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HELATORSTAINA 13.5. PUUTARHAMYYMÄLÄ AVOINNA 10-17!
SUNNUNTAINA 16.5. KOKO MYYMÄLÄ AVOINNA 12-17!

NORJAN
ANGERVO

3,95

PUKSIPUU

”Faulkner”

Taimikoko 30-40 cm

9,95

KORIJÄRJESTELMÄkoko: 45x44x75,8 cmyksi matala ja kolme syvää koria 

19,95

TERASSITALKOISIIN!

PUUTARHASTA!

Emilia TALOUSPAPERI 8 rll ja

Embo WC-PAPERI 32 rll 

12,99Säkit huippuedulliseen

YHTEISHINTAAN 

POISTOERÄ!
 NOPEIMMILLE!

Norm. 9,95 

NYT! 3,97

-60%

Kotimainen 1-luokan

MUSTAHERUKKA
Öjeby. Pystykasvuinen, hyvin 
härmänkestävä lajike.

2,95 

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

METALLI-
KOTTIKÄRRYT

12,95
METALLIKAIVURI

16,95

DEUZER
PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
- 500 W
- 0-2800 r/min
- koneessa käännettävä
  kaksikärkinen istukka, 
  yksi pikaistukka porausta 
  varten ja toinen vaihteistolla
  varustettu matalakierroksinen 
  istukka väänninkärkiä varten

OFA TERASSIRUUVIT
- Ruskea tai vihreä
- Torx kanta
- 4,2 x 55 mm 200 kpl/rasia
- 4,2 x 75 mm 100 kpl/rasia

NYT! 4,95

Puukalusteiden hoitoon!
DRAGON PUUÖLJYT

Väritön

1 l ................4,50
3 l (3,32/l) .......9,95
Ruskea

1 l  ................5,50
3 l (3,98/l) ...11,95

KARTIO-
VALKOKUUSI 
picea glauca conica
Taimikork. 40-50 cm, 
kasvukorkeus 1-1,5 m

Tajuttoman 
naisen tapaus 
kiinnostaa poliisia

Sastamalan poliisi pyytää 
kertomaan havainnoista, jot-
ka liittyvät Vammalasta sun-
nuntaina löytyneeseen tajut-
tomaan naiseen. Nainen löy-
tyi tajuttomana pyöränsä vie-
reltä Lapinmäenkadulta kello 
19-19.15.

Juttua tutkivan poliisin 
numero on 07 187 47 351.

Rattijuoppo 
Huittisissa
Huittisissa Klaavolantiellä 
ajettiin sunnuntaina alkoho-
lin vaikutuksen alaisena klo 
22.17 aikaan. Partio pysäytii 
miehen kuljettaman henki-
löauton, ja kuljettaja puhalsi 
alkometriin reilun promillen 
tuloksen. Juttua tutkitaan rat-
tijuopumuksena.

Pelti rytisi 
Huittisissa lauantaina
Huittislainen parikymppi-
nen mies ajoi henkilöautolla 
Huittistenkadulta Helsingin-
tien risteykseen jatkaakseen 
edelleen valtatien yli Kor-
keakoskentielle. Mies pysäh-
tyi Stop-merkille mutta ei ha-
vainnut liikkeelle lähtiessään 
oikealta lähestyvää henkilö-
autoa, vaan törmäsi tämän 
kylkeen. Autot vaurioituivat 
hinauskuntoon, mutta hen-
kilövahinkoja ei sattunut.

Törkeä varkaus 
Huittisissa
Huittisissa Korkeakoskentiel-
lä olevaan rengasliikkeeseen 
murtauduttiin 04.05. klo 2 
jälkeen yöllä. 

Varastokontti oli murrettu 
auki, ja kontista oli anastettu 
ainakin 20 sarjaa alumiini-
vanteellisia renkaita. 

Renkaat oli lastattu val-
koiseen Fiat Ducato -merkki-

seen pakettiautoon, jonka ta-
kana yläosassa teksti ”Team 
Starlet”. 

Auto oli ulkomaan kilvis-
sä. 

Mahdollisesti sama auto 
oli aiemmin päivällä ajanut 
useita kertoja liikkeen ohi. 

Havainnot auton liikkeis-
tä ja muut tiedot varkauteen 
liittyen pyydetään ilmoitta-
maan Kokemäen poliisille, 
puh: 071 8747555.

Myös Loimijoentiellä ole-
van rengasliikkeen kahteen 
rengasvarastoon oli murtau-
duttu 04.05. klo 2 jälkeen yöl-
lä. Mitään ei oltu anastettu.

Rattijuoppo 
pakettiautoilija
Poliisi tavoitti Sydänmaan-
tiellä, Säkylässä lauantaina 
klo 2 jälkeen yöllä humalai-
sen pakettiautolla liikkuneen 
henkilön. Paikkakuntalainen 
1980-syntynyt mieskuljetta-
jan puhalluskokeen tulos oli 
1,80 promillea. 

Varusmiesten 
ulosajo Säkylässä
Säkylässä 6.5 Karjankujalla 
varusmiehen ohjaama henki-
löauto suistui suoraan ojaan 
Santalantien T-risteyksessä. 

Kuljettaja ja neljä varus-
miesmatkustajaa kuljetettiin 
kaikki Satakunnan Keskus-
sairaalaan tarkistuttamaan 
vammansa. 

Kukaan ei ollut loukkaa-
antunut vakavasti.

Siirsi autoa maistissa
Perjantai-iltana Sastamalassa 
Myllytiellä ajanut poliisipar-
tio havaitsi, että Ojakadun 
kerrostalon pihasta siirret-
tiin Ojakadulle henkilöauto 
parkkiin. Kuljettaja nousi au-
tosta ja vaikutti päihtyneeltä. 
Partio suoritti miehelle pu-
halluskokeen, jonka tulos oli 

1.26 promillea. Lisäksi siir-
retty auto oli katsastama-
ton. Noin kuusikymp-
pistä miestä epäillään 
törkeästä rattijuopu-
muksesta ja ajoneu-
vor ikkomuksesta . 
Hänet määrättiin ajo-
kieltoon.

Joka neljäs mopo 
oli epäkuntoinen 
tai viritetty
Poliisi valvoi kuljettajien ja 
mopojen kuntoa, ajovarus-
teita ja ajopapereita 19. - 
23.4.2010.

”Valtakunnallisen poliisin 
mopovalvontaviikon aikana 
paljastui, että joka neljäs mo-
po oli joko epäkuntoinen tai 
viritetty”, toteaa poliisitarkas-
taja Ari Järvenpää Poliisihal-
lituksesta.

Liikenneturvallisuuden 
suotuisasta kehityksestä poi-
keten vuonna 2009 nuorten 
mopoilijoiden liikennekuo-
lemat ja loukkaantumiset jat-
koivat nousua.

Poliisitarkastaja Ari Järven-
pää vetoaa, että nuorten mo-
poilijoiden vanhemmat tar-
kastavat tai tarkistuttavat mo-
pojen kunnon.

”On erittäin vaarallista 
kulkea liikenteessä mopol-
la, jossa jarrut eivät toimi 
tai valot ovat rikki. Usein tä-
män lisäksi mopo kulkee 70-
80 km/h.”

Poliisi tarkasti valvonnan 
yhteydessä 3020 mopoa, jois-
ta 82 mopoa oli viritetty si-
ten, että ne eivät olleet lain 
mukaan enää mopoja. 

Poliisin haltuun otettiin 
yhteensä 60 ajokorttia sii-
tä syystä, että kyseessä oli 
lähinnä kevytmoottoripyö-
räksi luokiteltavalla mopol-
la ajo. Mopojen muusta epä-
kuntoisuudesta kirjoitettiin 
630 rangaistusvaatimusta, ri-
kesakkoa tai kirjallista huo-

mautusta. Poliisin toimenpi-
teiden kohteiksi joutui lisäksi 
42 suojakypärätöntä mopoi-
lijaa, joista valtaosa oli mat-
kustajina mopoissa.

Poliisin valvonnan pää-
painona oli mopojen kunto 
ja erityisesti niiden viritysten 
ennalta estäminen. Valvontaa 
suoritettiin yhteistyössä po-
liisin eri yksiköiden ja koulu-
jen kanssa.

Nuorukaiset 
jäivät kiinni 
automurtosarjasta
Satakunnan poliisilaitoksen 
Kokemäen tutkintayksik-
kö on selvittänyt Kokemäel-
lä, Huittisissa ja Harjavallas-
sa tapahtuneen automurto-
sarjan. 

Varkaudet ovat tapahtu-
neet kuluvan vuoden maalis-
huhtikuussa. 

Vuosina 1991 ja 1992 syn-
tyneet nuoret miehet ovat 
kuulusteluissa myöntäneet 
teot ja ovat myös luovutta-
neet poliisille autoista anas-
tamaansa omaisuutta. Au-
toista oli anastettu pääasiassa 
soittimia, mutta myös muuta 
irtainta omaisuutta, kuten li-
sävaloja.

Poliisille on tehty rikos-
ilmoituksia yli kymmenestä 
varkaudesta, mutta tekijöi-
den kertoman sekä poliisin 
haltuun päätyneen omaisuu-

POLIISIN PIIRISTÄ
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KONSULENTIT HUITTINEN:
KE 12.5. Oinaanojan Leipomo 9-16 PE 14.5. Yläneen 
Perinneliha 10-17, Pyymäen Leipomo 9-16 
LA 15.5. Porin Leipä 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
KE 12.5. Linkosuon Leipomo 9-16 
PE 14.5. Arin Kalatuote 9-17 Metsärannan Liha 10-17 
LA 15.5. Pyymäen Leipomo 9-15, Arin Kalatuote 9-15

www.saastomarket.com

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

149
pkt
(0,75 kg)
norm. 1,90

189
pkt
(3,78 kg)

Tuore 
suomalainen
KIRJOLOHI

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARA
400  g
• perinteinen

Myllyn Paras 
KAURAHIUTALE
2 kg

Juhla Mokka
KAHVI
500 g

Olvi SIIDERI
4-pack 4 x 0,45 l
• mansikka-
   raparperi
• omena-
   päärynä 

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

599
kg

249
pkt
(5,76 kg)

169
pkt
(4,23 kg)

799
pack
(3,99 l)

1990
pack
(2,04 l)

Unkarin
VARHAISKAALI

Ingman Eskimo 
JÄÄTELÖPUIKKO
12 kpl/pkt 432 g

099
kg

HÄIJÄÄ
puh. 010 836 8900
Ark. 9-21, La 9-18, su 12-18

HUITTINEN
puh. 010 836 8940
Ark. 9-21, La 9-18, Su 12-18

t k t

Säästömarketin Säästömarketin 
parhaat tarjouksetparhaat tarjoukset  

12.-18.5.201012.-18.5.2010

Olvi 
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 l

ERÄ!

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

sis. pantin 0,40

sis. pantin 0,80

sis. pantin 3,60

Tarjous voimassa 12.5.-13.7.2010

Tarjous voimassa 17.2.-31.5.2010

1/tal, seur. 2,67

Always SITEET 
10-16 kpl/pkt

Schwarzkopf
Essential 
HIUSVÄRIT

Revlon 
SHAMPOOT JA 
HOITOAINEET
400 ml

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

199
pkt
(0,12-
0,20 kpl)
norm. 2,49

350
2 plo
(7,00-
8,75 l)
yks. 2,55

495
pkt
norm. 
11,90

099
plo
(2,48 l)

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

To 13.5. suljettu!

Tarjoukset ovat voimassa 12.–18.5.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

3 pkt/tal. seur 9,95

Pantene 
SHAMPOOT 250 ml 
ja HOITOAINEET 
200 ml

Säästä yli 20 %

PE-SU!

Punkalaidun KE 19.5.2010
15.30-16.00 Pohjoisseudun nuorisoseurantalo 
16.30-17.00 K-Huoltopiste Koskioinen Ky, Urjalantie 621 
17.30-18.00 Kiertolan koulu, Murronharjuntie 890 
18.45-19.15 ”Parkkipaikka Kauppakadun ja 
 Puistotien kulmassa” 
19.45-20.15 Kanteenmaan koulu 

Sastamala TO 3.6.2010
15.00-15.45 Ratakatu, P-alue, jäähallia vastapäätä 
16.15-16.45 Karkun koulu 
18.00-18.30 Ellivuoren tienhaara, Shell 
19.00-19.45 Illon koulu, alakenttä 

Kiikoinen MA 7.6.2010
16.00-16.45 Lasistudio J.Torstensson, Kiikostentie 8 
17.00-17.45 Kiikoisten SEO, Jaarantie 11 
18.00 18.30 Jorma Jalonen, Niemenmaantie 785 

Sastamala TI 8.6.2010
15.00-15.45 Kiimajärven kylätalo 
16.00-17.00 Vähähaaran kotiseututalo 
17.15-18.00 Äetsän koulu ja Sarkia-lukio 
18.15-19.00 Pehula, tori 
19.30-20.00 Keikyän koulu 

Tuo kodin ja maatilan 
ongelmajätteet
LHJ:n Ongelmajätetempaukseen.

Ongelmajätetempaus on tarkoitettu kotitalouksien ja maatilojen 
 ongelmajätteille

Keräyksessä ei oteta vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
 eikä yritysten ongelmajätteitä

Ongelmajätteitä ovat: öljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, loisteputket,
 energiansäästölamput, maalit, liuottimet, torjunta-aineet jne.

Lisätietoa tempausautosta: 0440 242 680 tai
neuvonnasta (03) 424 2619

Tiesithän, että jäteasemamme ottavat ongelmajätettä vastaan
ympäri vuoden asemien aukioloaikoina?

Vanha lestitehdas 
paloi raunioiksi 
Karkussa
Vanha lestitehdas paloi viik-
ko sitten aamuyöllä Karkus-
sa Hörssintiellä. Noin 600 
neliömetrin rakennus oli 
syttynyt tuleen keskiyön tie-
noilla. 

Tehdas oli ilmiliekeis-
sä pelastusviranomaisten 
päästyä paikalle. Myös ra-
kennuksen katto oli jo osit-

tain sortunut. Palo luokitel-
tiin suureksi ja paikalle hä-
lytettiin 13 pelastuslaitoksen 
yksikköä. 

Onnettomuuspaikalle 
järjestettiin vesihuolto lähei-
sestä järvestä. Palon raivaus-
työt jatkuivat vielä seuraava-
na päivänä. Poliisi tutkii pa-
lon syttymissyytä.

Osin puu- ja osin tiilirakenteinen tehdas paloi 
maan tasalle Karkussa. Kuva: Upi Vuorenoja.

den perusteella tekoja on ta-
pahtunut maalis-huhtikuun 
aikana Kokemäellä, Huitti-
sissa ja Harjavallassa huo-
mattavasti enemmän.

Varkauksien selvittämi-
seksi ja omaisuuden palaut-
tamiseksi oikeille omistajille 
poliisi pyytääkin niitä hen-

kilöitä, joiden autoihin on 
murtauduttu, mutta jotka 
ovat jättäneet ilmoituksen 
tekemättä, ottamaan yhteyt-
tä Kokemäen poliisiasemal-
le virka-aikana. 

Puhelinnumero on 07187 
47555.

Stipendejä 
tiedossa 
Huittisten 
lahjakkaille

 Alueviesti

Huittisten kaupunki muis-
taa stipendein menesty-
neitä oppilaita. Myön-
nettävien stipendien ra-
hamääristä päätettiin 
kaupunginhallituksen ko-
kouksessa maanantaina.

Lauttakylän lukiolle 
tulee jaettavaksi 170 eu-
roa opintotukirahastos-
ta ja Huittisten ammatti- 
ja yrittäjäopistolle 500 eu-
roa Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston stipendira-
hastosta

Koska Pellonpuiston 
peruskoululla ei ole omaa 
stipendirahastoa kaupun-
ginhallitus päättää myön-
si käyttövaroistaan 150 eu-
roa stipendeihin.

Lisäksi myönnetään 
kaupunginhall ituksen 
käyttövaroista musiikki-
opistosta päättötodistuk-
sen saaville tai muutoin 

ansioituneille oppilaille 
yksi 150 euron stipendi.

Stipendien saajan ja 
euromäärän määrää asi-
anomaisen oppilaitoksen 
opettajakunta. Tällöin on 
noudatettava rahastojen 
sääntöjä.

Huittisten kaupungin 
opintotukirahaston sään-
töjen mukaan rahastos-
ta voidaan myöntää apu-
rahojen lisäksi stipendejä 
toisen asteen oppilaitok-
sissa opintonsa päättävil-
le lahjakkaille opiskeli-
joille, joilla on kotikunta-
lain edellyttämä kotipaik-
ka Huittisten kaupungissa. 

Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston stipendira-
haston sääntöjen mukaan 
rahaston tarkoituksena on 
tukea stipendien muodos-
sa Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopistossa tutkin-
toa suorittavia huittislai-
sia opiskelijoita. 
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www.alueviesti.fi 

ISSN 1236-0619

Sanomalehtien 
Liitto ry:n jäsen

Sanomalehtien Liitto on mukana 
hyvän lehtimiestavan vaalinnassa 
ja sananvapauden puolustami-
sessa. Liitto on yksi
Julkisen Sanan neuvos-
ton taustayhteisöistä.

Ilmoitukset 
maanantaihin 

klo 14 
mennessä.

Aluetori-ilmoituk-
set, järjestöpalstat 

ja seurakunta-
tiedot ma klo 12 

mennessä.

Puhelimitse vastaanotettuun ilmoitukseen mahdollisesti tulevista virheistä 
lehti ei vastaa. Muiden virheiden osalta lehden vastuu rajoittuu kokonaan il-
moitushintaan. Toimitus ei vastaa sitoumuksetta lähetetyistä toimitusaineis-
toista, käsikirjoituksista, valokuvista tai ääninauhoistaa eikä säilytä niitä tai 
palauta niitä lähettäjälle.

Toimitus  konttori  myynti 

 010 229 0410 fax 03 511 3097
Hopunkatu 1, 38200 Sastamala

Palvelemme ma 8-17, ti-pe 8-16

Lehden voi tilata jakelualueen ulkopuolelle Suomessa
 39,00/vuosikerta
 12,00/3 kk

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

Toimitus 010 229 0410 toimitus@alueviesti.fi 

Päätoimittaja 
Maija 
Latva 
010 229 0411

Uutispäällikkö 
Hannu 
Virtanen
010 229 0417

Marianna
Langenoja
010 229 0419

Jorma 
Westerholm
010 229 0421

Eeva 
Rasinperä
010 229 0413

Jerry 
Stenberg
010 229 0412

Heli 
Suominen
010 229 0414

Sanna 
Hasu
010 229 0415

Minna 
Isotalo 
010 229 0418

Ilmoitukset 010 229 0410 ilmoitukset@alueviesti.fi 

Sähköpostit
Ilmoitusaineisto: 
ilmoitukset@alueviesti.fi 

Toimituksen aineisto: 
toimitus@alueviesti.fi 

Toimittajien ja myynnin sähköpostit
etunimi.sukunimi@alueviesti.fi 

Seurakuntatiedot: 
seurakunnat@alueviesti.fi 

Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 

Ilmoitushinnat alv 0 %

Etusivu 1,40/ppm
- väri-ilmoitus 1,75/ppm

Takasivu 1,30/ppm
- väri-ilmoitus 1,60/ppm

Tekstisivut 1,10/ppm
- väri-ilmoitus 1,30/ppm

Hintoihin lisätään alv 22 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy
toimitusjohtaja Sami Latva
010 229 0410

Sivunvalmistus
Keskuskuva Ky, Sastamala

Painopaikka
Allatum Oy, Pori

Pääkirjoitus 12.5.2010
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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

Perinnekirjan toimittamiseen 
Museoviraston avustus
Tyrvään seudun Kotiseu-
tuyhdistys sai 3 000 euroa 
Tuhat sanaa Sastamalasta 
-perinnekirjan toimittami-
seen, kun Museovirasto ja-
koi avustuksia suomalaisen 
kulttuuriperinteen tallenta-
miseen ja tutkimiseen. Mu-
seovirasto jakoi kaikkiaan 
150 000 euroa suomalaisen 
kulttuuriperinteen, erityi-
sesti maaseutu- ja työväen-
kulttuurin tallentamiseen ja 
tutkimiseen vuonna 2010. 
Avustusta haki 58 kansalais-
järjestöä ja -yhteisöä. Avus-
tus myönnettiin 29 hakijalle. 

Avustukset on tarkoitet-
tu erityisesti paikalliseen 
kulttuuriperinteeseen liit-
tyviin hankkeisiin. 

Avustettavia kohteita 
ovat perinnekirjojen ja his-
toriikkien julkaiseminen, 
arkistojen järjestäminen, 
perinneaineistojen keruu ja 
tallentaminen sekä näytte-
lyprojektit. 

Köyliöön euroja 
luhdin kattoon
Köyliön Museoyhdistys sai 
Museovirastolta harkin-
nanvaraista avustusta 3 500 

euroa Köyliön Torpparimu-
seon luhdin katon uusimi-
seen.

Museoiden harkinnan-
varaista valtionavustusta 
myönnettiin yhteensä 492 
000 euroa 135 museolle. 

Avustusta haki 213 mu-
seota. 

Harkinnanvaraisia valti-
onavustuksia myönnetään 
museoille, jotka ovat kun-
nan, yhdistyksen tai sääti-
ön omistuksessa ja jotka ei-
vät kuulu lakisääteisen val-
tionosuuden piiriin.

Kokemäellä tehtaillaan 
suomalaista viinikulttuuria

Puolasta vuonna 2002 Suomeen muuttanut 
Mariusz Swietalski istutti viime vuonna Ko-
kemäen Kyttälän tilalle 1000 neliön viini-
köynnösviljelmät. Tänä vuonna selviää, mi-
kä laji soveltuu Suomeen, mikä kannattaa 
jättää kasvattamatta. Ensimmäiset annokset 
aitoa suomalaista rypäleviiniä valmistuu eh-
kä jo keväällä 2011. Viiniasiantuntija paljasti 
Alueviestille myös, miten viini valmistetaan. 

Sivu 24

Elämä voittaa - sittenkin

Psykoterapeutti Seppo Laakso 
toimitti kirjan, joka kertoo 11 
selviytymistarinaa. Äänensä saa-
vat kuuluviin eri-ikäiset miehet 
ja naiset, jotka ovat yrittäneet 
riistää hengen itseltään. 

”Paras tapa ehkäistä itsemur-
hia on suhtautua jokaiseen yri-
tykseen vakavasti”, Laakso sa-
noo.

Sivu 17

Sh-piirin kaavailut 
kysyvät mittavasti 
Sastamalan euroja

 Hannu Virtanen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vireillä olevat suun-
nitelmat tulevat toteutuessaan vaikuttamaan merkit-
tävästi Sastamalan kaupungin talouteen.

Sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelusta tul-
leiden alustavien tietojen mukaan palvelujen hinnat 
kohoavat vuodeksi 2011 arviolta 2,2 prosenttia. Tä-
män vaikutus olisi Sastamalan kaupungin kuluvan 
vuoden 26 322 000 euron tilauksesta laskettuna 579 
000 euroa.

Yliopistosairaalan uudistamisohjelman 
rahoituskustannuksilla vaikutuksia

Erityisesti suunnitelmavuosiin vaikuttavana teki-
jänä ovat myös Tampereen yliopistosairaalan uudis-
tamisohjelman rahoituskustannukset. Niiden arvioi-
tu hinnankorotusvaikutus alkaa 2012, jolloin vaiku-
tus on 0,3 prosenttia. Korkeimmillaan vaikutus on 
1,9 prosentissa vuonna 2016. 

Muutokset kohdistuvat aina hintoihin palveluis-
sa, jotka ovat uudistamisen ja investointien kohtee-
na. Karkean arvion mukaan maksimivaikutus Sasta-
malalle yltänee 300 000-400 000 euron vuositasolle. 

Leipäjonot eivät lyhene

R
uoka-avun tarve on Suomessa kasvanut ta-

saisesti viimeisten vuosien aikana. Leipäjo-

noissa ei enää vuosiin ole ollut pelkästään 

ns kadun miehiä ja naisia, vaan apua hakevista suu-

ri osa on nykyisin lapsiperheitä. Julkisella sektoril-

la tehdyt leikkaukset näkyvät avun tarvitsijoiden 

määrässä ja sosiaaliturvaa täydentämään tarvitaan 

nykyään valtavasti myös vapaaehtoistyötä. Onnek-

si näitä tahoja löytyy. 

Sanotaan, että jokainen on oman onnensa seppä. 

Näinköhän? Onko esimerkiksi oikein, että kotityö 

ja omien lasten hoito ei eläkettä kartuta? Eläkeläi-

set nimittäin ovat toinen kasvava kasvava joukko 

leipäjonoissa. Ymmärrän, mitä porilaisen Elämän 

Eliksiiri ry:n toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Pek-

ka Nurmi tarkoitti puhuessaan syrjäytetyistä, eikä 

syrjäytyneistä. (Myös jakelualueellamme ruokaa ja-

kavan yhdistyksen toiminnasta voit lukea lisää si-

vulta 6.)

”Apua hakevista suuri osa on 

nykyisin lapsiperheitä.

Väliaikaisesti tai pysyvästi yhteiskunnan turvaver-

kon ulkopuolelle putoamisella on kauaskantoiset 

seuraukset. Etenkin lapsiperheissä. Yhteisvastuu-

keräys 2010 muistuttaa, että kaikkia lapsia ei tä-

näänkään huudeta syömään. THL:n mukaan köy-

hiksi luokitelluissa perheissä oli vuonna 2007 noin 

151 000 alle 18-vuotiasta lasta. 

Perheiden toimeentuloa voi vaikeuttaa moni asia, 

esimerkiksi työttömyys tai pätkätyöt. Lapsilisien ja 

kotihoidon tuen jälkeenjääneisyys verrattuna ylei-

sen hintatason ja tulojen kehitykseen vauhdittaa 

ahdinkoon ajoa. Tekee mieli kysyä kuten eräs pappi 

taannoin, että onko tämä todellakin sitä politiikkaa, 

jota yhteisten asioiden hoitamiseksikin nimitetään.

Maija Latva

Työohjelman 
muutos huomioi 
Sallilan kentän
Hannu Virtanen

Huittisten kaupunginhallitus muutti teknisen palve-
lukeskuksen kuluvan vuoden työohjelmaa siten, et-
tä 25 000 euroa siirretään Vampulan urheilukentältä 
Sallilan kentän kunnostukseen ja että Vampulan ur-
heilukentän jäljelle jäävä määräraha käytetään suori-
tuspaikkojen kunnostukseen.

Vuoden 2009 työohjelmakohteena oli Sallilan 
koulun kentän peruskorjaus. Työt sisälsivät massan 
vaihdon, salaojituksen, sadevesiviemäröinnin sekä 
valaistuksen kaapeloinnin. Vuodelle 2010 ei kentän 
valaistuksen kunnostamiseen ole määrärahaa. Koh-
teen valmiiksi saattaminen edellyttää valaistuksen ra-
kentamista ja viimeistelytöitä. 

Vampulan urheilukenttä valtuuston
päättämä porkkanarahakohde
Vuoden 2010 työohjelmassa on kohteena Vampu-
lan urheilukenttä, jonka kunnostustöihin on varat-
tu 50 000 euroa. Vampulan urheilukenttä on Vam-
pulan kunnanvaltuuston esittämä porkkanaraha-
kohde. 

Varattu 50 000 euron määräraha ei riitä Vampu-
lan urheilukentän peruskorjaukseen. Tänä vuon-
na on tarkoituksenmukaista pienemmällä summal-
la kunnostaa suorituspaikat ja siirtää varsinainen pe-
ruskorjaus tuleville vuosille. Kohteelle on mahdollis-
ta hakea valtion avustusta. 

Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja 
Ulvilan nauhakaupunki ei toteutu-
nut, mutta kuntien välistä yhteistyö-
tä ei suinkaan kuopattu.

”Yhteistyötä tarvitaan, jotta pääs-
tään eteenpäin. Ei tämä nyt tähän ole 
loppunut, vaikka nauhakaupunki on 
mennytkin”, sanoo Kokemäen kau-
punginjohtaja Martti Jalkanen.

Sivu 19

Kokemäki jälkeen 
nauhakaupungin

Ulla Ojala 
päälliköimään 
maankäyttöä

Alueviesti

Huittisten kaupunginhal-
litus nimesi kaavasuun-
nittelija Ulla Ojalan vs. 
maankäyttöpäälliköksi 
kesäkuun alusta vuoden 
2012 elokuun loppuun. 
Täksi ajaksi Pertti Onka-
lolle on myönnetty palka-
tonta virkavapaata. 

Kaupunginvaltuusto 
muutti huhtikuussa kau-
pungingeodeetin virka-
nimikkeen maankäyttö-
päälliköksi. 

Kiinteistöinsinöörin 
palvelujen hankkimises-
ta ostopalveluna on neu-
voteltu Harjavallan kau-
pungin kanssa.
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Metsänhoitoyhdistykset 
neuvottelevat yhdistymisestä

  Kiikka-Keikyä, Punkalaidun, Sastamala ja Teljä samassa pöydässä

Alueviesti

Metsänhoitoyhdistykset Kiik-
ka-Keikyä, Punkalaidun, Sas-
tamala ja Teljä ovat suunnitel-
leet yhteistyön tiivistämistä. 
Tavoitteena on selvittää olisiko 
mah dollista yhdistää voima-
varat ja vastata entistä parem-
min metsänomistajien tarpei-
siin perustamalla alueelle suu-
rempi metsänhoitoyhdistys.

Kokoa suurentamalla voi-
taisiin lisätä metsänhoitoyh-
distyksen puukaupallista pai-
noarvoa metsänomistajien 
etujen ajajana sekä laajentaa 
palveluvalikoi maa entises-
tään. 

Yhdistymisen tavoitteena 
on luoda taloudellisesti vah-
va metsänhoitoyhdistys, joka 
pystyy toimimaan myös huo-
noina aikoina.

Yhdistämishankkeella ha-
lutaan kehittää alueen metsän-
omistajien palveluja, mukaut-
taa niitä tarvetta vastaaviksi ja 
tarjota palveluja kilpailukykyi-
sesti ja kustannustehokkaasti. 
Tavoitteena on kehittää alueen 
metsänomistajien saamaa pal-
velua entisestään.

Metsänhoitoyhdistysten 
valtuustot ovat käsitelleet 

asiaa kevään kokouksis saan. 
Varsinaisia päätöksiä asiasta 
tehdään ensi vuoden aikana. 

