
Iisa Hurula 31,6, 5) Jami-
na Ketonen 34,5, 6) Lin-
nea Järvinen 51,4.
P5
1) Max Heinonen 23,2, 
2) Niilo Kaunisto 24,1, 
3) Mikael Inkinen 24,8, 
4) Riku Reiman 25,7, 5) 
Weetu Rintala 27,4, 6) 
Hermanni Lähde 27,9, 
7) Veeti Pesonen 38,3, 8) 
Miika Tiensuu 50,6, 9) 
Kevin Karaus 1.13,0.
T7
1) Lilli Virtanen 1.14, 
2) Anni Nieminen 1.19, 
3) Helmi Finska 1.21, 4) 
Emma Junnila 1.24, 5) 
Silja Kero 1.25, 6) Jessi-
ca Junkkala 1.26, 7) Meli-
na Järvinen 1.26, 8) Ron-
ja Virtanen 1.29, 9) Ee-
va Hituri 1.30, 10) Wil-
ma Rintala 1.32, 11) Petra 
Virtanen 1.34, 12) Vuok-
ko Ollila 1.38, 13) Jut-
ta Ketonen 1.49, 14) Vil-
ma Pouru 2.00, 15) Anna 
Liukko-Sipi 4.17.
P7
1) Petro Mäki-Soini 1.17, 
2) Niklas Hituri 1.24, 3) 
Veikka Westergren 1.31, 
4) Rasmus Oksanen 1.31, 
5) Daniel Karaus 1.34, 6) 
Leevi Laikko 1.37, 7) Leo-
pekka Vuorinen 1.45, 8) 
Joonas Mäkinen 1.59, 9) 
Jalmari Kansanaho 2.08, 
10) Roope Pesonen 2.35.
T9 1km
1) Hanna Nisu 4.24, 2) 
Petra Jalo 4.25, 3) Pilvi 
Jalo 4.28, 4) Aliina Fins-
ka 4.37, 5) Pepita Mäki-
Soini 4.42, 6) Venla Väl-
läri 4.43, 7) Julia Junkkala 
4.51, 8) Kiia Korpela 5.14, 
9) Marika Tiensuu 6.12.
P9 1km
1) Mikko Ylinen 4.41, 2) 
Jeremias Saukola 4.47, 3) 
Ilari Kansanaho 4.51, 4) 
Juuso Junnila 5.08, 5) Sa-
muli Kero 5.23, 6) Matias 
Inkinen 5.37.
T11 1km
1) Laura Leppäniemi 
4.36, 2) Hilda Ylipai-
no 4.54, 3) Aino Haunia 
4.56.
P11 1km
1) Joonatan Junkka-
la 4.06, 2) Santeri Jalo-
nen 4.06, 3) Teemu Ter-
ho 4.11, 4) Aleksi Inki-
nen 4.17, 5) Ilmari Kan-
sanaho 4.19, 6) Luukas 
Vuorinen 4.45, 7) Mar-
kus Alajoki 5.30.
T13 2km
1) Naomi Mäki-Soi-
ni 8.34, 2) Jenna Jalo-
nen 8.47, 3) Pinja Jalo 
10.22, 4) Minette Mäki-
nen 10.24.
P13 2km
1) Ardon Mäki-Soini 
7.41.
T15 2km
1) Marianne Viitamaa 
7.48, 2) Liisa Laikko 8.33, 
3) Ella Haunia 9.04. 
N17 2km
1) Katri Lylynperä 7.34.
M17 2km
1) Samu Kiviniitty 7.45.

Suomen paras yksipäiväinen kilpailu

Levoranta-turnaus 
keräsi 94 shakinpelaajaa
Vammalan Shakkikerhon ja 
Levorannan autoliikkeen jär-
jestämään nopean shakin kil-
pailuun osallistui peräti 94 
pelaajaa ympäri maata. Sun-
nuntaina Levorannan auto-
liikkeessä pelatussa turnauk-
sessa oli mukana useita maa-
joukkuetason pelaajia. Voiton 
vei turnauksen kakkoseksi si-
joitettu Mika Karttunen Tam-
pereelta.

Levorannan shakkiturna-
uksella on jo pitkät perinteet, 
sillä sitä on pelattu jo yli 10 
vuoden ajan. Turnauksen pis-

ti aikoinaan alulle Matti Levo-
ranta, joka itsekin oli shakin 
harrastaja. Nyt tämä turna-
us on todella vakiinnuttanut 
paikkansa yhtenä suomalai-
sen shakkivuoden kohokoh-
tana. Osanottajamäärältään 
ja tasoltaan Levoranta-turna-
us on Suomen paras yksipäi-
väinen kilpailu. Turnaus pe-
lataan 15+15 min. peliajoilla.

Mukana maan kärkeä

Turnauksessa on perinteises-
ti hyvät palkinnot, mikä hou-

kuttelee mukaan myös maan 
kärkipelaajia. Nyt ykköseksi 
oli rankattu Velhojen Tapani 
Sammalvuo, joka on nopeassa 
pelissä ollut vuosia Suomen 
terävintä kärkeä. Nyt Sam-
malvuo kuitenkin jäi palkin-
tosijojen ulkopuolelle. Sen si-
jaan Mika Karttunen esitti 
todella vahvaa peliä ja voit-
ti ylivoimaisesti tuloksella 
6,5/7. Toista sijaa 5,5 pisteellä 
pääsivät jakamaan turkulai-
set Risto Tuominen ja viime-
vuotinen turnausvoittaja Vil-
ka Sipilä. 

Vammalan Shakkikerhon 
liigajoukkueesta mukana oli-
vat kaikki seuran omat kasva-
tit. VammSKin pelaajat taisteli-
vat palkintosijoista aivan kalk-
kiviivoille asti, mutta jäivät täl-
lä kertaa niukasti terävimmän 
kärjen ulkopuolelle. Kuuden-
neksi sijoittunut Henri Pohja-
la hävisi viimeisen pelin toista 
sijaa jakaneelle Sipilälle ja seit-
semänneksi sijoittunut Rauno 
Järvinen puolestaan hävisi vii-
meisen pelin voittaja Karttu-
selle. Molemmille voitto olisi 
tiennyt mitalisijaa. Pohjalan ja 
Järvisen takana seuraavina oli-
vat VammSk:n Mikko Niemi 
ja Arto Satonen. Koko nelikko 
keräsi pistemäärän 4,5/7. Kol-
meen pisteeseen päätyivät Jus-
si Kauko ja Jarmo Hautaniemi, 
Kalle Tanni sai 2,5 pistettä. 

Turnaus oli jaettu vahvuuslu-
kujen mukaan A-ja B-ryhmään. 
B-ryhmässä eli alle 1900-selois-
ten ryhmässä oli peräti 56 pe-
laajaa. Turnauksen voitti ylivoi-
maisesti Porin Miro Leppäkos-
ki tuloksella 6,5/7. Hän varmisti 
voiton viimeisen kierroksen ta-
sapelillä Turun Tom Erikssonia 
vastaan. Toista sijaa jakoi Eriks-
sonin lisäksi Turun Riku Kos-
kinen, Hyvinkään Seppo Puk-
kinen , Helsinkin Henrik Järn-
ström ja Seinäjoen Marko Tai-
pale. B-ryhmässä palkittiin 
myös alle 1600-seloinen. Tä-
män kilpailun voitti työpaikal-
laan pelannut VammSKn Matti 
Mäensivu neljällä pisteellä.Levorannassa shakin pelaajia riitti tunkokseen asti. 

”Pelaajat 

taistelivat 
loppuun asti.

VAMMALASTA

HUITTISISTA

Antti Laakso 03-5127742
Matti Mäensivu 03-512 7713
Ville Leikkanen 03-512 7716

Valtatie 12, Vammala
Juha-Matti Mäntylä 03-5127718
Aulis Ylönen 03-512 7711

Kauppiaskatu 3, Huittinen

Huittinen  Vammala  Rauma  Ikaalinen

Tapani Haavisto p. 0500 739 669    Jarno Land 050 361 0958

Ford Hyötyajoneuvo-
päivät to-pe 22.-23.4.
Huipputarjouksia hyvistä vaihdokeisa

Upea 4-veto automaatti, kaikki kohdallaan, va-
pauttaa Sinut nauttimaan liikkeestä. 71 tkm

Honda Cr-v 2.0i-Vtec ES 5d Autom. -04
Koe miten helppoa autoon on istua ja nousta
pois. Vaivaton automaattivaihteisto, ilmast.,
2xrenk., lohkol. ja sisäp., kats. 2/10, 84 tkm

Opel Meriva 1,6 16V Enjoy 5d Easytronic -04

Alvillinen, pitkä, korkea, siisti ja vähänajettu!
Vaneroitu tavaratila, vetok., 2xrenk., Eberi +
kello, 77 tkm

Ford Transit 300L 2,2TDCi -06

Pieni on kaunista, kuka näin nätistä on malttanut
luopua? Siisti, vähänajettu, 2xrenk., alut, keskusl.,
lohkol. ja sisäp., h-kirja, 108 tkm

Renault Clio RN 1,4 3d -00
Söpön näköinen hyvän mielen tuoja! Ilmastoin-
ti, 2xrenk., lohkol. ja sisäp., keskusl., CD, juuri
katsastettu, 64 tkm

Ford Ka 1,3i 70hv Color 3d -03

Terhakka pikkukissa odottaa uutta kesyttäjää!
Ilmastointi, 2xrenk., CD, sähköikk., kaukos. kes-
kusl., h.kirja, kats. 4/2010, 76 tkm

Citroen C2 1,4i Tonic -05

Hyödynnä mahtava tarjous
autokaupan yhteydessä

SUPEREDULLINEN LEVORANTAKASKO!
249 e/vuosi - kun auton myyntihinta on 4.000-30.000 e
299 e/vuosi - kun auton myyntihinta on 30.000-60.000 e
Kattava vakuutus alle 12-vuotiaille vaihtoautoille

Ford Transit 300M 2,2TDCi Van -08

Luokkansa tilavin, menee upeasti, vain yhdellä
ollut, juuri katsastettu! Ilmastointi, 2xrenk., lohkol.
ja sisäp., CD, 71 tkm

Ford Fiesta 1,3 70 hv Amb. 3 d -07

Volvo viimeisen päälle, Suomi-auto, autom.vaiht.,
autom.ilmast., 2xalut, vaalea nahkaverh., vetok.,
kattoluukku, 159 tkm

Volvo V70 2,5T Titanium AT -04

5-sylinterinen 225 heppanen Focus ST Herkullista
kyytiä! 1-om., Aut.ilm., ESP, 2xalut, lohkol. ja
sisäp., kats. 4/2010, 99 tkm

Ford Focus 2,5 ST 225hv 5 d -07
Oikeasti tilava ja elegantisti viihtyisä tila-auto
seitsemälle, kaikin mukavuusvarustein, plussana
lasikatto, 2xalut, 124 tkm

Ford S-max 2,0 145hv Trend 7 h -06

Kylmäkuljetukseen varustettu lämpöeristetty
takaosa, takuu voimassa, sis: ALV, 47 tkm

Volkswagen Transporter 1.9TDI
Kylmäkoneistolla -08Ei oo autolla ajeltu turhaan!! vain 104000km

ja edessäpäin vaikka kuinka paljon.

Opel Corsa 1,4i Swing 4d -93

Tehotykki 2 litrainen, ilmastoitu ja tyylikäs, petojen
sukua, (ei suden), 138 tkm

Fiat Marea 150 HLX  2.0i  4d -01
3.990

18.450

2.490 29.890

10.890

4.890

10.890

22.890

22.890

6.490

On niin nätti... vähänajettu automaatti naisomis-
tajalta! Autom.ilmast., 2xalut, vak.nop., CD, merk-
kihuollot tehty säännöllisesti, 41 tkm

Honda Jazz 1,4i LS CVT AT -08
15.89017.890

24.890

8.450

21.890

Saksassa tehty Hilux pienillä metreillä, juuri
leimattu, 182 tkm

Volkswagen Taro Pick-Up 2,4d -92
3.490
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HENKILÖAUTOT
Audi A3 Sportback Attraction 1,6 75 kW 
tiptronic-aut. 84tkm -06 19.990
Audi A4 Avant 2,0 TDI 103 kW multitronic-aut.  -05 21.990
BMW 120 d E82 Coupé 29tkm -08 31.990
BMW 330 dA touring  -01 13.990
Chevrolet Epica 4-ov LT 2,0 AT5 54tkm -06 16.990
Chevrolet Nubira 1,8 CDX 4-ov M/T ECC 34tkm -06 10.990
Chrysler Sebring 2,0 CRD M6 Limited  -07 14.990
Citroen C5 2,0i 16v SX Break 117tkm -04 10.990
Citroen C5 HDi 136 Exclusive Break Autom. 205tkm -07 14.890
Daewoo Kalos 1,2 8V SE 5d 96tkm -04 4.990
Fiat Albea 1,4 Sedan 4tkm -07 9.990
Fiat Punto 60 Torino 3d 36tkm -06 7.490
Ford Fiesta 1,4 80hv Limited M5 5-ovinen 40tkm -08 12.890
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 Juhlamalli 
M5 Sedan 28tkm -06 15.980
Ford Focus 1,6 100hv Trend X Juhlamalli 
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 Limited Wagon AC 143tkm -04 9.990
Ford Focus 1,8TCI Ghia Sedan 181tkm -99 6.890
Ford Mondeo 1,6i Ambiente 4d AC  -00 3.990
Ford Mondeo 1,8 TDCi 125 hv Econetic  5-ov 54tkm -08 26.990
Ford Mondeo 1,8i 110hv Ambiente Sedan 4d 124tkm -03 9.890
Ford Mondeo 1,8i 110hv 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 Autom. 
Trend  STW 179tkm -07 21.890
Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 hv pf autom. 
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 Mondeo 2,5 V6 Ghia Wagon aut  -00 5.890
Ford S-max 2,0 TDCi 140hv  Autom. 
Titanium Business  7-p 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

