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Teemana Kotipiha ja puutarha s. 13-24

Nro 17 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!

SASTAMALA
Puistokatu 18, (03) 511 4299
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30
parillisen viikon la 9.30-13.30
www.silmaasema.fi

Tuplapäivät
   1=2

Osta silmälasit, saat 
myös aurinkolasit!
Silmälasien ostajalle aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle. 
Tarjous voimassa 26.4.-31.5.2010. Ei muita alennuksia. 
Aurinkolasit kaupan päälle Ricardo-mallistosta.

Ilmalämpöpumpulla kohennat  
sisäilman laatua merkittävästi

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

Raikasta ilmaa Allergia- 

aika alkoi
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maksuton

kotikäynti
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Tule tutustumaan tuotteisiin ja osallistumaan 
mahtavaan arvontaan!

Pukintie 242, 38200 Sastamala Puh. (03) 512 8111

Kumi-instituutti 
toiminut 
kymmenen vuotta

 Alueviesti

Sastamalassakin merkit-
tävästi kumialan kehittä-
miseen osallistunut Ku-
mi-instituutti on toiminut 
kymmenen vuotta. Kumi-
instituutti on kumialasta ja 
sen kehittämisestä kiinnos-
tuneiden organisaatioiden 
muodostama vapaaehtoi-
nen yhteistoimintaelin, jo-
ka pyrkii edesauttamaan ja 
kehittämään kumialan tut-
kimusta, koulutusta ja kil-
pailukykyä. Tavoitteena on 
saada verkostoon mukaan 
myös asiakaskunnan sekä 
alalle laitteita, materiaale-
ja ja palveluja toimittavien 
organisaatioiden edustajia. 

Kumi-instituutin toi-
minta sai alkunsa vuosi-
na 1999-2000 Pirkanmaal-
la alueen yritysten, kuntien 
ja kaupunkien sekä oppi-
laitosten yhteistyön tulok-
sena. Aluksi saatiin aikaan 
elastomeeri- ja kumialan 
opetuksen käynnistymi-
nen Tampereen teknillises-
sä korkeakoulussa vuoden 
2001 alusta alkaen sekä ra-
hoitettiin laboratorioiden 
laitehankintoja opetusta ja 
tutkimusta tukemaan. 

Sastamalaan perustet-
tiin Elastopoli sekä Tam-
pereen teknillisen yliopis-
ton muovi- ja elastomeeri-
tekniikan sivulaboratorio. 
Vammalan ammattikou-

lussa aloitti kumialan opin-
tolinja, jolta valmistuu ku-
mialan osaajia.

Sittemmin Kumi-insti-
tuutin toiminnaksi on va-
kiintunut seminaarien jär-
jestäminen kaksi kertaa vuo-
dessa. Seminaarien aiheet 
vaihtelevat kumiin liittyvistä 
tieteellisistä asioista esimer-
kiksi muotoiluun ja johta-
miseen. Myös ajankohtaista 
kumialaan liittyvää lainsää-
däntöä on käsitelty. Semi-
naarit toimivat myös verkos-
toitumisfoorumina.  

Kumi-instituutilla ei ole 
omaa juridista organisaati-
ota, ja kaikki toiminta ta-
pahtuu osana toimijoiden 
varsinaista työtä. Toimin-
taa koordinoi johtokun-
ta, jossa on edustajia alan 
teollisuudesta, kunnista ja 
kaupungeista sekä oppilai-
toksista. Kumi-instituutilla 
on myös johtaja. 

Seminaarien yhteydes-
sä järjestetään yleiskoko-
us, jossa Kumi-instituutin 
johtaja ja johtokunta ra-
portoivat toiminnasta ja 
alan ajankohtaisista tapah-
tumista. Yleiskokous myös 
määrittelee toiminnan ta-
voitteet ja toimintatapojen 
suuntaviivat. 

Toiminnan 10-vuotis-
juhlaseminaari järjestettiin 
Nokian Renkaiden audito-
riossa Nokialla viime per-
jantaina. 

Puistokatu 16, 38200 Sastamala Puh.(03) 511 2911
www.kultamerja.fi
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Jari Toivo ehdolle 
SDP:n ehdokkaaksi
Vammalan Sosialidemo-
kraatit on asettanut sasta-
malalaisen Jari Toivon (51) 
ehdokkaaksi Pirkanmaan 
Sosialidemokraattien jä-
senäänestykseen. SDP:n 
piiri nimeää  eduskunta-
vaaleihin 18 ehdokasta, 
joista 14 jäsenäänestyksen 
perusteella ja neljä tarvit-
taessa alueellinen tasapai-
noisuus huomioon ottaen.

Jari Toivo on koneasen-
tajana Komas Oy:n Vam-
malan tehtailla. Hän on toi-
minut työpaikallaan osas-

ton luottamusmiehenä 
vuodesta 2000 ja pääluotta-
musmiehenä vuodesta 2007 
alkaen. Sastamalan kaupun-
ginvaltuuston jäsen hän on 
ollut vuodesta 2008 alkaen.

Jari Toivoa voidaan pitää 
työelämän asiantuntijana. 
Hän on ammattiyhdistys-
aktiivi, joka on omalla työ-
paikallaan ja laajemmin-
kin valtakunnallisesti koke-
nut työelämän hurjan muu-
toksen. Työn säilyttäminen 
Suomessa on yksi Jarin tär-
keimmistä tavoitteista.

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

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

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

2,95

ORVOKKI 
10 KPL/LTK

HAUSKAA VAPPUA!

FOLIOPALLOT

3,50
KPL

PIENI

PALLOT SISÄLTÄVÄT
PALLOPAINON!

ISOT FOLIO-
MUOTOPALLOT

5,50KPL

2,09

139,-

10,95

ALPPIRUUSU

13,95

TARJOUS VOIMASSA 19.4.-30.6.2010
TARJOUS VOIMASSA 1.4.-31.5.2010

LAITILAN 0,33 L KUKKO 
LAGER 12-PACK
Vaalea III olut 4,7%
sis. pantit 1,80
(2,31/L)

Rekorderlig
SIIDERIT
sis. pantit

VAPUNPÄIVÄNÄ 1.5. LIIKE SULJETTU! 
SUNNUNTAINA 2.5. KOKO MYYMÄLÄ AVOINNA 12-17!

Keter Eco
KOMPOSTORI 320 l

29,95 Puinen 
PÖYTÄPUKKI
à 5,95

2 KPL 10,-
Ruskea kotimainen

KYLLÄSTETTY PIHALAATTA

60 x 60 cm ......  5,50/kpl

80 X 80 cm ......  9,50/kpl

PUUREUNANAUHA

200 x 20 cm  ....... 7,95
200 x 30 cm ....... 9,95

RUOHONLEIKKURI
Edullinen ja laadukas ruohonleikkuri, 
mukana myös läppä jolla leikkurin saa
allesilputtavaksi. 4hp moottori, 
pyörät kuulalaakeroitu, 
korkeussäätö yhdellä vivulla 

1 VUODEN 
TAKUU

HIIRENKARKOITIN
pistorasiaan
- ei häiritse kodin lemmikkejä

9,95

Suodenniemeläiset naiset laittoivat hyvän kiertämään

Nuttupiiriläiset kutovat 
etiopialaisille vauvoille

 Minna Isotalo

-Tästä kaikki alkoi, sanoo Lee-
na Järvenpää ja näyttää kuvaa 
pienestä keltaiseen neuleeseen 
puetusta etiopialaisesta kes-
kosvauvasta. 

Leena ei ole ainoa suoden-
niemeläinen, joka tarttui neu-
lepuikkoihin nähtyään kysei-
sen kuvan. Toimittaja tapa-
si Suodenniemen seurakun-
takeskuksessa kymmenkunta 
asialleen vannoutunutta puu-
hanaista. 

-Aika moni nainen täällä 
halusi auttaa etiopilaisia kes-
kosvauvoja. Olisi kiva nähdä 
sellainen tumma lapsi näissä 
meidän nutuissa, mutta tai-
taa Afrikka olla liian kaukana 
meikäläiselle, miettii nuttupii-
rin vakioporukkaan kuuluva 
putajalainen Hely Hakala, ja 
jatkaa samaan hengenvetoon, 
että kutominen on kuitenkin 
eräänlaista lähetystyötä.

Piirin yhdyshenkilönä toi-
mivan Leena Järvenpää vah-
vistaa Hakalan näkemyksen. 

-Nuttupiiri on lähetystoi-
mintaa, jossa ilo hyvän teke-
misestä yhdistää erilaisia ih-
misiä. Tässä jokainen pystyy 
tekemään konkreettisia pie-
niä tekoja auttaakseen vähem-
piosaisia, ja samalla voi tuntea 
itsensä tarpeelliseksi.

Nuttu toimii 
henkivakuutuksena

Pieni teko voi kuitenkin olla 
suuri, sillä naisten kahvirahoil-
la ostetuista langoista kudotuil-
la vaatekappaleilla voidaan jo-
pa pelastaa ihmishenkiä.

-Etiopiassa neulenuttu on 
arvokas, ja sen avulla yrite-
tään houkutella äitejä sairaa-

laan synnyttämään. Pyrimme 
siihen, että jokainen sairaalas-
sa syntynyt vauva saa vaatteen. 
Etiopiassa lapsikuolleisuus on 
ihan eri lukemissa kuin tääl-
lä. Usein epähygieenisissä olo-
suhteissa tapahtuva kotisynny-
tys on hengenvaarallinen myös 
äideille. Nuttu on siis myös 
eräänlainen henkivakuutus, 
Leena Järvenpää huokaa.

Sana hienoista, maailman 
toiselta laidalta tulleista nu-
tuista on kiirinyt nopeasti Ai-
ran sairaalaan lähellä oleviin 
kyliin. Yhä useampi nainen 
saapuu sairaalaan synnyttä-
mään. 

-Olen kuullut, että perheen 
miehet ovat olleet haluttomia 
päästämään vaimojaan pois 
kotoa, mutta heidänkin asen-
teensa ovat nuttujen myötä 
muuttuneet, Leena Järvenpää 
kertoo.

Suodenniemen nuttupiiristä 
on parin viime vuoden aikana 
lähtenyt Airan sairaalaan, Etio-
pian Addis Abebaan yli 350 nut-
tua. Nuttuprojektin alkuunpa-
nija on Suomen evankelisluteri-
laisen kansanlähetyksen Etiopi-
an lähetti Pirkko Tuppurainen, 
jonka toimesta 200 paikkakun-
nalta ympäri Suomen on lähe-
tetty etiopilaisvauvoille noin 10 
000 nuttua. 

Kuva etiopilaisesta keskosvauvasta suomalaisessa nutussa on innoittanut monet nai-
set tarttumaan neulepuikkoihin.

Kaarina Lähteenmäki, Marja-Liisa Nurminen, Ilona Lumiainen, Leena Järvenpää, Liisa 
Lähteenmäki, Hely Hakala ja Marjatta Isolähteenmäki ovat nuttupiirin vakioporukkaa.

Kevätilo-keräys alkoi
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Kevätilo-keräys 
toteutetaan lipaskeräyksenä, 
joka jatkuu 16.5. asti. Kerä-
ystuoton paikallisyhdistyk-
set käyttävät nimeämäänsä 
kohteeseen, joka voi olla esi-
merkiksi perhekahvila, ker-

hotoiminta, kesäleirit, van-
hempainryhmät tai retket ja 
tapahtumat. Osa yhdistyk-
sistä suuntaa kerätyt varat 
nuorisotyöhön, esimerkik-
si paikallisen tukioppilastoi-
minnan tukemiseen koulu-
kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Verovirkailijat kirjastoilla
Verotoimiston virkailijat 
kertovat Veroilmoitus ver-
kossa - palvelusta Satakun-
nan pääkirjastoissa tänään 
keskiviikkona 28.4. kirjas-
tojen aukioloaikana. Myös 

verotoimiston asiakaspalve-
luissa on asiakaspääte ja vir-
kailijat opastavat asiakkaita 
tarvittaessa. 

Tietoa on tarjolla mm 
Kokemäen kirjastolla.

”Kutominen on eräänlaista 

lähetystyötä.

Suuri koiranäyttely 
Vappuna Mouhijärvellä 
Kaikille ”koiraihmisille” on 
runsaasti katsottavaa sun-
nuntaina 2.5. Mouhijär-
ven metsästysseuran jär-
jestämässä koiranäyttelys-
sä. Näyttelyalue on Neste 
Häijään pihamaa-alueel-
la. Runsaimmin koiria on 

esillä kello 10–14 välise-
nä aikana. Kaiken kaikki-
aan näyttelyssä on esillä yli 
kuusikymmentä koiraro-
tua seurakoirista metsäs-
tyskoiriin. Näyttelyn yhte-
yteen on järjestetty tapah-
tumia koko perheelle. 
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KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 30.4. Yläneen Perinneliha 10-17
 Pyymäen Leipomo 9-16

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 30.4. Linkosuon Leipomo 9-16
 Arin Kalatuote 9-17

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%)

300
2 pss
(4,29-5,45 kg)
yks. 2,49

199
pkt
(6,63 kg)

099
kpl
(4,95 kg)
norm. 
1,68-1,96

Suomalainen 
KURKKU

Forssan
PERUNASALAATTI
400  g
3/tal.

Avatar-DVD

KAASUGRILLI
• kolme poltinta
• puutyötasot
• takuu 12 kk

Taffel
MEGAPUSSIT
275-350 g

Lu Tuc
SUOLAKEKSI
3 x 100 g

Fazer
SUKLAALEVYT
200 g

Olvi III-OLUT
24-pack 24x0,33 l

099
kg

200
3 pss
(1,48 kg)
yks. 0,72

049
prk
(1,23 kg)
norm. 1,85

1990
pack
(2,04 l)

1799
kpl

14900
kpl
norm. 179,-

Pouttu porsaan
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
• marinoitu

Mummon aidot
RANSKANPERUNAT
450 g

499
rs

Leaf Karkkikatu
IRTOMAKEISET

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

t k t

Vapun viettoonVapun viettoon
SäästömarketistaSäästömarketista  

28.4.-4.5.201028.4.-4.5.2010

Olvi 
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 l

495
pss
(1,65 kg)

199
plo

Kotimaiset
GRILLIHIILET
3 kg

Säästä yli 70%

Säästä 17%

Julkaisu 28.4.!

399
kg

SYTYTYS-
NESTE
1 l

100
plo
(0,40 l)
norm. 1,29

sis. pantin 0,40

sis. pantin 3,60Tarjous voimassa 17.2.-5.5.2010

Avatar 
-BLU-RAY

Huiskulan
MARKETTA, 
PELARGONIA 
ja RUUKKU-
KRYSANTEEMI

Kekkilän 
PUUTARHA-
MULTA 50 l

2599
kpl

1000
4 kpl
(2,50 kpl)
yks. 2,95

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

Pe 30.4. 9-18, La 1.5. suljettu, Su 2.5. 12-18 

Tarjoukset ovat voimassa 28.4.–4.5.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

Huom! Elintarvikealan lakon vuoksi tarjoustuotteita myynnissä rajoitettu erä.
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Tuhkapilvi 
vaikeutti 

kotiinpaluuta ! s. 10

Pukara 
kohentaa 

kylätaloaan ! s. 11

 Kyläteko 
-palkinto 

Kokemäelle! s. 27

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

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

Toimitus, konttori, myynti

 03-514 1416
TELEFAX 03-511 3097

E-MAIL:
Toimituksen aineisto:
toimitus@alueviesti.fi 

Ilmoitusaineisto:
ilmoitukset@alueviesti.fi 

Seurakuntatiedot:
seurakunnat@alueviesti.fi 

Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 

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

ILMOITUSHINNAT alv 0% 

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

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

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

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

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

JULKAISIJA
Kustannusliike Aluelehdet Oy
Toimitusjohtaja
Sami Latva 03-5141 416

SIVUNVALMISTUS
Keskuskuva Ky, Sastamala

PAINOPAIKKA
Allatum Oy, Pori

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

Lehden voi tilata jakelualuiden
ulkopuolelle Suomessa 
€ 39,00/vuosikerta
€ 12,00/ 3 kk.
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• Viljakasvit, useita lajikkeita
• Rypsit; APOLLOBOR, HOHTOBOR ja CORDELIABOR

• Kaikki nurmikasvit
• KAROLINABOR ja RETUBOR-ruokonadat

• Myös Luomu-siemenet

Sertifioidut siemenet

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

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Kotihoito sekä 
kaupungin ranta- ja 
vesialueet esillä aloitteissa
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunginval-
tuuston kokouksen yhteydes-
sä jätetyissä valtuustoaloitteis-
sa esille tulivat mahdollisuus 
laajentaa kotihoidon yhteis-
työverkostoa ja tarve selvittää 
kaupungin omistamien vesi- 
ja ranta-alueiden sijainti.

Kotihoidon yhteistyöver-
koston laajentaminen on esil-
lä Kristillisdemokraattien val-
tuustoaloitteessa ja kaupungin 
omistamien ranta- ja vesialu-
eiden selvittäminen Vasem-
mistoliiton valtuustoaloittees-
sa.

Työttömät 
kotihoidon apuna

Marjo Anttooran jättämässä 
valtuustoaloitteessa Kristil-
lisdemokraattien valtuusto-
ryhmä esittää, että kaupun-

ginhallitus selvittää, olisiko 
kaupungin alueella mahdol-
lista laajentaa vanhusten ko-
tihoidon yhteistyöverkostoa 
siten, että työttömät avustai-
sivat kotihoidon palkkatyön-
tekijöitä.

Vanhusten kotihoito on re-
surssipulan vuoksi vaarassa 
supistua perustarpeiden hoi-
toon ilman mahdollisuutta 
ottaa huomioon asiakkaiden 
erilaisia tarpeita. Kotihoidon 
toimintojen ja työntekijöiden 
osaamisen kehittäminen se-
kä yhteistyöverkoston laajen-
tamisen on tästä syystä olta-
va jatkuvaa. 

Helsingissä on vanhusten 
syrjäytymistä ehkäisevän Lu-
paava-hankkeen yhteydessä 
kehitetty kotihoidon, sosiaa-
liviraston ja pitkäaikaistyöt-
tömien yhteistyömallia, jossa 
tarjotaan kuntoutuville pitkä-
aikaistyöttömille, vajaatyöky-
kyisille ja maahanmuuttajille 
avustavia työtehtäviä kotihoi-
dossa. Pitkäaikaistyöttömät 
tekevät kotihoidon asiakkai-
den luona sellaisia avustavia 
työtehtäviä, joissa koulutus 
ei ole välttämätöntä. Tällaisia 
työtehtäviä ovat muun muas-
sa kotisiivous, vaatehuolto ja 
ulkoilussa avustaminen, saat-
taminen esimerkiksi terveys-
asemalle, asiointi virastoissa 
ja seurustelu. Palvelua on to-
teutettu parityönä turvallisuu-
den takaamiseksi.

Palaute kotihoidon työnte-
kijöiltä, asiakkailta ja työhön 
kuntoutettavilta on ollut po-
sitiivista. Kokeilua on pidet-
ty onnistuneena. Vanhukset 
ja kotihoidon palkkatyönteki-
jät ovat olleet tyytyväisiä työt-
tömien tarjoamasta avusta ja 
työttömät ovat kokeneet mie-
lekkäänä sen, että ovat voineet 
olla avuksi.

Lupaava kotihoito -hank-
keen puitteissa työtön saa työ-
markkinatuen tai toimeentu-
lotuen lisäksi kahdeksan eu-
ron ylläpitokorvauksen. Li-
säksi matkat kohteeseen 
maksetaan. Osalle on tätä 
kautta avautunut puolen vuo-
den palkkatukityöpestejä ja 
pysyviä palkkatöitä, sanotaan 
aloitteessa jonka ovat allekir-

joittaneet Marjo Anttoora, Ai-
mo Mäkinen ja Aili Riihimäki.

Kaupungin ranta- ja 
vesialueet selville

Reino Niemen jättämässä val-
tuustoaloitteessa Sastamalan 
kaupunginvaltuuston Vasem-
mistoliiton valtuustoryhmä 
haluaa, että kaupunkilaisille 
selvitettäisiin kaupungin omis-
tamat ranta- ja vesialueet eri 
puolilla Sastamalaa. Useimmil-
la valtuutetuistakaan ei ole tie-
toa missä on kaupungin omis-
tamia ranta-alueita ja vesioi-
keuksia sekä mikä on niiden 
käyttömahdollisuus virkistys-
käytössä. Alueista vastaava vir-
kamies tulisi myös olla selvillä, 
häneltä voisi saada tarkemmat 
tiedot, jollei yleisellä tiedotuk-
sella asiaa saada selvitettyä.

Nämä tiedot ovat ensiar-
voisen tärkeitä, kun mieti-
tään kaavoitus- ja maankäyt-
töä koskevia asioita. Yleisten 
ranta-alueiden merkitys tulee 
korostumaan lähivuosina, se 
pitää kaavoituksessa huomi-
oida. Selvitys palvelisi myös 
kuntalaisten harrastustoimin-
nan suunnittelua ja esimer-
kiksi seudullisen kalastusalu-
een käyttö- ja hoitosuunnitel-
mien tekemisessä. 

Voidaan puhua luontoa 
harrastavien kuntalaisten elä-

mänlaadusta. Aloitteen tekee 
ajankohtaiseksi myös kunta-
liitoksen tuomat uudet ranta- 
ja vesialueet, toteavat aloitteen 

allekirjoittaneet Reino Niemi, 
Juhani Hakasuo, Liisa Mylly-
niemi, Simo Myrskyranta ja 
Kari Oksanen.

Kuule tuhannet 
tarinat

K
ansallista veteraanipäivää vietet-
tiin eilen 24. kerran. Päivää on 
vietetty Lapin sodan päättymi-

sen vuosipäivänä vuodesta 1987 lähtien. 
Juhlaa kunnioitetaan liputuksella ja so-
taveteraanien muistamisella. Valtakun-
nallinen päätapahtuma järjestettiin nyt 
Tampereella.

Veteraanien asiat olivat sotienjälkei-
selle Suomelle pitkään arka asia. Vas-
ta 1980-luvulla voitiin vakavissaan eh-
dottaa kansallisen veteraanipäivän ot-
tamista mukaan suomalaiseen juhlaka-
lenteriin. Veteraanipäivän nimeäminen 
olikin valtiovallan tunnustus maan itse-
näisyyden puolustajille.

Veteraanit osallistuivat Suomen sotiin 
vuosina 1939-1945. Talvisota käytiin 
marraskuusta 1939 maaliskuuhun 1940, 
jatkosota kesäkuusta 1941 syyskuuhun 
1944 ja Lapin sota syyskuusta 1944 huh-
tikuuhun 1945. Yli viiden vuoden mit-
tainen sotajakso oli mittava rasitus.

Veteraanipäivän tunnuksena on tänä 
keväänä ollut ”Kuule tuhannet tarinat!” 
Tällä sanomalla on haluttu korostaa eri 
sukupolvien välistä yhdessäolon, kuun-
telemisen ja kuulemisen tärkeyttä. 

Viesti on sekä tärkeä että alati ajankoh-
tainen. Se ei myöskään mene hukkaan 
tai kaiu kuuroille korville, sillä Suomi 
on sivistyneempi ja avarakatseisempi 
maa kuin koskaan. Sekin on veteraani-
en turvaaman ja sittemmin rakentaman 
avoimen yhteiskunnan ansiota.

Kertomisen ja avautumisen lisäksi meil-
lä on myös kuuntelemisen ja myötäelä-
misen halua. Siksipä sotilaiden kerto-
musten rinnalla karttuvat myös evakko-
jen, leskien ja sotaorpojen tarinat, tari-
nat oikeasta elämästä. Kuule tuhannet 
tarinat.

Hannu Virtanen
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Actorit Heinolasta 
urakoi Stormin 
biolämpölaitoksen
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin Ti-
lakeskuksen johtokunta hy-
väksyi Stormin monipalve-
lukeskuksen biolämpölai-
tosurakoitsijaksi heinola-
laisen Actorit Oy:n 254 300 
euron kokonaishintaan.

Valitun urakoitsijan tar-
joushinta ei ollut edullisin 
vaan pisteytyksen perus-
teella kokonaistaloudel-
lisesti edullisin. Halvem-
man tarjouksen sisällössä 
oli kuitenkin puutteita, jot-
ka vähensivät vertailupis-
teitä.  Tarjouksessa ei ollut 

riittäviä selvityksiä esimer-
kiksi laitoksen hyötysuh-
teesta, toimintavarmuu-
desta tai käytettävyydestä.

Stormin monipalvelu-
keskuksen suunnitteluun 
ja rakentamiseen on vuo-
sille 2010-2011 varattu yh-
teensä 5 500 000 euroa. 
Länsi-Suomen lääninhalli-
tus on vahvistanut Stormin 
koulun laajuudeksi 1 462 
hyötyneliömetriä. Valtion-
osuuden alustava lasken-
nallinen peruste on 3 322 
500 euroa ja alustava valti-
onosuus 50 prosenttia eli 1 
661 250 euroa.

Yrityspalvelun johtaja 
aloittaa kesäkuussa
Sastamalan Seudun Yri-
tyspalvelu Oy:n toimitus-
johtajaksi valittu Mikko 
Nieminen aloittaa uudes-
sa tehtävässään kesäkuun 
alussa.

Yrityspalveluyhtiön hal-
litus valitsi huhtikuun puo-
livälissä toimitusjohtajaksi 

yhteiskuntatieteiden mais-
teri Mikko Niemisen, joka 
toimii tällä hetkellä Tam-
pereen Teknillisen Yliopis-
ton yritysasiamiehenä. Yri-
tyspalvelun edellinen joh-
taja Jukka Kaartoluoma 
joutui eroamaan tehtäväs-
tään aiemmin tänä vuonna.

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

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

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

www.k-market.com

KATSO ALKUVIIKON TARJOUKSET TV:STÄ!

hauskaa vappua!

Ilman K-Plussa-korttia
1,79 rs (4,48/kg)

 200
2 rs
(2,50/kg)

2.5. SAAKKA 30.4. SAAKKA

KIIVIT
500 g

KOPPARBERG
SIIDERIT

0,5 l

 249

Ilman K-Plussa-korttia
2,85 tlk (5,40/l) sis. pantin 0,15

tlk (4,68/l)
sis. pantin 
0,15

TAFFEL
MEGAPUSSIT

275-350 g

 199
pkt
(5,10/kg)

 
HERKKUSIENI

200 g

-25%

Ilman K-Plussa-korttia 
1,99 rs (9,95/kg)

 149
rs
(7,45/kg) rs

(1,98/kg)

CARLSBERG 
III OLUT 

24x0,33 l

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

24-pack
(2,20/l)
sis.pantit 
3,60

 2099

2.5. SAAKKA

-18%

2.5. SAAKKA

30.4. SAAKKA

PEPSI, PEPSI
MAX JA 7 UP

1,5 l,
raj. 2x2-pack/talous

Ilman K-Plussa-korttia
3,10 2-pack (0,77/l) sis. pantit 0,80

2-pack
(0,40/l sis. 
pantit 0,80 199

-48% -13%

30.5. SAAKKA

2 ps!

2.5. SAAKKA

 400

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin
2,67 ps (7,63-9,71/kg)

-25%
2 ps
(5,71-
7,27/kg)

FORSSAN
SALAATIT

400 g, peruna, italian ja 
punajuuri (ei kevyet)

-44%

2.5. SAAKKA

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 
3,40 pkt (8,72/kg)

KIVIKYLÄN
WANHAN AJAN

NAKKI
380 g

-41%  099

palvelemme pe 18 saakka, lauantaina suljettu!

Huittinen hyväksyi 
puhdistamoyhtiön
Huittisten kaupunginvaltuus-
to hyväksyi maanantaina ää-
nin 24-19 esityksen yhteises-
tä puhdistamoyhtiöstä.

Huittisten Puhdistamo Oy 
perustetaan Huittisten ja Sas-

tamalan kaupunkien sekä 
Punkalaitumen kunnan jäte-
vesien käsittelyä varten.

Äänestyksen tuloksena 20-
23 päätettiin myös esittää ym-
päristövaikutusten arvioinnin 

tekemistä  hankkeesta, joka 
toteuttaa yhteispuhdistamon 
Huittisten Pappilanniemeen.

Hanke ajoittuu vuosille 
2010-2014 ja on kustannuksil-
taan 27 miljoonaa euroa.

Terveydenhuolto, kuntatalous ja
seutukaupungit esillä ministerivierailulla
Alueviesti

Hallinto- ja kuntaministe-
ri Mari Kiviniemen tiistaisen 
vierailun yhteydessä Kokemä-
en kaupunki nosti esille sosi-
aali- ja terveyspalvelut, kunti-
en talouspohjan parantamisen 
sekä seutukaupunkien toimin-
tamahdollisuudet.

Terveydenhuollon lainsää-
dännön uudistus on nyt val-
misteluvaiheessa paras-lain-
säädännön uudistuksen poh-
jalta. 

Kokemäki, Harjavalta ja 
Nakkila ovat siirtämässä yh-
teiseen Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhty-
mään valtuustojen päätösten 

mukaisesti 1.1.2011 alkaen 
sosiaalipalveluista vammais-
palvelut, lastenvalvojan teh-
tävät ja psykososiaaliset pal-
velut. Muutoin sosiaalipalve-
lut on ollut tarkoitus jättää 
peruskuntien hoidettavaksi. 
Tuleva lainsäädäntö on aihe-
uttamassa tähän jälleen muu-
toksen. 

-Toivomme luonnollises-
ti selkeyttä valmistelutyöhön 
ja ainakin pitkää siirtymisai-
kaa käytännön järjestelyissä, 
Kokemäki muotoili asian mi-
nisterille. 

Lisäksi kuntayhtymään on 
mukaan tuossa valtuuston-
sa päätöksen perusteella Eu-
rajoen kunta, joka jo nyt os-

taa kuntayhtymältä palvelui-
ta. Tämän jälkeen kuntayhty-
mään väkilukupohjaksi tulee 
runsaat 27 000 asukasta. Kun-
tayhtymä hakee ministeriöltä 
yhteistoiminta-avustusta 162 
400 euroa yhteensä 232 000 
euron hankkeelle. Ministerille 
esitettiin toivomus, että avus-
tusta tähän yhteiseen kehit-
tämishankkeeseen voitaisiin 
myöntää.

Kuntien talouspohjan 
parantaminen

Kuntien talous on nyt ja lä-
hivuosina laajasti ongelmal-
lisessa tilanteessa. Suomen 
Kuntaliitto on tehnyt useita 

esityksiä, jotka vaikuttaisivat 
kuntien taloutta tervehdyt-
tävästi. Kokemäki esitti toi-
vomuksen, että vuoden 2011 
valtion talousarvion laatimi-
sessa voitaisiin ottaa vaka-
vasti huomioon kuntien toi-
veet talouspohjan paranta-
miseksi.

Kokemäki on mukana Suo-
men Kuntaliiton yhteydessä 
toimivassa seutukaupunkien 
verkostossa. 

Tässä yhteistyössä on pai-
notettu myös maakuntakes-
kusten ulkopuolella toimivi-
en kaupunkien toimintaedel-
lytysten turvaamista muun 
muassa koulutuksen tarjon-
nan kehittämisessä, valtion-

hallinnon palveluiden järjes-
tämisessä ja yritysten toimin-
taedellytysten ja työllisyyden 
hoidossa. 

Eri yhteydenpidoissa edus-
kunnassa, ministeriöissä ja 
muissa neuvotteluissa on to-
dettu oikeaksi seutukaupun-
kien esittämät perusteet. 

Käytännössä suurimmat 
odotukset on muutoksen saa-
misessa kohdistettu uuden 
hallitusohjelman painotuk-
siin. 

Kaupunki toivoo, että mi-
nisteriö vaikuttaisi seutukau-
punkien toimintamahdolli-
suuksien kehittämiseen tule-
vina lähivuosina.
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S-ETU

9,90

1,50
KATUHARJA  285

S-ETU

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

Meiltä saat
Bonusta!

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Kampanja voimassa 26.4.–8.5.2010

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

KESTOPUU TERASSILAUTA 
28X95 PHL
AB-luokka, ruskea, uritettu

1,39/jm

KESTOPUU TERASSILAUTA 
25X95 PHL/VS
AB-luokka, vihreä,
viistetty

0,95/jm

CLEN 1.180 
PAINEPESURI 
+ TERASSIPESIN
Kaikki puhtaaksi kätevästi - puiset terassit, piha-
laatoitukset, autotallin lattiat jne. Pesutulosta voit 
tarvittaessa tehostaa pesuaineella. Terassipesimes-
sä on oma pesuainesäiliö. Pesuaineen määrä voi-
daan säätää.
• Liitäntäteho 1,8 kW • Vesimäärä 6 l/min 
• Maksimi paine 130 bar • Sisäänrakennettu pesu-
ainesäiliö • Pysäytys/käynnistys pesukahvasta • 
Notkea teräsvahvisteinen paineletku

199,-

TYÖHOUSU 
PRIHA MUSTA 4062
Kestävä ja monipuolisesti
varusteltu riipputaskuhousu.

32,90

VALTTI KALUSTE- 
JA TERASSIÖLJY 
RUSKEA 0,9L
Liuoteohenteinen, ruskea 
puu öljy ulko käyttöön. 
Sisältää vahaa ja so vel tuu 
kova-, jalo- ja kesto puulle 
sekä lämpö käsitellylle 
ja käsittelemät  tö mälle 
puulle.

Norm. 12,- 
Etusi S-Etukortilla –17,5%

Norm. 2,20
Etusi S-Etukortilla –31%

WÜRTH PINELINE 
PAINEPESU 5 L
Erittäin riittoisa ja edulli-
nen yleispuhdistusaine 
painepesureihin. Pineline 
Painepesua voidaan levit-
tää korkeapainepesurin 
oman annostelu laitteen 
kanssa. 

S-ETU

Norm. 14,10
Etusi S-Etukortilla –36% 

9,-

TERASSIRUUVI 
4,3X45 RST
Ruostumaton 
terassiruuvi, 
250 kpl

8,90

TERASSIRUUVI 
4,3X55 RST
Ruostumaton 
terassiruuvi, 
250 kpl

9,90  
Vain S-Rautamarketeista.

(1
1,

- e
/L

)

(1
,8

0 
e/

L)

RAJOITETTU ERÄ! RAJOITETTU ERÄ!

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

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

Uusi kuntosali innoitti avoimien ovien päivään

Hopun palvelukeskuksella vietettiin laatuaikaa
 Marianna Langenoja

Vammalan kaupunki sai vuo-
den 2007 aikana käyttöönsä 
kolme erillistä perintöä, jotka 
suunnattiin ikäihmisten hy-
vinvoinnin edistämiseen. 

Kaikkiaan testamenttivaro-
ja oli lähes 85 000 euron edes-
tä. 

Näistä varoista pääsee nyt 
nauttimaan Hopun vanhain-
kodin asukkaat sekä muut Sas-
tamalan ikäihmiset. 

Hopulle nimittäin kunnos-
tettiin erinomainen kuntosali 
palvelemaan erityisesti senio-
reiden ja kuntoutettavien tar-
peita. Kuntosali avattiin maa-
liskuussa, ja se on ollut siitä as-
ti avoinna kaikille ikäihmisille. 

Kunto-ohjaaja Tiina Suu-
niitty lisää, että vielä ainakin 
syksyyn saakka kuntosalin it-
senäinen käyttö on ilmaista 
myös muille, kuin asukkaille. 

Saspen palvelukoordinaat-
tori Marita Pitkänen toteaa, 

Hopun palvelukeskuksen asukas Taimi Jokinen käy kaksi kertaa viikossa kuntosalilla. 
Fysioterapeutti Aulikki Viitasaari toimii Taimin henkilökohtaisena kunto-ohjaajana. 

Hopun palvelukeskuksella järjestettiin viime viikon torstaina monenlaista toimintaa 
avoimien ovien aikaan. Lea von Koch (vasemmalla) ja Sinikka Saari heittivät palloa 
tasapainoradan päätteeksi. He kävivät myös muun muassa tanssimassa ja kahvitteli-
vat kodalla.

”Nyt pääsen jo 

pyörällä mäen 

ylös kauheasti 

hengästymättä. 

”Testamentti-

varat ovat 

oikeasti 

menneet 

tarpeeseen.

että oikeastaan juuri tuoreen 
kuntosalin kunniaksi Hopun 
palvelukeskuksessa päätettiin 
viettää avointen ovien päivää 
viime viikolla. 

-Halusimme näyttää, mitä 
testamenttivaroilla on tehty. 
Ne ovat oikeasti menneet tar-
peeseen. Saimme erinomai-
sen kuntosalin ja vielä päivä-
toiminnankin puolelle kunto-
nurkan, Pitkänen iloitsi juh-
lahumun keskeltä. Varoilla 
hankittiin myös uusia huone-
kaluja, kuten sohvia ja lipas-
toja. 

Urheiluhullu 
harmaapantteri

Siitä ei ole epäilystäkään, ett-
eikö tuore kuntosali olisi saa-
nut harmaapanttereita innos-
tumaan. Ainakin keskuksen 
asukas Taimi Jokinen on alka-
nut käydä kaksi kertaa viikos-
sa kuntosalilla. 

Fysioterapeutti Aulikki Vii-
tasaari kehuu, että Taimi on 
muutenkin hyvin aktiivinen. 
Hän pystyy vielä siivoamaan 
ja käymään kaupassakin itse. 

-Viime maanantainakin 
Taina oikein patisti minua 
mukaansa kuntosalille. Hän 
on todella innostunut liikkuja. 

Vaikka yleensä Taimi käy 
kuntosalilla vain maanantaisin 
ja perjantaisin, hän oli avoin-
ten ovien päivän kunniaksi 
myös torstaina urheilutuulella. 

Hän jaksoikin pumpata yh-
tä liikettä niin kauan, että fy-
sioterapeutti jo toppuutteli: 
-Mitäs jos vaihdettaisiin lii-
kettä, ettei selkä tule kipeäk-
si, Viitasaari ehdotti ja Tai-

mi syöksähti uuden laitteen 
kimppuun. 

Hiki tuli jo

Lea von Koch on niitä naisia, 
jotka käyvät kuntosalilla, vaik-
keivät olekaan Hopun palve-
lukeskuksen asukkaita. Lea-
kin innostui kuntosalista vas-
ta sen kunnostuksen jälkeen. 

-Olen käynyt kuntosalilla 
10 kertaa lyhyen ajan sisään. 
Luulen, että innostus vähän 
tasaantuu jatkossa, mutta 

harrastusta aion kyllä jatkaa. 
Nyt pääsen jo polkupyörällä 
mäen ylös kauheasti hengäs-
tymättä. 

Lea oli ottanut ystävänsä 
Sinikka Kaarin mukaan avoi-
mien ovien päivään. Kaksikko 
ehti jo osallistua muun muassa 
tanssiin ja käydä tasapainora-
dalla. Seuraavana vuorossa oli 
kahvitauko kodalla. 

-On tullut jo niin kova hi-
ki, että lepotauko on paikal-
laan, naiset naureskelivat jat-
kaen matkaansa. 

Pekka Pirttikoski on 
VMP:n vuoden kehittäjä

 Marianna Langenoja

VMP:n eli entisen Varamies-
palvelun Huittisten ja Sasta-
malan alueen yhteyspäällikkö 
Pekka Pirttikoski sai tunnus-
tusta yrityksen kehittäjänä. 
VMP on ottanut käyttöön-
sä Urapolku-koulutuspalve-
lun, jota päästiin kokeilemaan 
Huittisissa ensimmäisenä ko-
ko Suomessa. Koulutus onnis-
tuikin erinomaisesti, ja kaikki 
16 koulutuksen saanutta työl-
listyi. Koulutusta annettiin 
kahden viikon ajan, ja se sisäl-
si sekä teoriaa että käytännön-

harjoituksia. –Työnantaja saa 
merkittäviä säästöjä verrat-
tuna tilanteeseen, jossa kou-
lutus tapahtuisi vasta uusien 
työntekijöiden palkkaamisen 
jälkeen. Työntekijät voidaan 
kouluttaa suoraan tiettyihin 
työtehtäviin, ja he ovat koko 
ajan VMP:n palkkalistoilla, 
Pirttikoski selostaa. Huittisis-
sa kyseinen rekrytointikoulu-
tus toteutettiin elintarvikealal-
la, mutta se soveltuu oikeas-
taan mille alalle hyvänsä. 

Pirttikoski palkittiin edel-
lisviikonloppuna innovatiivi-
suudestaan ja hyvästä asen-

teestaan toiminnan kehittä-
miselle. Yhteyspäällikkö itse 
suhtautuu tunnustukseen tyy-
nesti. 

–Työtähän tämä vain on. 
Olemme aina pyrkineet löy-
tämään ihmisille töitä monil-
la eri keinoilla. Tämä on yksi 
niistä keinoista ja osoittautui 
varsin hyväksi. 

VMP on perinteisesti ollut 
vahva toimija henkilöstövuok-
rauksessa Satakunnassa ja eri-
tyisesti Huittisten ja Sastama-
lan alueella. Pirttikoski on toi-
minut yrityksessä vuodesta 
2002 lähtien. 

Entisen Varamiespalvelun eli nykyisen VMP:n Huittisten ja Sastamalan alueen yhte-
yspäällikkö Pekka Pirttikoski valittiin VMP:n vuoden kehittäjäksi.
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Fotokata.

Liubov Kolosova 
ja Ivan Kolosov.
Vihitty 25.12.2009 
Hatsinassa.

Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Aksel Verneri Tero, Sofi a Aman-
da Josefi na Hiedanmaa, Hanne-
le Pauliina Junell, Päivö Martti 
Vilhelmi Malmivaara.
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Hannu Johannes Lappi ja Virpi 
Elisabet Nieminen.
KUOLLUT:
Viljo Olavi Karjalainen 93 v., 
Martti Teodor Vuorenpää 87 v., 
Arvo Armas Haapamäki 84 v., 
Eino Kalevi Sato 70 v.