Metsänhoi toyhdistysten 
valtuustot tekevät päätöksen-
sä mahdollisesta yhdistymi-
sestä saatuaan hallituksiltaan 
selvityksen yhdistymisen vai-
kutuksista sekä tulevan met-
sänhoitoyhdistyksen toimin-
nasta.

Sastamala valmistautuu 
kesäkuun merkittäviin 
palvelurakennepäätöksiin

  Valtuuston kesäkuun kokouksella on kauaskantoisia vaikutuksia

Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunki valmis-
tautuu tekemään merkittäviä 
ja kauaskantoisia päätöksiä, 
jotka liittyvät kaupungin pal-
velurakenteeseen. Kaupungin-
valtuutetut ovat 14. kesäkuuta 
pidettävässä kokouksessa iso-
jen asioiden edessä.

Kaupunginhallitus kä-
vi maanantaina suunnittelu-
keskustelun vanhustenhuol-
lon palvelurakenneselvityk-
sessä ehdotettujen muutosten 
toteuttamisesta. Valtuuston 
jäsenille järjestetään tutustu-
miskierros Heikkilän palve-
lukeskukseen, Mouhijärven 
vuodeosastolle ja Mouhijär-
ven terveyskeskukseen sekä 
mahdollisiin muihin kohtei-
siin toukokuun aikana. 

Johtoryhmälle kaupungin-
hallitus antoi tehtäväksi laatia 
euromääräinen selvitys van-
hustenhuollon palveluraken-

neselvityksessä ehdotettujen 
muutosten toteuttamisesta ta-
lousarvion ja - suunnitelman 
laadintaa varten.

Hopun uuden palvelukes-
kuksen valmistelua jatketaan, 
jotta keskuskeittiön, laitos-
paikkojen ja tehostetun pal-
velun asuntojen rakentami-
sesta ja yhteisen ruoka- ja sii-
voushuoltoyhtiön perusta-
misesta voidaan päättää 14. 
kesäkuuta.

Ruokapalvelujen 
järjestelyt osana 
suurempaa
Ruokapalveluverkon lähtö-
kohtana on, että Hopun kes-
kuskeittiö rakennetaan ja 
siitä juontuu tarve ratkais-
ta, mitä sosiaali- ja terveys-
toimen tiloja keittiön päälle 
sijoittuviin kerroksiin raken-
netaan. Valmistelua jatke-
taan sekä selvittämällä toi-
sen kerroksen rakentaminen 

laitospaikoiksi ja kolmannen 
kerroksen rakentaminen te-
hostetun palveluasumisen 
asunnoiksi. 

Koska vanhustenhuollon 
palvelurakenteeseen kuuluu 
yksiköitä, joiden osalta tulee 
päättää mahdollisesta perus-
korjauksesta, on kaupungin-
hallituksen ja sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäsenille jär-
jestetty jo tutustumiskierros 
Heikkilän palvelukeskukseen 
ja Mouhijärven vuodeosastol-
le. Samassa yhteydessä on tu-
tustuttu Mouhijärven terveys-
keskukseen, jonka viereen on 
ehdotettu tehostetun palvelu-
asumisen yksikköä. Kaupun-
ginvaltuusto on siis lähtemäs-
sä samalle kierrokselle.

Aluesairaala 
ja Saspe mukana
Yhteistyö Vammalan aluesai-
raalan ja Sastamalan perus-
turvakuntayhtymän kanssa 

on edennyt vaiheeseen, jossa 
pyritään muodostamaan toi-
minnallisia alueellisia tervey-
denhuollon keskuksia tuotta-
maan lähipalveluita. 

Yhteinen aikuispsykiatrian 
palvelukeskus on suunniteltu 
sijoitettavaksi sairaalan keitti-
öltä vapautuviin tiloihin. Yh-
teinen fysioterapian palvelu-
keskus sijoittuu aluesairaalan 
asianomaisiin sekä apteekilta 
vapautuviin tiloihin. Yhtei-
nen lasten mielenterveyskes-
kus sijoittuu Saspen fysiote-
rapiatiloihin, jolloin aluesai-
raalan lastenpsykiatria ja Sa-
spen perheneuvola kootaan 
yhteen. 

Myös vanhustenhuollon 
palveluverkkoratkaisu vaikut-
taa keittiösuunnitteluun se-
kä Hopun keittiön että muun 
palveluverkon osalta. Lähtö-
kohtana on, että Hopun kes-
kuskeittiö rakennetaan. Tieto 
vanhuspalveluista tarvitaan, 
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jotta keittiöt osataan suunni-
tella oikein.

Ruokapalveluselvityksen 
mukainen vuotuinen säästö 
koko hankkeesta on 363 000 
euroa. 

Hopun keskuskeittiön tilat 
sijoittuvat Hopun uuteen pal-
velukeskukseen.

Hallitus esittää äänin 8-4
Karkkukodin lopettamista

  Henkilöstön saatavuus ja kustannukset vaikuttavat

Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunginhalli-
tus esittää valtuustolle Kark-
kukodin palvelujen lopet-
tamista sitä mukaan, kun 
asukkaille saadaan järjes-
tettyä uusi asumispalvelu-
paikka. 

Tarkkaan ottaen kyseessä 
on muutos Sastamalan pe-
rusturvakuntayhtymän pal-
velusopimukseen. 

Perusteluina esitykselle 
ovat henkilöstön saatavuus-
ongelma sekä talousarvion 
ylittävät kustannukset. Va-
pautuvat henkilöstöresurssit 
kohdennetaan kotipalveluun.

Sopivat asukkaatkin
näkökulmana
Esitys ei syntynyt yksimie-
lisesti vaan kaupunginjoh-
tajan ehdotuksen voittaessa 
äänin 8-4. 

Pirkko Lahtinen ehdotti 
Samueli Seljänperän ja Mi-
ka Sillanpään kannattama-
na, että Karkkukotia ei lo-
peteta, vaan se säilytetään 
ja katsotaan, minkälaiset 
asukkaat sopivat sinne par-
haiten. 

Elina Kimpanpää, Juha-
ni Hakasuo ja Pauli Mäkelä 
kannattivat kaupunginjoh-
tajan ehdotusta.

Kaupunginjohtajan eh-
dotuksen puolesta äänes-
tivät Erkki Välimäki, Mar-
jo Anttoora, Juhani Haka-
suo, Taru Kaaja, Elina Kim-
panpää, Pauli Mäkelä, Päivi 
Pelttari ja Jouko Väissi.

Lahtisen ehdotuksen ta-
kana olivat Mauri Salmi-
nen, Mika Sillanpää, Pirk-
ko Lahtinen ja Samueli Sel-
jänperä. 

Poissa oli yksi jäsen. 

Jaakko Erjo 
rataryhmään
Alueviesti

Apulaiskaupunginjohtaja Jaak-
ko Erjo on Sastamalan edusta-
ja Pori-Tampere -ratayhteyt-
tä selvittävässä työryhmässä. 
Kaupunginhallitus nimesi Er-
jon tehtävään maanantaina.

Sastamalan kaupunki, Pir-
kanmaan liitto ja Satakunta-
liitto järjestivät  huhtikuussa 
Hotelli Ellivuoressa Pori-Tam-
pere -rataseminaarin, jossa 
olivat edustettuina radan var-
ren kunnat ja kaupungit, maa-
kuntien liitot, maakuntien 
kansanedustajat, elinkeinoelä-
män järjestäjät sekä alueelliset 
ja valtakunnalliset liikennevi-
ranomaiset sekä VR-yhtymä.

Seminaarin osanottajat 
päättivät perustaa työryhmän 
kehittämään Pori-Tampere -ra-
tayhteyttä. Työryhmään kutsu-

taan edustajat Satakuntaliitos-
ta, Pirkanmaan liitosta, Porin, 
Tampereen, Sastamalan, Koke-
mäen ja Harjavallan kaupun-
geista, Pirkanmaan ja Satakun-
nan kansanedustajista, aluei-
den kauppakamareista ja ELY-

keskuksista. Asiantuntija-apua 
työryhmä pyytää lisäksi liiken-
nevirastolta ja VR-yhtymältä.

Työryhmä sai toimeksian-
non valmistella ratayhteyden 
investointien esittämisen lii-
kennepoliittiseen selontekoon.
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Sosiaalineuvos Pekka Nurmi:

Ruoka-avun tarvitsijoita 
löytyy jokaisesta sosiaaliluokasta

  Elämän Eliksiiri jakoi viime vuonna 238 000 ruokakassia

 Maija Latva

”Ruoka-avun tarve on monin-
kertaistunut viimeisen kym-
menen vuoden aikana”, tote-
aa Elämän Eliksiiri ry:n toi-
minnanjohtaja, sosiaalineuvos  
Pekka Nurmi purkaessaan val-
tavaa ruokakuormaa kiikoislai-
sen omakotitalon pihaan. Talon 
emäntä Tiina Järvenpää näpyt-
telee puhelimellaan 100 teks-
tiviestiä; viimeistään huomen-
na leivät, maidot, jogurtit, mak-
karat, vihannekset, juurekset ja 
muut tuotteet on jaettu niitä tar-
vitseville. ”Avun hakijoiden jou-
kossa on paljon isoja lapsiper-
heitä, mutta myös opiskelijoita 
ja eläkeläisiä”, Järvenpää kertoo.

Nurmi vahvistaa, että myös 
valtakunnallisesti tarkastel-
tuna ruoka-avun tarvitsijoita 
löytyy jokaisesta sosiaaliluo-
kasta. ”Kun aloittelin toimin-
taa 10 vuotta sitten, avun haki-
joina oli lähinnä `kadun mie-
hiä`”, hän kertoo.

Lahjoitusten varassa
”Minä olen tällainen vanha lin-
navenkula ja tenukeppi”, Nur-
mi veistelee. Mukana matkassa 
oleva yhdistyksen vapaaehtois-
työntekijä Reijo Koskela muis-

tuttaa Nurmea siitä, että tämä 
muistaisi varoa kättään eikä 
nostelisi liian painavia laatikoi-
ta. Kättä vaivaa tenniskyynär-
pää. Nurmi tuli uskoon vuon-
na 1981 ja sen jälkeen toisten 

auttaminen on ollut miehen 
elämäntehtävä. Kun hän sai vi-
sion Elämän Eliksiirin perus-
tamisesta, hän oli puhumas-
sa aiheesta kristillisille liike-
miehille. He totesivat yksissä 

tuumin, että sellaista toimin-
taa onkin odotettu ja kaivattu.

Elämän Eliksiiri ry on yh-
teiskristilliseltä pohjalta toi-
miva humanitäärinen avustus-
järjestö, joka jakaa ruoka-apua 
vaikeassa taloudellisessa tilan-
teessa oleville ihmisille Poris-
sa ja lähiympäristössä. Yhdis-
tys toimittaa ruoka-apua myös 
Kiikoisiin, Laviaan, Kokemä-
elle ja Sastamalaan. ”Porin 
kaupunki tukee  toimintaam-
me vuosittain 20 000 eurol-
la, se ei riitä edes kylmätilojen 
vuokraan”, Nurmi selvittää. 
”Toimimme täysin lahjoitus-
ten varassa ja meillä on 30 va-
paaehtoistyöntekijää tekemäs-
sä erilaisia hommia. Jaetta-

vat ruokatarvikkeet saamme 
kauppiailta, tuotantolaitoksil-
ta ja leipomoilta”, Nurmi lu-
ettelee. 

Ruoka-avun 
tarve ei vähene
Vuonna 2001 jaettiin 8 500 
ruokakassia, vuonna 2004 yli 
51 000, vuonna 2008 162 000 
ja viime vuonna jo 238 000. 
Eikä ruoka-avun tarve Nur-
men mukaan vähene. Päin-
vastoin. ”Rikkaat rikastuvat ja 
köyhät köyhtyvät, näin se me-
nee”, Nurmi uskoo. Mies ei ha-
lua puhua syrjäytyneistä, vaan 
syrjäytetyistä. ”Ajatellaanpa 
vaikka eläkeläisiä, jotka yrit-
tävät pärjätä pelkällä kansan-
eläkkeellä”, Nurmi muistuttaa.

Ruoka-avun lisäksi Elämän 
Eliksiiri jakaa ravintoa sielul-
le ja ruumiille: keskiviikkoi-
sin heillä on tarjolla hengellis-
tä apua evankeliumin julistuk-
sen, musiikin, rukouspalvelun 
ja sielunhoidon muodossa, 
samalla kokoukseen osallis-
tuja saa ruokakassin. ”Työm-
me tähtää siihen, että ihmiset, 
joiden elämän suunta on syys-
tä tai toisesta hukassa, voisi-
vat sen suunnan löytää”, Pek-
ka Nurmi tiivistää.

  Tiesitkö tämän...

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet tai mahdolliset elintarvikkei-
den/tavaroiden lahjoittajat voivat ottaa yhteyttä Pekka Nurmeen. 
Rahalahjoitukset menevät lyhentämättöminä suoraan tarkoituk-
seen, sillä sähkö-, vesi-, auto- ja vuokrakulujen vuoksi yhdis-
tys kaipaa myös taloudellista tukea. Lahjoitustili Osuuspank-
ki/570404-216154.

Sosiaalineuvos Pekka Nurmi (vasemmalla) ja Reijo Koskela tie-
tävät, että ruoka-avun tarve on moninkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana.

Kaksivuotias Arvo Järvenpää ehti apajille, kun äiti Tiina Järvenpää järjeste-
li ruokatarvikkeita.

Tiina Järvenpää koordinoi ruoka-apua Kiikoisissa.

Järvenpään piha-alue muistutti viime torstaina jälleen elintarviketoria. Po-
rista tulee kuorma Kiikoisiin joka toinen viikko.

”Rikkaat 

rikastuvat 

ja köyhät 

köyhtyvät.

Minna Isomaa ja 
Päivi-Maria Hautala 
keskustaehdokkaiksi

 Alueviesti 

Keskustan Huittisten kun-
nallisjärjestön esittämät eh-
dokkaat tuleviin eduskun-
tavaaleihin ovat kunnallis-
tieteiden opiskelija Minna 
Isomaa ja fi losofi an tohtori 
Päivi-Maria Hautala.

Minna Isomaa on 
21-vuotias nouseva vaikut-
taja Kukonharjasta. Hän 
teki viime kuntavaaleis-
sa ensikertalaiseksi hyvän 
vaalituloksen. 

Isomaa on Huittisten 
kaupunginvaltuuston va-
ravaltuutettu sekä teknisen 
lautakunnan jäsen. Syksyl-
lä hallintotieteiden kandi-
daatiksi valmistuva Isomaa 
pitää oppilaitosten pääsy-
kokeita tulevaisuudessakin 
tärkeinä. Hän haluaa edus-
kunnassa ajaa muun mu-
assa järkevää ympäristön-
suojelua.

Taideterapeuttinakin 
toimiva 54-vuotias huit-

tislainen Päivi-Maria Hau-
tala pitää tärkeänä kestä-
vää hyvinvointia, joka läh-
tee yksilöistä. Hautalalla 
on Kankaanpään taidekou-
lun opettajana työnsä kaut-
ta läheinen yhteys taide- ja 
kulttuurielämään. 

Hän haluaa eduskun-
nassa uudistaa terveyden-
huollon palvelukäytäntö-
jä ja tukea mahdollisuuk-
sia opiskella Satakunnassa. 
Hautalan isä oli lähes kak-
sikymmentä vuotta Kes-
kustan kansanedustajana 
vaikuttanut huittislainen 
Einari Nieminen.

Keskustan Satakunnan 
piiri odottaa istuvien kan-
sanedustajien ilmoitusta eh-
dokkuudestaan elokuun al-
kuun mennessä ja muiden 
ehdokkaiden suostumuksia 
elokuun loppuun mennessä. 
Ehdokkaista lopullisen pää-
töksen tekee Merikarvialla 
marraskuussa kokoontuva 
piirin syyskokous.

Kelvottomat 
kasvinsuojeluaineet 
ongelmajätettä

 Alueviesti

Evira muistuttaa kuntia, vil-
jelijöitä, kauppoja sekä ko-
titalouksia siitä, että kaikki 
kasvinsuojeluainerekisteris-
tä poistetut, vanhentuneet 
tai muuten käyttökelvotto-
mat valmisteet täytyy hä-
vittää ongelmajätteinä. Re-
kisteristä poistettuja kas-
vinsuojeluaineita ei saa 
hävittää tavallisen kotita-
lousjätteen mukana tai le-
vittää ympäristöön, vaan ne 
on toimitettava kuntien on-
gelmajätteiden keräys- tai 
käsittelypisteisiin.

Kuntien on järjestettävä 
maa- ja metsätaloudessa ja 
asumisessa syntyneen on-
gelmajätteen hyödyntämi-
nen ja käsittely. Kunnan jä-
tehuollolla tai keräämiseen 
tarvittavan ympäristölu-
van omistavalla yrityksellä 
on sitä varten kiinteitä tai 
kiertäviä ongelmajätteiden 
vastaanottopisteitä. Tieto-
ja keräyspaikoista ja mah-
dollisesti perittävistä mak-
suista saa kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisil-

ta tai internetistä kunnan 
kotisivuilta.

Kasvinsuojeluun saa 
käyttää vain kasvinsuojelu-
ainerekisterissä olevia val-
misteita. Myrkylliset aineet 
on aina varastoitava luki-
tussa tilassa. Valmisteet on 
säilytettävä alkuperäispak-
kauksissaan. Käytöstä pois 
jääneet valmisteet voidaan 
varastoida samassa tilassa 
kuin käytössä olevat kas-
vinsuojeluaineet, mutta sel-
västi niistä erillään. Niitä ei 
kuitenkaan saa jättää vuosi-
kausiksi varastojen hyllyil-
le. Jätteen haltijalla on vas-
tuu kaikista jätteeseen koh-
distuvista toimista.

Huonokuntoiset pakka-
ukset laitetaan kestävään, 
tiiviisti suljettavaan asti-
aan. Jos pakkauksen sisäl-
löstä ei ole tarkkaa tietoa, 
kirjoitetaan sen kylkeen 
”Myrkyllistä kasvinsuoje-
luainetta. Koostumus tun-
tematon”. Raskasmetalle-
ja, kuten elohopeaa tai ku-
paria sisältävät valmisteet 
merkitään tekstillä ”Sisäl-
tää raskasmetallia”.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Lily Ida Maria Kyläkangas, Väi-
nö Verneri Vieras, Niklas Pau-
li Roberti Rapeli Keikyä, Vilhel-
miina Jade Elina Ojala Kiikka, 
Eemeli Hugo Ilmari Ala-Pap-
pila Kiikka, Patrik Jose Mathi-
as Stenfors Kiikka, Juuso Pette-
ri Seppä Hyvinkään srk, Perttu 
Elias Torikka Tampereen Har-
jun srk.
KUOLLUT: 
Helvi Sirkka Luhtalampi 89 v., 
Impi Elviira Matinheimo 84 v., 
Lea Annikki Kallio 72 v., An-
na Liisa Kallio 72 v. Kiikka, An-
ja Marjatta Mikkola 61 v. Suo-
denniemi, Tarja Johanna Ruo-
konen 33 v. 

Kellot kutsuvat kirkkoon
Helatorstai 13.5. Messu, Tyr-
vään kirkko klo 10, Järvi-
nen, Airas-Laitila, Inkeroinen, 
Zambian Vocal Collection –

Vauva-uutisia
Anne Kranni ja Olli Suomi-
nen Sastamalasta ovat saa-

neet poikavauvan 11.4.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Linda ja Timo Jalo Huittisis-
ta ovat saaneet poika-

vauvan 25.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Susanna Nylund ja Pekka 
Telilä Sastamalan Vamma-
lasta ovat saaneet tyttö-

vauvan 30.4.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Katja Mäki ja Mikko 
Sipiläinen Sastamalan 

Mouhijärveltä ovat saaneet 
poikavauvan 28.4.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Päivi Nukari ja Sami Kyrkkö 
Sastamalan Kiikasta ovat 

saaneet tyttövauvan 
2.5.2010 VAS:ssa Vamma-

lassa.

Kristiina Kekki ja Kristo Ilves 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 1.5.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Minna ja Jari-Matti Ritvonen 
Kokemäeltä ovat saaneet 

tyttövauvan 2.5.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Heidi ja Eero Aaltonen 
Kiikoisista ovat saaneet tyt-
tövauvan 2.5.2010 SatKs:ssa 

Porissa.

Kuolleita

lauluyhtye. Wanhat kirkon-
menot v. 1757 tapaan, Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkko klo 10, 
Esko M. Laine, Ulla Pesonen, 
Puistolan kirkkokuoro. Vau-
vakirkko, Vammalan seura-
kuntatalo klo 16, Airas-Laiti-
la, Mattila A.
Kaatuneitten muistopäivä 
su 16.5. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Tenkanen, Järvinen, 
Mattila A. Messu, Sammaljoen 
kirkko klo 13, Järvinen, Vuo-
risto. Jumalanpalvelusten jäl-
keen kaatuneiden muistopäivän 
kunniakäynnit sankarihaudoil-
la. Tyrvään kirkon sankarihau-
dalla puheen pitää rehtori Pent-
ti Hannula.  
Kokoonnumme yhteen
Ke 12.5. Päivä- ja perhekerho-
laisten sekä keskiviikkokerhon 
kevätjuhla, Sammaljoen ruko-
ushuone (Sammaljoent. 588) 
klo 13. Stormin päivä- ja perhe-
kerhon kevätjuhla, Lopenkul-
man rukoushuone (Stormint. 
51) klo 18.

Helatorstai 13.5. Illon avoimen 
kerhon kevätjuhla ja kouluun 
lähtevien siunaus, Illon rukous-
huone (Punkalaitument. 1632) 
klo 18.30.
La 15.5. Konsertti, Tyrvään Py-
hän Olavin kirkko klo 15, Hel-
singin Paavalin kirkon kuoro, 
joht. Seppo Välimäki, Finnai-
rin mieslaulajat, joht. Pasi Es-
kelinen.
Su 16.5. Sankarivainajien muis-
totilaisuus ja kirjan julkistami-
nen, Vammalan srk-talo klo 
13.30, kahvitarjoilu klo 12.45.
Ti 18.5. Eläkeikäisten ja näkö-
vammaisten leiripäivä, Hou-
hajärven Leirimaja klo 10-16, 
bussikuljetus Mouhijärven ap-
teekki klo 8.45-Karkku (van-
ha tie)-Vammala, kyytiin pää-
see matkan varrelta, ilm. ja lisät. 
Saarela p. 040-7068360. Hen-
gessä mukana - koko perheen 
seurakuntavaalitilaisuus, Vam-
malan tori klo 18, Taika-Pette-
ri, pomppulinna, ilmapalloja, 
tarjoilua, tietoa vaaleista ja eh-
dokkaaksi asettumisesta, muka-
na valitsijayhdistysten edustajia. 
Hengellisten laulujen ilta, Sam-
maljoen kirkko klo 18. Sana Soi 
–ilta, Vammalan srk-talo klo 19, 
Anne Pohtamo, Pauli Tuohioja, 
Raamattuopisto.
Ke 19.5. Miesten saunailta, 
Houhajärven leirimaja klo 17. 
Virkistysilta terveydenhuolto- 
ja sosiaalialalla toimiville ja toi-
mineille, Kiikan Leiriaho (Hal-
meent. 26) klo 18, yhteislaulua, 
Sanaa ja saunomista.
To 20.5. Lähimmäisten kerho, 
Vammalan srk-talo klo 13.30.
Su 23.5. Lähetystapahtuma, 
Vammalan srk-talo klo 14.30, 
mukana kirkon lähetysjärjestö-
jen edustajia.
Koko perheen kesäretket
La 12.6.Muumimaailma tai 
Väskin Saari. Ke 28.7.-to 29.7. 
Kotka ja Porvoo. Su 6.6.- to10.6.  
Pyhätunturi. Lisät. ja ilm. Kuuk-
ka p. 050-5725509.

Karkun kappeliseurakunta
Helatorstai 13.5. Messu, Kar-
kun kirkko klo 13, Järvinen, 
Vuoristo, Kappelikuoro. Sana-
jumalanpalvelus, Sastamalan 
keskiaikainen kirkko klo 14, Ir-
ja Hietala, Aino Palomäki, Pe-
räseinäjoen kirkkokuoro, Perä-
kamarikuoro, virsilauluryhmä.
Su 16.5. Kunniakäynti Salokun-
nan kirkon sankarihaudalla klo 
9.30. Messu, Karkun kirkko klo 
10, Salminen, Vuoristo, Kappe-
likuoro, messun jälkeen kun-
niakäynti Sovinnon ristillä, Lau-
ri Salmisen läksiäisjuhla Karkun 
srk-talo.
Ke 19.5. Perhe- ja päiväker-
hojen kevätjuhla, Salokunnan 
kirkko klo 18.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 12.5. Mukulamessu, Keiky-
än kirkko klo 18, Airas-Laitila, 
Haavisto. Siionin kanteleen lau-
luilta, srk-talo ko 19.
La 15.5. Veteraanit sytyttävät 
kynttilät sankarihaudoille klo 17.
Su 16.5. Kaatuneitten muisto-
päivän messu, Keikyän kirkko 
klo 10, Pihlajamaa, Inkeroinen, 
messun jälkeen kunniakäynnit 
sankarihaudoilla, kirkkokahvit 
srk-talo, Veteraaninaiset.
To 20.5. Eläkeikäisten leiripäi-
vä, Leiriaho (Halmeent. 26) klo 
10-16, kuljetus Keikyästä ja Kii-
kasta, ilm. viim. 17.5. p. 044-
2708289, miesten piiriläiset mu-
kaan!

Kiikan kappeliseurakunta
Helatorstai 13.5. Messu, Kii-
kan kirkko klo 10, Myllymä-

ki, Rajalampi, messun jälkeen 
lounas ja eläkeikäisten kevät-
juhla, seurakuntatalo, kyydit 
ja ilmoittautumiset puh. 044-
2708289.
Su 16.5. Kaatuneitten muisto-
päivän seppeltenlasku ja kun-
niakäynnit sankarihaudoilla 
klo 17.45. Majatalo-ilta, Kiikan 
kirkko klo 18, musiikkivieraana 
Tarvo Laakso, Pihlajamaa, Mat-
tila J, Mattila A., lastenhoito las-
tentalossa.
Ti 18.5. Naisten raamattupiiri, 
srk-talo klo 18.
To 20.5. Eläkeikäisten leiri-
päivä, Leiriaho (Halmeent. 
26) klo 10-16, kuljetus Keiky-
ästä ja Kiikasta, ilmoittautumi-
set viimeistään 17.5. puh. 044-
2708289.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Su 16.5. Kaatuneitten muisto-
päivän kunniakäynti sankari-
haudalla klo 17.45. Sanajuma-
lanpalvelus, esikouluun lähtevi-
en siunaaminen, Mouhijärven 
kirkko klo 18, Myllymäki, Inke-
roinen, kirkkokahvit seurakun-
takoti.
Ti 18.5.  Omaishoitajat, seura-
kuntakoti klo 10.  Eläkeikäis-
ten ja näkövammaisten leiri-
päivä Houhajärven Leirimaja 
klo 10-16, hinta 5 euroa, bus-
si lähtee Mouhijärven apteekil-
ta klo 8.45 ja ajaa vanhaa tietä 
Karkun kautta, kyytiin pääsee 
matkan varrelta, ilmoittautumi-
set ja lisätiedot Saarela puh. 040-
7068360.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 13.5. Perhekirkko, Suoden-
niemen kirkko klo 12, rippi-
koululaisten nukketeatteriesi-
tys, päiväkerholaisten ohjel-
maa, kouluun menevien siu-
naaminen, Järventaus, Mattila 
A.
Su 16.5. Kaatuneitten muisto-
päivän messu, Suodenniemen 
kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, 
Mattila J., kunniakäynti sanka-
rihaudoille, kirkkokahvit seura-
kuntatalo, Lottaperinne.
Ti 18.5. Nuttupiiri, srk-talo klo 
13-15.
Ke 19.5. Lähetysilta Iiposella 
(Kujalant. 10) klo 19.
To 20.5. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä seurakuntatalo klo 
11-13.30, lounas 5 euroa, ti-
laa kyyti perjantaina 14.5. klo 
9-12, puh. 517166 tai  040-
8122842 diakoni, omavastuu 
1 e/sivu.

Nuoret ja nuoret aikuiset
Pe 14.5. Nuortenleiri, Leiris 
klo 19.30. Ei toimintaa Nuak-
karilla.
Ke 19.5. Riparilauluilta, Mouhi-
järven Oravanpesä klo 18. Peli-
vuoro, Muistolan koulu klo 19-
20.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

Ke 12.5. klo 18 Vainottu seura-
kunta- tilaisuus, pastori Youssef 
Ourahmane Pohjois-Afrikas-
ta. Järjestävät Vapaaseurakunta, 
Helluntaiseurakunta, Kansanlä-
hetys, OM- Finland.
To 13.5. klo 18 Kristus- ylim-
mäinen pappimme- kokous, 
past. Veijo Heikkilä, buff etti.
Pe 14.5. klo 18- 21 Varhaisnuor-
ten ilta.
Su 16.5. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Kannel- miehet, Kari 
Härkönen, pyhäkoulu.
Ti 18.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.
Ke 19.5. klo 17- 19.30 Vak-
kari 1- 6 luokkalaisille 050- 
3635779.
Kirppputori Valonpilkku, Pik-
kusuonkatu 5 A, av. ti-pe klo 
10-17 ja la klo 10-13 (044- 
5112907).

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Ke 12.5. klo 18 Vainotun seura-
kunnan ilta, vapaakirkolla, ve-
li Youssef, tulkkina Esko Mäki-

Soini, yhdessä Helluntaiseurs-
kunnan, Vapaaseurakunnan ja 
OM kanssa.
Su 16.5. klo 11 messu, Mar-
kus Malmivaara, saarna Ilkka 
Perttula, Karkun evankelinen 
opisto.Klo 16 Kyllä Elämälle, 
Arto Hukari, juonto Raija Ma-
janen, musiikissa PieniSuuri-
Missio, kahvitarjoilu, rukous-
huoneella.
Ke 19.5. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta, tutkitaan ilmestyskir-
jaa, Teemu Lyytikäinen, ruko-
ushuoneella.
To 20.5. klo 18.30 Matalan kyn-
nyksen majataloilta, Lauletaan 
yhdessä, Markus, Antero ja Las-
si, rukoushuoneella.