Kia Sportage 2,0 CRDi 4WD EX  -05 11.990
Mazda 323 2,0 TD GLX 4d  -99 3.890
Mazda 6 Sport Wagon 1,8 Elegance 5d 77tkm -03 12.990
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 E 270 CDi Aut STW 7hlö  -00 9.990
Mercedes-Benz Slk 200 Kompressor A Roadster 86tkm -04 32.990
Mercedes-Benz Viano CDI 2,2 pitkä Aut 
Ambiente 6hlö 42tkm -07 47.990
Mini 1000 Kilpa-auto  -0 9.990
Mini Cooper Aut 32tkm -03 15.990
Mini Cooper d R56 Hatchback Aut. 28tkm -08 24.890
Mitsubishi Lancer 1,6 16V GLXi 4d  -95 1.990
Nissan Almera 1,5 Cool 4-ov. 121tkm -04 8.990
Nissan Almera 1,5 Luxury 4-ov. 77tkm -05 11.990
Nissan Almera 1,5 Visia+ 4-ov. 114tkm -05 9.990
Nissan Almera 1,5 Visia+ 5-ov. 90tkm -06 11.990
Nissan Almera 1,8 Tekna 3-ov. 105tkm -03 8.990
Nissan Almera 1,8 Visia+ 5-ov. 55tkm -06 12.990
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 1,4 65 Visia 5-vaiht. 5-ov. 37tkm -08 14.990
Nissan Note 1,6 81 Acenta 5-vaiht. 5-ov. 65tkm -07 13.990
Nissan Note 1,6 81 Tekna 5-vaiht. 5-ov. 51tkm -06 14.990
Nissan Primera 1,6 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 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 Signum 2.2 Elegance Direct 5d  151tkm -03 11.990
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 7-hlö 145tkm -04 22.990
Renault Laguna 1,6 16V Optima 79tkm -05 10.890
Renault Laguna Coupè Dynamique 2,0 
dCi 16V FAP 150hv 15tkm -09 39.990
Renault Megane Break 1,6 16V Confort 5d 36tkm -06 12.990
Renault Scenic Premium 1,6 16V Expression 200tkm -02 4.990
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 Autom. 97tkm -08 24.890
Skoda Octavia Combi 1,6 Ambiente AC 119tkm -02 9.990
Skoda Octavia Combi 1,9 GLX TDi 81kW AC  -00 3.990
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI Ambiente 185tkm -05 14.990
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 Turbo Comfort 135tkm -03 13.990
Skoda Superb 1,8 Turbo Comfort 106tkm -05 15.890
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 Yaris 1,3 VVT-i Linea Sol 5ov 85tkm -06 11.890
Volkswagen Golf 1,9 TDI 77 kW PowerDiesel 
4MOTION Trendline 4d 178tkm -06 16.990
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
Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI PowerDiesel 
74kW Firstline aut  -04 11.990
Volkswagen Passat Variant Luxline 1,9 TDI 
PowerDiesel 77 kW 59tkm -07 23.890
Volkswagen Polo 1,0 3d 89tkm -97 3.990
Volvo 850 Station Wagon SE 2,4 5d  -94 3.990
Volvo C30 1,8 (125 hv) man 30tkm -07 19.990
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 Maxi 2,8 JTD 3700 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 Van 1,3 70hv P-Auto 59tkm -07 8.990
Ford Ranger Pick-Up 2,5TD 4x4 201tkm -00 10.890
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 
av.3300 186tkm -03 12.990
Ford Transit Van kevytkuorma-auto 2,4TDi 
115 FT350L 64tkm -07 19.990
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
Opel Vivaro Van L2H1 2,0 CDTI 84kW/114hv 
MTA6 Easytronic (2900 179tkm -08 19.990
Renault Master Koppiauto 2,5 dCi 120hv P-Auto 84tkm -08 27.990
Toyota Hiace 2,5 D-4D 95 4ov pitkä 94tkm -07 19.990
Volkswagen Transporter 1,9d  -93 4.990

MOOTTORIPYÖRÄT+MOPOT
BMW K 1200 LT 69tkm -99 12.490
BMW R 1200 ST 22tkm -05 13.990
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 8.990
Honda Cb 600 F Hornet 5tkm -06 7.990
Honda Cb 600F Hornet 3tkm -07 9.990
Honda Cb 750K  -79 6.990
Honda Gl 1800 Gold Wing 17tkm -08 29.990
Honda Vtr 1000 F Firestorm 73tkm -97 3.990
Honda Vtr 1000F 24tkm -97 5.990
Husqvarna Sm  610 I.E 4tkm -08 7.990
Kawasaki En 6F 8tkm -06 6.990
Kawasaki Er 5 41tkm -00 3.990
Kawasaki Vn 800 Classic 22tkm -06 8.990
Kawasaki Zrx 1200 R 29tkm -06 7.990
Kawasaki Zrx 1200 S 39tkm -01 5.990
Kawasaki Zzr 1400 ABS 17tkm -07 12.990
Moto guzzi Griso 1100 20tkm -07 12.990
Suzuki Gs 500 E 46tkm -98 2.990

Suzuki Gsf 1200 Bandit 21tkm -04 6.990
Suzuki Gsf 1250 A Bandit 18tkm -08 8.990
Suzuki Gsx 1300R Hayabusa 9tkm -06 9.990
Suzuki Ls 650 SAVAGE  32tkm -97 4.990
Triumph Daytona 600 12tkm -03 6.990
Triumph Rocket iii 2300 16tkm -07 21.990
Yamaha Fz1-s 1000 17tkm -08 10.990
Yamaha Fz6-s S2 10tkm -07 7.990
Yamaha Fzs 600 61tkm -01 3.990
Yamaha Mt-03  3tkm -07 6.990
Yamaha Tdm 900 ABS 3tkm -08 9.990
Yamaha Xt 125 X 11tkm -08 2.990
Yamaha Xv 1600A WILD STAR 53tkm -99 10.990
Yamaha Xv 1900 A Midnight  Star 6tkm -08 14.990
Yamaha Xvs 1300A Midnight Star 1tkm -09 13.990
Yamaha Yzf-r1 R1 8tkm -08 15.490

ASUNTOAUTOT JA -VAUNUT
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 0 -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
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 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

Ostamme mopot,
moottoripyörät, mönkijät,

asuntoautot ja -vaunut.
Vaihdamme myös

halvempaan!
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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

Me tulemme taas, muistutetaan lauantaina

Motoristien kampanjapäivä 
näkyy myös Sastamalassa
Maija Latva

SMOTO (Suomen motoris-
tit ry) järjestää jäsenkerhojen-
sa kanssa Huomaa motoristit 
liikenteessä -kampanjapäivän 
tulevana lauantaina. Kampan-
ja näkyy myös Sastamalassa, 
Vammalan keskustassa torin 
tuntumassa kello 12-14 väli-
senä aikana. Tapahtumaa or-

ganisoi Vmax Club Finland, 
Vammalan moottoripyöräili-
jät ja Huittisten moottoripyö-
räilijät. 

-Tervetuloa tutustumaan 
ja kuulemaan, miten yhteis-
pelillä voimme tehdä liiken-
teen turvallisemmaksi kaikille 
tienkäyttäjäryhmille, toivot-
taa Vmax Club Finland Ry:n 
puheenjohtaja Risto Syrjä, jo-

ka istuu myös SMOTO:n hal-
lituksessa.

Moottoripyörien havaitse-
minen liikenteessä vaatii eri-
tyistä tarkkaavaisuutta, koska 
se jää liikenteessä pienuutensa 
vuoksi helposti havaitsematta. 
-Havaitsemista auttaa kuiten-
kin jo se, jos osaa odottaa nä-
kevänsä moottoripyöriä. Sik-
si tielläliikkujien kannattaa 

nyt virittää vastaanottimensa 
”moottoripyörä-kausi käyn-
nissä”  -asentoon. Kun osaa 
odottaa näkevänsä jotain, se 
helpottaa havaitsemista, Syr-
jä selvittää.

Tapahtumassa jaetaan 
”Huomaa motoristit” - esitet-
tä ja samalla on mahdollisuus 
tutustua paikallisiin motoris-
teihin ja moottoripyöriin.

Huomaamista ja  
huomaavaisuutta  lisätään 
puolin ja toisin näin:  

• Pidetään riittävä turvaväli eikä roikuta kiinni pus-
kurissa eikä takarenkaassa.

• Muistetaan kuolleet kulmat.  Autoilijana käänne-
tään  päätä, eikä luoteta pelkkiin peileihin ja mo-
toristina vältetään ajamista  kuolleissa kulmissa.

• Käytetään vilkkua ajoissa eikä yllätetä muita ar-
vaamattomilla liikkeillä.

• Kurkataan auton A-palkin  taakse,  motoristia 
isompikin jää  helposti katveeseen.

• Ei käännytä eteen ja muistetaan, että  lähestyvän 
moottoripyörän nopeus arvioidaan  usein väärin. 

Lauantaina Sastamalassakin muistutetaan muita tienkäyttäjiä siitä, että moottoripyöräkausi alkaa ja sitä myötä lii-
kenteeseen tulee taas uusi tienkäyttäjäryhmä. -Me motoristit halumme korostaa kaikkien tienkäyttäjien huomioon 
ottamisen tärkeyttä liikenteessä. Yhteispeliä tarvitaan, sanoo Vmax Club Finland Ry:n puheenjohtaja Risto Syrjä.

Voimaa verkostoista Pirkanmaalla

Kulttuurifestivaalit yhteistyössä
 Alueviesti

Pirkanmaan festivaalit -verkos-
tossa 27 pirkanmaalaista kult-
tuurifestivaalia tekee käytännön 
tarpeista kumpuavaa ja tavoit-
teellista yhteistyötä. Mukana on 
toimijoita niin Tampereen kau-
punkiseudulta kuin muualta 
Pirkanmaaltakin. Verkostossa 
ovat edustettuina taiteen kaik-
ki lajit. Vastaavanlaista maa-
kunnallista yhteistyötä ei löydy 
muualta Suomesta. 

Pirkanmaan ympärivuoti-
nen festivaalitarjonta houkut-
teli vuonna 2009 lähes 500 000 

kävijää.  Ammattimaisesti toi-
mivat Pirkanmaan festivaa-
lit haluavat parantaa toimin-
taansa yhä edelleen myös yh-
teistyön kautta. Toiminnallista 
yhteistyötä kehitetään Pirkan-
maan festivaalit - voimaa ver-
kostoista -hankkeessa. Verkos-
ton yhteistyö on tiivistynyt yh-
teisen hankkeen lisäksi vuonna 
2009 perustetun Pirkanmaan 
festivaalit ry:n myötä. Samaan 
verkostoon mahtuu niin kirk-
komusiikkia kuin hardrockia-
kin. -Yhdessä olemme enem-
män, toteavat Maiju Vuorenoja 
Sastamala Gregorianasta sekä 

Sauna Open Air Metal Festiva-
lia tuottava Jussi Santalahti. He 
molemmat korostavat alueelli-
sen yhteistyön merkitystä sekä 
verkoston antamaa monimuo-
toista vertaistukea.

 Pirkanmaan festivaalit ry:n 
hallinnoimaa hanketta rahoit-
tavat Euroopan aluekehitysra-
hasto, Pirkanmaan liitto, Luova 
Tampere -ohjelma sekä Ikaali-
nen, Sastamala, Nokia, Urjala, 
Valkeakoski, Orivesi ja Mänttä-
Vilppula. Pirkanmaan festivaa-
lit -verkostossa ovat mukana 
mm. Sastamala Gregoriana ja 
Vanhan kirjallisuuden päivät.
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Sekalaista

Punkalaitumen 
ilmiöpäivässä oli 
teemana piratismi
Arttu Lintunen, 
 Heidi-Maria Ulvinen, 
 Pia Kaunisto ja Tuomas 
 Vähä-Jaakkola

Punkalaitumen koulutoimel-
la on käynnissä ”Verkosta vir-
taa kouluihin” -hanke, jon-
ka lähtökohtana on valtakun-
nallisesti ilmiöpohjaisen ope-
tuksen ja oppimisen osuuden 
vahvistaminen peruskouluis-
sa. Hanke on osa laajempaa 
Liikenne- ja viestintäministe-
riön ”Arjen tietoyhteiskunta” 
-hanketta, joten Punkalaidun 
on kärkijoukoissa mukana ke-
hittämässä Suomea kohti tie-
toyhteiskuntaa

Ilmiöpohjaisuus monipuo-
listaa opetusta osana uudis-
tuvaa opetussuunnitelmaa ja 
oppimis- sekä opetuskulttuu-
ria. Ilmiöpohjaisessa opetuk-
sessa ja opiskelussa oppimisen 
lähtökohtana ovat kokonais-
valtaiset, todellisen maailman 
ilmiöt, joten opetus on sidok-
sissa arkipäivän ongelmiin. Il-

miöitä tarkastellaan kokonai-
sina, aidossa kontekstissa, ja 
niihin liittyviä tietoja ja taitoja 
opetellaan yli oppiainerajojen, 
perinteisen oppiainekohtaisen 
oppimisen sijaan.

Erilainen ja kiva päivä

Verkosta Virtaa -hankkeeseen 
liittyen Punkalaitumen Yh-
teiskoulussa järjestettiin vii-
me perjantaina ilmiöpäivä, 
jonka teemana oli piratismi. 
Päivän aikana oppilaat osal-
listuivat kahteen erilaiseen 
”Workshop”:iin, eli työpajaan, 
normaalin koulutyön sijaan. 

Kaikki työpajat liittyivät 
jollakin tapaa piratismiin, jo-
ko merirosvouksen tai teki-
jänoikeusrikkomusten kautta.  
Päivän ohjelmaan kuului me-
rirosvojen Facebook-profii-
lien tekemistä, köydenvetoa, 
lääkepiratismin tutkimista ja 
monenlaista muuta toimintaa. 

Opettajien Tanja Wallinin, 
Milla Seppälän ja Irene Ojain-

maan mielestä päivä oli kiva 
ja erilainen, mutta sen suun-
nittelua olisi kuulemma voi-
nut olla enemmän. Oppilai-
den mielestä parasta päivässä 
oli se, ettei tarvinnut kirjoja, 
eikä ollut normaalia koulua. 
Ilmiöpohjainen opetus tuntui 
kuitenkin monista oppilais-
ta mielenkiintoiselta ja asioita 
opittiin mukavassa ilmapiiris-
sä lähes huomaamatta.

Ilmiöpäivästä saadut ar-
vokkaat kokemukset toimivat 
osaltaan lähdetietoina tutki-
mukselle, joka tehdään ”Ver-
kosta virtaa kouluihin” -hank-
keen osana. Tutkimuksesta 
saatuja tietoja käytetään tu-
levaisuuden opetuksen suun-
nittelussa ja tuntijakojen teke-
misessä, mikä on muutenkin 
ajankohtainen aihe. Perusope-
tuksen tuntijakotyöryhmän 
suositusraportin on tarkoitus 
valmistua vielä tämän kuun 
aikana ja se luo suuntaviivat 
perusopetukselle tulevaisuu-
dessa.

Sauli Seppä, Samuli Tamminen, Janika Saari ja Anni Laurila tutkivat merirosvojen 
muinaisia reittejä.

Kieltenopettajat Milla Seppälä (vasemmalla) ja Irene Ojainmaa olivat tyytyväisiä il-
miöpäivään.

Bio Sastamala suosittelee

Näin koulutat lohikäärmeesi
Dreamworks-studion uu-
si seikkailukomedia sijoittuu 
raavaiden viikinkien ja hur-
jien lohikäärmeiden maail-
maan. Tarina keskittyy vii-
kinkiteinipoikaan, joka asuu 

Öystilän saarella, jossa taistelu 
lohikäärmeitä vastaan on suo-
rastaan elämäntapa. Päästäk-
seen heimonsa täysivaltaisek-
si jäseneksi pojalla on vain yk-
si tilaisuus todistaa kelpoisuu-

tensa heimolleen ja isälleen. 
Mutta kohdattuaan ja viimein 
ystävystyttyään haavoittuneen 
lohikäärmeen kanssa, pojan 
maailma kääntyy päälaelleen.