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 2.5. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Vammalan invalidien 
kirkkopyhä, Paavilainen, Järvi-
nen, Koikkalainen. Messu, Kar-
kun kirkko klo 10, Järventaus, 
Vuoristo. Messu, Keikyän kirk-
ko klo 10, Airas-Laitila, Inkeroi-
nen, kirkkokahvit. Sanajuma-
lanpalvelus, Mouhijärven kirk-
ko klo 10, Hautala, Rajalampi. 
Messu, Sammaljoen kirkko klo 
13, Järvinen, Vuoristo. Messu, 
Kiikan kirkko klo 18, Pihlaja-
maa, Inkeroinen, Veteraanivel-
jet. Messu, Suodenniemen kirk-
ko klo 18, Järventaus, Rajalampi.
Kokoonnumme yhteen
Ke 28.4. Lähetyksen käsityöpii-
ri, Vammalan seurakuntatalo 
klo 12. Keskiviikkokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13. Aikuis-
ten päiväpiiri, Roismalan päi-
väkerhotila klo 13. Hengellinen 
keskustelupiiri, Pajamäkikeskus 
(Tampereent. 18) klo 15. Läskil-
lä lukutaitoa –kampanjan ko-
koontuminen, Vammalan seu-
rakuntatalo klo 18, diabeteksen 
ehkäisy ja terveelliset elämänta-
vat, terv.hoitaja Jaana Kulmala, 
Saspe.
To 29.4. Äitien saunailta Ter-
vahovissa (Uittomiehenk. 19) 
klo 18.
Pe 30.4. Yhteisvastuun munk-
kimyyjäiset, Torikeskuksen aula 
alk. klo 9, myös glut. tuotteita, 
leivonnaisia otetaan ilolla vas-
taan suoraan myyjäisiin, tied. p. 
040-7068360.
To 6.5. Keväinen Uusi Toi-
vo -lounas, Vammalan srk-ta-
lo klo 12.
Ti 18.5. Eläkeikäisten ja nä-
kövammaisten leiripäivä Hou-
hajärven Leirimaja klo 10-16, 
hinta 5 e, ilmoittautumiset vii-
meistään 11.5. ti ja pe klo 9-11 
p. 5124116, muulloin Saare-
la p. 040-7068360, bussireitti: 
Mouhijärven apteekki klo 8.45, 
Karkku (vanha tie), Vammalan 

srk-talo, tori, paloasema, Superi, 
Houhajärvi, kyytiin pääsee mat-
kan varrelta.

Karkun kappeliseurakunta
Ke 28.4. Virrestä veisaan - ke-
vätvirsiä Karkussa, srk-talo klo 
18.
Ma 3.5. Karkun kamarin ret-
ki Pyhän Olavin kirkkoon, bus-
si lähtee seurakuntatalolta klo 
11.30.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 29.4. Äetsän ikäpiste, srk-ta-
lo klo 12, Teija Aalto kertoo jal-
kojen omahoidosta.
Ke 5.5.Keikyän hautausmaan 
siivoustalkoot alk. klo 8, ruoka 
ja kahvit talkoolaisille.
To 6.5. Lähetysseura, srk-talo 
klo 12.
Su 9.5. Marttojen äitienpäi-
välounas, seurakuntatalo klo 
11.40, ennakkovaraukset viim 
3.5. p. 045-6782128 tai 040-
7373092.

Kiikan kappeliseurakunta
Ke 5.5. Hautausmaan siivoustal-
koot alk. klo 8, lounas ja kahvit 
talkoolaisille.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

To 29.4. Vanhemman väen ker-
ho, Pukaran kylätalo klo 13.
Ti 4.5. Omaishoitajat, srk-ko-
ti klo 10.
Ke 5.5. Naistenpiiri (huom! 
päivä vaihtunut), srk-koti klo 
18.30. Vanhemman väen kerho 
peruutettu.
To 6.5. Diakoniaompeluseu-
ra Ulla Jaakkolassa (Otamussil-
lant. 11).  
Pe 7.5. Miesten saunailta, srk-
koti klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Ke 28.4. Perhekerhon kevätkau-
den päättäjäiset, seurakuntatalo 
klo 10-12, vappujuhla, naami-
aiset.
Pe 30.4. Palvelutoimisto sul-
jettu, yhteydenotot Sastamalan 
kirkkoherranvirasto Aittalah-
denk. 12 p. 5112609. Diakonia-
toimisto avoinna klo 9-11.
Ti 4.5.Ulkoilupäivä Heikkiläs-
sä klo 12, tule ulkoilukaveriksi!

Nuoret
Pe 30.4. Wabbu-aaton Wabinat, 
Leiris klo 19.30, saunomismah-
dollisuus.
La 1.5. Ei toimintaa Nuakka-
rilla.

Hääpalsta

Vauva-
uutisia
Eeva ja Marko Vehmas sekä 
sisarukset Onni 5 v. ja Vilho 
2,5 v. Urjalasta ovat saaneet 

poikavauvan 11.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Armi ja Jaakko Siuko sekä veljet 
Jonne 5 v. ja Jere 3 v. Sasta-
malan Kiikasta ovat saaneet 
poikavauvan (paino 4270 g, 

pituus 51 cm) 9.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Helmi ja Risto Peltonen 
Sastamalan Vammalasta ovat 

saaneet tyttövauvan 11.4.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Synnöve ja Jani Raaska 
Punkalaitumelta ovat saaneet 
tyttövauvan 10.4.2010 VAS:ssa 

Vammalassa.

Mirkka ja Juha Nylund sekä 
sisarukset Aarne 12 v., Aino 9 v. 
ja Antti 7 v. Sastamalasta ovat 

saaneet tyttövauvan 11.4.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Miia Ketola ja Arto Vilmunen 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 13.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Iina Suninen ja Sami Lehtomäki 
Lappeenrannasta ovat saaneet 

tyttövauvan 5.4.2010 Etelä-
Saimaan Keskussairaalassa.

Ke 5.5. Raamis, Mouhijärven 
Oravanpesä klo 18. Pelivuoro, 
Muistolan koulu klo 19-20.
Huom! 14.-16.5. Nuortenleiri, 
Leiris. ilmoittautumiset viimeis-
tään 10.5. Nuakkarin listaan tai 
p. 050-3481568, maria.nurmi-
nen@evl.fi .

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

To 29.4. klo 18 Tupaseurat Kos-
killa, Rosintie 8, Suodenniemi, 
Kari Härkönen, laulajia, rukous-
palvelua, tarjoilua.
Pe 30.4. Lähimmäisruokailu! 
Klo 11.30-12 Hengellinen har-
taustilaisuus, klo 12 alkaen. Il-
mainen ruokailu ja EU-kassien 
jako. Klo 18-21 Varhaisnuor-
ten ilta.
La 1.5. Kristus-päivä Tampe-
reella, Hakametsän jäähallilla.
Su 2.5. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, pastori Jorma Kuu-
sinen, Kari Härkönen, pyhä-
koulu.
Ti 4.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.
Ke 5.5. klo 17- 19.30 Vakkari 1- 
6 luokkalaisille, 050- 3635779.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 28.4. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta,  tutkitaan ilmestyskir-
jaa, Rukoushuoneella, Teemu 
Lyytikäinen.
To 29.4. klo 9.30 Äitiparkki, 
Rukoushuoneella, mahdolli-
suus ruokailla edullisesti, Riik-
ka Lindroos.
La 1.5. klo 14 Vapunpäivän Sa-
na, Kiikan srk-talolla, Markus 
Malmivaara. Klo 18 Nuortenil-
ta Honkamäessä, Markus Mal-
mivaara.
Su 2.5. klo 11 messu, Erkki Kos-
kenniemi, saarna Jari Rankinen, 
Karkun Evankelinen Opisto. 
Klo 16 Kyllä Elämälle, Rukous-
huoneella, Hilkka ja Kalevi Ke-
ränen, juonto Marja Hautamäki, 
musiikissa Leena Salo, kahvitar-
joilu, lastenhoito.
Ke 5.5. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta,  tutkitaan ilmestys-
kirjaa, Rukoushuoneella, Tuo-
mo Hörkkö. Klo 18.30 Sanan 
ja rukouksenilta, Punkalaitu-
men seurakuntatalolla, Kaj-Erik 
Tulkki, Markus Malmivaara.

SLEY VAMMALA
Pe 30.4. klo 18 vappuaaton lau-
lajaiset Luther-talossa. Mukana 
Maikku Niemelä, lauluryhmä 
Pasuunat, Kannelmiehet, Huit-
tisten ryhmä ym. Arpajaiset, 
kahvi- ja simatarjoilu.
Su 2.5. klo 11 messu Karkun ev. 
opistolla, toimittaa Erkki Kos-
kenniemi ja Jari Rankinen. Py-
häkoulu, kahvit.
Ti 4.5. klo 18 lähetyspiiri Lut-
her-talossa, puhe Timo Vuori-
nen. Kutsuu ja kahvittaa touko-
kesäkuun ryhmä. Tervetuloa!

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

La 1.5. klo 11.30 linja-auto Hel-
luntaikirkolta lähtee Tampereen 
Kristus-päivään ja ajaa reit-

tiä Marttilankatu-Varilankatu-
Tampereentie. Klo 19 Kohtaa-
minen KellariKahvilassa. 
Su 2.5. klo 11 ehtoolliskokous, 
Hannu Nuutinen, Marita Kömi, 
Kuninkaan tyttäret, pyhäkoulu 
ja raamis. 
Ti 4.5. klo 19 pohjoispuolen ru-
kousilta Annaliisa Kestillä, Kii-
kanojantie 20, Kiikka. 
Ke 5.5. klo 10-12 lähetyspiiri. 
Klo 15-16 äiti-jumppa kerhoti-
lassa. Klo 19 rukousilta. Mahd. 
rukousaiheet p. 03-5112113 tai 
os. Vammalan Helluntaiseura-
kunta, Varikonk. 10, 38210 Sas-
tamala. Puhelinhartaus p. 03-
5142829. 
Kiikka: 
Ke 5.5. klo 18-19 toimintakerho 
Nuorisotalolla. 
Suodenniemi: 
Ke 5.5. klo 18 rukousilta ja eh-
toollinen Maija Tomellilla, Nur-
mentie 34, Hannu Nuutinen.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 28.4. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.
Pe 30.4. klo 19.30 nuortenilta.
Su 2.5. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 Elämän lähteellä, Jorma 
Kuusinen, Jarmo Haavisto, py-
häkoulu, kahvitarjoilu. Keräys 
tuolien hankintaa varten.
Ma 3.5. klo 13 kaikille avoin Sa-
naa ja soppaa-tilaisuus, Ari Le-
pistö, klo 19 rukousilta. Seppo 
Keselius.
Ke 5.5. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.

Mouhijärvi
Ke 28.4. klo 18 rukoushetki, klo 
19-21 nuortenilta majakka, mu-
kana Markus Hämäläinen.
Su 2.5. klo 11  ehtoollisjuhla, 
puhuu Jaakko Heinonen.
Ke 5.5. klo 19 sanan ja rukouk-
sen ilta.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Ilona Eeva Johanna Marku, 
Maks Aleksander Talzi.
KUOLLUT: 
Sylvi Saara Ritakallio 89 v., Ee-
va Annikki Pietilä 88 v., Pentti 
Mikael Murtojärvi 63 v., Veikko 
Armas Karhu 62 v., Timo Arvid 
Enne 60 v.

Pyhäpäivä:
Su 2.5. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Salenius, Herranen, 
Uutaniemi. Karhiniemen kin-
keripiiri avustaa ja tarjoaa mes-
sun jälkeen kirkkokahvit Hele-
na-salissa. Klo 16 Keidasmessu 
Birgitta-salissa, Tuire Linnalou-
hi, Herranen. Klo 18 Sanan ja 
sävelen ilta Sley:n ruk.huonees-
sa, Timo Vuorinen, mus. Soili, 
Sini ja Benjamin.
Viikkotilaisuudet:
Ke 28.4. Klo 11 Keskiviikko-
kerho ja työttömien ruokai-
lu seurakuntakeskuksessa. Klo 
18 Rukousilta Israelin ja Suo-
men puol., takkahuone. Klo 18 
Sley:n Rekikosken osaston har-
taushetki Kylätalolla, muk. Ti-
mo Vuorinen.
To 29.4. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 17 Miesten-
piiri seurakuntakeskuksen kir-
jastossa, Joh. 16, Lehtimäki. Klo 

18.30 Kirkkokuoron harj. Birgit-
ta-salissa.
La 1.5. Muistathan Kristus-päi-
vän Tampereella, lähtö linja-au-
toasemalta klo 11.30, soita An-
tille p. 050-5970094.
Ma 3.5. Klo 12 Kaatuneitten 
Omaiset Helena-salissa, Kul-
talahti.  Klo 13.30 Sävelharta-
us vanhustentalolla, Karttunen 
ja Honkanen. Klo 16 Laulupii-
ri, kevään viim. kerta Eliisa Su-
vitiellä, Lauttakylänkatu 21 A 2, 
tervetuloa, Honkanen. Klo 18 
Lauttak. läh.piiri Helena-salissa, 
muk. Olavi Palomäki, Honka-
nen. Klo 18 Huhtamon kirkon 
hautausmaan siivoustalkoot.
Ti 4.5. Retki Helsinkiin, lähtö 
seurakuntakesk. edestä klo 8.30. 
Klo 9.30 Avoin päiväkerho seu-
rakuntakeskuksessa. Klo 18.30 
Kansanlähetyksen ilta Helena-
salissa.
Ke 5.5. Klo 11 Keskiviikkoker-
hon ja työttömien ruokailun ke-
vätjuhla seurakuntakeskukses-
sa.  Klo 12.30 Lauluhetki Kaari-
rannassa. Klo 13 Huhtamon läh.
piiri Maija Hakalassa, muk. Läh-
teenmäki. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone.
To 6.5. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa.
Pe 7.5. Nopankylään lähtevien 
ilmoitt. kirkkoherranvirastoon 
p. 5601 601.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KASTETTU: 
Oskari Paavo Sylvesteri Nikko. 

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).
Pe 30.4. klo 10 srk-talolla mu-
rut.
Su 2.5. Klo 14 Hartaus ja kyl-
vön siunaus Pirjo ja Jussi Heik-
kilän suulilla Lohilähteenojan 
vieressä, Plit, Honkanen, srk-
kuoro, (ajo-ohje: Keskustie- Vä-
litie-Heikkiläntie, paluu kt 41:n 
kautta).
Ti 4.5. Klo 8 Lähtö Helsin-
kiin Vampulan seurakuntata-
lon edestä, Rutavan ja Huittis-
ten kautta.
To 6.5. Klo 18 Lähetysilta seu-
rakuntatalolla, Kenian lähetit 
Hanna-Leena ja Miika Piitta-
la, Honkanen, seurakuntakuoro.
Ti 11.5. Klo 12.30 Lähtö Tiis-
taituvan retkelle Kotirinteel-
tä invataksilla ja omilla au-
toilla Kanniston kotieläinti-
lalle Alastarolle. Ohjelmassa 
ruokailu ja kahvit sekä tutustu-
minen tilaan ja eläimiin. Retki 
on tarkoitettu Tiistaituvan toi-
mintaan osallistuneille ja kus-
tannetaan kerätystä kahvira-
hasta. Paluu n. klo 16. Ilmoit-
tautumiset Elisalle 5.5. men-
nessä p. 0440 560163.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.fi 

Ke 28.4. klo 17 Ilonkylväjät per-
heineen lähtevät retkelle Puuri-
järvelle.
To 29.4. klo 17.30 Kuoroharj.
Pe 30.4. klo 18.30 Rukousil-
ta Anita Ruusumaalla, Puisto-
kuja 4.
Su 2.5. klo 11 Jumalanpalvelus, 
HPE, Rainer Lindeman, srk-
kuoro, ylimääräinen kolehti kat-
toremonttirahastoon, pyhäkou-
lu klo 11.30-12.30.
Ma 3.5. klo 17 VaiX -poikaker-
ho klo 17.15 Ilonkylväjät Nuoret 
klo 19 Hallituksen kokous.
Ti 4.5. klo 19 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta.
Ke 5.5. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit klo 18.30 Leiri-
palaveri klo 18.30 Alfa-kurs-
si Punkalaitumella, Seurakun-
takodilla.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 28.4. Aamurukouspiiri klo 
9.30 Ketolassa, Pehulantie 36. 
Lauluhetki Ainokodilla klo 
17.15 ja TK:ssa klo 18. Osallis-
tutaan rukoukseen Israelin ja 
Suomen psta klo 18 seurakun-
takeskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis.
To 29.4. Osallistutaan kotiseu-
roihin klo 18.30 Soili Lehtisel-
lä, Raskalantie 184, Juha Tuuk-
kanen.
Pe  30.4. Osallistutaan rukous-
iltaan klo 18.30 Ruusumaalla, 

Puistokuja 4. Nuorten ilta klo 
20.
La 1.5. Osallistutaan Kristus-
päivään Tampereella Hakamet-
sän jäähallissa: Jeesus-marssi 
Aleksanterin kirkolta klo 11.30. 
Rukousstartti klo 13-15. Kotien 
juhla, Lasse Heikkilän uutuus-
musikaali klo 15.30-17.30. Roh-
kea elämäntapa- ilta klo 19-21, 
Kalevi Lehtinen, Apa Ali-Löyt-
ty, Exit ym. Rukous- ja ylistys-
juhla klo 21.30- 23.30, Ari Pa-
loheimo, HB ym. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Vapaa pääsy. Lähtö 
Huittisten seurakuntakeskuk-
sesta klo 11.30, ilmoittautumi-
set välittömästi p. 050-5970094, 
Antti.
Su 2.5. Ehtoolliskokous klo 18, 
Erik Lehtinen puhuu aiheesta 
Rukoileva seurakunta, Sol Sa-
got, Ritva Kirra.
Ma 3.5. Agape Intia-ilta klo 18, 
past. Jacob Marineni Intiasta, 
Juhani Mattelmäki, tarjoilua.
Ti 4.5. Avoimet ovet rukouksel-
le klo 14-20 Erik ja Eeva Lehti-
sellä.  Alfa-kurssi klo 18. 
Ke  5.5. Mm. aamurukouspiiri 
klo 9.30 Mattelmäessä, Uolan-
katu 18. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Anna-Liisa Saarinen s. Salo 94 v. 
ja Ritva Kyllikki Kolhanen 75 v.
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Juha Markus Paturi ja Elina 
Kristiina Simula sekä Juhani 
Antero Rouhikko ja Tuula An-
nikki Kivelä.
KASTETTU:
Konsta Altti Juhani Valtanen.

To 29.4. Kristillisten eläkeläis-
ten järjestämä rukousilta klo 18 
seurakuntakeskuksen rippikou-
luluokassa. 3-vuotiaiden ker-
hoon tutustuminen seurakun-
takeskuksessa klo 18. Tervetul-
leita ovat muutkin uudet syk-
syllä kerhonsa aloittavat lapset 
perheineen.
Pe 30.4. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8.
La 1.5. Retki Tampereelle ru-
koustapahtumaan - Kristuspäi-
vään. Lähtö klo 10.45 seurakun-
takeskuksen parkkipaikalta. Pa-
luu n. klo 22.15. Hinta 10 euroa. 
Pikaiset ilm. Riitalle p. 040-
7694265.
Su 2.5. Messu klo 10, Veikko 
Ruusuvuori, Marja Joukio-Hir-
vijärvi, Toivo Kokko.
Ma 3.5. Aamurukous seurakun-
takeskuksessa klo 8. Raamattu-
piiri seurakuntakeskuksessa klo 
18.
Ti 4.5. Ensi kertaa äidiksi -ryh-
mä seurakuntakeskuksen ala-
kerrassa klo 13. Diakoniatyön 
johtokunnan kokous seurakun-
takeskuksen takkahuoneessa 
klo 17.30.
Ke 5.5. Miesten saunailta Aitta-
karissa klo 18.
To 6.5. Tulkkilan lähetyspiiri 
klo 18 Raili Pirkkinäisellä, Ris-
teentie 370.
Ti 11.5. Tiistaikerhon leiripäi-
vä Pitkäjärven liikuntaopistolla. 
Lähtö klo 9, paluu klo 15 men-
nessä. Hinta 5 e. Ilmoittautu-

miset to 6.5 menn. Tiinalle p. 
040-7694264 tai Riitalle p. 040-
7694265.
Pyhäkoulu:
Su 2.5. Sunnuntaimuskari klo 
12-13.30, tarjoilua. Kaikki lau-
lamaan! 
Perhekerho:
Ti 4.5. Tulkkilan 1. ryhmän per-
hekerho klo 9.30-11 Penttilän-
niemen leikkikentällä, sateel-
la seurakuntakeskuksen alaker-
rassa.
Päiväkerho:
To 29.4. Uusien kerholaisten 
tutustuminen srk-keskuksessa 
klo 18.
Päiväkerhoihin ilmoittautumi-
set jatkuu 3-5 -vuotiaille lapsil-
le 7.5. mennessä kerhoissa tai 
Merville p. 041-4687610, mus-
kariryhmään ilmoittautumi-
set ke 5.5. klo 9-11, puh. 041-
4687610.
Nuorisotyö:
La 1.5. Vapunpäivän piknik 
Pappilan puutarhassa klo 13. 
Omat nyyttärikamat mukaan!
Ke 5.5. Eka isoskoulutustapaa-
minen helmikuun riparilaisille. 
Kaikki innokkaat mukaan!
Pe 7.5. Isoskoulutus klo 15.30 
Pappiksella, aiheena Markuk-
set. Nuortenillan sijasta lähdem-
me Köyliöön Sarasteen keikalle. 
Lähtö klo 17.15. Ilmoita Elinalle 
tulostasi ti 4.5 mennessä p. 040-
8462745.
Nuoret aikuiset:
Ti 4.5. Nuorten aikuisten olo-
huone Pappiksella klo 18. Kah-
vitellaan ja harjoitellaan Riemu-
messun lauluja.
Kerhot:
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16-17.30.
Raamis klo 15.30-16.30 torstai-
sin Pappiksella.
Pelisali torstaisin Tulkkilan kou-
lun salissa klo 17-18. Hyvällä 
säällä ulkona.
Muuta:
Lars Pajuniemi vuosilomal-
la ja vapailla 26.4.-9.5., sijaise-
na Veikko Ruusuvuori seura-
kunnan muun papiston avus-
tamana.
Kiitos kaikille kesätyöpaikkaa 
hakeneille. Hakemuksia tuli 60 
kpl. Valituille on ilmoitettu.
Lähetyskirpputori: 
Avoinna ti-pe klo 10-16 ja la 
klo10-13.

Kauvatsan alue:
Su 2.5. Sanajumalanpalvelus klo 
18, Marja Joukio-Hirvijärvi ja 
Paula Tuomisto.
Ke 5.5. Keskiviikkokerho.
To 6.5. Jokilaakson ja Huittisten 
kristilliset eläkeläiset Kauvatsan 
srk-talolla klo 14.
Pe 7.5. Raamattupiiri Kauvatsan 
srk-talolla klo 18.
Perhekerho:
To 6.5. Perhekerho Päivänpesän 
päiväkodilla klo 9.30-11. Ulko-
varusteet päälle.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Ke 28.4. klo 18.30 Yht.palaveri 
Kristuspäivän tapaht. sekä ru-
koushetki.
Su 2.5. klo 11 Seurakunnan eh-
toollisjuhla: seurakunnan sisa-
ret/Riitta.
Ke 5.5. klo 18.30 Jumalan Sana 
keskellämme: Paavo Järvinen. 

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

To 29.4. klo 18  Yhteiskristil-
linen Sanan- ja Rukouksen il-
ta seurakuntatalolla. Mieskuoro 

Seurakuntatietoja
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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

Canticorum Sastamalasta. Las-
tenhoito järjestetty.
Su 2.5. klo 10 messu.
Pe 7.5. klo 19 Nuorten pizzail-
ta srk-talolla. Rippikoululaiset 
mukaan.
Ti 11.5. klo 18 Sanan- ja ru-
kouksen ilta seurakuntatalolla. 
Vierailee piispa Jaakob intiasta, 
Outi Cappel ja musiikkia Tom-
mi Cappel. Lastenhoito järjes-
tetty.
To 13.5. klo 10 Messu, jonka jäl-
keen omaisensa menettäneiden 
tilaisuus srk-talolla, kahvitus. 
Paikalla psykoterapeutti/diako-
ni Seppo Laakso.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 28.4. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta.
To 29.4. Ei kerhoa, klo 18 Yh-
teiskristillinen sanan ja rukouk-
sen ilta seurakuntatalolla, mu-
kana Canticorum-kuoro.
Pe 30.4. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 2.5. klo 12 srk:n kokous ja 
ehtoollinen, Jukka Mäkinen. 
Keittolounas nuorisotyön hy-
väksi.
Ma 3.5. klo 18 Mimmi-solu Be-
tanian yläkerrassa.
Ke 5.5. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Keijo Armas Kivelä 62 v., Lahja 
Susanna Valtonen 86 v.

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 9.00 alkaen Mar-
tat ja seurakunta myyvät toril-
la kahvia, simaa ja pullaa Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi, 
klo 18.00 vapunaattoseurat Lee-
na ja Yrjö Kortelahdella; Luti-
kontie 22, mukana Rankinen ja 
Piittalat.
Su 2.5. klo 10 messu.
Ma 3.5. klo 18 lähetysavun seu-
rat osuuspankin kerhohuoneel-
la.
Ke 5.5. klo 12 äiti Teresa peit-
totalkoot  Tämmösten tuval-
la, mukaan hakaneuloja ja par-
sinneula, klo 17 sankarihauto-
jen hoitovuorojen arvonta vi-
rastolla.
To 6.5. klo 13 hartaus vanhus-
tentalojen kerhohuone, klo 19 
miesten raamattupiiri.

Rippikoulu: 
29.4. klo 15.30-17 srk-koti, 5.5. 
vanhempainilta klo 18, kahvit 
klo 17.30 alkaen.
Diakonian puhelinnumerot: 
Elina Laakso 045-3262655, Lii-
sa Laurila 02-5782264.

Punkalaidun
KASTETTU: 
Eemeli Matias Edvartti Seppo-
nen Lempäälän srk:sta.
KUOLLUT: 
Mirjam Tuulikki Loponen 81 v., 
Sirpa Sirkka Anneli Häihälä 66 
v. Urjalan srk:sta

To 29.4. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset srk-talolla. 
Su 2.5. iltakirkko klo 18 (huom. 
aika) Karo, Ketonen. virret: 498, 
132, 569, 319: 1-, 484.  
Ma 3.5. Naisten raamattupii-
rin kevätjuhla seurakuntatalol-
la, Pyykkö.
Ke  5.5. Kerhojen kevätretki. 
Lähtö seurakuntatalolta klo 9. 
Ideaparkista kohti Punkalaidun-
ta lähdemme klo 13.30. Sanan ja 
rukouksen ilta seurakuntatalol-
la klo 18.30. Markus Malmivaa-
ra, Tulkki ja Leena Salo. 
To 6.5. Kaisankodin hartaus klo 
14. Tulkki. Kirkkokuoron har-
joitukset 18.30. 
Su 9.5. Sanajumalanpalvelus 
klo 10 kirkossa, Tulkki, Keto-
nen. Äitienpäivän juhla Kan-
teenmaan nuorisoseurantalolla 
klo 13. Tulkki.
Yhteisvastuukeräys: 
Yhteisvastuulistat palautettava 
huhtikuun loppuun mennessä 
Osuuspankkiin!
Tulevaa: 
Helatorstaina 13.5. kokoontu-
vat 50-vuotta sitten ripille pääs-
seet (20.12.1959 ja 5.6.1960) 
messuun ja yhteiseen yhdessä-
oloon seurakuntatalolle. Tar-
joilu 12 euroa/henkilö. Ilmoit-
tautumiset tarjoilun tähden 
kirkkoherranvirastoon puh. 
7674119. Mukaan puoliso, ys-
tävä, kuski. Laita sana kiertä-
mään.
Tulevaa: 
Helluntaina 23.5. klo 10 ko-
koontuvat 60 vuotta ripille pääs-
seet messuun kirkkoon. Mes-
sun jälkeen on seurakuntatalol-
la ruokailuja yhdessäoloa. ruos-
ta ja kahvista maksut ilm. myöh. 

Inkeroinen kanttoriksi 
Sastamalan seurakuntaan
Sastamalan seurakunnan 
kirkkovaltuusto valitsi kant-
torin virkaan Hanna-Riikka 
Inkeroisen. Kirkkovaltuusto 
toimitti seurakunnan kant-
torin viran vaalin. Vaalikel-
poisia hakijoita olivat Mai-
ju Häyrynen, Hanna-Riikka 

Inkeroinen ja Jari Mattila. 
Vesa Tulivirta oli peruutta-
nut hakemuksensa. 

Suljettuna lippuäänes-
tyksenä toimitetussa vaalis-
sa annettiin 27 ääntä. Han-
na-Riikka Inkeroinen sai 
15 ääntä, Maiju Häyrynen 6 

ääntä ja Jari Mattila 6 ääntä.  
Kirkkovaltuusto myös päätti, 
että seurakuntavaalit toimi-
tetaan ensimmäisenä vaali-
päivänä 14.11.2010 Tyrvään 
kirkossa ja toisena vaalipäi-
vänä 15.11.2010 Vammalan 
seurakuntatalossa.

Jouni Oskura 
on poissa

Jäähyväiset nuoren lähti-
essä iäisyysmatkalle ovat 
hyvin tuskalliset. Miksi 
hän, miksi en minä, joka 
olen jo vanha, väsynyt. Ly-
hyen sairauden aikana sai 
Jouni kokea  monien ystä-
vien tuen ja lohdun. Myös 
suuri saattojoukko kertoi, 
että olit arvostettu ja suo-
sittu. 

Sinä olit hiljainen, ehkä 
vähän ujokin. Harkitsevai-

suus ja lukuharrastuksesi 
tekivät Sinusta hyvän kes-
kustelijan. Lapin vaelluk-
set, joista viimeinen juuri 
ennen sairautta, kertovat 
rakkaudestasi luontoon. 

Sinä nukuit vaikean sai-
rauden murtamana 27.3.-
10 vain 42 vuoden ikäise-
nä.

Kaipaamme Sinua Jouni 
esi-isiemme perinnön jat-
kajaa seuraavilla säkeillä.

Kun lapsena ensi askeleen
me horjuen otamme hymyillen
jo silloin pituuden matkalle
on Jumala määrännyt kaikille.

Hän antoi myös tiedon kodista
mi odottaa tuttua matkalta
Hän lupasi uuden elämän meille
nyt maisesta matkasta väsyneille.

Sä Jouni elät nyt turvassa Herran
ja siellä me tapaamme Sinut kerran
On meillä lupaus turvana 
saat Luojalta kaiken sa armosta.

Tädit Pirkko ja Sisko

Videovalvontaa 
Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkkoon 
Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
koon hankitaan videovalvon-
tajärjestelmä. Kirkkoneuvos-
to päätti hankkia kirkon vi-
deovalvontajärjestelmän Nis-
cayah Oy:ltä. 

Mouhijärven kirkkoa lu-
kuun ottamatta, seurakunnan 
kaikissa valvotuissa kiinteis-
töissä on saman yrityksen toi-
mittamat, asentamat ja huol-
tamat rikosilmoitinlaitteistot. 
Yhteistyön jatkaminen kos-
kemaan myös videovalvon-

tajärjestelmien suunnittelua, 
toimittamista, asentamista ja 
huoltoa on seurakunnan kan-
nalta kokonaistaloudellisesti 
järkevin ratkaisu. 

Videovalvontajärjestelmä 
on mahdollisuus saada osak-
si kiinteistöjen ylläpitoa. Tu-
levaisuudessa on lisäksi mah-
dollista siirtää kaikki laitteis-
tovalvonnat yrityksen omaan 
hälytyskeskukseen, jolloin ko-
ko valvontajärjestelmien yllä-
pito olisi sen vastuulla. Tasokas kuorotapahtuma 

tulossa Huittisiin
Huittisissa järjestetään 
12.-16.5. poikkeuksellisen 
tasokas ja monipuolinen 
tapahtuma kuoromusii-
kin ystäville. Konsertteja 
on jokaisena päivänä, kes-
kiviikosta sunnuntaihin. 
Kaukaisimmat esiintyjät 
tulevat eteläisessä Afrikas-
sa sijaitsevasta Sambiasta. 
Yhdeksän miehen lauluyh-
tye Zambian Vocal Collec-
tion on toista kertaa Suo-
men kiertueellaan. Viime 
vuonna sambialaisia kuul-
tiin muun muassa Tampe-
reen Sävelen kansainväli-
sen yhtyelaulukilpailun fi-
naalissa.

New Voice @ Huittinen 
näkyy ja kuuluu eri puolil-
la kaupunkia - tapahtuma-
paikkoina ovat Huittisten 
kirkko, Birgitta-sali, Kivi-
rannan kartano sekä Risto 
Ryti -sali.

Nuorta muusikkopol-
vea edustavat Puolalanmä-
en musiikkilukion kuorot 
ja orkesteri Turusta. Kirk-
kokonsertissa kokoonpa-
noa johtavat Kari Jantunen 
ja Vuoden Kuoronjohtajak-
si 2009 valittu Timo Lehto-
vaara.

Täysin suomalaisella oh-
jelmalla esiintyvät tällä ker-
taa kamarikuoro CantoNo-
vo Huittisista sekä Kaari-
ensemble Helsingistä. Petri 
Bondfolkin johtama huittis-
laisen kuorolaulun lippulai-
va CantoNovo laulaa muun 
muassa suomalaisen kuoro-
musiikin klassisia helmiä ja 
Kaari-ensemblen konsertis-
sa kuullaan musiikkia Toivo 
Kuulasta Tapio Tuomelaan. 
Jälkimmäisen uuden teok-
sen Kaari kantaesitti hel-
mikuussa. Kaari-ensembleä 
johtaa Saara Aittakumpu, ja 

tämä vuonna 2008 perustet-
tu naiskuoro palkittiin vii-
me vuonna Tampereen sä-
velessä.

Millaista oikein on kuo-
roharjoituksissa? Myös tä-
hän kysymykseen saa vas-
tauksen Huittisten kuoro-
tapahtumassa, sillä lauan-
taina kello 12 ovat kaikki 
tervetulleita Risto Ryti -sa-
liin seuraamaan musiikki-
opiston oppilailla vahviste-
tun ”festivaalikuoron” avoi-
mia harjoituksia, jotka pitää 
kuoronjohdon opettaja Saa-
ra Aittakumpu. Kuoro lau-
laa Jean Sibeliuksen teosta 
Rakastava. Luvassa on myös 
tiivis paketti tietoa oikeasta 
äänenkäytöstä ja kuorolau-
lun erityispiirteistä.

New Voice @ Huittinen 
päättyy sunnuntaina 16.5. 
gaalakonserttiin, jossa kuul-
laan useita eri kuoroja. 

Seurakuntavaali-
tilaisuus etsii 
ehdokkaita
Sastamalan seurakunta järjes-
tää tiistaina 18. toukokuuta 
kello 18-20 Vammalan torilla 
koko perheen  vaalitilaisuuden 
teemalla ”Hengessä mukana”. 

 Seurakunnan päättäjien 
keski-ikä on varsin korkea. 
Päätöksentekoon kaivataan 
myös nuorta näkemystä

 ja voimaa. Tavoitteena on 
saada lisää nuoria aikuisia läh-
temään ehdokkaiksi vaaleihin.

Lapsia tilaisuudessa viih-
dyttää suosittu taikuri Taika-

Petteri. Torilla on myös pomp-
pulinna, ilmapalloja ja tarjoi-
lua. 

Aikuisille on tarjolla tietoa 
seurakuntavaaleista, valitsi-
jayhdistyksen perustamisesta 
ja ehdokkaaksi ryhtymisestä.

Seurakunta toivoo, että ti-
laisuuteen osallistuisi edusta-
jia kaikista valitsijayhdistyk-
sistä. Yhdistysten pyydetään 
ilmoittavan osallistumisestaan 
etukäteen hallinto- ja tiedo-
tussihteeri Tarja Kopalaiselle.

Yhteisvastuukahvit 
Lavian torilla
Lavian Martat ja seura-
kunta myyvät vapunaatto-
na torilla kahvia, simaa ja 
pullaa yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi alkaen kello 9 
ja kahvia pitäisi riittää vie-
lä keskuskoulun vappukul-
kueen katsojillekin. Kerä-
yksen tuotolla Yhteisvas-
tuu auttaa köyhiä lapsiper-
heitä Suomessa ja Haitissa 
turvaamaan itselleen joka-

päiväisen leivän. Marttajär-
jestö on aktiivisesti muka-
na tämän vuoden keräyk-
sessä ja auttaa myös avun 
perille viemisessä keräyk-
sen jälkeen. 60-vuotias ke-
räys juhlistaa toimintaan-
sa ponnistelemalla entistä-
kin kovemmin heikkojen ja 
hädänalaisten auttamisek-
si. Vielä siis ehdit mukaan 
auttamaan lapsiperheitä.

Mukaan voi tulla puoliso, kave-
ri, saattaja. Ilmoittautumiset 
19.5. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 7674119. Pane sana 
kiertämään.
Päiväkerho: 
Kerhojen kevätretki keskiviik-
kona 5.5. Ideaparkkiin, lähtö 
seurakuntatalolta klo 9, mistä 
takaisin kotiin lähdemme klo 
13.30.
Nuorisotyö:
Ma 3.5. klo 14 Miniklubi Nurk-
kaputkalla, klo 18 Seikkailijat 
kololla.
Ti 4.5. klo 14 Pelikerho Kierto-
lan koululla.
Ke 5.5. ei laumailtaa, kotityö-
viikko!
Pe 7.5. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla.
Ma 3.5. klo 8 alkaen haravoin-
titalkoot. Omat haravat mu-
kaan. Seurakunta tarjoaa ruu-
an ja kahvit.

Köyliö
Su 2.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Vuola, Junnila.
Ti 4.5. klo 19 Raamattupiiri seu-
rakuntatalolla, Kaumi.
Ke 5.5. klo 9 alkaen hautaus-
maan haravointitalkoot. Emän-
nät tarjoavat lämpimän aterian 
Järvisalilla. Tervetuloa!
To 6.5. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa. Klo 19 Vuorenmaan 
Rukoushuoneyhdistyksen vuo-
sikokous Hilkka Säterillä, Vuo-
rinen.
Su 9.5. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa. Perinteinen 
Järvisalin kesäkahvio aloit-
taa toimintansa klo 11-15, jat-
kuen kesän ajan sunnuntaisin 
(myös helatorstaina ja juhan-
nuspäivänä). Tuotto Köyliön 
seurakunnan diakonia- ja lä-
hetystyölle.
Nuorisotyö:

To 6.5. klo 19 isoskoulu kerho-
tilassa, Makke.

Säkylä
KASTETTU:
Vanessa Milla Karoliina Van-
hatalo.

Su 2.5. klo 10 kirkossa sana-
jumalanpalvelus, saarna nie-
minen lit teologiharjoittelija 
Petri Kammonen. Vastuuvuo-
rossa Säkylän Seudun Sydän-
yhdistys, tekstinlukijat Irma 
Virtanen ja Helvi Rekola, ko-
lehdinkerääjät Sirkka Meriläi-
nen ja Lea Niittymaa. Klo 18 
miesten piiri Pihlavan saunal-
la (huom päivä!).  
Ma 3.5. klo 10.30–12 vauvaker-
ho Pappilassa.
Ti 4.5. klo 10–11.30 perheker-
ho kokoontuu Pihlavan laavul-
la, ulkovarustus, omat makka-
rat mukaan.
Ke 5.5. klo 18.30 raamattupiiri 
seurakuntatalolla.
Kirkkoherranvirasto suljettu-
na to 6.5.
Su 9.5. klo 10 messu kirkossa, 
saarna teologiharjoittelija Petri 
Kammonen, lit Isotalo. Klo 15 
seurakuntatalossa äitienpäivän 
musiikillinen kahvihetki täyte-
kaakun ja mieskvartetin kera.

Nuoret:
To 29.4. klo 15 Raamis Pappi-
lassa.
To 6.5. klo 18 varkkari-ilta.
Pe 7.5. klo 17–su 9.5. klo 15  
Pihlavan päärakennuksessa 
isoskoulutusleiri kaikille isosil-
le, maksuton. Ilmoittautumiset 
Teijalle viimeistään viikkoa en-
nen.

Motoristikirkko juhlii 
30-vuotista taivaltaan
Motoristit kokoontuvat 
Liedon valtakunnalliseen 
motoristikirkkoon 8. tou-
kokuuta kello 15. Tänä 
vuonna vietetään tapahtu-
man 30. juhlavuotta. Ta-
pahtumaan odotetaan yli 
3000 moottoripyörää.

Motoristimessussa pu-
huu kappalainen Risto  
Leppänen ja liturgina toi-
mii kappalainen  Paulii-
na Uhinki-Suominen. Mu-
siikkiesiintyjänä on Pekka  
Laukkarinen.

Messua edeltää kello 
12 alkava kokoontuminen 
moottoripyöräparaatia var-
ten Turun Kupittaalle. Pa-
raati Turusta Lietoon läh-
tee kello 13.30. Kupittaal-
la on ohjelmaa ennen kul-
kuetta. Musiikista vastaa 
Mooseksen Parta ja juonta-
jana toimii Seppo Romana.

Motoristikirkkoa viete-
tään moottoripyörän selässä 
ulkoilmassa. Kirkkona toi-
mii lava, joka on pystytetty 
Liedon harmaakivikirkon 
viereen. Messussa on oma 
motoristinpsalmi ja moto-
ristikirkkoon soveltuva mu-
siikki. Jumalanpalveluksen 
ylistysosa toteutetaan ”mo-
toristien uruilla” eli koneita 
käyttämällä.  Ylistys lyhen-
nettiin 30 sekunnin sijaan 
15 sekuntiin ympäristöar-
vojen vuoksi vuonna 2009.

Motoristikirkko järjes-
tetään pääasiassa talkoo-
voimin. Eri tehtävissä toi-
mii yli 200 vapaaehtoista. 

Motoristikirkon järjes-
tävät Liedon seurakunta, 
Liedon kunta, Lieto MC 
2000, Autoliitto, Turun 
moottoripyöräilijät ja Gos-
pel Riders.
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Pauliinan ja Einarin tapahtumarikas Barcelonan matka

Tuhkapilvi vaikeutti kotiinpaluuta
 Maija Latva

Sastamalan Liuhalassa asuva 
Pauliina Mäki-Soini lähti 9.4. 
10 kuukauden ikäisen Einari-
poikansa sekä ystävättärensä 
kanssa kevättä vastaan Barce-
lonaan. Samoihin aikoihin Mä-
ki-Soinin perheen vanhin poi-
ka Eetu, 10, oli isovanhempien-
sa kanssa Israelissa ja kotia piti 
pystyssä Ariel-isä sekä Ada, 7, ja 
Eeli, 6. Turhaan kotiväki odot-
teli matkalaisia määräpäivänä 
saapuvaksi, sillä niin Pauliinan 
ja Einarin kuin Eetunkin matka 
venyi päivillä Euroopan yllä le-
päävän tuhkapilven vuoksi. 