SLEY VAMMALA
To 13.5. klo 16 nuorten raamis 
Luther-talossa. Klo 18 helators-
tain juhla Luther-talossa, muka-
na Jari Rankinen ja Olavi Ryö-
mä. Kahvitarjoilu.
Su 16.5. klo 11 messu Kar-
kun evankelisella opistolla, 
toimittaa Markus Malmivaa-
ra ja Ilkka Perttula. Pyhäkou-
lu, kahvit.
Ti 18.5. klo 18 lähetyspiiri Lut-
her-talossa. Vieraina KEO:n 
gospel-linja sekä Ilpo Vuorenoja 
ja Kullervo Puumala. Kutsuu ja 
kahvittaa touko-kesäkuun ryh-
mä. Tervetuloa!

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

La 15.5. klo 19 Kohtaaminen 
KellariKahvilassa. 
Su 16.5. klo 11 päivätilaisuus, 
Marita Kömi, Kalevi Kulonpää, 
ylistysryhmä, pyhäkoulu ja raa-
mis. Asiakokous seurakunnan 
jäsenille. 
Ma 17.5. klo 17.30-18 Tuikku-
kuoron harjoitus. 
Ke 19.5. klo 10-12 lähetys-
piiri. Klo 18 ylistyksen ja yh-
teyden ilta. Klo 19 rukousil-
ta. Mahdolliset rukousaiheet 
puh. 03-5112113 tai osoitteel-
la Vammalan Helluntaiseura-
kunta, Varikonkatu 10, 38210 
Sastamala. Puhelinhartaus p. 
03-5142829. 
Suodenniemi: 
Ke 19.5. klo 19 Hyvän Sanoman 
ilta Kerolan kerhohuoneessa, 
Kirkkotie 1.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 12.5. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.
Pe 14.5. klo 18 K-13, klo 19.30 
nuortenilta.
La 15.5. klo 8.10 aamuhartaus 
Mantassa, Henry Nieminen.
Su 16.5. klo 13 rukoustilai-
suus, klo 14 Elämän lähteel-
lä, Raimo Lehkonen, nuorten 
ylistysryhmä, pyhäkoulu, kah-
vitarjoilu.
Ma 17.5. klo 13 Sanaa ja sop-
paa, Ari Lepistö, klo 19 rukous-
ilta. Leo Salo.
Ke 19.5. klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella, naistenilta Honka-
kodilla.
To 20.5. klo 19 Intia-ilta. Jacob 
Marineni.

Mouhijärvi
Ke 12.5. klo 18 rukoushetki 
klo 19-21 Nuortenilta Majakka, 
mukana Tapani Varuhin. 
Su 16.5. klo 18.30 Lasse Kangas-
salo Pukaran kylätalolla.
Ke 19.5. klo19 lähetyskokous.

THE RIVER SASTAMALA
To 20.5. klo 18 Yhteiskristilli-
nen Israel-ilta Kiikan uimahal-
lin Maremmassa. Mukana Ar-
ja Niemelä Israelin ystävyysseu-
rasta. Hän kertoo juutalaislasten 
leirityöstä.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Eppu Sakari Lehtinen.
KUOLLUT: 
Hilja Annikki Ahonen 90 v.

Pyhäpäivät:
To 13.5. Klo 10 Helatorstain 
messu Huittisten kirkossa, Lii-
kuntaväen kirkkopyhä, Her-
ranen, Salenius, Uutaniemi ja 
Kirkkokuoro. Virret: 106, 726, 
107, 109, 230, 110. Kolehti: Suo-
men Merimieskirkolle. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit seura-

kuntakeskuksessa, puhe Teuvo 
Munkki.  Klo 18 Häämusiikki-
ilta Huittisten kirkossa, Uuta-
niemi ja Honkanen.
Su 16.5. Klo 10 Messu Huit-
tisten kirkossa, Salenius, Läh-
teenmäki, Uutaniemi, Vete-
raanien Lauluveljet. Virret: 
197, 277, 446, 119, 464, 584, 
329, 577. Kolehti: Kaatuneitten 
Omaisille. Kaatuneitten muis-
topäivä, seppelten lasku san-
karihaudoille: klo 9 Huhta-
mon hautausmaalla ja messun 
jälkeen Huittisissa, jonka jälk. 
Kaatuneitten Omaisten juh-
la seurakuntakeskuksessa. Klo 
13 Messu Huhtamon kirkossa, 
Salenius ja Uutaniemi.
Viikkotilaisuudet:
Ke 12.5. Seurakunnan toimistot 
suljettu henkilökunnan koulu-
tuksen vuoksi. Klo 13 Lauluhet-
ki vanhainkodilla ja klo 13.45 
Ainokodilla. Klo 18 Rukousil-
ta Israelin ja Suomen puoles-
ta, takkahuone. Klo 19 Konsert-
ti Huittisten kirkossa, Puolalan-
mäen musiikkilukion kuorot ja 
orkesteri Turusta, joht. Kari Jan-
tunen ja Timo Lehtovaara, järj. 
Huittisten musiikkiopisto. Va-
paa pääsy!
Pe 14.5. Klo 19 Yht.kristill. ”Ra-
kas rukous” –ilta Birgitta-salis-
sa.
La 15.5. Klo 18 Konsertti Bir-
gitta-salissa, Kaari Ensemble, 
joht. Saara Aittakumpu, järj. 
Huitt. musiikkiopisto. Vapaa 
pääsy!
Ma 17.5. Klo 18 Lauttak. läh.
piiri Helena-salissa. Klo 18.30 
Naisten kesken –ilta Toripuo-
dissa, vieraana Tarja Laurila-
Haukka, Pirjo Vihlman.
Ti 18.5. Klo 13 Japani-Kenia 
läh.piiri Sley:n ruk.huoneessa, 
Lehtisaari. Klo 18.30 Kansan-
läh. ilta Helena-salissa.
Ke 19.5. Klo 18 Rukousilta Isra-
elin ja Suomen puolesta, takka-
huone. Klo 19 Mommolan seu-
rakuntapiiri Aimo Hievasella, 
mukana Herranen.
To 20.5. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 17 Mies-
tenpiiri seurakuntakeskuk-
sen kirjastossa, Joh. 14, Lehti-
mäki. Klo 18 Naistenilta Plik-
kain Baarissa, Risto Rytink. 24, 
vierailijana entinen huittislai-
nen uskonnon ja psykologian 
opettaja, Mäntän lukion reh-
tori Hilkka Hietanen (nykyi-
sin Granroth). Illan aihe on 
”Raamatun naisten rukouk-
sia”. Kahvia ja suolaista tarjot-
tavaa klo 17.30 lähtien.
Diakoniatyö:
Diakonian virkistyspäivä Ylis-
tenrannassa maanantaina 31.5. 
Mahdollisuus saunoa. Ilmoit-
tautumiset diakoniatoimistoon 
27.5. mennessä (p. 5601624, 
5601625) klo 9-10. Kerro eri-
tyisruokavaliosi! Lähtö seura-
kuntakeskuksesta klo 10 ja pa-
luu noin klo 17.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KUOLLUT: 
Ritva Maria Koivunen 80 v. 

To 13.5. Klo 10 Helatorstain 
messu, 50 v. sitten ripille pääs-
seet, Lehtisaari, Plit, Honka-
nen. Klo 13.30 Lähtö seura-
kuntatalon edestä, lähetyspyö-
räily Anja ja Kari Kojolle, (au-
tokyytiä tarvitsevat otetaan 
mukaan seurakuntatalon edes-
tä, myös omin kyydein voi tul-
la), tilaisuus alkaa klo 14. Klo 
17 Kesäpyöräily alkaa, Sallilan 
merkkauspiste seurakuntata-
lon edusta.
Pe 14.5. Klo 10 Seurakuntata-
lolla murut, kevätkausi päät-
tyy.
Su 16.5. Klo 10 Messu, Eläke-
liiton kirkkopyhä, Plit, Hon-
kanen, mieskuoro Zambiasta. 
Kunniakäynnit sankarivainaji-
en ja Karjalaan jääneiden muis-
tomerkillä, minkä jälkeen tilai-
suus seurakuntatalolla, mies-
kuoro Zambiasta, Sallila Soi-
kuoro.
Ke 19.5. Klo 13.30 Annalassa 
hartaus.
La 22.5. Klo 18 Kirkossa Hel-
luntaiaaton iltahartaus, Honka-
nen, Anne Luusua, Ritva Ran-
talainen.
Su 23.5. Klo 18 Helluntaipäi-
vän iltakirkko ja lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla, Päivö Parvi-
ainen, Honkanen, seurk-kuoro.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 12.5. klo 18.30 Alfa-kurssi.

To 13.5. klo 16 Kaiken kan-
san Missio Iltalamppu -tilai-
suus Risto Ryti -salissa, mukana 
mm. Taisto Laakso, kuuluvuus-
alueen laulusolisteja ja -ryhmiä, 
väliajalla tarjoilua.  
La 15.5. klo 13 Ilonkylväjät Sen-
kut.
Su 16.5. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Rainer Lindeman, seurakunnan 
asiakokous klo 12.30, pyhäkou-
lu klo 11.30-12.30.
Ma 17.5. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Nuoret.
Ti 18.5. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.
Ke 19.5. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit Kivimäellä, Va-
haojankatu 22 klo 18.30 Alfa-
kurssi. 

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 12.5. Aamurukouspiiri 
klo 9.30 Raili Huhtalan luo-
na, Kehrääjänkatu 6. Laulu-
hetki  tk:ssa klo 18. Osallis-
tutaan rukoukseen Israelin ja 
Suomen psta klo 18 seurakun-
takeskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 
19, Norppis.
To 13.5. Lauluhetki Kaariran-
nassa klo 17.30 ja Ryhmäkoti 
3:ssa klo 18.
Pe 14.5. Yhteiskristillinen Ra-
kas rukous-rukousilta seura-
kuntakeskuksessa klo 19. Nuor-
ten ilta klo 20.
La 15.5. Vedet virratkoon klo 
19, Jukka Partala, Harri Ke-
tola.
Su 16.5. Israel-tilaisuus klo 11, 
toimittaja, Israelin opas Heikki 
Kangas ja veljiä Lev Hatsafon-
päihdekodista Israelista, pul-
lakahvit. Iltahetki Satakunnan 
vankilassa Huittisten osastol-
la klo 18.
Ma 17.5. Rukousilta klo 19, Ar-
to Piesala. Yhteiskristillinen 
Naisten kesken-ilta Toripuo-
dissa klo 18.30, Tarja Laurila-
Haukka.
Ke 19.5. Mm. aamurukouspii-
ri klo 9.30 Aholaisella, Vesi-
niityntie 206, Pyhällys. Terve-
tuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: 
Martta Helena Salonpää s. Kuu-
sisto 91 v. ja Onni Einari Tuo-
misto 82 v.
KASTETTU: 
Julius Matti Johannes Laine.

Helatorstai 13.5. Messu klo 10, 
Lars Pajuniemi, Sauli Ahvenjär-
vi, Henri Tuominiemi. Lukijana 
Jaakko Ranta.
Pe 14.5. Aamurukous seura-
kuntakeskuksessa klo 8.
Su 16.5. Kaatuneitten muis-
topäivä. Sanajumalanpalvelus 
klo 10, Marja Joukio-Hirvijär-
vi, Henri Tuominiemi. Kirk-
kokuoro. Jumalanpalveluksen  
jälkeen Kokemäen kaupungin 
järjestämä kaatuneitten muis-
topäivän seppeleenlasku san-

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

karihaudalla ja sankariäiti-
muistomerkillä.
Ma 17.5. Aamurukous seura-
kuntakeskuksessa klo 8. Raa-
mattupiiri seurakuntakeskuk-
sessa klo 18.
Ke 19.5. Mielenterveyskun-
toutujien retki Euraan. Läh-
tö klo 12.30 seurakuntakes-
kuksen parkkipaikalta. Ilmoit-
tautumiset Riitalle puh. 040-
7694265 perjantaihin 14.5 
mennessä.
To 20.5. Tulkkilan lähetyspiiri 
klo 18 Ritva ja Antti Pihlavalla, 
Räätälinkatu 10.
Pe 21.5. Kenia-Japani lähetys-
piiri seurakuntakeskuksessa klo 
18. Mukana Markus Malmivaa-
ra.
Su 23.5. Järjestetään vanhusten 
kuljetusta Kokemäen kirkkoon 
klo 10 messuun. Kuljetusta ha-
luavat ottakaa yhteyttä Tiinaan 
p. 040-7694264 tai Riittaan p. 
040-7694265 keskiviikkoon 19.5 
mennessä.
Ti 25.5. Omaishoitajien ret-
ki Uotilan tilalle Harjavaltaan. 
Retken hinta 5 euroa sisältää 
kuljetuksen, ruokailun ja tilan 
museoon tutustumisen. Tiedus-
telut ja ilmoitt. 19.5 mennessä 
Tiina Kulha-Hynninen p. 040-
7694264.
Ennakko:
Pe 4.6. Eläkeläisten retki Sas-
tamalan seudulle. Retkikohtei-
na: Villa Royal huvila - kunin-
kaallista loistoa, missä hillatäy-
tekakkukahvit, Mouhijärven 
herkkujuustola - juustomaisti-
aisia, Pyhän Olavin kirkko se-
kä lounas Liekorannan kesti-
kievarissa. Lähtö klo 8 linja-
autoasema - Vuollekoti -Tuo-
hitori. Paluu Kokemäelle n. klo 
15.30. Hinta 25 euroa. Ilmoit-
taautumiset perjantaihin 28.5 
mennessä Riitalle puh. 040-
7694265 tai Tiinalle puh. 040-
7694264.
Pyhäkoulu:
Su 16.5. Ei pyhäkoulua.
Perhekerho:
To 20.5. Perhekerhojen retki 
Pelimanninmäelle Tuiskulaan. 
Lähtö linja-autolla seurakunta-

keskuksen parkkipaikalta klo 9. 
Omat eväät mukaan.
Nuorisotyö:
Kerhot:
Ristipisto-kässäkerho varkka-
reille ja nuorille maanantaisin 
Pappiksella klo 16–17.30.
Raamis torstaisin Pappiksella 
klo 15.30–16.30.
Pelisali torstaisin kevään koitet-
tua Pappiksen pihassa klo 17–
18.
Huom! Helatorstaina ei kerho-
ja!
Muuta ohjelmaa:
19.5. II ja III ripareiden oppi-
tunnit seurakuntakeskuksella 
klo 15.30. Klo 17 alkaa kesän ri-
pareiden yhteinen vanhempai-
nilta seurakuntakeskuksessa. 
Kaikki vanhemmat ja riparilai-
set mukaan!
21.–22.5. Isosleiri. Ilmoittaudu 
mukaan 17.5. mennessä.
22.5. Lepra ja Aino-pojat kei-
kalla seurakuntakeskuksessa 
klo 18, hyvää musiikkia, seuraa 
ja iltapalaa. Ilmainen! Tervetu-
loa! Riparilaiset saavat merkin-
nän.

Kauvatsan alue:
Helatorstai 13.5. Sanajumalan-
palvelus klo 10, Marja Joukio-
Hirvijärvi, Toivo Kokko.
Su 16.5. Kaatuneitten muisto-
päivä. Sanajumalanpalvelus klo 
10, Lars Pajuniemi, Toivo Kok-
ko. Kirkkokuoro. Jumalanpal-
veluksen  jälkeen kaatuneitten 
muistopäivän seppeleenlasku 
sankarihaudalla. 
Ma 17.5. Rukouspiiri diakonia-
toimistossa klo 18.
Ke 19.5. Keskiviikkokerho srk-
talolla klo 13.
Pe 21.5. Raamattupiiri srk-talol-
la klo 18.
Ti 25.5. Varttuneen väen leiri-
päivä klo 9.30-14.30 Aittaka-
rissa. Ilmoittautumiset Johan-
nalle puh. 5561126 tai 040-
8348023.
To 27.5. Seurakuntaretki Mänt-
tään. Lähtö klo 8 srk-talolta. 
Matka, ruokailu ja nähtävyy-
det 40 euroa. Ilm. Johannalle p. 
5561126 tai 040-8348023.

Su 23.5. klo 10 Helluntainmes-
su kirkossa. (Karo, Tulkki, Keto-
nen) Kirkkokuoro laulaa. Mes-
suun osallistuvat 60-vuotta sit-
ten ripille päässeet. Messun jäl-
keen on srk-talolla ruokailu ja  
yhdessäoloa. Ruosta ja kahvista 
maksut ilmoitetaan myöhem-
min. Mukaan voi tulla puoliso, 
kaveri, saattaja. Ilmoittautumi-
set 19.5. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 7674119. Pane 
sana kiertämään.
Nuoristyö:  
La 15.5. klo 11 Isosleiri leirima-
jalla. 
Ma 17.5. klo 14 Miniklubi 
Nurkkaputkalla, klo 17 Seikkai-
lijat leipoo srk-talolla, klo 19. 
Näytelmäkerhon leffailta srk-
talolla. 
Ke 19.5. klo 18 Partioketut ko-
lolla. 
To 20.5. klo 8 Partiolaisten tori-
kahvila torilla. Tervetuloa! 
Pe 21.5. klo 17 Kokkikerho srk-
talolla. 
La 22.5. klo 10 Rippikoulua srk-
talo ja pappila.
Seurakuntaretki 27-29.7. Viron 
Saarenmaalle ja Hiidenmaal-
le. Tarkemmin tulevissa lehdis-
sä. Matkalla mukana Klaus Mal-
mivaara. Matkasta lisää tietoa 
Hilkka Välläriltä kirkkoherran-
virastosta 02-7674119.

Köyliö
KUOLLUT:
Väinö Pentti Johannes Aholaak-
ko Kankaanpäästä 83 v.

La 15.5. Rippikoulua seura-
kuntatalolla. Aiheena pyhä kas-
te, katekismuksen sivut 84-89. 
Ryhmä I klo 9-12, ryhmä II klo 
13-16, Vuola, Saarenketo.
Su 16.5. klo 10 kaatuneitten 
muistopäivän messu kirkossa, 
Vuola, Junnila. Jumalanpalve-
luksen jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Puhe kirkko-
valtuuston varapuheenjohtaja 
Sirpa Lahti. Klo 12 muistohet-
ki ja kahvitilaisuus Veljestuvas-
sa, Vuola.  Järvisalin kesäkahvio 
avoinna klo 11-15.
Ti 18.5. klo 17.30 kirkkoneu-
voston kokous Järvisalissa (vain 
jäsenille). Klo 18.30 kirkkoval-
tuuston kokous Järvisalissa. Klo 

19 Raamattupiiri seurakuntata-
lolla, Kaumi.
Ke 19.5. klo 12 päiväpiirien yh-
teinen kevätpäätös Korkeassa 
Tammessa. Lihakeitto ja kah-
vitarjoilu, jossa omavastuu 5 
e. Vieraana Katriina ja Loviisa. 
Vuorinen, Junnila.
Pe 21.5. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna klo 10-
12.
Su 23.5. klo 10 helluntaipäivän 
messu kirkossa. Palveluvuoros-
sa Köyliön Eläkeliitto. Järvisalin 
kesäkahvio avoinna klo 11-15.
Su 30.5. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa, jossa kouluun 
menevien ja isosten siunaami-
nen. Järvisalin kesäkahvio klo 
11-15.
Perhekerhon kevätretki Sasta-
malaan to 20.5. Lähtö klo 13.45 
ja paluu n. klo 18, pääkohteena 
Herra Hakkaraisen talo. Hinta 5 
e. Tervetuloa kaikki perheet. Il-
moittautumiset  ruokarajoittei-
neen viim. 14.5. Marille p. 02- 
5347623.
Seurakuntaretki Vivamon Raa-
mattukylään yhdessä euralais-
ten kanssa ti 8.6. Hinta 30 eu-
roa, sis. matkat, lounaan, päi-
väkahvin ja näytökset. Ilmoit-
tautumiset ruokarajoitteineen 
27.5. mennessä Marille p. 02-
5347623.
Kiitokset haravointitalkoisiin 
osallistumisesta.

Säkylä
KASTETTU: 
Ella Lyydia Helminen.
KUOLLUT: 
Kauko Johannes Kanto 81 v.
VIHITTY: 
Jussi Petteri Helminen ja Kristii-
na Eeva-Liisa Kankare.

Ke 12.5. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla, 
kevätkauden päättäjäiset. Klo 18 
miesten piiri Pihlavan saunalla, 
Paavo Heikkinen
Helatorstaina  13.5. klo 18 Suo-
malainen messu kirkossa, Isota-
lo, Perko, projektikuoro, soitin-
ryhmä. Huom ei jumalanpalve-
lusta klo 10!
Su 16.5. klo 10 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, Sirkka-Liisa Pel-
tola, Perko, kirkkokuoro, juma-

lanpalveluksen jälkeen Sotain-
validien naisjaoston järjestämä 
kahvitarjoilu seurakuntatalolla. 
Klo 14 Pikkukirkko seurakun-
tatalolla, Sirkka-Liisa Peltola.
Ti 18.5. klo 10-11.30 perheker-
ho Pappilassa.
Ke 19.5. klo 18.30 raamattupiiri 
seurakuntatalolla, mukana teo-
logiharjoittelija Petri Kammo-
nen.
Kirkkoherranvirasto ja talous-
toimisto suljettuina klo 9-12.
To 20.5. klo 13 lähetyspiiri seu-
rakuntatalolla, Nieminen.
Su 23.5. klo 10 messu kirkossa, 
saarna teologiharjoittelija Petri 
Kammonen, lit Nieminen, kant-
torina Rudolf Cerc.
Muuta:
Läskillä lukutaitoa loppupunni-
tukset viikolla 21 diakoniatoi-
misto, etukäteen sopien Hilkka 
Koivisto 050-5189587.
Retki:
27.5. Pyhämaahan. Tutustumi-
nen kirkkoihin, ruokailu, ve-
teraanimuseo Kalanti, kahvit. 
Retken hinta 30 e. Lähtö kirk-
koaukiolta klo 11. Ilmottau-
tumiset Ismo Nieminen 050-
5189584, Hilkka Koivisto 050-
5189587.
Päiväkerhot: 
Kevään viimeiset päiväkerhot 
vkolla 20.
Ensi syksyn päiväkerhoihin voit 
ilmottautua 18.5. asti.
Perhe- ja vauvakerholaiset:
Muistathan ilmoittautua Hopp-
lop –retkelle, naisteniltaan ja 
perheiden leiripäivään
Nuoret:
Pe 14.5. klo 17.30 nuorten ilta 
Pappilassa. Aihe: Casino Royale 
”Rappiolla on hyvä olla, lauloi 
Hassinen kone, kauniilta kuu-
lostaa vaan ei se sitä ole” Miten 
olla kristittynä nykymaailman 
karikoissa.
To 20.5. klo 18 Varkkari-ilta 
Pappilassa
Pe 21.5. klo 17.30 Aihe: Huo-
minen ei koskaan kuole. Jokai-
sen matka päättyy joskus, mitä 
odottaa ja mitä odottaa tämän 
matkan takana? Jumala on lu-
vannut meille ikuisen elämän 
ja onnen. Miten muka? mukana 
Petri Kammonen
La 22.5. klo 10 I rippileirin lei-
rin päivä seurakuntatalolla.

Missio Iltalamppu 
Risto Ryti -salissa
Kaiken kansan musiikilli-
sessa Missio Iltalamppu-ta-
pahtumassa Huittisten Ris-
to Ryti-salissa saadaan he-
latorstaina 13. toukokuuta 
kello 16 alkaen nauttia mo-
nipuolisesta hengellisestä 
musiikista. Laulaja-pastori 
Rainer Lindemanin, sekä  
Iltalamppu-ohjelman tuot-
tajan ja toimittajan Taisto 
Laakson juontamassa ta-
pahtumassa mukana ovat: 
Carita Kallio Sastamalasta, 
Tuula Lind Eurasta, Rai-
ner Lindeman Huittisis-

ta, Jaana ja Sauli Ahven-
järvi Raumalta sekä Lau-
lu- ja musiikkiryhmä Sovi-
tus Pomarkusta. Loimaan 
seudulta ja Varsinais-Suo-
mesta mukana ovat: alt-
toviulisti Lidija Scepcnce-
vic, Rita ja Hannu Ilola, se-
kä lauluryhmä Sopusointu. 
Tilaisuudessa kerättäväl-
lä kolehdilla voi tukea Ilta-
lamppu-työtä. Missio Ilta-
lampun ja Huittisten Hel-
luntaiseurakunnan järjes-
tämään tapahtumaan on 
vapaa pääsy.

”Hengessä mukana” 
etsii ehdokkaita
Sastamalan seurakunta 
järjestää tiistaina 18. tou-
kokuuta kello 18-20 Vam-
malan torilla koko perheen 
seurakuntavaalitilaisuuden 
teemalla ”Hengessä muka-
na”.

Lapsia viihdyttää suosit-
tu taikuri Taika-Petteri. To-
rilla on myös pomppulin-
na, ilmapalloja ja tarjoilua. 

Aikuisille on tarjolla tie-
toa seurakuntavaaleista ja 
ehdokkaaksi ryhtymisestä.

Paikalla on valitsijayh-
distysten edustajia.

Seurakunnan päätök-
sentekoon kaivataan nuor-
ta ääntä. Tavoitteena on et-
tä ehdokkaiksi saataisiin 
entistä enemmän nuoria 
aikuisia.

Suomalainen messu 
Säkylän kirkossa
Helatorstaina 13.5. kello 
18 kuullaan Lasse Heik-
kilän Suomalainen messu 
Säkylän kirkossa. Tilaisuus 
on musiikkipainotteinen 
ehtoollisjumalanpalvelus. 
Tämän pidetyn, suomalais-

ta sielunmaisemaa tulkitse-
van messun esittää projek-
tikuoro ja seitsenhenkinen 
yhtye. Musiikillisesta to-
teutuksesta vastaa Johan-
nes Perko, pappina on Ai-
la Isotalo. 

Rokkipappi Tarvo Laakso 
Kiikan Majataloillassa

Seurakunta kutsuu 
yksivuotiaat koolle
Sastamalan seurakunta jär-
jestää tekemistä huomenna 
helatorstaina yksivuotiai-
den perheille. 

Kaikki yksivuotiaiden 
tai pian vuoden täyttävien 
lasten vanhemmat, isovan-
hemmat, kummit ja muu 
perhe on tervetullut aluk-
si vauvakirkkoon, joka al-

kaa kello 16. Perhemessu 
kestää puolituntia. Tämän 
jälkeen perheen yksivuo-
tias pienokainen saa oman 
Raamatun lahjana seura-
kunnalta. Aikuisille tar-
jotaan kahvit. Mukana ta-
pahtumassa ovat Auli Ai-
ras-Laitila, Anu Mattila ja 
Piia Jaatinen. 

Kiikan kirkossa vietetään 16. 
toukokuuta kello 18 Majata-
loiltaa teemalla ”Krusifiksin 
juurella”. 

Illan musiikkivieraana on 
rokkipappina tunnettu muu-
sikko ja Tampereen Harjun 
seurakunnan pastori Tarvo 
Laakso.

Tarvo Laakso nousi suuren 
yleisön tietoisuuteen v. 1981 
Sähköpaimen –levyn ilmesty-
misen myötä. 

Kappale Krusifi ksin juurel-
la löi itsensä läpi ja teki rokki-
papista hetkessä ilmiön.

Majataloillan musiikissa on 
mukana myös lauluyhtye Pisa-
ra & Houseband. 

Majataloilta on matalan 
kynnyksen kirkkotapahtuma, 
joka koostuu musiikista, yh-
teislaulusta, puheesta ja ruko-
usta. Perheen pienimmät voi 
illan ajaksi viedä hoitoon Kii-
kan lastentalolle.

Tarvo Laakso nousi suuren yleisön tietoisuuteen v. 
1981 Sähköpaimen –levyn ilmestymisen myötä.

Päiväkerho ja perhekerho:
Ti 25.5. Päiväkerhojen ja per-
hekerhojen yhteinen kevätret-
ki Kiviniityn kotieläinpuistoon 
Mouhijärvelle. Lähtö Kauvatsan 
seurakuntatalolta klo 9.15.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Su 16.5. klo 18 Iltatilaisuus: Ak-
seli Hirvaskoski.
Ti 18.5. klo 12 Elämän Leipää 
sinulle/ ruokailu: Risto L. ym.
Ke 19.5. klo 18.30  Sanan ja ru-
kouksen ilta: Seppo R. Olet sy-
dämellisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

To 13.5.  klo 10 Messu, jonka 
jälkeen omaisensa menettänei-
den tilaisuus seurakuntatalol-
la, kahvitus. Paikalla psykote-
rapeutti/diakoni Seppo Laak-
so.
Pe 14.5. Lähetystori klo 16-18 
srk-talolla.
Pe 14.5. klo 19 Toukosiunaus / 
Kuorsumaan kinkerit Jari Jaa-
kolassa.
Su 16.5. klo 10 Sanajuma-
lanpalvelus, rov. Tauno Wik-
ström. Kunniakäynti sankari-
haudoille.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 12.5. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta.
Pe 14.5. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 16.5. Päivätilaisuus.
Ma 17.5. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 19.5. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
Su 23.5. klo 12 Rukoushuone-
yhdistys Betania ry:n ylimää-
räinen kokous ja päivätilaisuus, 
mukana Jukka Mäkinen. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

To 13.5. klo 10 Helatorstain 
messu, mukana kirkkokuoro.
Pe 14.5. klo 19 arkimessu kir-
kossa.
Su 16.5. klo 10 sanajumalan-
palvelus, Osmo Ojansivu, Lee-

na Toivonen, kirkkokuoro, 
kaatuneitten muistopäivä: sep-
pelten lasku jumalanpalveluk-
sen jälkeen ja kahvi-ja juhla-
hetki seurakuntakodissa, klo 
15-18 kirkko avoinna hiljenty-
mistä varten, rukoushetket klo 
15,16 ja 17.
Ke 19.5. klo 9-12 keskiviikko-
kahviväen retkiaamupäivä Saa-
ren retriittikotiin hartaushetket 
klo 10 ja klo 11. omin kyydein.
Kullaantie 229. 
Su 23.5. klo 18 messu (huom! 
aika) Anu Jokinen-Lundén.