Ohjaus: Dean DeBlois ja 
Chris Sanders.
Suomenkielisen version dia-
logiohjaus: Annamari Metsä-
vainio
Pääosissa (suom. ääninä): 
Aksu Palmén, Jarmo Mäki-
nen, Iina Kuustonen, Hannu-

Pekka Björkman, Oskari 
Tamminen, Henri Piispa-
nen, Kristiina Wheeler ja 

Olavi Uusivirta.

Huittisten 
Kinoset 
suosittelee

Titaanien 
taistelu
Titaanien taistelu -elokuvas-
sa ihmiset joutuvat ratkaise-
vaan valtataisteluun kuninkai-
ta vastaan − ja kuninkaat ju-
malia vastaan. Mutta jumalien 
välinen sota on se, joka saattaa 
tuhota koko maailman. Ihmi-
senä kasvanut jumalan poika 
Perseus (Sam Worthington) 
ei pysty pelastamaan perhet-
tään kostonhimoiselta mana-
lan jumala Hadekselta (Ralph 
Fiennes). Koska Perseuksella 
ei ole enää mitään menetettä-
vää, hän tarjoutuu johtamaan 
vaarallista tehtävää, jonka ta-
voitteena on kukistaa Hades 
ennen kuin hän anastaa val-
lan Zeukselta (Liam Neeson) 
ja päästää maanpäällisen hel-
vetin valloilleen. Rohkeaa so-
turijoukkoa johtaen Perse-
us lähtee hengenvaaralliselle 
matkalle kiellettyjen maailmo-
jen uumeniin. Vastassaan Per-
seuksella on epäpyhiä demo-
neita ja hirmuisia petoja; hän 
voi selvitä matkastaan vain, jos 
hän hyväksyy jumalaisen voi-
mansa ja uhmaa kohtaloaan 
luoden omansa.

Elokuvasta esitetään hui-
kea 3D-versio kaikissa teatte-
risaleissa, missä se on mah-
dollista. Kolmiulotteinen elo-
kuvatekniikka tekee jumalis-
ta entistäkin vaikuttavampia, 
myyttisistä olennoista yhä 
kauhistuttavampia ja vie kat-
sojan yhä syvemmälle Perse-
uksen tarunhohtoiseen maa-
ilmaan.

Ohjaus: Louis Letemier ja 
käsikirjoitus: Travis Beacham, 
Phil Hay ja Matt Manfredi. 

Näyttelijät: Sam Worthing-
ton, Liam Neeson, Ralph Fien-
nes, Gemma Arterton, Mads 
Mikkelsen ja Alexa Davalos.

j j
Chris Sanders.
Suomenkielisen version dia-
logiohjaus: Annamari Metsä-
vainio
Pääosissa (suom. ääninä):
Aksu Palmén, Jarmo Mäki-
nen, Iina Kuustonen, Hannu-

Pekka Björkman, Oskari
Tamminen, Henri Piispa-
nen, Kristiina Wheeler ja 

Olavi Uusivirta.

Säkylä-seuralla logokilpailu
Säkylä-seura julistaa kilpai-
lun, jossa on tarkoituksena 
suunnitella Säkylä-seuralle 
oma logo. Logo valitaan ylei-
söäänestyksen perusteella.  
Kilpailu on avoin kaikille ja 
jokainen saa tehdä niin mon-
ta ehdotusta kuin haluaa.

Kilpailu on kaksivaihei-
nen. Logokilpailun raati va-
litsee saaduista ehdotuksis-
ta työt, jotka pääsevät yleisö-
äänestykseen. Lopullinen lo-
go valitaan yleisöäänestyksen 
perusteella.

Logoehdotukset toimite-
taan Säkylän pääkirjastoon  
tai seuran sihteerille suljetussa 

kirjekuoressa joko cd:lle tal-
lennettuna tai paperiversiona. 

Ehdotukset lähetetään ni-
mettömänä, jotta tekijän hen-
kilöllisyys ei vaikuta valintaan. 
Henkilötiedot laitetaan mu-
kaan kilpailukuoreen omassa 
suljetussa kirjekuoressaan.

Logon muoto ja sisältö

Logon pitää kuvastaa Säkylää 
tai säkyläläisyyttä. Ilmeeltään 
sen tulee olla riittävän selkeä 
ja yksinkertainen.

Toteutustapa on vapaa. Lo-
goehdotus voi olla yhtä hyvin 
piirretty tussilla kuin tietoko-

neohjelmallakin. Kisassa ar-
vostetaan enemmän loistavaa 
ideaa kuin teknistä osaamis-
ta. Näin kaikki voivat iästä ja 
koulutuksesta riippumatta 
osallistua kilpailuun. Lopul-
linen logo teetetään graafi sen 
alan ammattilaisella.

Logon lisäksi kilpailutyön 
pitää sisältää kirjallisen esi-
tyksen, jossa kilpailija kertoo 
vapaamuotoisesti logostaan ja 
perustelee omia valintojaan. 
Näin siksi, että briljantteja eh-
dotuksia ei ohitettaisi heikon 
teknisen osaamisen vuoksi.

Suunnittelukilpailun eh-
dotukset tulee jättää touko-

kuun loppuun mennessä. 
Yleisöäänestys järjestetään 
kesäkuussa. Logokilpai-
lun voittaja julistetaan elo-
kuussa. Voittaja ja parhaat 
logoehdotukset palkitaan.

Yleisöäänestykseen pää-
sevät ehdotukset esitellään 
seuran nettisivuilla ja pää-
kirjastossa. Äänestyspaik-
koina toimivat yhdistyksen 
verkkosivut ja pääkirjasto, 
jonka lisäksi äänestää voi 
seuran sihteerille lähetettä-
vällä postikortilla. Jokaisel-
la äänestäjällä on yksi ääni, 
jonka vuoksi äänestäminen 
tapahtuu omalla nimellä. 

Yle i s ö äänes ty ks e en 
osallistuneiden kesken ar-
votaan palkinto. 
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Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 26.4.
Aromikas lihakastike, ohra-
lisäke, lanttu-rusinaraaste
Ti 27.4.
Ruis-puolukkapuuro, juusto, 
tuorepala
Ke 28.4.
Kirjolohikiusaus, punajuu-
risalaatti
To 29.4.
Juustoinen broilerkeitto, 
ruisleipä, hedelmäpala
Pe 30.4.
Keit.nakit, uuniperunat, ke-
väinen salaatti

Ateriakokonaisuuteen kuu-
luu aina näkkileipä, levite ja 
juoma. Jos leipä on erikseen 
mainittu, aterialla tarjotaan 
tuoretta leipää. Ruokajuo-
mana suositeltavaa on maito 
tai piimä, janojuomana vesi 
tai laimennettu mehu. Muu-
tokset mahdollisia

Sastamalan päiväkotien ruokalista
 

Ma 26.4.
Aamupala: 4-viljanpuuro, tuorepala
Lounas: Aromikas lihakastike, ohralisäke, lanttu-rusinaraaste
Välipala: Grahamlihapiirakka

Ti 27.4.
Aamupala: Kauravelli, tuore leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Talon tapaan
Välipala:  Marjatarhanpuuro

Ke 28.4.
Aamupala: Ohrahiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Kirjolohikiusaus, punajuurisalaatti
Välipala: Aurinkokiisseli, hiivaleipä

To 29.4.  
Aamupala: Riisihiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Juustoinen broilerkeitto, ruisleipä, hedelmäpala
Välipala: Omenapannari

Pe 30.4.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Keit.nakit, uuniperunat, keväinen salaatti
Välipala: Jugurtti, 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

 VUOSIKOKOUS
su 25.4.2010 klo 18.30

Vehmaan tilalla, Tampereentie 212.
Sääntömääräiset vuosikokouksen asiat.

Tervetuloa!
Kahvitarjoilu Johtokunta

Keskustan
Sastamalan 
kunnallisjärjestön

Murajan yksityistien 

KOKOUS
Murajan tilalla

su 25.4. klo 14.00 
Kiikoisissa.
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Kiviniityn Kotieläinpuisto
etsii osa-aikaista, hevosiin tottunutta, nuorta

KESÄTYÖNTEKIJÄÄ
3.5.-10 alkaen. p. 040 56 57 407

Ura Kemirassa   Haemme 
innovatiivisia, osaavia ja kehitty-
misestä kiinnostuneita ihmisiä, jotka innostuvat parhaista rat-
kaisuista ja hyvästä työilmapiiristä. Tarjoamme monenlaisia ura-
mahdollisuuksia vakavaraisessa kan sainvälisessä yhtiössä. Meillä 
hyvistä suorituksista palkitaan.

SÄHKÖASENTAJA ÄETSÄÄN
Kemira Chemicals on Kemiran kokonaan omistama yhtiö, joka
valmistaa valkaisu-, vesi- ja hienokemikaaleja. Toimipaikkamme
sijaitsevat Lappeenrannan Joutsenossa, Kouvolan Kuusankoskella
ja Sastamalan Äetsässä. Valmistamme Äetsässä
natriumkloraattia, hienokemikaaleja ja vesikemikaaleja noin 160
henkilön voimin.

Etsimme nyt Äetsään sähköasentajaa vastaamaan osaltaan
toimipaikan sähkönkäyttöön liittyvistä asennus-, kunnossapito- ja
ennakkohuoltotöistä sekä oman tehtäväalueesi toiminnan
kehittämisestä.

Odotamme tehtävään valittavalta henkilöltä mm.
sähköasentajan ammatillista koulutusta, kokemusta teollisuuden
sähköasentajan tehtävistä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan: ATK- ja automaatio-
osaaminen sekä kielitaito.

Lisätietoja tehtävästä antaa työnjohtaja Teemu Siivonen, puh
040 827 6820 tai teemu.siivonen@kemira.com

Hakemukset pyydämme lähettämään 5.5.2010 mennessä
työsuhdeasiainhoitaja Timo Mähkälle sähköpostiosoitteeseen
timo.mahka@kemira.com

Autopeltikorjaamo ja –maalaamo  
Antti Selivaara Ky 

hakee palvelukseen ammattitaitoista 

AUTOMAALARIA 
Olemme vuonna 2000 perustettu, 

kehittyvä, laajentuva ja hyvämaineinen 
automaalaamo Porissa. Asiakkainamme 

ovat pääosin vakuutusyhtiöt ja 
merkkiliikkeet. Tarjoamme mukavan ja 

rennon työympäristön sekä 
kilpailukykyisen palkan. 

Lisätietoja sekä hakemukset:  
Antti / 040-5083 073 

automaalaamo.selivaara@gmail.com 

050-560 9280 

Myynti- ja tavarantoimitustyötä
tarjolla heti!

Toimialueena Länsi-Suomi. Palkka alk.1500€/kk (s.m.)
sekä bonus. Tarvitset oman auton. 

· Mietitkö alanvaihtoa?

· Haluatko työllistyä

kumialalle?

· Kiinnostaako sinua 

teollinen työ?
Kumialan
infotilaisuus

ma 26.4. klo 13.00-15.00 Te-toimiston 
työnhakukeskuksessa (Puistok. 10, toinen kerros)

Paikalla:
- koulutuspäällikkö Miika Kesti / Vammalan ammattikoulu
- projektipäällikkö Aino-Riitta Joutsen / Sastamalan Seudun  
  Yrityspalvelu Oy
- yritysneuvoja Elina Ahonen / Sastamalan työ- ja elinkeino-
  toimisto
- johtaja Veikko Sivula / Teknikum Oy

Tule kuulolle, olisiko tämä se sinun juttu?

HAKKUUKONEEN
KULJETTAJA

(Valmet 901 TX)
Vammalan Metsätyöpalvelu Oy

p. 0400 637 268

Koulut ja kurssit

Palvelukseen halutaan Myydään

Työtarjouksia

Kokoukset

Pehulan Seudun kyläyhdistyksen 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään to 29.4. klo 18 

Keikyän OP:n kerhohuoneessa.
Tervetuloa!

Hallitus



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

Koko lehti verkossa
www.alueviesti.fi 



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

Valokuvaamot

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

Yleisöltä

P. Sorva vielä 
P. Huppuselle

Tämä olkoon viimeinen 
kirjoitukseni koskien rip-
pikoulutupakointia. Jat-
kossa keskustelen tarvitta-
essa henkilökohtaisesti. Al-
kuun totean, että minulla ei 
ole mitään tarvetta vaien-
taa tätä keskustelua. Olen 
yksittäinen seurakunnan 
työntekijä, en ole saanut 
mitään määräyksiä työseu-
rakunnaltani, saati Suomen 
ev. lut. kirkon johdolta. 

Olen istunut lukuisia 
kertoja puhumassa rippi-
koulutupakoinnista seu-
rakuntien työntekijöiden 
kanssa. Raha ja kirkollisve-
ron menettämisen pelko ei 
ole ollut mukana keskuste-
lussa. Joidenkin tuntuu 
olevan mahdoton ymmär-
tää, että kirkko/seurakunta 
merkitsee ainakin minul-
le ja monelle muulle kysei-
sen organisaation työnteki-
jälle ihan muuta kuin raha/
omaisuus. Minun puolesta-
ni kenenkään ei ole pakko 

kuulua sellaiseen uskonto-
kuntaan, johon ei halua. 

Suomen lain pykäliin en 
ota voimakkaasti kantaa. 
Minun kansanedustajaeh-
dokkaani ei istu eduskun-
nassa. Uskonrauhan rik-
kominen lienee silti ihan 
aiheellinen pykälä. Kuin-
ka soveliasta aikuisten ih-
misten ylipäätänsä on sol-
vata toisen vakaumusta ? 
Olkoon vakaumus sitten  
kristitty, muslimi, ateis-
ti tai vaikka siihen kuului-
saan spagettihirviöön luot-
tava.

Hannu Salaman Juhan-
nustanssit ei mielestäni 
niin kauhean paha kirja ole 
(lukenut sen olen), mut-
ta vuoden 2010 Suomessa 
kuulee aika paljon pahem-
paa rienausta ihmisten va-
kaumuksen suhteen -ilman 
rangaistusta. Onko se asial-
lista.

Petri Sorva

Ilmaise mielipiteesi, lähetä 
sähköpostia toimitus@alueviesti.fi 

• Pirkko Lahtinen

Vanhusten 
koti-
hoidosta

I
käihmisten määrä tulee nousemaan myös täällä Sasta-

malan alueella niin kuin koko Suomessa. Vanhusten-

huollon kokonaisuutta suunniteltaessa painopistet-

tä tullaan siirtämään kotihoidon lisäämiseen samoin kuin 

tehostetun palveluasumisenkin. Laitospaikkoja ei tulla li-

säämään. Näin valtakunnan tasolla suunnitellaan ja myös 

täällä meillä.