Ensimmäinen 
tieto tuli Suomesta

Pauliina ja Einarin matka me-
ni suunnitelmien mukaan ai-
na torstai-iltaan 15.4. asti. -Kat-
selimme nähtävyyksiä, kierteli-
mme markkinoita ja lepäsimme 
hyvin, kertoo Pauliina, joka on 
asunutkin Barcelonassa jonkin 
aikaa opiskeluaikoinaan. -Ho-
tellin henkilökuntaa tosin kum-
mastutti, kun me toivottelimme 
iltaisin hyvää yötä niihin aikoi-
hin, kun muu väki vasta suun-
tasi illalliselle, Pauliina nauraa. 

Torstai-iltana matkalai-
set saivat puhelun Suomesta ja 
kuulivat tulivuorenpurkaukses-
ta. -Menimme kuitenkin ken-
tälle perjantaina ja pitkän jonot-
tamisen jälkeen saimme kuul-
la, että voimme olla hotellilla 
Blue1;n piikkiin ja meille va-
rattiin lennot seuraavalle maa-
nantaille, Pauliina kertaa. Sun-
nuntaina kolmikko lähti jälleen 
jonottelemaan kentälle, koska 
uutiset kertoivat Suomen ilma-
tilan olevan kiinni vielä useam-
man päivän. Parin kolmen tun-
nin jonottamisen jälkeen lento 
buukattiin keskiviikolle. -Illal-

la sain soiton Blue1:n edustajal-
ta ja hän tiedusteli halukkuut-
tamme yhteiseen bussimatkaan, 
koska keskiviikon lentomme-
kin todennäköisesti peruuntui-
si. Koska meillä oli jo kova hin-
ku päästä takaisin kotiin, ilmoit-
tauduimme mukaan poruk-
kaan, Pauliina jatkaa.

Einarista bussin maskotti

Bussi Barcelonasta Brysseliin 
starttasi tiistai-ilana kello 22. 
Pauliina oli ostanut paikalli-
sesta marketista Einarille tur-
vaistuimen ja molemmille syö-
tävää matkan ajaksi. -Onnek-
si, sillä matkan varrella olevilla 
huoltamoilla oli todella suppea 
valikoima valtavan bussitrafi i-
kin vuoksi, Pauliina kertoo.

Pitkä matka meni yllättävän 
hyvin ja Einarista, auton aino-

asta lapsesta, tuli kaikkien mas-
kotti jo paljon ennen kuin ol-
tiin Brysselissä. Joka huoltoase-
makäynnillä joku matkustajis-
ta osti Einarille pehmolelun tai 
jotakin muuta kivaa. -Bussissa 
oli 53 henkilöä ja lähes kaikki 
olivat suomalaisia. Monet ih-
mettelivät, miten poika voi olla 
niin kiltti ja rauhallinen, Paulii-
na kertoo hymyillen ja nappaa 
pienen reissumiehen syliinsä. 

Kuopion kautta kotiin

Matkalaiset saapuivat Brysse-
liin keskiviikkona illansuus-
sa ja kuulivat ilouutisen: mat-
ka jatkuisi Suomeen lentoko-
neella. -Muuta tietoa määrän-
päästä ei ollut ja ajattelinkin 
jo että olisipa hienoa, jos ko-
ne laskeutuisi Pirkkalaan. Oli-
si lyhyt matka kotiin.

10 kuukauden ikäinen Einari osoittautui pesunkestäväksi reissumieheksi. Hänen ja 
Pauliina-äidin kotiinpaluu venähti lähes viikolla.

Lufhthansan kone laskeu-
tuikin Suomen maankamaral-
le hieman puolenyön jälkeen 
15.4. Ei kuitenkaan Pirkkalaan 
eikä Helsinkiinkään, vaan Kuo-
pioon. -Sieltä olisi jatkettu taas 
bussilla Helsinkiin, josta Ari-
elin oli määrä tulla meitä alun 
perin hakemaan, Pauliina sel-
vittää. Hän kuitenkin kysyi bus-
sikuskilta voisiko tämä jättää 
osan porukasta Lahteen ja kun 
se onnistui, Pauliina soitti mie-
helleen ja ilmoitti paikan, josta 
heidät voi hakea. Lopulta väsy-
nyt äiti ja levännyt Einari olivat 
kotona Liuhalassa torstaiaamu-
na kello 6 aikoihin. Samana päi-
vänä kotiutui Eetukin Israelista. 
Hän oli isovanhempineen pääs-
syt laskeutumaan Ouluun. -Ee-
tua nuo lisäpäivät Israelissa eivät 
tuntuneet haittaavan ollenkaan, 
Pauliina kertoo naureskellen.

VAMMALA

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

3,95/6 kpl

ORVOKIT

YLEISKÄRRY
Prof T-120GL

BIOLAN
MUSTAMULTA
55 L

469,-

89,-

-kortilla

15,90/4 sk

75,-/kpl

BIOLAN PIKA-
KOMPOSTORI
220 L

15,90/pkt
KATEPAL
KATTOLAATTA
musta, 3 m2

KESTOPUU-
RALLI
28x95 vihreä lauta

CAN-CAN
KEINU
Silvee

HIEKKA-
LAATIKKO
200x200

KAASUGRILLI
GRILLPRO
Trimm 2

SUOJA-
PEITE 1,39/jm

109,-

29,-

159,-
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Joutsenten reitin 
rahoituspuoltoja 
palveluhankkeille

 Alueviesti

Kehittämisyhdistys Joutsen-
ten reitti ry:n hallitus käsitte-
li vuoden toisessa kokoukses-
saan huhtikuun puolivälissä 
Huittisten Suttilassa kahdek-
san hankehakemusta, jois-
ta seitsemän rahoitusta pää-
tettiin puoltaa. Nyt puollettu-
jen hankkeiden yhteenlasketut 
kustannukset ovat 440 000 eu-
roa, josta julkisen tuen osuus 
on 60 prosenttia. 

Joutsenten reitin rahoi-
tuksesta vuosille 2007-10 on 

puollettuna 95 prosenttia 91 
hankkeelle. Kuluva rahasto-
kausi jatkuu vuoteen 2013. 
Seuraavan kerran hallitus kä-
sittelee hankehakemuksia 23. 
kesäkuuta Tähän kokoukseen 
tulevat hakemukset on jätet-
tävä 10. kesäkuuta mennessä.

Maahanmuuttajat 
maaseudulla

Tampereen kesäyliopistoyh-
distys ry:n Maahanmuutta-
jat maaseudun vahvuutena 
-esiselvityksessä kartoitetaan 

Länsi-Suomen maaseutualu-
eiden maahanmuuttajaväestöä 
ja sen kotoutumiskokemuk-
sia. Alueiden väliseen hank-
keeseen osallistuu Joutsenten 
reitin lisäksi viidestä kymme-
neen maaseutualuetta Varsi-
nais-Suomesta Pohjanmaalle. 

Tavoitteena on parantaa 
maahanmuuttajien sopeutu-
mista maaseudulle ja saada li-
sää tietoa heidän palvelutar-
peistaan. Esiselvityksellä val-
mistellaan myös EU-tason 
verkostohanketta eri jäsen-
maiden ja maaseutualueiden 

välisten hyvien kotouttamis-
käytäntöjen siirtämiseksi.

Metsänhoitoyhdistys Ky-
rösjärvi ry:n Silvanetti -met-
sät nettiin -hankkeessa ak-
tivoidaan metsänomistaji-
en nettimetsäsuunnitelmien 
käyttöönottoa. Internet-poh-
jainen metsäsuunnitelma ha-
vainnollistaa metsänhoidol-
lista päätöksentekoa ja tavoit-
taa kätevästi kaukanakin tilas-
ta asuvan tai kulkurajoitteisen 
omistajan. Näin edistetään 
metsätalouden taloudellista, 
ekologista ja sosiaalista kestä-
vyyttä. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
tavoitteena on yleisötilaisuuk-
sien ja neuvonnan kautta saa-
da nettimetsäsuunnitelmi-
en piiriin kolmannes eli 1 200 
toimialueen metsänomistajis-
ta. Alueiden välistä hanketta 
tukevat Joutsenten reitti ry:n 
lisäksi myös Aktiivinen Poh-
jois-Satakunta ry ja Kantri ry.

Hämeenkyrön Jumesnie-
men seudun kyläyhdistys ry:n 
esiselvityshankkeessa tutki-
taan Jumesniemen kirkko-
koulun yksityistämisen edel-
lytykset. Selvitystyö sisältää 
yksityistämishakemuksen laa-
timisen opetusministeriölle, 
toimintaympäristön kartoi-
tuksen, markkinointisuunni-
telman tekemisen sekä koulun 
arvopohjaan mukautetun ope-
tussuunnitelman tuottamisen.

Pukara kohentaa 
kylätaloaan

Sastamalan Pukaran kyläyh-
distys ry:n investointihank-
keessa parannetaan kyläkes-
kuksena toimivan entisen 
koulun käytettävyyttä ja ve-
tovoimaa. Kylätalon sähkö-
asennukset ja -patterit uusi-
taan, talousrakennuksen katto 
remontoidaan ja tontin taka-
reunan rinteeseen puron var-
teen rakennetaan sauna osit-
tain maan sisään.

Hämeenkyrön Lähikatsas-
tus Oy:n investointihankkeel-
la tuetaan katsastusaseman 
perustamista Hämeenkyrön 
Kyröskoskelle. Yritys sanee-
raa ja kalustaa vuokraamansa 
noin 310 neliömetrin hallitilat. 
Hämeenkyrössä ei ole ennes-
tään katsastuspalveluita saata-
villa. Hanke synnyttää kolme 
uutta työpaikkaa.

Sastamalan Vähähaara-
Seura ry:n esiselvityshank-
keessa kartoitetaan Vähähaa-
ran kylän palvelutarpeita ja 
-tarjontaa. Tavoitteena on tu-
kea kylällä asumista ja kesä-
mökkeilyä sekä houkutella uu-
sia asukkaita.

Hämeenkyrön Kyrön Eloi-
sat ry:n kehittämishankkees-

sa koostetaan aktiivisesti toi-
mivan työttömien yhdis-
tyksen historiikki edellisistä 
1990-luvun alun lamavuosis-
ta nykyiseen globaaliin ta-
loustaantumaan. Kirja ku-
vaa työttömyyttä osana teol-
lisuusyhteisön  nousuja ja 
laskuja sekä korostaa vertais-
tuen ja sosiaalisten verkosto-
jen merkitystä. Kirjan avulla 
yhdistys toivoo saavansa en-
tistäkin suuremman osan alu-
een työttömistä mukaan toi-
mintaansa.

Itsearvioinnissa 
tarkasteltiin toimintaa 
ja tuloksia

Joutsenten reitti ry:n ohjelma-
kauden puolivälin itsearvioin-
nista vastannut Tytti Siltanen 
tarkasteli yhdistyksen kehittä-
mistoimintaa ja -tuloksia ky-
selytutkimuksen valossa.

Toimintatapoihin oltiin 
yleisesti tyytyväisiä mutta by-
rokratia ja ELY-keskuksen 
päätösviiveet saivat sapiskaa, 
kuten seuraavat hankevetäjien 
repliikit osoittavat:

”Byrokratia on kyllä hur-
jaa. Huippu oli kun se ukko 
tuli Helsingistä oikein meille 
tarkastamaan, että kuitit löy-
tyy ja minun vastaanotolle tar-
kistamaan tavarat. Mun tuhat 
euroa taisi mennä ukon palk-
koihin jo...”

”Selkeä miinus ja suoras-
taan heitteillejättöä oli se, et-
tä tukisumma tuli auttamatto-
masti liian myöhään - aiheutti 
meille harmaita hiuksia. Pää-
tökset tuli liian myöhään.”

Toiminnan tuloksista no-
teerattiin korkeimmalle kult-
tuurin ja kansainvälistymisen 
edistäminen. Maa- ja metsä-
talouden sekä nuorten hyvin-
voinnin kehittämisessä todet-
tiin olevan vielä parantami-
sen varaa.

Neljä uutta jäsentä 
hallitukseen

Vuosikokous valitsi huittis-
laisen Paavo Törmälän jatka-
maan yhdistyksen puheenjoh-
tajana vuonna 2010. Kausi on 
Törmälän kolmas.

Uusina hallituksen jäse-
ninä aloittavat Ulla Junni-
la Sastamalan Kiikasta, Ari 
Kallionpää Punkalaitumen 
kunnasta, Sanna Matinta-
lo Huittisten Vampulasta se-
kä Katariina Pylsy Sastama-
lan kaupungilta. Hallituksen 
kokoonpano toteuttaa kolmi-
kantaa, jossa yhdistykset ja 
yritykset, julkinen sektori se-
kä riippumattomat maaseu-
dun asukkaat ovat tasavertai-
sesti edustettuina.

Vuoden hankkeena 
palkittiin Kulttuurifoorumi
Hallituksen kokousta seu-
ranneessa Joutsenten reitti 
ry:n vuosikokouksessa pal-
kittiin vuoden 2009  hank-
keena Sastamalan Opis-
ton Kulttuurifoorumi. Han-
ke edisti hajallaan toimivi-
en  Sastamalan,  Kiikoisten 
ja Lavian lukuisten kulttuu-
rintuottajien yhteistyötä ja 

johti yhteisen tapahtuma-
kalenterin käyttöönottoon. 
Kulttuurifoorumi on han-
kerahoituksen päätyttyä jat-
kunut Opiston piirinä.

Kiertopalkintoa olivat 
vastaanottamassa Sastama-
lan Opiston rehtori Matti 
Lehtinen sekä hankevetäjä-
nä toimineet Eeva Erenius 

ja  Maria Pietilä.  Sirpa Ol-
linpojan veistämä joutsen-
aiheinen puureliefi jaet-
tiin vuoden hankkeelle nyt 
kuudetta kertaa.  Kiikois-
ten Pukinsarven Tröötöt-
täjiä johtava Lehtinen esit-
ti kiitoksensa asiaankuulu-
van äänekkäällä tavalla tö-
rähdellen.

Kiertopalkinnon ottivat Kulttuurifoorumille vastaan Maria Pietilä, Matti Leh-
tinen ja Eeva Erenius.

Pukaran kyläyhdistys saa oman saunan
 Marianna 

 Langenoja 

Sastamalan Pukaran ky-
läyhdistyksen kyläkes-
kuksen remontointi-
hanke on yksi Joutsen-
tenreitin puoltamista 
hankkeista. Kyläyhdis-
tys toimii entisessä kou-
lussa, joista loppui toi-
minta seitsemisen vuot-
ta sitten. Koulun katto 
on ollut jo jonkin aikaa 
rappeutumassa. Myös 
patterit ovat niin van-
hat, että ne vaativat uu-
simista. Silloinen koulun 
omistanut kunta, nykyi-
sin kaupunki ei aikonut 
satsata remonttihom-
miin, joten se myi ra-
kennuksen yhdistykselle 
vuosi sitten. Nyt Puka-
ran kyläyhdistys on saa-
nut rahoituspuoltoa re-
monttihankkeilleen. Pa-
kollisten remonttien li-
säksi rahoitusta taitaa 
olla tiedossa myös laa-
jalle saunahankkeelle. 
Pukaralaisten haavee-
na olisi kyläyhdistyk-
sen oma sauna joen ran-

nalla, tontin takareunan rin-
teen sisään rakennettuna.     

97 000 euron budjetti

Hankkeen arvo on yhteensä 
97 000 euroa, josta saunapro-

jekti syö 56 000 euroa. Sauna-
tilasta on tarkoitus tulla kaik-
kinaan 44 neliömetrin kokoi-
nen. 

Se sisältää tilat saunasta 
takkahuoneeseen, joka toimii 
myös pukuhuoneena. 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Sami Karmala kertoo, että sau-
naan mahtuu kerrallaan 10-12 
henkeä, takkahuoneeseen 20 
henkilöä. Takkahuoneessa on 
mahdollisuus pitää myös neu-
votteluja. 

-Saunaidean takana on 
kyläaktiivi Minna Häsä-
nen. Onhan se tietysti vä-
hän hassua, että joudumme 
pitämään tätä nykyä sau-
nailtamme muissa kylissä, 
Karmala miettii. 

Hankeaikaa on kaik-
kiaan kolme vuotta, mut-
ta työt saadaan Pukaralla 
tehtyä todennäköisesti no-
peammin. 

Vaikka ELY-keskuksen 
rahoituspuoltoa vasta odo-
tellaan, aloittaa yhdistys 
silti jo alkukesästä kiirei-
simmän työn eli katon re-
montoimisen ja sähköpat-
tereiden uusimisen. 

-Vielä ei katto vuoda si-
sälle asti, mutta ei mene 
kauaa, kun niin käy. Sitten 
koko rakennus on pilalla, 
Karmala maalailee kauhu-
kuvaa. 

Rahoituksen avulla van-
ha rakennus pystytään pe-
lastamaan. Saunan raken-
taminen aloitetaan toden-
näköisesti vasta ensi vuon-
na. Se on tarkoitus laittaa 
valmistuttuaan myös vuok-
ralle. 

-Nyt siis etsitään kovas-
ti talkoolaisia kesälle, yh-
distyksen puheenjohtaja 
vinkkaa. 

Tähän kohtaan on tarkoitus rakennuttaa maansisäinen sauna. Pukaran kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Sami Karmalan mukaan saunasta tulee kaikkiaan 44 neliöinen. Ku-
va: Esa Pesonen.

Reippaita nuoria 
valmiina töihin

Jenna Viitanen (vasemmalla), Tiina Lehtimäki, Janika 
Kuusisto, Sanni Lahti ja Tanja Lehtimäki (edessä) osal-
listuivat Sastamalan 4H-yhdistyksen työpalvelukurssil-
le, jolta he saivat tietoa työelämän pelisäännöistä. 4H:n 
kautta voi tilata nuoria esimerkiksi haravointi-, siivous-, 
lastenhoito-, koiranhoito- ym. tehtäviin. Ahkeria nuoria 
löytyy koko Sastamalan alueelta.
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SEPA kysyy yrityksen aktiivisuutta mutta antaa myös mahdollisuuksia
 Hannu Virtanen

Yksityishenkilön ei tarvitse 
tehdä juuri mitään, sillä yh-
tenäinen euromaksualue SE-
PA livahtaa elämäämme kuin 
itsestään. Mutta toisin on yri-
tysten kohdalla. Pankit kan-
tavatkin nyt huolta siitä, et-
tä pk-yritykset ja julkisyhtei-
söt ovat ajan tasalla ottamassa 
yhtenäisen euromaksualueen 
vaatimukset ja haasteet mutta 
myös mahdollisuudet vastaan.

-Tämä on hetki, jolloin 
kannattaa katsoa koko hom-
ma läpi ja arvioida esimerkiksi 
sitä, vastaako tapa hoitaa talo-
utta yrityksen nykyistä kokoa, 
sanoo Huittisissa torstaina esi-
telmöimässä ollut tuotepääl-
likkö Hanna Äijälä Osuus-
pankkikeskuksesta.

-Tämä on iso muutos, joka 
ei ole helppo muutos. Nyt on 
tekemisen vuosi.

Tekemisen vuoteen on vähi-
tellen myös herätty. SEPA-tie-
tämys ei ole ollut kovin hyvää, 
mutta viime aikoina tuvat ovat 
Hanna Äijälän mukaan täytty-
neet. Huittisten Osuuspankilla 
järjestetyssä koulutustilaisuu-
dessa oli satakunta osallistujaa. 
Kyseessä oli lähialueen osuus-
pankkien yhteistilaisuus, jota 
järjestämässä olivat Huittisten, 
Huhtamon, Punkalaitumen, 
Keikyän, Kokemäen, Köyliön 
ja Vampulan Osuuspankit.

Hyötyäkin voi

Hanna Äijälän mukaan yritys 
hyötyy SEPA-muutoksesta eni-
ten, jos suhtautuu siihen mah-
dollisuutena uudistaa ja tehos-
taa yrityksen taloushallintoa. 
Monelle yritykselle onkin ajan-
kohtaista tarkastella omia ta-
loushallinnon ja maksamisen 
rutiineja. Pienten yritysten kan-

nattaa pohtia muutosta juu-
ri nyt, kun tarjolla olisi sopiva 
hetki siirtyä käyttämään talous-
hallinto-ohjelmistoja. Niiden 

avulla on helppo budjetoida ja 
suunnitella yrityksen taloutta. 
Samassa yhteydessä voi ryhtyä 
muodostamaan, lähettämään 
ja vastaanottamaan e-laskuja. 
Näin koko laskun- ja maksun-
käsittelyn prosessista poistuu 
useita aikaavieviä työvaiheita.

Äijälän mukaan pienessä 
yrityksessä voisi pohtia myös 
sitä, kannattaisiko esimerkik-
si palkanlaskenta antaa tilitoi-
miston tehtäväksi. Tilitoimis-
tot ja muut palveluntarjoajat 
tarjoavat taloushallinnon ru-
tiinien ratkaisuja, ja yritys voi 
keskittyä kokonaan omaan lii-
ketoimintaansa. SEPA:n tuo-
mat muutokset näyttäytyvät 
yrityksille laskutuksessa, mak-
samisessa ja maksujen kerää-
misessä. Suurimmat muutok-
set tapahtuvat juuri yritysten 
käyttämissä järjestelmissä. 

SEPA-maksun avulla sekä 
kotimaassa että toiseen SEPA-

maahan maksetaan samalla 
tavalla. Maksussa pankkiyhte-
ys ilmaistaan aina kansainväli-
sessä muodossa IBAN ja BIC.

SEPA-suoraveloitus eroaa 
monella tapaa nykyisin koti-
maassa käytössä olevasta suo-
raveloituksesta. Kun maksaja 
antaa suoraveloitusvaltuutuk-
sen nykyisin omalle pankilleen, 
SEPA-suoraveloituksessa mak-
saja tekee sopimuksen suora-
veloituksesta suoraan laskut-
tajan kanssa. Suoraveloitus ei 
ole myöskään lopullinen, sillä 
maksajalla on myös oikeus pe-
ruttaa jo veloitettu suoraveloi-
tus kahdeksan viikon ajan.

Suomalaiset pankit suositte-
levat e-laskua kotimaisen suo-
raveloituksen korvaajaksi aina 
kun mahdollista. E-laskua ke-
hitetään jatkossa vastaamaan 
myös niiden suoraveloitusasi-
akkaiden tarpeita, jotka eivät ole 
verkkopankkien käyttäjiä.

Osuuspankkikeskuksen tuotepäällikkö Hanna Äijälän mu-
kaan yrityksissä kannatta SEPA-muutoksen myötä katsoa 
kaikkiaan, että taloushallinnon työkalut ovat kunnossa.

Mikä SEPA?
SEPA, Single Euro Payments 
Area, yhtenäinen euromak-
sualue, on Euroopan komis-
sion, Euroopan keskuspan-
kin ja eurooppalaisten pank-
kien hanke, jonka tavoittee-
na on muodostaa Euroopan 
talousalueen laajuinen mak-
suliikenteen kotimarkkina. 
Tämä tarkoittaa, että mak-
sut välittyisivät kaikkialla 
SEPA-alueella yhteisin eh-
doin ja hinnoin, eikä mak-
saminen kotimaassa eroai-
si mitenkään maksamisesta 
maarajojen yli.

Köyliössä ei pelätä kovaa työntekoa

Palkittu nuori yrittäjä 
on monialaosaaja

 Samuli Vahteristo

Köyliön kunta ja Köyliön Yrit-
täjät palkitsivat maatalous- 
ja vihertöihin sekä lumenau-
raukseen erikoistuneen Sau-
li Jaakkolan Vuoden nuorena 
yrittäjänä. 

Sauli Jaakkola on saap-
paanvarrenkorkuisesta saakka 
osallistunut kotitilansa kaik-
kiin töihin Köyliön Vuoren-
maan kylässä. Maatalous op-
pilaitoksen jälkeen hänelle 
kertyi monialaosaamista isän 
perustamassa traktorityöpal-
veluja tarjoavassa maatalou-
den sivuelinkeinoyritykses-
sä ja sedän kuljetusyritykses-
sä.  Vuonna 1992 Sauli Jaak-
kola alkoi tehdä myös omissa 
nimissään traktorityöpalvelu-
ja ja lumenaurausta. 

Kiireinen kesä

Nykyisin Sauli Jaakkola tekee 
lumenauraukset Köyliön kun-
nan kaavateillä ja Destialle 
pyöräteiden aurauksia yhteen-
sä noin 70 kilometrin matkal-
la. Kesäaikaan Jaakkolan yritys 
hoitaa tienvarsien viherniittoa 
Harjavallan, Vammalan ja Pöy-
tyän alueella noin 2 200 kilo-
metrin matkalla. Tämä murs-
kainniitto työllistää hänen li-
säkseen yhden henkilön. Kesä 
on monitoimialayrittäjälle kii-
reistä aikaa, sillä Sauli Jaakko-
la osallistuu myös osaltaan ko-
titilansa viljelyyn ja tekee viljan 
puintitöitä muille maatalous-
yrittäjille. Töitä riittää myös 27 
hehtaarin vuokraviljelyalalla.

Katse tulevaisuuteen

Sauli Jaakkola tunnetaan maa-
talousyrittäjien piirissä ahke-

rana, tunnollisena ja kovaa 
työntekoa pelkäämättömä-
nä nuorena miehenä. Hän on 
myös investoinut kalustoon, 

rakentanut uuden konehallin 
ja uskaltaa katsella tulevaisuu-
teen avoimin, yrittäjälähtöisin 
silmin.

Köyliön nuori yrittäjä tittelillä palkittu Sauli Jaakkolan sai kunniakirjan lisäksi vas-
taanottaa puutyötaiteilija Aulis Haikosen muotoileman palkinnon.

Pirkanmaalta merenrantaan...aaaaaa mmmmmmmmmmeeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnnnrrrrrrrrraaaaaaaaaannnnnnttttttaaaaaaaaaannnn......

Sastamala 101,2 MHz
Kokemäki 98,0 MHz
Ylöjärvi 107,4 MHz

Tunnetko jo Kokemäen Kollin?

Alueviestissä 12.5.2010 tarkastelussa 
Kokemäenjoen nimikkokaupunki

KOKEMÄKI
Yrittäjä, kerro palveluistasi tässä erikoisnumerossa ja 
tavoita laaja lukijakuntamme kahdeksan paikkakun-
nan alueella.

Kysy edullista lehti + radio -pakettitarjousta.

Ilmoitustilavaraukset p. 03 514 1416 
tai sähköpostitse ilmoitukset@alueviesti.fi 

Aineistot 
to 6.5. mennessä.
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Kotipiha ja puutarha

Kivikkopuutarhan kasvit 
menestyvät kuivissakin olosuhteissa
Suomalaisilla pihoilla on pal-
jon kalliota ja muita kuivia 
paikkoja, joihin on helppoa 
ja järkevää rakentaa kivikko-
puutarha. Se voi olla suuri tai 
pieni, joko kokonainen puu-
tarha tai pienempi pala suu-
rehkon puutarhan auringon-
paisteisesta alueesta. Yksin-
kertaisimmillaan kivikko-
puutarha muodostuu kuivaan 
rinteeseen, jonka maa on lä-
päisevää ja hiekkapitoista. 
Puutarhaan voi myös raken-
taa pienen muodostelman, jo-
ka näyttää luonnon muovaa-
malta. Arempia kivikkokasve-
ja voi kasvattaa myös pienissä 
ruukuissa, jolloin ne on help-
po nostaa talvehtimaan sisäti-
loihin.

Kivikkopuutarhan perusta-
misessa ajankohdalla ei ole vä-
liä: keväällä, kesällä tai syksyl-
lä. Vuoristoseuduilta kotoisin 
olevat kivikkokasvit kestävät 
yleensä hyvin viileää ja anka-
raakin ilmastoa, mutta syksyi-
nen ja talvinen kosteus voivat 
olla kohtalokasta. Kasvualus-
tan on oltava erittäin hyvin 

vettä läpäisevää ja mieluiten 
pääasiassa hiekkaa ja soraa. 
Sora imee auringon lämmön 
kasvien käyttöön. Kivikkotar-
hat sopivatkin parhaiten alu-
eille, joilla maaperä ja ilmasto 
ovat luonnostaan kuivat. 

Vinkkejä 
kivikkopuutarhan 
perustamiseen

Valitse valmiiksi kivinen paik-
ka tai kerää kiviä lähekkäin tai 
röykkiöksi. Täytä kivien vä-

lit soraisella hiekkamaalla. 
Kaiva hiukan kasvin juuris-
toa suurempi kuoppa ja peh-
mitä sen pohjaa. Jos maa on 
kuivaa, kastele kuoppa. Istuta 
kasvi niin, että uuden kasvu-
alustan pinta tulee samalle ta-

solle kuin entinen. Lisää hiek-
kamaata, kastele ja levitä pääl-
le sorakerros.

Kivikkokasvit istutetaan 
mieluiten lajeittain isompiin 
ryhmiin. Hoito helpottuu ja 
kasvit ovat näyttävämmän nä-
köisiä. Monet kivikkokasvit 
ovat pieniä ja lisääntyvät no-
peasti. Isompiin väleihin kan-
nattaa istuttaa helposti leviä-
viä kasveja. Rikkaruohot kan-
nattaa poistaa säännöllisesti. 
Maanpinnan päälle levitetty 
katekangas, sanomalehtiker-
rokset tai kuorikate helpotta-
vat rikkaruoho-ongelmaa.

Kivikossa 
viihtyviä kasveja

Jos puutarhassa on jo luon-
nostaan kasvanut kivikko-
puutarha, kannattaa paikal-
la olevat luonnonkasvit sääs-
tää. Kivikkopuutarhaan sopi-
via kasveja ovat muun muassa: 
maksaruohot, ajuruohot, ri-
kot, sammalleimu, ketonei-
likka, kääpiökurjenmiekka, 
rönsyansikka, suikerovihma, 

Kääpiökurjenmiekka.

Turkestaninmaksaruoho.

kultahanhikki, verihanhikki, 
grönlanninhanhikki, hopea-
maruna, muurikello, kilkat, 
viiruhelpi, vuorenkilvet, kää-
piövuorimänty ja katajat.

Osa kivikkokasvilajeista 
on mattokasveja, joiden juu-
risto on heikosti kehittynyt. 
Ne viihtyvät hyvinkin ohues-

sa mullassa, mutta kuivumis-
vaara on muita kivikkokasve-
ja suurempi. Kuivina kausina 
kannattaa niitä siis kastella. 
Arat ja heikkojuuriset kasvit 
on hyvä suojata talveksi ha-
vuilla.

Lähde: puutarha.net

””Arempia kivikkokasveja 

voi kasvattaa 

myös pienissä ruukuissa.

Kevään merkkien seuraaminen on mu-
kavaa puuhaa. Pienet silmut, versot ja 
lehdet kertovat, että luonto on herää-
mässä.

Minä kuulun niihin viherpeukaloihin, 
jotka innostuvat alkukesällä. Kannan 
kauniita kesäkukkia ja amppeleita sin-
ne tänne. Sitten äitini kantaa niitä meil-
lä käydessään kompostiin ja ihmette-
lee, millä ihmeellä olen saanut ne kuo-
lemaan. Olisiko kastelun puutetta?

Onneksi edellinen asukas on tehnyt 
taloomme helppohoitoisen pihan, jos-
sa perennapenkkejään ei juuri tarvitse 
nyppiä. Sen verran olen tosin repertu-
aaria laajentanut, että pyysin vävyko-
kelasta viime keväänä kaivamaan kuo-
pan, johon istutin appiukon tuoman 

raparperijuurakon. Ja eilen huomasin, 
että sieltä se nousee. Pian kukkii ome-
napuu. Ja sireeni. Paras vuodenaika on 
edessä.

PS: Näin puutarhamyymälässä ihania, 
erivärisiä kiviä. Taidankin suunnitella 
japanilaishenkisen kivikkopuutarha-
osion johonkin päin puutarhaa!

””Pian kukkii omenapuu. 

Ja sireeni. 

Paras vuodenaika 

on edessä.

• Maija Latva

Innostunut
viherpeukalo



14 Keskiviikko huhtikuun 28. 2010

K

A

Tee itse ihana amppelisekoitus

Elina Raukko

Amppeli on kukkasisusta-
misen helpoin valinta – val-
mis amppeli kotiin, kastelun 
tarkistus ja sitten napakasti 
roikkumaan. Itse virittämällä 
amppeliin saa kuitenkin lisää 
sekä näyttävyyttä että helppo-
hoitoisuutta.

Amppelikasvien valikoi-
ma lisääntyy vuosi vuodel-
ta. Kokonaan uusien lajien 
lisäksi myös vanhoihin tut-
tuihin kasvilajeihin ilmes-
tyy uusia, värikylläisiä lajik-
keita. Uutuuksien ilmaantu-
minen houkuttelee heittäy-
tymään trendien valtaan: nyt 
on muotia yhdistää saman la-
jin eri lajikkeita samaan amp-
peliruukkuun! 

Yhdistelmäamppeli on to-
della helppo hoitaa. Esimer-
kiksi oranssi ja vaaleanpu-
nainen pikkupetunia samassa 
amppelissa menestyvät hyvin 
yhdessä, eivätkä ne kilpaile 
toistensa kanssa. Kummatkin 
kasvavat lähes samaa tahtia, 
joten loppukesästä amppelis-
sa kukkii varmasti vielä kum-
paakin väriä. Toisin voi käy-
dä, jos istuttaa kokonaan eri 
lajisia kasveja samaan amp-
peliin. Voimakkain usein val-
taa tilan, ja muut jäävät sivu-
rooliin.

Iso ruukku 
helpottaa hoitoa

Iso amppeliruukku on aina 
hyvä valinta. Siinä kasveille 
on hyvin tilaa kasvaa, ja isos-
sa multatilassa kosteuskin säi-
lyy paremmin. Hellepäivinä 
siis kastelu vaikkapa joka toi-
nen päivä riittää sen sijaan, et-
tä vettä pitäisi antaa aamuin il-
loin. 

Muutenkin kunnon kerta-
kastelu on parempi vaihtoeh-
to kuin se, että lirauttaa kasvi-
en juurelle pikku tipan usein. 
Usein annettu pieni vesimäärä 
saa kasvin juuret kääntymään 
kohti pintaa, koska ruukku ei 
koskaan kastu tarpeeksi syväl-
tä. Yksikin kastelun unohtu-
minen voi sitten kuivattaa ko-
ko juuriston.

Jos istuttaa yhdistelmä-
amppelin itse, kannattaa va-
rata halkaisijaltaan ainakin 
30-senttinen ruukku, ja mie-
luiten vieläkin suurempi. Mi-
käli amppeli ei ole sateelta 
suojassa, ruukussa tulisi olla 

pohjareikä. Muuten pitkään 
jatkuneet kesäsateet muutta-
vat mullan nopeasti suoksi. 

Jos amppelit pääsevät ka-
toksen suojiin, ruukuksi voi 
valita myös reiättömän mallin. 
Silloinkin on hyvä ottaa mie-

luiten korkeahko kuin kovin 
matala ruukku. Amppeliruu-
kun pohjalle laitetaan nimit-
täin ensin 5-7 senttiä kevytso-
raa salaojitukseksi ylikastelun 
varalta, ja kaikki tämä on pois 
kasvin juurten tarvitsemasta 

multatilasta. Lisäksi amppelin 
reunan tulisi ulottua 3-4 sent-
tiä mullan pintaa korkeam-
malle, jotta kasteluvesi ei hu-
lahda ylitse. 

Amppeleita saa myös val-
miiksi altakasteluversioina, 
tai vanhoihin amppeleihin voi 
ostaa irtonaisia altakastelu-
pohjia. Altakasteluamppeli on 
erittäin hyvä valinta, jos kas-
veja ei halua päivystää jatku-
vasti. Amppelin vesitilaan voi 
hyvin varastoida säistä riippu-
en vähintään viikonlopun ve-
dentarpeen.

Lannoitus, 
lannoitus, 
lannoitus...

Amppelikasvit kukkivat run-
saasti, mutta niiden juuristol-
la on vain vähän tilaa. Oikea 
ja tasainen lannoitus on todel-
la tärkeää, jotta juuristo kas-
vaisi joka puolelle ruukkua ja 
kasvi pystyisi imemään tehok-
kaasti vettä. 

Pitkäaikaiseen lannoituk-
seen erityisesti tarkoitettuja, 
hitaasti liukenevia lannoite-
rakeita voi sekoittaa amppeli-
multaan istutuksen yhteydes-
sä. Rakeiden ravinteet vapau-
tuvat tasaisesti kesän mittaan. 
Samalla periaatteella toimivat 
myös lannoitetikut. 

Jos ruukussa on hitaasti liu-
kenevaa lannoitetta, ruukkua 
voi kastella jatkossa puhtaalla 
vedellä. Muuten amppeleita ei 
koskaan pitäisi kastella yksin-
omaan vedellä, vaan mukana 
pitäisi olla joka kerta hieman 
lannoitetta. Tällä tavoin lan-
noittaminen ei pääse unoh-
tumaan, mullan ravinteet ei-
vät huuhtoudu pois ja kasvi 
saa jatkuvasti tarpeeksi pot-
kua kasvuunsa. 

Liiallista lannoitusta kan-
nattaa välttää, sillä kas-
vi unohtaa silloin kukkimi-
sen ja keskittyy kasvuun. Is-
tutuksen yhteydessä ei mis-
sään tapauksessa saa laittaa 
amppeliruukkuun nopeasti 
liukenevaa lannoitetta juuri 
juuriston lähelle, koska vä-
kevä lannoite polttaa herkät 
hiusjuuret.

Pikkupetunian kolme eri lajiketta kukkivat samassa amppelissa sulassa sovussa. Amp-
pelia on helppo hoitaa, kun kasvit kasvavat samaa tahtia.

Lumihiutaleen kukat voivat olla myös siniset tai vaaleanpunaiset. Kaikkia eri värejä voi istuttaa yhteiseen astiaan.

Marketta 
viihtyy auringossa
Krysanteemin sukulainen 
marketta on tuttu ja varma 
ryhmäkasvi aurinkoiselle ja 

helposti kuivahtavallekin pai-
kalle. Marketan kukat kannat-
taa poistaa niiden kuihduttua. 

Jos kasvusto vaatii heinäkuus-
sa virkistystä, versot kannattaa 
leikata viiden sentin mittaisik-

si. Viimeistään kahden viikon 
kuluttua mataloitetut marke-
tat ovat jälleen täydessä ku-
kassaan.

Marketta kestää syksyn vii-
leitä säitä kohtuullisesti. 

Marketta käy hyvin myös 
leikkokukaksi kesäisiin kuk-
kakimppuihin.

Vammalan konttori

Puistokatu 6, Sastamala

Vammalan Seudun 

Omakotiyhdistys ry

Tervetuloa 

Huittisten Säästöpankin 

Vammalan konttorille

To 06.05.2010 klo 18 alkaen

Ohjelmassa

Puutarhahaaveet toteen - ryhdy säästäjäksi 
Jyrki Varjonen, Huittisten Säästöpankki

Piha-alueen kivirakentaminen 
Jukka Harjula, T:mi Jukka Harjula

 Piha-alueen hyötykasvit 
Sanna Pietilä, Agrimarket

Vapaata keskustelua.

Tilaisuuden aluksi kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset Säästöpankille, 
puh 010 8415780 

TERVETULOA!
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Luonnonkivi on 
helppohoitoinen 
pihanrakennusmateriaali
Useimpien piharakentajien toi-
veena on valita materiaalit, jot-
ka tajoavat silmänruokaa, mut-
ta vaativat vähän huolenpitoa. 
Luonnonkivet helpottavat olen-
naisesti pintojen kunnossapitoa. 
Ne sopivat yhtä hyvin niin uu-
dispihoihin kuin saneerattavaan 
pihaan. Luonnonkivi on käytös-
sä kestävä ja helppohoitoinen. 
Sen ominaisuuksia arvostetaan, 
mikä merkitsee yleensä arvon-
nousua kiinteistölle.

Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty

Kivi on monikäyttöinen pi-
hanrakennusmateriaali, joka 
soveltuu esimerkiksi käytävi-
en, reunuksien, sokkeleiden, 
muurien, terassien ja portai-
den rakentamiseen.

Hyvällä suunnittelulla pi-
hasta saa lisää viihtyisää asuin-
tilaa. Pihakivet ovat ihanteelli-
nen pintamateriaali patioille ja 
terasseille. Keväällä lumi sulaa 
kivetykseltä nopeasti ja syksyl-
läkin kivipinta tuntuu jalan al-
la lämpimältä. Sateen jälkeen 
pihakiveys kuivuu nopeasti. 
Luonnonkivillä pihapiiristä 
saa näyttävän ja helppohoitoi-
sen kymmeniksi vuosiksi.

Lähde: puutarha.net

Yllä: Kivestä valmistettu 
grilli ja patio. 

Vasemmalla: Hyvin suun-
niteltu pihakivetys on ilo 
silmälle.
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Puutarhamyymälöissä alkaa sesonki

Katse kohti kesää
Maija Latva

-Kylmästä keväästä huolimatta ihmisten ajatuk-
set on jo kesäelämässä, siellä omissa puutarhois-
sa ja parvekkeilla, sanoo puutarhamyyjä Heidi 
Iso-Heiko Vammalan Rautiasta. Hänen mu-
kaansa tähän mennessä on haettu lähinnä mul-
taa, ravinteita, puiden haavasuojaa, kukkasipu-
leita ja varjopeitteitä, mutta myös pihapatsaita 
ja grillejä on katseltu ”sillä silmällä”, erityisesti 
tasolliset grillit näyttävät kiinnostavan. -Kesäl-
lä on niin mukava laittaa ruokaa ulkona, grilla-
ta tiriseviä pihvejä tai savustaa kalaa, hän jatkaa. 

Heidi kertoo saavansa työmaaltaan päivittäin 
hyviä vinkkejä omaankin puutarhaansa. -Olem-
me nyt asuneet kaksi vuotta omakotitalossa ja 
puutarhakin alkaa näyttää ihan mukavalta, hän 
kertoo. -Tällaisista kivistä olen suunnitellut te-
keväni jotakin kivaa, hän jatkaa ja esittelee val-
koisia ja mustia koristekiviä sekä pyöreäksi hi-
outuneita rantakiviä.

Kesäkukkia odotellessa

Puutarhamyymälöissä on alkamassa sesonki ja 
se näkyy myös Vammalan Rautiassa. -Kesäkuk-
kia alkaa tulla pian, ensimmäisenä saapuvat kyl-
mää kestävät orvokit. Parin viikon päästä saa-
daan kesäkukat, myös amppeleita on tulossa 
paljon erilaisia, Heidi tietää. -Valikoimistamme 
löytyy myös omenapuut, marjapensaat ja havu-
kasvit, hän luettelee.

Kesäkalusteitakin on jo esillä, joskin valikoi-
ma kasvaa vielä kevään edetessä. -Ja nythän on 
juuri oikea aika hoitaa ne omat kalusteet paraa-
tikuntoon, meiltä löytyy myös hoitoöljyt eri ma-
teriaaleille, Heidi opastaa.