Punkalaidun
Ke 12.5.  klo 17 sururyhmä 
pappilassa (Tulkki, Trygg). Klo 
18 raamattu- ja katekismuskou-
lu seurakuntatalolla (Tulkki). 
Huom. aika!
To 13.5. klo 10 Helatorstain 
messu kirkossa (Karo, Tulk-
ki, Ketonen). Keikyän Iltapäi-
väkuoro laulaa. Virret: 110:1-
3; 128:2-4; 107:1-4; 109:1-; 232; 
226; 110:4-5.  Messuun osallis-
tuvat myös 50-vuotta sitten ri-
pille päässeet ja messun jälkeen 
seurakuntatalolle ruokailuun ja 
yhdessäoloon. 
Pe 14.5. klo 18 Toukosiuna-
us Timo Suonpäässä, Reinin-
maassa, mukana seurakunnas-
ta Karo.  
Su 16.5. klo 10 Kaatuneitten 
muistopäivän Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Ke-
tonen). Kirkkokuoro laulaa. 
Virret: 124:, 133:, 446:, 123:1-
, 454:  Jumalanpalveluksen jäl-
keen seppeleen lasku sankari-
haudalle, jossa veisataan virsi 
577. Seppeleen laskun jälkeen 
maatalousnaisten tarjoamat 
kirkkokahvit seurakuntatalol-
la. 
Ti 18.5. klo 18 Lauluilta Vant-
tilan kodalla. Marjatta Naska-
li kertoo matkastaan. Virsikirjat 
mukaan. (Karo). 
Ke 19.5. klo 10 Perhekerho 
Vanttilan kodalla, klo 18.30 
Lähetysapuseurat seurakun-
tatalolla ( Helinit, Jokiniemi, 
Tulkki). 
To 20.5. klo 8 alkaen partion to-
rikahvila torilla, klo 14 Omaker-
ho (Pyykkö), klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset srk-talolla 
(Ketonen). 
Pe 21.5. klo 9 työntekijäkokous 
srk-talolla. 
La 22.5. klo 10-13.30 rippikou-
lua srk-talolla ja pappilassa. 
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Pyöräilykypärä pelasti 
myös rovasti Simo Laitilan

  Kypärättömistä polkupyöräilijöistä 41 prosenttia 
 ilmoittaa,  ettei edes omista pyöräilykypärää

Marianna Langenoja

Liikenneturvan pyöräilykypä-
rätarkkailujen mukaan vuon-
na 2009 joka kolmas pyöräilijä 
suojasi päänsä kypärällä.  Silti 
iso osa aikuisista ei käytä ky-
pärää edes kuljettaessaan lap-
sia pyöräistuimessa. Vain 37 
prosenttia aikuisista käytti it-
se pyöräilykypärää kuljetta-
essaan lasta pyöräistuimes-
sa. Sen sijaan kyyditettävien 
lasten kypäränkäyttöprosent-
ti oli 86. Kypärän käyttöä osa-
taankin vaatia lapsilta. Alle 
seitsemänvuotiaista itsenäises-
ti pyöräilevistä lapsista yli 90 
prosenttia käytti kypärää. Ky-
pärää käytetään heikoiten juu-
ri silloin, kun ihminen on kai-
kista alttiimmassa iässä jou-
tua pyöräilyonnettomuuteen. 
Kypärä jää usein pois päästä 
13-vuotiailla, ja saattaa eksyä 

päähän jälleen 17 ikävuoden 
jälkeen. Juuri 10-17 vuoden 
iässä on nuorella kolminker-
tainen riski joutua onnetto-
muuteen verrattuna nuorem-
piin polkijoihin. Aikuisista, 
eli 18 – 64-vuotiaista joka nel-
jäs käytti kypärää. Naiset suo-
jasivat päänsä useammin kuin 
miehet.

Rovastin hurjat 
tapaturmat
Huittislainen aktiivipyöräilijä, 
vuorotteluvapaalla oleva ro-
vasti Simo Laitila kuuluu ih-
misiin, jotka kypärä on pelas-
tanut vakavalta päävammalta. 
Laitila muistelee, kuinka viiti-
sen vuotta sitten polki Noki-
an vieraissa maastoissa kun-
toilutarkoituksessa. Yhtäkkiä 
keskellä tietä oli kuoppa, jo-
hon eturengas upposi. Rovas-
ti lensi vasemmalle tiensivulle 

ja iski päänsä suoraan kuution 
kokoiseen kivenjärkäleeseen. 
Onneksi kypärä oli päässä; 
kolhu tuli siihen. ”En tiedä oli-
sinko tässä, jos en olisi käyttä-
nyt kypärää”, pyöräilijä miettii.

Kerran eräänä keväise-
nä päivänä Laitila oli pyöräi-
lemässä Huittisten katuja yh-
dessä ystävänsä kanssa. Lumet 
olivat jo sulaneet, joten nasta-
renkaat pyöräilijä oli jättänyt 
varaston perälle. Varjoisas-
sa kohdassa häämötti kuiten-
kin vielä vaarallisen näköis-
tä jäätä. Laitila ajatteli, että jos 
hän ajaisi varovasti, hän eh-
kä pääsisi turvallisesti liuk-
kaan kohdan yli. Toisin kui-
tenkin kävi. Takapyörä läh-
ti luisumaan, ja pian mies pa-
mautti takaraivonsa – tai siis 
tässä tapauksessa kypärän ta-
kaosan - vauhdilla jäähän. ”Se 
on kuin pudottaisi päänsä ko-
valle alustalle kahden metrin 
korkeudesta. Kypärä on pelas-
tanut minut vakavilta ruhjeil-
ta tai jopa vammoilta jo aina-
kin kaksi kertaa. Se on ehdo-
ton suojaväline. Turvallisuut-
ta lisäävät myös pyörän hyvät 
jarrut sekä talvisin nastaren-
kaat edessä ja takana”, pyöräi-
lijä vinkkaa.  

Vain yksi ajatus 
ennen kaatumista

Kypärättömistä polkupyöräi-
lijöistä 41 prosenttia ilmoit-
ti, ettei edes omista pyöräily-
kypärää. Toinen yleinen syy 
kypärän käyttämättömyyteen 
olivat ulkonäölliset seikat: se 
ei ole muodikas tai se litistää 
kampauksen. 

Tyyliseikkojen vuoksi myös 
Laitila jättää työmatkoilla ky-
pärän pois päästään. Se kun ei 
oikein sovi papin vaatetusten 
kanssa. ”Työmatkani on aika 
lyhyt ja ajelen hitaasti. Koen 
että voin jättää kypärän pois 
päästäni matkan ajaksi. Kun-
toilemaan en kuitenkaan läh-
de koskaan ilman kypärää.” 
Kypärä päässä mies lähti maa-
nantaina myös pyhiinvaellus-
matkalle. Hänellä on edessään 
noin 3500 kilometriä pyöräi-
lybaanaa ympäri Euroopan. 
Luvassa on pisin pyöräilyret-
ki, jonka Laitila tekee yksin. 
”Siellä matkanvarrella näkee 
vaikka mitä ja tutustuu uusiin 
ihmisiin. Eniten jännittää, tu-
leeko siellä koti-ikävä.” Reissu 
on viides pyhiinvaellus pyö-
räillen, jonka rovasti on teh-
nyt sitten vuoden 1995 aloit-

taessaan aktiivisen pyöräily-
harrastuksen.

”Pyöräily on ekologista ja 
rauhallista. Sielu pysyy parem-
min mukana kuin lentoko-
neessa. Kaiken lisäksi pyöräily 
on hyvää liikuntaa ja piristää. 
Jos en ole pitkään aikaan eh-
tinyt pyöräilemään, olen pal-
jon väsyneempi.” Laitila suo-
sittelee pyöräilyä lämpimästi 
kaikille, kunhan muistaa käyt-
tää kypärää: ”Kerran törmä-
sin Äetsässä toisen pyöräili-
jän kanssa. Silloin lentäessäni 
kohti ojanpohjaa tuli mieleen 
vain yksi ajatus: onneksi mi-
nulla sentään on kypärä.”

Huittislainen vuorotteluvapaalla oleva rovasti Simo Laitila lähti maanantaina pyhiinvaellukselle pyöräillen. Matka kestää 2,5 kuu-
kautta. Tärkein suojavaruste matkalla on tietysti pyöräilykypärä.

”Se on kuin 

pudottaisi 

päänsä kovalle 

alustalle 

kahden metrin 

korkeudesta.

”Sielu pysyy paremmin 

mukana kuin lentokoneessa.

Ryhmäkasvisesonki alkaa yhä aikaisemmin
Taimina istutettavien kesäkuk-
kien eli ryhmäkasvien ensim-

mäiset yksilöt ovat Etelä-Suo-
messa olleet mullassa jo liki 

kuukauden verran. Aikaisin 
istutusoikeus on varattu pel-
kästään kylmänkestäville or-
vokeille, mutta ryhmäkasvien 
koko sesonki käynnistyy toden 
teolla viimeistään äitienpäivä-
nä. Lasitettujen parvekkeiden 
määrän jatkuva kasvu näkyy 
esimerkiksi siinä, että arkoja-
kin kasveja uskalletaan ostaa 
ennen toukokuun loppua. 

Ryhmäkasveja on tarjol-
la vuosi vuodelta aiemmin, sil-

lä pihat ja parvekkeet halutaan 
näyttävään kuntoon heti lumien 
sulettua. Kevään säät eivät juu-
ri vaikuta kasvien tarjontaan, 
koska viljelijä kasvattaa kasvit 
jo edellisenä vuonna tekemän-
sä aikataulun mukaan. Kylmänä 
keväänä ryhmäkasvien kasvua 
voi loppuvaiheessa hieman hi-
dastaa laskemalla kasvihuoneen 
lämpötilaa, jotta sekä kasvit et-
tä niiden ostajat olisivat samaan 
aikaan valmiina. Kun lämpimät 
säät tulevat, tarjonta on hujauk-
sessa huipussaan.

Suomessa viljeltiin viime 
vuonna amppelit mukaanlu-

kien yli 44 miljoonaa ryhmä-
kasvia. Joka talouteen riittäisi 
siis parin parvekelaatikollisen 
verran kukkia. 

Hieman yli viisi prosent-
tia ryhmäkasveista myydään 
amppeleissa. 

Suosituin ryhmäkasvi on 
aikaisin aloittava orvokki, jon-
ka osuus on lähes kolmannes 
kaikista ryhmäkasveista. Pe-
tunian osuus oli viime vuon-
na noin 12 prosenttia, ja pelar-
gonin hieman alle kymmenen. 

Pelkästään amppeleista tar-
kasteltaessa orvokin johtoase-
ma on yhtä selvä, mutta hy-
vänä kakkosena tulee petunia 
hieman yli 20 prosentin osuu-
dellaan. 

Hieman yli viisi pro-
senttia ryhmäkasveista 
myydään amppeleissa. 

Lahja 
valmistuneelle

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

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

* Tietokone valmiiksi asennettuna, asennuspalvelu 49,00.

Tarjous voimassa 4.6.2010 asti.TT j i 4 6 2010 ti

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 ● ATI MobilityRadeonHD 
4330 näytönojain (512 MB erillinen muisti)

KANNETTAVA TIETOKONE

KOPTERI LAAJAKAISTA

599,-

MONITOIMITULOSTIN

59,-

L

NETTAVA TIETOKOTT NEKANNKKANNETTA

Läppäri 
valmiiksi 

asennettuna* 
Johto seinään  
ja käyttöön!

ko

MM

* Ti t k* Tietok

        HP  
DESKJET
F4280
● tulostaa
    ● skannaa
         ● kopioi
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Perinteiset 
Kevätmarkkinat 
Putajassa sunnuntaina

Perinteiset Putajan Kevät-
markkinat järjestetään vii-
dennen kerran tulevana 
sunnuntaina  16.5.  Paik-
ka on tuttu JH Compu-
terin  toimitila valtatie 11 
varressa, ja markkinat ovat 
avoinna kello 11-15.

Ohjelmassa on toimin-
taa sekä lapsille että aikui-
sille, niin naisille kuin mie-
hillekin. Paikalla on muun 
muassa Soneran edustaja 
vastailemassa asiakkaiden 
kysymyksiin  mm. Inter-
net-yhteyksistä haja-asu-
tusalueella.  Yrittäjät saa-
vat  tietoa maksupäätteis-
tä ja puhekustannuksista. 
Sähköisen asioinnin puo-
lelta tietoa jakaa Suonen-
tieto Oy:n edustaja Mark-
ku Heikkilä, joka kertoo 
ratkaisuista sähköisen las-
kutuksen ja maatalouden 
sähköisen asioinnin osalta. 
Neuvot ja niksit  tv-kanavi-
en häiriöttömyyteen ja hy-
vään kuvanlaatuun saa JH 
Computer Oy:n pitämästä 
antennikoulutuksesta.

Kevätmarkkinoilla Sas-
tamalan kaupunki esitte-

lee tonttejaan ja niistä voi 
tulla  keskustelemaan pai-
kan päälle. 

Rakennustoimisto Sun 
& Koti Oy kartoittaa rivi-
talon tarvetta Putajan uu-
delle asuntoalueelle.  Ha-
lukkaat voivat tulla tiedus-
telemaan lisää hankkees-
ta ja tutustumaan Putajan 
viihtyisään kylään Putajan 
Ponsi ry:n esittelijöiden 
johdolla. 

Markkinoilta on mah-
dollista hankkia lisätieto-
ja ilmalämpöpumpuista, ja 
esittelyssä ovat myös koti-
maiset kylpytynnyrit. 

Säihkettä markkinoil-
le luovat uudet esittelyau-
tot Skodalta, Nissanilta ja 
Peugeotilta. 

Lapsille löytyy puuhaa 
hevosratsastuksesta ongin-
taan ja kasvomaalaukseen, 
ja naisväki voi ihastella  ja 
hankkia muodikkaita käsi-
laukkuja ja käsitöitä. 

Miesväelle löytyy katsel-
tavaa käytetyn tavaran to-
rilta, ja  lisäksi Westmotor 
Oy esittelee  tapahtumassa 
pienkoneita. 

Israelilaisia tansseja 
Huittisten kirjastossa
Mitä tansseja ja miten Kaa-
naan häissä tanssittiin, sitä 
ei tarkkaan tiedetä. Tiede-
tään vain, että juutalaisessa 
kulttuurissa tanssi on aina 
kuulunut juhliin, erityises-
ti häihin. Tanssikuvioista ei 
ole tietoa, mitään selityksiä 
tai piirroksia ei ole olemas-
sa. Ilmeisesti israelilaisissa 
tansseissa, kuten muiden-
kin kansojen tansseissa tie-
to on säilynyt geeniperimä-
nä, sillä tietyt askelkuviot 
toistuvat, tanssittiinpa niitä 
sitten missä päin maailmaa 
tahansa, ja musiikin tunnis-
taa helposti juutalaiseksi.

Israelilaiset tanssit ovat 
suosittuja ympäri maail-
maa tarttuvan musiikkin-
sa ja helppojen askelikko-
jensa ansiosta. Kyseessä on 
sosiaalinen kanssakäymi-
nen.  Esimerkiksi Israelissa 

niin maallistuneet juutalai-
set kuin uskovaisetkin voi-
vat laulaa tanssiessaan yh-
dessä vaikkapa psalmia. 

Sammun känkin ohjel-
misto koostuu niin Raa-
mattuun sidoksissa olevis-
ta kuin uudemmistakin sä-
vellyksistä ja ne tanssitaan 
perusmuodossaan ketjuina 
ja piireinä.

Huittisten kaupungin 
kirjaston lehtisalissa pi-
dettävän esityksen järjes-
tää harrastuspiiri Sam-
mun känki yhdessä Huit-
tisten kaupungin kirjasto- 
ja kulttuuritoimen kanssa. 
Tilaisuuden juontaa Taini 
Rantanen, joka myös lukee 
Raamatun säkeet ja laulu-
jen sanat.

Tilaisuus on keskiviik-
kona 19.5. kello 19.00 ja se 
on maksuton.

Auto-ja traktorimuseon 
kesän avajaisissa myös 
traktorihuutokauppa

Roismalassa sijaitse-
van Auto-ja traktori-
museon kesän näyt-
telykauden avajaisia 
vietetään sunnuntaina 
16. toukokuuta kello 
11 alkaen. Museo on 
avoinna kello 18 as-
ti. Kello 14 alkavassa 
huutokaupassa myy-
dään viisi Sarka-mu-
seosta palautunutta mu-
seoikäistä traktoria. Huu-
tokaupasta saatavat varat 
käytetään museon toimin-
nan pyörittämiseen.

Avaustapahtumassa ovat 
mukana myös Tyrvään Seu-
dun Zetoristit. Ulkona on 
myynnissä makkaraa, noki-
pannukahvia ja lettuja. Ha-
lukkaat pääsevät fiilistele-
mään Zetorin kyydissä. Työ-
näytöksien myötä pääsee 
muistelemaan vanhaa hyvää 
aikaa. Ainakin pärehöylä ja 
klapihiunu  ovat toiminnas-
sa. Sisällä Auto-ja traktori-
museossa jatkuu viimevuo-
tiseen tapaan neuvostoajo-
neuvojen teemanäyttely.

Kesällä museo on avoin-
na 1. toukokuuta. - 29. elo-
kuuta. Näyttelyvalvojana 
toimii viime vuotiseen ta-
paan Raija Ikala. 

Kesän aikana museol-
la on kuukausittain erilai-
sia teemapäiviä, kuten mu-
seoajoneuvopäivä 12. ke-
säkuuta, rompetoripäivä ja 
Sastamalan Autourheilijoi-
den tapahtuma 17.heinä-
kuuta. Lapsille on oma ta-
pahtuma 8. elokuuta. Näyt-
telykauden päätöstä viete-
tään 29. elokuuta.

Museo on avoinna myös 
12. syyskuuta, jolloin Sas-
tamalassa järjestetään Ze-
tor kynnön MM-kilpailut.

Viime vuoden avajaisissa 
soi myös saha.

Seurakunnat järjestävät 
lapsille ja nuorille puuhaa kesällä
Marianna Langenoja 

Huittisten seurakunnan nuo-
risotyössä keskitytään tänäkin 
kesänä leireihin. Leirien lisäk-
si kesällä alkavat jälleen nuor-
tenillat Ylistenrannalla. Illat 
on suunnattu yläkoululaisille. 
Nuoret pääsevät muun muas-
sa pelailemaan joukkuepele-
jä ja osallistumaan raamattu-
piiriin. Osa seurakunnan ker-
hoista on saanut jo päätök-
sensä tai viimeinen kerta tältä 
keväältä pidetään tämän kuun 
aikana. 

Huittisten seurakunnan 
kesä täytyy monenlaisista lei-
reistä. Perinteisiä kolmen päi-
vän mittaisia leirejä järjeste-
tään 1998 syntyneistä 2002 
syntyneisiin. 8-9-vuotiaiden 
sekä 10-11-vuotiaiden leirit 
järjestetään kesäkuun aika-
na, sitä vanhempien elokuun 
alussa. 

Perinteisten leirien lisäksi 
seurakunta järjestää tänäkin 
vuonna Urheiluleirin, jossa 
harrastetaan liikuntaa moni-
puolisesti kolmen päivän ajan. 
Leiri järjestetään elokuun en-
simmäisenä viikonloppuna  ja 
se on suunnattu vuonna 1997-
2000 syntyneille. 

10-vuotiaille on luvassa tä-
näkin vuonna ainutlaatuinen 
10-leiri. Leirillä on mukana 
Huittisten kaupungin nuori-
sotoimi ja seurakunta. Lei-
ri järjestetään Ylistenrannal-
la elokuun toiseksi viimeisenä 
viikonloppuna. 

Erähenkiset varhaisnuo-
ret pääsevät heinäkuun lop-
pupuolella Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän Kunsten-
niemen leirikeskukseen Ry-
mättylään neljäksi päiväk-
si keskelle kaunista luontoa. 
LOISKIS-leirillä varhaisnuo-

ret majoittuvat teltoissa. Huit-
tisten seurakunta järjestää kul-
jetuksen paikanpäälle. Leirille 
tulee ilmoittautua 30.6 men-
nessä. Muille leireille ilmoit-
tautuminen on 21. toukokuu-
ta mennessä. 

Suosittu juhannuksen jäl-
keinen vanhempi-lapsi-leiri 
on jo täynnä. 

Lisäksi Huittisten seura-
kunta järjestää koulunsa aloit-
taville retken Kiviniityn Ko-
tieläinpuistoon Mouhijärvel-
le 6.8.

Sastamalan seurakunta
Sastamalan seurakunnassa 
keskitytään leirien lisäksi tä-
nä kesänä muun muassa las-
ten ja kouluikäisten toiminta-

hetkiin. Ajatuksen takana on 
antaa lapsille tekemistä kesäk-
si, kun koulu on loppu. Toi-
mintaa järjestetään Vamma-
lan seurakuntatalolla maa-
nantaista perjantaihin ajalla 
7.-24.6. Alle kouluikäiset lap-
set valloittavat seurakuntata-
lon kelo 10-12 ja kouluikäi-
set kello 13-15 joka arkipäivä. 
Toimintahetkiin ei tarvitse il-
moittautua. 

Huomenna helatorstaina 
Sastamalan seurakunta kut-
suu kaikki yksivuotiaat ja hei-
dän perheensä kello 16 alka-
vaan vauvakirkkoon, jonka 
jälkeen aikuisille tarjoillaan 
kahvit ja perheen pienimmäl-
le annetaan lahjana oma Raa-
mattu.  

Lapsille ja nuorille on lu-
vassa paljon muutakin toimin-
taa. Esimerkiksi Houhajärvel-
lä on kaksi eri varhaisnuorille 
suunnattua tyttö- ja poikalei-
riä sekä taideleiri heinäkuun 
lopussa. Tyttö- ja poikalei-
reillä pelataan, uidaan, sauno-
taan, hiljennytään ja touhu-
taan yhdessä. Leiriaholla on 
elokuun alussa 1.-3.-luokka-
laisten leiri sekä 4.-6.-luokka-
laisten leiri. Leiriaholla myös 
urheillaan heinäkuun puoli-
välissä sekä elokuun ensim-
mäisellä viikolla kahden lei-
rin verran. Pääjärvellä sen si-
jaan päästään telttailutun-
nelmiin, kun seurakunnan ja 
Sastamalan kaupungin nuo-
risotyön yhteistyössä järjestä-

mät telttaleirit starttaavat ke-
säkuun lopussa. 0.-2.-luokka-
laisten leiri on kaksipäiväinen, 
3.-6.-luokkalaisten kolmipäi-
väinen ja menee osaksi heinä-
kuun puolelle. Pääjärven lei-
reille on ilmoittauduttava vii-
meistään 18.6.  

Suositut perheleirit kerää-
vät Houhajärven Leirimajal-
le kesän aikana toistasataa äi-
tiä ja lasta. Leirejä pidetään ke-
sän aikana kaksi. Siellä on se-
kä äideille että lapsille omaa 
toimintaa. Isä-lapsi-leiri on 
suunnattu isille ja alle koulu-
ikäisille pojille. Isä-poika-lei-
ri soveltuu taas isille ja vähän 
vanhemmille pojille. 

Sastamalan seurakunta jär-
jestää kesä- ja heinäkuussa 
myös kolme koko perheen ret-
keä. Kesäkuun alussa matkataan 
Lappiin, Pyhätunturille, jossa 
tehdään muun muassa päiväret-
kiä eri kohteisiin. Ennen juhan-
nusta käydään Turun seudul-
la Muumimaailmassa ja Väskin 
seikkailusaarella. Heinäkuun lo-
pulla nokka näyttää kohti Kot-
kaa ja Porvoota. Retkellä käy-
dään muun muassa vesipuis-
tossa ja tutustutaan museoihin 
sekä suklaatehtaaseen. 

Nuorille on luvassa nuor-
tenleiri Leiriksellä, joka järjes-
tetään 14.-16.5. Leiriksellä jär-
jestetään myös Arkki eli nuor-
tenilta 15.5 ja 5.6. 

Sastamalan seurakunta ja 
kaupungin nuorisopalvelut 
järjestävät yhdessä Kiikan Lei-
riaholla vähintään 15-vuoti-
aille sastamalalaisille nuorille 
työleirin 13.–16.5. ja 21.–23.5. 
Mukaan mahtuu 14 nuorta.

Kaikille kesän leireille tulee 
ilmoittautua 10 päivää ennen 
leirin alkua. Pääjärven leireil-
le on omat ilmoittautumisoh-
jeensa. 

Huittisten ja Sastamalan seurakunnat järjestävät tänäkin kesänä paljon tou-
hua lapsille ja nuorille. Kuva otettu viime vuonna Huittisten seurakunnan 
järjestämästä ekaluokkalaisten leiripäivästä.

Vaiettu ikävä puettiin nyt sanoiksi kirjaan
  Lesket ja kaatuneiden lapset sekä omaiset ovat olleet hiljainen armeijakunta

 Hannu Virtanen

TEOS: Vaiettu ikävä
Tyrvään, Vammalan ja Kar-

kun seudun sankarivainaji-
en omaisten ja läheisten ker-
tomukset on koottu kirjaksi 
Vaiettu ikävä, joka julkistetaan 
ensi sunnuntaina järjestettä-
vän sankarivainajien muisto-
tilaisuuden yhteydessä. Tou-
kokuun 16. päivä on kaatu-
neiden muistopäivä.

Kirjatoimikunnan jäsen 
Armi Hohko sanoo, että Vai-
ettu ikävä teoksessa puhuvat 
kaatuneiden omaiset ja sota-
orvot. 

”Kirjan tarkoitus on valot-
taa vuosien 1939-45 sodis-
sa kaatuneiden, kadonneiden 
ja sodassa saatuihin vammoi-
hinsa sodan jälkeen kuollei-
den kohtaloita heidän lähei-
siensä kertomina. Kirja tuo 
esille paikallista kotirintaman 
elämää sekä omaisten, sota-
leskien ja sotaorpojen tunte-
muksia.”

”Kirja sisältää kosketta-
via tarinoita, joiden yhtey-
dessä tuli ihan itku. Olihan 

samasta perheestä kaatunut 
esimerkiksi kolme poikaa ja 
vävy. Itse olen yrittänyt taka-
kannen tekstissä tuoda esiin 
sen, ettemme unohtaisi san-
karivainajia. Kaatuneet olivat 
miehiä parhaassa iässä.” Kir-
jan on kustantanut Vamma-
lan Kaatuneitten Omaiset ry. 
Yhdistyksen kirjatoimikunta 

on koonnut saamansa aineis-
ton kirjaksi.

Omaisia lähestyttiin 
viisi vuotta sitten

Yhdistys lähetti vuonna 
2005 Leena Virri-Hanhijär-
ven aloitteesta tiedonkeräyslo-
makkeet viime sodissa kaatu-
neiden sankarivainajien omai-
sille. Kirjan julkaisemisesta 
päätettiin seuraavana vuonna. 
Toimituskuntaan ovat kuulu-
neet Veikko Topi puheenjoh-
tajana, Armi Hohko, Elia Tuo-
minen, Semmi Lähteenmäki 
ja Erkki Kesti.

Puheenjohtaja Veikko To-
pin mukaan kirjaan saatiin 
runsaasti tekstejä talvisodas-
sa tai jatkosodassa kaatunei-
den sankarivainajien omaisil-
ta - sotaleskiltä, sotaorvoilta ja 
muilta läheisiltä.

”Suurin osa kirjoittajista 
asuu nykyisessä Sastamalan 
kaupungissa, ja myös kauem-

vään kirjakaupasta, Lantulan 
kylätalolta sekä Pyymäen toi-
mipisteistä. Kirja tulee myyn-
tiin myös Vanhan kirjallisuu-
den päiville.

Sankarivainajien muistoti-
laisuus alkaa ensi sunnuntaina 
kello 10 jumalanpalveluksella 
Tyrvään kirkossa. Tämän jäl-
keen on kunnianosoitus san-
karihaudalla, jossa puheen pi-
tää Pentti Hannula.

Muistotilaisuus ja kirjan 
julkistamistilaisuus alkavat 
seurakuntatalolla kello 13.30. 
Tilaisuuden juhlapuhujana on 
kirjailija Pirjo Tuominen.

Ensi sun-
nuntaina julkistettava 
Vaiettu ikävä on lähes 400-sivui-
nen ja runsaasti kuvitettu teos.

Armi Hohko ja Veikko Topi yhdessä muiden kirjan 
tekijöiden kanssa antavat viiden vuoden työn luki-
joiden käsiin ensi sunnuntaina.

  Ensin olivat sotalesket

Vammalan Kaatuneitten Omaiset aloitti toimintansa helmi-
kuussa 1946. Yhdistyksen nimi oli aluksi Sotaleskien Huolto 
Tyrvään-Vammalan Osasto. Toimintaan osallistuivat sotalesket, 
mutta kokouksiin otettiin mukaan myös lapsia, koska oli tilan-
teita, jolloin lapsilla ei olisi muuten ollut kaitsijaa. Toiminnas-
sa oli tärkeää, että sotalesket tapasivat kanssasisariaan ja pää-
sivät keskustelemaan yhdessä. Myöhemmin toiminta laajeni ja 
monipuolistui.

Annikki Ilmarannan jälkeen yhdistyksen puheenjohtajia 
ovat olleet Kaarina Ojala, Maija Ojala, Mirjam Kiviniemi, Ul-
la Korhonen ja Veikko Topi. Nykyisen nimensä yhdistys otti 
käyttöönsä 2008.

pana asuvilla on yhteys tälle 
seudulle.”

”Kirjoittajia pyydettiin ker-
tomaan omista muistoistaan 
ja omaisiltaan kuulemistaan 
tapahtumista. Päällimmäisinä 
ovat olleet kotirintaman joka-
päiväiseen elämään liittyvät 
asiat unohtamatta esimerkiksi 
uskonnollista vakaumusta tai 
kotiväen ja rintamalla olleen 
omaisen välistä kirjeenvaih-
toa.”

”Rintamalla kaatuneiden 
lesket, omaiset ja lapset ovat 
olleet hiljainen armeijakunta”, 
Veikko Topi sanoo.

Ensi sunnuntaina järjes-
tettävän jul-
kistamisti-
laisuuden 
j ä l k e e n 
kirjaa on 
saatavis-
sa Tyr-
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Häijään tori aukeaa la 15.5.Häijään tori auke
Tori auki koko kesän Tori auki koko kesän 
keskiviikkoisin klo 15-19keskiviikkoisin klo 15-19
lauantaisin klo 9-14lauantaisin klo 9-14

OSTA 15 KG BENTO KRONEA, 
SAAT TOISEN SÄKIN 
PUOLEEN HINTAAN

TARJOUS VOIMASSA 31.5.