On  inhimillistä ja vanhusten toiveiden mukaista, että he 

saavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 

Näin varmasti lähes jokainen toivoo omaistensa ja itsen-

sä kohdalla. Edellytyksenä on kuitenkin se, että saa kotiin  

palveluja, niin että siellä on hyvä ja turvallista elää. Ihmi-

nen tarvitsee sekä hoidollisia palveluja että kodinhoidollis-

ta apua. Hän tarvitsee myös henkistä hoitoa, siis ihmistä, 

jolle voi kertoa ajatuksiaan ja huoliaan.

Kotihoidon lisääntyessä on säädettävä normit, joissa mää-

rätään, montako hoidettavaa saa olla yhtä hoitajaa kohden 

ja kuinka monessa kotikäyntipaikassa hän käy päivän aika-

na. Jos työntekijällä on  12-20 kotikäyntipaikkaa yhden työ-

vuoron aikana, ei yhdelle vanhukselle jää aikaa kuin aivan 

välttämättömien hoitotoimenpiteiden suorittaminen. Ve-

renpaine voidaan mitata, jakaa lääkkeet dosettiin tai hoitaa 

pikaisesti säärihaava. Keskusteluun tai siivoukseen ei jää 

aikaa. Ihminen kokee jäävänsä yksin ja tulleensa hylätyksi, 

kun kenelläkään ei ole aikaa kuunnella häntä.

 Jos lähihoitajakoulutuksen saaneita hoitajia ei ole riit-

tävästi tai heitä ei haluta palkata lisää, on rinnalle tulta-

va   uusi ammattikunta, joka hoitaisi arkiset puuhat ja olisi 

vanhuksen keskustelukumppanina. Tämä arkiauttaja toi-

misi yhteistyössä hoitovastuussa olevien työntekijöiden 

kanssa. Aikaisemmin tämäntyyppistä työtä kodeissa te-

kivät kotiavustajat, ammattikunta, jota ei enää ole. Tähän 

tehtävään ei tarvita kolmen vuoden koulutusta, vaan lyhy-

empi kurssi riittää.

 Kolmatta sektoria, siis vapaaehtoistyönteijöitä ei myös-

kään saa unohtaa. Heitä koulutetaan muun muassa SPR;n, 

seurakunnan ja Suomen Mielenterveysseura toimesta. 

Olen toiminut näiden vapaaehtoisten kouluttajana ja työn-

ohjaajana ja nähnyt, miten antaumuksellisesti he paneutu-

vat työhönsä. Moni haluaa olla nimenomaam vanhuksen 

tukijana. Henkisen ja nyös hengellisen tuen antajina he oli-

sivat oivallinen lisäapu.

 Puhun tästä siitä syystä, että vuosia sitten, kun psykiatri-

sen hodon piirissä laitoshoitoa vähennettiin, luvattiin, et-

tä avohoitoa tullaan lisäämään, mutta niin ei käynytkään, 

ja moni mielenterveyskuntoutuja jäi yksin hyvinkin huo-

nossa kunnossa. Näin ei saa käydä  vanhustemme kohdal-

la. Lisää väkeä kotihoitoon on saatava, ennen kuin huono-

kuntoisia ikäihmisiä jätetään kotihoitoon.

Olisi hyvä, jos henkilökuntanormitus tulisi valtiovallan ta-

holta, mutta jos niin ei käy, voisi Sastamalan kaupunki olla 

esimerkin näyttäjänä hyvästä vanhustenhoidosta.

Vampula-
viikon 
ohjelma 
tiedossa
Marianna Langenoja

Vampulaviikkoa vietetään jäl-
leen heinäkuun alussa. Viikko 
aloitetaan perjantaina 2. päi-
vä, ja se saa päätöksensä vasta 
seuraavan viikon sunnuntaina 
11. päivä. Vampulaviikon viet-
to aloitetaan perinteisellä Loi-
mijoenlenkillä sekä kirjastos-
sa avattavalla näyttelyllä. Seu-
raavana päivänä vietetään ta-
pahtumaviikon huippuhetkeä, 
eli Ylläritoria, joka on tälläkin 
kertaa täynnä reipasta ohjel-
maa. Sunnuntaina 4.7. on seu-
rakuntalaisten ja kesäasukkai-
den järjestämä jumalanpalve-
lus Loimijoen rannalla. Saarna 
kuullaan veneestä käsin. 

Jonkan kartanolla vietetään 
suosittua runoiltaa jälleen Ei-
no Leino päivänä tiistaina. 
Viikkoa vauhdittavat myös 
monet muut tapahtumat, ku-
ten yhteislauluilta ja kyykkä-
turnaus. Tarjolla on myös har-
monikkakonsertteja ja yhdis-
tyksissä on avoimet ovet. 

-Viime vuonna tapahtu-
massa kävi 3000 henkeä. Vam-
pulassa asukkaita on puolet 
vähemmän, tapahtuman jär-
jestelyissä puuhaava Erkki 
Poutanen kertoo. 



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 21.-24.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 23.4.Perjantai 23.4.Keskiviikko 21.4.Keskiviikko 21.4.

Lauantai 24.4.Lauantai 24.4.Torstai 22.4.Torstai 22.4.

12.45 Kolmas ulottuvuus
13.40 Studio Kotro
14.05 Boris Eifman
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
20.44 Lapsuuden historia
21.00 Seitsemän samuraita
00.25 Jools Holland show

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
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

04.00 Uutisikkuna
05.55 Tosi tarina: 
 Veli-Matti ja ankara äiti
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin paluu
10.20 Puoli seitsemän
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 Rakkauden tähden: 
 Ebun ja Antti
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Luontohetki: Haahkan-
 untuvia ja hyvää seuraa
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 paluu
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: Kylmä saaga
22.45 Tv-uutiset
22.50 Longford (K13)
00.20 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin paluu
10.25 Puoli seitsemän
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Ensyklopedia
13.45 A-talk
14.30 Onko tunturi-Norjan 
 luonto vaarassa?
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 MOT: Ydinvoimalaa 
 ostamassa
16.25 Tosi tarina: 
 Veli-Matti ja ankara äiti
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 Norjan kuningasperheen 
 vuosi 2009
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakkauden tähden: 
 Xie ja osmo
21.30 Strada
22.00 Katu
23.00 Tv-uutiset
23.05 Kotikatsomo: 
 Hopeanuolet (K11)
23.55 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Hevoskansaa
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: 
 Kuka lihoo, kuka ei?
12.05 Prisma Studio
12.35 Voimala
13.25 Strada
13.55 Puutarhan lumoissa: 
 Vuoden ympäri
14.25 Dibleyn kirkkoherra
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: 
 Tasmanian paratiisissa
19.40 Midsomerin murhat (K13)

20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto
22.30 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45 Strada

06.50 Pikku Kakkonen
07.20 Loikkaa loruniitylle
07.23 Harri ja Toto
07.33 Puput: Naruhyppy-leikki
07.43 Pingu: Koulussa
07.48 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Ympäristöystävällinen auto
10.00 Jalkapallo: Mestareiden liiga
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Kotikokkien reseptit
11.55 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 Avoveteen
14.35 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka
15.40 Piha kuntoon
16.10 Lumisen virran mies
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Turvetta ja timantteja
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Suomi express
20.00 Salainen miljonääri
20.50 Tanssikipinä
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki  (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Sokkihoito

06.50 Pikku Kakkonen
07.44 Roska-Ripsa: Sormus
07.46 Elmeri
07.51 Neppajymykerho
07.58 Ville ja Tuure
08.22 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
14.45 Suomi express
15.25 Akuutti
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Postimies Pate
17.28 Pikku Kakkonen
18.00 Seitsemäs taivas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Makujen matkassa
19.45 Näin tehtiin Lehmän vuosi
19.50 Etsivä Lea Sommer
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Silminnäkijä
23.05 Pirunpeli (K15)
23.50 Churchill: historiaa 
 Hollywoodin tyyliin

06.50 Pikku Kakkonen
07.18 Aasi, Morso ja Mouru
07.24 Anniina Ballerina
07.38 Veera vailla ystävää
07.45 Napero
07.51 Pikku Kakkosen posti
07.59 Ville ja Tuure
08.22 Hui Hai Hiisi
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Matkalla maailmalla
11.50 Matkapassi: Israel
12.45 Derrick
13.45 Jumppa
14.15 Vuoristosairaala
15.00 Tanssikipinä
15.10 Salainen miljonääri
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Meren ihmeellinen elämä
18.05 Jim Salabim Taikashow
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Pressiklubi
20.00 Kätevä emäntä
20.30 Jurismia!
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Sopranos (K15)
23.45 True Blood (K15)
00.40 Poliisi-TV

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.53 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valtakunta
08.09 Ludovic
08.22 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.27 Futaajat
09.42 Vasikantanss
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45 Yle Live: 
 Grammy-juhla 2010
13.50 Kaasua, komisario Palmu
15.25 Puskuri
15.55 Kohti Etelä-Afrikan 
 MM-kisoja 2010
16.20 Riskirajoilla: 
 Amazonia luotaamassa
16.50 Pressiklubi
17.30 V75-ravit
18.00 Matkapassi: 
 Kreikan saaret
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabim Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Kahden keikka
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Yö kuuluu meille (K15)
00.00 Telinevoimistelun EM
00.40 Yle Live: 
 Glastonbury 2008

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

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Kauhukeittiö
14.15 Masu pystyssä
14.45 Kaikki haluavat tyyliä
15.10 Sillä siisti
15.40 45 minuuttia
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Ihana piha
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Aina vaarassa
23.30 House of the Dead (K18)
01.10 UEFA Europa League
01.40 Televisa
02.40 MTV3 Chat

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
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 
 asuntomarkkinat
16.05 Elixir
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Maajussille morsian
21.00 Yhdestoista tunti
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Kuukauden 
 parhaat sekunnit
22.40 Elukkatehdas (K15)
00.30 Fringe - rajamailla
01.30 Televisa

06.00 Se Oikea
07.00 Ostoskanava
07.45 Uki
07.50 Kikoriki
08.20 Chuggington
08.35 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
09.00 Winx-klubi
09.25 Code Lyoko
09.50 Horseland - heppajengi
10.15 Prätkähiiret
10.40 Woimaxi
11.10 Mitä tänään syötäisiin?
11.15 FUTIS+
11.45 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.15 Ostoskanava
12.30 Televisa
13.05 Koululaisen Tähti 2010
13.30 Lomaräätälit
14.00 Salatut elämät
14.30 Salatut elämät
14.55 Salatut elämät
15.25 Lauantain perheleff a: 
 Mustan oriin paluu
17.25 Star Wars: 
 The Clone Wars
17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Kelmien kerho
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Kingdom (K15)
00.40 Kasvottomat sotilaat

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

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 Tavisnaisesta malliksi
14.20 Mitä ruokamme 
 sisältää?
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 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 Dollarijahti
23.25 Frasier
23.55 Konttori
00.25 Ostosruutu
00.40 Älypää-TV

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
08.00 Uuteen kotiin
09.00 Mitä ruokamme 
 sisältää?
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Tavisnaisesta malliksi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Tavisnaisesta malliksi
14.20 Mitä ruokamme 
 sisältää?
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 Tanja ja 
 Eläinsairaalan lemmikit
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Next (K15)
22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 Dollarijahti
23.10 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.10 Elokuva: 
 Liberty Stands Still 
 - vapauden hinta
02.05 Ostosruutu
02.20 Älypää-TV

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Veneilyn 
 maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
10.30 Kellarin 
 kunkku
11.00 Snoukkabisnes
12.00 Snoukkabisnes
13.00 Kyle XY
14.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
14.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.30 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.00 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.30 Elokuva: 
 Ystäviä ja rakastajia
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien 
 Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Rakkauden arpa
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 American 
 Chopper
00.15 Elokuva: 
 Blade: Trinity (K18)
02.20 Ostosruutu
02.35 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
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

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Code Lyoko
08.00 Lemmen viemää
15.00 Reba
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

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
19.55 Kuukauden 
 parhaat sekunnit
20.00 Gwyneth Espanjassa
21.00 Rimakauhua 
 ja rakkautta

22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate 
 Fighter (K15)
00.55 Teräspallit (K13)
01.25 Petolliset
02.15 Sub chat

09.00 Opettaja.tv
10.00 Ötököitä kaapeissa 

 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: (K15)
23.20 Pieni moskeija preerialla

09.30Studio Kotro
10.00 Ajatusdemo

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

 meriseikkailut
19.00 Suomimusiikin läpimurto
19.30 Pieni moskeija preerialla
20.05 Mitä kulutus maksaa?
20.30 Veitsen terällä : Rytmihäi-

riön hoito
21.00 Siittiöiden kilpajuoksu
21.55 Kino: Maalaukseen 
 kadonnut nainen
23.15 Talo Ranskassa

16.00 TV-arkiston missit 1/4
16.08 Heinäniityn tyttö - Miss 

 Eurooppa 1938
16.20 Muhokselta Manilaan
16.39 Armin päivä
16.43 Kauneuden juhlat
17.00 Kauneuskuningattaria

17.10 Talo Ranskassa
17.55 Ilmastodieetit
18.40 Musiikin muisti
19.00 Sketches of North
19.47 Kootut askeleet

20.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
21.00 Kieltolaki
21.45 Gabriel Orozco
23.05 Mullan alla (K15)
23.55 Yle Live: Nelly Furtado

11.00 Yle Live: Kanye West
11.55 Kausikortti

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

12.40 Uusi Testamentti avautuu 
13.25 Kuukauden kalastaja 
13.55 Herätys! 
14.55 Benny Hinn 
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo 
17.00 Martin ja Mirjan matkassa 
17.30 Café Raamattu 
18.00 Come Home Kids 
18.30 Sanan ja runon tuoksua 
18.45 Elävä yhteys 
19.00 Kämmenellä 
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
20.00 Kosketus 

20.10 Raamattu rakkaaksi 
20.25 Ylistysliike 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Rakkauden kosketus 
22.40 Arken 
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta 
23.55 Sytkäri 
00.25 Kirja 
01.00 Martin ja Mirjan matkassa 
01.30 Café Raamattu 
02.00 Sanan ja runon tuoksua 
02.15 Elävä yhteys 

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

08.30 Kuukauden kalastaja 
09.00 Koulun jälkeen 
09.30 Lentävä talo 
10.00 Uudistunut työelämä 
10.30 Benny Hinn 
11.00 Yliluonnollista 
11.30 Isännän pöydässä 
12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 
12.40 Ojennettu käsi 
12.55 Anna Pyhän 

 koskettaa Special 
13.40 Pawson 
14.15 Lähetyskäsky. Nyt. 
14.45 Ritari vai luuseri 
 - haaste miehuuteen 
15.30 Come Home 
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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 
21.10 Israel puhuu 
21.40 Häivähdys ikuisuutta 
22.25 Taivasjuhla 
23.20 Lähetetyt 
00.00 Elämän virta 
00.30 Tie on valmis! 
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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset 
04.40 Israel puhuu 
05.10 Häivähdys 
 ikuisuutta 
05.55 Taivasjuhla 
06.50 Lähetetyt 
07.30 Elämän virta 
08.00 Tie on valmis!