Katseenvangitsijoita puutarhaan.

Yllä: Heidi Iso-Hei-
ko Vammalan Rautiasta 
muistuttaa, että vaikka ke-
säkukkien kanssa ei vie-
lä kannata kiirehtiä, niin 
puutarhassa riittää silti 
monenlaista puuhaa.

Vasemmalla: Kompostoin-
ti on luonteva osa omako-
tiasujan jätehuoltoa.

””Nyt on oikea 

aika hoitaa 

kalusteet 

paraatikuntoon

Tutut ja 
ihanat 

luonnonkukat

Kielo.

Valkovuokko.

Ruiskaunokki.

Päivänkakkara.
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Hyvä nurmikko takaa 
pihapiirin viihtyisyyden
Nurmikon perinteinen pe-
rustamistapa on kylväminen. 
Laadukasta ja kestävää kylvö-
nurmikkoa tavoiteltaessa tär-
keään rooliin nousee kaksi 
seikkaa: siemenseos ja kasvu-
alusta. Näille vaatimuksia sa-
nelevat ja valintaan vaikutta-
vat muun muassa nurmikon 
käyttötarkoitus, kulutuksen 
keston vaatimukset, kasvupai-
kan valo- ja kosteusolot sekä 
tulevan hoidon taso. 

 Pihanurmikon siemense-
oksessa arvostetaan yleisesti 
nopeaa vihertymistä sekä ma-

talakasvuisuutta, jotta liian ti-
heältä leikkaustahdilta välty-
tään. Nurmikon on silti kes-
tettävä vuosia kovaakin kulu-
tusta. 

Nurmikkoheiniä on jalos-
tettu kauan, jotta ne vastaisi-
vat näitä vaatimuksia. Koska 
lajeissa on suuria eroja, on tär-
keää valita oikeanlainen seos 
kulloiseenkin kasvualustaan 
ja kasvupaikkaan. Kosteilla ja 
tiiviillä mailla ei menesty kun-
nolla mikään heinälaji. Hieta-
mailla viihtyvät puolestaan 
kaikki heinälajit.

Kylvönurmikon 
perustaminen

Nurmikon perustaminen kan-
nattaa tehdä huolellisesti. Poh-
jamaa siivotaan: suuret kivet, 
oksat ja maatuvat jätteet pois-
tetaan. Jos pohjamaa on tii-
vistynyt esimerkiksi traktorin 
pyörien alla, on tiivistynyttä 
alusrakennetta rikottava en-
nen kasvualustan levittämistä. 
Sen jälkeen pohjamaa muo-
toillaan tasaiseksi ja tiiviste-
tään jyrällä. Vettä kerääviä 
painanteita ei saa jäädä. Kaa-

dot tehdään vähintään 2 % ra-
kenteista pois päin. 

Kasvualustaksi tarvitaan 
vähintään 22 cm multaker-
ros (huom. tiivistyy n. 2 %). 
Puiden juuristoalueiden täyt-
tö saa olla korkeintaan 20 cm.

Mullan on hyvä olla rikka-
ruohotonta, seulottua, perus-
lannoitettua ja kalkittua. Liian 
happamassa maassa viihtyy 
vain sammal. Mullan toimit-
tajalta kannattaa vaatia tuot-
teesta tuoteseloste. Kostean ja 
tiiviin maan rakennetta ja lä-
päisevyyttä on parannettava 
tai alue on jopa salaojitettava. 

Uusi kasvualusta tasataan ja 
tiivistetään. Pinnan tasaisuu-
den oltava 2 m matkalla +/- 
30 mm. Tiivistys hoituu esi-
merkiksi vedellä täytetyllä jy-
rällä (sopiva paino 60-100 kg). 
Pintaan ei saa käveltäessä jäädä 
selviä jalan painaumia. Pienen 
alueen voi tiivistää polkemalla.

Nurmikon kylväminen

Maan lämpötilan on oltava vä-
hintään + 8 astetta. Suositelta-
vimmat kylvöajankohdat ovat 
varhaiskevät ja elo-syyskuu, 
jolloin kosteus- ja lämpöolo-
suhteet ovat parhaimmillaan. 
Siemeniä ei kannata kylvää 
kovin tuulisella säällä. 

Sopiva siemenmäärä on 1,5 
- 2,5 kg/100 m2. Siemenet kyl-
vetään ns. ristiinkylvönä, jol-
loin siemenmäärä jaetaan kol-
meen osaan ja kylvetään ensin 
kahteen kertaan ristikkäin. 
Lopuksi reuna-alueet kylve-
tään vielä huolellisesti erik-
seen. Siemenet peitetään ke-
vyesti haraamalla ja jyrätään 
vielä kerran. Kun nurmikko 
on itänyt, aloitetaan kastelu ja 
kastellaan aina kerralla kun-
nolla, jotta kasvualusta kastuu 
tarpeeksi syvältä.

Lähde: puutarha.net

Nurmikko muodostaa ympäristöviihtyvyyden kannalta pihan peruskasvillisuuden.
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UULA-MAALI
on yl lättävän edull ista!

ESIMERKKITALOMME MAALIMENEKKI
POHJAKÄSITTELY:  UULA-homeenestoaine    40 litraa
SEINÄT:  Petrooliöljymaali, sävy 4200 Puolukka  36 litraa
RÄYSTÄIDEN ALUSET:  Petrooliöljymaali, sävy 8515 Varpu     9 litraa 
OTSALAUDAT JA IKKUNAT:  Pellavaöljymaali, sävy 8515 Varpu      9 litraa

YHTEENSÄ    n. 950 €
  

TULE JA TUTUSTU!
uusiin hajuttomiin, muovittomiin ja vesiohenteisiin 
INTO-sisustusmaaliin ja ILONA-sisäkuultomaaliin

Puhelin 010 820 0020  www.uula.fi
UULA-JÄLLEENMYYJÄT PIRKANMAAN ALUEELLA:

Kuvan talo on Planiatalon huvilamallistosta Korte

Ruskea

1 L  8,95
3 L  18,95

PAINEKYLLÄSTETTY 
RUSKEA, URITETTU
AB-luokan kyllästettyä puutavaraa kuten 
vihreäkin. Ruskea väri saadaan aikaan lisää-
mällä normaalin AB-kyllästeen joukkoon 
ruskea väriaine. Kyllästetty puu on kestävä 
valinta kaikkiin ulkorakenteisiin.

Esim. 
Kirjo 10 L

ERÄ KIRJO-
PELTIKATTOMAALEJA

28 x 95 1,59 /m   

28 x 120 1,99 /m

Painekyllästetty, täyssärmäinen 

28 x 95 AB-luokka 1,39 /m

48 x 98 A-luokka  2,19 /m 99,- 
Sis. sävytys

JOULE PUUÖLJYT

Kirkas

1 L  7,95
3 L  16,95

RAUTIAN PUUTARHAMYYMÄLÄ ON AVATTU!
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MASKUSTA PARHAAT 
MAKSUEHDOT. 
KYSY LISÄÄ MYYMÄLÄSTÄMME.

Laadukasta 
kovapuuta.

-  EDULLISIMMAT HINNAT  
-  LAAJIN VALIKOIMA

Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 9-14
Puh. 0201 211 760 *

*Puhelun hinta: 
- lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 2 snt/min 
- matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min

Huittinen, Koskitie 84
Avoinna ark 10-18, la 9-14, puh. 0201 211 360 *

Osa tuotteista 
toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

KESÄ ON NY JUSTIINSA TULOSSA!

DETROIT  
Pöytä  160 x 80 cm + 6 tuolia.

Käsinojilla + 50,-

Alk. 30€/kpl
179,-Raj. erä.

1/tal.
Raj. erä.
1/tal.

KAASU-
GRILLI

- kolme poltinta

- teräs/puu
- toimitusmyynti

Maskussa reilu valikoima 
kaasugrillejä edullisin hinnoin!

Vaihdossa tulleita sohvia!

RAJOITETTU 30kpl ERÄ!

9,-
JÄTTIVARJO 2,5m
Puuvarrella, 
väri: beige

199,- 99,-Pehmusteet 
myydään 
erikseen.

Svane® Excellent jenkkisänky
Rungossa harmaa kangas ja valkoinen 

sokkeli. Vyöhykejaetut pussijouset. Patjoissa 
oleva fl exsystem-järjestelmä takaa lisäetuna 

ylimääräisen pehmeysasteen. Leveässä Elastec 
petauspatjassa etuna kesä/talvipuoli. 

Valittavanasi kalustepäällisiä viisi eri lisäväriä 
+295,-/kpl. 

160 x 200 cm

1495,- 1695,-
180 x 200 cm

Starter pöytä + 4 tuolia.
75 x 115 cm. Luonnonväri 99,- (199,-).

Kuvan pähkinän värinen 129,- (229,-). Raj. erä.
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Näin puutarha-alan ammattilainen laittaa pihaansa

Metsäryteiköstä 
viihtyisäksi takapihaksi
Marianna Langenoja 

Niina Pelttari asuttaa omako-
titaloa Roismalassa tulevan 
aviomiehensä, kultaisennou-
tajan ja kissan kanssa. Perhe 
on asunut omakotitalossa vas-
ta pari vuotta, joten piha on 
vielä keskeneräinen. Takapiha 
on tällä hetkellä yhtä myller-
rystä, sillä sieltä on äskettäin 
karsittu metsäryteikkö pois 
ja kaadettu useita puita, jotka 
varjostivat koko pihaa. Koi-
ran mielestä hakkuuaukea on 
tällä hetkellä unelmien leikki-
paikka, mutta talon emäntä on 
asiasta eri mieltä. -Tänä kesä-
nä olisi tarkoitus saada raivat-
tua tuo takapiha lopullisesti ja 
istutettua sinne edes nurmik-
ko. Tässä nyt on kesällä vaan 
paljon muutakin touhua, kun 
häät odottavat elokuussa, Nii-
na paljastaa.  

Takapihaprojekti on haas-
tava, sillä usein maa, jossa 
viihtyvät metsän kasvit on lii-
an hapan kukkasille. Takapi-
ha siis odottelee vielä täyttö-
maata ennen kuin nurmikkoa 
on mahdollista ruveta kylvä-
mään. -Kasvimaalle hankin 
kuitenkin erilliset laatikot. 
Muuten takapiha vaatisi jär-
jettömät määrät multaa. 

Niinan unelmana olisi saa-
da takapihalle kasvimaiden 
tai kasvihuoneen lisäksi myös 
jonkinlainen grillauspaik-
ka. Etupihan mustaviinimar-
japensaat ja vadelmapensaat 
saattavat nekin vaihtaa paik-
kaansa takapihan puolelle. 
-Pihamme ei todennäköises-
ti tule koskaan valmiiksi, sillä 
ideoin jatkuvasti kaikkea uut-
ta, nainen naurahtaa.

Ammattilaisen 
kevättoimet

Niina ei halua tehdä hätäisiä 
ratkaisuja puutarhansa suh-
teen, sillä tietää, että työpai-
kalta aina kertyy kasa kaiken-
laisia kukkia ja kasveja myös 
omaan pihaan. Talon emän-
tä nimittäin työskentelee ke-
sät Vammalan Agrimarketissa 

Multasormi-myyjänä. Talvet 
hän työskentelee maatalous-
lomittajana. -Teen töitä paljon 
ulkona, mutta silti kesällä lem-
pipaikkani on oma puutarha. 
Kun tulen töistä, vietän aikaa 
ulkoillen. Kodin puutarhatyöt 
jäävät kuitenkin viikonlop-
puihin. Kun olen touhunnut 
kokonaisen työpäivän kukki-
en kanssa, ei oikein enää rii-
tä energiaa omille perennoille. 

Niinan mielestä tällä het-
kellä eletään multasormille 
jännittäviä aikoja. Pikkuhil-
jaa kasvit lähtevät kasvuun, ja 
perennojen omistajille selviää, 
mitä kaikkea pihamaalta löy-
tyykään. -Istutan usein uusia 
sipuleita syksyisin ja ehdin jo 
talven aikana unohtaa niiden 

olemassaolon. Keväällä yllä-
tyn, että ai, tuollaisenko olen 
tänne istuttanut, Niina nauraa. 

Keväällä tulee myös ajan-
kohtaiseksi kukkapenkkien 
lannoitus. Talventörröttäjiksi 
jääneet viime kesän kukat on 
viimeistään nyt syytä katkoa 
uusien tulokkaiden tieltä. 

Avara puutarha 
on kaunis

Niinan mielestä puutarha on 
kauneimmillaan avarana, jol-
loin jokainen kukka saa oman 
tilansa, eivätkä kaikki pihan 
kasvit ole yhdessä läjässä. Ava-
ra piha on myös perheen koi-
ran mieleen, joka tarvitsee ti-
laa leikkimiseen. -Poistin pi-

hasta paljon kukkapenkkejä, 
kun muutimme tänne. Halu-
an yksinkertaisen ja kauniin 
puutarhan, jossa myös ruoho 
on kaunista. 

Niinaa ihmetyttääkin, mi-
ten vähän ihmiset yleensä ta-
paavat kalkita pihansa nurmik-
koa. -Kalkki ja lannoitus pitäi-
sivät PH-tasot normaalina, jol-
loin sammal ei kasvaisi, alan 
ammattilainen muistuttaa. Hä-
nen mukaansa kukkapenkkei-

hin kyllä panostetaan. Ihmis-
ten suosikki vuodesta toiseen 
on pioni ja syyshortensia näyt-
tää olevan pitkän linjan muoti-
koristepensas. -Sitä on mennyt 
juuri niin paljon, kuin liikkee-
seen on saatu. Talon emännän 
lempikukka on kuitenkin ”hä-
nen oma prinsessansa”, Prin-
sessalilja. -Se vaan on niin iha-
na ja leikkokukkana ihan yk-
könen. Ja mikä parasta, todel-
la helppohoitoinen. 

Niina Pelttarin oma prinsessa kasvaa ruukussa. Prinses-
salilja on multasormen lempikukka. Prinsessalilja miel-
lyttää nähtävästi myös eläimiä. 

Perheen kisu viihtyy hyvin ulkona. Taustalla näkyy Nii-
na Pelttarin puutarhaprojekti: raivattu metsä tulisi saa-
da lopullisesti takapihan näköiseksi. Niina veikkailee, et-
tä tänä kesänä sinne saataisiin jo istutettua nurmikko.

Perheen kultainennoutaja tarvitsee tilaa temmeltää. Se on yksi syy, 
miksi Niina Pelttari haluaa avaran puutarhan. 

Narssisit kukkivat ruukuissa. 

””Pihamme ei todennäköisesti 

tule koskaan valmiiksi. 

New Orleans
ulkovalaisimet
galvanoitu pinta

pylväs 100cm

33,50€
(67)

16,90€
(34)

-5
0
%

Viholankatu 1, 37120 Nokia

p. 3426600 www.nokiansahkotalo.fi
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Kompostoimalla 
jätteet kiertoon
Kompostointi on luonnollinen 
osa omakotitalouden jätehuol-
toa. Omassa kompostorissa 
eloperäisen jätteen voi kier-
rättää lähellä syntypaikkaan-
sa. Kompostin lopputuottee-
na syntyy arvokasta humus-
pitoista maanparannusainet-
ta puutarhaan. Talousjätteen 
(ruoantähteet, pilaantuneet 
elintarvikkeet, vihannesten ja 
hedelmien kuoret sekä peh-
mopaperit kostutettuina) li-
säksi kompostiin kelpaavat 
puutarhajäte ja kuivakäymä-
läjäte.

Kompostoiminen säästää 
luontoa  ja myös selvää rahaa. 
Kompostointi vähentää kul-
jetettavien jätteiden määrää 
ja tuo näin säästöä jätehuol-
tokustannuksiin. Lisäetuna 
syntyy hyötykäyttöön ilmais-
ta, puhdasta maanparannus-
ainetta. Monet taloyhtiöt ovat 
säästäneet satoja euroja kom-
postoimalla omat talous- ja pi-
hajätteensä. Nykyisen jätelain-
säädännön hengen mukaises-
ti kaikki kierrätyskelpoinen jä-
te tulisi hyödyntää. Biojätteen 
paikka ei ole kaatopaikalla.

Kompostin elinoloista 
pitää huolehtia

Komposti on luonnon elävä 
prosessi, jossa luonnon pien-
eliöt hajottavat eloperäistä jä-
tettä ravinnokseen. Loppu-
tuotteena pieneliöiden ha-
jotustoiminnasta syntyy 
humuspitoista kompostia, hii-
lidioksidia ja vesihöyryä. Pien-
eliöt tarvitsevat elääkseen riit-
tävästi happea, kosteutta ja ra-
vintoa. Lisäksi oikea lämpötila 
ja hiili/typpi-suhde parantavat 
kompostoitumista. Ihmisen 
tehtävänä on huolehtia kom-
postin hajottajaeliöiden elin-
olosuhteista.

Jotta komposti säilyy riittä-
vän ilmavana, pitää jätteen se-
kaan lisätä kasausvaiheessa se-
osainetta, kuten oksahaketta 
tai valmiskuiviketta. Kuivike 

tasaa myös kompostin liiallista 
kosteutta. Kompostin sopivan 
kosteuden voi havainnoida 
puristamalla kompostimassaa 

nyrkissä: Kompostin kosteus 
on sopiva, kun massa kiiltelee 
kosteutta tai siitä irtoaa kor-
keintaan pari tippaa vettä.

Komposti parantaa 
maan elinvoimaisuutta

Komposti on erinomaista 
maanparannusainetta. Kom-
postin sisältämät ravinteet 
virkistävät maan luonnollis-
ta pieneliötoimintaa ja hu-
musyhdisteet parantavat maan 
vesitaloutta. Elävässä maassa 
kasvit viihtyvät vehreinä. Ta-
vallinen talous- tai puutarha-
kompostin ravinnepitoisuus 
ei kuitenkaan ole kovin kor-
kea, joten kompostin käyttö ei 
korvaa kasvien normaalia lan-
noitusta.

Maanparannusaineena käy-
tetään yleensä puolivalmis-
ta katekompostia. Talousjäte-
kompostorista tyhjennettävä 
komposti on useimmiten juuri 
katekompostivaiheessa. Kasvu-
kauden aikana katekompostin 
voi levittää nimensä mukaises-
ti maanpinnalle katteeksi. Syk-
syllä levitettävän katekompos-
tin voi mullata kevyesti maa-
han. Sopiva kompostin levitys-
määrä on 2-5 cm kerros.

Maaperään kasvien juuris-
tolle ei puolikypsää katekom-
postia kannata vielä sekoittaa, 
sillä se saattaa häiritä kasvien 
ravinteiden ottoa. Kasvualus-
tana kannattaa käyttää vain 
ehdottoman kypsää jälkikom-
postoitua kompostia sekoitet-
tuna esimerkiksi luonnonmu-
kaisesti lannoitettuun kasvu-
turpeeseen noin 2:1.

Kun puolivalmista kom-
postorista tyhjennettyä kate-
kompostia jälkikompostoi-
daan, se kypsyy varsinaiseksi 
kompostimullaksi. Jälkikom-
postoinnin voi tehdä esimer-
kiksi kasassa tai eristämät-
tömässä kompostorissa, sil-
lä kypsyvä komposti ei enää 
lämpene. Jälkikomposti on 
tärkeätä peittää, jottei sadevesi 
huuhtele siitä vesiliukoisia ra-
vinteita. Muutaman kuukau-
den aikana aktiivikomposti 
kypsyy tummanruskeaksi, ra-
kenteeltaan muruiseksi kom-
postimullaksi.

Lähde: puutarha.net

Puutarhakompostorissa voi kompostoida puutarhan 
biojätettä.

Yhden perhekunnan biojätteiden ympärivuotinen kom-
postointi käy kätevästi pikakompostorilla.

Lohenvärinen kaunotar
Neitobegonia eli karjalannei-
to tarvitsee tasaista kosteutta 
ja mielellään tuulelta suojai-
sen paikan.

Tuulisella paikalla ryöppyä-
vän runsaat kukat ovat vaaras-
sa varista. 

Begoniat ovat
kylmänarkoja

Begoniat kannattaa laittaa 
ulos vasta, kun hallanvaaraa 
ei ole, sillä ne eivät pidä kyl-
mästä. 

Neitobegonian voi talvet-
taa, jos sille löytyy sopiva, 
12-15-asteinen ja valoisa le-
popaikka. 

Begoniaa voi lisätä keväällä 
pistokkaista.

Tutuimmalla lajikkeella on 
lohenväriset kukat, myös heh-
kuvan punakukkaisia, keltai-
sia ja aprikoosinvärisiä lajik-
keita on olemassa.

Neitobegonia eli karjalan-
neito.

Petunioiden 
vallankumous
Alunperin Etelä-Amerikas-
ta kotoisin olevat petuniat oli-
vat pitkään perinteisiä parve-
kelaatikkojen ja kukkapenkki-
en pystykasvuisia kukkia. Pa-
rinkymmenen vuoden sisällä 
riippuvista amppelipetuni-
oista on kuitenkin tullut suu-
ria suosikkeja, jotka ovat aja-
neet pystykasvuisten ohi suo-
siossa. Samalla isokukkaisten 
lajikkeiden rinnalle on vähi-
tellen tullut pienempikukkai-
sia ja kerrottujakin lajikkeita. 
Pystykasvuiset petuniat ovat 
kuitenkin jälleen tekemäs-
sä paluuta uusien lajikkeiden 
voimin. 

 Pikkupetunia ei kuulu ta-
vallisten petunioiden jouk-
koon, vaan omaan Calib-
rachoa-sukuunsa. Miljoona-
kelloksi tai japaninkelloksikin 
joskus kutsuttu pikkupetunia 
on runsaasti kukkiva ja hy-
vin säitä kestävä amppeli- ja 
reunuskasvi. Petuniat jaksavat 
kukkia, kunhan vanhat kukat 
poistetaan ajoissa. Pikkupetu-
nia karistaa kuihtuneet kuk-
kansa omin avuin, joten se on 
hieman helpompi hoitaa.

Miljoonakelloksi tai ja-
paninkelloksikin joskus 
kutsuttu pikkupetunia on 
runsaasti kukkiva ja hy-
vin säitä kestävä amppeli- 
ja reunuskasvi.
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Mökin jätevesille on 
monta vaihtoehtoa
Satu Heino Kokemäen-
 joen vesistön vesien-
 suojeluyhdistys ry

Jätevesiasioiden hoitami-
nen kesämökillä voi olla hy-
vin helppoa tai äärimmäisen 
haastavaa. Lisämausteen tuo 
mökin epäsäännöllinen käyt-
tö ja usein myös sijainti aivan 
veden äärellä.

Suunnittelusta 
liikkeelle

Oman mökin jätevesiremon-
tin suunnittelu alkaa nykyti-
lan selvittämisellä: missä vettä 
käytetään ja mihin se tällä het-
kellä päätyy. Lisäksi tarkastel-
laan mökin käymäläratkaisu ja 
sen toimivuus. Mökin tulevai-
suudensuunnitelmat vaikut-
tavat myös saneeraussuunni-
telmiin. Pienet petraustoimet 
voi tehdä omatoimisesti, mut-
ta isommissa projekteissa kan-
nattaa käyttää apuna jätevesi-
suunnittelijaa ja varmistaa lu-
patarve mökkikunnan raken-
nustarkastajalta.

Kuivakäymälä paras 
ratkaisu rannoille

Perinteisillä kesämökeillä, 
joissa on käytössä ulkohuus-
si, ei yleensä ole saneeraustar-
vetta. On tärkeää muistaa, että 
kuivakäymälästä ei saa valua 
mitään suoraan maahan, vaan 
kaikki tuotokset tulee kerätä 
tiivispohjaisiin astioihin. Tä-
mä tulee muistaa myös käy-
mäläjätettä kompostoitaessa. 
Suoraan maahan valuessaan 

ulosteperäiset bakteerit voivat 
ajan myötä kulkeutua pohja-
veteen ja pahimmassa tapauk-
sessa pilata lähellä sijaitsevien 
kaivojen veden.

Kuivakäymälän voi asen-
taa myös mökin sisälle. Täl-
löin saadaan vesivessaa vas-
taava käyttömukavuus, mutta 
käymäläjäte voidaan edelleen 
kompostoida ja hyödyntää 
omalla pihalla lannoitteena. 
Sisäkuivakäymälässä tulee 
kiinnittää huomiota erityises-
ti ilmanvaihdon järjestämi-
seen ja tyhjentämisen help-
pouteen.

Pelkkien pesuvesien 
käsittely yksinkertaista

Kuivakäymälällisillä mökeillä 
pesuvesien käsittely on yleen-
sä yksinkertaista. Jos vesiä tu-
lee vain muutama ämpäril-
linen, riittää niiden maahan 
imeyttämiseen esimerkiksi ki-
villä täytetty kuoppa tai kai-
vonrenkaista tehty pohjaton 
imeytyskaivo. Suoraan vesis-
töön vähäisetkään pesuvesi-
määrät eivät saa valua, vaan ne 
pitää imeyttää maahan.

Kun vedenkäyttö lisääntyy 
ja mökillä on esimerkiksi tis-
ki- tai pyykkikone, tarvitaan 
pesuvesille tehokkaampaa 
puhdistusta. Kaksi saostussäi-
liötä ja imeytyskenttä on usein 
toimiva ratkaisu. Pesuveden li-
ka-aineet puhdistuvat maape-
rässä mikrobien hajotustyön 
tuloksena. Maaperäkäsittelyn 
sijaan pesuvedet voi puhdis-
taa myös erityisissä pesuvesi-
en suodatinlaitteissa.

Vesivessa tuo haastetta 
jätevesijärjestelmälle

Vesivessan tulo loma-asunnol-
le muuttaa jätevesien käsitte-
lyn huomattavasti haasteelli-
semmaksi. Erityinen haaste 
on loma-asunnon epäsäännöl-
linen käyttö. Kaikki jätevesien 
puhdistusmenetelmät perus-
tuvat ainakin osittain mikro-
bien työhön. Mikrobit tarvit-
sevat säännöllisesti jätevet-
tä ruoakseen tai ne kuolevat. 
Muutaman viikon poissaolon 
ajan jätevesijärjestelmän bio-
logia yleensä vielä pysyy hen-
gissä, mutta ei esimerkiksi ko-
ko talvea. Ulosteperäiset bak-
teerit aiheuttavat maaperään 
joutuessaan myös aina riskin 
pohjaveden pilaantumiselle.

Epäsäännöllisessä käytössä 
vessavedet on järkevintä joh-
taa umpisäiliöön. Näin omal-
la tontilla jää puhdistettavaksi 
vain pesuvedet. Jos sekä vessa- 
että pesuvedet halutaan johtaa 
samaan järjestelmään, ovat 
käsittelyvaihtoehdot samoja 
kuin ympärivuoden asutuissa 
omakotitaloissa. Järjestelmän 
toimivuuden kannalta on täl-
löin välttämätöntä, että vapaa-
ajanasunnon käyttö on sään-
nöllistä ympäri vuoden.

Usein kuntien kaava- ym. 
määräyksissä on rajoituksia 
ranta-alueiden jätevesien kä-
sittelylle. Jätevesijärjestelmän 
suunnittelussa kannattaakin 
käyttää apuna ammattitai-
toista suunnittelijaa ja tarkis-
taa kunnan vaatimukset he-
ti suunnitteluprosessin alku-
metreillä.

Sisäkuivakäymälä tuo mukavuutta mökille.

Ryhdy ruukkupuutarhuriksi 

Hyötykasvitarhan voi rakentaa 
parvekkeelle tai patiolle
Hyötykasviharrastus on edel-
leen megatrendi niin meillä 
kuin muualla. Eikä ihme. Sil-
mänilon lisäksi kasvit tarjo-
avat myös makunautintoja. 
Parvekepuutarhan sadot eivät 
ole suuria, mutta sitäkin tuo-
reempia ja maukkaampia. Par-
vekkeelle voi loihtia vihreän 
keitaan pelkistä hyötykasveis-
ta tai vehreyden sekaan voi li-
sätä väri-ilottelua käyttämällä 
kesäkukkia. 

Ahkerimmat parvekepuu-
tarhurit pääsevät nauttimaan 
kasveista jo keväällä. Esimer-
kiksi orvokit, esikot, kauno-
kaiset, lemmikit, jaloleinikit 
ja muratit kestävät muutaman 
asteen yöpakkasia. Yksittäiset 
ruukut ja amppelit on helppo 
nostaa sisälle, jos ilma yllättä-
en kylmenee.

Syötävän hyvää nopeasti 

Parvekekasvatukseen sopivia 
hyötykasveja on paljon, eikä 
mikään estä tekemästä mie-
lenkiintoisia kokeiluja. Aina 
ei edes tarvitse aloittaa ihan 
alusta. Oman pikku ryytimaan 
saa kätevästi, kun istuttaa kau-
pan ruukkuyrttejä ja -salaatte-
ja uudelleen isompaan astiaan 
ja ravinteikkaaseen multaan. 
Uudelleenistutuksen yhtey-
dessä yrtit latvotaan, eli niistä 
nipistetään verson kärjet pois. 
Näin haihduttava lehtipinta-
ala vähenee ja taimet juurtu-
vat nopeammin. Parvekekas-
vatukseen sopivat yrteistä esi-
merkiksi basilika, laventeli, 
oregano, persilja, ruohosipuli, 
salvia, tilli, timjami ja sitruu-
namelissa.

Salaattia voi kylvää myös it-
se siemenestä. Salaatti viihtyy 
melko alhaisissa lämpötilois-

sa, joten ensimmäiset kylvök-
set voi tehdä lasitetulle par-
vekkeelle jo huhti-toukokuun 
vaihteessa. Ruukkuistutuk-
sissa kannattaa suosia kerä-
salaattien sijaan lehtisalaatte-
ja, joista satoa päästään napsi-
maan pikkuhiljaa koko kesän 
ajan. Ruukkukasvatukseen so-
veltuvat myös erilaiset salaat-
tisekoitukset, joissa samassa 
siemenpussissa on monia eri-
laisia salaattikasveja. Näin yh-
destä kylvöksestä saadaan mo-
nipuolisia ja värikkäitä salaat-
teja.

Lämmöstä nauttivia 
vihanneksia 

Lasitetulle parvekkeelle sopi-
vat esimerkiksi tomaatti, kurk-
ku ja meloni, jotka ovat kaik-
ki kylmänarkoja. Taimet istu-
tetaan touko-kesäkuun vaih-
teessa. Istutuksen jälkeen 
kasvupaikan ilman lämpötila 
ei mielellään saisi laskea alle 
10 asteen. Vihannestaimet pa-
leltuvat lämpötilan laskiessa 
lähelle nollaa, mutta ne saatta-
vat vioittua jo alhaisissa läm-
pötiloissa. Kätevä kasvualus-
ta näille paljon ravinteita vaa-
tiville vihanneksille on valmis 
kasvusäkki, jossa on valmiik-
si luonnonmukaiset ravinteet 
koko kesän kasvulle. Kasvu-
säkkiin voidaan istuttaa kol-
me tainta.

Lasitetulla parvekkeella 
kannattaa huomioida, että to-
maatti ei tuota hedelmiä ilman 
onnistunutta tuuli- tai hyön-
teispölytystä. Parvekkeella pö-
lytys varmistetaan käsin täris-
tämällä. Jos tomaatit on tuettu 
narulla, kannattaa tukilankoja 
täristää muutaman kerran vii-
kossa. Myös tomaatin kukka-
terttu voidaan napauttaa ke-
vyesti, jolloin kukan heteiden 
siitepöly irtoaa ja varisee emin 
luotille. Kukinnasta sadon 
kypsymiseen kuluu pari kuu-
kautta. Kurkuntaimista satoa 
voidaan odottaa jo noin kuu-
kauden kuluttua istutuksesta.

Kokeile jotain uutta 

Yksi hyvin parvekkeella viih-
tyvä syötävä laji on lehtiman-
goldi. Tämä punajuuren ja so-
kerijuurikkaan sukulainen 
vaatii runsasravinteisen mul-
lan ja tasaisen kosteuden. Lii-
allista typpilannoitusta kan-
nattaa välttää, ettei lehtien 
nitraattipitoisuus nouse lii-
an korkeaksi. Siemenet kylve-
tään parin kolmen sentin sy-
vyyteen. Satoa päästään kerää-
mään noin kahden kuukauden 
kuluttua kylvöstä. Uusintakyl-
vö kannattaa tehdä kesäkuun 
lopulla. Näin satoa riittää aina 
pakkasiin asti.

Korjuu aloitetaan uloim-
mista lehdistä. Sisimpien leh-
tien annetaan jatkaa kasva-
mista. Lehtiä ei saa leikata, 
vaan ne vedetään irti. Suu-
ret pehmeät lehdet käytetään 
höyrytettynä pinaatin tavoin. 
Paksut ja mehevät lehtiruodit 
voi valmistaa ruuan lisukkeek-
si parsan tapaan. Nuoret leh-
det voi käyttää salaattiainek-
sena.

Yrtit viihtyvät ruukuissa 
parvekkeella.

Tomaattia voi kasvattaa omalla parvekkeellakin. 

Yrtit viihtyvät ruukuissa 
parvekkeella.

Nukenkaulus on 
reunus- ja amppelikasvi
Nukenkaulus on kukinnoil-
taan pientä päivänkakkaraa 
tai asteria muistuttava runsas-
kukkainen reunus- ja amppe-
likasvi. Sen kasvutapa on hie-
man riippuva. Nukenkaulus ja 

sen samoin Australiasta kotoi-
sin oleva lähisukulainen pitsi-
kaulus sekoitetaan usein kes-
kenään. Nukenkaulus on näis-
tä kuitenkin viljelyllisesti van-
hempi.
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Tuttu amppelissa
Riippalobelian 
kukat ovat sa-
man kokoiset 
kuin sinilobeli-
alla, mutta kas-
vit ovat selvästi 
riippuvia ja pa-
remmin amp-
peliin sopivia.

Riippalobe-
lia pitää sinilo-
belian tapaan   
tasaisesta kos-
teudesta, ja kui-
vuus saa sen 
helposti ränsis-
tymään. Silloin 
versot voi lei-
kata viiden sen-
tin korkuisiksi, 
ja uusi kukinta 
alkaa parin vii-
kon kuluttua.
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Leikko- ja ruukkuruusut 
ovat toukokuun kukkia
Elina Raukko

Toukokuu on kuukausista 
ruusuisin, sillä siihen osuvat 
sekä äitienpäivä että yleensä 
myös koulujen päättäjäiskau-
si. Ruusun perinteikkyys ei 
ole koitunut sille kohtaloksi – 
päinvastoin. Ruusu ihastuttaa 
edelleen.

Äitienpäivä on ruukkuruu-
sujen kulta-aikaa. Ruukku-
ruusujen kasvatus alkaa lepo-
tilassa olevien kasvien istutta-
misella ruukkuihin. Ruukku-
ruusujen juurakot ovat yhtä 
kookkaita kuin keväämmäl-
lä taimikaupoissa myytävi-
en pussitettujen ryhmäruu-
sujenkin. Istutusruukut ovat-
kin paljon tavallisia ruukku-
ja korkeampia, koska juurten 
pitää mahtua ruukkuun suori-
na. Paksu juurenniska, juura-
kon ylin osa, jätetään mullan 
pinnan päälle.

Perinteinen 
äitienpäiväruusu

Ruukkuruusujen kukittami-
nen kestää aikansa. Kasvi-
huoneen valossa ja lämmös-
sä ruusuihin kehittyy uusia 
kukkaversoja. Jos versot lat-
votaan, kasveista tulee vielä-
kin tuuheampia. Toisaalta nii-
den kukkiminen viivästyy sil-
loin joitain viikkoja. 

Perinteinen pallerokukkai-
nen äitienpäiväruusu on edel-
leen muodissa. Se on saanut 
rinnalleen myös jaloruusuja, Äitienpäivä on ruukkuruusujen kulta-aikaa.

Leikkoruusun  kulta-ai-
ka alkaa toukokuusta ja 
jatkuu läpi kesän suurten 
juhlien.

Oikeinlaisesta kasvualustasta laiskanpeltoon 

Vinkkejä vaivattomaan puutarhaviljelyyn
Kasvien kasvualustan laadus-
sa ja syvyydessä tehdyt lai-
minlyönnit näkyvät melko 
nopeasti puutarhaviljelyssä. 
Vaatimukset maan laadun ja 
ominaisuuksien suhteen tie-
tysti vaihtelevat käyttökoh-
teen ja kasvilajien mukaan. 
Hyvän maan tunnusmerkkejä 
ovat muun muassa muruinen 
rakenne, runsas pieneliötoi-
minta, huokoisuus (huokosti-
lavuus vähintään 40 %), hyvä 
veden läpäisy- ja varastointi-
kyky sekä sopiva pH.

Sopiva kasvualustan pH 
on n. 6. Ravinteet vapautuvat 
hyvin maa-aineksesta ja ovat 
kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa. Kasvualustan hap-
pamuutta lisäävät muun mu-
assa pieneliötoiminta, juuris-
ton toiminta ja kasvualustas-
sa olevan rikin hapettuminen.

Hiekkamaa ei pidätä vettä 
eikä ravinteita, mutta on hyvin 
kantavaa. Sitä voidaan paran-
taa lisäämällä savea (1 cm ker-
ros) ja maatunutta turvetta ja/
tai kompostia (9 cm kerros).

Hietamaa on sellaisenaan 
hyvää viljelymaata.

Hiesumaa tiivistyy helpos-
ti ja eliötoiminta on yleensä 
heikkoa. Sitä voidaan parantaa 
hiekalla (1 cm kerros) ja maa-
tuneella turpeella ja/tai kom-
postilla (9 cm kerros).

Savimaa sisältää paljon ra-
vinteita, mutta kovettuu ja tii-
vistyy helposti sekä on kyl-
mää. Sitä voidaan parantaa 
hiekalla (1 cm kerros) ja maa-
tuneella turpeella ja/tai kom-
postilla (9 cm kerros).

Turvemaa pidättää hyvin ra-
vinteita ja vettä ja pysyy ilma-
vana tallaamattomilla paikoil-
la. Raaka turve hajoaa nopeasti 
ja sitoo hajotessaan kasvualus-
tan typpeä. Sitä voidaan paran-

taa lisäämällä saven ja hiekan 
sekoitusta (n. 100 l/m2). 

Laiskan pelto

Ryytimaata ei välttämättä tar-
vitse muokata. Muokkaustyön 
voi nimittäin teettää madoilla. 
Ryytimaata ei välttämättä tar-
vitse edes harata eikä kitkeä. 
Rikkaruohojen kasvun voi es-
tää katteilla. Rivivälit ja käytä-
vänkohdat kannattaa peittää 

mustalla muovilla, ja rivit 5-10 
sentin paksuudelta puunlehdil-
lä, heinällä, oljilla tai levällä.

Viljelyn aloittaminen esi-
merkiksi vuosikausia ”paketis-
sa” olleella peltopalstalla, jossa 
kasvaa miehen korkuista me-
siangervoa ja nokkosta, juola-
vehnää, leskenlehteä ja niitty-
leinikkiä, voi tuntua mahdotto-
malta haasteelta rikkaruohojen 
takia. Laiskan puutarhaviljeli-
jän antamilla ohjeilla se ei kui-
tenkaan ole mahdotonta.

Ohjeet:

Niitä pelto ja kulota rikka-
ruohot. Kynnätä ja äestytä pel-
to. Hanki mustaa jätemuovia, 
ja peitä sillä kaikki muu pait-
si tulevat kylvörivit - muovi tu-
kahduttaa rikkaruohot. Sijoi-
ta käytävänkohdat puolentois-
ta metrin välein, jolloin yllät 
hoitamaan maata. Laita muo-
vin päälle painoksi kiviä ja kau-
nistukseksi puunlehtiä ja hei-
nää. Peitä käytävien kohdat jä-
telaudoilla. Älä koskaan käve-
le muualla kuin käytävillä, ettei 
maa tiivistyisi.

Luonnonmukainen 
kateviljely

Kateviljelyssä, jossa maata ei 
koskaan muokata, kasvaa ai-

nakin porkkana, tilli, persil-
ja, nauris, punajuuri, nauris, 
lanttu, purjo, sipuli, herne, 
lehtiselleri, retiisi ja kurkku. 
Perunat, mansikat, kaalit, ra-
parperit ja tomaatit voi istut-
taa muovin alle.

Juolavehnä voi alussa pus-
kea lehti- ja heinäkatteen läpi 
kylvöriveissä. Juolavehnät pi-
tää kitkeä ennen kuin ehtivät 
yli 10 cm pitkiksi. Juolavehnä 
nimittäin käyttää 10 cm:n pi-
tuiseksi asti juurtensa varara-
vintoa kasvuun, mutta yli 10 
cm:n pituisena se alkaa kerätä 
auringosta vararavintoa juu-
riin lisää. 

Kesän lopulla, kun kate-
kerrosta on koko ajan kasva-
tettu ja juolavehnää “rangais-
tu”, niin hyötykasvit kasva-
vat ja alkavat varjostaa maa-
ta, jolloin juolavehnä väsyy. Se 
käyttää vararavintonsa juuris-
ta loppuun yrittäessään kasvaa 
yli kymmensenttiseksi, ja nuu-
kahtaa lopulta tuossa promet-
heuksen hommassaan.

Maa tiivistyy talvella, joten 
se pitäisi normaalisti kevääl-
lä muokata: kyntää ja äestää. 
Niin maanviljelijät tekevät-
kin. Mutta jos maassa on hy-
vin paljon kompostilla ruokit-
tuja pulleita matoja, ne hoita-
vat kyntö- ja äestyslaitteiden 
tehtävät. 

Maanalaisilla käytävillään 
ja mururakennetta ylläpitä-
villä ulosteillaan ne saavat ai-
kaan kestävämmän muok-
kaustuloksen kuin aura, jyr-
sin tai äes. 

Asiaa auttaa tietysti sekin, 
että ryytimaalla liikutaan vain 
käytävillä, eikä kasvualustan 
päälle tallata ollenkaan.

Ostolannoitteita ei tarvita 
lainkaan. Peltoa lannoitetaan 
tai oikeastaan matoja ruo-
kitaan kompostilla. Sato voi 
alussa olla totuttua heikom-
pi, mutta kun peltoon kertyy 
vanhaa voimaa, kasvavat sa-
dotkin. 

Komposti levitetään 5-10 
senttiä paksun katekerroksen 
päälle, ja kompostin päälle 
taas levitetään vähin erin uut-
ta katetta. 

Sade, kastelu ja madot vie-
vät kompostia ja sen ravintei-
ta juuristoon. Kasvien kannal-
ta tehokkaampaa olisi levittää 
komposti heti maan pinnal-
le katteen alle, mutta jos lais-
kottaa, niin tämä ei ole välttä-
mätöntä. 