Eläintarvikeliike Huacaya
Kauppakeskus Häijään Äijä
Avoinna ark. 15-18, la 10-14

WWW.HUACAYA.OTA.FI

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

www.k-market.com

herkkuja k-marketista!

BONAQUA
KIVENNÄISVEDET

1,5 l

VARHAISKAALI
Unkari

KOKONAINEN
LOHI

Norja

kg 590

-24%

3.-30.5.

OLVI
 LONKEROT

 0,33 l

KURKKU
Suomi

 099
kg099

kg

VOIMASSA 15.5. SAAKKA

FLORA
MARGARIINIT

600 g

Ilman K-Plussa-korttia 2,00 rs (3,33 /kg)
 149

rs
(2,48/kg)

3.-30.5.

-25%

KARHU III-OLUT
0,33 l /tlk

1096

Ilman K-Plussa-korttia 12,24 8-pack (4,18/l)

30.4-30.6. 

8-pack!

8-pack
(3,70/l)
sis.pantit
1,20

-11%

OULULAINEN
REISSUMIES

235 g

Ilman K-Plussa-korttia yks. 0,94 ps (4,00 /kg)

-29%

3.-30.5.

 200
3 ps
(2,48/kg)

Ilman K-Plussa-korttia yks 1,85 pl (0,97 /l)

15.5. SAAKKA GRILLATTU
BROILERIN
KOIPIREISI

 100
kpl

30.6. SAAKKA

 996
6-pack
(4,58/l)
sis. pantit
0,90

2 pl
(0,73/l)
sis. pantit
0,80

 300

VOIMASSA 15.5. SAAKKA
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Häijään tori aukeaa la 15.5.aa la 15.5.
Tuoreita leivonnaisia, Tuoreita leivonnaisia, 

vihanneksia, vihanneksia, 
marjoja, kalaa, marjoja, kalaa, 
palvituotteita, palvituotteita, 

muurinpohjalettuja muurinpohjalettuja 
ym. ym. 

Aitoa toritunnelmaaAitoa toritunnelmaa
Paikalla vesikouru/Paikalla vesikouru/

rännikauppiasrännikauppias

Myyntipaikkatiedustelut:
Jari Hotanen 050 563 0113
jari.hotanen@k-market.fi 

Vielä saatavana esittelykäytössä olleita näyttelytaloja.  Hinnat alk. 
(2990€ 1kpl). Kuvassa uusi pihasauna Sailor 13 A 70x170mm hirsi. 
Pyydä tarjous! 

Gsm 0400598348 
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Kiikan Nuorisoseuralle apuraha 
Pirkanmaan kulttuurirahastosta

Suomen kulttuurira-
haston Pirkanmaan ra-
haston sastamalalai-
nen apurahan saaja on 
Kiikan Nuorisoseura ry. 
Yhdistys sai 3300 euron 
apurahan lapsille suun-
nattujen 120-vuotisjuh-
lavuoden tapahtumien 
järjestämiseen ja Kehit-
täjä-lehden tekemiseen. 
Seuran puheenjohtaja 
Tuula Nurmi (oikealla) 
ja rahastonhoitaja Päivi 
Mäki-Kerttula vastaan-
ottivat  apurahan Tam-
pere-talossa viime per-
jantaina, jolloin vietet-
tiin Suomen kulttuuri-
rahaston Pirkanmaan 
rahaston vuosijuhlaa. 
Kuva: Arja Valtonen.

Askarteluiloa 
Sastamalan päiväkoteihin

  Talkoot kierrätysteemalla

 Alueviesti

Sastamalan Kokoomus järjes-
ti lauantaina Vammalan toril-
la Vihreät Toivo-talkoot kier-
rätysteemalla. Talkoissa kerät-
tiin askartelutarvikkeita Sasta-
malan päivähoitoyksiköiden 
käyttöön.

”Kysyimme päivähoitopalve-
luilta mitä he tarvitsisivat ja jär-
jestimme keräyksen. Kaupun-
kilaiset lahjoittivat toiveen mu-
kaisesti muun muassa monen-
laisia kankaita, nappeja, helmiä 
ja palikoita”, kertoo Sastamalan 
Kokoomuksen puheenjohtaja 
Päivi Rasimus onnistuneiden 
talkoiden jälkeen. ”Askartelu-
tarvikkeita kertyi mukavasti, 
mahtuivat nippanappa yhteen 
autoon. Kaupunkilaiset myös 
kyselivät, koska on uusi keräys”, 
iloitsee Rasimus.

Päivi Rasimus ja perä-
kontti täynnä kaupun-
kilaisten lahjoittamia 
askartelutarvikkeita, 
jotka pian ilahduttavat 
Sastamalan päivähoi-
toyksiköissä.
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Petunia-amppeli
Loisteliaan punaisin, kaksivärisin kukin loput to-
man runsaasti syksyyn saakka kukkiva amppeli-
petunia. Kaunis ja kompakti lajike, muhkeat 
taimet isossa  23 cm amppelissa. Sopii erin-
omaisesti myös korkeampiin ulkoruukkuihin. 

10,90  

Hinnat voimassa 30.6.2010 saakka tai niin kauan 
kuin tarjouserän tuotteita riittää. 
Puhelun hinta soitettaessa Hankkija-Maatalous Oy:n 
toimipaikkojen 010-alkuisiin numeroihin on 
8,21 snt/puh + 11,9 snt/min kaikista liittymistä.

Meiltä saat 
Bonusta!

Biolan 
Komposti -
käymälä 200 L
Hajuton, siisti ja ympä ristö-
ystävällinen komposti-
käymälä ympärivuotiseen 
käyttöön.

Koristereuna, puuta 
Sopii hyvin esim. nurmikon, kukka- ja perenna-
penkkien ja -istutusten rajaamiseen. Rullassa 
2 m, paksuus 5 cm, korkeus 20 cm. Materiaali 
paine kyllästetty puolipyöreä koivu. Väri kova-
puun sävyinen ruskea.

6,90

stereuna, puuta 
k k kk

Koristearonia
Suosittu, terve ja kestävä aita-, aidanne- ja ryhmä-
kasvi. Miedosti pihlajalle tuoksuvat, valkoiset kuk-
katertut kesäkuussa, mustat marjat syksyllä. Kor-
keus ja leveys n. 2 m. Aurinko-puolivarjo, menes-
tymisvyöhykkeet I-VI. 

Rinneangervo
Tiiviin pyöreähkö, helppohoitoinen, erittäin peittä-
vä ja kuivuutta hyvin sietävä massa- ja maan-
peitepensas. Ruusunpunainen runsas kukinta kesä-
heinäkuussa, punainen syysväri. Kasvaa 70-100 cm 
korkeaksi ja leveäksi, istutus 70 cm välein. 
Menestyy vyöhykkeillä I-VI.

Loistokärhö ´The President´
Upeat, suuret 6-terälehtiset sinivioletit kukat, 
Ø 14-18 cm. Kukkii kauan ja runsaasti heinä-
kuulta syyskuulle saman vuoden versoilla. 
Runsasravinteinen, kalkittu multamaa. Kasvaa 2-3 
m korkeaksi. Riittävän syvään istutettuna 
menestyy vyöhykkeillä I-V.

Karpaatienkello ´Blauce Clips´
Helppohoitoinen, kauniin sinisiin, suuriin kello-
kukkiin kesäkuulta elokuulle peittyvä mätästävä 
perenna. Sopii maanpeitekasviksi, kivikkokasviksi 
ja kukkapenkkien reunakasviksi aurinkoiselle, 
hyvin vettä läpäisevälle kasvupaikalle, korkeus 
n. 20 cm. 

Verikurjenpolvi
Yksi var mim mista paah tei sen paikan maan peit tä jistä! 
Viihtyy auringossa tai puoli varjossa, sietää myös 
kuivuutta. Puna vio letteja kukkia avautuu keskey tyk-
settä kesä kuulta syksyyn. Lehdet saa vat aikaisin 
upean punaisen syysvärin. Leviää nopeasti, istutus 35 
cm:n välein. Korkeus 10–30 cm.

1,74
Norm. 2,90
Etusi S-Etukortilla –40%

4,95
Norm. 7,90
Etusi S-Etukortilla –37%

4,35
Norm. 7,90
Etusi S-Etukortilla –45%

569,-
Norm. 630,-
Etusi S-Etukortilla 61,-

K
So

Biolan 
Multa Kesäkukille 45 L 
Kompostilannoitettu ja kalkittu multaseos erityi-
sesti kesäkukkien kasvualustaksi. Multa sisältää 
murskattua kevytsoraa, jonka ansiosta mullan 
rakenne on ilmava ja kevyt; kuivahdettuaankin 
multa imee hyvin vettä ja kostuu tasaisesti. Mul-
taan on lisätty kastelukiteitä, jotka parantavat 
mullan vedenpidätyskykyä ja mahdollistavat 
pidemmät kasteluvälit.

3,95 

1,80 

Multasormi tekee hyvää pihallesi!

5,50
Norm. 6,50
Etusi S-Etukortilla –15%

(0,122 e/l)

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

Kirjavinkkejä
Sastamalan Opiston sanataidekoululaiset valmistautuvat 
syksyn 2010 Kirjasille vinkkaamalla tällä palstalla kirjo-
ja, jotka ovat innostaneet, naurattaneet, yllättäneet tai 
muuten nappaneet heidät mukaansa tarinoiden loput-
tomaan  maailmaan. Kirjavinkin tarkoitus on innostaa 
ja houkutella muutkin lukemaan. Se kertoo kirjan tee-
masta, juonesta ja henkilöistä jotakin, mutta ei paljasta 
sitä kaikkein kutkuttavinta kohtaa.

Kirjavinkit on jaettu 8-12-vuotiaiden ja yli 12-vuoti-
aiden teoksiin.

Kirjavinkki on parasta innostuksen kierrätystä -  siis 
lukemaan!

Eva & Adam

Eva & Adam kirja sarjassa on 
12 kirjaa. Kirjan on kirjoitta-
nut Måns Gahrton. 

Sarja kertoo ystävyydestä, 
koulusta  ja rakkaudesta. 

Kirjassa kouluun tulee uu-
si poika, Adam. Kun Adam 
on ollut koulussa jo vähän ai-
kaa, hän alkaa ystävystyä luo-
kan skeittaripojan Alexsan-
derin kanssa.  Yllättäen hän 
ihastuu yhteen luokan  tytöis-
tä, jonka nimi on Eva. Mut-
ta Adam on ujo eikä uskal-
la puhua edes Evalle. Adamin 
tietämättä Evakin on ihastu-
nut Adamiin. Eva viettää kai-
ken aikansa parhaan kaverinsa 
Annikan kanssa. Miten Ada-
min ja Evan käy? Saavatko he 
tietää toistensa tunteista? Entä 
mitä Annikan synttäribileissä 
tapahtuu? 

Pidän tässä kirja sarjassa 
erityisesti siitä, miten se tem-
paisee mukaansa.

Suosittelen tätä kirjaa  kai-
kille yli 8-vuotiaille tytöille se-
kä pojille.

Kannattaa lukea, se on oi-
keasti tosi hyvä.

Elina Palonen

Hetki lyö, Risto 
Räppääjä
Tiina ja Sinikka Nopola 
(8-12-vuotiaille)

Räppääjien postiluukku ko-
lahtaa. Risto pelästyy sillä siel-
lä on uhkauskirje. Mistähän 
on kyse? Viidennestä kerrok-
sesta kurkkiva outo hahmo saa 
Riston mietityttämään. Kaik-
ki on niin salaperäistä. Kuka 
mahtaa heitellä uhkauskirjeitä 
postilaatikosta? Ja kuka mah-
taa olla viidennestä kerrokses-
ta kurkkiva salaperäinen hah-
mo? Selvittääkö Risto ja hänen 
ystävänsä Nelli uhkauskirjei-
den lähettäjän henkilöllisyy-
den ja viidennestä kurkkivan 
hahmon salaisuuden?

Kamile Grigonyte

Bim mustakorva
(8-12-vuotiaille)

Bim on koiranpentu joka 
asuu isäntänsä kanssa. Yhte-

nä päivänä hänen isäntänsä 
sairastuu, ja pentu joutuu ole-
maan sairaalassa kauan. Jo-
ka päivä Bim menee asemalle 
isäntäänsä vastaan, ja etsii tätä 
kaikkialta. Bim etsii isäntään-
sä loppuun asti.

Kirja oli mielestäni mielen-
kiintoinen, mutta surullinen. 
Suosittelen.

Vilhelmiina 

Bonusraita – laulu, 
joka otettiin hiukan 
liian tosissaan!
Bonusraita on tarttuva nuor-
ten kirja, joka jää taatusti soi-
maan päähän. Sen on kirjoit-
tanut Robin Benway ja vuonna 
2009 julkaistu kirja on saavut-
tanut suuren suosion meillä ja 
maailmalla. Kirjassa kalifornia-
lainen teinityttö  Audrey jättää 
pitkän harkinnan jälkeen vä-
liinpitämät-
tömän poi-
kaystävänsä 
Evanin. Mis-
tä tyttö oli-
si arvannut, 
että muusik-
ko-Evan kir-
joittaisi ex-
tyttöystäväs-
tään laulun, 
joka nousee 
heti Ameri-
kan hittilisto-
jen kärkeen. 
Kun medi-
aan leviää tie-
to laulun ty-
töstä, Audrey 
joutuu me-
diamylläkän 
keskelle vas-
toin tahto-
aan. Odota, 
Audrey-biisi 
jaksaa pullis-
tella viikosta 

toiseen listojen kärjessä ja päi-
vien mittaan Audrey saa tar-
peekseen häneen kohdistuvasta 
liiallisesta ja turhasta huomios-
ta. Onneksi maailmassa on vielä 
jäljellä mukavia ja ymmärtäväi-
siä poikia ja Audrey löytääkin 
erään sellaisen työpaikaltaan, 
mutta viimeinen pisara tipahtaa 
Audreyn poskelle, kun Audreyn 
paras ystävä katkaisee välit rii-
dan takia. Audrey päättää oi-
kaista asiat omalla tyylillään, 
mutta onnistuuko hän korjaa-
maan kaiken paniikin, stressin 
ja kyynelten täyttämän elämän-
sä yhtäkkiä?

Kirja on tarkoitettu 12-16 
vuotiaille tytöille. Suosittelen 
sitä, koska Bonusraita ei muu-
tu tai huonone ajan myötä, 
vaan päivänvastoin, siitä tulee 
kerta kerralta parempi. 

Riia Rantala

200 litraa bensaa yllätti iloisesti

Alueviestin Auto ja liikenneteemassa 14.4. olleen kilpailun arvonnassa 200 
litraa polttoainetta voitti huittislainen Henri Jaakola. Palkinnon lahjoittivat 
yhteisesti Huittisten Laatuauto, Ajoneuvohuollon Auto, Levorannan Autolii-
ke, Vammalan Autokeskus ja Autotalo Pelttari. Myyntineuvottelija Heli Suo-
minen Alueviestistä luovutti lahjakortin voittajalle keskiviikkona 5.5. Luo-
vutustilaisuutta seurasi myös voittajan poika, neljävuotias Luukas Jaakkola. 
”Mukava yllätys”, voittaja tuumasi.

4H:n lannoitesäkki-
keräys käynnissä

  Tuo säkit paikalle oikein niputettuna

Sastamalan 4H-yhdistys jär-
jestäää käytettyjen muovis-
ten lannoite- ja siemensäkki-
en keräyksen hyötykäyttöön. 
Perinteinen keräys on jatku-
nut vuodesta 1975 alkaen. Vii-
me vuonna Sastamalan alueel-
la kerättiin 9.791 piensäkkiä, 
4.003 suursäkkiä ja 237 lava-
huppua.

Säkit pitää tuoda keräys-
paikoille niputettuina. Pieniä 
säkkejä pinotaan 49 päällek-
käin, kääritään tiukaksi kää-
röksi ja pujotetaan yhteen ly-
hyemmältä sivulta avattuun 
säkkiin. Suursäkkejä asete-

taan viisi kappaletta päällek-
käin, kääritään tiukasti rullalle 
ja sidotaan parista kohtaa na-
rulla.  Lavahuppuja taitellaan 
neljä kappaletta päällekkäin ja 
pakataan yhdeltä sivulta avat-
tuun piensäkkiin. Keräyspai-
koilla on postilaatikko, jossa 
olevaan vihkoon säkkimäärät 
kirjataan.

Keräykseen kelpaavat 40 kg 
lannoitesäkit ja niiden lavahu-
put sekä Yaran (painatus Ya-
ra, Kemira GrowHow, Kemi-
raAgro tai Kemira) suursäkit. 
Keräykseen kelpaavat myös 
Agrimarketin, K-Maatalou-

den ja Tilasiemenen suursä-
kit. Muita säkkejä tai muuta 
muovia ei keräyspaikoille saa 
tuoda. 

Sastamalassa keräyspai-
kat ovat: Äetsässä Pirjasojan 
alueella, Illossa Suuniityntien 
varrella, Stormissa Männistön 
hallille menevän tien varrella, 
Liuhalassa Äijälän konehallin 
vieressä ja Mouhijärvellä Pyn-
närin alueella. On tärkeää, et-
tä keräyspaikoille ei tuoda mi-
tään ylimääräistä muovijätet-
tä, ei keräysaikana eikä sen 
päättymisen jälkeen. Keräys 
on käynnissä  11.7. asti.

Mouhijärven keräyspaikka sijaitsee Pynnärin alueella .

Punkalaidun käynnistää 
kesäkauden lauantaina

  Kohteita kierretään myös moottoripyörillä

Tulevana lauantaina polkais-
taan punkalaitumelaisten 
matkailuyritysten ja - kohtei-
den kesäkausi käyntiin. Tuol-
loin avataan Hanna-Riitta ja 
Sakari Pärssisen Koulutin-
tissä eli Sarkkilan maalais-
kansakoulussa uusi matkai-
luinfopiste ja samanaikaisesti 
muissa punkalaitumelaisissa 
matkailuyrityksissä ja -koh-
teissa on avoimet ovet. Yrittä-

jät innostavat paikkakuntalai-
sia ja viikonvaihdettaan Pun-
kalaitumella viettäviä tutustu-
maan yrityksiin. Kävijät saavat 
Koulutintistä mukaansa pas-
sin sekä Punkalaidun Kylä ta-
rinoita tulvillaan –matkailu-
esitteen. Passiin kerätään lei-
mat yrityksistä ja passinsa 
palauttaneet osallistuvat ar-
vontaan. Passin voi jättää mi-
hin tahansa tapahtumassa 

mukana olevaan yritykseen. 
Ovet ovat avoinna kello 10-
15 Kesälaitumen Golfissa, 
Koulutintissä, Maatilama-
joitus Saarisella, Myllypirtil-
lä ja talonpoikaismuseo Yli-
Kirralla.

Punkalaitumen Latu ja 
Polku aktivoi yleisöä kier-
tämään matkailuyritykset 
polkupyörillä. Pyörälenkil-
le lähdetään Sarkkilan maa-
laiskansakoulun edestä in-
fon avajaisten jälkeen. Ne, 
jotka eivät halua polkea ja 
omistavat moottorilla varus-
tetun kaksipyöräisen, voivat 
liittyä motoristien letkaan ja 
kiertää kohteet porukalla.
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TERVETULOA PALVELTAVAKSI
EURA p. (02) 865 1533
HARJAVALTA p. (02) 674 3785
HUITTINEN  p. (02) 561 111
SASTAMALA p. (03) 511 4353
Aukioloajat: Ark.  9-17.30, La  9-14

VIP-KORTILLA
keräät 3% lisäbonusta kaikista ostoista, 
myös tarjoustuotteista!

KUULUMME 
TERVEYSTIETO-KETJUUN

Tarjoukset voimassa toukokuun loppuun

Meille on myönnetty 
Avainlippu-tunnus

Käy tutustumassa uusiin sivuihimme
WWW.LUONNONHELMA.FI

NYT LAITETAAN KROPPA KESÄKUNTOON!
MUISTA HUOLEHTIA ITSESTÄSI JA HYVINVOINNISTASI!

- Tri Tolonen tuntee sekä lääkkeet että terveystuotteet
-  Voit kysyä lääkkeiden ja luontaislääkkeiden 
  yhteensopivuudesta
-  Voit kysyä, mitä Sinun kannattaisi käyttää yksilöllisesti 
 hyvän olon varmistamiseksi

Meiltä myös Superfood-tuotteet:
Goji, Acai, Inka-Marja, Mulperi, Maca, Lucuma, kookos-

öljyt, kaakaonibsit ym. raakakaakaotuotteet

Vinkki kevään juhliin: Valikoimassa myös alkoholitonta 
kuohuvaa kuusenkerkkäshampanjaa. 

Kotimainen herkkujuoma!

URHEILIJA TAI KUNTOILIJA! 
TARVITSETKO VINKKEJÄ TAI NEUVOJA? 

VARAA HENKILÖKOHTAINEN AIKASI: 
Urheiluravinneneuvoja Jani Rajala 

Puh. 045-630 2907 rajalajani.82@gmail.com

Valmista ihosi aurinkoon! 
Kaunis rusketus! Hyvä suoja!

Ei väsytä! 
Vähentää niistämistä! n. 3 kk annos

AURINKOIHOTTUMAA? 
PALATKO HERKÄSTI? 

ETKÖ RUSKETU?

AURINKOIHOTTUMAA? 
PALATKO HERKÄSTI? 

ETKÖ RUSKETU?

APEA JA MASENTUNUT 
MIELI? JAKSAMINEN 
JA KESKITTYMINEN 

HUKASSA?

APEA JA MASENTUNUT 
MIELI? JAKSAMINEN 
JA KESKITTYMINEN 

HUKASSA?

KORKEA KOLESTEROLI?KORKEA KOLESTEROLI?

VIELÄ TARVITAAN TÄRKEÄÄ 
D-VITAMIINIA 

ENNEN KESKIKESÄÄ!

VIELÄ TARVITAAN TÄRKEÄÄ 
D-VITAMIINIA 

ENNEN KESKIKESÄÄ!

TOUKOKUUN SUPERTARJOUS!TOUKOKUUN SUPERTARJOUS!ILMAVAIVOJA? 
SUOLISTOVAIVOJA? JATKUVIA 
TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 
HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 

PÖPÖJÄ VASTAAN?

ILMAVAIVOJA? 
SUOLISTOVAIVOJA? JATKUVIA 
TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 
HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 

PÖPÖJÄ VASTAAN?

PÄT-KII-KÖ MUISTI? 
KESKITTYMISVAIKEUKSIA? 

STRESSIÄ? 

PÄT-KII-KÖ MUISTI? 
KESKITTYMISVAIKEUKSIA? 

STRESSIÄ? 

HIUSTEN LÄHTÖÄ? 
OHENEVAT HIUKSET? 

KAIPAATKO LISÄÄ 
TUUHEUTTA HIUKSIIN?

HIUSTEN LÄHTÖÄ? 
OHENEVAT HIUKSET? 

KAIPAATKO LISÄÄ 
TUUHEUTTA HIUKSIIN?

MIELI MAASSA? PUHTI POISSA? 
KESKITTYMISKYKY KATEISSA? 
AIVOT, SYDÄN JA VERISUONET 

RAKASTAA!

MIELI MAASSA? PUHTI POISSA? 
KESKITTYMISKYKY KATEISSA? 
AIVOT, SYDÄN JA VERISUONET 

RAKASTAA!

Tehokas aurinkokapseli
SUNCAROTEN

Suursuosikki
BERBERIN

Tehokas
PUNARIISI 

+ Q10

PROBIOOTTI+

LEADERIN TUOTTEET JA VIDA-SARJAN 
RAVINTEET NYT HUIPPUHALVALLA –

Mitä enemmän ostat sitä enemmän saat etua!
VIP-KORTILLA KERÄÄT LISÄKSI 3% BONUSTA EXTRANA!

Bioteekin TEHO-D PLUS
25 mcg D-vitamiinia / kapseli

Huippuvahva
TRIO KALA-
ÖLJY1200 mg

Vahva muistikapseli
FOSFOSER MEMORY

pH-balance
PASCOE 

EMÄSJAUHE

E-EPA 500 mg

KUIVUUKO SUU TAI 
SILMÄT? KUIVAT LIMA-

KALVOT? KUIVA IHO?

KUIVUUKO SUU TAI 
SILMÄT? KUIVAT LIMA-

KALVOT? KUIVA IHO?

VIRTSATIEVAIVOJA? 
TIHENTYNYT VIRTSAAMIS-
TARVE? VIRTSANPIDÄTYS-

ONGELMIA? 

VIRTSATIEVAIVOJA? 
TIHENTYNYT VIRTSAAMIS-
TARVE? VIRTSANPIDÄTYS-

ONGELMIA? Tyrniöljy OMEGA 7

Monivitamiinien kunigas 
- yli 100 ravintoainetta!

MIVITOTAL FLEX

Vuoden 2010 parhaaksi 
terveystuotteeksi valittu

KARPALACT

Hiusutkija Annikki Hagros-Koski 
on kehitellyt suomalaisille hiuksille avun! 

SE NOPEATEHOINEN!

+ Kaupanpäälle 
vaikutusta 
tehostava 

Minevit-ravinne

+ Ilmaiseksi 
pillerirasiaMUISTA OTTAA!

60 kpl

21,75
(ovh. 27,25)

SIITEPÖLYALLERGIA?
OIREITA HUONE- TAI 

ELÄINPÖLYSTÄ? 
TUKKOINEN OLO? NUHA?

SIITEPÖLYALLERGIA?
OIREITA HUONE- TAI 

ELÄINPÖLYSTÄ? 
TUKKOINEN OLO? NUHA?

SOKERIT KOHOLLA?SOKERIT KOHOLLA?

HEIKKO AINEENVAIHDUNTA? 
NÄRÄSTYSTÄ? 

SÄRKYJÄ? SELLULIITTIA? 
TUKKOINEN OLO KEHOSSA?

HEIKKO AINEENVAIHDUNTA? 
NÄRÄSTYSTÄ? 

SÄRKYJÄ? SELLULIITTIA? 
TUKKOINEN OLO KEHOSSA?

VÄSYTTÄÄKÖ? 
PUHTI POISSA? 
VÄSYTTÄÄKÖ? 
PUHTI POISSA? 

KVERILLA
20 kpl

9,90
(ovh. 12,35)

60 kpl

21,90
(ovh. 23,95)

260 g

21,90
(ovh. 24,15)

UUSI MAKSUTON PALVELUMUOTO 
TERVEYSKAUPPA LUONNONHELMASSA: 

KYSY TOHTORI MATTI TOLOSELTA

Täytä jossain liikkeessämme kysymyslomake, 
niin kysymme puolestasi Tohtori Toloselta. 
Vastaukset ja ohjeet saa liikkeestämme.

500 ml

22,90
(ovh. 27,20)

1000 ml

32,90
(ovh. 40,45)

120 kpl

29,90
(ovh. 42,85)

60 kpl

16,50
(ovh. 19,00)

60 kpl tai 
150 ml

22,90
(ovh. 22,90)

SÄÄSTÖ-

PAKKAUS

120 kpl

29,90
(ovh. 33,50)

60 kpl

19,90
(ovh. 22,50)

150 kpl

44,90
(ovh. 58,75 )

SÄÄSTÖKOKO

120 kpl

19,90
(ovh. 26,50)

60 kpl

9,90
(ovh. 12,30)

1. tuote normaalihintainen
2. tuote -5%

3. tuote -10%
4. tuote -15%
5. tuote -20%

Seuraavista tuotteista alennus aina -20%

Alennukset lasketaan 
hintajärjestyksen mukaan 
siten, että kallein tuote 
maksaa normaalihinnan 

mukaan ja suurin alennus 
on halvimmassa 

tuotteessa. Ei koske 
patukoita ja valmisjuomia.

125 kpl

21,50
(ovh. 31,25)150 kpl

19,90
(ovh. 23,75)

90 kpl

39,90
(ovh. 47,85)

56 kpl

25,-
(ovh. 28,60)

SÄÄSTÖKOKO

KO

C

I 

O

Etyyliesteröidyt E-EPA ja E-DHA 
+ B-vitamiinit yhdessä! 
Suomalaista osaamista!

120 kpl

29,90
(ovh. 42,50)

60 kpl

17,90

EVONIA
Hiusten 

kasvutuote

ps
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Taitajakisasta tuli 
kultaa ja pronssia 
Saskyn oppilaille

  Lasse Tuominen on Suomen 
 pätevin koneistusta opiskeleva

 Marianna Langenoja

Oulussa järjestettiin jälleen 
27.-29. huhtikuuta Suomen 
suurin ammatillisen koulu-
tuksen vuosittainen tapahtu-
ma, Taitajakisa. Kisaan kar-
sittiin 40 alalta ensin koulu-
tuskuntayhtymien parhaat, 
jotka pääsivät kolmeksi päi-
väksi SM-kisoihin Ouluun. 
Sastamalan koulutuskuntayh-
tymästä fi naaliin pääsivät so-
mistusta opiskeleva Mar-
jo Kuusisto, tietotekniikkaa 
opiskeleva Sipi Hietaniemi, 
hitsaamista opiskeleva Aleksi 
Mäkelä sekä koneistusta opis-
kelevat Lasse Tuominen ja 
Jaakko Virta. Jokainen kisaan 
osallistuja teki jonkin tai joita-
kin määrättyjä projekteja kol-
men päivän aikana. Nämä teh-
dyt työt arvosteltiin ja laitet-
tiin paremmuusjärjestykseen.

Oma sorvi jo 
yhdeksänvuotiaana
Erityisen hyvin SM-kisoissa 
pärjäsivät Aleksi Mäkelä tul-
len hitsaajien kolmanneksi se-
kä kultaa kisasta mukanaan 
tuonut koneistaja Lasse Tuo-
minen. Tänä vuonna valmis-
tuva Tuominen päihitti ho-
peasijalle tulleen kisatoverin-
sa ylivoimaisesti, jopa 20 pis-
teellä. Kuntayhtymän rehtori 

Sastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelijat Sipi Hietaniemi, Marjo Kuu-
sisto, pronssia saanut Aleksi Mäkelä, Jaakko Virta sekä edessä istuva kulta-
mitalisti Lasse Tuominen osallistuivat huhtikuussa Taitajakisaan Oulussa. 