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

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

19.30 Yliluonnollista 
20.00 Isännän pöydässä 
20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 
21.10 Ojennettu käsi 
21.25 Anna Pyhän 
 koskettaa Special 
22.10 Pawson 
22.45 Lähetyskäsky. Nyt. 
23.15 Ritari vai luuseri
00.00 Come Home 
00.30 Innoituksen lähteellä 
01.00 Kuukauden kalastaja 
01.30 Koulun jälkeen 

02.00 Uudistunut työelämä 
02.30 Benny Hinn 
03.00 Yliluonnollista 
03.30 Isännän pöydässä 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Ojennettu käsi 
04.55 Anna Pyhän 
 koskettaa Special 
05.40 Pawson 
06.15 Lähetyskäsky. Nyt. 
06.45 Ritari vai luuseri
07.30 Come Home 
08.00 Innoituksen lähteellä 



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 25.-28.4.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 27.4.Tiistai 27.4.Sunnuntai 25.4.Sunnuntai 25.4.

Keskiviikko 28.4.Keskiviikko 28.4.Maanantai 26.4.Maanantai 26.4.

10.03 Opettaja.tv: Pako lomalle
10.04 Olipa kerran keksijä
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Aivokirurgit
17.00 Darwinin puutarhassa

18.00 Japania Erinin kanssa
18.30 Tieteen paikka
19.00 Miehemme Havannassa
20.45 Lapsuuden historia
21.00 Elokuvamusiikin 

 lumoissa
21.50 Mestarin siveltimestä
22.00 Mullan alla (K15)
22.55 Tabu (K13)
23.25 Pieni moskeija preerialla

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Tasmanian paratiisissa
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Saaren vangit
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Ukot
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Ykkösdokumentti: 
 Vankileirien Syväri
14.00 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
14.15 Ylikomisario Morse: 
 Kulki kerran metsätie
16.00 Historiaa: 
 Itä-Preussi 
 Hitlerin aikana
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Avara luonto: 
 Mäyränpesällä
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Toisenlaiset frendit
18.45 Antiikkia, antiikkia
19.15 Viinan viemät
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Miehen kuva
22.30 Hiljainen todistaja (K15)
00.10 Uutisikkuna

05.55 Rakkauden tähden: 
 Xie ja osmo
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin paluu
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 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Norjan suurin arboretum
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 paluu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Uutisvuoto
19.00 Prisma: 
 Allergioiden vitsaus
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: Luottomies
22.27 Uusi Kino: 
 Ole kuin kotonasi
22.50 Tv-uutiset
22.55 Ulkolinja: Kylmä saaga
23.50 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Viinan viemät
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock 
 Holmesin paluu
10.25 Kuningaskuluttaja
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Veteraanijuhla 
 Tampereella
14.30 On vapauden 
 lunnaat kallihit
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 paluu
18.00 Kuuden 
 Tv-uutiset ja sää
18.30 Prisma Studio
19.00 Kiehtova maailma: 
 Hevoskansaa
20.00 Tosi tarina: 
 Ryssänä Suomessa
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Uudelleenlaskenta
23.00 Tv-uutiset
23.05 Make up!
23.35 Prisma: 
 Allergioiden vitsaus
00.20 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin paluu
10.25 Antiikkia, antiikkia
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 Norjan kuningas-
 perheen vuosi 2009
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
16.00 Avara luonto: 
 Tasmanian paratiisissa
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: 
 Taisteluissa kadonneet
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 Toisenlaiset frendit
22.30 Rouva Bovary
23.25 Tv-uutiset
23.30 Katu

07.45 Unna Junná
09.00 Galaxi
09.25 Poinzi
09.41 Late lammas
09.49 Lulu ja lehmä
10.00 Alfred J. Kwak
10.24 Ruohonjuuritasolla
10.30 Summeri
10.45 Kesärakkaus
11.07 Summeri
11.30 Jumppa
12.00 Pieni runotyttö
12.50 Minulla on unelma
14.35 Sydänmailla
15.20 Suomalaiset rallilegendat
15.50 Sisu
16.20 Telinevoimistelun EM
17.00 Kohtauspaikka: 
 Luokkakuva
17.30 Dokumenttiprojekti: 
 Sokkihoito
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
22.05 Kohtauspaikka:
  Luokkakuva
22.35 Barbara Cartland: 
 Sydänten taistelu
00.05 Telinevoimistelun EM
00.55 Seksin ABC (K13)
01.20 Sopranos (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.54 Postimies Pate
08.23 Futaajat
08.35 Tohtori Koira
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Summeri
09.56 Kesärakkaus
10.17 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Lapsityrannit
12.10 Jim Salabim Taikashow
12.55 Tartu Mikkiin
13.00 Kahden keikka
14.00 Makujen matkassa
14.30 Telinevoimistelun EM
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
22.35 True Blood (K15)
23.30 Hädän hetkellä (K13)
00.15 Pressiklubi

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Roope-karhun 
 taikaseikkailut
07.04 Satu ja Matti
07.09 Maltti ja Valtti
07.22 Pikku prinsessa
07.34 Nyt mennään!: Vanteet
07.39 Pompulat
07.46 Neppajymykerho
07.54 Ville ja Tuure
08.17 Lulu ja lehmä
08.25 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Viimeinen iltahuuto
11.55 Amerikan veteraanit
12.40 Suomi express
12.50 Kartanon naiset
14.15 Lehmän vuosi
15.00 Estradilla: Lotta-konsertti
16.15 Lumisen virran mies
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 Kakkonen
07.14 Samsam: Unelmien ope
07.21 Harri ja Toto
07.32 Herra Heinämäki
07.43 Pingu: Pilkkutauti
07.48 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.05 Kädenväännön 
 maailmanmestari
10.00 Jalkapallon 
 Mestareiden liiga
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
12.10 Satuhäät
13.00 Natalia
14.40 Ajankohtainen Kakkonen
15.15 Kohtauspaikka
15.45 Piha kuntoon
16.15 Lumisen virran mies
17.00 Richard Scarry
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Turvetta ja timantteja
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Suomi express
20.00 Salainen miljonääri
20.50 Tanssikipinä
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Magneettimies
00.10 Torchwood (K13)

06.00 Se Oikea
07.15 Ostoskanava
08.00 Palomies Sami
08.15 Tehotytöt
08.40 Viidakon Ykä
09.05 Code Lyoko
09.30 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
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
13.00 Salatut elämät
13.30 Kaikkea sitä näkee
13.35 Myytinmurtajat
14.40 Rahalla ei 
 rakkautta saa
16.45 Menestyksen takana: 
 Wärtsilä
17.50 National Geographic: 
 Stonehengen arvoitus
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 X Factor
21.00 Helppo 
 elämä (K13)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 X Factor 
 tuloslähetys
23.05 C.S.I. Miami
00.00 Rantakytät
00.55 Televisa
01.55 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta 
 Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään 
 syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
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 Mentalist (K13)
23.30 Corleone (K15)
00.45 Televisa
01.45 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
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
00.35 Kolmas kivi 
 auringosta
01.05 Televisa
02.05 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Eronnut nainen
14.10 Mitä tänään syötäisiin?
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

06.00 Ostosruutu
07.00 Ostosruutu
08.00 Vanessa 
 ja pikkuväki
08.30 Unitupa
09.00 Huvila & Huussi
10.00 Eden
10.30 Animal Planet: 
 Oppia eläimiltä
11.30 Eläinkunnan 
 ennätykset
12.30 Frasier
13.00 Frasier
13.30 Frasier
14.00 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: 
 National Treasure -
  kansallisaarre
23.30 Nelosen 
 uutiset
23.35 Nelosen sää
23.40 FlashForward
00.40 Lost (K15)
01.40 Ostosruutu
01.55 Älypää-TV

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Iggy Arbuckle
07.50 Pirpanat
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Tavisnaisesta malliksi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 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 Frasier
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Urheilu-uutiset
23.25 Dollarijahti
23.30 Frasier
00.00 Kasarmin naiset

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
08.05 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Muodin ABC
10.30 Pikakurssi kodinostoon
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 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: Siamilaisvauvojen 
 taistelu elämästä
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 Avatar
07.50 Pirpanat
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
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 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 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 Castle
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)

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 Muodin huipulle
18.00 Treffi  t pimeässä
19.00 American Idol

20.00 Bändärille sulhanen
21.00 Muumion paluu
23.35 Tosipaikka: 
 Pakkomielteiden vangit
00.35 Yli synkän virran
01.30 Tähtiportti
02.20 Se Oikea

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.40 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 isku
23.10 Teräspallit (K13)
23.40 Num3rot
00.35 Tosipaikka: 
 Pakkomielteiden vangit
01.35 Playboy-talon tytöt

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.20 Reba
14.45 American Idol
15.35 E! Tähtäimessä häät
16.30 Hills

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

21.00 Ruotsin 
 huonoimmat kuskit
22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 Tähtiportti
00.00 Eureka
00.50 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
14.25 Reba
14.50 E! Selvänäkijöiden 
 Hollywood

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 Treffi  t pimeässä
22.00 Dollhouse
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
00.50 Viettelysten saari
01.40 Family Guy

09.10 TV-arkiston missit 1/4 
10.20 Gabriel Orozco 

11.40 Forsytein taru 
12.35 Francon aika 
 - näin sen koimme
14.00 Siittiöiden kilpajuoksu 
14.55 Kieltolaki 

15.40 Kauppiaan tyttäret 
16.40 Kertomuksia intiaaneista 
18.00 Kino Klassikko: 
 Kaunis Sabrina 
19.50 Ooppera-ilta: 

 Cadmus ja Hermione 
21.55 Arbatin lapset 
22.45 Sketches of North 
23.30 Haneke: 24 
 todellisuutta sekunnissa 

04.00 Teematieto
10.00 Perunoiden kuumatka

10.03 Pako lomalle
10.04 Olipa kerran keksijä
12.00 Vuosi ötököiden 
 ja puiden kanssa
16.00 Keksintöjen 1900-luku

16.30 Tieteen paikka
17.00 Ranskan vastarintaliike
17.53 Sininen sana
18.00 Opettaja.tv
19.00 Francon aika

20.06 Tanssia kameralle
20.15 Löytöretki
21.00 Jools Holland show
22.00 Tabu (K13)
22.30 Kino Kauko: Mitta täysi!

10.00 En jaksa enää
12.00 Nael kummi 1-8

16.00 Aivokirurgit
16.25 Japania Erinin kanssa
16.50 Värikkäitä makuja
16.55 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut

17.50 Opettaja.tv
18.20 Studio Kotro
19.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa
20.00 Klassikkotarinoita: 

 Työttömän tragedia
21.00 Historia: Kaikkien 
 aikojen mainosmies
22.00 1960-luvun Miss Suomet
23.05 Löytöretki

09.00 Opettaja.tv
10.00 Perunoiden kuumatka

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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa 
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset 

12.40 Israel puhuu 
13.10 Häivähdys ikuisuutta 
13.55 Taivasjuhla 
14.50 Lähetetyt 
15.30 Elämän virta 
16.00 Tie on valmis! 
17.00 Ermot 
17.30 Ikuisia kertomuksia 
18.00 Parantava rukous
18.30 Israelin toivon tähden 
19.00 Eliinan eväät 
19.30 Kirja 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 
20.30 Vanha Testamentti avautuu 

21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Seitsemän 
21.45 Taiteilija kuvassa 
22.00 Haastattelussa 
22.30 Uudistunut työelämä 
23.00 Kämmenellä 
23.30 Peittämättömin kasvoin 
00.00 Derek Prince 
00.30 Eliel Fos - Minun tieni 
00.50 Sanan lenkkivieras 
01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 
01.30 Parantava rukous
02.00 Israelin toivon tähden 

02.30 Eliinan eväät 
03.00 Kirja 
03.30 Ajankohtaista taivaasta 
04.00 Vanha Testamentti avautuu 
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Seitsemän 
05.15 Taiteilija kuvassa 
05.30 Haastattelussa 
06.00 Uudistunut työelämä 
06.30 Kämmenellä 
07.00 Peittämättömin kasvoin 
07.30 Derek Prince 
08.00 Eliel Fos - Minun tieni 
08.20 Sanan lenkkivieras

08.30 Ermot 
09.00 Ikuisia kertomuksia 
09.20 Kosketus 
09.30 Parantava rukous
10.00 Israelin toivon tähden 
10.30 Eliinan eväät 
11.00 Kirja 
11.30 Ajankohtaista taivaasta 
12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Seitsemän 

13.15 Taiteilija kuvassa 
13.30 Haastattelussa 
14.00 Uudistunut työelämä 
14.30 Kämmenellä 
15.00 Peittämättömin kasvoin 
15.30 Derek Prince 
16.00 Eliel Fos - Minun tieni 
16.20 Sanan lenkkivieras 
17.00 Israel puhuu 
17.30 Superkirja 
18.00 Lasten Taivas 
18.30 Tulimummot 
19.00 Käännekohta 
19.30 One Way 

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

02.30 Käännekohta 
03.00 One Way 
03.45 Itäraportti 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Café Raamattu Extra 
05.10 Hillsong TV 
05.40 Come Home 
06.10 Yliluonnollista 
06.40 Elävä yhteys 
06.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
07.25 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 Koputus
11.30 Rohkea elämäntapa
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 Käännekohta
15.40 Raamattu rakkaaksi
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous 
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Superkirja
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä 
19.00 Iloa arkeen -Joyce Meye

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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa
23.25 Benny Hinn
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.25 Kaivo
00.55 Pelastusrukous 
01.00 Isännän pöydässä
01.30 Lukuhetki

01.40 Lasten kotipuu
02.00 Elämän sykkeessä 
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
03.00 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 Uuteen alkuun 
 Jeesuksen kanssa
06.55 Benny Hinn
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.55 Kaivo

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

13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 
14.40 Elävä yhteys 
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer 
15.25 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 Koputus 

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

02.30 Derek Prince 
03.00 Koputus 
03.30 Rohkea elämäntapa 
04.00 Leo Meller ja ystävät 
04.30 TV7 Israel News 
04.40 Varustamo 
05.10 Sytkäri 
05.40 Missä olet? 
06.10 Marttyyrien ääni 
06.40 Syvällisesti Sinun 
07.10 Käännekohta 
07.40 Raamattu rakkaaksi 
07.55 Parantava rukous
08.25 Pelastusrukous
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemä-
en AA Kilkunk. 9 pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

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

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

4H-Kiikoinen. Heppakerho Kris-
tiinalla to 22.4. klo 18. Kysy Pokul-
ta Hevostaituri-kilpailusta. Kok-
kikerho Vanhustentalon keittiöl-
lä ti 27.4. klo 16.30. Vuorossa yli 9 
v. ryhmä. Elokuvakerho Laviassa 
Suomelan koululla ma 26.4. klo 
18. Elokuvana Mamma Mia (kes-
to 104 min, K-3, tekstitys). En-
si kesän 4H-työpalveluun voi il-
moittautua. Tulossa työpalvelu-
kurssi la 15.5. Lisätietoja toimin-
nasta Pokulta p. 0500-497453 tai 
kotisivuiltamme www.4h.fi /kii-
koinen-lavia

EL Huittisten yhdistys. Elä-
keliiton Säkylän yhdistys kut-
suu meitä kevättansseihin Huo-
vinrinteen päällystökerholle pe 
23.4. klo 18.30 alkaen. Musiikis-
ta huolehtii Duo Kulkurit. Men-
nään kimppakyydeillä lähdön 
ollessa Huittisten linja-autoase-
malta klo 18.