Kompostin annostelu ei ole 
tarkkaa. Yhteensä kuutiomet-
ri tai pari aarille kesän aikana 
parin viikon välein on sopiva 
kouratuntuma. 

Kuutiometri aarille vastaa 
sentin kerrosta.

Valtaosa tuholaisista katoaa 
suihkuttamalla ja kastelemalla 
viljelyksiä nokkosvedellä ja le-
vittämällä alueelle tuhkaa. 

Omien vaihtoehtoisten tor-
junta-aineiden kanssa plä-
rääminen on sitäpaitsi mie-
lenkiintoista puuhaa. Sam-
makot, siilit ja päästäiset ovat 
myös hyödyllisiä, sillä ne syö-
vät mm. etanoita. 

Lepakot puolestaan syö-
vät muun muassa kääriäis- ja 
mittariperhosia, ja leppäker-
tut napostelevat tunnetusti 
kirvoja.

Kateviljelyn etuja

Kasteluntarve vähenee muo-
vin ja katteen ansiosta. Luon-
nonmukaisesti viljellyt kasvit 
kestävät kuivuutta paremmin 
kuin väkilannoitteilla kasva-
tetut.

Kasvivuorottelu - eli samaa 
kasvia viljellään palstalla ai-
na eri paikassa kuin edellise-
nä vuonna - vähentää kasvi-
tautien lisääntymistä ja leviä-
mistä.

Laiskan pelto on helppo-
hoitoinen ja vähätöinen. Ma-
dot on valjastettu ruokapalkal-
la kyntömiehiksi. Katteet pitä-
vät rikkaruohot ja kosteuden 
maassa. 

Lähde: puutarha.net

Vuosia koskematta olleesta peltopalstasta saa pienellä 
vaivannäöllä viljelykelpoisen.

Tunnetko puutarhan pienet siivekkäät?

Amiraaliperhonen.

Nokkos-
perhonen.

AmiMehiläinen.Kimalainen.

Tunnetko puutarhan 
Neitoperhonen.

joiden suuret kukat muistutta-
vat leikkoruusujen kukkia. Äi-
dille riittää siis valinnanvaraa. 

Äitienpäiväruusu saattaa 
selvitä talvesta ulkona melko 
syvälle kukkapenkkiin istu-
tettuna, mutta muuten ruuk-
kuruusut ovat lähinnä touko-
kuun juhlaa. Poikkeuksen te-
kevät monipuoliset, pistok-
kaista lisättävät ja tuuheat 
miniruusut, joilla voi juhlistaa 
tapahtumia ympäri vuoden. 
Ne sopivat myös kesäparvek-
keen somistukseen.

Kulta-aika 
kestää läpi kesän

Leikkoruusun  kulta-aika al-
kaa toukokuusta ja jatkuu lä-
pi kesän suurten juhlien. Mitä 
olisivatkaan häät, ristiäiset tai 
syntymäpäivät ilman ruusuja? 
Ruusujen parhaita puolia ovat 
ilman muuta niiden värikyl-
läisyys ja kestävyys maljakos-
sa. Kun puhtaassa maljakossa 
on tarpeeksi kukkavirkisteellä 
terästettyä vettä, varsiin leika-
taan uudet imupinnat teräväl-
lä veitsellä kahdesti viikossa ja 
maljakko pidetään poissa au-
ringonpaahteesta, leikkoruu-
sut kestävät jopa puolitoista 
viikkoa.
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Polyrottinki 
valtaa puutarhat

Tänäpäivänä puutarha on kuin toinen olohuone. Puutarhakalusteiden mukavuutta arvostetaan yhä 
enemmän. Kuva: Masku

Polyrottinkituolit voi yhdistää myös muihin materiaaleihin. Kuvassa tuolit on yhdistetty kivipöy-
dän kanssa. Kuva: Masku  

Marianna Langenoja

Huittisten Maskussa alkaa 
suurin puutarhakesä ikinä. 

Viime vuonna Huittisten Mas-
ku myi ennätysmäärän puu-
tarhakalusteita osittain isom-
man pihan ja paremman tar-

jonnan vuoksi. Tänä keväänä 
tilaa on suurennettu entises-
tään ja kalustevaihtoehtoja on 
tarjolla enemmän kuin kos-

kaan.  Myymäläpäällikkö Jar-
no Hirviniemi ennakoi, et-
tä tänä keväänä myyntiin tu-
lee yli 50 puukalusteryhmää 
ja polyrottinkisia vaihtoehto-
ja toistakymmentä. 

Myymälässä lisätäänkin 
polyrottinki-tuotteiden tar-
jontaa, sillä kalusteet tekivät 
kauppansa hyvin viime vuon-
na. 

Silloin pihassa seisoi vajaa 
10 polyrottinkista ryhmää. 

Hirviniemi veikkaa, et-
tä polyrottingin suosio joh-
tuu sen olohuonemaisuudes-
ta. Kesäisin puutarha on kuin 
yksi talon huoneista, jossa ha-
lutaan viettää aikaa mahdolli-
simman mukavasti. Sen vuok-
si myös erilaiset paviljongit ja 
tuoteperheet ovat kasvattaneet 
suosiotaan. 

Enää ei osteta vain yhtä 
tuotetta, vaan samaan paket-
tiin halutaan yhteensopivat 

ruokailuryhmä, puutarhakei-
nu ja vaikkapa aurinkotuolit. 
Tällä hetkellä ykkösmateriaa-
li on polyrottinki. 

-Polyrottinki on helppohoi-
toinen, ja se kestää mainiosti 
säätä kuin säätä, Hirviniemi 
kertoo.

Helppohoitoisten kalus-
teiden rinnalle hankitaan ny-
kyisin yhä herkemmin helppo 
kaasugrilli. 

-Kun asiakas tuli vielä viisi 
vuotta sitten hakemaan meil-
tä kaasugrilliä, näytimme, et-
tä tässä sellainen olisi. Nyt ky-
symme, mikä saisi olla näistä 
kaikista kymmenestä, Hirvi-
niemi naureskelee. 

Hänen mielestään tänä 
keväänä Masku tarjoaa vä-
hän jokaiselle jotakin, oli ky-
seessä sitten puutarhaihmi-
nen tai ei. 

Metsiemme viherpeukalot 
aloittelevat kevään viljelytöitä
Hannu Virtanen

Metsiemme viherpeukalot 
ovat pääsemässä tosi toimiin, 
sillä kevään istutustyöt ovat 
alkamassa. Metsänhoitoyh-
distys Sastamalan toiminnan-
johtaja Pertti Linnainmaa ker-
too, että vähentyneiden pääte-
hakkuiden takia istutusmäärä 

on ehkä 20 prosenttia pienem-
pi kuin aikaisempina vuosina. 

-Metsänviljely kuitenkin 
kulkee lähempänä keskiarvoa 
kuin puukauppa eikä heilah-
tele yhtä paljon. Hakkuita on 
tehty esimerkiksi viime talven 
aikana ihan normaalilla tasol-
la, kun vanhoja leimikoita on 
hakattu.

Kuusi on istutustyömai-
den pääpuulaji. Sitä istutetaan 
noin 80 prosenttia taimimää-
rästä. Mäntyä istutetaan 10 
prosenttia ja toinen 10 pro-
senttia koivua. Männylle myös 
kylvetään uudistusaloista noin 
10 prosenttia. Nykyinen puu-
lajisuhde on ollut Linnain-
maan mukaan käytössä suun-
nilleen viisitoista vuotta. 

-Kuusen puolesta puhuvat 
täkäläiset maapohjat. Sasta-
malan metsämaat ovat luon-
taisesti kuusivaltaisia ja sopi-
vat kuusenkasvatukseen. 

-Mäntyä ja koivua voitai-
siin viljellä ehkä jonkin verran 
enemmän, jos hirvitilanne oli-
si toinen. Hirvien talvehtimis-
alueilla ei ole kovin helppo vil-

jellä mäntyä eikä varsinkaan 
rauduskoivua.

Metsänhoitoyhdistys Sasta-
malan alueen metsänomistajat 
ovat hyvin aktiivisia ja osallistu-
vat merkittävästi istutustöihin.

-Toimittamistamme tai-
mista suunnilleen puolet is-
tuttaa metsänomistaja tai hä-
nen sukulaisensa taikka tut-
tavansa. Palkkatyövoimalla, 
yrittäjätyövoimalla istutetaan 
toinen puoli. 

Rohkaisua 
puukauppaan 

Puumarkkinoilla metsänhoi-
toyhdistykset toivovat päästä-
vän hiljaisempien aikojen jäl-
keen normaalivauhtiin. 

-Puumarkkinoilla on ollut 
ylämäkeä ja alamäkeä, mutta 
nyt ollaan suunnilleen normaa-
litilanteessa. Jälleen on kesälei-
mikoilla ja kaikenlaisella puul-
la kysyntää, Linnainmaa sanoo

-Puuvarastot ovat hyvin 
pienet kaikilla ostajilla. Puita 
ei ole kovin paljon varastossa 
teiden varsilla eikä varsinkaan 
pystyssä.

-Etenkin havutukilla oli-
si hyvä kysyntä. Sahatavara-
markkinat ovat piristyneet vä-
hitellen viime kesästä lähtien, 
ja ilmeisesti lankulla on ky-
syntää näin rakentamiskauden 
eli kesän kynnyksellä. On us-
kottavaa, että sahatavaramark-
kinat edelleen virkistyvät. 

-Sellumarkkinat ovat kehit-
tyneet hyvin suotuisasti. Tosin 

paperien hinnat ovat edelleen 
sillä tasolla, millä ne ovat ol-
leet koko 2000-luvun. Sellu-
puulla eli mäntykuidulla ja 
koivukuidulla on kysyntää.

Puukaupassa vaikuttaa vielä 
myyntitulojen verohuojennus, 
joka viime vuonna oli 50 pro-
senttia ja jatkuu tämän vuoden 
loppuun 25 prosentin tasolla. 

-Tukkien osalta huojennus 
vaikuttaa hinnassa kolmesta 
neljään euroa, ehkä liki viisi eu-
roa kuutiometriltä. Kuitupuilla 
vaikutus on eurosta kolmeen 
euroa, Linnainmaa sanoo.

Ei lumi- eikä 
myyräruhoja

Vaikka päättynyt talvi oli 
luminen ja tälläkin alueel-

la lunta kertyi pitkäksi aikaa 
tykkylumeksi puiden oksille, 
mittavia lumituhoja ei talven 
kuluessa ole juurikaan syn-
tynyt.

-Toistaiseksi lumituhoja 
on tullut tietoon hyvin vähän. 
Hiljakkoin harvennetuissa 
nuorissa kasvatusmetsissä on 
jonkin verran latvoja pudon-
nut, Linnainmaa sanoo.

-Yleensä niitä on ollut sen 
verran vähän, että niitä ei ole 
kannattanut edes lähteä ke-
räämään. Saattaa toki vie-
lä lumituhokohdekin jostain 
löytyä.

-Uusia myyrätuhoja ei met-
sistä ole havaittu. Meillä tosin 
vielä riittää paikkaamista vuo-
si sitten löydetyillä myyrätu-
hoalueilla.

Metsänviljelytöiden alkaminen on varma merkki kevään etenemisestä. Metsänhoitoyhdistys Sastamalan toimin-
nanjohtaja Pertti Linnainmaa näyttää miten taimi sujautetaan pottiputkella maahan.

Kuusi on valtapuu Metsänhoitoyhdistys Sastamalan alueen istutustyömailla. Noin 80 
prosenttia taimista on kuusia.

”Sastamalan metsämaat ovat 

luontaisesti kuusivaltaisia ja 

sopivat kuusenkasvatukseen. 
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Kiikan Demarit 
kritisoi säästötoimia

 Alueviesti

Kiikan Demarien kevät-
kokouksessa käytiin vilkas 
keskustelu Sastamalan kau-
pungin säästötoimista. Ko-
kouksen mielestä Sastama-
lan säästötoimet ovat kau-
pungin taloudelliseen ti-
lanteeseen nähden olleet 
ylimitoitettuja. 

Säästötoimien merkeis-
sä kouluverkkoa on supis-
tettu ja terveyspalveluita 
heikennytty, muun muas-
sa Kiikan neuvola on lope-
tettu. Keskittämistoimien 
kohteeksi ovat joutumassa 
nyt myös vanhustenhuol-
lon toimipisteet. Kiikan 
Demarit ei hyväksy esitet-
tyjä vanhushuollon toimi-
pisteiden keskittämistoi-
menpiteitä. 

Kiikan Demarien ke-
vätkokouksen mielestä on 
suorastaan järkyttävää, et-
tä vanhusten palveluja hei-
kennetään lopettamalla ny-
kyisiä hyvin toimivia van-
hustenhuollon toimipistei-
tä ja vanhuksia siirretään 
toimipisteestä toiseen hy-
vinkin kauaksi ystävä- ja 
tuttavapiiristä. 

Kevätkokouksen mie-
lestä ruokahuollon esitet-
tyjen keskittämistoimien 
myötä ei myöskään saavu-
teta säästöjä, vaan ruoan 
laatu heikkenee ja kustan-
nukset kasvavat. 

Kokouksessa nimettiin 
Jari Toivo Sastamalasta ja 
Marko Asell Nokialta tar-
jolle SDP:n eduskuntavaa-
liehdokkaiksi.

Väinö Vilponiemi 
johtaa Satakunnan 
Sotaveteraaneja
Sotaveteraanien Satakun-
nan piirikokous pidettiin 
Porin Suomalaisella Klu-
billa. Vuosikokous alkoi 
seppeleenlaskulla Porin 
Sankarihaudalle, jonne ve-
teraanien seppeleen laski-
vat Leila Kyttä, Väinö Vil-
poniemi, Veikko Lehtimä-
ki ja Juhani Norri. 

Varsinaisen kokouksen 
puheenjohtajana toimi pii-
rijärjestön kunniapuheen-
johtaja Risto Ruskokivi se-
kä sihteerinä toiminnan-
johtaja Arma Lintula. Ter-
vehdyksensä kokoukselle 
toivat Porin kaupungin, 
Porin seurakuntien, Sota-
veteraanipiirin ja Sotavete-
raanien Porin yhdistys. So-
taveteraanienpiirin huomi-
onosoituksen saivat kau-
punginjohtajat Aino-Maija 
Luukkonen ja Kari Han-
nus sekä kansanedusta-
ja Oiva Kaltiokumpu, jolle 
ojennettiin Sotaveteraani-
en ansiomitali, sekä Veik-
ko Heinola, jolle ojennet-
tiin Sotaveteraanien kultai-
nen ansioristi. 

Kokous hyväksyi toi-
mintakertomuksen, tilit ja 
kuluvan vuoden toiminta-
suunnitelman sekä vahvis-
ti talousarvioehdotuksen. 

Piirihallituksen ja sa-
malla koko Satakunnan So-
taveteraanipiirin puheen-
johtajaksi valittiin edelleen 

Väinö Vilponiemi Porista. 
Sotaveteraanipiirin halli-
tuksessa jatkavat edelleen 
Esko Seppälä Ulvilasta, Ei-
no Nerg Raumalta, Reijo 
Orhanen Kankaanpäästä, 
Seppo Juhola Eurasta, Juk-
ka Valtanen Laviasta se-
kä uutena jäsenenä Jaakko 
Suontausta Harjavallasta. 

Erovuorossa olleet Ju-
hani Norri Huittisista ja 
Heikki Ajanko Kokemäel-
tä valittiin uudelleen. Niin 
ikään valittiin Matti Un-
kuri Nakkilasta ja Veikko 
Lehtimäki Porista. 

Sotilaspoikia hallituk-
sessa edustaa Väinö Vill-
gren Ulvilasta. Tilintar-
kastajaksi valittiin Ahti 
Kinnunen ja Pentti Kuu-
ri-Riutta molemmat Po-
rista. Edustajaksi Liittoko-
koukseen Kuopioon valit-
tiin Juhani Norri Huitti-
sista, varalle Esko Seppälä 
Ulvilasta. Satakunnan So-
taveteraanien Tukisäätiön 
hallitukseen valittiin Tert-
tu Hannula, Raija Hatan-
pää, Jukka Niemelä, Heik-
ki Ajanko ja Veikko Lehti-
mäki.

Piirijärjestön naistoimi-
kunnan vuosikokous pi-
dettiin niin ikään samana 
päivänä Porin Suomalaisel-
la Klubilla. kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Maila 
Lehtimäki Porista.  

Huittisten Vasemmistoliitto 
on kaksikymppinen

Vasemmistoliitto perustettiin 
Helsingissä,  vapun alla 1990.  
Perustamiskokoukseen   osal-
listui 3500 henkilöä.  Nykykyi-
sin puolueella on 9000 jäsen-
tä.  Huittisissa oli toiminut jo 
vuosisadan alkuvuosista alka-
en Lauttakylän Työväenyhdis-
tys ry.  Ensi vuosikymmenet 
sosiaalidemokraattisen puolu-
een alaisuudessa, kunnes 1948 
yhdistys päätti ruveta käyttä-
mään SKDL:n sääntöjä ja liit-
tyä siihen.  Lauttakylän Työ-
väenyhdistys muutti nimen-
sä Huittisten Vasemmistoliit-
to ry nimiseksi 1990 syksyllä. 
Yhdistyksen asiapaperit ovat 
tallessa Kansanarkistossa Hel-
singissä vuodesta 1922 alka-
en.  Alkuvuosien asiapaperit 
takavarikoitiin vuoden 1918 
tapahtumissa, eikä niitä useis-
ta pyynnöistä ja etsiskelyistä 
huolimatta ole löydetty.

Vasemmistoliiton ensim-
mäinen puheenjohtaja oli 
Claes Andersson.  Sen jäl-
keen puheenjohtajina ovat ol-
leet Suvi-Anne Siimes, Martti 
Korhonen ja Paavo Arhinmä-
ki.  Kaikki puheenjohtajat ovat 
vierailleet Huittisissa puheen-

johtaja-aikanaan.  Se on suuri 
asia pienelle, tällä hetkellä 30 
jäseniselle,

Huittisten Vasemmistolii-
tolle.  Uusi puheenjohtaja va-
litaan kesäkuun puoluekoko-
uksessa Jyväskylässä.  Huit-
tisista on puoluekokoukseen 
valittu Mikko Kaunisto ja Rei-
jo Lintunen.

Kahvitilaisuus 
vapunaattona

Huittisten Vasemmistoliiton 
puheenjohtajana on viimeiset 
22 vuotta toiminut Jukka Kivi-
mäki.  Varapuheenjohtajana on 
nykyisin Harri Syrjälä ja sih-
teerinä Reijo Lintunen.  Kaksi-
kymmenvuotista taivalta Huit-
tisten Vasemmistoliitto juhlis-
taa kahvitilaisuudella vapun-
aattona Lautturin edustalla.

Huittislaisia nuoria halut-
tiin myös muistaa juhlavuo-
den kunniaksi ja yhdistys lah-
joitti nuorisoklubille Guitar 
Hero bändipelin. Pelin luo-
vuttivat Sirkka Kujakannolle 
puheenjohtaja Jukka Kivimä-
ki ja varapuheenjohtaja Har-
ri Syrjälä.

Huittisten Vasemmistoliitto luovutti juhlavuoden kunniaksi Guitar Hero bändipelin 
nuorisoklubille. Jukka Kivimäki (keskellä) ja varapuheenjohtaja Harri Syrjälä luovut-
tivat pelin Sirkka Kujakannolle.

Vappuhulinaa Kiikoisissa
Kiikoisten MLL järjestää yh-
teistyössä Kiikoisten Auto-
suunnistajien kanssa vappu-
tapahtuman Toukolan koulul-
la perjantaina 30.4 kello 16-19.

Koulun pihassa on 
3-12-vuotiaille tarkoitettu il-
mainen liikennekaupunki, 

jossa opetellaan liikennekäyt-
täytymistä ajaen sekä kävel-
len. Jokainen osallistuja saa 
ajokortin. 

MLL lahjoittaa tapahtu-
massa kiikoislaisille ekaluok-
kalaisille heidän valitsemansa 
foliokaasupallon.

Moottoriurheilusta vastaa 
Mikko Viitalan juuri valmis-
tunut Drift ing auto ja tapah-
tumassa on myös mahdolli-
suus tutustua paloautoon, am-
bulanssiin sekä poliisiautoon.  
Heppahöperöitä ihastuttaa Ma-
rian tallin poni, jonka kärryaje-
lulle pääsee pientä maksua vas-
taan. Paikalla on myös puff etti.

Korjuujäljessä 
parannettavaa 
Lounais-Suomessa
Alueviesti

Energiapuuharvennuksien to-
teutusta pidettiin virheelli-
senä tai siinä oli huomautet-
tavaa puolessa tarkastetuista 
kohteista, käy ilmi Lounais-
Suomen metsäkeskuksen alu-
eella viime vuonna toteute-
tuista korjuujälkitarkastuksis-
ta. Vastaava luku normaalien 
harvennushakkuiden osalta 
oli 32 prosenttia. Energiapuu-
harvennusten laatu heikkeni 
edellisestä vuodesta. 

Energiapuuharvennuksil-
la virheellinen tai huomautet-
tavaa kokonaisarvion merkit-
tävin syy oli puuston runko-
vauriot, joita todettiin lähes 
8 prosentilla kasvamaan jäte-
tyistä puista. Puustovaurioi-
den määrä oli kaksinkertainen 
perinteisiin harvennushakkui-
siin verrattuna. 

Energiapuuharvennuskoh-
teilla puusto oli usein hakattu 
liian harvaksi, johon osasyy-
nä olivat leveät ajourat, kes-
kimäärin 4,6 metriä. Keskei-
simmät puutteet harvennus-
hakkuiden osalta olivat ajou-
rapainumien määrä sekä liian 
voimakas harvennus. 

Korjuuolot vaikuttavat 
työn laatuun

-Tuloksia vertailtaessa ja tul-
kitessa on syytä muistaa, et-
tä energiapuuharvennuskoh-
teiden korjuuolosuhteet ovat 
hoitamattomilla kohteilla 

huomattavasti hankalammat 
kuin perinteisillä harvennus-
kohteilla, sanoo esittelijä Ju-
hani Soukainen Lounais-Suo-
men metsäkeskuksesta.

Korjuuta hankaloittaa eri-
tyisesti lähtöpuuston ja ali-
kasvoksen suuri määrä, puus-
ton epätasaisuus sekä ve-
sasyntyisten puiden suuri lu-
kumäärä. 

-Lisäksi on syytä muistaa, 
että energiapuuharvennus on 
monella kohteella ”pelastus-
hakkuu”, jota ilman kohteen 
puusto riukuuntuisi ja tästä 
aiheutuisi metsänomistajalle 
merkittäviä taloudellisia me-
netyksiä. 

-Tästä huolimatta ener-
giapuuharvennuksien kor-
juujäljen tasoa tulee paran-
taa. Oikea korjuuajankohdan 
ja –tavan valinta ovat lähtö-
kohdat onnistuneelle ja laa-
dukkaalle korjuulle. Tähän 
tarvitaan koulutusta ja neu-
vontaa.

Lounais-Suomen metsä-
keskuksen metsätaloustarkas-
tajat tarkastivat viime vuon-
na yhteensä 31 harvennus-
hakkuu- ja 16 energiapuuhar-
vennuskohdetta. Tarkastetut 
kohteet oli korjattu pääasias-
sa vuosina 2008-2009. 

Tarkastukset tavoitteena on 
todeta, täyttävätkö tehdyt toi-
menpiteet metsälain ja säädös-
ten asettamat vaatimukset se-
kä metsänhoitosuositusten tai 
muun ohjeistuksen laatukri-
teerit.

Anja Järvinen ja 
Riitta Vuori SPR:n 
piirihallitukseen
Vuosi 2009 oli Suomen Punai-
sen Ristin 132. toimintavuosi 
ja Satakunnan piirin 75 –vuo-
tisjuhlavuosi. 

Henkinen tuki nousi mer-
kittäväksi kehittämisen koh-
teeksi. Vuoden aikana koulu-
tettiin lähes 90 vapaaehtoista 
henkisen tuen peruskursseil-
la. Keväällä 2010 alkaa hen-
kisen tuen valmiusryhmien 
perustaminen pelastuspal-

velun viranomaistoiminnan 
tueksi.

Piirihallitukseen valittiin 
Vammalan osastosta Anja Jär-
vinen ja Riitta Vuori.

Ansiomerkillä palkittiin 
Kaisa Impola ja Annikki Koi-
visto.

Paikallinen toiminta jat-
kuu monipuolisena ja vuosi 
2010 on osaston 60. toimin-
tavuosi. 

Eeva Hakulinen
runoiltaan
Sastamalan Pohjola-Nor-
den järjestää syyskuussa 
kymmenennen Runoja il-
tojen pimetessä –tilaisuu-
den. 

Tilaisuuteen on lupau-
tunut jo ensimmäisen illan 
pääesiintyjä, Vammalasta 
kotoisin oleva Jyväskylän 
kaupunginteatterin näytte-
lijä Eeva Hakulinen, synty-
jään Palonen. 

Toivomme mukaan 
myös paikallisia lausujia, 
niin ikään ensimmäisestä 
tilaisuudesta. Lisäksi ohjel-
massa on  musiikkiesityk-
siä. Sastamalan Pohjola-
Nordenin vuosikokous hy-
väksyi runoillan lisäksi toi-
mintasuunnitelmaan  mm. 
jo toteutuneen retken Mo-
zartin oopperan Così fan 
tutte esitykseen sekä val-
mistautumisen pohjois-
maisten ystävyyskuntien 

asukkaiden tapaamiseen 
vuonna 2011 Sastamalassa.

Vuoden 2009 toimintaa 
oli ystävyyskuntatapaami-
nen Ruotsin Skövdessä, ru-
noilta, jossa esiintyi näytte-
lijä-lausuja Kirsi-Kaisa Si-
nisalo, pohjoismainen kir-
jastoviikko ja tanskalaisten 
smörrebröd-leipien val-
mistamisen kurssi.

Kokous, jonka puheen-
johtajana oli Seppo Pär-
nänen, valitsi hallituksen 
puheenjohtajaksi Jari An-
derssonin sekä muiksi jä-
seniksi Katariina Hujun, 
Ulla-Maija Kaukon, Pekka 
Koskisen, Paavo Lahtisen, 
Pentti Lahtisen (samalla 
sihteeri), Leena Pärnäsen, 
Brita Santalan ja Unto Tu-
pilan. Marita Tuomistos-
ta saatiin edelleen tilintar-
kastaja. 

Leena Pärnänen on lii-
ton valtuuston varajäsen. 

Huittisten torin grilliä 
herätellään jälleen eloon 
Marianna Langenoja

Huittisten Torigrilli on saanut 
uuden yrittäjän. Grilli on seis-
syt torin laidalla jonkin aikaa 
tyhjillään, kun entiset yrittä-
jät siirtyivät isompiin tiloihin. 
Vappuaattona grillillä alkaa 
kuitenkin jälleen elämä, kun 
kokemäkeläinen Tero Joutsi-
joki avaa luukun asiakkaille. 

Perinteistäkin grilliruokaa 
on tarjolla, mutta Joutsijoki 
tuo omien sanojensa mukaan 
grillikulttuurin 1970-luvun 
läskistä ja rasvasta 2000-lu-
vulle. Se tarkoittaa siis vähän 
kevyempää ja persoonalli-
sempaa otetta ruokaan. Torig-

rilliltä voi hakea vaikkapa päi-
vittäin vaihtuvaa kotiruokaa 
tai pelkän salaatin. Tarjolla on 
miehen omalla reseptillä teh-
tyjä lihapiirakoita sekä mum-
mun ohjeilla tehtyjä lättänöi-
tä, jotka sopivat nautittavaksi 
vaikkapa kahvin kera. Ham-
purilaisen väliin voi valita li-
hapihvin sijaan kala- tai ka-
napihvin. Myös tacoja ja tor-
tilloita on tarjolla. –Totta kai 
yritys muuttuu sen mukaan, 
mitä asiakkaat hakevat.

Entinen raksamies

Vaikka Joutsijoki on entinen 
raksamies, hänellä on elämän-

pituinen koulutus ruoan pa-
rissa. 

Jo pienenä hän kestitti juh-
lia tehden täytekakkuja ja 
muita herkkuja vieraille. Sit-
temmin hän opiskeli myös ra-
vinto-oppia. 

–Olen suunnitellut jo jon-
kin aikaa tulevaisuuttani täl-
le alalle. Varsinainen päätös 
tapahtui vasta, kun selkä me-
ni siihen kuntoon, etten enää 
voinut tehdä töitä rakennus-
maalla. Kun kuulin, että Huit-
tisissa torin grilli on vapaana, 
tartuin tilaisuuteen heti. 

Huittisten Torigrilli viettää 
avajaisiaan vappuaattona kel-
lo 18. 

Uusi yrittäjä Timo Joutsijoki aikoo valmistaa tyypillistä grilliruokaa kevyempiä ja 
persoonallisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi meksikolaisesta ruoasta pitävät pääse-
vät herkuttelemaan tortilloilla ja tacoilla.  
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Valmis paketti 

Äidille

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

** Sopimusaika 18 kk, jonka 
jälkeen sopimus jatkuu toistai-
seksi voimassaolevana. Tarjous 
ei koske irtisanottuja ja samalle 
henkilölle tai samaan talouteen 
uudelleen tilattuja liittymiä.

* Tietokone valmiiksi asennettuna, asennuspalvelu 49,00.

Tarjous voimassa 30.5.2010 asti.
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Liittymän avaus 0,- 

Etusi 85,-

● Uudelle Kopteri Laaja- 
 kaistan** tilaajalle langaton  
 verkkopääte veloituksetta.

CQ61-426EO
● AMD AthlonII M320 ● 15,6” Brightview-näyttö  
● 4 GB Keskusmuisti ● 500 GB Kiintolevy  
● Windows 7 Premium

Meiltä  
tietokone 
valmiiksi 

asennettuna* 
Johto seinään  
ja käyttöön!

KANNETTAVA  
TIETOKONE

KOPTERI LAAJAKAISTA

599,-

❁
❁❁

❁LAUKKU  
kannettavalle
tietokoneelle  
+ HIIRI
Yht.

25,90

Syksyllä julkaistava osallisuuden opas tulee tarpeeseen

Hankekoordinaattori Maija Koivu tietää, 
että aktiiviseksi kansalaiseksi ei synnytä
Maija Latva

Kunnat eivät ole vielä täyttä-
neet hallituskauden lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman 
tavoitetta, jonka mukaan jo-
kaisen kunnan tulee järjestää 
aktiivinen lasten ja nuorten 
vaikuttamis- ja kuulemisjär-
jestelmä vuoteen 2010 men-
nessä. Suuressa osasta kunnis-
ta  järjestelmää ei vielä ole luo-
tu tai se on vajavainen. - Hei-
koin tilanne oli Länsi-Suomen 
alueella, kun asiaa kartoitettiin 
vuonna 2007. Kolmen vuoden 
aikana kehitystä on varmas-
ti tapahtunut, mutta edelleen 
monessa kunnassa järjestel-
mät ovat joko käynnistämättä 
tai ne eivät pelaa, tietää hanke-
koordinaattori, sastamalalai-
nen Maija Koivu. Hän on teh-
nyt opinnäytetyönään Osal-
lisuuden taloa rakentamassa 
-oppaan. Syksyllä julkaistava 
opas on tarkoitettu kunta-or-
ganisaatiossa toimiville opet-
tajille, nuoriso-ohjaajille ja 
muille asiasta kiinnostuneille 
toimijoille ja se auttaa kuntia 
käynnistämään ja kehittämään 
lasten ja nuorten osallisuutta. 
-Osallisuuden kehittämisessä 
on mielestäni samoja element-
tejä kuin talon rakentamises-
sa. Hyvä osallisuus tarvitsee 
peruskallion, johon raken-
teet pystytetään, hyvin hoide-
tut paperityöt, hyvän maape-
rän, kunnon kaivutyöt, jämä-
kät perustukset, tukevan run-
gon, katon ja lattian sekä lihaa 
luittensa ympärille villojen, ik-
kunoiden ja seinien muodos-
sa, Koivu selvittää.

Sastamalan kaupunki ja jo 
sitä edeltänyt Vammalan kau-

punki on toiminut lasten ja 
nuorten osallisuus- ja vaikut-
tamistoiminnan edelläkävijä-
nä ja Sastamala onkin oppaas-
sa yhtenä esimerkkikuntana.

Tärkeä painopistealue

Miksi Vammalassa nuorten 
osallisuutta sitten lähdettiin ai-
koinaan kehittämään? -Vuon-
na 2000 kunnallisvaalien ää-

nestysprosentti oli todella heik-
ko. Tästä syystä monet kunnat 
havahtuivat miettimään mi-
ten nuoria saataisiin aktivoitua 
vaikuttamaan. Vammalassa pe-
rustettiin samana vuonna osal-
lisuusryhmä miettimään, kuin-
ka lapset ja nuoret saataisiin 
aktivoitua vaikuttamaan lähi-
ympäristöään ja heitä koske-
vien asioiden käsittelyyn, Koi-
vu taustoittaa. Kaupungin joh-

to ja luottamushenkilöt näkivät 
asian tärkeäksi ja niin lapset ja 
nuoret lisättiin kaupungin stra-
tegiaan omaksi painopiste alu-
eeksi. -Myötämielinen toimin-
takulttuuri oli avaintekijä las-
ten ja nuorten osallisuuden ke-
hittämisessä, Koivu painottaa.  

Valtiovalta myönsi avus-
tuksia osallisuuden kehittämi-
seksi ja vuosien 2003-2007 ai-
kana Vammalassa toimi nuor-
ten osallisuushanke, jonka ta-
voitteena oli kehittää lasten ja 
nuorten osallisuus- ja vaikut-
tamismahdollisuuksia luo-
den samalla pysyviä ja toi-
mivia käytänteitä kaupungin 
olemassa oleviin rakenteisiin. 
-Hankkeen aikana kehitet-
tiin toimiva osallisuuden mal-
li, joka jäi elämään hankkeen 
loputtuakin. Lasten ja nuor-
ten osallisuus on yhä edelleen 
tärkeä painopiste kaupungin 
strategiassa, jota tulee kehit-
tää edelleenkin, Koivu jatkaa.

Nuoret mukana 
opettajien 
virkahaastatteluissa

Sastamalassa lapset ja nuo-
ret pystyvät Koivun mukaan 
osallistumaan ja vaikuttamaan 
heitä koskevien asioiden käsit-
telyyn helposti. Jokaisessa ala-
koulussa ja yläkoulussa toimi-
vat aktiiviset oppilaskunnat, 
jotka kehittävät koulujen lä-
hiympäristöjen viihtyvyyttä ja 
koulun toimintakulttuuria. 

Virallisena vaikuttajaryh-
mänä toimii Sastamalan nuo-
risovaltuusto, johon on nimet-
ty jokaiselta Sastamalan alu-
eelta oma edustajansa.  Nuo-
risovaltuuston edustajilla on 

läsnäolo- ja puheoikeus lau-
takuntien, johtokuntien, kau-
punginhallituksen ja kaupun-
gin valtuuston kokouksissa. 

Käytännön esimerkkinä 
aidosta vaikuttamisesta on 
nuorten mukana olo opetta-
jien virkahaastatteluissa. Syl-
vään yläkoulussa oppilaskun-
nan edustaja ottaa osaa tule-
vien opettajien virkahaastat-
teluihin. -Aluksi tämä herätti 
vastustusta haastattelijoissa, 
mutta pian huomattiin kuin-
ka hyödyllistä tietoa nuoret 
pystyvät antamaan hakijoista, 
Koivu kertoo. 

Syrjäytymien ehkäisyä

Maija Koivun mukaan osalli-
suus on tärkeää, koska se
• edistää hyvinvointia ja syr-

jäytymisen ehkäisyä,
• kasvattaa aktiiviseksi kansa-

laiseksi,
• edistää uskoa demokrati-

aan ja
• kehittää yhteisöllisyyttä ja 

vuorovaikutuksellisuutta.
-Osallisuuden myötä lapset 

ja nuoret kasvavat aktiivisiksi 
kansalaisiksi. Aktiiviseksi kan-
salaiseksi ei synnytä vaan opi-
taan. Aktiivinen kansalainen 
integroituu yhteiskuntaan pa-
remmin, jolloin osallisuus voi-
daan nähdä syrjäytymisen eh-
käisynä, Koivu toteaa.  Hän 
on myös vakuuttunut siitä, et-
tä osallisuustoiminta luo lap-
sille ja nuorille tilaisuuden ke-
hittää suomalaista demokrati-
aa. -Jos nuoruudessa saadaan 
kokemuksia asioihin vaikut-
tamisesta, demokratian mah-
dollisuuksiin uskotaan hel-
pommin aikuisena.

-Opinnäytetyössä käyttämäni aineisto pohjautuu omaan 
asiantuntijuuteen sekä aiheesta tuotettuihin kirjoi-
hin, tutkimuksiin ja hyviin käytäntöihin muun muas-
sa Sastamalan, Punkalaitumen ja Lavian malleista, sa-
noo osallisuuden oppaan kirjoittanut sastamalalainen 
Maija Koivu. 

Häijään vetovoima kasvaa entisestään
Tori aukeaa toukokuun puolivälissä ja palvelee keskiviikkoisin ja lauantaisin

Maija Latva

Häijään kauppakeskuksen ym-
päristössä elämä vilkastuu enti-
sestään toukokuun puolivälis-
sä, kun torikauppiaat valtaavat 
alueen. Idean isä on K-Market 
Häijään kauppias Jari Hotanen. 
-Myös muut kauppakeskuksen 
yrittäjät sekä Nesteen väki läh-
ti heti innolla mukaan suunni-
telmiin, Hotanen kertoo.

Hänen mukaansa tori tu-
lee palvelemaan paitsi paikal-
listen, myös kesämökkiläis-
ten tarpeita. -Ihmiset tykkää-
vät asioida torilla ja siksi tä-
hän lähdettiin, nyt Häijäästä 
ei tarvitse lähteä ”merta edem-
mäksi kalaan”, Hotanen miet-
tii. -Ja perjantaisinhan on tori 
Mouhijärvellä, joten meillä on 
nyt hyvin asiat näillä kulmilla, 
Hotanen muistuttaa.

Toripaikat ovat myynnissä 
parasta aikaa ja vieläpä todella 
kohtuulliseen hintaan. -Emme 
tavoittele tällä minkäänlaista 
voittoa, tarkoitus on palvella ih-
misiä entistä paremmin ja saa-
da ostovoima pysymään paik-
kakunnalla, Hotanen toteaa.

Tori on kesäaikaan avoinna 
lauantaisin kello 9-14 ja keski-
viikkoisin kello 15-19. -Lau-
antain toripäivien osalta täh-
täämme ympärivuotiseen au-
kioloon, Hotanen paljastaa.

Toripaikkoja jo varattu

Vilkas Häijään alue on jo saa-
nut torikauppiaat innostu-
maan. -Jo nyt voin kertoa, että 
torilla myydään ainakin kalaa, 
leipää ja vihanneksia, Hotanen 
kertoo. -Ja ompa toripäivisin 
paikalla myös muurinpohja-
lettujen paistaja, hän lisää. Ho-
tasen mukaan markkinarakoa 
löytyisi myös vaatekauppiaalle. 

Jari Hotanen on toiminut 
pian kaksi vuotta K-Market 
Häijään kauppiaana ja mies 
on tyytyväinen Häijään imuun 
ja asiakasvirran tasaiseen kas-
vuun. Hotasen hienosti hoi-
tama kauppa onkin hyvä esi-
merkki palvelevasta ja laaduk-
kaasta lähikaupasta, joka elää 
ajan hermolla ja jonka vali-
koimista löytyy raaka-aineita 
vaativammankin ruoanlaitta-
jan ostoskoriin. 

K-Market Häijään kauppias Jari Hotanen kertoo, että myös liikekeskuksen yrittäjät 
panostavat toripäiviin

Huivikaulat lohikäärmekakulla
Aila Kaski

Kuusikymmentä huivikaulaa 
juhlisti Yrjönpäivää Karkun 
seurakuntatalolla perjantai-
iltana. Seikkailija-tytöt esitti-
vät Pyhän Yrjön tarinan tänä 
vuonna runouden siivittämä-
nä,  tarpojat antoivat lupauk-
sen, jossa heidän ihanteisiin-
sa  liitetään  eritoten neljä par-

tioihannetta, kunnioittaa tois-
ta ihmistä, rakastaa luontoa ja 
suojella ympäristöä, olla luo-
tettava sekä rakentaa ystä-
vyyttä yli rajojen. Kun lupa-
ukset ja ihanteet olivat hallin-
nassa, monen pienen suden-
pennun kauan odotettu hetki 
koitti: saimme käydä lohikäär-
mekakulle ja mehulle.

 Partioviikko huipentui ko-
measti partioparaatiin   Tam-
pereella, jossa marssi kaksi 
ja puoli tuhatta partiolaista,   

myös Karkun Samoojat oli-
vat marssilla mukana. Paraa-
tinjohtajana toimi sastamala-
lainen Jaakko Pirttikoski Tyr-
vään Metsänpojista.

Ansioituneille Samoojalle 
myönnettiin Suomen Partio-
laisten pronssinen ansiomita-
li, jonka vastaanotti Terttu Su-
lanne, Collanin solki myön-
nettiin Mira Mäkelälle sekä 
Hämeen Partiolaisten prons-
siset ansiomitalit Tiina Haro-
nojalle sekä Sakari Pekkalalle. 

Karkun Samoojat mars-
silla.
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Idearikasta asukashankintaa

Kokemäen Korkeaojalle 
Vuoden kyläteko -palkinto 
Maakunnallinen kylien yh-
teenliittymä SataKylät ry pal-
kitsi toista kertaa satakuntalai-
sen kyläteon. 

Ensimmäisellä kerralla 
palkinto myönnettiin Huit-
tisten Suttilaan kevyenlii-

kenteen väylän rakentami-
sesta. Tällä kertaa kilpailuun 
osallistui 11 ehdokasta, joista 
Korkeaojan kylän kyläkoulun 
pelastamiseksi toteutettu ta-
loprojekti nousi selväksi yk-
köseksi.

Korkeaojalla on tehty asu-
kashankintaa jo 80-luvul-
ta lähtien. Viime vuoden al-
kupuolella ilmeni jälleen uh-
ka kyläkoulun lopettamises-
ta, kun todettiin, että syksyllä 
kyläkouluun ei olisi tarpeeksi 

oppilaita. Korkeaojalaiset eivät 
jääneet ihmettelemään, vaan 
ryhtyivät rohkeasti jälleen toi-
meen asukashankintaa vauh-
dittaakseen.   Kylällä päädyt-
tiin lopulta siihen, että raken-
netaan talo lapsiperheelle joko 
vuokrakäyttöön tai myyntiin.