”Voittoon vaaditaan 

todellisuudessa enemmän, 

kuin ammattikoulun opit.” 

Kuntayhtymän rehtori Antti Lahti

Antti Lahti sanoo, että voit-
tajalla olisi ollut varaa vaikka 
yhdelle epäonnistumisellekin, 
ja silti mitalin väri olisi ollut 
kultainen. Tuominen itse sa-
noo mokanneensakin kerran, 
mutta se sattui oikeassa pai-
kassa. Hän oli mukana työs-
tämässä tuulimyllyä. Haastei-
takin työn parissa riitti. Esi-
merkiksi kylmä halli ja kol-
mannen päivän ripeä työtahti 
toivat omat ongelmansa. ”Ei 
siellä ollut juuri aikaa miettiä, 
täytyi vaan tehdä.” 

Tuomisen mukaan kisassa 
avaimet voittoon olivat huo-

lellisuus ja hyvä tuuri. Epäon-
nistumisille ei juuri ollut tilaa. 

Myös Antti Lahti sanoo, et-
tä voittoon vaaditaan todelli-
suudessa enemmän, kuin am-
mattikoulun opit, sillä kisan 
taso on hyvin korkealla. Kul-
taa pokannut Tuominenkin 
on tehnyt alan töitä jo lapses-
ta saakka. 

Isä osti pojalle ensimmäi-
sen sorvin, kun tämä oli vas-
ta yhdeksänvuotias. Myös pe-
ruskoulussa huomattiin Tuo-
misen erityislahjakkuus. Tällä 
hetkellä Tuominen työskente-
lee opintojen lisäksi Vexvellä. 

”Lasse ei ole juuri tarvin-
nut opastusta. Olemme vain 
antaneet hänelle mahdolli-
suuksia, ja hän on itsenäises-
ti tehnyt paljon. Lasse on idea-
rikas työntekijä”, Vexveltä ker-
rotaan. 

Tuomisen menestystä odo-
tetaan jälleen joulukuussa, 
kun hän osallistuu Suomen 
edustajana Lissabonissa järjes-
tettäviin EuroSkills 2010-ki-
soihin. 

Itsetuhosta toipuminen on pitkä ja rankka prosessi

Sittenkin elämä voittaa -teos 
kertoo selviytymistarinoita

  Suomessa vuosittain yli 2000 itsemurhayritystä

 Minna Isotalo

Psykoterapeutti Seppo Laakso 
toimitti kirjan, jossa yksitoista 
itsemurhaa yrittänyttä kertoo 
oman tarinansa. Heidän vies-
tinsä toisille oman elämänsä 
päättämistä suunnitteleville 
on: älä edes yritä, elämä voit-
taa - sittenkin.

Laakso koki kirjan julkai-
semisen tärkeäksi, koska itse-
murha ja sen yrittäminen ovat 
edelleen tabu suomalaises-
sa yhteiskunnassa. ”Vaikeista 
asioista yleensä vaietaan. Ha-
lusin kertoa julkisuuteen ai-
heesta, johon ei osata yleen-
sä suhtautua, johon liittyy pal-
jon häpeää, käsittelemättömiä 
tunteita ja vääriä uskomuksia.”

Kuuntelijaa ja 
ammattiapua tarvitaan
Yksi itsetuhoisuuteen liittyvis-
tä myyteistä on, että ihminen, 
joka puhuu itsemurha-aikeis-
taan, ei lopulta ryhdy sanois-
ta tekoihin. ”Väittämä on täyt-
tä puppua. Usein läheisen tai 
tuttavan puheet itsemurhas-
ta kuitataan hyssyttelyllä, tai 
älyttömät jutut käsketään lo-
pettamaan”, Seppo Laakso sa-
noo. ”Reaktio kertoo siitä, mi-
ten ajatus itsemurhasta järkyt-
tää ihmisen perusturvaa.” 

Seppo Laakson mukaan pa-
ras tapa ehkäistä itsemurhia 
on suhtautua jokaiseen yri-
tykseen vakavasti. Itsetuhoi-
suudesta kärsivä ihminen tar-
vitsee rinnallakulkijaa, ihmis-
tä, jonka kanssa jakaa epätoivo 
ja ahdistus. ”Monelle itsemur-
ha on viimeinen hätähuuto, 
keino havahduttaa ympäris-
tö kuulemaan, että minulla on 
paha olla.”

Julkaistun teoksen myö-
tä Seppo Laakso on kokenut 
oman työnsä psykoterapeut-
tina uudella tavalla merkityk-
selliseksi. ”Jokainen itsemurha 
on turha. Ihmishenki on niin 
arvokas, että sen säilyttämi-
seksi kannattaa tehdä työtä.” 

Taustalla ei yhtä syytä

Psykiatrian dosentti, akate-
miatutkija Timo Partonen sa-
noo, että itsemurhan yrityk-
sillä on taipumus jäädä tilas-
tokatveeseen, koska vain sai-
raalahoitoa vaatineet teot 
tilastoidaan. 

Nykyisin 44 ihmistä 100 
000 ihmisestä yrittää itsemur-

haa ja joutuu sen jälkeen sai-
raalahoitoon. Joka vuosi itse-
murhaa yrittää 2000 - 2400 
henkilöä. Heistä joka kolmas 
tulee yrittämään uudelleen, 
ja joka kymmenes kuolee sitä 
yrittäessään.

Partosen mukaan yhtä syy-
tä itsemurhayritykselle ei ole, 
vaan kyse on useammasta pit-
käaikaisesta ja samanaikaisesti 
mieltä rasittavasta syystä. Ih-
misellä on kuitenkin taipumus 
nimetä jokin syy päätekijäksi. 
”Tällaisia syitä voivat olla vas-
tenmielisten ajatusten ja tilan-
teiden kanssa kamppailu ris-
tiriitaisin ja epävarmoin tun-
tein esimerkiksi työttömyyden 
aikana tai parisuhteen päätty-
misen jälkeen. Yleensäkin me-
netyksen tunteet elämänmuu-
toksissa saattavat herättää toi-
veen tai halun kuolla”, Timo 
Partonen kertoo.

Itsemurhayrityksellä 
on juurensa
Ihmisen henkilöhistoriallisten 
syiden ja elämänmuutosten li-
säksi kulttuurisella ilmapiirillä 
ja yhteiskunnallisilla olosuh-

teilla on Timo Partosen mu-
kaan vaikutusta kansalaisten 
itsemurha-alttiuteen.

Seppo Laakso sanoo, et-
tä oman heikkouden sallimi-
nen on naisille helpompaa kuin 
miehille. Suomalaisia miehiä on 
kasvatettu pärjäämään yksin, ja 
avun pyytäminen on kasvojen 
menettämisen pelossa vaikeaa. 

”Suomalaisessa miehessä 
on tapahtunut paljon muu-
tosta hyvään, ja meille on kas-
vanut uudenlainen miessu-
kupolvi. Kuitenkin liian mo-
ni mies elää yhä vaikenemisen 
kulttuurissa, jossa ei osata tun-

nistaa ja käsitellä omia tun-
teita.”

Seppo Laakso kertoo itse 
olevansa sodan käyneen mie-
hen poika. 

Sota ja sodan jälkeinen ai-
ka kasvattivat Suomeen mon-
ta miessukupolvea, jolla ei ole 
lupa olla heikko. 

”Väkevät voimat tekevät tu-
hoaan, jos ihmisellä ei ole ra-
kentavaa keinoa tuoda vihaan-
sa tai epäonnistumisen tun-
nettaan esille. Sodan traumat 
ovat invalidisoineet henkises-
ti enemmän kuin yhden suku-
polven Suomessa.”

  Leo 49 vuotta, 
kaksi itsemurhayritystä

Itsemurhayritykseni ovat opettaneet sen, että elämä on kaikes-
ta huolimatta elämisen arvoista, vaikka se voi välillä olla tuskaa. 
Unelmoin siitä, että saan asiani kuntoon. Helpottaa, jos tietäi-
sin, jatkuuko eläke ja pääsenkö uudelleenkoulutukseen. Koulu-
tuksen avulla saisin vielä paremmin kiinni elämästä. Toivon, et-
tä saisin olla terveenä ja nähdä lasten ja lastenlasten kasvavan.

  Marja-Leena 57 vuotta, 
5 itsemurhayritystä

Itsemurhayritys ei ole kuin fl unssa, joka menee aikanaan ohi. Se 
jättää aina jäljet. Sydämeen jää viilto, ihminen ei ole koskaan sen 
jälkeen entisensä. Minulla on aina muistissa se, että olen yrittä-
nyt riistää itseltäni hengen. Miksi olen niin heikko? 

Jos itsemurhayritys ei onnistu, se aiheuttaa katkeruuden, joka 
voi tuhota ihmistä vuosia. Kestää pitkään saada tasapaino ja on-
nellisuus elämään. Ei ole tarkoitus, että ihminen riistää itseltään 
hengen. Ihmisen pitää elää luonnollinen kaari, syntyä ja kuol-
la, kun sen aika on, eikä mennä itse räpeltämään siihen väliin.

Päivittäin, kun herään, rukoilen voimia hyväksyä itseni tä-
nään.

  Mimmi 30 vuotta, 
kaksi itsemurhayritystä

Lapsi antaa elämääni eniten toivoa ja voimia. Minulla on pieni 
toivonkipinä, että asiani vielä järjestyvät.

Haaveilen pienistä asioista, kuten siitä, että saan tavata lastani 
edelleenkin kahdestaan, ilman valvontaa. Muuten unelmani ovat 
tavanomaisia nuoren naisen haaveita; että saisin vielä sellaisen 
parisuhteen, jossa minulla on hyvä ja turvallinen olla. Sitä kaut-
ta toivon saavani normaalin elämän. En haaveile mistään prins-
seistä, enkä suurista omaisuuksista. Tavallinen arki, joka minul-
la on ollut, ja jonka menetin sairastumisen myötä, se riittää, ei 
siihen tarvita mitään ylimääräistä.

Haluan uskoa, että jossain vaiheessa elämä näyttää parem-
man puolensa.

Lähde: Seppo Laakso: Sittenkin elämä voittaa. Itsetuhosta toi-
pumisen tielle. Katharos Oy.

Psykoterapeutti Seppo Laakson vastaanotolla on kodinomainen tunnelma.

Teos sisältää 11 itsemurhaa yrittäneen ihmisen 
kertomukset siitä, miten itsetuhoisuus väistyy elä-
mänhalun kasvamisen myötä.
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3vuoden
takuu

LAADUKKAAT KALUSTEET
Norrlandian tiheäsyinen mänty takaa parhaan säänkestävyyden.

Pehmusteet 
myydään 
erikseen.799,-Sofi a pöytä 

+ 6 säätötuolia. 
Pöytä 200 x 95 cm.

SISÄLLÄ UUDET HALVAT HINNAT! SISÄLLÄ UUDET HALVAT HINNAT!

Derby
pöytä Ø 90 cm + 4 tuolia.

Kovapuuta.

Pehmusteet 
myydään 
erikseen.

99,-

KOTIMAINEN

Tuotteet merkitty erikseen myymälöissä.
60- %jopa

MALLIPOISTOJA/

VARASTOERIÄ

MASKUSSA LAAJA 
VALIKOIMA GRILLEJÄ!

KAASU-
GRILLIT alk.179,-

BBQ
BARBEQUE BY MASKU

Detroit pehmuste-
boxi alk. 79,-

Detroit 
tarjoilu-
vaunu 89,-

399,-

Stressless Consul tv-tuoli.
Patentoitu niska- ja ristiselkätuki. 
Batick nahalla vihreä/pyökki puut.
Saatavana myös musta ja 
cream/ruskeat puut + 100,-. 

595,-
Axa ruokapöytä 100 x 220 cm 599,-.
Väri pähkinä. Saatavana useita kokoja/värejä

Axa tuoli 
Väri pähkinä/
Rita 197 
musta kangas 99,-. 
Saatavana useilla 
väreillä ja kankailla.

499,- 99,-Erä.

Kotimainen Lumina Basic säätösänky. 
90 x 200 cm. Sis. pussijousipatjan ja 
jalat. Petauspatjat alk. 29,-. 488,-

PATJAOSASTON

LOPPUUNMYYNTI!
TILAISUUS, JOKA EI TOISTU! TULE HETI! PARHAAT VIEDÄÄN ENSIN!

PATJOJA, TYYNYJÄ, PEITTOJA, SÄNKYJÄ, PETAUSPATJOJA, MOOTTORISÄNKYJÄ, JOUSTINPATJOJA, YÖPÖYTIÄ ym.ym.

-mallisto vaihtuu!

PUSSIJOUSITUS

Avatessasi 1.-31.5.2010 uuden vuosimaksuttoman 
TUOHI MasterCard-tililuoton, saat ensiostolle
korotonta maksuaikaa elokuulle 2010. 
Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot 
ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 
TUOHI MasterCard -tililuoton todellinen vuosikorko 
tyypilliselle 2000 euron luotolle on 14,61% (5/2010).
Kuukausittainen tilinhoitomaksu on 5 euroa. 
Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt - maksa
elokuussa 2010!

Korot ja 
kulut 0%
Kysy lisää!

Consul rahi 199,-.
Batick nahalla vihreä/
pyökki puut
tai musta ja cream/
ruskeat puut.

Detroit pöytä 160 x 80 cm + 6 tuolia

199,-
Laadukasta 
kovapuuta.
Pehmusteet 
myydään erikseen.

SUURIMMAT VALIKOIMAT NYT HALVIMPAAN HINTAAN!

AVAJAISET

Ainola-sarja vain Maskusta!
Tunnelmallinen

159,-
Esim. Pöytä + 2 tuolia.

Kotimainen Tokyo sohva
2-ist. alk. Nanna-kankaalla 499,-.
3-ist. alk. Nanna-kankaalla 699,-.
Kuvan 2-ist. Natural soft nahalla 999,-.
Kuvan 3-ist. Natural soft nahalla 1290,-.

Jessica mäntyryhmä,
jatkopöytä 230 x 110 cm 

+ 6 säätötuolia.
Väri pähkinä.

699,-

Maskussa reilu valikoima 
kotimaisia kestopuutuotteita 

edullisin hinnoin!

Keinun katos 
myydään 
erikseen 
249,- sekä 
sivupöytä 
29,-

189,-
TIMO vastakkain-
istuttava keinu

249,-
SAKU pirttikalusto
40 mm kestopuu, 120 cm

Sicilia ryhmä,
pöytä + sohva + 2 tuolia.

Väri ruskea/beige pehmusteet.
Väri musta/mustat pehmusteet 495,-.

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.

Pehmusteet 
myydään 
erikseen.

Säänkestävää mäntyä!
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Kokemäki elää yhteistyön aikaa 
vaikka nauhakaupunkia ei tullutkaan

 Kaupunginjohtaja Martti Jalkanen näkee laman myös ponnistuspohjana 

 Hannu Virtanen

Harjavallan, Kokemäen, Nak-
kilan ja Ulvilan yhteinen nau-
hakaupunki ei toteutunut, 
mutta jokilaakson kuntien vä-
listä yhteistyötä nauhakau-
pungin mukana ei suinkaan 
kuopattu.

”Yhteistyötä tarvitaan, jot-
ta päästään eteenpäin. Ei tämä 
nyt tähän ole loppunut, vaik-
ka nauhakaupunki on men-
nytkin”, sanoo Kokemäen 
kaupunginjohtaja Martti Jal-
kanen.

”Paljonhan tehtiin yhdessä 
selvitystyötä suhteellisen ly-
hyellä aikavälillä. Työn tulok-
set ovat toki käytettävissä yhä 
edelleen. Kun Ulvilan uusi val-
tuusto teki sen lopullisen rat-
kaisun, kyllähän siinä vähän 
tuli takki tyhjäksi ja mietit-
tiin, että miten tästä mennään 
eteenpäin. 

”Perusterveydenhuollossa 
Kokemäki on kuntayhtymän 
jäsen, ja siinä asukaslukupoh-
ja on ihan riittävä. Sote-yhteis-
työstä käydään neuvotteluja. 
Nakkila, Kokemäki ja Harja-
valta jatkavat yhteistyötä.”

Kuntien välinen yhteistyö 
on tiivistynyt myös ammatilli-
sessa koulutuksessa. Satakun-
nan koulutuskuntayhtymä Sa-
taedu aloitti laajempana yk-
sikkönä tämän vuoden alussa, 
jolloin Kokemäenjokilaakson 
koulutuskuntayhtymä ja Poh-
jois-Satakunnan koulutus-
kuntayhtymä yhdistyivät. Jä-
senkuntia on seitsemäntoista.

”Siinähän Kokemäki on 
keskuspaikkana. Kyllä meillä 
aika vahva rooli on ollut sen 
kokoon juoksemisessa.”

”Myös maaseutuhallinnossa 
tapahtuu muutoksia, joita par-
haillaan valmistellaan. Lisäksi 
on erilaisia kulttuuritapahtu-
mia, joissa ollaan kuntien vä-
lillä yhteistyössä. Ja sitten ovat 
nämä liikenteelliset kehittämis-
hankkeet. Joko ne ovat seudul-
lisia tai sitten on tällainen Po-
ri-Tampere -radan kehittämi-
nen, jossa Pirkanmaa ja Sata-
kunta ovat paljon yhteistyössä.”

Lamat laittavat 
miettimään
Lainsäädännöllä ja valtion oh-
jailulla on oma roolinsa kunti-
en elämässä, mutta talous eri-
tyisesti tiukkoina aikoina oh-
jaa kuntia hyvin tehokkaasti.

”Kuntalain kokonaisuudis-
tus on alkamassa, mihin liit-
tyy parin kolmen vuoden val-
mistelutyö. Uudistuksessa 
varmaan yritetään Suomeen 
saada taas kunnallishallin-

toa nykyaikaisempaan tilan-
teeseen. Totta kai nykyinen-
kin lainsäädäntö mahdollistaa 
paljon uudistuksia niin kuin 
kunnissa on tehtykin.”

”Syvemmät muutokset joh-
tuvat varmasti nyt laajasti koe-
tusta lamasta ja sen vaikutuk-
sista kunnallistalouteen. Kyllä-
hän jokaisessa kunnassa joudu-
taan käymään läpi aika tarkoin, 
mihin meillä on varaa.” 

”Monumentteja ei nykypäi-
vänä enää pysty yksikään kun-
ta tekemään - ei Helsinki eikä 
Sallan kunta. Kyllä pröystäi-
lyvaiheet kunnissa ovat 70- ja 

80-luvun satoa. Nykypäivänä 
yritetään keskittyä palveluihin 
ja hoitaa ne niin, että kuntalai-
set saisivat tärkeimmät palve-
lut omasta kunnasta.” 

”Kun näitä lamoja tässä 
pitkän urani aikana olen aika 
monta kokenut, onhan näis-
tä toki se hyöty ollut, että laa-
jemmin tarkastellaan sitä, mi-
kä on kunnan ydinsanoma ja 
mikä on sen merkitys.”  

”Vaikka tällaiset alamäet 
aina vähän kalseita aikoja ovat 
kunnallishallinnossakin, kyllä 
niistä pitää ponnistaa ja löytää 
hyöty. Uskoisin, että energian-

säästöihin liittyvät kysymyk-
set ja rakenteiden uudistami-
nen kunnallishallinnossa eivät 
olisi onnistuneet, jos meillä ei 
olisi ollut vakavia taloudellisia 
ongelmia.”

Asiantuntemusta 
tarvitaan
Suomen kuntajohtajien pu-
heenjohtajanakin olleella 
Martti Jalkasella on pitkäai-
kainen ja läheinen tuntuma 
maamme kuntakenttään.

”Ensimmäinen työpaikka 
oli vuonna -71 kunnallisalalla. 
Aloitin Nurmeksesta ja sitten 
siirryin Kokemäelle Saarijär-
ven kautta. Jo 24-vuotiaana olin 
vastuussa Saarijärven kunnas-
ta, sillä kunnanjohtaja oli kuol-
lut ja menin uutena kunnansih-
teerinä remmiin. Ensimmäise-
nä päivänä oli talousarviokoko-
us ja siitä alkoi se arki.”

”Nyt elettävä vaihe on hy-
vin erilainen kuin esimerkiksi 
70-luvun alussa. Jokainen joka 
on myöhemmin kunnallishal-
linnon piiriin tullut, on var-
maan huomannut, että kyllä-
hän me olemme aika paljon 
menneet eteenpäin. Suoma-
lainen kunnallishallinto on ai-
ka korkeatasoista. Kansainvä-
lisessä vertailussa meidän toi-
mialamme on kaikkein laajin. 
Missään muualla kunnallis-
hallinnon piikissä ei ole niin 
suuria asioita ja vastuualuei-
ta kuin suomalaisen kunnan.”

”Kyllähän tämä kunnallis-
hallinto on sellaista asiantun-
tijamaailmaa, että tässä tarvi-
taan hyvin paljon tietoa ja lain-
säädännön tuntemusta. Ja kuin 
shakkipelissä, tulisi tietää, mi-
tä nappulan siirtämisestä seu-
raa ja mitä tapahtuu jatkossa.”

”Siinähän se taito on, et-
tä osataan nähdä yli lähivuo-
sien ja lähikuukausien. Kun-
nallisjohdossa pitäisi olla sel-
laisia ihmisiä, jotka pystyisivät 
näkemään mitä tapahtuu 5-10 
vuoden päässä. Yhteistyöky-
ky on monissa kunnissa sellai-
nen ilmainen voimavara, jota ei 
ole vielä ihan riittävästi käytet-
ty. Yhteistyökykyisiä henkilöi-
tä tarvitaan entistä enemmän.”

Muutosten tiuha tahti
Kunnallishallinnossa on Jal-
kasen kukaan nykypäivänä 
myös yritysmaailmasta tu-
tuksi tullutta kvartaalitalout-
ta, jossa taloutta ja toimintaa 
tarkastellaan neljännesvuosit-
tain. Muutoksia tulee tiuhaan 
tahtiin. Talousarvio kuitenkin 
päätetään vuodeksi kerrallaan 
ja taloussuunnitelma kantaa 
kolme vuotta.

”Kyllähän joskus ja nyt pa-
rin viimeisen vuoden aikana 
on tuntunut siltä, että nämäkin 
ovat liian pitkällä perspektiivillä 
tehtyjä. Talousarvio joudutaan 

remppaamaan ja tekemään eri-
laisia muutoksia kesken vuotta, 
joskus jopa parikin kerta.”

Väestön ikääntyminen tun-
tuu kunnissa kahdellakin ta-
valla. Asukkaiden ikääntymi-
sen lisäksi huomioitava asia 
on kuntien työntekijöiden elä-
köityminen tulevina vuosina.

”Ikääntyminen sitoo mää-
rärahoja ja aiheuttaa erilai-
sia palvelutarpeita, joita pi-
tää pystyä ennakoimaan. Toi-
nen hyvin konkreettinen asia 
on se, että kunnallishallinnos-
sa nykyisiä asiantuntijoita jää 
lähivuosina hyvin paljon eläk-
keelle. Sitä tietotaitoa tarvi-
taan jatkossakin ja se ei välttä-
mättä synny aina koulunpen-
killä. Siihen tarvitaan myös 
käytännön kokemusta. Jos ei 
ole mahdollisuutta palkata 
nuoria kunnallishallinnon si-
sään työskentelemään, ongel-
mia tulee 5-10 vuoden päästä.”

Investoinnit 
kehittämisen 
työkaluina
Kaavoituksesta alkaen kunnat 
voivat merkittävästi vaikuttaa 
alueensa kehitykseen. Kunnat 
ovat myös merkittäviä inves-
toijia, mistä Kokemäki voi ol-
la hyvänä esimerkkinä. 

”Nykypäivänä ulkopuoli-
set rahat tahtovat vain olla ai-
ka tiukalla, ja siinä mielessä ne 
ovat omia budjettivaroja, joita 
kohdennetaan.”

”Kokemäellä parhaillaan on 
menossa Lähteenmäen koulun 
remontti. Kun koulu ensi elo-
kuussa alkaa, uudet tilat ovat 
käytössä ja Kauvatsalla on uusi 
päiväkoti avattuna. Nämä ovat 
aika merkittäviä haja-asutus-
alueiden palveluita.”

”Terveyskeskuksen puolella 
on oikeastaan joka vuosi teh-
ty joitain pikku remontteja. 
Uimahalli saatiin neljä vuot-
ta sitten hyvään kuntoon. Sin-
ne tulivat remontin yhteydes-
sä myös lastenaltaat.”

”Parhaillaan on menos-
sa jätevedenpuhdistamon re-
montti. Puhdistamo jonkin 
verran laajenee, laitteistoa uu-
sitaan ja puhdistamo täyttää 
sitten nykypäivän vaatimuk-
set. Haja-asutusalueen  jäteve-
det johdetaan joko puhdista-
molle tai tehdään omia alueel-
lisia ratkaisuja. Kaupunki on 
mukana yhteistyössä. Nämä 
ovat aika tärkeitä asioita lähi-
vuosina. Meillä on myös hy-
vä raakavesitilanne. Pohjave-
siä löytyy Kokemäeltä, ja ve-
si on myös hyvin edullista ku-
luttajille.”

Teollisuusrakentamisessa 
Jalkanen sanoo kaupungin ol-
leen aika aktiivinen. 

”Olemme tehneet 70- ja 
80-luvulla hyvin monta teol-
lisuushallia ja rakennettu lii-
kenneyhteyksiä. Niiden pää-
määränä on ollut, että elinvoi-
ma kasvaa ja yrittäjyys on en-
tistä paremmin mahdollista. 
Näitä investointeja on myös 
arvostettu.”

”Kyllä kunta voi myös in-
vestointien kautta vaikuttaa 
siihen, mitä paikkakunnalla 
on. Ammattitaitoinen henki-
löstö, hyvät liikenneyhteydet 
ja erilaiset vapaa-ajanpalvelut 
ovat tärkeitä, kun ihmiset ja 
yritykset etsivät uusia paikka-
kuntia. Kyllä siinä kilpailussa 
on aktiivisesti oltava mukana. 
Uskon, että Kokemäki on sii-
nä aika hyvin onnistunut vuo-
sikymmenten aikana.”

Kaupunginjohtaja Martti Jalkasen mukaan kunnallishallinto on asiantuntija-
maailmaa, jossa tarvitaan hyvin paljon tietoa ja lainsäädännön tuntemusta.

”Nauhakaupunkityön 

tulokset ovat toki 

käytettävissä yhä edelleen.

”Pröystäilyvaiheet kunnissa 

ovat 70- ja 80-luvun satoa.

  Tiesitkö tämän...
  Asukasluku 31.12.2009: 8 080
  Tuloveroprosentti: 19,75
  Kiinteistöveroprosentit: yleinen 0,92, vak. asuinrakennukset 

0,35, muut asuinrakennukset 0,95, voimalaitosrakennukset 
2,85, yleishyödylliset yhteisöt 0,00 

  Kunnallisverotuotto/asukas v. 2008 (viimeksi vahvistettu ve-
rotus): 2499 euroa

  Pinta-ala 1.1.2003: 532,11 km², maapinta-ala 481.92 km², 
vesipinta-ala 50,19 km² 

  Budjetin  loppusumma v. 2010: 44,1 milj. euroa (käyttötalo-
us ja investoinnit)

  ATV toimialoittain: perustuotanto 8,3 %, jalostus 29,0 %, 
palvelut 60,0 % 

  Kaupunginvaltuuston voimasuhteet v. 2009-2012 KESK. 13, 
SDP 9, KOK. 7, VAS 5, KD 1, yht. 35
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Ojurin päivä
Fransu oli mettäojilla ko Maija synty. Kyl se muija oli 
aamulla jottain vaivojas valittanu, muttei Fransu sie-
hen kovin paljo huomiotansa kiinnittäny. Aina ne nai-
set pakkaa valittammaan - harvon siinä mittään sen va-
kavampaa on. Puhuvat vaan jottain suunsa tuareureks. 
Fiina valitti, et on aika outo olo:

- Mahtaaks se tännään tulla?
- Jaa mikä? kysy Fransu.
- No se mikä tulosa on, vastas Fiina.
Sit vasta Fransuki huamas, että huusholliin jottain 

orotettiin.
- Ei kai se ny sillai tuu, sano Fransu ja hivo ojalapioo 

kaikesa rauhasa.
- Mitä mää sit teen jos se on kumminki sillai, kysy 

Fiina.
- Kai sää sen tiät yhtä hyvin ko määki. Ei minusta ai-

naka oo mittää appuu. Jos mää sanon tolle Perämaan 
Fannille, et tullee kattomaan. Kyl se tiätää mitä tehrään 
ko on kupparikurssinki käyny. Fransu sylki aika levveen 
präiskäleen kovasimmeen ja hivo sillä lapion terrää. - 
Lapion tarttee olla terävä ko kärmeen kiäli. Tyhmillä 
miähillä on tylsät vehkeet.

Fiinaa rupes korpeemaan toi Fransun viisastelu. It-
te oli äijä hänen tämmäseen tillaan saattanu ja ny hivo 
vaa lapioo, eikä ollu huamaavinansaka mitä tulosa oli.

- Sää et taira lainka huamatakka et siit voi tulla yks 
ojuri lissää, sano Fiina.

- Kyl niit suita on jo ihan tarpeeks, mörähti Fransu. 
Fiina rupes jo porua vääntämään: tommonen toff eliko 
toi Fransu sitten on?

- Mää poikkeen sit sinne Perämaalle. Kyl se Fanni on 
jo tätä päivää orottanu. Sit saa rehvastella joka talosa, et 
kuinka monta sonnilalaista on mailmaan auttanu. Fii-
naa harmitti:

- Kyl sun tarttis olla vähän hempeempi. Papin ere-
sä lupasit rakastaa mua myötä- ja vastamäjesä. Nyt käyt 
vaan tuolla mettäojilla ja pruhjaat siällä päivät pitkät.

Näytelmäkirjailija tekee teräviä huomioita nykyajasta

”Draama on kaikkein 
tehokkain ilmaisukeino”

  Pentti Anttilalta 11 näytelmää, radiopakinoita ja novelleja

Minna Isotalo

Pentti Anttila voitti 17-vuo-
tiaana Maamieskoulun kirjoi-
tuskilpailun. Siitä lähtien mies 
on kirjoittanut ja havainnoi-

nut maailmaa tekstiensä kaut-
ta. 

Perinteisesti julkaistavien 
kirjoitusten lisäksi nyt 78-vuo-
tias Anttila kirjoittaa aktiivi-
sesti internetin Rihmasto-kir-

jallisuusfoorumilla nimimer-
killä Tukki-Akseli. 