EL Kiikoisten yhdistys. Tiistai-
kammari vanhustentalolla 27.4. 
klo 12.30. Kaikki ikäihmiset ter-

vetulleita. Vierailemme palvelu-
talo Ilolassa 29.4. klo 12.30.

EL Köyliön yhdistys. Yhteinen 
kokoontuminen ma 26.4. Tupalan 
Hovissa Säkylässä. Saamme vie-
raita Raumalta, alotamme rukai-
lulla klo 13.30. Ennakkoilm. Sei-
jalle. Kutsut: EL Kalannin yhdistys 
kutsuu Vapunaaton viettoon pe 
30.4. klo 17 Kalannin koululle, pal-
jon monipuolista ohjelmaa lopuk-
si pyörähtelyä Pasi Venhon ja Kris-
talliorkesterin tahdissa. Ilm. p. 040-
7235600. EL. Vammalan yhdistys 
kutsuu vapunaaton viettoon pe 
30.4. Vammalan Seuratalolle klo 
12. Iloisen ja vaihtelevan ohjel-
man lisäksi, tanssia Pentin ja Aulik-
sen tahdittamana. Alueen, Euran, 
Säkylän ja Köyliön yhdistysten tie-
tovisa karsinta to 29.4. klo 13 Eu-
ran Seurakuntakeskuksessa. Käsi-
työkerhon retki Tampereelle ja No-
kialle ma 10.5. Ilm. 6.5. mennessä 
Hilkalle p. 050-5423568. Tallinna-
risteily 21-22.6. Yö laivassa, aamiai-
nen Viru-hotellissa, opastettu kier-
toajelu, auto koko ajan mukana. Si-
tovat ilmoittautumiset 30.4. men-
nessä p. 0500-818533.

EL Mouhijärven yhdistys. Alu-
een tietokilpailu to 29.4. klo 13 
Osuuspankin kerhohuoneella. 
Joukolla mukaan kannustamaan 
yhdistyksemme edustajia. Vam-
malan yhdistys kutsuu vapunaa-
ton viettoon pe 30.4. klo 12 Vam-
malan Seuratalolle, Marttilanka-
tu 35.

EL Vammalan yhdistys. Harras-
tekerho seurakuntatalolla ma 
26.4. klo 12. Alkuhartaus, kahvi-
tarjoilu, vierailijana talousopet-

taja Sirkka Nylund, aiheena ”ter-
veellinen ruokavalio”, arpajaiset, 
voitte vielä maksaa jäsenmaksu-
ja kerhossa. Iltaset klo 11. Yhdis-
tyksemme kevätkutsut seurata-
lolla pe 30.4. Aloitamme klo 12 
kahvi-, voileipä- ja kakkutarjoilul-
la, ohjelman jälkeen tarjoamme 
vapun kunniaksi simaa ja munk-
keja, arpajaiset ja lopuksi tanssia 
Auliksen ja Pentin tahdittamana. 
Tervetuloa molempiin tilaisuuk-
siin joukolla mukaan.

EL Äetsän yhdistys.  Olemme 
saaneet kutsun EL:n Vammalan 
yhdistyksen järjestämään Vapu-
naatonviettoon Vammalan Seu-
ratalolle pe 30.4. klo 12. Tilaisuus 
alkaa kahvi-,  voileipä- ja kakku-
tarjoilulla ja jatkuu iloisen vaih-
televan ohjelman merkeissä. Va-
pun kunniaksi simaa ja munkkeja 
ja lopuksi pistetään jalalla kore-
asti Pentin ja Auliksen tahditta-
mana. Tässäpä ratkaisu muka-
vaan ja liikunnalliseen vapunaa-
ton viettoon.

Huittisten sosialidemokraa-
tit. To 22.4. klo 18 kokous (val-
tuustoasiat) ja yhdistyksen net-
tisivukoulutus kaupungintalon 
kok.huone 045. Tervetuloa! Käy 
tutustumassa uusittuihin netti-
sivuihimme www.huittinen.sdp.
fi 

Huittisten työväenperinneyh-
distys. Johtokunnan kokous kir-
jastolla to 22.4. klo 18. Kaikilla yh-
distyksen jäsenillä läsnäolo-oike-
us.

Huittisten Vasemmistoliitto. 
Kunnallistoimikunnan ja valtuus-

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:

Anja Rintala
Punkalaidun.

Oikea vastaus:
Salon Lakkitehdas, Vammala.

Palkinto on noudettavissa
Salon Lakkitehtaan tehtaanmyymälästä.

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 23.4.

2x2 hengen LIPPUPAKETTI (sis. ruokailun) Hotelli Ellivuoren ja VaLePan

SERPENTIINI-SEMBALOIHIN
(arvo 30,-/lippu)

Palkinnon lahjoittavat:

Viime viikon arvonnassa onni suosi Ritvaa Kaltsilasta.

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 21.4.Keskiviikko 21.4.
Anssi, Anselmi

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 22.4.Torstai 22.4.
Alina

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 biisipaketti. 
11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Keski-
päivän sävelet. 13.05 Levylämpimäisiä. 
14.05 Tänään torstaina. 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. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. Musamylly 
soi läpi yön.

Perjantai 23.4.Perjantai 23.4.
Yrjö, Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjänä

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 
Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 
Radio Top 20. Paikallisradioiden soite-
tuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 Muistojen 
sävelet. Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 20.00 Belairin penkillä. 

Studiossa Aulikki. Numero lähetykseen 
0700-94433. Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 24.4.Lauantai 24.4.
Pertti, Albert, Altti

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuharta-
us. 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. 15.00 
Lääketieteen uutisten viikkokooste. 16.00 
Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 
18.05 Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 
Radio Top 20. 21.05 Muistojen sävelet. 
22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 25.4.Sunnuntai 25.4.
Markku, Marko, Markus

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 26.4.Maanantai 26.4.
Terttu, Teresa, Tessa

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 6.40 Aamuhartaus. 7.05 
Mantan aamupala. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän 
biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista lounasai-
kaan. 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. 
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 27.4.Tiistai 27.4.
Kansallinen veteraanipäivä

Merja

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 28.4.Keskiviikko 28.4.
Ilpo, Tuure, Ilppo

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.

toryhmän kokous kaupunginta-
lon kokoushuoneessa n:o 046 su. 
18.4 klo 18. Valtuuston asiat.

Jaaran kyläseura. Runoilta ma. 
3.5. klo 18.00 Jaaran Kylätalol-
la Kauvatsantie 15. Tule kuun-
telemaan runoja. Opiston Kir-
joittajista esiintyvät: Armi Hoh-
ko, Pirkko Lujala, terttu Jokinen, 
Wiola Lausniemi, Tellervo Nis-
sinen, Leena ojala, Jaana Lewis, 
Sirkka- Liisa Piirainen.Kiikoisista 
Heikki Knuutila, Yrjö Jormanai-
nen. Illan jountaa Aulikki. Antolo-
gia Tuulen kantamia myynnissä. 
Kyläseuralla puff etti. Vapaa pää-
sy. Tervetuloa. Muistathan koko-
uksen pe 23.4. Kylätalolla. Kes-
kustellaan ajankohtaisista asiois-
ta. Kahvitarjoilu. Tienvarsien sii-
voustalkoot 4.-7.5. Säkkejä saa 
Kylätalolta. Kahvitarjoilu Kyläta-
lolla pe 7.5. klo 18 alkaen. Kaikki 
joukolla mukaan siistimään kylää 
ja tienvarsia.

Jokilaakson kristilliset eläke-
läiset. Kauvatsan seurakuntata-
lossa to 6.5. klo 14 kevätseurat 
yhdessä Huittisten yhdistyksen 
kanssa, myös Sastamalasta ter-
vetuloa.

Karkun Isku. Maastojuoksut ma 
27.4 klo 18.30 Riihipuiston ra-
dalla.

Keikyän kyläseura. Toimistolla 
vastaanotetaan jäsenmaksuja ke 
28.4. klo 18-20.

Kiikan Kyläseura. To 21.4. klo 
18 Äetsä-talolla Sastamalan kau-
pungin järjestämä ”Ilta asukkail-
le” -tilaisuus. Kaikki mukaan!

Kiikan maatalousnaiset. Koke-
mäen ja Kauvatsan maatalous-
naiset järjestävät keväisen lin-
tu- ja luontoretken Puurijärvi-Is-
osuon kansallispuistoon ti 27.4. 
Kokoontuminen klo 18.30 Kau-
vatsantien parkkipaikalla. Op-
paana Marko Dahlman. Omat 
eväät mukaan. Mukaan on kut-
suttu myös Harjavallan maatalo-
usnaiset. Tervetuloa sankoin jou-
koin! Tied. Sirpa Ala-Ketola 040-
5011443.

Kiikan Nuorisoseura. Su 25.4.  
klo 14 Kiikan Nuorisotalolla vie-
tetään Lastentapahtumaa. Esiin-
tyjänä Jakobin Sirkus. Puff etti, 
ongintaa, arvontaa ja kasvomaa-
lausta. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Sastamalan Sydän-
yhdistyksen kanssa.

Kiikan Riento. Toiset sarjamaas-
tot to 22.4. klo 18 Hopun purura-
dalla Vammalassa. Sarjat 3-5-7-9-
11-13-15-17-N/M. Sarjahiihtojen 
ja mestaruushiihtojen palkitse-
mistilaisuus Kiikan uimahallilla 
su 25.4. klo 12. Palkitaan mesta-
ruushiihtojen kolme parasta se-
kä kaikki vähintään kahteen osa-
kilpailuun osallistuneet. Palkit-
tavat löytyvät Kiikan Riennon 
nettisivuilta. Palkintojenjako 12-
12.30, jonka jälkeen Riennolle on 
varattu uintiaikaa 12.30-14. Kaik-
ki Rientolaiset voivat mennä ui-
maan, joten uikkarit mukaan. 
Tied. Pekka Ilen 050-4365058.

Kiikoisten Kuntoilijat. Kiikos-
ten kierroksen pyöräily su 25.4. 
klo 16 Toukolan koululta. Tiistai-
pyöräilyt alkavat 27.4. klo 19 Tou-
kolan koululta.

Kärppälän kylät. Salokuntalai-
nen-lehti ilmestyy jälleen alku-

kesästä. Nyt kaipaamme lehteen 
kuvia ja tietoja kylälle syntyneis-
tä vauvoista sekä muita juttuja, 
tarinoita, valokuvia, runoja, pii-
rustuksia jne. Toimita materiaali 
16.5. mennessä Saarijärven Sirul-
le joko sähköpostilla siru@ransu.
com tai postitse os. Vuorelantie 
19, 38140 Sastamala. Lisätietoja 
p. 0400-353777.

Kärppälän maatalousnaiset. 
Kokoonnumme Sannan Helenan 
luona Mäenpäässä ke 28.4. klo 
18.30. Pidetään perinteiset, tällä 
kertaa maitoaiheiset nyyttikestit. 
Tuo tullessasi lempitarjottavaasi, 
jonka valmistuksessa olet käyt-
tänyt maitoa sekä valmistusoh-
je. Katetaan taas kaunis pöytä ja 
nautitaan yhdessä! 

Lavian seudun RHY. Ampuma-
koe Lavian radalla la 24.4. klo 13.

MLL Kiikoinen. Laulu- ja liikun-
takerho lapsille Toukolan koulul-
la maanantaisin klo 17.30-18.15. 
Perhekahvilassa kirjaston talossa 
tavataan tiistaisin klo 9.30-11.30. 
Vapputapahtuma Toukolan kou-
lulla pe 30.4. klo 16-19. Ohjel-
massa maksuton Lasten Liiken-
nekaupunki 3-12 -vuotiaille, po-
niajelua, vappupallojen myyntiä, 
buff etti, drifting-auto, Kiikoisten 
VPK, poliisi ja ambulanssi. Kat-
so lisätietoja kaikesta toiminnas-
tamme www.mll.fi /kiikoinen

MLL Mouhijärvi. Yhdistys vas-
taanottaa Vuoden Äiskä 2010 il-
miantoja osoitteessa mllmouhi-
jarvi@gmail.com. Laitathan roh-
keasti oman ilmiantosi peruste-
luineen 6.5. mennessä.  Ti 27.4. 
klo 17.45 Naperojumppaajat Häi-
jään koulun salissa. Ma 3.5. Per-
hekahvila klo 10-12 Srktalolla. 
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja 
yhdistyksen nettisivuilla.

Mouhijärven Eläkkeensaa-
jat. Kuukausikokoontuminen 
ke 28.4. klo 13 OP:n kokoushuo-
neessa. Vieraana kirjastonjohta-
ja Eilamarjatta Vasara. Musikaa-
li Satumaa Sappeen Kesäteatte-
rissa Pälkäneellä la 10.7. Lounas 
Lautsian lomakeskuksessa. 3-pii-
rin Kesäjuhla Ulvilan Ravanissa ti 
18.5. Piirin Kirkkopäivä Kangasal-
la to 27.5. Ilmoita lähdöstäsi vii-
kon aikana p. 0400-774452 Ola-
vi tai 5181237 Ritva, myös koko-
uksessa.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki avoinna pe 23.4. klo 9- 12. 
Hopuntie 1.

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere. Keskustelu-
ryhmä omaisille, joiden lähei-
sellä on mielenterveyden ongel-
mia, kokoontuu ke 28.4. klo 18-
20 osoitteessa Varikonkatu 4 / 
ryhmätila. Ryhmässä voit luotta-
muksellisesti puhua itsellesi tär-
keistä asioista. Ryhmä on kaikille 
avoin eikä ennakkoilmoittautu-
mista tarvita. Lämpimästi terve-
tuloa! Lisätiedot Silja Lampinen / 
040-7199262.

Partiotuki. Vammalan Nuotio-
siskojen 80-vuotisjuhla Seukul-
la la 24.4. klo 14. Partiotukilaiset 
on kutsuttu mukaan, kaikki ter-
vetulleita.