Korkeaojan kyläläisistä 
koostuva osakeyhtiö perustet-
tiin rakennuttajaksi talopro-
jektille. Kyläyhdistys oli myös 
hankkeessa mukana, mutta 
pääosin hankkeen takana oli 
vahva joukko kyläläisiä, jotka 
olivat valmiita panostamaan 
rahallisesti kylän elinvoimai-
suuden säilyttämiseksi. Osak-
keenomistajia on 28 ja rahaa 
yhtiölle lainasi kolmisenkym-
mentä kyläläistä kyläyhdistys 
mukaan lukien.

- Viime vuosi on oli ko-
van uurastuksen aikaa kylä-
koulumme hyväksi. Talohan-
ke eteni nopealla aikataululla 
ja alkusyksystä talo olikin val-
mis. Sitten alkoi talon mark-
kinointi, mikä tuottikin mel-
ko pian tulosta. Taloon muutti 
lapsiperhe, joten hanke toteu-
tui täydellisesti, kertoo kylä-
toimija Sanna Uusiniitty.

Muita kilpailuun osallistu-
neita kylätekoja oli muun mu-
assa Kukonharjan kylän kylä-
talon rakentaminen, Ahlais-
ten nuorisoseuran kyläsauna 
-hanke, Venesjärven äiti-lapsi 
kerhon perustaminen ja Sor-
kan kyläkouluyhdistyksen jä-
tevesiosuuskunnan perusta-
minen.

Taloprojektissa innolla mukana olleita kyläläisiä varjelemansa koulun pihamaalla. 
Kuvassa vasemmalta takana Jorma Miettinen, Sanna Uusiniitty, Ari Kujansuu ja edes-
sä vasemmalta Riitta Kujansuu ja Aino Lehtiniemi.

Monipuolinen TET-viikko
 Veera Latva

Olin tutustumassa työelämään 
eli TET-jaksolla Kustannuslii-
ke Aluelehdet Oy:ssä. Alue-
lehdet kustantaa Alueviesti 
-lehteä ja lisäksi yrityksellä on 
paikallisradio eli Radio Manta 
sekä jakeluyhtiö Juoksupojat. 
Sainkin tutustua hieman näi-
hin kaikkiin osa-alueisiin. To-
sin Juoksupoikien toiminta on 
minulle hyvinkin tuttua, koska 

olen monta kertaa ollut niput-
tamassa jakeluita.

TET-jaksollani suurin 
urakka oli levyjen aakkosta-
minen ja järjestely. Studiois-
sa on aloitettu pieni remontti 
ja kaikki tuhannet levyt täytyy 
järjestellä uudelleen. Vaikka 
levyjä sinällään ei juuri  soi-
tetakaan koska musiikki tulee 
tietokoneelta, täytyy levyjen 
silti olla löydettävissä helposti, 
jos joku toivoo jotakin tiettyä 

kappaletta vaikka puhelintoi-
vekonsertissa eikä sitä ole tie-
tokoneella.

Seurasin myös radiomai-
nosten tekoa ja kahtena päi-
vänä niputtelin jakeluita. Näin 
myös etukäteen taittopöydäl-
tä, mitä aiheita seuraavan päi-
vän Alueviesti käsittelee.

Minulla oli mielenkiintoi-
nen ja mukava harjoittelujak-
so, vaikka en uskokaan pääty-
väni tälle alalle.

Levyjen aakkostaminen ja järjestely oli aikaa vievää hommaa.

Miss Trendi 2010 -kisa ratkesi Ellivuoressa

Nelli-Johannasta I perintöprinsessa
Hotelli Ellivuori ja Gazelle 
Promotions aloittivat viime 
vuonna ohjelmayhteistyön, 
jonka seurauksena vuosittai-
nen Hyvän Olon Naistenpäi-
vän ohjelmisto laajeni suu-
remmaksi naisten hemmot-
telua ja kiinnostavia aiheita 
esilletuovaksi tapahtumaksi. 
Naisille suunnattu päivä on 
osoittautunut vuosien myö-
tä, että naisten kiinnostus ter-
veyttä, liikuntaa ja hyvää oloa 
tuottavia asioita kohtaan on 
vain lisääntynyt ja sen todisti 
jälleen myös tämän vuotinen-
kin tapahtuma, jota vietettiin 
Hotelli Ellivuoressa lauantai-
na 17.4. Paikalla oli mielen-
kiintoista ohjelmaa niin nai-
sille, kuin illan hämärtyessä 
myös miehille. 

Juha Miedon 
matkassa oikeaoppista 
sauvakävelyä 

Tämän vuotisen Naistenpäivän 
aloitti hiihtoalan moniammat-
tilaisen, kansanedustaja Juha 
Miedon mukana reipas sauva-
kävelyretki, joka Juhan myötä 
naisporukassa huipentui pe-

sa pirkanmaalaisen esiintymis-
kouluttaja-juontaja Tarja Man-
tereen vierailijana Hotelli Elli-
vuoressa. Juha totesikin, että ” 
Aina silloin kun naiset ovat asi-
alla, on hyvä yhteenkuuluvai-
suuden henki”. Juha viihtyi hy-
vin Naistenpäivän vierailijana 
ja sanoi tulevansa uudestaan-
kin. Ohjelmassa oli myös tuo-
te-esittelyjä, tietoa terveysasi-
oista, muotinäytöksiä ja hem-
motteluhoitoja.

Sastamalan neidosta 
I perintöprinsessa

Illan aikana nähtiin Miss Tren-
di 2010 -kisa, jossa kilpaili ym-
päri Suomen tulleita kisaedus-
tajia, mukana sastamalalaiset 
tytöt Minna Järvinen ja Nelli-
Johanna Järvinen. Kisan voi-
ton vei useissa kisoissa kilpail-
lut lahtelainen 18-vuotias An-
niina Makkonen. Ensimmäi-
sen perintöprinsessan titteli 
meni sastamalalaiselle 18-vuo-
tiaalle Nelli-Johanna Järviselle, 
jolle kilpailu oli ensimmäinen 
laatuaan, ja toisen perintöprin-
sessan paikan vei tamperelai-
nen 22-vuotias Sirje Haavisto.

rillä Pirunvuoren tunnelmal-
lisella laavulla nautittaviin no-
kipannukahveihin, mukavan 
rupattelutuokion kera. Juhal-

ta sai hyviä vinkkejä liikun-
taan ja neuvoja oikeaoppiseen 
kävelysauvojen käyttöön. Juha 
tavattiin myös päiväohjelmas-

Viikon vinkeä

YritysSastamalan varaslähdön vappuun:

Luovaa virittelyä 
Madon lukujen tahtiin

Mato Valtonen kaappasi Maarit Koskisen (vas), Eeva Raukon, Susanne Hamarin, Eli-
na Kimpanpään ja Pirjo Hällin yhteispotrettiin.

 Birgitta Tahvanainen

Entinen rokkistara, nykyisin 
puhujana itsensä elättävä Ma-
to Valtonen haastaa hulluu-
den partaalle.  Elina Kimpan-
pää tainnuttaa unten rajamail-
le ja Susanne Hamari julistaa 
oman herruuden ihanuutta.  
Tyrvään ämmä jytää oman 
laulunsa tahdissa niin, ettei 
saappaat meinaa pysyä jalassa.

Mikä maa, mikä paikka, 
mistä kyse?  Sastamalassa työ- 
ja elinkeinotoimiston tiloissa 
ollaan ja kyseessä on seudun 
yrittäjille suunnattu Luovan vi-
rityksen illaksi ristitty tilaisuus. 

-Kohdistimme tapahtuman 
yhdestä kolmeen vuotta toi-
mineille yrittäjille ja teemana 
oli arjesta irtaantuminen sekä 
yrittäjän työssä jaksaminen, 
kertoo yritysneuvoja Maarit 
Koskinen Sastamalan Seudun 
Yrityspalvelusta.

Nainen paikallaan

Leppoisan tilaisuuden alkuun 
hämeenkyröläinen luova kät-
tentaitaja Susanne Hamari ku-
vaili eloisasti yrittäjätaipaleen-

sa alkumetrejä.  Susannen esi-
tystä kuunnellessa kuulija tuli 
nopeasti vakuuttuneeksi siitä, 
että tuossa on nainen oikealla 
paikalla oikean aikaan. – Tiesin 
jo opiskeluaikana, että minusta 
tulee isona yrittäjä ja oman it-
seni herra, totesi Susanne.

Paikallinen yrittäjä, fysiote-
rapeutti Elina Kimpanpää ve-
ti omassa esityksessään vierail-
le pienen iltajumpan ja rentou-
tumisharjoituksia. Lisäksi hä-
nellä oli tärkeä vinkki kaikille 
yrittäjille: -Yrittäjän on huoleh-
dittava omasta jaksamisestaan, 
eikä työtä saa päästää liian hal-
litsevaksi osaksi elämää.

Mato herätti ja nauratti

Loimaalla syntymässä käynyt 
Markku Juhani Valtonen alias 
Mato Valtonen valloitti kuu-
lijat jo pelkällä karismallaan. 
Hän olisi voinut puhua vaikka 
mitä potaskaa ja silti homma 
olisi hoitunut kotiin.

Paitsi että ei vuoden 2008 
puhujaksi valittu Mato jauha-
nut sontaa, vaan huumorin-
pilke silmäkulmassa palautti 
mieliin ne suomalaisten peri-

synnit, kuten kateuden ja hei-
kon itsetunnon, johon liittyi-
kin Valtosen illan ainut neuvo:

-Nostat heikkoa itsetuntoa 
parhaiten siten, kun tunnet on-
nistuneesi jossain, menet pei-
lin ääreen illalla ja häpeilemät-
tä kehut itseäsi tyyliin, että tein-
päs minä tuon homman hyvin 
ja sitten seuraavana päivänä läh-
det kohti uusia onnistumisia.

Ihmisen muutosvastarin-
ta taasen johtuu Valtosen lo-
giikan mukaan laiskuudesta 
ja  uuden pelosta. On helpom-
paa jatkaa tuttuun turvalli-
seen malliin kuin hypätä ou-
toon tuntemattomaan.

Entinen Sliippareiden 
möykkääjä ja Leningrad Cow-
boysien tötteröpää vaikuttaa 
tänä päivänä seestyneeltä ja 
siistiltä herrasmieheltä.  Het-
ken aikaa huolestuttaa, että 
onko miehestä vuosien varrel-
la tullut keski-ikäisen tylsä ja 
liian normaali ihminen? Ehei, 
kyllä vanhan rokkarin sydän 
on yhä tallella, sillä viimeinen 
”madon luku” kuuluu näin: - 
Olkaa luovasti hulluja. Älkää 
kadottako sitä lapsenmieltä, 
vaikka miten isoksi kasvaisitte.
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Kiikoisten kuttupitäjässä heinäkuun alussa

Koko viikko purpuria
 Maija Latva

Tulevana kesänä Kiikoisis-
sa juhlitaan purpurihengessä 
koko viikko. Tapahtumaket-
ju starttaa lasten pajatoimin-
noilla 5.7. ja päättyy juhlaju-
malanpalvelukseen 11.7. Sii-
hen väliin mahtuu monenlais-
ta mukavaa.

-Purpuritapahtumassa 
kohtaavat pelimannit, tanssi-
jat, käsityöläiset ja yleisö idyl-
lisessä ja viihtyisässä ympä-
ristössä, tiivistää Satakunnan 
Nuorisoseurojen liiton pu-
heenjohtaja Tuija Paavola. -Ja 
tänä vuonna kaukaisimmat 
esiintyjät saapuvat Kalga-Jaa-
nista asti tuomaan omaa kult-
tuuriaan yleisömme iloksi, li-
sää Kiikoisten Nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Esa Pihla-
jamäki.  

Purpuriperinnettä 
lapsille

Alkuviikolla Kiikoisten seura-
talolla ja purpurialueella jär-
jestetään pajatoimintoja lap-
sille. -Purpurimuskari on tar-
koitettu 3-5 vuotiaille ja siellä 
tutustutaan laulun, leikin, soi-
ton ja liikunnan iloon loru-
pussia avuksi käyttäen, kertoo 

musiikkipedagogiksi opiskele-
va Maria Hietava. 

Pikkupelimannin pelit on 
puolestaan toiminnallinen 
musiikkipaja, joka on tarkoi-
tettu 5-12 vuotiaille. -Kurssilla 
lauletaan ja leikitään, opetel-
laan kädentaitoja soitinraken-
nuksen muodossa, harjoitel-
laan ilmaisutaitoa ja riimitel-
lään sekä soitetaan mm. kan-
teletta, selvittää säveltaiteen 
läänintaiteilija Laura Piir-
to, joka ohjaa kurssia yhdessä 
Maria Hietavan kanssa. Luvas-
sa on myös tarinoita kansan-
perinteestä ja soitinten kehi-
tyksestä. 

Kolmas toimintapaja on 
nimeltään musiikin riemua. 
5-12 vuotiaille suunnatussa 
toimintapajassa opettaja Hei-
di Honkamäki johdattaa lap-
sia musiikin riemuihin yhdes-
sä Tuija Paavolan kanssa. Tällä 
kurssilla toteutetaan perintei-
siä laululeikkejä monipuoli-
sesti. 

-Omaa ääntä käytetään 
rohkeasti, riimitellään ja teh-
dään omia lauluja. Lisäk-
si opettelemme soittamaan 
5-kielistä kanteletta, Tuija Paa-
vola kertoo. 

Pajatoimintoja on lapsille 
maanantaista torstaisin ja li-

Tuija Paavola, Laura Piirto, Maria Hietava ja Esa Pihlajamäki idyllisellä purpurialu-
eella.

Kuvaamataitokilpailun voittajat palkittiin
 Marianna Langenoja 

 Minna Isotalo

Kansainvälinen osuuspankki-
en kuvamaataitokilpailu jär-
jestettiin tänä keväänä 40. ker-
taa. Sastamalassa nuoret sai-
vat luovuttaa työnsä jollekin 
paikkakunnan Osuuspankeis-
ta. Merja Widberg Vammalan 
Osuuspankista sanoo, että ku-
vataidekisan monikymmen-
vuotinen taival näkyy siinä, 
että monien lasten vanhem-
mat ovat saattaneet aikoinaan 
osallistua kilpailuun. 

-Kuvataidetta on tehty 
Osuuspankkien järjestämän 
kisan tiimoilta jo useammassa 
sukupolvessa. Muistoja kilpai-
lusta on mukava jakaa oman 
lapsen kanssa. 

Keikyän Osuuspankissa 
iloitaan, että Äetsässä kisa saa-
vuttaa vuosittain huiman suo-
sion. Tälläkin kertaa pankil-
le lähetettiin 150 nuorten te-
kemää taideteosta arvostelta-
vaksi. 

Lukumäärä on samansuu-
ruinen, kuin Vammalassakin. 

-Vammalassa kilpailuun lä-
hetettiin edellisvuosia vähem-
män töitä. Viime vuonna osal-
listujia oli melkein 500, nyt 
150. Toisaalta määrä ei kor-
vaa laatua, eli kilpailussa kär-
kisijoilla olevien töiden taso 

on korkea, ja ne erottuivat sel-
keästi joukosta, sanoo Merja 
Widberg.

Viime viikolla osuuspankit 
valitsivat jokaisen sarjan kol-
me parasta piirustusta. –Hyviä 
töitä oli niin paljon, että vali-
tettavasti kaikki eivät mahtu-

neet palkittavien joukkoon, 
Keikyän Osuuspankin tuoma-
risto harmittelee. 

Aihe ilmastosta

Opettajien mielestä kuvaama-
taitokisan aihe menee vuo-

si vuodelta mahdottomam-
maksi. Tällä kertaa aiheena oli 
”meillä on oma kuvamme il-
mastosta”. 

Hyvin lapset ja nuoret oli-
vat kuitenkin selviytyneet an-
netusta tehtävästä. 6-9-vuoti-
aiden ryhmään kuuluva voit-

taja Mikko Tuominen Keikyän 
koulusta piirusti ilmaston-
muutoksen koko laajuudes-
saan kirkkain värein. 

10-14-vuotiaiden ryhmän 
voittaja Konsta Katajisto Äet-
sän koulusta sen sijaan piir-
si pikkuruisella jäälautalla ta-
sapainoilevan jääkarhun, joka 
kertoo ilmastonlämpenemi-
sen seurauksista. 

15-18-vuotiaiden sar-
jan voittaja Juuso Salo Äet-
sän koulusta teki upeaa gra-
fi ikkaa, joka kuvasi ilmaston-
muutosta. 

Ilmaston tulevaisuus -aihe 
inspiroi myös 10-14 -vuotiai-
den sarjassa ensimmäiseksi si-
joittunutta Varilan koulun op-
pilasta Roosa Haapasta. 

-Sain idean tähän minun 
puhdistustalkoot-piirustuk-
seen ympäristössä näkyvistä 
roskista. Aina, kun olen ollut 
uimassa, niin vedessä on kel-
lunut jotain roskia.

Roosa Haapasen mielestä 
ympäristö- ja ilmastoasioista 
pitäisi puhua enemmän. Sa-
maa mieltä on sarjassa toisek-
si tullut Kerttu Ojala. 

-Ilmastoon vaikuttavista 
asioista ei tiedoteta meille lap-
sille ja nuorille tarpeeksi. 

Helsinkiä vuonna 2060 ku-
vanneen Kertun työssä on an-
kean harmaa ja suttuinen, 
saastesumun ympäröimä kau-

Konsta Katajisto (takana vasemmalla), Charlotta Syren, Vilhelmiina Karvo (vasem-
malla edessä), Tuukka Punkka, Päivikki Kuurola ja Mikke Tuominen palkittiin Kei-
kyän Osuuspankissa onnistuneista töistään kuvaamataitokilpailussa. 

Nuorten töissä aiheena oli tänä vuonna ”meillä on oma 
kuvamme ilmastosta”. Keikyän Osuuspankin seinää ko-
ristikin monta eri näkemystä aiheeseen.  

Vammalan osuuspankilla palkitut kuvataiteilijat vasemmalta oikealle: Veera Manni-
nen , Roosa Haapanen, Kerttu Ojala, Mikael Kulju, Joonatan Vainiomäki ja Matias 
Kinnanen.

säksi vielä esiintyminen pur-
pureilla lauantaina. 

-Pajojen paikat täyttyvät il-
moittautumisjärjestyksessä ja 
ilmoittautuminen on jo käyn-
nissä, Tuija Paavola muistuttaa.

Yli 200 pelimannia

Ennen varsinaista pääjuhlaa 
järjestetään vielä keskiviikko-
na RempseeRiihi museoalu-
een riihellä ja perjantaina Kii-
koisten kirkolla on seurakun-
nan järjestämä konsertti.

Perinteinen purpuripäi-
vä lauantai alkaa lasten ohjel-
milla, käsityöläisnäytöksin ja 
kansanmusiikin parissa. -Uk-
ko-Mansikkakin tulee paikal-
le, mutta tänä vuonna Ukko ei 

tule yksin, vaan kaksin, Tuija 
Paavola paljastaa.

-Ehtoon edetessä ohjelmas-
sa on mm. pääjuhla, kiikoslai-
nen ehtoo ” Purpur Potpur” ja 
Fanni Lehtisen 100 vuotisjuh-
lavuoden konsertti ja 

suvi-illan tanssit tahdittaa 
Eki Jantunen ja Mutkattomat, 
Pihlajamäki luettelee. -Ja vä-
liajoilla tanssilavallakin kuul-
laan pelimanneja, joita on pai-
kalla kaikkiaan yli 200, Paavo-
la iloitsee.
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punki. Kerrostalojen lomas-
sa seisoo yksinäinen, lehde-
tön puu.

Ensimmäisiksi sijoittuneet 
työt lähetetään Helsinkiin val-
takunnallisiin kisoihin. Tulok-
sia odotellaan toukokuun lop-
pupuolella. 

Kuvaama-
taitokisan 
palkitut

Keikyän 
Osuuspankki:

6-9-vuotiaat
1.Tuukka Punkka, Keikyä
2.Mikke Tuominen, Pe-
hula
3.Päivikki Kuurola, Keikyä
10-14-vuotiaat
1.Konsta Katajisto, Äetsän 
koulu
2.Vilhelmiina Karvo, Pe-
hula
3.Pauli Lukkarinen, Kei-
kyä
15-18-vuotiaat
1.Juuso Salo, Äetsän koulu
2.Chalrotta Syren, Äetsän 
koulu
3.Essi Mäkinen, Äetsän 
koulu

Vammalan 
Osuuspankki:

6-9 -vuotiaat
1.Joonatan Vainiomäki, 
Varilan koulu
2.Mikael Kulju, Stormin 
koulu
3.Matias Kinnanen, Vari-
lan koulu
10-14 -vuotiaat
1.Roosa Haapanen, Vari-
lan koulu
2.Kerttu Ojala, Muistolan 
koulu
3.Veera Manninen, Vari-
lan koulu

Kuvataidekilpailun satoa Karkusta
Tänä vuonna Osuuspankkien 
kuvataidekilpailun teemana 
oli ilmasto ja Karkun Osuus-
pankin alueelta osallistujia oli 
kahteen sarjaan. Kilpailu jär-
jestettiin kansainvälisellä ta-
solla 40. kerran ja Suomessa 
34. kerran.

Ensimmäinen sarja oli 6 - 
9-vuotiaille ja kilpailutehtävä 
oli ”Sinä ja ilmasto.”

Sarjan voittaja oli Johanna 
Anttila ja työn nimi oli ”Luon-
topelastus” Toiseksi sijoittui 
Ilona Suikki ja työn nimi oli 
”Se säästää sähkö.ä” Kolman-
neksi tuli Aapo Karvinen työl-
lä ”Ilmaston muutos.”

Toisessa sarjassa 10 - 
14-vuotiaille päätettiin palki-
ta kaksi eri sarjaa. Ensimmäi-
sessä sarjassa voittajaksi selvi-

ytyi Alina Halme työllä ”Minä 
olen istuttamassa metsää.” Toi-
seksi tuli Niina Koukku työllä 
”Mannerlaattojen sulaminen” 
ja kolmanneksi Sara Yliviikari 
”Reitit jääkarhuille ja laivoille.”

Toisessa sarjassa voitti Vert-
ti Vaarasalo työllään ”Viimei-
set jääkarhut,” toiseksi tuli Aa-
po Luomala ”Jäätikön sulami-
nen” ja kolmanneksi Loviisa 

Tirkkonen ”On meidän päätet-
tävissämme miten kuljemme.”

Valtakunnalliseen kilpai-
luun Helsinkiin lähtivät Jo-
hanna Anttilan ”Luontope-
lastus” sekä Vertti Vaarasalon 
”Viimeiset jääkarhu.t” 

Tuomarina toimi tänäkin 
vuonna kuvataideterapeutti 
Tuula Tuomisto ja palkinnot 
jakoi Maija Tuomenoja.

Ilmasto innoitti piirtäjiä.

Meiltä kaikki tarjoukset 
ja tarvittaessa “kylkiäiset”

www.loimaanlaatuauto.fi

Tee hyvä kauppa Loimaalla!
Ostamme ja vaihdamme 

halvempaan.

Alennukset
100–5000 €/auto/pyörä

jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

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

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7900

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7950

Nimi_________________________________________
Paikkakunta___________________________________
Puhelinnumero_________________________________
Sähköposti____________________________________

1. Onko auton osto 
 ajankohtaista sinulle juuri nyt?

 Kyllä    Ei    
 Ei juuri nyt, myöhemmin

2. Kiinnostaako sinua uusi 
 vai käytetty auto
  Uusi    Käytetty
3. Nykyinen autosi  
 Merkki_________________
 Malli__________________
 Vuosimalli_______________

ko auton osto 1. Onk
nkohtaista sinulle juuri nyt?ajan

Osallistu 
kyselyyn ja voita

200 
LITRAA 

BENSAA

Palauta kuponki 
johonkin 

tynnyrissä olevaan 
autoliikkeeseen 
30.4. mennessä. 

Tulokset 5.5. Alueviestissä.
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TULE VAHVISTAMAAN AMMATTITAITOISTA JOUKKOAMME!

Säästöpankit (www.saastopankki.fi) ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Säästöpankit muodostavat Suomen 
neljänneksi suurimman pankkiryhmän. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa Säästöpankit on jo kymmenen vuoden ajan valittu 
kahden parhaan asiakaspalvelupankin kärkiryhmään. 

Huittisten Säästöpankki (www.sphuittinen.fi) on 130-vuotias Satakunnassa ja Pirkanmaalla toimiva vakavarainen ja kasvava 
pankki, jolla on yhteensä seitsemän konttoria. Meillä työskentelee 55 ammattilaista, jotka palvelevat yli 24.000 asiakastamme. 
Pankkimme tase on 300 miljoonaa euroa. Vahvistamme organisaatiotamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin; kasvuun 
ja eläköitymisiin. 

Haemme Huittisten ja Euran konttoreihimme kokeneita sijoitus- ja rahoitusalan 

ammattilaisia ja/tai tulevaisuuden potentiaaleja kehittymään

PALVELUNEUVOJAN TEHTÄVIIN

w
w
w.
sp
hu
itt
in
en
.fi

Tehtäväsi on sijoitus-, säästämis- ja rahoituspalveluidemme myynti nykyisille ja uusille 
asiakkaille sekä kokonaisvaltainen asiakkaista huolehtiminen. Olet energinen, oma-
aloitteinen ja sinulla on rohkeutta tarjota asiakkaillemme tuottavia ratkaisuja eri tilan-
teissa. Olet vakuuttava ja asiantunteva neuvottelija. Koet haasteelliset myyntitilanteet 
omiksesi. Sinulla on hyvät yhteistyötaidot, ja rakennat yhdessä muun organisaatiomme 
kanssa pitkäjänteisiä ja luottamuksellisia asiakassuhteita. 

Odotamme tehtävään soveltuvaa kaupallista koulutusta ja myyntihenkisyyttä. Aiempi 
kokemus pankkialalta on eduksi, muttei välttämätöntä. Tärkeintä on aito kiinnostus pank-
kialaan ja valmius sitoutua pitkäjänteisesti osaamisesi ja pankkimme kehittämiseen. Pal-
veluneuvojien tehtäväkuvien painotuksia voidaan suunnata henkilöiden vahvuuksien ja 
kiinnostuksen mukaan esimerkiksi sijoitus- tai rahoitustehtäviin tai maataloussektorille. 

Tarjoamme mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi mahdollisuudet kehittyä sijoitus- ja ra-
hoitusalan tulevaisuuden tekijäksi maakunnallisessa itsenäisessä pankissamme ja pank-
kiryhmässämme. Tuemme henkilöstömme ammatillista kehittymistä pitkäjänteisesti. 

Lisätietoja saat soittamalla PERSONNEL-YHTIÖT, henkilöhaku- ja valintakonsultti 
Satu Metelinen, puh. (03) 3138 0488. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivo-
muksineen 10.5.2010 mennessä www-sivujen www.pdpersonnel.fi kautta tai 
postitse osoitteeseen Personnel-Yhtiöt, Hämeenkatu 13 A, 33100 Tampere.

Vammaksentie 1, Sastamala
040 509 4349

www.ravintolapatruuna.fi

Ravintola Patruuna on v. 2007 Sastamalaan, perinteikkääseen 
tehdasympäristöön perustettu ravintola, pääasiassa huolehdimme 

asiakkaidemme arkipäivän lounasruokailusta. 
Lisäksi tuotamme kokous-, koulutus- ja juhlapalvelja.

Haemme joukkoomme KOKKIA / KEITTÄJÄÄ 
äitiyslomansijaiseksi. Sijaisuus alkaa 1.7.2010 tai sopimuksen 
mukaan ja kestää vuoden. Haemme sinua väh. 5 v alalla ollut, 

itsenäinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, ulospäin 
suuntautunut, uusiin haasteisiin rohkeasti tarttuva.

Tarjoamme sinulle pääasiassa päivätyön,mukavan työyhteisön, iloisia 
asiakkaita, pienessä yhteisössä suuren vaikuttamisen mahdollisuuden.

Lähetä hakemuksesi viim. 14.5.2010 s-postilla osoitteeseen 
mirja.jarvinen@ravintolapatruuna

Postissa osoitteella 
Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1, 38210 Sastamala 

Tiedusteluihin vastaavat:
Mirja Järvinen 0400 766760   Kristiina Knuutti 040 867 8821

vmp.fi 

Etsimme nyt Huittisten ja Sastamalan talousalueelle  yt yt HuiHuittittisteten jn ja Sa astamalanlan ta taloulousalsalueeueellelle 

Työntekijöitä

VMP Group on Suomen suurimpiin kuuluva, kansainvälistyvä hen-
kilöstöpalvelualan konserni, jonka monipuolinen palveluvalikoima 
kattaa muun muassa ulkoistus-, koulutus-, henkilöstönvuokraus- ja 
rekrytointipalvelut. Yritys on toiminut työmarkkinoiden suunnan-
näyttäjänä jo vuodesta 1988. Kauttamme työllistyy vuosittain tu-
hansia eri alojen ammattilaisia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, 
Virossa, Espanjassa ja Romaniassa. VMP – Työelämän voimavara. 

Haemme nyt yritysasiakkaillemme Huittisten ja Sastamalan talous-
alueelle tuotantotyöntekijöitä eri pituisiin projekteihin. Etsimme mm. 

• kumiteollisuuden työntekijöitä
• muoviteollisuuden työntekijöitä
• elintarviketeollisuuden työntekijöitä.

Etsimme lisäksi ravintola-, suurkeittiö- ja pitopalvelualan yrityksiin

• kokkeja
• keittiöapulaisia.

Lisätietoja tehtävistä ja niiden sisällöstä:
VMP Group 
Huittinen-Sastamala
Lauttakylänkatu 17, Huittinen
Puh. (02) 561 300

Tartu tilaisuuteen ja täytä 
hakemus osoitteessa vmp.fi .

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 02-2010SERTIFIOITU

ORGANISAATIO

ISO 9001

HAKKUUKONEEN
KULJETTAJA

(Valmet 901 TX)

Vammalan Metsätyöpalvelu Oy
p. 0400 637 268

Skydillacin kevään ensi murinat
 Mervi Murtoo

Taas se kevät koitti ja aurin-
ko alkoi lämmittää mukavas-
ti Tapio Murtoon Skydillacin 
ulko”pellejä”. Talven aikana on 
tehty pieniä parannuksia se-
kä tekniikkaan että ulkonä-
köön. Kilpuri sai alleen uudet 
alumiiniset alatukivarret, jot-
ka korvasivat vanhat painavat 
varret sekä reaktiotangot. Hie-
nosäädön kohteena ovat olleet 
ohjaus, iskarit, ilmanotto, lasi-
kuituosat ja penkit.

Kilpurin ensiesiintymi-
nen kaudelle 2010 oli pääsi-
äisenä American Car Shows-
sa, jossa esiteltiin parannel-
lut rakenneratkaisut ja uudet 
teipit. Radalle päästiin testaa-
maan autoa jo 15.4. Testipäi-
vä oli tärkeä pitkän talven jäl-
keen. Skydillac taittoi mutkat 
totuttuun tapaan ja antoi kans-
sakilpailijoille näytteen kuin-
ka Tyrwään savukone toimii. 
Veekasin murinaa oli mukava 
kuunnella, sillä se kertoi drif-
tingkauden olevan taas alka-
massa.

Viime kaudella jotkut 
Street-luokan kuskit väläytte-
livät jo hyviä drift ingtaitojaan. 
Talven aikana pajoilla on mal-
lailtu useita sääntömääräykset 
täyttäviä kilpureita, sillä kau-
delle 2010 FPDA:n (Finnish 
Pro Drift ing Association) sar-
jaan ilmoittautuneita Pro-uk-
koja on ennätysmäärä. Vaik-
ka mutkia varmasti tulee ole-
maan matkalla, on Drift  Team 
Tyrwään tavoitteena sarjames-
taruuden uusiminen!

FPDA:n driftingkesän 
aloittaa 15.5 Motoparkin ki-
sa. Kesän aikana sarjamestari 
väännetään esiin kuuden osa-
kilpailun voimin: 15.05. Mo-
topark 

05.06. Alastaro 
19.06. Kuopio 
17.07. Jyväskylä 
28.08. Alastaro 
12.09. Botniaring

Tämän kesän tukijoukkona 
ovat Telilän Sähkötyö Oy, Ki-
viniitty, Motonet, Sporttiauto, 
Satalaatta, Osanetti, 100+ Mo-
torshow, Mainosteippi Hen-
ri Torra sekä Rakennus- ja re-
monttityö T:mi Jari Haapanen. 

Mitä se 
drifting olikaan? 

Lähes poikkeuksetta perintei-
sissä moottoriurheilulajeissa 
nopeus lähdöstä maaliin rat-
kaisee voittajan. Drift ing te-
kee tässä selkeän eron muihin 
lajeihin, sekuntikellot jäävät 
nurkkaan kun tämän uuden 
extreme-lajin kilpailijat pääs-
tetään radalle. 

Kyse on tyylistä ja äärim-
milleen viedystä autonkäsit-
telytaidosta. Drift ingin perus-
ajatus on suorittaa takavetoi-
sella autolla ennaltamäärät-
ty asvaltoidun moottoriradan 
mutkayhdistelmä mahdolli-
simman suuressa luistokul-
massa ilman, että luisto katke-
aa kertaakaan suorituksen ai-
kana. Tämän suorituksen ar-
vostelee kilpailun tuomaristo, 
kriteereinään luistokulma, no-
peus sekä määrätyn ajolinjan 
noudattaminen.

Drift ing on näyttävä moot-
toriurheilulaji, joka on lähtöi-
sin Japanista ja on sitä kautta 
levinnyt räjähdysmäisesti ym-
päri maapalloa. Kiitos jatku-
van median tiedottamisen ja 
muunmuassa elokuvan ”Fast 
and the Furious, Tokyo Drift ” 
ansiosta, drifting on tullut 
erittäin tunnetuksi tavallisel-
le kuluttajalle, myös Suomes-
sa. Ilmiö on tulossa johtavak-
si voimaksi autoteollisuuden 
tuotteiden myynnissä ja kehi-
tykselle ei näy loppua. 

Suomalaiset ovat aina olleet 
rallikansaa ja nyt uusi ihastuk-
sen kohde on asfaltilla luisus-
sa ajaminen. 

Kuka voisi vastustaa kah-
ta autoa, jotka liukuvat kyl-
ki kylkeä vasten yli 150 kilo-
metrin tuntivauhdilla, moot-
torien huutaessa kilpaa sa-
malla kun renkaat tuottavat 
älyttömän savushown auto-
jen edetessä läpi mutkayh-
distelmän?

Lisää tietoa aiheesta ja au-
tosta saat tulemalla Drift  Team 
Tyrwään osastolle Vammalan 
Vappuparaatiin 1.5. Aiheeseen 
voit tutustua myös uudistunei-
den nettisivujen kautta: www.
drift teamtyrwaa.fi .

Tapio Murtoon Skydillac-kilpuri on valmiina uuteen 
kauteen.

SM-kultaa Kutalaan
 Marita Kolu

Viime lauantaina pelattiin Rau-
malla valtakunnallinen Nuo-
risoseurojen SM-lentopallo-
turnaus, jossa Kutalan Nuori-
soseura oli mukana. Kutalan 
Nuorisoseuran joukkue pela-
si miesten C-harrastesarjassa, 
jossa joukkueita oli mukana 11. 
Pelit pelattiin kolmessa alkuloh-
kossa ja lohkovoittajat pääsivät 
pelaamaan mitaleista. 

Kutalan joukkue voitti mo-
lemmat alkulohkonsa pelit 
2-0, ja vastustajina olivat Kih-
niö ja Nuorisoseura Liekki. 
Samoin oman lohkonsa voitti-
vat Kiuruvesi ja Ylämäki. Jat-
kopelissä Ylämäki voitti Kiu-
ruveden 2-1- Lohkojensa voit-
taneet pelasivat, Kutala vas-

taan Ylämäki ja Kutala voitti 
pelin 2-0. Viimeinen peli siis 
ratkaisi mitalin värin.

Kutalalle riitti yksi erävoit-
to Kiuruvedestä varmistamaan 
kultamitalin. Peli oli tasais-
ta vääntöä, mutta Kutala voit-
ti ensimmäisen erän ja varmis-
ti näin kultaa. Peli päättyi Kiu-
ruveden voittoon 2-1. Turna-
uksen mitalisijoitukset: Kutala 
- Kultaa, Kiuruvesi- Hopeaa, 
Ylämäki - Pronssia. Kutalan 
joukkueessa pelasivat: Matti 
Kolu, Tapio Kuusisto, Juha Ta-
pio, Jukka Tapio, Henry Niemi-
nen, Jussi Korpela, Mika Mur-
tonen, Mikko Porali, Heikki 
Hämäläinen ja Lauri Jokinen.

Edellisen kultamitallin Ku-
talan joukkue saavutti vuon-
na 2004. Kutalan voittoisa joukkue yhteiskuvassa.

Tulospostia sarjamaastoista
VsV:n ja Riennon toiset sarja-
maastot kisattiin Hopun puru-
radalla keväisen viileässä tih-
kusäässä.

Tuloksia:

T3 1) Venla Pääkkönen 25,9, 2) 
Iida Häihänen 44,9, 3) Minea 
Mäki-Soini 51,3, 4) Nella Hitu-
ri 52,0, 5) Iida Kiviniitty 1.50,7.
P3 1) Kalle Haunia 21,0, 2) Ee-
meli Mäkitalo 33,1, 3) Veli Lam-
pila 34,5, 4) Johannes Ojansivu 
35,1, 5) Axu Sillanpää 40,8.
T5 1) Hilma Lehtimäki 30,3, 
2) Nea Sillanpää 38,7, 3) Jen-
ny Nisu 39,4, 4) Laura Häihä-
nen 39,8, 5) Iisa Hurula 47,7, 
6) Elina Kansaaho 48,1.
P5 1) Matias Mikkola 29,9, 2) 
Max Heinonen 32,0, 3) Riku 
Reiman 33,1.
T7 1) Lilli Virtanen 1.00, 2) 
Nina Välimäki 1.02, 3) Meli-

na Järvinen 1.04, 4) Suvi Mä-
kinen 1.04, 5) Silja Kero 1.05, 
6) Sini Mäkinen 1.05, 7) Jessi-
ca Junkkala 1.07, 8) Elviira Pa-
lokangas 1.12, 9) Petra Virta-
nen 1.13, 10) Milla Grunsröm 
1.18, 11) Siiri Lehto 1.30.
P7 1) Markus Mikkola 0.55, 
2) Petro Mäki-Soini 0.56, 3) 
Leevi Palokangas 0.57, 4) Vil-
le Pääkkönen 0.59, 5) Alek-
si Häihänen 1.04, 6) Veikka 
Westergren 1.06, 7) Niklas Hi-
turi 1.08, 8) Ali Ben Henia Sa-
idi 1.10, 9) Leevi Laikko 1.16, 
10) Joonas Mäkinen 1.25, 11) 
Leopekka Vuorinen 1.25, 12) 
Jalmari Kansanaho 1.26.
T9 1) Karoliina Iso-Ropo 3.48, 
2) Pepita Mäki-Soini 4.08, 3) 
Pilvi Jalo 4.09, 4) Venla Väl-
läri 4.10, 5) Petra Jalo 4.11, 
6) Hanna Nisu 4.14, 7) Julia 
Junkkala 4.27, 8) Kiia Korpela 
4.38, 9) Milla Pääkkönen 5.19.

P9 1) Julle Virtanen 3.56, 2) 
Axel Karenius 3.59, 3) Eetu 
Mäki-Soini 4.07, 4) Ville Vuori 
4.20, 5) Ilari Kansanaho 4.26, 
6) Samuli Kero 4.46, 7) Kim 
Välimäki 5.08.
T11 1) Nadja Mikkola 3.49, 2) 
Laura Leppäniemi 4.06.
P11 1) Emil Karenius 3.36, 2) 
Joonatan Junkkala 3.38, 3) Mi-
kael Karenius 3.43, 4) Santeri 
Jalonen 3.45, 5) Ilmari Kan-
sanaho 4.07, 6) Luukas Vuo-
rinen 4.12.
T13 1) Katri Helttula 7.32, 2) 
Naomi Mäki-Soini 8.12, 3) 
Pinja Jalo 8.54.
P13 1) Ardon Mäki-Soini 
7.02, 2) Leevi Vuorinen 8.33.
T15 1) Marianne Viitamaa 
7.04, 2) Liisa Laikko 7.51, 3) 
Ella Haunia 8.10.
P15 1) Tapio Tyynelä 8.39.
M17 1) Samu Kiviniitty 7.36, 
2) Tuomas Tyynelä 7.39.

Palvelukseen halutaan
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Lounais-Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv
www.etuovi.com/maatilat                               puh 040-7690805, 040-7690599 

Kiinteistöjä myytävänä
Upea joenrantatalo
Harjavalta, Näyhälä, Talonpojantie 6, L-muotoinen Ok-talo, kokonaispa.195m2, 5h+
tupakeittiö+pukh+ph+s+kodh+ vh+2wc+autot+varasto, terassit talon mol. puolilla. 
Etuovi kohde nro 914807. Hp 310.000/tarjous
Omakotitalo
Kokemäki, Kauvatsa, Arolantie 69, omakotitalo 0,9 ha tontilla, v.1998 rak. as.pa n. 
100m2 3h+tupakeittiö+suihku+sauna,alakerr.pannuhuone,keskusläm-mitys, kunn. vesi, 
vanha asuinrakennus n. 45 m2, autotalli/varastorakennus. Hp 98.000 e/tarjous
Maatiloja
Punkalaidun, Härmäntie 67, maatila, pa n. 40,5 ha, peltoa 27,5 ha, metsää n 13 ha, 
osin hirsirunkoinen asuinrakennus pa n. 170 m2, 4h+k+wc+ph+s, keskuslämm., liiteri/
autotallirakennus, navetta, viljankuivaamo, varastorakennus, peltosuuli. Voidaan myydä 
myös osissa, talouskeskus erikseen ja pellot ja metsät erikseen. 
Etuovi kohdenumero 928523. Hp koko tila 520.000/korkein tarjous

Huittinen, Risteentie 91, maatilan talouskeskus, sopivalla tontilla, hirsirunkoinen 
remontoitu asuinomakotitalo pa n. 176 m2, 3h+k+takkahuone+kodinh+2wc+ph+s. 
Lämpökeskus, vesikiert. keskuslämm. ulkosaunarakennus/virasmaja, autotallirak, moneen 
käyttötarkoitukseen muunneltavissa oleva 500m2 varastorakennus. 
Etuovi kohdenumero 910123. Hp 179.000/tarjous

Pori, Noormarkku, Harjantie 1467 Metsäpainotteinen erämaatila, pa 20,87 ha, 
metsää n. 17 ha, 2,5 ha peltoa, peltoalaa voi kasvattaa raivaamalla, puustoa n. 900m3,  
asuinrak n. 90m2 2h+k, yläkerta rakentamaton, sähkö, oma kaivo, ulkosauna, varastora-
kennus. sopii vapaa-ajan asunnoksi. 
Etuovi kohdenumero 928249. Hp 62.000 e/tarjous
Kokemäki peltotila, Pitkäjärvi, Perkolantie, pa n. 1,8 ha avo-ojitettua peltoa määrä-
ala 271-438-3-81, eu-tuet siirtyvät, Etuovi kohdenumero 919916. Hp 10.000 e/ha/tarjous
Kokemäki, maatilan talouskeskus, Karimäentie 25, sopivalla tontilla,  2-kerroksinen 
kartanomallinen asuinrakennus n. 160 m2, 5h+tupakeittiö+2wc+kuisti, kunn. vesi, sähkö, 
navetta/varastorakennus pa n. 550m2, tallirakennus n. 65m2 ja saunarakennus n. 65m2. 
Remonttitaitoiselle. Etuovi kohdenumero 928901 Myydään tarjousten perusteella. 