Aikoinaan Pentti Antti-
lan kurssikavereina Yleisradi-
on järjestämällä dramaturgi-
an kurssilla olivat muun mu-

assa sellaiset nimet kuin Heik-
ki Harma, Matti ijäs ja Outi 
Nyytäjä.

Anttilan mukaan hyvä aihe 
on aina kirjailijalle kullanar-
voinen, mutta hyvätkään ideat 

eivät välttämättä toimi näyttä-
möllä. Näytelmäkirjailijan on 
saatava teksti elämään näyt-
tämöllä. ”Hyvä näytelmä toi-
mii ilman ulkopuolista kerto-
jaa. Kertojan käyttäminen syö 

- Ojia luoraan sillon ko on ojahommia. Kai sää 
sen tierät. On täsä ny sentään leiväsä pysytty ko 
mää käyn ojilla. Sikalahrin jälkeen on ollu sila-
vaakin. Etteenpäin täsä on menty. Alatalon isän-
tä lupas mulle pärepuitaki, jos mää saan sen oja-
homman ennen pakkasia tehtyä. Saaraan ensi ke-
sänä tehrä pärreitä ja vähä parrei katto pään pääl-
le. Ni et semmonen miäs mää oon, vaikei sitä aina 
eres huomata.

- Ook kai sää kova tyämiäs kyl sen kaikki tiä-
tää, sano Fiina ja nosti puurokattilan pöörälle. - 
Syö ny sitä puuroo. Mää laitoin jo sapuskat val-
miiks reppuun.

Fransu söi puuroo ja pualikkaan rukkiista lei-
pää.Silavaa ei tähän aikaan voorokauresta viä-
lä syäty. Fiina oli käyny aamulypsyllä ja kaato 
Fransun puuron päälle lehmänlämmintä maitoo. 
Fransunki syrämesä taisi joku liikahtaa. Hän kat-
to Fiinaa suoraan silmiin ja Fiinasta tuntu, et siinä 
oli se sama Fransu, joka oli pyytäny joskus ensim-
mäistä kertaa saatille. Mahrottoman ujo se oli sil-
lonki ollu. Ei meinannu millään osata asiaas esit-
tää. Sit oli vihron viimen sanonu, et kyl ny on kau-
nis ilma. Hyttyset vaa pakkaa pureskelemaan.

Fiina tunsi Fransun ninko kuparirahan. Se oli 
semmonen jäntikkä. Kesät loi mettäojia ja talvet 
hakkas halkoja. Joskus osti pullon korpirojua ja 
joi ittensä juavuksiin. Sillon se ei ollu kippee eikä 
kööhä. Se kehu vaan itteensä, muijaansa ja mu-
koitansa.Ei ne muut miähet oikein siittä tykänny.

Aika harvon Fransu silti kännisä oli. Se oli nin 
nuuka miäs, että kulki vaa paikatuisa housuisa ja 
paha villapaita päällä. Kyl sil rahhaaki oli pankisa 
pahan päivän varalle. Et semmonen miäs se Fran-
su oli.

Katkelma Pentti Anttilan novellista ”Ojurin 
päivä”. Se on kirjailija Antti Tuurin toimittamas-
sa antologiassa ”Ojamies ja lapio”. ( Kustannus Oy 
Maahenki)

Marja Peurala ja Ilkka Syrén Kotirintamalla-näytelmässä Vesarannan Kesäteatterissa Sastamalan Vammalassa. 

Mantansaaressa Kokemäenjoen Kyttälän haarassa. 
Avoinna kesä- ja elokuussa viikonloppuisin ja

heinäkuussa joka päivä kello 15 – 20.00

Mantan Jokikahvila

  Tiesitkö tämän...

Koulutoimi 

Lukio, yhteiskoulu, 6 ala-astetta, kansalaisopisto, musiikkiopis-
ton sivupiste, kesäyliopiston sivupiste, Satakunnan koulutus-
kuntayhtymän Sataedun keskus, Huittisten ammatti- ja yrittä-
jäopisto 

Päivähoito 
Tulkkilan päiväkoti 42 hoitopaikkaa,  Peipohjan päiväkoti 58 
paikkaa, Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä, perhepäivähoitajia 14, 
Korkeaojan ryhmäperhepäiväkoti 

Terveysasema 
Palvelut Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän 
kautta. Terveyskeskussairaala 39 paikkaa. 

Vanhainkodit ja asumisyksiköt
Vanhainkoti Henrikinhovi (53), Palvelukoti Ilolan Kokemä-
en paikat (17). Vanhusten palvelutalo Vuollekoti, dementiako-
ti Kuusama-koti. Ratamo-koti päihde- ja mielenterveysasiak-
kaille. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Kirsikkakoti ja Her-
manni.

Tutustumiskohteita 
Pyhän Henrikin saarnahuone, Kustaa III:n harmaakivikirkko, 
Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto, Karimaan puutarha, Py-
hän Marian kirkon sakaristo, Juustolan käsityöläistilat, Maatalo-
usmuseo, Käräjämäki, Kriivarin porotila, Villa Cumasta Koke-
mäen kaupunkiin -kulttuurireitistö, Asemapäällikön koti

Liikunta- ja urheilupaikat 
Uimahalli, Pitkäjärven virkistys- ja urheilualue, Ammattiopiston 
palloiluhalli, ravirata ja tallit, Risten JM-rata, Järilän FK-rata, Jä-
rilän hiihtokeskus, jäähalli Teljä Areena, Motocross-rata, Haapa-
huhdan ratsastustalli, Hannan hevostila

Suurimmat työnantajat 
 Kokemäen kaupunki 320
 Peiron Oy (metallien valu) 150 
 Teljän Kuljetus Oy (kuljetusliike) 120 (200) 
 Lehtosen Konepaja Oy (metallituotteiden valmistus) 120
 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 82
 Sinituote Oy 80
 Kokemäenjokilaakson ammattioppilaitos 72
 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 50 
 Satakunnan poliisilaitos 40
 Satakunnan Painotuote Oy (graafi nen teollisuus) 25
 TTP-Yhtiöt Oy (metallinvalmistus) 33
 Finnamyl Oy (perunatärkkelysteollisuus) 18 (40)
 Satakunnan verotoimisto 20
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draamallisuutta, eikä ratkaisu 
yksinkertaisesti vaan toimi”, 
Pentti Anttila vinkkaa aloitte-
leville kirjoittajille.

Ruohonjuuritason 
tarkkailija
Pentti Anttilaa innostavat 
kirjoittamaan ajankohtaiset 
aiheet ja lähihistoria. Usein 
ihmisiltä jää kirjailijan mu-
kaan huomaamatta, miten 
poliitikkojen ja virkamies-
ten toimet ovat kuin fars-
sia. ”Iloinen ilmastonmuu-
tos -näytelmässäni toin esil-
le monia ristiriitaisuuksia. 
Kööpenhaminan suuri il-
mastokokous oli itsessään 
surkeaa ilmastonmuutok-
sen torjumista; sinne tultiin 
suihkukoneilla maailman jo-

ka kolkasta, ja samalla pol-
tettiin suuri määrä lentopet-
rolia. Silkkaa kaksinaismora-
lismia koko touhu.” 

Maamme henkinen ilmas-
to kaipaa Anttilan mukaan uu-
distamista. ”Nykyään jokainen 
yrittää ajaa vain omaa etuaan. 
Heikommat jäävät syrjään, 
kun armoton kilpailu vallit-
see. Uutiset kertovat nuorison 
pahoinvoinnista.”

Päättäjät näkevät Anttilan 
mielestä harvoin metsää puil-
ta. ”Olen asunut melkein ko-
ko ikäni täällä Kokemäen Pei-
pohjassa, paikassa, jossa on 
viljelty maata 1500-luvulta 
lähtien. Juureni ovat maaseu-
dulla, ja katselen väkisinkin 
asioita hieman erilaisesta nä-
kökulmasta, ruohonjuurita-

Poliisit Erkki Välimäki ja Elmer Vuokko lähdössä desanttijahtiin Vesarannan Kesäteatterin Kotirintamalla-näytelmässä.

  Pentti Anttilan näytelmiä
 KOTIRINTAMALLA: menestysnäytelmä, jolla on jo 22000 

katsojaa. Näytelmää on esitetty puhe- ja musiikkinäytelmä-
nä. Roolit: 6 naista, 7 miestä, nuori poika ja 8 lasta.

 SALAPERÄINEN MIES: jännitystä, rakkautta ja huumoria 
kauppias Kuusikon huvilalla kesällä 2001. Roolit: 7 naista, 6 
miestä ja 6 lasta.

 SUKUPOLVIEN KETJU: rehevällä huumorilla höystetty 
kansannäytelmä v. 1986 - 1996 suurten muutosten ajalta. 
Roolit: 4 naista ja 5 miestä.

 NAISTEN VALTAA: mielikuvitusmatka vuoteen 2200 iloi-
sen farssin keinoilla. Roolit: 6 naista ja ja 5 miestä.

 RAHA JA RAKKAUS: komedia iloiselta 1980- luvulta. Näy-
telmässä on nuorten rakkautta, kasinopeliä ja keinottelua. 
Roolit: 6 naista ja 6 miestä.

 OLYMPIAKUUMETTA: iloista elämää v.1952 olympiaki-
sojen aikaan. Roolit: 9 naista ja 8 miestä. Metsän keijuja ja 
menninkäisiä on juhannustanssissa.

 KYLÄN PUHEENAIHEET: tässä huvinäytelmässä nähdään, 
saako maajussi morsiammen. Roolit: 4 naista ja 4 miestä.

 LINTUPUISTO: kuvaa kansallispuiston perustamista ky-
lään. Roolit: 5 naista, 12 miestä ja nuori poika.

 RUOKOJÄRVEN SUOJELIJAT: luontoaktivistien ja viljeli-
jöitten välienselvittelyä. Näytelmän nuoripari on eri leireis-
sä. Roolit: 6 naista ja 9 miestä.

 NAISET ASIALLA: puolen tunnin mittainen hulvaton fars-
si. Roolit: 3 naista ja 2 miestä.

 ILOINEN ILMASTONMUUTOS: Huippuhauska farssi tä-
män ajan asioista, joita kuulee ja näkee joka päivä medias-
sa. Räiskyvää huumoria. Mielikuvitus lentää vapaasti. Roo-
lit: 6 naista ja 4 miestä. 

solta. Ehkä täältä periferiasta 
käsin hahmottaa helpommin 
kokonaisuuksia.” 

Pentti Anttila lienee eri-
koislaatuinen kirjalija siinä-
kin mielessä, että hän on ainoa 
maailmassa, joka kirjoittaa 
proosaa kokemäen murteella, 
ja tietysti hänelle ominaisella, 
kansanomaisella tyylillä.

Näytelmäkirjailija 
tien päällä

Pentti Anttilan näytelmiä on 
esitetty 35 näyttämöllä ympä-
ri Suomen, niin Pohjanmaal-
la, Satakunnassa, Varsinais-
Suomessa, Savossa, Karjalas-
sa, Keski-Suomessa, Uudella-
maalla kuin Hämeessäkin. 

Suomalaisissa on Anttilan 
mukaan eroja, ja ristiin ras-
tiin maata reissatessa on näy-
telmäkirjailija huomannut, 
että esimerkiksi ”pohjalaiset 
ovat raisua väkeä, jotka jaksa-
vat juhlia vaikka aamuun asti, 
ja ovat silti iltapäivällä valmii-
ta antamaan kaikkensa näyttä-
möllä. Savolaiset ovat ihmisis-

tä lupsakoimpia”, Anttila luon-
nehtii.

Kesäreissuillaan Anttila on 
saanut aitiopaikalta havain-
noida maaseudun taantumis-
ta. ”Pienet yritykset ja maa-
tilat eivät EU-Suomessa kan-
nata, vain määrätyt alueet ke-
hittyvät. Hullunkurisemmaksi 
muuttuu kaikki.”

Maaseudun taantuminen 
ja autioituminen heijastu-
vat tietysti myös teatteritoi-
mintaan. ”Erään kerran näy-
telmäni esitykset peruttiin, 
koska keskeisiä miesroole-
ja esittäneet harrastajanäyt-
telijät muuttivat työn perässä 
pois paikkakunnalta”, Anttila 
muistelee.

Kehitystyöryhmä puuhaa lapsiystävällistä imagoa

Kollille halutaan paljon uusia kavereita
  Kokemäen Kolli on kaupungin keulakuva

Minna Isotalo

”Miau”, tervehtii kollikissa toi-
mittajaa. Kollin kaverit kau-
punginjohtaja Martti Jalka-
nen ja Kokemäen kehitystyö-
ryhmän sihteeri Minna Ka-
tajala kertovat Kollin voivan 
mainiosti näin kesän korval-
la. ”Kollin graafi sta ilmettä ol-
laan hiottu, ja matkailuyrittä-
jille tullaan ideoimaan Kolli-
paketteja. Myös lapsiperheil-
le suunnatun kyselyn tuloksia 
päästään puimaan pian”, Kata-
jala päivittää Kolli-projektin 
tuoreimpia käänteitä.

Kokemäen Kolli -projekti 
polkaistiin käyntiin keväällä 
2009, jolloin kaupunginhal-
lituksen nimeämä kehitys-
työryhmä mietti Kokemäen 
markkinoinnin kehittämis-
tä. Martti Jalkasen mukaan 
Kokemäen markkinoinnin 
kärkinimeksi valikoituneel-
la Kollilla on ollut myös kil-
pailijoita. ”Täällä on ravival-
mennusta ja ravihevostoi-
mintaa, joten markkinoinnin 
keulakuvaksi oli ehdolla myös 
hevonen. Ideasta luovuttiin, 
koska Ypäjä on tunnettu juu-
ri hevospitäjänä.” 

Kaupungin tunnuseläi-
meksi leikkimielisesti nime-
tyllä Kollilla on takanaan 
monikymmenvuotinen his-
toria, joka juontaa juurensa 
1970-luvulle, joilloin Koke-
mäellä valmistettiin Kolli-le-
luhahmoja.

Minna Katajalan mukaan 
kollikissalle haettiin uutta il-

mettä alakoululaisille järjeste-
tyn piirustuskilpailun avulla. 

”Aika monessa työssä kissal-
la oli hame päällä. Minua vä-

hän mietitytti, että miten kou-
lun biologian oppi on mennyt 

perille. Kollista on moneksi, 
jopa keikaroimaan punaisessa 

juhlamekossa, korkokengissä 
ja helmet kaulassa.”

Hyvät tarinat 
avainasemassa
”Hyvillä tarinoilla on aina ky-
syntää, siksi Kollin hahmoa 
halutaan kehittää nyt huolel-
la. Kollissa tulevat yhdisty-
mään lapsiystävällisyys, leik-
kimielisyys sekä toisaalta his-
toria ja perinteet”, Martti Jal-
kanen selvittää. 

Kaupunginjohtaja Jalka-
nen puhuu Kollista poten-
tiaalisena kaupungin keula-
kuvana, ja viittaa Kööpen-
haminan Pieneen merennei-
toon. Kollista toivotaankin 
samanlaista vetonaulaa Ko-
kemäelle. 

1990-luvun alussa Koke-
mäellä valmistettiin viimei-
set Kollit-pehmolelut, ja lä-
hitulevaisuudessa on tarkoi-
tus saada hahmot uudestaan 
tuotantoon. Syksyksi seudun 
yrittäjät ovat lupailleet aina-
kin jonkinlaista pikkukollia 
myyntiin.

Ihmisiltä on tullut paljon 
kyselyjä, moni haluaisi kuu-
lemma Kollin lemmikikseen.

”Kaavat kun löytyisi jos-
tain, niin ei tarvitsisi ryhtyä 
näitä vanhoja Kolleja purka-
maan”, Minna Katajala nauraa.

Kollin kanssa 
Käpälämäkeen
Kokemäellä ollaan jo ryhdyt-
ty tuumasta toimeen lapsiper-
heiden viihtyvyyden paranta-
miseksi. Seuratalon läheisyy-
dessä on käynnistynyt keskus-
puistohanke Käpälämäki, jota 
on tarkoitus rakentaa useam-
massa vaiheessa. ”Hankkeel-
le halutaan myös ulkopuolista 
rahoitusta. Tänä vuonna Ko-
kemäki panostaa budjetissaan 
siihen 47 800 euroa”, Jalkanen 
sanoo. 

”Käpälämäestä tulee kai-
kenikäisten liikkumiseen ja 
yhdessäoloon hyvät puitteet 
luova puisto, jossa on mahdol-
lista harrastaa monenlaista ak-
tiviteettia”, Minna Katajala ku-
vailee. Perinteisten leikkipuis-
tolaitteiden lisäksi puistoon 
tulee kuntoilulaitteita varttu-
neemmalle väelle. 

Puistohankkeessa tullaan 
hyödyntämään Sastamalan 
ja Satakunnan koulutuskun-
tayhtymän oppilaiden osaa-
mista muun muassa puutar-
haistutuksissa sekä metalli- ja 
sähkötöissä.

Minna Katajalan ja Martti Jalkasen välissä kollikomeutta kaksin kappalein. ”Kuulin, että eräässä lem-
mikkieläimien pidon kieltävässä taloyhtiössä oli tehty valitus,  jonka mukaan naapurin ikkulaudalla is-
tuu kissa”, kaupunginjohtaja kertoo. Kolli on siis aika veikeä velikulta. ”Kollissa tulevat 

yhdistymään lapsiystävällisyys, 

leikkimielisyys sekä toisaalta 

historia ja perinteet.
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Peipohjan traktorikirjailijoilta 
osataan jo odottaa uusia kirjoja

  Vesan kymmenes teos on avioparin kolmas yhteinen kirja

Hannu Virtanen

Näinä päivinä ilmestyy tieto-
kirjailija Vesa Rohilan kym-
menes teos. Viime vuonna il-
mestynyt Lasten traktorikirja 
saa nimittäin jatko-osan, jo-
ka on myös aviopari Vesa ja 
Marjatta Rohilan kolmas yh-
teinen kirja.

Kokemäen Peipohjassa asu-
via Rohiloita ei turhaan kutsu-
ta Suomen luetuimmiksi trak-
torikirjailijoiksi. Siihen on vä-
hintään kaksi hyvää syytä. En-
sinnäkään traktorikirjailijoita 
ei aivan joka niemestä, not-
kosta tai saarelmasta löydy. Ja 
toiseksi, kirjat ovat olleet ihan 
oikeasti luettuja.

Vuonna 2005 julkaistu esi-
koisteos Eilispäivän traktorei-
ta on edennyt jo viidenteen 
painokseensa.

-Kun kyseessä on suomen-
kielinen, vanhoista ajoneu-
voista kertova kirja, viides pai-
nos on mielestäni kirjalle aika 
hyvin, Vesa tuumii.

Lapset vaativa 
lukijakunta
Lasten traktorikirjan toisessa 
osassa keskitytään traktorei-
den työkoneisiin ja niillä teh-
täviin töihin. Maanmuokka-
uksen ohella traktoreilla voi-
daan esimerkiksi pumpata 
kasteluvettä sadettimeen, ve-
tää suorakylvökonetta, pilk-
koa polttopuita, hiekoittaa ka-
tuja ja teitä sekä aurata lunta. 

Lasten traktorikirjat on tar-
koitettu lukutaitoisille lapsille.

”Erittäin vaativaa lukija-
kuntaa, jolle on yllättävän vai-
kea kirjoittaa”, Vesa toteaa kir-
joittajan haasteestaan.

Aiheet eivät lopu
Kymmenen teoksen jälkeen 
tiedossa on, että työ jatkuu. 
Traktorit Suomessa 1900-1969 
ilmestyy lokakuussa ja Lasten 
metsäkonekirja vuoden kulut-
tua keväällä.

”Ei ole pelkoa, että aiheet 
tai ideat loppuvat”, Vesa lupaa.

”Lukijoita varten näitä teh-
dään. Palaute on tärkeää. Tun-
tuu tosi hyvältä, kun joku ve-
tää hihasta ja kysyy, mitä on 
tulossa seuraavaksi.”

Myös Marjatta nostaa esiin 
lukijoiden merkityksen: ”Lu-
kijapalaute kannustaa työs-
sä. Raha ei tule ensimmäise-

nä mieleen vaan lukijat.” Mar-
jatta myös iloitsee kirjanteki-
jän vapaudesta, joka heille on 
suotu.

”Kirjoja on ollut kiva teh-
dä, sillä luovuuttamme ei ole 
tapettu. Olemme saaneet teh-
dä omannäköisiä kirjoja. Kun 
kirja on valmis, on kuin olisi 
antanut itsestään jotakin.”

Työllä pitää olla sisältö
Työn luonteeseen kuuluu se, 
että kirjapuuhissa ollaan usein 
aamuvarhaisesta iltamyöhään. 
Kirjat kysyvät runsaasti kuvia, 

ja Rohiloiden mukana kulkee-
kin kaksi kameraa.

”Kuvatalkoot on kova hom-
ma, kun päätetään mitä ote-
taan kirjaan mukaan ja mi-
tä jätetään pois”, Marjatta pal-
jastaa.

”Työllä täytyy olla tarkoitus 
ja sisältö. Jos sitä kautta saa lei-
pää, on se tietenkin hyvä asia. 
Käytettyjä tunteja ei saa laskea 
liikaa”, Vesa summaa.

”Meillä on ollut hyviä haas-
tateltavia. Traktori-ihmiset 
ovat auttavaisia ihmisiä”, hän 
vielä kiittelee.

Zetor-kirja kohotti kirjapinon korkeuden jo 13,5 senttiin. Ja lisää on luvassa. ”Kun puolitoista metriä 
on koossa, voimme jäädä eläkkeelle”, Vesa Rohila naurahtaa.

Aiheet ja ideat eivät lopu tästä pöydästä. Marjatta ja Vesa Rohila iloitsevat kirjojensa saamista lukijoista. 

 Eilispäivän traktoreita 2005
 Traktorit Euroopassa (suom. teksti) 2006
 Wanhat rakkaat koneet 2006
 Nostalgiset polkupyörät 2007
 Supertraktorit (suom. teksti) 2007
 Maamoottorit ja muut woimakoneet 2008
 Ferguson TE 20 (suom. teksti) 2008
 Lasten traktorikirja 2009
 Zetor Suomessa 2009
 Lasten traktorikirja 2 - Koneet työssä 2010

Tulossa:
 Traktorit Suomessa 1900-1969, lokakuu 2010
 Lasten metsäkonekirja, kevät 2011

”Lukijapalaute kannustaa työssä.

Kirjasta myös selviää, miten 
työkoneita valmistetaan teh-
taassa.

  Vesa ja Marjatta 
Rohilan teokset 
Alfamerin kustantamina

  Tiesitkö tämän...

Valtion palveluita 

Autokatsastus, KELA, tiemestaripiirin sivutoimisto, oikeusapu-
toimiston sivutoimisto, työvoimatoimiston yhteispalvelu, Koke-
mäen asema, Suomen Viljava Oy:n viljavarasto, Satakunnan ve-
rotoimiston toimipaikka ja edunvalvoja holhoustoimessa

Nimikkokasvi ja -eläin
Kokemäen ympäristöyhdistys teki aloitteen nimikkolinnun ja 
-kasvin nimeämisestä myös Kokemäellä. Esitys lähti siitä, että 
kokemäkeläiset saavat Tulkkilan Yö-tapahtuman aikana järjes-
tettävässä äänestyksessä valita eri vaihtoehdoista mieluisimmat.
Kokemäen ympäristöyhdistyksen selvityksen mukaan järjeste-
tyssä äänestyksessä linnuista saivat ääniä töyhtöhyyppä 178, ka-
lasääski 90, törmäpääsky 88. Kasvien osalta äänestystulos oli kel-
takurjenmiekka 248, pähkinäpensas 75 ja sikoangervo 43. Lisäk-
si ääniä saivat muut lintu- ja kasvilajit.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 04.08.1997 nimetä 
nimikkolinnuksi töyhtöhyypän ja nimikkokasviksi keltakurjen-
miekan.

Perinneruuat
 Lauantaiehtoollinen on lauantai-illan ateriakokonaisuus, jo-

ka koostuu seuraavista ruuista: sallatti eli rosolli, suutarin-
lohi, keitetty sianliha, räätikäsloora eli lanttulaatikko, keite-
tyt perunat, kova leipä, kakko eli ohraleipä, piimä, ohrak-
ryynivelli 

 Kraavi lohi: 3 kg lohta, 1 dl karkeaa suolaa, ripaus sokeria. 
Fileoi lohi. Ripottele fi leille suolaa ja sokeria. Aseta fi leet vas-
takkain. Lohi saa suolaantua ainakin vuorokauden.

 Hilja Vienosen piparkakut: 350 g siirappia, 300 g sokeria, 
500 g voita, 2 munaa, 1 rkl kardemummaa, 1 rkl neilik-
kaa, 1 rkl kanelia, 1/2 rkl inkivääriä, 1 rkl soodaa, 1/2 dl 
kermaa, 1 kg karkeita vehnäjauhoja, 150 g perunajauho-
ja. Kiehauta siirappi ja sokeri. Kaada seos kuumana voin 
päälle. Vatkaa seos tasaiseksi. Lisää massaan vähän vat-
katut munat ja mausteet. Sekoita kerma ja sooda. Lisää 
seos taikinaan ja alusta jauhot taikinaan. Leivo seuraa-
vana päivänä taikinasta pipareita. Paista niitä 200 astees-
sa 7-10 minuuttia.

 Vanhanajan naurishauta: Seuraava naurishautaresepti on 
Pehr Adrian Gaddin kertoma vuodelta 1751. Maahan kai-
vetaan ylösalaisen kartion mallinen kuoppa. Kuopan poh-
ja ja reunat peitetään kivillä, sitten laitetaan tuli pienistä 
kalikoista pilkotuista puista. Tämän jälkeen kerros toisen-
sa jälkeen kiviä ja puita, kunnes hauta on likimain täysi. 
Haudan puut sytytetään ja puita poltetaan, kunnes kivet 
ovat noesta puhtaita ja osittain punaisia. Kuoppa lakaistaan 
puhtaaksi hiilistä ja tuhkasta ja kivet nostetaan pois kuo-
pasta. Tämän jälkeen nauriit ladotaan kivien kanssa ker-
roksittain kuoppaan ja lopuksi kuoppa peitetään turpeilla. 
Tällä tavalla nauriit käyvät varsin pehmeiksi ja ruskeiksi, 
mutta eivät pala. Hautanauriit syötiin yleisimmin kylmä-
nä ja mausteena käytettiin suolaa tai suolavettä. Nauriita 
käytettiin myöskin vellin ja puuron aineksina sekä laati-
kon valmistukseen.
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p Mikä on 

parasta 
Kokemäellä?

Minna Isotalo 
 Marianna Langenoja

Ulkopaikkakuntalaisen nä-
kökulmasta Kokemäki on 

kaunis ja rauhallinen kau-
punki, jonka katukuvaa hal-
litsee upea Kokemäenjoki. 
Vaan miten näkevät paikka-

kuntalaiset itse kotikaupun-
kinsa? Rantauduimme Ko-
kemäen kaduille ottamaan 
asiasta selvää. 

Seija Kilkku, 
Kokemäki

”Joki ja maisemat ovat Ko-
kemäellä mahtavat. Erityi-
sesti viime syksyn ruska oli 
upea. Sauvakävelyllä näkee 
upeita maisemia. Kokemä-
ellä hyvää ovat myös Tulk-
kilan yö ja venetsialaiset. 
Tapahtumissa tulee käytyä, 
kun niitä järjestetään.”

Liisa Kolhanen, 
Kokemäki

”Joki on yliveto. Kokemä-
ki on synnyinkaupunkini, 
joten veri vetää tänne ai-
na. Kokemäenjokeen on 
monet kerrat loikattu ui-
maan. Joskus ostin lap-
suudenkodin kesämö-
kiksi. Silloin ihailin aina 
muun muassa Satakun-
nan kansansoutua. Muun-
tamo-kahvila on yksi valt-
tikortti kesällä.” 

Tuula Taipale, Kokemäki

”Olen syntyisin Kokemäeltä, ja mielestäni tämä kaupunki on 
aika kiva. Täällä saa lenkkeillä rauhassa ja on paljon tuttu-
ja. Kokemäellä on myös riittävät palvelut, joista liikuntapal-
velut ovat erinomaisia. Tapahtumissakin tulee käytyä. Kyläl-
lä on kiva kävellä.”

Harri Jussila, Kokemäki

”Kokemäessä parasta on tämän hetkinen ilma. Parasta 
täällä on myös vaimo. Saisi tämä kaupunki vähän vilk-
kaampi olla, mutta onhan siinä etunsakin, että on rau-
hallista.”

Maria Niemisen (oikealla) mukaan Kokemäki on rauhallinen paikka. ”Jos pitää rauhallisuudesta, niin se 
on kai täällä parasta.” Jenni Kuulan mielestä kesätapahtumat tuovat mukavaa vaihtelua arkeen. ”Erityi-
sesti Tulkkilan yö on todella hieno tapahtuma.”

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

UULA Tehtaanmyymälä, Yttiläntie 265 Kauvatsa 32920

Katso lähimmät jälleenmyyjämme www.uula.fi
tai soita 010 820 0020 ja kysy.

Kuvan talo on Planiatalon huvilamallistosta Korte

Homeenestoaine 

32€/10L 
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Uula-punamultamaali 
Italianpunainen

Uula-punamultamaali 
Falunpunainen

30€/10L, 50€/20L

UULA-MAALI
on yl lättävän edull ista!

  Tiesitkö tämän...

Kokemäen 
historiasta
  Kokemäen kaupungin www-sivut

Kokemäki on tunnettu Kokemäenjokilaakson 
vanhana mahtipitäjänä, jonka alueella teh-
dyt muinaiskaivaukset kertovat elämästä jo-
pa 7000 vuoden takaa. Vuonna 1156 Upsa-
lan piispa Henrik kävi täällä saarnamatkal-
la. Kokemäen seurakunta on todennäköises-
ti perustettu 1100-luvulla. Kokemäenkartanon 
lääni tunnetaan jo vuodelta 1331, ja sen kes-
kusta, Kokemäen kuninkaankartanoa, isän-
nöivät pitkään mm. Turun piispat. Keskiai-
kainen huovintie kulki Turun seudulta Ko-
kemäen kautta Kokemäenjoen suulle. Huo-
vintien varrella oli hengellisten ja maallisten 
yhteisöjen ylläpitämiä kiltataloja, joissa mat-
kamiehet saattoivat yöpyä. Tällainen sijaitsi lä-
hellä Kokemäen kirkkoa.