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 17: Ma 26.4. klo 15-
16.30 Vammalan Seukku, klo 17-
18.30 Sammaljoen koulu ja Suo-
denniemen Urheilutalo, ti 27.4. 

klo 17-18.30 Salokunnan kou-
lu ja Stormin koulu, ke 28.4. klo 
17-18.30 Tyrväänkylän Pikkupirt-
ti ja Illon kerho kokoontuu Mak-
karakallion laavulla, to 29.4. klo 
18-19.30 Heppakerho2 Lesosen 
Tallilla, Huom. Häijään koululla ei 
ole liikunta ja tanssikerhoa-sali 
on muussa käytössä. Työpalvelu-
kurssi Piikupirtillä to 22.4. klo 17-
20, tied. ja ilm. 21.4. mennessä p. 
040-5737585/Outi.’

Sastamalan Kokoomusnaiset. 
Muista kokous ke 21.4. Vähä-
Hisson tilalla Kutalassa, Vahaki-
ventie 40. Mariikka Ala-Maakala 
kertoo nuorisovaltuutetun työs-
tä. Kahvitarjoilu ja tilan esittely. 
Kts. tarkemmin viime viikon leh-
destä. 

Sastamalan Opiston kirjoit-
tajayhdistys. Runoilta ma. 3.5. 
klo 18 Kiikoisissa Jaaran Kyläta-
lolla Kauvatsantie 15. Tule kuun-
telemaan runoja. Opiston kir-
joittajista esiintyvät: Armi Hoh-
ko, Pirkko Lujala, Terttu Jokinen, 
Wiola Lausniemi, Tellervo Nissi-
nen, Leena Ojala, Jaana Lewis, 
Sirkka-Liisa Piirainen.Kiikoisista 
Heikki Knuutila, Yrjö Jormanai-
nen. Illan juontaa Aulikki. Anto-
logia Tuulen kantamia myynnis-
sä. Kyläseuralle puff etti. Tervetu-
loa. Vapaa pääsy.

Sastamalan Oppaat. Muista tu-
tustuminen Kiikan kirkkoon pe 
23.4. klo 17 ja Keikyän kirkkoon 
klo 18.30.

Sastamalan Reserviupseerit. 
Nuorten upseerien toimintapäi-
vät pe 23. ja la 24.4. Pe klo 18-23 
Ritajärven luonnonjyrkänteellä 
köysilaskeutumiskoulutusta ja 
saunailta. Sään mukainen vaate-
tus, omat eväät ja saunomisväli-
neet. Kokoontuminen klo 17.45 
Hornion ulkoilukeskuksen pihas-
sa. La klo 10 asekoulutusta ja joh-
dettua ammuntaa yhdistyksen 
aseilla ja panoksilla Nevan radal-
la Kotajärvenmaassa os. Musta-
kuusistontie 17. Toimintaa kai-
kille yhdistyksen jäsenille. Terve-
tuloa!

Sastamalan seudun parkin-
son- ja dystoniakerho. Kokoon-
numme to 29.4. klo 16 seurakun-
tatalon työtuvassa. Mukana alue-
sihteeri Lyyli Heikkinen. Käynti 
rantaovesta.

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna ma-
pe 10-15. To 22.4. klo 12 lähdem-
me tutustumaan Hopun palve-
lukeskukseen avoimien ovien 
päiville. Kaikki tervetulleita mu-
kaan. Kuljetusta emme pysty jär-
jestämään, joten voi tulla suo-
raan Hopulle. Ystävänpirtti sul-
jetaan silloin klo 12. Ma 26.4. klo 
13 Yhteislaulua. Ti 27.4. klo 10.30 
Näytelmäpiiri, klo 13 Bingo! Ke 
28.4. klo 13 Tietokilpailu. To 29.4. 
klo 9 Käsityöpiiri, klo 13 Keskus-
telu tuokio. Pe 30.4. klo 13 Vappu 
juhla. Tervetuloa!

Suunta-Sepot / SuSe. Kunto-
suunnistus Lousajassa 22.4. klo 
17-18.30. Opastus Mt. 249, vesi-
tornin risteyksestä. Suunnistus-
koulu jatkuu Vinkissä ti 27.4. klo 
18. Kompassiharjoitus. Tieduste-
lut Heli p. 0400-716457.

Tyrvää Petanque. Petanque 
harjoitukset Siikasuon hallilla 
21.4. klo 18 alk. Tervetuloa.

Vammalan Invalidit. SPR ”Hyvät 
ystävät” ja Vammalan Invalidit 
järjestää liikunnallisen tapahtu-
man seukulla 26.4. klo 17.30 so-
veltavaa liikuntaa opastaa VAU:n 
iloliikuttajat, ystävänpirttiläisten 
ohjelmaa, Respectan myyntie-
dustaja ym. Tilaisuus on kaikil-
le avoin, tervetuloa joukolla mu-
kaan. Kirppiksellä ale-myynti jat-
kuu. Tervetuloa.

Vammalan Naisvoimistelijat. 
Jumppaajat! Muistattehan ke-
vätnäytöksen kenraalit to 6.5. ja 
näytös ti 11.5. klo 18 Sylvään lii-
kuntahallissa! Huom! Gymnaest-
radaan (harrastevoimistelufesti-
vaali) kesällä 2011 Sveitsiin läh-
teville tiedotustilaisuus ma 3.5. 
klo 18.30 Lähivakuutuksen koko-
ustiloissa eli ”Hiiliksellä” (Bion ta-
lo). VNV/Annastuunat. Kaikki An-
nastuunat to 22.4. harjoituksiin. 
To 29.4. tunti on peruttu.
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MYYDÄÄN
sekalaista

P-moottori -88 kauko-ohj. kä-
sikäynn. Lyhytriki. H. 650. Vene 
tasaperä + pohja. Lasikuitu. H. 
350. 040-7498048.

Kuivaa sekahalkoa 25 km3/ 
5,00 e Tyrväänkylässä. P. 040-
5668178.

OSTETAAN

Autot ym. metalliromut 
0-2000 e/tn. Nouto! P. 050-
9130330.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

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

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.

RT- tai KT-kaksio tai kolmio 
Vla eteläpuoli. P. 046-5797644.

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

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Siisti 1h+kk Vammalan keskus-
ta, hissi. 050-5211882.

2h+k+p Vammalan keskustas-
sa. Vapaa. Tied. 050-5428345.

Liikehuoneisto Huittisten 
ydinkeskustassa. 0400-635718.

Siisti saunallinen rivitalon 
pääty-yksiö 47 m2 Suoden-
niemen keskustasta. Sopii hy-
vin vanhukselle. Luottotiedot 
tarkistetaan. 050-3301382.

Keskusta RT-os. 3h+kk+kph 
58,5 m2. Vuokra 530 e/kk. Va-
kuus 2 kk. Lisät. Vlan Kiint. väl., 
Puistok. 18, 03-5114714, 050-
5663120.

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

Yksiö 38 m2 Vammalan etelä-
puolelta. Vuokravakuus 2 kk:n 
vuokra. Ei lemmikkieläimiä, ei 
tupakointia. P. 050-5204720.

HALUTAAN
VUOKRATA

Traktori etukuormaimella kyl-
vötöihin. 050-3835363.

Yksiö-kaksio Äetsä-Vamma-
la -suunnalta. P. 045-2657261.

KIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954. 

KIRPPUTORIT
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 . 

Osto- ja myyntiliike auki jäl-
leen Kokemäellä! Avoinna: ke-
pe 10-17, la 10-13. Ostaa, myy, 
vaihtaa. Tervetuloa!! Teljänkatu 
6, Kokemäki.

Vammalan Kirpputori, Tam-
pereentie 38 av. ti-ke klo 12-18 
ja la 10-16. Tervetuloa!

SEKALAISTA
Tervetuloa Lasistudiolle (Kii-
kostentie 8) 24.4. klo 14.00 
kuuntelemaan tarinoita pe-
rinteisestä lasihelmenval-
mistuksesta Ghanassa, Länsi-
Afrikassa. Kokemuksistaan on 
kertomassa Anna-Kaisa Aalto, 
lasialan opiskelija. Vapaa pääsy

Maalaus-, purku-, remont-
ti ym. työt. Kotitalousv. 045-
3297355.

Poikkee kahveelle Rajatie 66 
su 25.4. klo 12-. T. Airi & Pekka.

SEKALAISTA
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 

KADONNUT
Kadonnut vaalea labradorin-
noutajauros Kokemäellä. Näh-
ty mahd. Säkylässä 16.4. Kaikki 
havainnot 045-6741902.

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.

Asuntovaunu Kafi  -84. Vesi-
kesk.läm., lämmin vesi, sähkö-
patr., makuup. 6lle,  kaasu, säh-
kö, liesi, uuni, mikro, portapot. 
Siisti toimiva vaunu. H. 2500/
tarj. P. 050-3132027.

Hyvä Ford 5000 traktori vm-
71. P. 0400-634977.

Kawasaki EN500 -90, siisti. Hp. 
2000 e. P. 050-4004006.

MB 1827 -94 vl-laitteet kats. 
13.4. kaksi lavaa hyvä. Hp. 
16000 e. Tied. 0400-633219.

Pakettiauto Nissan Vanette 
vm. 2000 kats. 04/2010, uudet 
kesärenk., talvirenkaat van-
teilla, aj. 213 tkm, lohkol., ve-
tokoukku, hp. 3950 e. P. 0500-
335302.

MYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Hyvä Super Major traktori 
vm-61. P. 045-2763270.

Toyota Avensis -05 aj. 77 tkm 
hp. 16000 e. Puh. 0400-733105.

Toyota Yaris -02 1.3 aj. 180 tkm 
ilm. 2-renk. vetok. ym. H. 4700 
e. P. 0500-628320.

Myydään Yamaha XVS 125 
drag star -02 39 tkm. 044-
7839006.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

Mummonmökki Sastamala/
Äetsä 1h+k+wc 2300 m2 tontil-
la mm. peltoalue + marjapen-
saita ja omenapuita. H. 32000 
e. Tied. 050-3635827.

Tilava ja toimiva, saunallinen 
RT-yksiö 45 m2+katettu terassi 
Huittisissa. Puh. 050-5361676.

Elämäsi tilaisuus. Nyt tarjouksia 
tekemään. Poismuuton takia 
Valajärven rannalla talviasut-
tava mökki/talo. Iso tontti. 
Katso netistä, Forssan kiinteis-
tökauppiaat, Järvenrannan-
tie 233 www.kiinteistokauppi-
aat.com

Yksiö 45 m2 oh+k, ps, s tai 
vuokr. Läh. Vla kesk. Puh. 040-
5267550.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 23.4. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

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

H-a:n PV isotelikärry, korkea 
kate 1500 e. Trampoliini 4 m. h. 
100 e. Biljardipöytä 120x240 h. 
250 e. Keeway skootteri -09 h. 
1000 e. P. 0500-628320.

Valk. Cylinda jääviileäkaappi 
kahd. ovella. P. 050-3001456.

Kaksiosaiset onnittelukortit 
pienet 0,70/kpl, isto 1,50/kpl, 5 
kpl 5,-. Itsenäisyydent. 8. Liike 
avoinna pe 10-16.

Sekunda vaaleanharmaa kat-
topelti 5,50 e/m2. Sekamit-
takattopelti 4 e/ m2. FinnPelti 
050-3733113.

MYYDÄÄN
sekalaista

Mustia, katolla olleita Ormax 
kattotiiliä edullisesti n. 1500 
kpl + 130 harjatiiltä. Tee tarjo-
us. P. 040-5412362.

Kikka kevytperäkärry lehti-
jouset, korokelaidat h. 400 e. 
040-7637263.

Tuoretta koivu- ja sekaklapia 
040-5694920.

Tuoretta koivuklapia, kuivaa 
kuusihalkoa. P. 040-5825462.

Koivuklapia perille toimitettu-
na. Myös pienemmät erät. 040-
5540227.

Myydään lasikuituvene Vesi-
pääsky tasaperäinen 3,90 pit-
kä 1,35 leveä, hinta 300 euroa. 
Puh. 050-3723540.

Last. pinnasänky valkoinen. 
Kukkapöytä valk. 050-5303146.

Leino-liesi; 2 uunia. Lähes uu-
denveroinen, hormiliitos oi-
kealla, lev. 70 cm. H. 590. P. 050-
5707686.

Mäntypöytä+6 tuolia ja val-
koinen pöytä + 2-3 tuolia, si-
ninen kahden istuttava sohva, 
2 kpl telkkareita, wc-lavuaari 
+ kaappi, korituoli. Puh. 0500-
231531.

PEH-putkea 315 mm, pituus 
6 m, 150,-/kpl p. 050-5415269.

Pikkurahalla Paulan kautta ke-
vätjuhliin tunikoita, puserita, 
housuja, hartiahuiveja. Myy-
mälässä myös verhokankai-
ta ja Nanson palakankaita ym. 
tarjouskoreja. Paulan Myynti, 
Marttilankatu 26.

Puusoutuvene, jakopuukaa-
ret 8 v. 500. 045-1331795.

Tässä voisi olla Sinun todella 
tehokas Aluetori-ilmoitukse-
si! Kokeile jo ensi viikolla, mi-
ten kauppa käy! Mene osoit-
teeseen www.alueviesti.fi  ja jä-
tä ilmoituksesi!

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

Vammalan Retkeilijät. Su 25.4. 
”Harju elää” Vampulan ulkoiluma-
jan maastossa. Tule vaeltamaan ja 
tutustumaan eri liikuntamuotoi-
hin klo 10-16. Tarvitsemme sinne 
vielä muutaman talkoolaisen, soi-
ta iltaisin Helenalle 050-5334752. 
Pyöräilykausi alkaa ti 27.4. klo 
17.30 kaupungin rantasaunalta 
Karkkuun Hourunkoskelle, voit 
tulla mukaan myös lukion pihas-
ta. Siivoustalkoot Ritajärven mö-
killä ma 3.5. alkaen klo 14 iltaan 
asti. Ota siivousvälineitä mukaan 
- tarjolla mehua ja makkaraa.

Vammalan seudun MS-ker-
ho. Mitäs siitä -sakki kokoontuu 
26.4. klo 19 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Suunnitellaan Pärnun 
matkaa.

Vammalan seudun omakotiyh-
distys. Yhdistys Järjestää odote-
tun Tallinnan risteilyn 26.-27.5. 
Viging XPRS risteilylle lähdetään 
keskiviikkoiltana ja paluu on tor-
stai-iltana. Yö laivalla, aamul-
la mennään hotelliaamiaiselle. 
Meillä on bussi käytössä Tallin-
nassa ja paluumatka alkaa klo 
18, joten aikaa Tallinnaan tutus-
tumiselle on riittävästi. Paikkoja 
on rajoitetusti. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 050-5718108.

Vammalan seudun Sukututki-
jat. Tutkijailta kirjastolla ke 21.4. 
klo 18 alkaen. Illan esitelmän pi-
tää Reino Kero. Tervetuloa.

Vammalan seudun taideyhdis-
tys. Su 25.4. klo 12-15 Taideran-
nassa siivouspäivä. Haethan hen-
kilökohtaiset tarvikkeesi ja työsi 
pois, muutoin ne päätyvät roskiin!