Hyödynnä peltojen ja metsien korkea hinta. Välityspalkkio pelto- ja metsätiloissa 1,5 % 
(sis alv) ja koko tilat ja omakotitalot alk. 2,5% (sis. alv).

Laajakaistapilottihankkeen ”Vehkakorven Kuitua” koskeva 

TIEDOTUSTILAISUUS 
Vähähaaran Kotiseututalolla (Vehkakorventie 649) 

keskiviikkona 5.5.2010 klo 18. 

Paikalla mm. Elisa Oyj:n edustajat.         Tervetuloa!

Taimikonhoito- ja 
raivaussahakurssi

Metsänviljelykurssi

Sastamalan 
koulujen 

ruokalista
Ma 3.5.
Broilerpyörykät, keit.peru-
nat, currykastike, punakaa-
li-mustaherukkasalaatti
Ti 4.5.
Keväinen kalakeitto, peruna-
limppu, tuorepala
Ke 5.5.
Pehtoorin perunavuoka, vä-
rikäs salaatti
To 6.5.
Mustamakkara, perunasose, 
puolukkahillo, porkkana-
raaste
Pe 7.5.
Jauhelihakasviskeitto, ruis-
leipä, hedelmäpala

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 3.5.
Aamupala: Kaurapuuro, 
tuorepala
Lounas: Broilerpyörykät, 
keit.perunat, currykastike, 
punakaali-mustaherukka-
salaatti
Välipala: Viili, hillo, hapan-
korppu

Ti 4.5.
Aamupala: 4-viljanpuuro, 
tuorepala
Lounas: Keväinen kalakeit-
to, perunalimppu, tuorepala
Välipala: Marjakiisseli, voi-
leipäkeksi

Ke 5.5..
Aamupala: Mannavelli, 
tuore leipä, leikkele, tuore-
pala
Lounas: Pehtoorin peruna-
vuoka, värikäs salaatti
Välipala: Vispipuuro

To 6.5.
Aamupala: Ruishiutale-
puuro, tuorepala
Lounas: Mustamakkara, 
perunasose, puolukkahillo, 
porkkanaraaste
Välipala: Voileipä ja jäätelö

Pe 7.5.
Aamupala: Aamiainen ta-
lon tapaan
Lounas: Jauhelihakasvis-
keitto, ruisleipä, hedelmä-
pala
Välipala: Suolainen leivon-
nainen

Ateriakokonaisuuteen kuu-
luu aina näkkileipä, levite 
ja juoma. Jos leipä on erik-
seen mainittu, aterialla tar-
jotaan tuoretta leipää. Ruo-
kajuomana suositeltavaa on 
maito tai piimä, janojuoma-
na vesi tai laimennettu me-
hu. Muutokset mahdollisia

MyydäänKokoukset

Työtarjouksia

Koulut ja kurssit

Sekalaista

Valmistuneita

Maija Varheenmaa on 
valmistunut Tampereen 
teknillisestä yliopistos-
ta diplomi-insinöörik-
si pääaineenaan LVI-ja 
jäähdytystekniikka.

Juhani Helminen Huit-
tisista on valmistunut 
agrologiksi (AMK) Hä-
meen ammattikorkea-
koulusta.LOMARAKENNUKSEN 

TONTTI

ASUINKIINTEISTÖJÄ

PARITALOASUNTO

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

Huittinen Huhtamo
Kangastie, alak. 3 h, k, wc ja yläk. 
2 mh, aula. Kellarik. infrapuna-
sauna, pesuh, ja khh. Huon. ala 
yht. n. 160 m². Laajasti peruskun-
nostettu v. 2004 – 2008. Kahden 
auton katos/liiteri ja pihasauna on 
rak. v. 2005. Tontti 2830 m². 
Hp. 148.000 €

Sastamala, Kiikka
Veteraanipuistotie 5, ak. 2 h, k, 
wc ja yk. 2 h, k, wc, alk, var. yht. 
n. 125 m². Kellarik. lämpökeskus, 
puul. kattila ja lvv:ssä sähkövas-
tus. Piharak. autotalli, saunatilat 
ja puuliiteri. Tontti 1880 m². Ra-
kennukset ovat kokonaisvaltai-
sen remontin tarpeessa. Kunn. 
vesi ja viemäri. Hp. 39.500 €

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

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

NYT ALKAA OLLA TODELLA 
PULAA ERILAISISTA 
MYYNTIKOHTEISTA, 
VARSINKIN RIVI- JA 

KERROSTALOASUNNOISTA. 
TARJOA MYYNTIIN – 

KYSYNTÄÄ ON!

Huittinen, Kiviranta
Mustikkakatu, 3 mh, oh, th, s, 
psh/wc, vh, wc n. 103 m². Läm-
pökeskus (kaksoispesäkattila), 
erillinen autotalli ja varasto. Tont-
ti 874 m². H. 130.000 €.

Koulut ja kurssit



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

Kid’sistä on kyselty
Viimeviikkoisen  Kid’s action 
night-jutun lukijat ovat ky-
selleet, mistä ihmeestä sala-
peräinen kuorma-auto ja ta-
varat ovat. Timo ja Pirjo Rau-
nio Kiikasta ovat niiden taka-
na. He tekevät 110%:lla upeaa, 
toiminnallista lapsi-ja varhais-
nuorisotyötä tällä seudulla 
ja kauempanakin. Ilman hei-
tä tapahtumien järjestäminen 

olisi paljon haastavampaa, el-
lei mahdotonta näissä mitta-
kaavoissa! Mega-suuret kii-
tokset heille ja kaikille, jotka 
ovat sydämestään mukana täs-
sä toiminnassa. Uusia Action-
iltoja käynnistetään myös pie-
nille paikkakunnille Raunioi-
den ja mm. Kansanlähetyksen 
yhteistyönä. 

Riikka Lindroos

Kiitos Sastamalan 
kaupungille

Selvä kesän merkki on, että 
Vammalan rantasaunan talvi-
uintikausi päättyi jälleen ker-
ran ja vammalalaiset joutuvat 
selviytymään uimarannalla nyt 
ilman saunaa. Vammalan avan-
touimarit haluaa kiittää Sasta-
malan kaupunkia liikuntatoi-
mea ja erityisesti talonmies Esa 
Sjösteniä Vammalan rantasau-
nan kuluneen uintikauden hy-
västä palvelutarjonnasta: löy-
lyä on ollut riittävästi, tilat ovat 
olleet kunnossa ja hyvin siivot-
tuja, kulkureitit avannolle ovat 
olleet hyvin hoidettuja ja, mi-
kä tärkeintä, ihmiset ovat ol-
leet tyytyväisiä eivätkä murehdi 
asioitaan saunalla. Huomattava 
määrä jäsenistämme on myös 
onnistunut avantouinnilla, siis 

yhteiskunnan kannalta halvalla 
tavalla, parantamaan sairauksi-
aan. Rantasaunojen tarjoamat 
palvelut mahdollistavat siis ih-
misten hyvinvointia ja työs-
sä jaksamista. Suomi selviytyy 
juuri näillä eväillä nykyisestä ta-
louslamasta ja väestön vanhene-
misesta johtuvista ongelmista.

Vammalan Avantouimarit 
toivoo Sastamalan kaupungin 
säilyttävän nykyiset kattavat ja 
hyvät rantasaunapalvelut sekä 
kohtuullisen vuokratason jat-
kossakin omien toimintaedel-
lytystensä turvaamiseksi. 

Noin 100 iloista 
Vammalan Avantouimaria 

(maanantaisin ja 
torstaisin Vammalan 

rantasaunalla käyvät)

Millaisen ydinvoimapäätöksen Kari Kairamo tekisi?

Yleisöitä

Ydinvoima esitetään usein 
huipputeknisenä ratkaisuna 
maailman energiaongelmiin, ja 
hiilivoiman korvaamista ydin-
sähköllä perustellaan ilmasto-
näkökulmalla. Nykyisten ydin-
voimaloiden ei kuitenkaan voi-
da sanoa edustavan teknisen 
kehityksen kärkeä.

Vielä 2000-luvun alkuvuo-
sina kaikkien energiantuo-
tantomuotojen tutkimus- ja 
tuotekehitys oli olemattoman 
pientä.  Esimerkiksi kaikki 
suomalaiset ydinvoimalat pe-
rustuvat kevytvesireaktorei-

hin, jotka on alun perin aja-
teltu sukellusvenekäyttöön. 
Niinpä ne ovat rakenteeltaan 
yksinkertaisia mutta haas-
kaavat surutta polttoainetta ja 
toimivat huonolla hyötysuh-
teella. Olkiluodossa rakenteil-
la olevan yksikön eurooppa-
lainen painevesireaktorikaan 
ei paranna polttoainetaloutta 
merkittävästi edeltäjiinsä ver-
rattuna vaan edustaa lähinnä 
vuosikymmeniä vanhan tek-
niikan kasvojenkohotusta.

Ilmastonäkökulmasta on 
huomattava, että nykymuotoi-

nen ydinvoima ei pysty vastaa-
maan kuin murto-osasta muu-
toksista, jotka vaaditaan maa-
ilman kasvihuonekaasupääs-
töjen pitämiseen nykyisellään, 
puhumattakaan päästöjen leik-
kaamisesta.  Reaktoreja ei yk-
sinkertaisesti kyetä rakenta-
maan riittävästi eikä ydinpolt-
toainetta tuottamaan tarpeeksi.

Yritykset ja yliopistot ovat 
tehneet energia-alan tutki-
musta vakavissaan vasta viiti-
sen vuotta, ja panostus kasvaa 
jatkuvasti. Siksi tuntuu oudol-
ta, jos Suomi päätyy juuri nyt 

sitoutumaan vanhaan teknolo-
giaan kahden jättimäisen voi-
malan verran. Suurvoimalat, 
joiden kustannukset keskit-
tyvät rakentamisvaiheeseen, 
haittaavat valmistuttuaan vä-
kisinkin uusiutuvien energia-
lähteiden ja energiansäästö-
ratkaisujen mahdollisuuksia 
päästä maamme markkinoille.

Onneksi 25 vuotta sitten Ka-
ri Kairamo Nokian johtajana ei 
laskenut sen varaan, että langat-
toman tiedonsiirron tutkimuk-
seen uhratut miljardit eivät kos-
kaan tule tuottamaan mitään 

hyödyllistä, ja päättänyt raken-
nuttaa kahta valtavaa lankapu-
helimien tuotantolinjaa. Nokian 
onnistunut päätös on työllistä-
nyt satojatuhansia suomalaisia. 
Kahden ydinvoimalan raken-
tamiseen satsatun euromäärän 
panostaminen uusiin, tulevai-
suuteen katsoviin energiavalin-
toihin voi yltää samaan.

Eveliina Asikainen
Biologi

Jorma Lehtonen
Sähkömagnetiikan 

dosentti

Pienkotien lakkauttaminen
Suuressa osaa maatamme ol-
laan nyt lakkauttamassa van-
hustenhoidon pienkoteja. Pu-
hutaan säästöistä ja tehokkuu-
desta. Kun vanhukset ovat yh-
dessä suuressa laitoksessa tai 
hoitoyhteisössä voidaan hen-
kilökuntaa käyttää tehokaam-
min. On siis todella puhe ”te-
hokkuudesta” ja säästöistä, 
mutta ei ajatella vanhuksia ja 
heidän viihtymistään ja hyvää 
oloaan. Jos vanhus siirretään 
pois kotiseudultaan, ystävien 
ja omaisten tapaaminen vähe-
nee ja vanhus kokee tulleensa 
hylätyksi. Kovien arvojen kun-

nat tekevät näin. Onneksi on  
myös kuntia, joissa inhimilli-
syyden arvot ovat kunniassa.

Tilanne on nyt täällä Sasta-
malassa hälyyttävä. Meillä on 
monta hyvää ja kodikasta pien-
kotia, jossa vanhukset viihtyvät, 
mutta jokainen koti on nyt lak-
kautusuhan alla. Hopun alueel-
la on pienkoti ”Neliapila”, jossa 
vahukset viihtyvät. Se on lähel-
lä palveluja, mutta jostain syys-
tä sitäkin ollaan lopettamassa 
ja vanhukset ollaan siirtämässä 
suurempaan yksikköön.

Sastamalakodilla on pien-
koti ”Esikko”. Tilat ovat siel-

lä kodikkaat ja viihtyisät. Hoi-
toa voidaan tarjota myös yöai-
kaan, sillä Sastamaalkodilla on 
yöhoitaja. Olen pitänyt Sasta-
malakodissa vanhusten kes-
kustelupiiriä, ja Esikon hoita-
jat ovat tuoneet piiriin pien-
kodin tyytyväisiä asukkaita. 
En voi ymärtää, miksi tämä-
kin yksikkö halutaan lopettaa.

Karkussa on pienkoti 
”Karkkukoti”, jossa on seitse-
män ikäihmistä. Elämä siinä 
kodissa on tyytyväisyyden lei-
maamaa. Virikkeitä saadaan 
esimerkiksi ”Karkun kammari” 
toiminnan myötä. Tämä ikäih-

misten piiri kokoontuu joka 
toinen viikko Karkku-kodilla. 
Koti on myös oivallinen har-
joittelupaikka läihoitajaopis-
kelijoille, joiden opiskelupaik-
ka on Karkun kotitalous- ja so-
siaalialan oppilaitoksessa. En 
ymmärrä miksi tämänkin ko-
din toiminta aiotaan lopettaa.

Suodenniemen ikäihmisiä 
ollaan siirtämässä Vamma-
laan. Jos Heikkilän palvelu-
keskus Suodenniemellä on lii-
an iso Lavian vanhusten siirty-
essä pois sieltä, voitaisiin Suo-
denniemellä kunnostaa osa 
kiinteistöstä oman paikkakun-
nan vanhuksille.

Mouhijärven vanhuksille 
ollaan kunnostamassa omaa 

hoitopaikkaa, mutta kunnos-
tuksen ajaksi vanhukset siel-
täkin siirretään Vammalaan.

Sopia kysyy, eikö uuden yk-
sikön rakentaminen Hopul-
le tule kalliimmaksi kuin van-
hojen yksiköiden kunnosta-
minen? 

Tämä aika on pelottava ja 
uhkaava. Arvot ovat kovat. 
Raha ja tehokkuus mitaavat 
kaiken. Aikana, jolloin Suo-
mi oli paljon köyhempi hoi-
dettiin ihmiset inhimillises-
ti. Se sukupolvi, joka maan on 
nostanut hyvinvointiin ansait-
see inhimillisen vanhuuden. 
Toivon, että näistä lopettamis-
päätöksistä luovutaan.

Pirkko Lahtinen
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Lauantai 1.5.Lauantai 1.5.Torstai 29.4.Torstai 29.4.

10.55 Tirkistelevä televisio
11.30 Cadmus ja Hermione
13.35 Kolmas ulottuvuus
14.50 Studio Kotro
15.30 Maailmanmatkaaja 

 arkkitehtuuriretkillä
16.15 Tohtori Åsa
17.10 Darwinin puutarhassa
18.10 Ranskan vastarintaliike
19.05 Arbatin lapset

20.00 Talo Ranskassa
21.00 Abba-dabba-doo!
21.56 Abba The Movie
23.30 Kama sutra (K15)
01.20 Jools Holland show

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 Välikysymys 
 reumahoidosta
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
00.30 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.00 Tosi tarina: 
 Ryssänä Suomessa
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 Rakkauden tähden: 
 Xie ja osmo
13.35 A-studio
14.10 A-plus
14.30 Äitini ja isä
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 Keinu kanssain
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Ulkolinja: Kallis 
 kuningas jalkapallo
22.55 Tv-uutiset
23.00 Tie Guantanamoon (K15)
00.30 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 Ne sanoo meitä köyhiksi
13.45 A-talk
14.30 Lokkisaari
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 MOT: 
 Elektroniikan romuralli
16.25 Tosi tarina: 
 Ryssänä Suomessa
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 Romanikansan laulu
19.30 Tuliportaat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Michael Bublé 
 - supertähti konsertissa
22.00 Katu
23.00 Tv-uutiset
23.05 Kotikatsomo: 
 Hopeanuolet (K11)
23.50 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Hevoskansaa
09.00 Tv-uutiset
09.05 Veli, sisko
09.50 Pohjoinen valo: Ikimetsä
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmisten puolue
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: 
 Allergioiden vitsaus
12.05 Prisma Studio
12.35 Työväenluokka
14.15 Puutarhan lumoissa: 
 Vuoden ympäri
14.45 Dibleyn kirkkoherra
15.35 Paikka yhteiskunnassa
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Rouva pääministeri
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Isot ja pienet
18.45 Avara luonto: 
 Moravajoen varrelta
19.40 Midsomerin 
 murhat (K13)
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto
22.30 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45 Keinu kanssain

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)

06.50 Pikku Kakkonen
07.25 Totte
07.38 Taitavat koirat
07.46 Elmeri: Elmeri ja krokotiili
07.51 Neppajymykerho
08.00 Ville ja Tuure
08.22 Poinzi
08.37 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 Eurovision ’10: Esikatselu 1
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Silminnäkijä: 
 Koulusta eläkkeelle
23.05 Pirunpeli (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.35 Veera vailla ystävää
07.43 Napero: Pikku rumpali
07.50 Pikku Kakkosen posti
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Hui Hai Hiisi
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Mistralin tuulet
11.45 Matkalla maailmalla
11.50 Matkapassi
12.40 Näin tehtiin Lehmän vuosi
12.45 Derrick
13.45 Jumppa: Voimapilates
14.15 Vuoristosairaala
15.00 Tanssikipinä
15.10 Salainen miljonääri
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Meren ihmeellinen elämä
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)
23.50 True Blood (K15)
00.40 Poliisi-TV

07.45 Pikku Kakkonen
07.46 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valtakunta
08.10 Ludovic
08.23 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.24 Futaajat
09.38 Operaatio Hurrikaani
09.45 Barbazan
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Eurovision 2010: 
 Esikatselu 1
12.05 Lassie
13.40 Tähdet kertovat, 
 komisario Palmu
15.15 Puskuri
15.45 Kohti Etelä-Afrikan 
 MM-kisoja 2010
16.10 Riskirajoilla: 
 Amazonia luotaamassa
16.40 Pressiklubi
17.20 UIT 2009 Kivat piipussa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabim Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Kettu
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 The Hunting Party (K15)
23.45 Telinevoimistelun EM
00.15 Yle Live: 
 Parasta kantria 2009

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 Viking Lotto 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 Kauhukeittiö
14.10 Mitä tänään syötäisiin?
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 Euro Hockey Tour: 
 Suomi - Venäjä
19.05 Seitsemän Uutiset
19.20 Euro Hockey Tour: 
 Suomi - Venäjä
19.55 Päivän sää
20.05 Euro Hockey Tour: 
 Suomi - Venäjä
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Aina vaarassa
23.30 Anonymous Rex
01.10 UEFA Europa League
01.40 Televisa

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 E! Hollywoodin 
 tositarinat
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Kauhukeittiö
14.10 Mitä tänään syötäisiin?
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 Kaikkea sitä näkee
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45min Special: Maailman 
 pienimmät muskelit
21.00 Yhdestoista tunti
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Rails & Ties 
 - risteysasemalla
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 Leo
11.15 FUTIS+
11.45 Jalkapalloa: UEFA Europa 
 League -maalikooste
12.15 Musicana Cubana
14.00 Pilanpäiten
14.10 Pilanpäiten
14.15 Lomaräätälit
14.45 Salatut elämät
15.15 Salatut elämät
15.45 Lauantain perheleff a: 
 Dinosaurus
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 Blade Runner: 
 The Final Cut (K15)
00.40 Kasvottomat sotilaat

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
11.50 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 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
11.50 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Tavisnaisesta malliksi
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 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 Avatar
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
11.50 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Tavisnaisesta malliksi
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Kanadan 
 Huippumalli haussa
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: 
 Grand Theft Parsons
22.50 Nelosen uutiset
22.55 Nelosen sää
23.00 Dollarijahti
23.05 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.05 Elokuva: Jackass 
 numero kaksi (K15)
01.45 Ostosruutu

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Veneilyn maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
10.30 Elokuva: 
 Paavo Pesusieni 
 -elokuva
12.15 Snoukkabisnes
13.15 Kyle XY
14.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
14.45 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
15.45 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.15 Kaikki rakastavat 
 Raymondia
16.45 Brittien 
 Gladiaattorit
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Elokuva: 
 Mr. 3000
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Mantsurian 
 kandidaatti (K15)
23.30 Nelosen uutiset
23.35 Nelosen sää
23.40 American Chopper
00.40 Elokuva: 
 Smiley Face 
 - Suu messingillä (K15)
02.25 Ostosruutu
02.40 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
10.00 Milk Bar
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

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.20 Reba
14.45 E! Suoraan kuvauspaikalta
15.15 E! Julkkisbongaus 
 Hollywoodissa

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 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 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
14.25 Reba
14.50 Stylisti Rachel Zoe
15.40 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

10.00 Futurama
10.30 Futurama

11.00 Futurama
11.30 Futurama
12.00 Futurama
12.30 Simpsonit
13.00 Simpsonit
13.30 Simpsonit
14.00 Simpsonit

14.30 Simpsonit
15.00 E! Stailaa kotini!
15.30 Dieetit vaihtoon!
16.30 Mad TV
17.30 Xtra Factor
18.00 Meidän häät
19.00 American Idol

20.00 Gwyneth Espanjassa
21.00 Rimakauhua ja rakkautta
22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
00.55 Teräspallit (K13)
01.25 Petolliset

09.00 Opettaja.tv
10.00 Perunoiden kuumatka

10.03 Opettaja.tv: Pako lomalle
10.04 Olipa kerran keksijä
16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Aivokirurgit
16.55 Ihmeellinen tiede

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

09.00 Opettaja.tv
09.30 Studio Kotro

10.10 En jaksa enää
10.15 Bajo el cielo de Madrid 1-5
16.00 Kolmas ulottuvuus
17.15 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä

18.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut
19.00 Keksintöjen ja ilmiöiden 
 1900-luku
19.30 Pieni moskeija preerialla

20.05 Mitä kulutus maksaa?
20.30 Tohtori Åsa
21.00 Auttaako tiede...
21.50 Kätketty (K15)
23.45 Talo Ranskassa

16.00 TV-arkiston missit 2/4
16.00 1960-luvun Miss Suomet

17.04 Maan aarteet
17.10 Talo Ranskassa
17.55 Löytöretki
18.40 Musiikin muisti 
 - kansansoitinvideot

18.55 Sininen sana
19.00 Zappa
 Plays Zappa
20.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa

21.00 Yhteinen sävel: 
 Elämää juoksuhaudoissa
21.55 Matthew Barney
23.05 Mullan alla (K15)
00.00 Yhteinen sävel -konsertti

10.00 Pykäliä ja purtavaa
10.30 Japania Erinin kanssa

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 Isännän pöydässä
09.00 Superkirja
09.30 Lukuhetki
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Elämän sykkeessä
10.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
11.00 Innoituksen lähteellä
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
13.25 Armon kalliolla

13.55 Uuteen alkuun
 Jeesuksen kanssa
14.55 Benny Hinn
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo
17.15 Taiteilija kuvassa
17.30 Café Raamattu
18.00 Ermot
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Ruokaa ja toivoa
19.00 Kämmenellä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus
20.30 Leo Meller ja ystävät

21.10 Uusi elämä
21.40 Wake Up!
22.25 Katupaimen
22.40 Missä olet?
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta
23.55 Sytkäri
00.25 Kirja
01.00 Seitsemän
01.15 Taiteilija kuvassa
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa
02.30 Kämmenellä

03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus
03.40 Avainmedian uutiset
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Uusi elämä
05.10 Wake Up!
05.55 Katupaimen
06.05 Ylistysliike
06.10 Missä olet?
06.40 Rohkaisua Raamatusta
06.55 Käännekohta
07.25 Sytkäri
07.55 Kirja

08.30 Eliinan eväät
09.00 Koulun jälkeen
09.30 Lentävä talo
10.00 Uudistunut työelämä
10.30 Benny Hinn
11.00 Yliluonnollista
11.30 Nokia Missio
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Cantate!
13.10 Peittämättömin kasvoin

13.40 Pawson
14.25 Myrskyn silmä
15.30 Hillsong TV
16.00 Innoituksen lähteellä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Ruutupyhäkoulu
18.50 Vivasen perhe
 ja koditon kettu
19.00 Kaivo
19.30 Café Raamattu
20.00 Elämän sykkeessä

 -jumalanpalvelus
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Extreme Life
22.10 Extreme Life
22.40 Sinua ylistän ja palvon
23.50 Katupaimen
00.00 Elämän virta
00.30 Koputus
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Ruutupyhäkoulu
02.20 Vivasen perhe
 ja koditon kettu

02.30 Kaivo
03.00 Café Raamattu
03.30 Elämän sykkeessä
 -jumalanpalvelus
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Extreme Life
 Myrskyn ratsastajat
05.40 Extreme Life
 Epäonnen soturit
06.10 Sinua ylistän ja palvon
07.20 Katupaimen
07.30 Elämän virta
08.00 Koputus

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

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Uusi elämä
13.10 Wake Up!
13.55 Katupaimen
14.05 Ylistysliike
14.10 Missä olet?
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Sytkäri
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Eliinan eväät

17.30 Koulun jälkeen
18.00 Lentävä talo
18.30 Uudistunut työelämä
19.00 Benny Hinn
19.30 Yliluonnollista
20.00 Nokia Missio
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Cantate!
21.40 Peittämättömin kasvoin
22.10 Pawson
22.55 Myrskyn silmä
00.00 Hillsong TV
00.30 Innoituksen lähteellä

01.00 Eliinan eväät
01.30 Koulun jälkeen
02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Nokia Missio
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Cantate!
05.10 Peittämättömin kasvoin
05.40 Pawson
06.25 Myrskyn silmä
07.30 Hillsong TV
08.00 Innoituksen lähteellä



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 2.-5.5.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 4.5.Tiistai 4.5.Sunnuntai 2.5.Sunnuntai 2.5.

Keskiviikko 5.5.Keskiviikko 5.5.Maanantai 3.5.Maanantai 3.5.

16.55 Lapset puhuvat
17.00 Pelon kätketyt kasvot
17.54 Maan aarteet
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja

18.30 Tieteen paikka
19.00 Mies joka tiesi liikaa
20.15 Matkaoppaana arkkitehti
20.44 Kootut askeleet: 
 Eeva Muilu

21.00 Elokuvamusiikin lumoissa
21.51 8 mm katse: Marketti
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: 
 Moravajoen varrelta
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Teknokratiapakolaiset
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Saimi & Jalmari
11.45 Ukot
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.05 Geenien kirous
14.05 Ihmiskunnan aarteita
14.20 Ylikomisario Morse: 
 Kainin tyttäret
16.05 Historiaa: 
 Taisteluissa kadonneet
16.55 Viittomakieliset 
 uutiset
17.04 Tv-uutiset
17.08 Tuliportaat
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 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Taskuvarkaiden koulu
22.05 Hiljainen 
 todistaja (K15)
23.45 Uutisikkuna

00.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
05.55 Luvatussa maassa
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 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Linnunratojen kansaa
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: Heräävätkö 
 hirmuliskot henkiin?
19.50 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: 
 Kodit ja kalusteet (K11)
22.20 Uusi Kino: 
 Tuhma Jussi
22.50 Tv-uutiset
22.55 Ulkolinja: 
 Kallis kuningas jalkapallo

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 Onnettomuuden jälkeen
14.00 MOT
14.30 Villit joutsenet
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 Kolme ikijäätikköä
19.00 Kiehtova maailma: 
 Hevosviulun mestarit
20.00 Tosi tarina: 
 Paskaa ja parfyymia
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Sotilaan 
 viimeinen matka
22.15 Pikku-Britannia 
 USA (K15)
22.40 Make up!
23.10 Tv-uutiset
23.15 Prisma: Heräävätkö 
 hirmuliskot henkiin?
00.00 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 Erilaiseksi syntynyt
13.50 Kilpailu 
 pohjoisnavan öljystä
14.20 Ensyklopedia
14.30 Merimetso - piru linnuksi
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
16.00 Avara luonto: 
 Moravajoen varrelta
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: 
 Tyynenmeren sotakoirat
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
08.00 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.01 Hupsisen perhe
09.24 Poinzi
09.40 Late lammas
09.48 Lulu ja lehmä
10.00 Alfred J. Kwak
10.24 Ruohonjuuritasolla
10.30 Summeri
10.46 Kesärakkaus
11.09 Summeri
11.30 Peliuutiset
12.00 Pieni runotyttö
12.50 Tapaus Punahilkka
14.10 Sydänmailla
14.55 Telinevoimistelun EM
15.25 Suomalaiset rallilegendat
15.55 Sisu
16.25 Kohtauspaikka: Luok-
kakuva
16.55 V75-ravit
17.30 Magneettimies
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Lehmän vuosi
20.00 Eksyin Jane 
 Austenin maailmaan
20.47 Tarinateltta esittää
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Kohtauspaikka
22.35 Nora Roberts: 
 Intohimon ansassa (K13)
00.05 Telinevoimistelun EM
00.55 Seksin ABC (K13)
01.20 Sopranos (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.52 Postimies Pate
08.22 Futaajat
08.35 Tohtori Koira
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Summeri
09.56 Kesärakkaus
10.19 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Lapsityrannit
12.10 Jim Salabim Taikashow
12.55 Tartu Mikkiin
13.00 Kahden keikka
14.00 Näin meidän perheessä
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)
23.25 Hädän hetkellä (K13)
00.10 Pressiklubi

06.50 Pikku Kakkonen
07.08 Maltti ja Valtti
07.21 Pikku prinsessa
07.33 Nyt mennään!
07.40 Pompulat
07.46 Neppajymykerho
07.53 Ville ja Tuure
08.17 Lulu ja lehmä
08.24 Animalia
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Riskirajoilla
12.35 Suomi express
12.45 Uutisvuosi
12.55 Hopeakihlajaiset
14.25 Lehmän vuosi
15.15 Kolmen kopla
15.40 Majakan valot
16.10 Lentävät lääkärit
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 Trasselirakastaja
20.50 Suomi express
21.00 Ajankohtainen Kakkonen
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Noiduttu sydän (K15)
23.55 IT-porukka
00.20 Seksin ABC (K13)
00.45 Sisu

06.50 Pikku Kakkonen
07.23 Harri ja Toto
07.34 Puput: Ruutuhyppyleikki
07.43 Pingu: Sirkus
07.48 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotell
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Kotikokkien reseptit
11.55 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 Poika eli kesäänsä
14.15 Uutisvuosi
14.20 Ajankohtainen Kakkonen
15.10 Kohtauspaikka
15.40 Piha kuntoon
16.10 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.05 Trasselirakastaja
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: 
 Leivoksen kuninkaat
00.15 Torchwood (K13)

06.00 Se Oikea
07.30 Ostoskanava
08.00 Palomies Sami
08.15 Disney: 
 101 dalmatialaista
08.40 Tehotytöt
09.05 Code Lyoko
09.30 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
10.00 T.i.l.a.
10.30 Jokakoti.fi 
11.00 Elixir
11.30 Tuomioja ja Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
12.00 Tuure Kilpeläinen: 
 Valon pisaroita
12.05 Salatut elämät
12.35 Salatut elämät
13.05 Pilanpäiten
13.15 Pilanpäiten
13.20 Kaikkea sitä näkee
13.25 Myytinmurtajat
14.30 Patch Adams
16.45 Menestyksen takana:SRV
17.50 National Geographic: 
 Muinaisen Egyptin 
 hautakammiot
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
01.00 Televisa
02.00 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Leo
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
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)
00.40 Televisa

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 E! Hollywoodin 
 tositarinat
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
12.05 Astro-tv
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 E! Hollywoodin 
 tositarinat
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 Viking Lotto 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 Täydelliset naiset
15.20 Kampus Greek
16.15 Samantha
16.45 Hauskat kotivideot
17.45 Suomen 
 Huippumalli haussa
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Sokkokokki
20.00 Hauskat kotivideot: 
 Dollarijahti
20.57 Keno

21.00 Elokuva: Sooloilua
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 FlashForward
00.10 Lost (K15)
01.10 Ostosruutu

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
09.30 Vatsasta maailmaan
10.00 Tavisnaisesta malliksi
11.00 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Kanadan 
 Huippumalli haussa
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Lapsuuteni luuserina
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 Damages
23.15 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Urheilu-uutiset
23.35 Dollarijahti
23.40 Frasier
00.10 Kasarmin naiset
01.10 Ostosruutu

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
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
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen muodonmuutos
15.20 Kanadan 
 Huippumalli haussa
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Lapsuuteni luuserina
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 Suomi D: Mies, joka 
 murhasi Remun veljen (K15)

23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Dollarijahti
23.25 Frasier
23.55 Start!
00.25 Navigare
00.55 Shield - Lain 
 varjolla (K15)

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
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
11.50 Ostosruutu
12.50 Vatsasta maailmaan
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Mitä ruokamme sisältää?
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Kanadan 
 Huippumalli haussa
16.20 Päivien viemää
17.10 Nelosen sää
17.15 Lapsuuteni luuserina
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)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Dollarijahti
23.25 Frasier
23.55 Mad Men (K13)

06.00 Sub chat
07.00 Ostos-tv

10.00 Warner esittää: Batman
10.30 Futurama
11.00 Eläintenhoitajat
11.30 Elämää eläintarhassa
12.05 Meidän häät
13.00 Ruotsin 
 huonoimmat kuskit

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

21.00 Independence Day - 
 maailmojen sota
23.50 Tosipaikka: Pakko-
 mielteiden vangit
00.50 Yli synkän virran
01.45 Tähtiportti
02.35 Sub chat

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
14.15 Reba
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 Paholainen 
 pukeutuu Pradaan
23.10 Teräspallit (K13)
23.40 Num3rot

07.00 Uki
07.05 Mansikka-Marja

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
13.40 Reba
14.05 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
14.20 E! Lähikuvassa 
 Denise Richards
14.45 E! Uskomattomat 
 muodonmuutokset

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

09.40 1960-luvun Miss Suomet
10.45 Matthew Barney

11.55 Forsytein taru
12.50 Francon aika
13.55 Auttaako tiede...
14.45 Yhteinen sävel
15.40 Työttömän tragedia

16.35 Matkaoppaana arkkitehti
17.00 Kaikkien aikojen mainosmies
18.00 Rashomon 
 - paholaisen temppeli
19.25 Bella fi gura

20.25 Ruumiin musiikkia
21.20 Boris Eifman
22.40 Arbatin lapset
23.30 Zappa Plays Zappa
00.25 Elokuvamusiikin lumoissa

04.00 Teematieto
16.00 Keksintöjen ja 

 ilmiöiden 1900-luku
16.30 Tieteen paikka
17.00 Historia: 
 Ranskan vastarintaliike
17.53 Sininen sana

18.00 Pienet ballerinat
18.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
20.15 Löytöretki

21.00 Jools Holland show
22.00 Tabu (K13)
22.30 Kino Kauko: 
 Maa vailla naisia (K15)
00.00 Teematieto

04.00 Teematieto
12.00 La Famiglia Montalcino 1-8

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

 meriseikkailut
17.54 Maan aarteet
18.00 Naiset, jääkiekko ja uskonto
19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
20.00 Salapoliisijuttu

21.00 Historia: Koraani
21.50 TV-arkiston missit 3/4
21.50 1970-luvun Miss Suomet
23.00 Abba-dabba-doo!
00.00 Löytöretki

16.00 Pykäliä ja purtavaa
16.30 Aivokirurgit

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 Elämän sykkeessä -
 jumalanpalvelus
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset

12.40 Israel puhuu
13.10 Extreme Life
13.40 Extreme Life
14.10 Sinua ylistän ja palvon
15.20 Katupaimen
15.30 Elämän virta
16.00 Koputus
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous
 - Pirkko Jalovaara
19.30 Kirja

20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti
 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Jumalan juoksutytöt
22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Uudistunut työelämä
23.00 Kämmenellä
23.30 Varustamo
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous 

 - Pirkko Jalovaara
03.00 Kirja
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti 
avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta 
-Matti Vuolanne
05.00 Jumalan juoksutytöt
05.30 Marttyyrien ääni
06.00 Uudistunut työelämä
06.30 Kämmenellä
07.00 Varustamo
07.30 Derek Prince
08.00 Elämän sykkeessä

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus
09.30 Parantava rukous
11.00 Kirja
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Jumalan juoksutytöt
13.30 Marttyyrien ääni
14.00 Uudistunut työelämä

14.30 Kämmenellä
15.00 Varustamo
15.30 Derek Prince
16.00 Elämän sykkeessä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Israel puhuu
17.30 Superkirja
18.00 Lasten Taivas
18.30 Reunalla
19.00 Käännekohta
19.30 One Way
20.15 Itäraportti
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News

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

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

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

13.10 Sytkäri
13.40 Kaksi todistajaa
14.10 Armon kalliolla
14.40 Syvällisesti Sinun
15.10 Ikuista rakkaus!
15.55 Kuukauden kalastaja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Nokia Missio
17.30 Superkirja
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä
19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer

19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Uusi Testamentti avautuu
21.55 Sanan silta
22.25 Elämän sykkeessä
23.25 Missä olet?
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 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 Sanan silta
05.55 Elämän sykkeessä
06.55 Missä olet?
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.55 Kaivo
08.25 Pelastusrukous

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

13.30 Kosketus
13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Ruokaa ja toivoa
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25 Pelastusrukous
15.30 Koulun jälkeen
16.00 Lentävä talo
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia
18.20 Laululautta
18.30 Elämän virta

19.00 Derek Prince
19.30 Lähetyskäsky. Nyt.
20.00 Juuret lähteellä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Tie on valmis!
21.40 Sytkäri
22.10 Kaksi todistajaa
22.40 Armon kalliolla
23.10 Syvällisesti Sinun
23.40 Ikuista rakkaus!
00.25 Kuukauden kalastaja
00.55 Pelastusrukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät

01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Lähetyskäsky. Nyt.
03.30 Juuret lähteellä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Tie on valmis!
05.10 Sytkäri
05.40 Kaksi todistajaa
06.10 Armon kalliolla
06.40 Syvällisesti Sinun
07.10 Ikuista rakkaus!
07.55 Kuukauden kalastaja
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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-talo, 
Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemäen 
AA Tulkkilantie 4 (terv. kesk. ala-
kerta) pe klo 19. Auttava p. 040-
8283847. www.suomen-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. Äitienpäiväas-
kartelukurssi kirjaston päädys-
sä ke 28.4. ja pe 7.5 klo 16-17.30. 
Kokkikerholaiset kutsuvat äitin-
sä kahville ti 4.5. 4H-työpalvelu 
auttaa kodin pienissä askareissa. 
Työn tilaukset Pokulta. Lisätieto-
ja kaikesta toiminnasta Pokulta 
p. 0500-497453 tai kotisivuiltam-
me www.4h.fi /kiikoinen-lavia

EL Kiikoisten yhdistys. Jäsen-
tilaisuus 3.5. klo 13 OP:n kerho-
tiloissa. Liikuntavastaava Päivi 
Lumme tulee kertomaan liikun-
nan ja tasapainon tärkeydestä 
ikäihmisille.Tervetuloa.

EL Vammalan yhdistys. Vapun 
vastaanottajaiset laulun, mu-
siikin ym. ohjelman merkeissä 
Vammalan seuratalolla pe 30.4. 
alkaen klo 12 tarjoilulla. Tervetu-
loa. Talkoot alkaa klo 9. EL Parka-
non yhdistyksen 30-vuotisjuhla 
Käenkosken huvikeskuksessa to 
20.5. klo 13. Tarjoilu klo 12 alka-
en. Ohjelmaa ja tanssia, laittakaa 
muistiin.

EL Äetsän Yhdistys. Yhdistys  
järjestää retken Puurijärven lin-
tutornille ke 5.5. klo 14. Lähtö Kii-
kan Uimahallilta klo 13, Pehulan 
torilta klo 13.15. Kämmäkän kou-
lulta lähtijät klo 13. Kimppakyy-
dit. Hyvä kävelypolku tornille n. 
800 m. Paikalla makkarat ja me-
hua. Nyt joukolla liikkeelle luon-
totapahtumaan, kiikarit mukaan.

Eläkeliiton Huittisten yhdis-
tys. Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys kutsuu vapunaaton viettoon 
Vammalan Seuratalolle pe 30.4. 
alkaen klo 12. Kahvi, voileipä- ja 
kakkutarjoilu. Ohjelman jälkeen 
simaa ja munkkeja. Tanssia Pen-
tin ja Auliksen tahtiin. Lähdem-
me omilla autoilla klo 11.30 Huit-
tisten linja-autoasemalta.

Eläkeliiton Mouhijärven yh-
distys. Kuukausikooontuminen 
ti.4.5. klo 12 Osuuspankin koko-
ustilassa. Käsitellään jäsenistön 
tekemiä aloitteita, vierailijana 
Anja Alakalhunmaa aiheenaan 
kuulonhuolto. Kaikille avoin 
muistikerho ke 5.5. klo 13 OP:n 
kokoustilassa, ohjaajana Marita 
Pitkänen ja aiheena muistikuvat. 
Huomaa muuttunut kellonaika.

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Kerhoilta ti 4.5. klo 18 
alkaen Vammalan Seuratalolla.

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys. Kesäkuntoilun avaustapah-
tuma Matinlammella su 2.5. klo 
15. Tarjoilua. Tule mukaan!