Vammalan seudun Voima. Sar-
jamaastot jatkuvat to 22.4. klo 18 
Hopun pururadalla. Sarjat 3-5-7-
9-11-13-15-17-N/M.

Vammalan Sosialidemokraatit. 
Vietetään iloista vappuaattoa klo 
19 alkaen Sastamalan kaupungin 
rantasaunalla vastapäätä kau-
pungintaloa. Nautitaan tarjoilus-
ta, keskustellaan ja lauleskellaan 
ilman pönötystä. Paikalla tulevia 
kansanedustajaehdokkaita. Sau-
na on lämmin klo 17-19. Tervetu-
loa kauempaakin!

VaMP. 6h-Mopoendurance Alas-
tarossa la 24.4. alk. 7 (Kisa 11-17). 
Ratatalkoot pe 23.4. Alastarossa 
alk. klo 12. Ahveniston ratavuo-
ro, katso forum (yleinen kesk/kil-
pajaos) tai tallilta.

Vähähaara-Seura. Seura tarjo-
aa jälleen nuorille jäsenilleen ke-
sätöitä eläinten ja kesäkahvilan 

parissa. Jos kiinnostaa, soita Sa-
rille 050-4133506 21.5. mennes-
sä. Perinneluento Sastamalan 
maatalouden koneellistymises-
ta 1900-luvulla siirtyy yhteensat-
tumien vuoksi 23.4.:stä myöhem-
min ilmoitettavaan ajankohtaan.

Äetsän Invalidit. Uinnit jatkuvat 
Keikyän uimahallissa torstaisin 
klo 13.30-15. Kevään viimeinen 
kerta 3.6. saimme ylimääräisen 
lämminvesi/jumppapäivän 29.4. 
Bocciassa viimeinen sisäpelipäivä 
11.5. Ulkopelit alkavat Honkolan 
jousiammuntakentällä 8.6. klo 14 
ja jatkuvat parittoman viikon tiis-
taisin samaan aikaan. Tervetuloa!

Äetsän Nuoret Tuottajat. Kaik-
ki entiset ja nykyiset nuoret tuot-
tajat, tervetuloa saunailmaan ke 
2.6. klo 19 Kiikan metsästysseu-
ran majalle Kiimajärvelle. Tiedus-
telut 050-4086635/Timo tai 050-
3771792/Johanna.

Äetsän Reserviläiset. Reser-
viläiskivääriammunnat Leik-
kuun Haukkalan ampumaradal-
la su 25.4. alkaen klo 11. Lisätie-
toja Matti Huttunen gsm 050-
5582974.

Äetsän UA. Kilpailukokous ke 
Osuuspankilla klo18.

Harley Davidson XL-1000 -85 
6500 e. Derbi Senda SM 125cc 
Kevari -06 2650 e osamaksulla. 

www.penttilanauto.fi  
p. 0500-447462.

Melontaa Ellivuoressa: 
linturetki Ekojärvelle 8.5., 

melontakurssi (10h) vko 22, 
tutustumismelonta (3h) 17.6. 

Myös ryhmille. 
www.melontapaja.fi  

tai 044-2755622.

Kevytmoottoripyörä 
Daelim Roagwin 125 2006 

14000 km 1700 e. 
044-2913958.

Opel Vectra 1.8i -00 rahoitus, 
luottomerkintä ei este.

H. 3950 e. Vammalan MK-Auto 
p. 040-5232226.

NETISSÄ VAIVATTOMASTI!



46 Keskiviikko huhtikuun 21. 2010

Olen 
seitsemän-
kymppinen. 
Takana on hauskat 

juhlat kanssa vieraiden.
Taisto kiittää!!

Tutustu Silvanettiin, kysy puukaupasta ja
sovi viime viilaukset taimitoimituksiin.

Mhy Kiikka-Keikyä, Rantatie 1 as 2 Kiikka
Mhy Sastamala, Nuutilankatu 4 Sastamala KIIKKA-KEIKYÄ

SASTAMALA

VaNun ja TyMen entiset ja nykyiset jäsenet

Tervetuloa
Vammalan Nuotiosiskojen

80-vuotisjuhlaan
Vammalan Seukulle la 24.4.2010 klo 14.

“Kevään aikaa laulun taikaa”

Punkalaitumen Mieskuoron perinteiset
KEVÄTLAULAJAISET
Liikuntahallilla su 25.4.2010 klo 13

Ohjelmassa Punkalaitumen Mieskuoro, johtaa Pauli Ahvenus
Viihdekuoro Cantitores, johtaa Oskari Kosola
Naiskuoro Pihlajanmarjat, johtaa Marju Pihlajamaa
Yhdistetyt kuorot

Tervetuloa kevään suurtapahtumaan
Lipun hinta 8e, sis. kahvin ja arvonnan

www.vammaspaino.com

JUKOLAN BINGO

JAHTI 2.000 €
€ €

Tervetuloa!
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Opiskelijat somistavat 
Huittisten katukuvankin

 Marianna Langenoja

Huittisten ammatti- ja yrittä-
jäopiston asiakaspalvelu- ja 
markkinointilinjan viimeisen 
vuoden opiskelijat pääsevät va-
linnaisella kurssillaan somista-
maan Huittisten katukuvaa 7. 
toukokuuta, jolloin Kauppias-
toimikunta järjestää Hullunyön. 
Tapahtuman ideana on pitää 
paikallisia yrityksiä auki hie-
man tavallista pidempään. Sa-
malla opiskelijat tuovat keskus-
taan elämää omilla tempauksil-
laan. Luvassa on muun muassa 
fl aiereiden jakoa, mainosten lii-
maamista liikkeiden ikkunoihin 
ja katumaalausten tekoa. 

Maskit naamassa 
maalaamassa

Opiskelijat Tiina Aalto, Em-
mi Ala-Kankare, Johanna Kas-
tari ja Riikka Sulanne kuuluvat 
ryhmään, joka toteuttaa ensisi-
jaisesti katumaalauksia. Maala-
ukset on tarkoitus tehdä taval-
lisella liidulla liikkeiden eteen. 
Kadulle piirretään kuvia, jot-
ka kuvastavat kyseisen liikkeen 
toimintaa. Esimerkiksi partu-
rikampaamon eteen kuuluvat 
vaikkapa sakset ja kampa. Kah-
vilan edustaa koristaisi sen si-

jaan esimerkiksi kahvikuppi ja 
muffi  nssi. Tytöillä on pitkä lis-
ta liikkeistä, joiden eteen on tar-
koitus piirustaa jotakin. -Katu-
maalausidea menee uusiksi jos 
sataa. Täytyy keksiä joku muu-
kin idea varmuuden vuoksi, ty-

Jos näet perjantaina 7.5 nuoria maalaamassa asfalttia Huittisten keskustassa, ei kan-
nata huolestua. Ammatti- ja yrittäjäopiston opiskelijat Riikka Sulanne (vasemmalla), 
Johanna Kastari, Emmi Ala-Kankare ja Tiina Aalto vain somistavat kaupunkia Hullu-
yö-tapahtumaa varten. Nuoret harjoittelivat taiteilua koulun pihalla. 

töt sanovat. Ryhmän johtaja-
na toimiva Emmi Ala-Kankare 
on suunnitellut eräälle yrityk-
selle fl aierin, jota ryhmän on 
tarkoitus perjantain aikana ja-
kaa Huittisten katuja tallaavil-
le. Myös muut opiskelijat saavat 
toteuttaa yrityksille pieniä esit-
teitä tai jakaa yrittäjien itsensä 
tekemiä. Kaikki kurssille osal-
listuneet opiskelijat jalkautu-
vat Huittisten keskustaan koko 
perjantain ajaksi. Heidät erottaa 
muista ohikulkijoista, sillä Fan-
letti on luvannut tehdä opiskeli-
joiden kasvoille maskeeraukset. 

Hvolin lavasteet 
opiskelijavoimin 

Hulluyö ei ole ainoa kurssilais-
ten meneillään oleva projekti. 

Heti perjantaisen tempauksen 
jälkeen on Huittisten Voimis-
telu ja Liikunta ry:n kevätnäy-
tös, jonka lavastuksesta vas-
taa samainen oppilasporukka. 
Opiskelijoiden on tarkoitus ra-
kentaa lavalle kokonainen ur-
heilutarvikeliike, josta esiinty-
jät voivat käydä hakemassa esi-
tyksessä tarvitsemiansa tuot-
teita. Kauppaan tulee ainakin 
pahvilaatikoista kootut hyllyt, 
urheiluliikkeen logo ja seinille 
koristeita. Esimerkiksi Emmi 
Ala-Kankareen johtama ryh-
mä tekee seinille jalanjälkiä, 
jotka väritykseltään mukaile-
vat näytöksen muuta teemaa. 

-On kivaa, kun koulussa 
saa tehdä muutakin kuin pän-
tätä. Sitä paitsi tekemällä op-
pii, opiskelijat toteavat. 

Metallin retkeilypäivä
12.6.10 klo 10 alkaen Murikassa

Ilmoittautumiset 12.5.10 mennessä. Vammalan 
Metallityöntekijät ilmoittautuvat työpaikkojensa 
pääluottamusmiehille tai osaston toimitilassa 5.5. 
10 klo 18-19 välillä. Äetsäläiset Pirjo Ojalalle p. 040 
5956130, kaivoslaiset Tuula Laaksoselle p. 040 
7275868
Matkan hinta 5e hlö / perhe.
Linja-auton aikataulu ja reitti ilm. myöhemmin.

Tervetuloa jäsenet perheineen,
Vammalan Metallityöntekijät 345

Äetsän Metallityöväen amm.os. 327 ja Vammalan Kaivos 363

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.

 
KINO     Sahakatu 2, Huittinen     

       www.kinoset.fi1-2
 Ohjelmisto ajalla
  24.-28.4.2010

       Hugh Grant
Sarah Jessica Parker

Avio-onnea
Morganeiden

tapaan LA-SU  19.00
TI- KE   19.00
-k11/9- 1h45min 8€

LA-SU
19.00

TI-KE      
19.00

     -k13/11- 
1h 45min  8€

TITAANIEN
TAISTELU
Taistelu alkaa

Poliisikouluun hakeville 
uusi haastattelukäytäntö 
Tampereen pääpoliisiase-
malla otetaan käyttöön uusi 
toimintamalli poliisin perus-
tutkintokoulutukseen hake-
vien hakemusten vastaan-
oton ja haastattelujen suh-
teen. Hakemuksia otetaan 
vastaan kahtena päivänä vii-
kossa: maanantaisin kello 
8-12 ja perjantaisin kello 12-
16. Hakujakson kahdella vii-
meisellä viikolla haastattelu-
ja tehdään kuitenkin kolme-

na päivänä: maanantaisin, 
torstaisin ja perjantaisin ko-
ko päivän ajan.

Tampereen pääpoliisiase-
malla päätettiin siirtyä tä-
hän uuteen käytäntöön sen 
vuoksi, että hakemusten jät-
täminen ja samanaikaisesti 
tehtävä poliisikoulutukseen 
hakevan haastattelu sujuisi-
vat niin hakijan, kuin polii-
silaitoksenkin puolesta suju-
vasti ja joustavasti.

Ajalla
23.-28.4.

7€

Pe, Ma-Ke 17.30,
La, Su 16.00
K-11/9  1 h 39 min   
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Edullisesti Superista viikonloppuun 

Hinnat voimassa to-su 22.-25.4. ja K-Plussa-tuotteet 2.5. asti, ellei toisin mainita.

120
1990

kg

795
kg

RANSKANPERUNA
pakaste, 500 g (1,20 kg)   
yksittäin 0,62 ps (1,24 kg)

Ruokamestarin
NAUDAN 
PIPPURIPIHVIT
naudan ulkofi leestä
Voimassa to-la 22.-24.4.

SAVUSIIKA
Voimassa to-la 22.-24.4.

229
pkt

Atria

ATRILLI
700 g (3,27 kg)

Pohjolan

EDAM
500 g (5,98 kg)

Lihamestarin naudan

PAISTIJAUHELIHA
Voimassa to-la 22.-24.4.

Marli Vital 

MEHUJUOMAT
ja Natur 

TÄYSMEHUT
1 l (1,00 l)

Valiojogurtti maustetut  
JOGURTIT
200 g (1,25 kg)

Ilman korttia 3,69-4,14/3 tlk 
(1,23-1,38 l), yksittäin 1,23-1,38 tlk

Ilman korttia 1,72/4 prk (2,15 kg)
yksittäin 0,43 prk

300100
3 
tlk

4 
prk

Voimassa 29.4. asti

-41 %

Fazer Sininen 

MAITO-
SUKLAALEVY
200 g (6,67 kg)  

400
rs

Ilman korttia 5,01/3 kpl (8,35 kg)
yksittäin 1,67 kpl

Valio 

OLTERMANNI
800 g-1 kg (7,44-5,95 kg)
rajoitus: 2 kpl/talous

595
kpl

Ilman korttia 7,45 kpl (9,31-7,45 kg)

3 
kpl

2 
ps

-18-27 % -20 %-20 %

149
rs

Siemenettömät vihreät

VIINIRYPÄLEET
Intia, 500 g (2,98 kg)

Ilman korttia 1,99 rs (3,98 kg)

199
kg

VARHAIS-
KAALI
Unkari

Pouttu 
POSSUN 
SISÄFILEE
marinoitu ja kermamarinoitu
n. 700 g

669595
kg

 
NAUDAN 
ULKOFILEE
palana, pakattu
Voimassa to-la 22.-24.4.  

12129090
kg

-25 %

775959
kg

Kariniemen kananpojan 
MINUUTTIPIHVIT
ja SISÄFILEET
n. 600-1000 g
 

-30 %
Voimassa 29.4. astiIlman korttia 10,95 kg

Roismalan risteys, Sastamala
ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
puh. 010 470 1820 (Puhelun hinta 0,0821 €/puhelu + 0,119 €/min)

outi.vesanen@k-supermarket.fi 

KONSULENTIT
Perjantai 23.4.  Tapola, Leivon Leipomo
Lauantai 24.4. Kivikylä, Pyymäen Leipomo

VEIKKAUSPISTEESTÄ

Ennakkoliput VaLePan 
Serpentiinisembaloihin 

Hotelli Ellivuoressa 30.4.

LOTOSSA TRIPLAJÄTTIPOTTI 
6 MILJOONAA EUROA!

MUISTA LOTOTA!

079
rs

490
kg

ALKUVIIKON TARJOUKSET 26.-27.4.

Plussakortilla Pirkka

KIIVI
500 g Italia (1,58 kg)

Lihamestarin suomalainen
PORSAAN
SUIKALEPAISTI

Tapola kuuma
MUSTA MAKKARA

Ilman korttia 0,99/rs (1,98 kg)

Voimassa Pe 23.4.
Plussakortilla
PAULIG
JUHLA MOKKA
500 g (3,98 kg)   1 pkt /tal
seuraavat 2,79/kpl (5,58 kg)

199
pkt

299
kpl

665
kg

549
kg
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