Huittisten Eläkeläisyhdistys-
ten yhteistyötoimikunta ”He-
ly”. Luennointi kaupungintalolla 
5.5. klo 13. Aiheet: edunvalvonta 

ja hoitotestamentti, kahvitarjoi-
lu. Ulkoilupäivä vanhalla urheilu-
kentällä 24.5. Kesäretki 1.7. Arbo-
retum, Muurlan lasimyymälä. Sa-
lon iltatori ja ruokailu. Ylistenjär-
vi 16.8. Elojuhlat 26.8. Ruskaretki 
Leville, jos lähtijöitä on, sis. ruo-
kailut ravintolassa, majoitus, aa-
miaiset ja matka, 1. yö Oulussa, 
matka on edullinen. Kesto 5 vrk. 
Soita p. 040-5230184 tai 040-
8617111. Ilm. tapaht. lisää myöh.

Huittisten Kristilliset eläkeläi-
set (KRELL). Kaariranta ma 3.5. 
klo 12.45. Kgintalolla ke 5.5. klo 
13 luento edunvalvonnasta ja 
hoitotestamentista (Hely). Ystä-
väseurat Kauvatsan srk-talossa to 
6.5. klo 14, terveiset Novgorodis-
ta, lähtö ent. postilta klo 13.15. 

Huittisten kunnalliset JHL. Jä-
senet voivat käydä elokuvissa tou-
kokuun-elokuun aikana kerran 
maksutta jäsenkorttia näyttäen. 
Elokuvateatteri KINO 1-2, Sahaka-
tu 2, Huittinen. Elokuvatarjontaan 
voi tutustua www.kinoset.fi .

Huittisten seudun eläkeläiset. 
Vierailukutsuja: Jokioisten Rehti-
lään ti 11.5. klo 11. Huittisten Eläk-
keensaajat iltapäivävierailulle ke 
12.5. klo 12. Ilm. ja lähtöajat myöh. 
Johtokunnan kokous ja kerho to 
6.5. klo 11 Runko II ay-tila. Kunto-
salivuorot jatkuvat pe klo 12-13. 
Muistathan omat iltapäiväkutsut 
ti 4.5. klo 11 Huhkolinnassa.

Huittisten seudun hengitysyh-
distys. Ti 4.5. klo 17 painonhallin-
taryhmä Huittistuvalla. Ke 5.5. alk. 
kesäpyöräilyt yhd. Sydänyhdistyk-
sen kanssa. Lähtö klo 18 Huhkolin-

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 16 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Eija Santala
Sastamala.

Oikea vastaus:
Liekoranta, Sastamala.

Palkinto on noudettavissa
Liekorannasta Sastamalasta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

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

JÄRJESTÖT

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 30.4.

VAPPULOUNAS 
KAHDELLE

Palkinnon 
lahjoittaa:

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 28.4.Keskiviikko 28.4.
Ilpo, Tuure, Ilppo

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 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 29.4.Torstai 29.4.
Teijo

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 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 30.4.Perjantai 30.4.
Mirja, Miia, Mira, Mirva, Mirka, 

Mirjami, Mirkka

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Tur-
pakäräjät. Numero studioon 0700-94433. 
Lähetykseen soittaneiden kesken arvo-
taan palkinto. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05-11.00 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen uutisia. 
12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 Radio 
Top 20. Paikallisradioiden soitetuimmat 
levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 15.05 
Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00 Muistojen sävelet. 

Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja paikalli-
suutiset. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 1.5.Lauantai 1.5.
Vappu, Valpuri

suomalaisen työn päivä

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.30-8.40 Tuokio 
tenaville. 9.05 Radio Top 20. 11.05 Viikon 
varrelta. 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 2.5.Sunnuntai 2.5.
Vuokko, Viivi

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 paki-
noiden viikkokooste. 13.05 Viikon varrelta. 
17.05 Listasuosikit. 19.05 Radio Top 20. 
22.05 Muistojen sävelet. 23.00 Musamylly 
soi läpi yön.

Maanantai 3.5.Maanantai 3.5.
Outi

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Man-
tan aamupala. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän biisi-
paketti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. Pai-

kallisradioiden 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. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 4.5.Tiistai 4.5.
Roosa, Rosa, Ruusu

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 6.00 Muistojen sävelet. 7.05 
Aamuhartaus. 7.15 Mantan aamupala. 
9.05 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Listasuosikit. 14.05 Tänään 
tiistaina. 15.05 Iltapäivän iskelmäka-
ruselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 

17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikalli-
suutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Musamylly 
soi läpi yön.

Keskiviikko 5.5.Keskiviikko 5.5.
Melina, Maini

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.

nan edestä. La 8.5. olemme torilla 
yhd. Syöpäyhdistyksen po:n kans-
sa. Myytäviä tuotteita vastaanote-
taan klo 9 alk. Klo 10 alk. muurin-
pohjalettuja, kahvia, arpajaiset.

Huittisten seudun Koirayhdis-
tys. Näyttelykurssi alkaa ke 5.5. 
Huittisten Seppälän takana klo 
19, vetäjä Tarja Vesala. Ilm. Jani-
kalle, jasu@huittinen.com 3.5. 
mennessä. Agilityn alkeiskurssi 
torstaisin alkaen 3.6. klo 18-19. 
Kysele vapaita paikkoja Sannil-
ta, p. 040-5351890. Mejä-kurssi 
Huittisissa. Teoria ke 5.5. klo 19. 
Käytännössä jälkien teko pe 7.5 
ja jäljestys la 8.5. Koirat mukaan 
vain lauantaina. Ilmoittautumi-
set miel. sähköpostitse Hennal-
le kukkakaali83@suomi24.fi  tai 
050-3585703.

Huittisten Sosialidemokraa-
tit. 1.5. klo 11 käynti vakaumuk-
sensa puolesta kaatuneiden hau-
dalla. Kokoontuminen kappelille 
10.45, josta kulkue haudalle. Juh-
la srk-keskuksessa heti haudalla 
käynnin jälkeen. Tervetuloa!

Huittisten työväenperinneyh-
distys. Seppeleenlasku toveri-
haudalla vapunpäivänä klo 11. 
Paikalle viimeistään 10.45.

Huittisten Vasemmistoliitto. 
Valtuutetut ja johtokunnan jä-
senet paikalle K-supermarket 
Lautturin edustalle vapunaat-
tona pe 30.4. klo 13-15. 20-vuo-
tis kahvitarjoilu. Toverihaudalla 
käynti vapunpäivänä 1.5. klo 11 
Paikalle viimeistään 10.45.

Illon kyläseura. Johtokunnan 
kokous Seukulla ma 3.5. klo 
18! Paikalle varsinaiset ja varat! 
Muutkin kyläläiset tervetulleita!

Keikyän Eläkeläiset. Huittis-
ten Seudun Eläkeläiset kutsu-
vat sopeutumaan vapun jälkei-
seen elämään Huhkolinnaan ti 
4.5. klo 11 (ohjelma klo 12). Huit-
tisten Eläkkeensaajat toivottavat 
tervetulleiksi Vampulan Jukolaan 
ke 12.5. klo 12. ”Kimppakyydit”. 
Kevään viimeinen Boccia Nuori-
sotalolla ti 11.5. klo 14. Ulkopelit 
alkavat Honkolan kentällä ti 8.6. 
klo 14. Kuopion retkelle 15.-17.6. 
vielä tilaa. Ilm. to 29.4. menn. Toi-
nille tai pj:lle. Myös yhdistyksen 
ulkopuoliset ovat tervetulleita.

Keikyän kyläseura. Siivoustal-
koot saunarannassa ke 5.5. klo 
17 alkaen. Haravat mukaan.

Keikyän MS Eräveikot. Talkoot 
ampumaradalla ke 5.5. klo 17 al-
kaen. Aiheena hirvitaulujen kun-
nostusta ja aidan pystytystä.

Kiikan Riento. 3. sarjamaastot to 
29.4. klo 18 Kiikan koululla. Sarjat 
3-5-7-9-11-13-15-17-N/M. 4. sar-
jamaastot ke 5.5. klo 18 Hopun 
pururadalla. Huom viikonpäivä! 
To 6.5. klo 18 pm-maastot N/M 
17-19-N/M sekä veteraanisarjat 
Kiikan koululla.

Kiikoisten metsästäjät. Aksun 
hirvi 4+6 100 m su 2.5. klo 15.

Lavian Martat. Martat järjestää 
yhdessä srk:n kanssa Vappukah-
vilan torilla 30.4. alkaen klo 9 yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 

Levon metsästysseura. Puutal-
koot seuran majalla ke 28.4. klo 
17. Kaikki mukaan. Ke 5.5. pihan-
siivoustalkoot klo 16 alk. To 6.5. 
klo 17 Seuran hirvi 4+6 ja Luodik-

ko 5+5 Matinsuolla. Valvoja Erk-
ki Koivu.

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Seukun pihan siivoustalkoot to 
29.4. klo 18. Lehtiharava mukaan. 
Lopuksi talkookahvit. 9.5. äitien-
päivälounaspöytä. Ruuanlaitto-
talkoisiin (8. ja 9.5.) voit ilm. Kat-
jalle p. 040-5135527 3.5. menn. 
Johtokunnan palaveri ke 5.5.

MLL Kiikoinen. Vapputapah-
tuma Toukolan koululla pe 30.4 
klo 16-19. Ohjelmassa maksuton 
lasten liikennekaupunki (3-12 v.), 
poniajelua, vappupalloja, buff et-
ti, drifting-auton esittely. Paikan 
päällä tapaat myös paloauton, 
poliisiauton ja ambulanssin. Las-
ten laulu- ja liikuntakerho Tou-
kolan koululla maanantaisin klo 
17.30-18.15. Perhekahvilassa kir-
jaston talossa tavataan tiistaisin 
klo 9.30-11.30. Lisätietoja toimin-
nastamme www.mll.fi /kiikoinen

MLL Lavia. MLL:n Kevätilo-ke-
räys lipaskeräyksenä 16.4.-16.5. 
Lippaita paikallisissa liikkeissä. 
Keräystempaus kauppojen edus-
talla to 29.4. Keräystuotto lavia-
laisten kriisiperheiden auttami-
seen! Perhekerho srk-kodilla per-
jantaisin klo 11-13. Tulossa myös 
iltaperhekerho! Seuraa toimin-
taamme myös kotisivuilta osoit-
teesta: http://mll-lavia.arkku.net/

MLL Mouhijärvi. Perhekahvila 
ma 3.5. klo 10-12 srk-talolla. Ke-
vään viimeinen Naperojumppa 
4.5. klo 17.45 Häijään koulun ken-
tällä. Vuoden Äiskä 2010 ilmian-
toja osoitteessa mllmouhijarvi@
gmail.com. Laita oma ilmiantosi 
perusteluineen 6.5. menn. Lisää 
tietoa toiminnasta nettisivuilla.

MLL Tyrvään-Vammalan yhdis-
tys. To 29.4. klo 10-14 Vappupal-
lomyynti Nuorisotalo Pilvessä. 
Mikäli palloja jää, myös vapun-
päivänä torilta. Ke 5.5. perhekah-
vila Pilvessä klo 10-13. Ohjelmas-
sa äitienpäiväaskartelua. Terve-
tuloa! Olethan muistanut varata 
Ninalta paikkasi kesäretkelle! Li-
sätietoja www.mll.kopteri.net.

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Boccia Yhteisk. huomenna klo 
16. Suosittu muistikerho jatkuu 
OP:lla ke 5.5 klo 13 (huom! aika). 
Aiheena Muistikuvat.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki avoinna pe 30.4. klo 9- 12. 
Hopuntie 1.

Pehulan Seudun Kyläyhdistys. 
Kylänraittien ja tienvarsien sii-
voustalkoot ti 4.5. alkaen klo 8, 
jolloin jätesäkkejä saa Pehulan 
torilta. Kyläkuva siistiksi!

Sarkia-Seura. 30.4. klo 18 Sar-
kia-museolla haravointitalkoot 
ja Mimmin päivät. 

Sastamalan 4H-yhdistys. Häi-
jään Liikuntakerhon päättäjäiset 
Otamuksella to 29.4. Lähtö Häi-
jään koulun pihasta klo 17, paluu 
noin klo 19. Vanhemmat myös ter-
vetulleita. Oma kyyti. Jos ei omaa 
kyytiä tai et pääse kaverin kyydil-
lä niin soita Iidalle 040-5930047. 
Kerhot viikolla 18: Ma 3.5. klo 15-
16.30 Vammalan Seukku, klo 17-
18.30 Suodenniemen Urheilutalo 
ja Sammaljoen kerho kokoontuu 
Pistoolinmäentien laavulla, ti 4.5. 
klo 17-18.30 Pehulan koulu, Ter-
vamäen koulu, Salokunnan kou-
lu ja Stormin kerho kokoontuu 

RallyShopin pihassa (ent. Yökyö-
peli), josta patikoidaan metsäret-
kelle, ke 5.5. klo 16.30-18 Häijään 
koulu, klo 17-18.30 Illon koulu ja 
Tyrväänkylän Pikkupirtti, to 6.5. 
klo 17-18.30 Uotsolan kerho Ne-
lismestassa ja klo 18-19.30 Hep-
pakerho1 Lesosen tallilla, Met-
sänviljelykurssi yhteistyössä met-
sänhoitoyhdistyksen ja metsäkes-
kuksen kanssa Karkussa la 8.5. klo 
9-14, ilm ja tied. 6.5. mennessä p. 
040-5737585/Outi.

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Saapuneita kutsuja: Eläkeliiton 
Vammalan yhdistys Seuratalolle 
30.4., Huittisten Eläkkeensaajat 
Vampulan Jukolaan 12.5. ja Kiu-
kaisten Eläkkeensaajat Panelian 
Työväentalolle 26.5. EKL:n Sata-
kunnan piirin kirkkopäiville 6.5. 
Nakkilassa linja-autokuljetus. Lin-
ja-auto ajaa reittiä: Superin pysäk-
ki klo 9.30, Vammalan linja-auto-
asema klo 9.40, Kiikan Uimahalli 
klo 9.50. Kolmen piirin kesäjuhlaa 
vietetään Ulvilassa Ravanin juh-
lahallilla 18.5. Ilm. Untolle p. 044-
9388729. Johtokunnan kokous 
Vammalan Seuratalolla 4.5. klo 13.

Sastamalan Opiston kirjoitta-
jayhdistys. Runoiltaan ma 3.5. 
Jaaran kylätalolle lähtijät. Yhteis-
kulj. opiston pihasta klo 17.15. 7 
lausujaa on jo ilm.  Kaikki jäsenet 
tervetulleita. Tilaisuus kaikille il-
mainen, yhdistys maksaa jäsenten 
matkan. Varaa paikkasi pj:lta to-il-
taan menn.  p. 050-5432889. Jos 
Nuorten sanataidekoululaiset läh-
tevät mukaan, heille oma kuljetus, 
josta sovitaan erikseen.

Sastamalan Sosialidemokraatit. 
Pe 30.4. klo 19 Vapun iloiset vas-
taanottajaiset kaupungin ranta-
saunalla. La 1.5. klo 9 kunniakäyn-
nit vakaumuksen puolesta kaa-
tuneiden hautamuistomerkeillä 
Vammalan Roismalassa, Karkussa, 
Keikyässä, Kiikassa (9.30) ja Mou-
hijärvellä. Klo 13 vappujuhla Syl-
vään koulun auditoriossa. Yleisö-
kahvitus klo 12.15-13. Ohjelmas-
sa mm. torvisoittokunta, lauluryh-
mä, musiikkia. Juhlapuhe Hanna 
Tainio, hall. ylilääk. dosentti. 

SPR Ystävänpirtti. Avoinna arki-
sin 10-15. Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5. La 8.5. Punaisen Ristin vii-
kon toritapahtuma Vlan torilla alk. 
klo 9. Tapahtumassa mm. muu-
rinpohjalettuja, lapsille ongintaa 
ja ilmapalloja. Ma 3.5. klo 13 Yh-
teislaulua. Ti 4.5. klo 13 Bingo! Ke 
5.5. klo 13 Tietokilpailu, klo 15 Kul-
takerho. To 6.5. klo 9 Käsityöpiiri, 
klo 12 Lukupiiri alkaa Sirkka-Liisa 
Piiraisen vetämänä. Pe 7.5. Tarjo-
amme Henryn päiväkahvit, klo 13 
Hengellinen tuokio.

SPR Vammala. Ea-ryhmä ko-
koontuu 4.5. klo 18 pirtillä, Mart-
tilankatu 1. Illan aiheena mm. ky-
pärän irroitus, liik. onnet. uhrin 
autt. huom. asiat,  sekä mahd. ns. 
yllätysnumero. Tervetuloa kaik-
ki ea-toiminnasta kiinnostuneet.

SPR:n Äetsän osasto. Jäsenet 
perheineen: Tervetuloa ti 4.5. klo 
14-18 tutustumaan uusiin tiloi-
himme Hoipolle, os. Hoipontie 
2 (Kemira Chemicalsin alueella). 
Mukana SPR:n Satakunnan piirin 
osastokummi. Kahvitarjoilu. 

Stormin metsästysseura. Sii-
voustalkoot majalla 29.4. klo 17.30 
omat työkalut mukaan, sateen sat-
tuessa jatketaan 3.5. klo 17.30.

Suunta-Sepot. Suunnistuskou-
lu jatkuu Kiikan koululla ti 4.5. klo 
18. Siimariharjoitus. Tervetuloa!

Tyrvään Martat. Ti 4.5. klo 18 Me-
nemme tutustumaan Käsityöpuo-
ti Silmu & Solmuun, Puistokatu 18.

Vammalan Eläkkeensaajat. Par-
kanon kutsuille ke 5.5. linja-auto 
Lauhamon talleilta klo 9.30 ja linja-
autoasemalta klo 9.45, ajaa palo-
aseman kautta. Vielä mahtuu mu-
kaan, soita Maire p. 0500-831624.

Vammalan Invalidit. Kirkkopy-
hään ilm.; Jumalanpalvelus klo 
10 Tyrvään kirkossa, jonka jälkeen 
ruokailemme srk-talolla. Ma 3.5. 
keväinen Liljan jumppa Seukulla 
klo 17.30. To 6.5. toimitilassa varapj 
Terttu Karppanen opastamassa, 
mahdollisuus tutustua esim. Inva-
lidiliittoon netin välityksellä. Lau-
luilta ma 10.5. klo 17.30 Seukulla. 
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Vammalan Karjalaseura. Ke-
vään viimeinen tarinatuokioilta 
ti 4.5. klo 18 Osuuspankin koko-
ushuoneessa. Lauluin ja runoin 
kesää vastaan. Ota mukaan oma 
mielirunosi. Kesäretkelle lähdem-
me ma 7.6. Kangasalan seudulle. 
Kohteina mm. Kulttuurikeskus Äi-
jälä, Marjamäen Pajutila ja Rönvi-
kin Viinitila. Tied. ja ilm. Paula 040-
7527445 tai Irja 050-3579657.

Vammalan Metallityöntekijät 
ao 345. Ammattiosaston veteraa-
nit kokoontuvat toimitilassa ke 5.5. 
klo 13 alk. Jäsenhuoltaja päivystää 
toimitilassa ke 5.5. klo 18-19. Am-
mattiosaston toimikunta kokoon-
tuu toimitilassa to 6.5 klo 18 alk.

Vammalan Retkeilijät. Johtokun-
nan kokous varastolla ma 10.5. klo 
8. Kevään viimeinen avantouin-

ti ti 27.4. klo 16-20 ja samana päi-
vänä 1. pyöräretki Hourunkoskelle 
klo 17.30 kaupungin rantasaunal-
ta, kahvitus ennen lähtöä. Voit tul-
la mukaan myös lukion pihasta. Ti 
4.5. pyöräily Lantulaan Rusun laa-
vulle 17.30 lukiolta, makkaraeväät. 
Ti 11.5. Keikyään Sirkka Wigrenille, 
lukiolta 17.30, kahviraha mukaan! 
Siivoustalkoot Ritajärven mökillä 
ma 2.5. alk. klo 14 - iltaan asti. Tar-
jolla makkaraa ja mehua, ota omat 
kahvit termariin ja siivousvälineitä.

Vammalan seudun taideyhdis-
tys. Huom! Ensi su 2.5 Taideran-
nassa ei ole avoimia ovia.

Vammalan seudun Voima. 3.  
sarjamaastot to 29.4. klo 18 Kiikan 
koululla. Sarjat 3-5-7-9-11-13-15-
17-N/M. 4. sarjamaastot ke 5.5. klo 
18 Hopun pururadalla. Huom. vii-

konpäivä! 9-15 v., muistakaa ilm. 
piirimaastoihin. Kisat ovat Raumal-
la to 13.5. klo 11. Yhteiskulj., tied. 
Leila p. 050-3433910. To 6.5. klo 18 
pm-maastot Kiikan koululla.

Vammalan Venekerho. Muistat-
han: lipunnosto ja kesäkauden 
avaus su 2.5. klo 12 kerhon sata-
massa Sylvään rannassa. 

Äetsän Invalidit. Kesäteatteriretki 
Ikalisiin ”Lemmenhotelli Mimosan 
Hipiä”. Retki on 8.7. Sit. ilm. Vapun 
jälkeen. Kesäretki Karjalohjalle Kyl-
pylähotelli Päiväkumpuun 31.7.-
1.8. Matkalla poikkeamme Fiskar-
sin Ruukissa ym. Kysele ja soita Va-
pun jälkeen hallituksen jäseniltä 
tai soita p. 050-4667281.

Äetsän UA. Kilpailukokous 28.4. 
klo 18 Osuuspankilla ja kahvetarj.

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.

Fiat Tipo 1.4 -90, ajettu 186 t, 2 
renkaat, ajoaikaa 2/2011 saak-
ka h. 300 e puh. 040-5176187.

Maitten vuokr. vuoksi Ford 
5000, Ferguson 135 traktorit ja 
työkoneet. P. 0400-634977.

Ford Mondeo 1.8 Ambient 
sedan aj. vain 54 tkm vm-03. 
Täydellinen huoltokirja. Hinta 
9600,-. P. 040-5965884.

Honda CBR 125 -08 aj. 3100 
km hp. 2500 e. P. 040-8401755.

MB 190D -87 kats. 12/09 ajet-
tu vain 370 tkm siisti ruostee-
ton hyvä käyttöauto! H. 1450 e 
vaihto halv. P. 0500-998246.

MB C180 -94. Hyvä, siisti, 
huollettu, h-kirja 3200 e. 040-
4112713.

Mersu vm-90 diesel, vaihto 
kippikärryynkin. 0500-936582.

Mikro-auto Raket runko Mevi 
Pontt. 1000 e. P. 0400-773749.

4-ovinen Opel Kadett vm-85 
leima ok h. 550 e. 040-7637263.

Myydään edullisesti toimiva 
peltoskootteri. 040-5698409.

Skootteri Keeway Focus -06 
Musta siisti 1. om h. 660 e. Puh. 
0400-627436, Sastamala.

Siisti -07 Skootteri SYM Jet 
Sport 50 S. Väri musta/valkea. 
Ajettu 5400 km. H. 1100 e Köy-
liö. Puh. 040-7022813.

Toyota Avensis 1.8 sedan -99 
aj. 220 tkm, 2 renk. vetok. siisti, 
h. 4100 e, p. 045-1384876.

Volvo V70 D5 -06 aj. 185 tkm, 
hp. 11800 tax freenä, verollise-
na hp. 16500 e. Suzuki Marain-
der vm. -99 hyvillä varusteil-
la. Hp. 5850 verollisena. 0400-
736716.

MYYDÄÄN
kiinteistöt

OK-talo 2 krs. Karkussa 3h+k+ 
wc+kuisti eril. ulkorak., jos-
sa ph+sauna lat. läm. + pu-
kuh. + wc 1300 m2 tont. mar-
jap. + omenap. Kaupungin ve-
si + viemäri + oma kaivo. Tied. 
040-8381024.

MYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloit-
tain ja säkeittäin: Nikola, Van 
Gogh, Kulta, Annabella. Pork-
kana. Äetsän torilla pe 30.4. 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.

4 MT alu-vaihtolava, lavas-
sa Ferrari 1500 S -nosturi. Hp. 
3000 e. Hiab 650 nosturi hp. 
2500 e. Puh. 0400-633219.

H-auton peräkärry 390x164 
4 v. vanha hyvä h. 600 e. 050-
3647551.

Heinää pikkupaaleissa Suo-
denniemen Heinijärvenmaas-
sa. 040-5154112.

Heinää pyöröpaaleissa Huit-
tisissa. P. 040-5437866.

Jalasmökki kattoterassilla. 
Puh. 040-7700133.

Jääkaappi-pakastin 228/108 l 
Ahma takuuta jäljellä 05/11 as-
ti. H. 200 e. P. 0500-998246 kul-
jetus tarvittaessa.

• Säle-, rulla- ja puukaihtimet • 
Parvekekaihtimet • Pimennys-
verhot • Ikkuna- ja terassimar-
kiisit • Taite- ja peiliovet • Au-
rinkokalvot • Verhokiskot Kaih-
din Sampo, Sammonkatu 18, 
Tampere 03-2550858, 0400-
736716.

Katettu puuvene 6x2 m keski-
moottori Vire 7 hv, rantatraile-
ri hp. 1000,- puh. 0400-771738.

Sekunda vaaleanharmaa kat-
topelti 5,50 e/m2. Sekamit-
takattopelti 4 e/ m2. FinnPelti 
050-3733113.

Mustia, katolla olleita Ormax 
kattotiiliä edullisesti n. 1500 
kpl + 130 harjatiiltä. Tee tarjo-
us. P. 040-5412362.

Koivukuitua polttopuuksi. 
Puh. 0400-630223.

Metsäkuormain Hakki 1600 
puh. 0400-627436 Sastamala.

Moottoripyöräkypärä lähes 
uusi 50 e. 040-7522642.

Huoll. mummonpyöriä, kun-
topyörä Bremshey Sport uu-
denver. Puh. 03-5133138.

Paperisäkkejä, 20&25 kg, sis.
muovit., 90*60*12, kanisterei-
ta, uusia, 10 l, elint.kelp. P. 03- 
5135363, 040-5080354.

Paripyörät 13.6-36 Nokia/ra-
ju, Antti-Sampo 400-äes (vä-
hän käytetty), Överum 3-siip. 
aurat, lietteensekoituspotku-
ri, Opel 14” alumiinivanteet. P. 
050-5182488.

Peltolannoite 149 e/ha. Mak-
su ilman korkoa 1.10.2010. 
Myös luomulle. P. 050-2694 ja 
050-3378400 www.biosuomi.fi 

Pirkolla ja Reijolla yrittäjyyttä 
Vappuna takana 40 vuotta, sitä 
kukkia torilla myyden ei juhli-
ta aattona suotta. Äitienpäivä-
viikko pirtti ma-pe 12-18, la to-
ri. 040-7057013.

Käyt. ruohonleikkuri vetävä 
Klippo. Tied. 044-5114339.

Sekaklapia p. 050-4039839.

Äitienpäivä tulossa. Äidille ja 
mummulle lahjaksi kaunii-
ta t-paitoja, salihousuja, col-
legepukuja, myös edullisia 
juhlatunikoita. Vahakankaat 
saapuneet. Paulan Myynti, 
Marttilankatu 26.

Virkattu päiväpeite parisän-
kyyn, luonnonvalkoisesta ka-
lastajalangasta. P. 02-568766.

ELÄIMET
Friisiläinen orivarsa syntynyt 
2008. FPS ja hippos rek. Hur-
maava tupsujalka. Odotamme 
myös ensi kuussa syntyväk-
si puhdasta friisivarsaa. 044-
3333937.

Koiria vm. 2010 myy Jelena 
Punkalaitumella. Hinta 100 e. 
P. 02-7674895.

ANNETAAN
Kasvihuone osina, lasit ja run-
ko, uusi. Kysy 050-4665193.

OSTETAAN

Asuntovaunu taukotupakäyt-
töön, rekisteröimätön. Ei ho-
meinen vesipesä. 02-565298, 
040-8282440.

Fiat 600 Abarth mittaristo 
+ muita osia ja kuvia. 0500-
656133.

Haluamme ostaa kerrostalo-
kaksion ilman saunaa Sasta-
malan keskustan alueelta. Ei 
kiirettä. P. 0400-833837.

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.

Omakotitalo Huittisista, ei 
ihan keskustasta! 050-5372500.

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

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

Puutarhajyrsin. P. 0500-
953822.

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. Myös iltaisin ja vkl.

Viljakierukka. P. 050-5827873.

HALUTAAN
VUOKRATA

3-4 h+k ok- tai rivitalosta Huit-
tisista. P. 050-5819706.

Yksiö-kaksio Äetsä-Vammala 
-suunnalta p. 045-2657261.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Huoneisto 50 m2 Kiikka, 0500-
835110.

Avara ja valoisa 59 m2 kaksio 
Vammalan kesk. Varilank. 3/2. 
krs. Vuokra 550 e/kk. Puh. 050- 
4338458 ilt.

KT-kaksio 47 m2. Vla keskus. 
Sauna, las. parveke, hissi, rak. 
-04. 1 kk takuu. Erit. siisti. 0400-
720255.

Vammalan keskustassa KT- 
kaksio hissitalon ylimmässä 
kerroksessa. Lisätiedot p. 050-
3042020.

KT-yksiö 36 m2, siisti, Huitt. 
ydinkesk. P. 0400-736788.

Liikehuoneisto Huittisten yh-
dinkeskustassa. 0400-635718.

RT-kaksio, sauna+autotalli, 
Harjukuja, Vla. P. 0400-330060.

Tuotanto/varastotilaa Stor-
missa. Sos. tilat ja lastauslaitu-
rit. Tiloja voidaan jakaa osiin. P. 
040-7752977.

Siisti saunallinen rivitalon 
pääty-yksiö 47 m2 Suodennie-
men keskusta. Ideaali ikä-ihmi-
selle. Luottotiedot tark. 050-
3301382.

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

Vuokrataan 37 neliön yksiö 
Vammalasta, läheltä keskustaa, 
rauhalliselta paikalta, vuokra 
vain 340 euroa/kk, sisältää läm-
mön. Vapaa 1.5. alkaen. Tiedus-
telut ym. 050-3364039.

Ylistenjärvellä www.lomamo-
kit.tarjoaa.fi  p. 0500-332734.

KIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954. 

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

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kirppis Tähtisilta kiittää läm-
pimästi kaikesta toivottaen kai-
kille kaunista kevättä. Tervetu-
loa tutustumaan. Avoinna joka 
päivä su-ma 12-16, ti-to 10-18, 
pe 10-17, la 10-15. Risto Rytin 
katu 21, Huittisten keskusta. 
040-3632940.

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 . 30.4. av. 
10-16, 1.5. vappuna suljettu. 

SEKALAISTA
Autohuollot ja -korjaukset, 
peltityöt, maalaukset, vanne- 
ja rengasmyynti, kolarikorja-
ukset, autourheiluvarusteet. 
MS Rallyshop Oy, Laukulan-
tie 3, 38220 Sastamala, 040-
1733343, 050-3059191.

Heippa kaikille! Äitiyslomani 
alku lähenee, joten suuri kiitos 
asiakkaille ihanista työpäivistä. 
Palailen jossain vaiheessa taas 
vähitellen työntekoon, joten 
ei unohdeta toisiamme. Aurin-
koista kesää! T: Marita Hiusstu-
dio Clips

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

Hotellimatka Tallinnaan 19.-
20.6.10 (la-su) 99 e/hlö/2hh. 
Oma bussi mukana! Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

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

K-auton apukuljettajalle 
edull. mökki kesäksi rannalta. 
P. 045-2763270.

Pihatyöt, ikkunoiden pesut 
jne. 050-5444590.

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

Kädentaidon näyttely Sam-
maljoen Sampolassa su 2.5. 
klo 11-16. Esillä mm. monen-
laisia lanka- ja kudontatöitä, la-
si-ja puutöitä sekä maalauksia. 
Puff etti. Samanaikaisesti kylä-
kirjaston avajaiset. Tervetuloa!

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

Kiikoisten Jylhänmaassa jäl-
leen tuttu toritapahtuma 
22.5.2010 10-15. Huutokauppa 
klo 11. Taas monenlaista tava-
raa tarjolla. Kahvia, makkaraa, 
tykistä hernekeittoa. Ilmaiset 
paikkavaraukset 050-5488818.

MLL Tyrvää-Vammala myy 
vappupalloja 29.4. klo 10-14 
Pilvessä (Marttilank 24) ja 1.5. 
Torilla klo 11->. Pienet 4 e, isot 
6 e. www.mll.kopteri.net

Vapputapahtuma Kiikoisis-
sa Toukolan koululla pe 30.4 
klo 16- 19. Ohjelmassa mak-
suton Lasten Liikennekaupun-
kitapahtuma 3-12-vuotiaille, 
poniajelua,vappupalloja, buf-
fetti, paloauto, poliisi ja ambu-
lanssi.

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

Vuokrataan 37 neliön yksiö 
Vammalasta, läheltä keskustaa, 
rauhalliselta paikalta, vuokra 
vain 340 euroa/kk, sisältää läm-
mön. Vapaa 1.5. alkaen. Tiedus-
telut ym. 050-3364039.

Vanteet Fondmetal 
sekä renkaat 2kpl Ventus 

205/40/17” ja 2kpl Champiro 
205/40/17”. Jälkimmäiset on 
ostettu viime syksynä! Pintaa 

hyvin jäljellä molemmissa. 
Ollut Ford Escortin alla. Hp. 

450 e. P. 040-5049187.
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Patruunan

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
9.5. kello 13.00

Runsas keväinen kattaus!
Aikuiset 28 €, 4–12v. 1,50 €/ikävuosi, alle 4 v. ilmainen

Varaukset 6.5. mennessä 
040 509 4349 / asiakaspalvelu@ravintolapatruuna.fi 

Vammaksentie 1, Sastamala
040 509 4349

www.ravintolapatruuna.fi

������������	
�����

 
KINO     Sahakatu 2, Huittinen     

       www.kinoset.fi1-2
 Ohjelmisto ajalla
  1-6.5.2010

ESITYSTAUKO
Ei elokuvia ajalla 1.-6.5.2010
Teemme huoltotoimenpiteitä. Liity facebook-ryhmäämme.

Voit voittaa oman elokuvaillan
kavereiden kesken.
 
Lue lisää kinoset.fiHauskaa Wappua!

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.000 €
€ €

Tervetuloa!
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Sydämelliset kiitokseni 
minua muistaneille 18.4.2010

Alli Ylinen
 Lahjoitus tuotti 1700 € Vammalan terveyskeskuksen 

vuodeosasto 1:n henkilökunnan retki- ja virkistyskäyttöön.

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.

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

Ole hyvä ja varaa pöytä
hyvissä ajoin:
soita vaikka heti
010 835 1900.
Tervetuloa nauttimaan
Ellivuoren perinteikkäästä
Äitienpäivälounaasta!

ÄITIENPÄIVÄLOUNAALLE
ELLIVUOREEN

Hotelli Ellivuoren maan mainio keittiö loihtii
Äitienpäivän kunniaksi jälleen juhlalounaan vailla vertaa.

Kolme kattausta sunnuntaina 9.5. klo 11–16,
aikuiset 29 €, 4–12-vuotiaat lapset 13 €,

alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

Rattijuopolta kyytiä 
liikenteenjakajalle 

Huittisissa henkilöautolla 
ajellut nuori mies antoi liiken-
teenjakajalle kyytiä sunnun-
tai-iltana törmätessään sii-
hen. Tapaus sattui Lauttaky-
länkadun ja Karpintien riste-
yksessä noin kello 23.30. Mies 
puhalsi poliisin alkometriin 
1,33mg/l, joten juttua tutki-
taan törkeänä rattijuopumuk-
sena ja liikenneturvallisuuden 
vaarantamisena. 

Poliisin tutkaan 
humalassa Kokemäellä

Nuori mies ajoi tutkaan vii-
me sunnuntaina 132 km tun-
tivauhdilla, kun nopeusrajoi-
tus oli 100km/h. Kaikenlisäksi 
mies puhalsi poliisin alkomet-
riin 0,72 promillen lukemat. 
Mies jäi poliisin nalkkiin val-
tatiellä Kokemäellä kello 12.25. 
Juttua tutkitaan rattijuopu-
muksena sekä liikenneturval-
lisuuden vaarantamisena. 

Humalassa 
ilman ajo-oikeutta

Kokemäen partio tavoitti 
ajo-oikeudetta rankassa hu-
malassa ajavan mieshenkilön 
Huittisista viime lauantai-
na. Mies puhalsi poliisin al-
kometriin 1,30mg/l ja hänen 
epäillään syyllistyneen törke-
ään rattijuopumukseen. 

Poikien leikeistä 
tulipaloksi

Kaksi rakennusta ja 500 ne-
liötä peltoa vaatinut tulipa-
lo sattui maanantai-iltana 
Punkalaitumella kello 18 jäl-
keen. Palo tuhosi ensin yhden 
asuinrakennuksen ja ulkora-
kennuksen ja levisi sitten vie-
reiselle pellolle ja metsään. Ra-
kennukset olivat käyttämättö-
miä eikä ihmisille aiheutunut 
vahinkoa. Palo saatiin hallin-
taan nopeasti, mutta sammu-
tustyöt jatkuivat iltayhdeksään 
saakka. Palo sai todennäköi-
sesti alkunsa, kun 15-vuotiaat 
pojat ampuivat anastamiaan 
ilotulitteita talon pihalla. 

Grillimurto 
Sastamalassa

Sastamalassa Puistokadul-
la murtauduttiin tiistain vas-
taisena yönä grillikioskiin 
rikkomalla ikkuna. Murtau-
tujat saivat ryöstösaaliikseen 
muun muassa kolikoita. 

Ulosajo Säkylässä

Humalainen nuori mies me-
netti autonsa hallinnan Säky-
lässä Torontiellä lauantain ja 
sunnuntain välisenä yönä noin 
kello 02.30. Ajoneuvo kääntyi 
rytäkässä katolleen. Kuljetta-
jaksi epäilty mies puhalsi tu-
loksen 0,31mg/l. ja häntä epäil-
lään muun muassa rattijuopu-

muksesta sekä kulkuneuvon 
kuljettamisesta oikeudetta. 

Moporatsiassa 10 
rangaistusvaatimusta

Paikallispoliisi ja liikkuvapo-
liisi pitivät yhteistyössä mopo-
ratsian Köyliössä ja Säkylässä 
liittyen mopojen lauantaiseen 
kokoontumisajoon. Poliisi 
kirjoitti alkuiltaan mennessä 
10 rangaistusvaatimusta, yh-
den rikesakon ja kaksi kirjal-
lista huomautusta. Yhdestä 
moposta otettiin rekisterikil-
vet pois ja yksi kulettaja me-
netti ajo-oikeutensa.

Kortti hyllylle Laviassa

Lavialainen 18-vuotias mies 
ajoi tutkaan melkoisella ylino-
peudella lauantaina. 80km/h 
nopeusrajoitusalueella mies 
hurjasteli 124km/h ja 60km/h 
alueella 117km/h. Kuskin ajo-
kortti otettiin väliaikaises-
ti poliisin haltuun, ja miestä 
epäillään törkeästä liikenne-
turvallisuuden vaarantami-
sesta.  

Ajokortiton 
humalainen ratissa

Ajokortiton, keski-ikäinen 
kuski jäi poliisin nalkkiin vii-
me lauantaina Kirjatiellä. Mies 
puhalsi alkometriin 0,75mg/l, 
joka ylittää törkeän rattijuopu-
muksen rajan. 

POLIISIN PIIRISTÄPOLIISIN PIIRISTÄ
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Hinnat voimassa to-pe 29.-30.4. ja su 2.5., ellei toisin mainita.

Voimassa to–pe 29.–30.4.

-48 %

PEPSI, PEPSI 
MAX ja 7UP
2 plo x 1,5 l (0,40 l) 
sis. pantit 0,80
rajoitus: 2x2-pack/talous 

22229090
kg 119999

2-pack

Atria takuumurea 

NAUDAN 
SISÄFILEE
kokonaisena ja 
puolikkaana 

Ilman korttia 3,10/2-pack (0,77 l) 
sis. pantit 0,80

279
rs

BROILERIN 
FILEESUIKALE
naturel, 250 g (11,16 kg)

350

Kariniemen 

LIEKKI- ja 
HUNAJASIIVET
700 g (2,50 kg)
yksittäin 2,09 pkt (2,99 kg) 

095
pkt

495
kg 320

rs

1890
kg

629
kg

Santa Maria Tex Mex Soft

TORTILLA
original, 336 g (2,83 kg)

Keskiviikko-perjantai
Karkkikatu

IRTOMAKEISET

Forssan

PERUNASALAATTI
1 kg

Torstai-perjantai
Suomalainen takuumurea

NAUDAN 
ULKOFILEE

TALON PERUNASALAATTI 
JA SILLIHERKUT VAPPUUN!

Torstai-perjantai
Kokonainen

KIRJOLOHI
Suomi

2
pkt

249
plo

Pommac ja Pommac light

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l (1,39 l)
sis. pantin 0,40

199
plo

199
tlk

Corona

OLUT
0,33 l (6,03 l)
Voimassa 1.3.–2.5.

Budweiser

III-OLUT
0,473 l (3,89 l)
sis. pantin 0,15
Voimassa 1.3.–2.5.

Ilman korttia 5,58/2 kpl 
(10,94-7,15 kg), yksittäin 2,79 kpl

440000
2

kpl

-28 %

Ristorante 

PIZZAT
pakaste
255-390 g
(7,84-5,13 kg)

-15-15%

Superi palvelee 

vappuna seuraavasti:

pe 30.4. klo 18 asti 

la 1.5. ovat kiinni

su 2.5. klo 12–18

Hyvää vappua!

Vappuherkut Vappuherkut SuperistaSuperista
KAIKKI 
SANTA MARIA 
TEX MEX 
-TUOTTEET
(ei Santa Maria Tex Mex 
Soft  Tortilla original)

Koteihin jaetun tarjouslehtemme tuotteiden saatavuus 

vaihtelee elintarviketeollisuuden lakosta johtuen.

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 

1690
erä

ULKOMYYNNISTÄ
Perjantaina 30.4. klo 9-17 

tai niin kauan kuin tavaraa riittää 

EMBO 

WC-PAPERI 32 rll 

ja EMILIA 

TALOUSPYYHE 

16 rll

2 ERÄÄ

n tavaraa riittää 

Yhteishintaan

30,-
Torstai 29.4. 

Klo 9.00 alkaen Veljekset Mattilan 
Kuuma Sutarin selkäfi lee 9,95 kg

Perjantai 30.4. Suominen, Pyymäki
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