Kokemäenjoen laakso on ollut rautakaudella 
Suomen jokilaaksoista voimakkain. Siihen ovat 
sekä taloudellisesti että kulttuurillisesti lähei-
sesti liittyneet Vanajaveden seudut. Kokemäen-
joen suulta oli yhtenäinen asutus Hämeenlin-
nan seudulle saakka. Puolustuksellisen yhteen-
liittymän muodostivat näillä alueilla sijainneet 
mäkilinnat. Kokemäellä linna sijaitsi Harolan 
Linnaluodossa.

Kokemäenjoki on ollut mahtava vesireitti 
laivaliikenteelle mereltä sisämaahan sekä sisä-
maasta tulevalle veneliikenteelle. Kokemäen-
joki on myös ollut kuuluisa lohistaan ja siiois-
taan. Suomen vanhin kaupunki Teljä (esiintyy 
myös muodossa Telje ja Telja) sijaitsi jokivar-
ressa, lähellä nykyistä Pyhän Henrikin saar-
nahuonetta.

Kokemäki toimi keskiajalla vanhan Sata-
kunnan hallinnollisena keskuksena. Maakun-
takäräjät pidettiin Kokemäen kirkon lähellä si-
jainneella käräjämäellä ja maa-kunnan sinet-
tiä säilytettiin läheisessä Ylistaron kylässä vie-
lä 1400-luvulla.

Kokemäkeä koskeva vanhin varma kirjalli-
nen maininta on Turun tuomiokirkon rekiste-
rissä eli ”mustassakirjassa” vuonna 1324. Toi-
sessa niistä piispa Pentti todistaa, että Hattulan 
Vesunnan isäntä Paavali on elinkautista ylläpi-
toa vastaan luovuttanut talonsa Gunno eli Gun-
ne -nimiselle miehelle, jota eräässä myöhem-
mässä asiakirjassa nimitetään ”satulamestarik-

si”. Gunnon kotipaikkana mainitaan Kumu eli 
Kumo; toisessa Hämeen asukkaat todistavat sa-
man asian.

1869 pidettiin ensimmäinen kuntakokous, 
josta kunnan toiminta alkaa. Kokemäestä tuli 
kauppala 1972 ja kaupunki 1977.

Seudun mahtimiehiä
Kuuluisimpia kokemäkeläisiä on valtioneu-
vos Emil Nestor Setälä. Hänen kielioppiaan 
ovat oppikoululaiset lukeneet 1960-luvul-
le asti. Hän oli suomalais-ugrilaisen kielitie-
teen professori. Merkittävimmän päivätyön-
sä Setälä kuitenkin teki valtiollisessa politii-
kassa. Hän oli itsenäisyyssenaatin jäsen, kan-
sanedustaja, opetusministeri, ulkoministeri ja 
suurlähettiläs.

Kokemäellä syntyi myös valtiomies Kuller-
vo Manner. Hän oli eduskunnan puhemiehe-
nä 1917. Vapaussodassa Manner toimi punais-
ten ylipäällikkönä. Hän siirtyi Neuvostoliit-
toon, jossa oli perustamassa Suomen Kommu-
nistista Puoluetta ja toimi sen puheenjohtajana 
1918-1935.

Tunnettuja kokemäkeläisiä ovat olleet myös 
sääprofeetta Lauri Rajaoja, ”Rajaojan äijä” ja 
Osmo Pertola, ”Kokemäen Uuno”.

Mistä tulee Kokemäen nimi
Kokemäki -nimi on vanhemmassa muodossaan 
Kokema. Se johtunee kirkonpaikasta, kirkko-
han rakennettiin saareen, jonka nimi viittaa 
kalastukseen. Ruotsinkielinen Kumo säilyttä-
nee pitäjän alkuperäisnimeä. Se on säilynyt Ko-
kemäenkartanon ruotsinkielisessä nimessä Ku-
mogård. Kumo lienee veneiden säilytyspaikan, 
venekumon, nimi.

Kokemäen keskustan vanhat kylät
Menneinä vuosisatoina joki halkaisi maise-
man koskisena ja vaikeasti ylitettävänä. En-
simmäinen pysyvä silta rakennettiin vasta 
vuonna 1893.

Joen poikki päästiin lautoilla ja kesäisin ns. 
kirkkoportaita käyttäen. Ne pystytettiin virran 
yli keväisin ja purettiin syksyisin pois. 

Joen eteläisillä rinteillä sijaitsi Tulkkilan ky-
lä, ja hieman kauempana Krootila, jonka ni-
mi tulee saksankielen Grothusenista sekä Son-
nila. 

Joen pohjoispuolella aukenivat Vuolteen ja 
Pappilan avarat viljelysmaisemat. Sen nykyinen 
tiivis rakennuskanta on kohonnut vasta sotien 
jälkeen.
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Kokemäellä kasvaa pieni aarre

Kyttälän tilalla tehtaillaan 
suomalaista viinikulttuuria

  Istutukset tehtiin viime vuonna, viiniä maistellaan ehkä jo vuoden päästä 

 Marianna Langenoja 
 Kuvat: Minna Isotalo, 
 Kyttälän viinitila

Kokemäeltä pienestä Kyttä-
län kylästä löytyy tila, joka on 
niin huomiota herättävä, et-
tei sen ohitse voi ajaa pysäh-
tymättä. Pitkien peltojen kes-
kellä seisoo puutarha, joka 
rönsyilee vihreänään nousevia 
viiniköynnöksiä: solaris, zilga, 
hasanski saldki, kristaly, siinä 
vain muutama niistä 24 lajik-
keesta, joita tilan puolalainen 
omistaja Mariusz Swietals-
ki kasvattaa. Kyttälän viiniti-
lan puutarha saa viininystävi-
en kielelle veden, mutta Swie-
talski toppuuttelee. Hän istutti 
köynnökset vasta viime vuon-
na, joten hyvää satoa saadaan 
odottaa vielä jonkin aikaa. 
Ranskan viinilaki sanoo, että 
rypäleet täytyy neljältä vuo-
delta heittää pois ja vasta vii-
dennen syksyn sadosta on lu-
pa valmistaa viiniä. Koska 
Suomessa tällaista lakia ei ole, 
malttamattoman viininkasvat-
tajan tavoitteena on saada vii-
niä jo keväällä 2011 tai 2012. 
Myyntiin Swietalskilla ei ole 
vielä lupia, mutta nekin ovat 
miehen tulevaisuuden tavoit-
teena. 

Viiniviljelmät 
jo alaikäisenä
Mariusz oli vielä alaikäinen, 
kun hän muutti Puolassa van-
hempiensa kanssa pienes-
tä kerrostaloasunnosta maa-
laismaisemiin. Nuori poi-
ka innostui välittömästi isos-
ta pihasta ja viljelystä. Aluksi 
maalla kasvoivat mansikat ja 
vihannekset, mutta hetken ku-
lutta ne vaihtuivat viiniköyn-
nöksiksi. Siitä alkoi miehen 
ura viinin saralla. Hän valmis-
ti 16 vuoden ajan pirteää ja ha-
pokasta puolalaista viiniä. On-
gelmia tuli vasta siinä vaihees-
sa, kun hän sai Suomesta töi-

tä, ja elämä jatkui kylmässä 
Pohjoismaassa. ”Jäi harmitta-
maan, kun en nähnyt enää vii-
niköynnöksiä tai voinut työs-

kennellä niiden parissa. Kai-
ken lisäksi äiti söi kaiken sa-
don Puolassa”, viininkasvattaja 
nauraa. Niinpä tuli ajankoh-

taiseksi etsiä Suomesta paik-
ka, jossa viiniviljelmät voisi-
vat viihtyä. Etelärinne oli siis 
yksi ehdottomista tontin omi-

naisuuksista. Vuoden etsin-
nän jälkeen Sastamalan Äet-
sässä asustava Swietalski löy-
sikin Kokemäeltä sopivan ti-
lan, jonne istutti viiniviljelmiä 
1000 neliömetrin verran. 

Viini on paljon 
enemmän kuin juoma
Viini on Swietalskin mielestä 
paljon enemmän kuin juoma. 
Se on merkittävä osa ihmisen 
kulttuuria ja taidetta. Oma vii-
nitila palkitsee, toisinaan sille 
suuttuu ja joskus siihen jou-
tuu pettymään. Syys- ja lo-
kakuun alku ovat niitä aiko-
ja, kun sekä oma että luonto-
äidin kädenjälki tulee näky-
viin. Silloin sadon pitäisi olla 
kypsynyt ja se kielii koko ke-
sän ilmastosta ja hoitajansa 
ahkeruudesta. Toinen jännit-
tävä hetki on tietysti kevääl-
lä, kun puolivuotta pullossa 
odottanut viini on valmis kor-
kattavaksi. Vaikka rypälelajik-
keet ratkaisevat merkittävästi 
viinin ominaisuudet, jokainen 
pullo on kuitenkin omanlai-
sensa. Kun Kyttälän viinitilan 
omistaja saa ensimmäisen pul-
lollisen omaa viiniä valmiiksi, 
se on samalla myös ensimmäi-
nen suomalainen rypäleviini, 
jota tilan omistaja on koskaan 
maistanut. ”Suomessa valmis-
tetaan toki marjaviinejä, mut-
ten ole koskaan maistanut 
suomalaista rypäleviiniä. Vii-
leissä olosuhteissa kasvatettu 
viini on usein melko kuivaa ja 
hapokasta. Mitä lämpimämpi 
maa, sitä enemmän rypäleis-
sä on sokeria. Tyypillisesti ry-
päleet sisältävät 20 prosenttia 
sokeria, jolloin sitä ei tarvit-
se lisätä viiniin yhtään. Toisi-
naan rypäleet saattavat kuiten-
kin olla sen verran hapokkai-
ta, että viini täytyy valmistaa 
’mummon reseptillä’, eli jouk-
koon vähän vettä ja vähän so-
keria”, puolalainen kertoo. 
Usein myöskään alkoholipi-

toisuus ei ole korkea viineissä, 
jotka on tehty vähäsokerisista 
rypäleistä. 

Vähän 
tutkijankin vikaa
Swietalskin ainoa tavoite ei 
ole saada myyntilupia viinil-
leen, vaan hän tekee työtä laa-
jalti viinin ja rypäleiden pa-
rissa. Hänellä on koko joukko 
erilaisia lajikkeita vain kokei-
lussa. Hän haluaa tutustua pa-
remmin viiniköynnösten kas-
vatukseen Suomessa ja jakaa 
tietoa myös eteenpäin. Taus-

talla on himo sovittaa ja vali-
ta pohjoisiin olosuhteisiin uu-
det viiniköynnösten lajikkeet. 
Viininviljely ei siis ole yksin-
kertaista, vaan siinä tarvi-
taan vähän tutkijankin vikaa. 
Tulkkina päätyökseen toimi-
va Swietalski on kirjoittanut 
myös kirjan viininkasvatuk-
sesta. Kirja on tarkoitus jul-
kaista syksyllä. Tulevana kesä-
nä myös monet vierailijat val-
taavat Kyttälän viinitilan. En-
sivuonna tai sitä seuraavana 
on luvassa myös maistajaisia. 

Kyttälän tilalle istutettiin viiniköynnökset viime 
vuonna. Ensisyksynä on luvassa siis vasta pieni sa-
to, mutta antaa tilan omistajalle paljon tietoa suo-
malaisista viininkasvatusolosuhteista. Tilalla kas-
vaa viiniköynnöksiä 1000 neliön verran.

Syksyllä valmistettu viini laitetaan puoleksi vuodeksi tällaiseen käymisastioi-
hin.

Puolasta kotoisin oleva Mariusz Swietalski ja kih-
lattu Minna Pankkio etsivät sopivaa tilaa viinin-
viljelylle vuoden ajan. Lopulta täydellinen paikka 
etelärinteineen löytyi Kokemäen Kyttälästä. 

  Näin valmistuu viini

Sato korjataan tyypillisesti syyskuussa tai lokakuun alussa. 
Vastapoimitut rypäleet puristetaan myllyssä. Vielä 80-luvulla 
Etelä-Euroopassakin viinirypäleet puristettiin ihmisvoimin, eli 
tallomalla rypäleitä. Kyseinen menetelmä on vieläkin käytössä 
joissakin maissa. Kun mehut on saatu puristettua, jäävät jäljelle 
kuoret. Ne laitetaan erilliseen prässiin, jossa viimeisetkin mehut 
puristetaan. Kun on kyse punaviineistä, kuorista jääneen rypä-
lemurskan annetaan muhia puristetun mehun joukossa pari päi-
vää, rose-viineissä muutaman tunnin. Tämän prosessin aikana 
viiniin tulee tanniini eli punainen väri. Kaksi puristettua mehua 
yhdistetään ja laitetaan käymisastioihin hiivan kera. Pullo sijoi-
tetaan lämpimään tilaan. Puolenvuoden päästä kurkataan, mitä 
on saatu aikaiseksi. Suomalainen rypäleviini on tyypillisesti kui-
vaa ja pirtsakkaa viileän ilmaston vuoksi. 

  Yhdistä suomalainen 
ruoka ja viini

Puolasta Suomeen muuttaneen Mariusz Swietalskin mielestä 
suomalainen ruoka on hyvää, ja siihen sopii hyvin myös erilai-
set viinit. Ranskassa turisteja katsotaan pitkään, jos he tilaavat 
vaikkapa punaviiniä kalan kanssa. Jotkut tarjoilijat eivät moi-
seen edes suostu. Swietalski on kuitenkin erimieltä. Esimerkik-
si porsaanlihan kanssa soveltuu hyvin valkoviini ja lohen kanssa 
voi nauttia myös punaviiniä. Seuraavat yhdistelmät ovat viinia-
mmattilaisen suosittelemia:

  Karjalanpaisti – kevyt punaviini 
  Poronkäristys – tumma, pyöreä punaviini
  Lohi – hapan valkoviini
  Vaalea kala – valkoviini 
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Mies Kokemäen pähkähullujen tapahtumien takaa

Arto Korpela säväyttää 
vuosittain wc-paperilla

  Wc-paperirullan heittokisat, paperimuoti-tapahtuma 
 tai tulevan kesän paperipyramidi-tapahtuma 
 eivät ole yritykselle sitä järkevintä markkinointia, 
 mutta ainakin huomiota herättävää

 Marianna Langenoja 

Kokemäkeläinen Arto Kor-
pela istuutuu työmatkallaan 
Helsingissä taksin kyytiin ja 
kertoo määränpäänsä kuskil-
le. Taksikuski kysäisee, mis-
täs päin Korpela oikein on 
kotoisin. ”Kokemäeltä”, vas-
taa Korpela. Kokemäki on 
kuskille vieras paikkakunta, 
mutta erään asian hän kui-
tenkin muistaa: ”Eikös siel-
lä Kokemäellä ollut joku wc-
paperirullanheittokisa kesäl-
lä?” Korpelan suu kääntyy hy-
myyn. Niin se tekee nytkin 
miehen istuessa kotisohval-
laan ja muistellessa tapahtu-
nutta: ”Oli aika hienoa sanoa, 
että minä se olin sen tapahtu-
man takana.”

Korpela myöntää, että jär-
jestämänsä wc-paperirullan 
heittokisat, paperimuoti-ta-
pahtuma tai tulevan kesän pa-
peripyramidi-tapahtuma eivät 
ole yritykselle sitä järkevintä 
markkinointia, mutta ainakin 
huomiota herättävää. Samalla 
hinnalla, kun palkkaa arkki-
tehdin, rakennusurakoitsijan 
ja diplomi-insinöörin ja käyt-
tää vielä 150 000 rullaa oman 
yrityksen paperia yhteen py-
ramidiin, saisi aika kattavan 
mainospaketin vaikkapa tele-
visiokanavalta. Mutta pelkkä 
raha ei ole Korpelalle peruste 
markkinointiasioissa. Toimi-
tusjohtaja on ennen kaikkea 
innovatiivinen yrittäjä, joka 
nimeää työnsä parhaiksi puo-
liksi haasteiden asettamisen, 
niihin pääsemisen ja itsensä 
toteuttamisen. 

Yrittäjäksi jo 
19-vuotiaana
Oli oikeastaan vahinko, et-
tä Arto Korpela päätyi pape-
rialalle. Miehen ensitutustu-
minen yrityselämään tapah-
tui jo kolmekymmentä vuot-

ta sitten, kun hänen yrittäjänä 
toiminut isänsä kuoli tapatur-
maisesti. Isän maatalous- ja 
koneyritys jäi kokonaan per-
heen vanhimman pojan, Ar-
ton, kontolle. Poika oli silloin 
vain 19-vuotias, joten innova-
tiivisuus taisi silloinkin olla 

ainoa ratkaisu edessä oleviin 
haasteisiin. Yliopisto jäi kes-
ken ja poika keskittyi isän yri-
tykseen kehittäen sitä halua-
maansa suuntaan. Hiljalleen 
yritys keskittyi enemmän ko-
neisiin ja vähän myöhemmin 
viihde-elektroniikan maahan-

tuontiin. Ensikosketuksensa 
paperibisnekseen nuori yrit-
täjä sai vaihtaessaan elektro-
niikkaa paperiin. 

Vuonna 1995 kaikki kui-
tenkin muuttui, kun Suomi 
liittyi EU:hun. EU:lla on omat 
lakinsa maahantuontiasioi-

den kanssa, ja ne hankaloitti-
vat Korpelan työtä. Nyt toimi-
tusjohtaja naureskelee, että oi-
keastaan paperintuotantoon 
siirtyminen oli EU:n ansiota. 
”Juuri silloin, kun työni maa-
hantuojana sai päätöksen, tuli 
Raumalla myyntiin erään pa-
peritehtaan laitteet. Päätin os-
taa ne, sillä paperintuotanto 
oli tullut minulle jo ennestään 
tutuksi. Kokemäen kaupun-
ki tuki minua osallistumal-
la laitteiden siirtokustannuk-
siin”, koko ikänsä Kokemäen 
Säpilänniemessä asunut yrit-
täjä muistelee.  

Lauantaina avattiin 
ensimmäinen 
tehtaanmyymälä
Tällä hetkellä Korpela Paper 
tuottaa monia eri tuotteita ja 
laatuja, vaikka se aloitti vain 
yhden tuotteen valmistuksel-
la. Myydyin tuote on Jellona 
paperi, joka on saanut nimen-
sä Suomen Leijonien mukaan. 
”Katson paljon jääkiekkoa ja 
halusin sen näkyvän jollakin 
tavalla tuotteissammekin. En-
sin tuli mieleen, että voisin an-
taa tuotteelle nimen Leijona 
paperi, mutta se kuulosti kau-
hean kovalta. Pieni sanaleikit-
tely pehmensi nimen sopivas-
ti”, yrittäjä paljastaa. 

Korpela Paper on tullut 
tunnetuksi koko Etelä-Suo-
men alueella ja vähän Kes-
ki-Suomessakin myös pape-
rin kotiinkuljetuksesta, johon 
se erikoistui 2000-luvun alku-
vuosina. Yrityksellä on kaik-
kiaan 3,5 miljoonaa potenti-
aalista asiakasta. Korpela nau-
reskelee, että mitä kauemmas 
Kokemäeltä mennään, sen 
enemmän tuotteiden kysyntä 
lisääntyy. 

Viime lauantaina Korpela 
Paper avasi myös ensimmäi-
sen tehtaanmyymälänsä Po-
riin. Myymälä soveltuu hen-
kilöille, joille kotiinkuljetuk-
sen minimimäärä, 120 rul-
laa on liian suuri. Myymälästä 
voi hakea vaikkapa vain yh-
den paketin kerrallaan. Lisää 
tehtaanmyymälöitä on luvas-
sa ainakin Tampereelle, Tur-
kuun ja Helsinkiin ehkä use-
ampiakin. 

Poliitkot innoittivat 
tapahtumaan
Korpela on hätkähdyttä-
nyt monia paikkakuntalaisia 
myös erilaisilla tapahtumilla. 
Tulevana kesänä Korpela ai-
koo rakennuttaa 500-neliöi-
sen ja seitsemän metriä kor-
kean paperipyramidin, jonka 
sisällä järjestetään erilaista ta-
pahtumaa. Ensimmäisen ke-
sätempauksen Korpela järjes-
ti vuonna 2007. Siitä mies saa 
kiittää poliitikkoja. ”Ideani en-
simmäiseen tapahtumaan syn-
tyi Merikukka Forsiuksen ja 
Matti Vanhasen wc-paperi-
rullaepisodista, kun Forsius 
heitti Lohjan terveyskeskuk-
sessa erästä potilasta paperi-
rullalla. Vähän myöhemmin 
Timo Kalli ehdotti, että For-
siuksen ja Vanhasen kannat-
taisi kisailla, kumpi saa pa-
perirullan lentämään pidem-
mälle. Silloin minulla välähti: 
kysehän on meidän tuottees-
tamme. Miksemme mekin 
voisi laittaa wc-paperirullaa 
lentämään.” Korpelalla sattui 
olemaan vanha ystävä, enti-
nen huippu-urheilija Lasse 
Virén, joka sopisi kisan isän-
näksi kuin nakutettu. Ensim-
mäiselle tapahtumalle oli siis 
hyvät puitteet. 

Vaikka vaimo vähän top-
puutteleekin, ovat kesätapah-
tumat paisuneet vuosi vuo-
delta. ”Ensimmäisenä kesänä 
wc-paperirullanheittokisas-
sa oli 1000 kävijää. Seuraa-
vana jo 2000. Viime kesänä 
järjestin tapahtuman, jossa 
ammattilaiset tekivät muo-
tia ja taidetta paperista. Nyt 
on luvassa paperipyramidin 
valmistus, johon sain ide-
an Egyptin matkalta.” Yrittä-
jä lupailee, että ensi vuonna 
on luvassa jälleen jotain suu-
rempaa ja hullumpaa. Mie-
hen luontoon kun kuuluu 
jatkuvasti yrittää enemmän 
ja isommin.

Arto Korpela on ollut nuoruudestaan saakka kova juoksija. Harrastus tasa-
painottaa toimitusjohtajan työtä ja antaa energiaa ideointiin. 

Arto Korpela (vasemmalla) on järjestänyt erilaisia tapahtumia Kokemäellä vuodesta 2007 saakka. Vä-
lillä on lentänyt kilpaa wc-paperirulla, viime vuonna nähtiin taidetta ja muotia paperista. Tänä kesänä 
on luvassa paperista rakennettu seitsemän metriä korkea pyramidi. Kaikissa tapahtumissa on ollut mu-
kana myös olympiavoittaja Lasse Virén. Kuva otettu wc-paperirullan heittokisasta vuonna 2007. Kuva: 
Pauliina Parto.

Mikko Alatalo

Oikorataa 
ja tiestöä 
puolustettava 
yhtenäisesti

V
älillä tuntuu, kun Helsingissä puhuu Pirkan-

maan hankkeista, että niitä ei noteerata riittä-

västi. Kun puhuu Pirkkalan lentokentän puo-

lesta synergiakumppanina Helsingin lentokentälle, 

pääkaupunkiseudun edunvalvojat edelleen elättelevät 

toiveitaan toisesta lentokentästä milloin Porvooseen, 

milloin Hankoon, milloin Lohjalle.

Kun pirkanmaalaisena kansanedustajana puhuu Tam-

pereen ohittavasta läntisestä oikoradasta, on pääkau-

punkiseudun päättäjien ja virkamiesten katse aivan tyh-

jä. Kansanedustaja Harri Jaskari on aivan oikeassa (AL 

4.5.), että meidän pirkanmaalaisten tulee yhdessä tuu-

min lobata oikorataa. Mielestäni myös tieverkkoamme.

Seuraavan hallituksen ohjelmaa kirjoitetaan jo. On vai-

kuttamisen paikka. Tampereen läntistä oikorataa on ai-

kaistettava 2030-luvulta.

Kysynkin voitaisiinko se toteuttaa PPP-mallina, käyttä-

en myös yksityistä, mm. eläkerahastojen rahoitusta, sa-

maan tyyliin kuin Lahden moottoritie rakennettiin ja 

Pohjanmaan radan Ylivieska-Kokkola-väli nyt toteute-

taan.

Kuten Jaskari sanoo, poliitikkojen, elinkeinoelämän, 

ay-liikkeen, median ja kansalaisten on puhallettava täs-

sä yhteen hiileen. Olen käynyt keskusteluja ratahallin-

non ja Liikenneviraston virkamiesten kanssa ja on käy-

nyt selväksi, että Tampereen seudun lähijunahanket-

ta ei voida toteuttaa ellei oikoradan avulla saada rah-

ti- ja muuta kaukoliikennettä vähennetyksi ratapihalta. 

Muun muassa tuleva monitoimihalli tarvitsee lähijuna-

liikennettä, vaikka pikaratikka rakennettaisiinkin joskus 

Kalevantiellä kulkevaksi.

Pääkaupunkiseudun ihmiset täytyy herättää siihen to-

dellisuuteen, että juna kulkee molempiin suuntiin ja et-

tä myös Pirkkalasta voi lentää maailmalle. Oikoradan 

kulkiessa Tampere-Pirkkalan lentokentän kautta, voim-

me oikeutetusti vaatia osan lentoliikenteen siirtämises-

tä sinne Helsinki-Vantaalta. Myös satakuntalaiset ja 

pohjalaiset on saatava voimakkaasti tukemaan oikora-

taa, koska se on myös heidän etujensa mukaista.

Toinen asia on sitten tieverkkomme puolustaminen ti-

lanteessa, jossa lähivuosien budjettikehykset ovat to-

della ahtaat. Kolmostie ja ysitie vaativat remonttinsa, 

mutta ennen muuta alempiasteinen tieverkko on ko-

van haasteen edessä. Kun historiallinen biopaketti to-

teutuu, se edellyttää Pirkanmaan seutukunta- ja soratei-

den parantamista. Kun nyt sivuteille on asetettu paino-

rajoituksia, kuinka voidaan miljoonien mottien hakeral-

li käynnistää? Ainoa vastaus on: jo uusiutuvan energian 

savotan vuoksi alempiasteinen tieverkko on korjattava.

Pirkanmaan metsämaakuntana tulee olla tämän tiera-

halistan kärjessä. Siihenkin tarvitaan yksimielistä edun-

valvontaa samoin kuin siinä ettei tulevissa hallitusohjel-

missa biopakettia unohdeta.

Nuoria kaivataan 
mukaan toimimaan
Punaisen Ristin viikkoa 
vietettiin Vammalan osas-
tossa vilkkaan toiminnan 
merkeissä vanhainkoti-
vierailuin ja toimintatuo-
kioin Ystävänpirtillä. Vii-
kon lopulla järjestö esitte-
li toimintaansa Vamma-
lan torilla.Viikon teemana 

oli ”löydä oma tapasi aut-
taa”, jolla kutsutaan erityi-
sesti nuoria mukaan toi-
mintaan.

Vammalan viikko päät-
tyy   Helatorstaina perin-
teiseen  siltaveronkantoon   
Ystävänpirtin toiminnan 
tukemiseksi.

SPR:n Vammalan osasto teki toimintaansa 
tunnetuksi Punaisen Ristin viikolla.
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Mies Kokemäeltä johtaa maamme 
vanhinta paikallista lintuyhdistystä

  Risto Vilen puhuu lajituntemuksen puolesta biologian opetuksessa

 Hannu Virtanen

Kokemäkeläinen Risto Vi-
len on toista vuotta johtanut 
maamme vanhinta paikallista 
lintuyhdistystä, vuonna 1959 
perustettua Porin Lintutie-
teellistä Yhdistystä. Hienosti 
ikääntynyt ja viidetkympit vii-
me vuonna täyttänyt yhdistys 
ei uinu vaan viettää sekä ko-
meiden perinteiden että uusien 
jäsenien myötä vilkasta elämää. 

Yhdistyksellä on tällä het-
kellä noin 450 jäsentä. Määrä 
on ollut viime vuodet mukavas-
sa kasvussa. Uusia jäseniä tu-

lee eri puolilta maakuntaa. Hei-
tä löytyy sekä nuorista että työ-
elämän kiireistä vähitellen rau-
hoittuvista suurista ikäluokista.

Yhdistyksen tärkeänä teh-
tävänä on kanavoida harras-
tuksen tuomia tuloksia, lintu-
havaintoja, myös tutkimuksen 
piiriin, jolloin ne ovat hyödyk-
si suojelutyössäkin.

Lajituntemuksen 
puolesta
Risto Vilen puhuu mielel-
lään lajituntemuksen lisää-
misen puolesta. Se on avain 
luontoon. Hän pitääkin kou-
lujen nykyistä biologian ope-
tusta kovin teoreettisena. En-
nen sentään kouluissa kerät-
tiin kasvejakin.

Vilen itse kiinnostui lin-
nuista alle 10-vuotiaana. 

”Löysin kaverini kanssa 
rengastetun peipon. Kun ren-
gastustoimistosta tuli vastaus-
kirje löydöstämme, se oli suu-
ri hetki.”

”Vaarini oli edistyksellinen 
ihminen ja osti minulle kiika-
rin”, Risto muistelee ja mainit-
see samalla myös Valittujen 
Palojen kuuluisan Lintukir-
jan, jonka kannessa komeilee 
lehtopöllö.

Vaikka lintuharrastus pää-
sikin hienosti siivilleen 70-lu-
vun puolivälissä, unohtaa ei 
sovi laajempaa kiinnostuk-
sen heräämistä luontoon. Ko-
kemäenjoen varret peltoineen 
tulivat retkillä tutuiksi.

Muuttuva linnusto
Linnusto on alati muutospai-
neissa. Monilla peltojen ja met-
sien lintulajeilla on mennyt 
huonosti, vaikka samanaikai-
sesti esimerkiksi joutsenet ovat 
lisääntyneet huomattavasti. 

”Lajitasolla lintuja on hyvin 
suojeltu, mutta elinympäristö-
puolella on kohennettavaa.”

Täkäläisillä peltoalueilla 
keltavästäräkit ja peltosirkut 
on harvoin nähtyjä siivekkäi-
tä, töyhtöhyypällä ja kuovil-
la on tekemistä pärjätäkseen. 
Myös suo- ja metsälinnusto on 
kärsinyt elinympäristön muu-
toksista.

Mutta ei niin huonoa, ettei-
kö jotain hyvääkin. Kokemä-

Risto Vilen rengastaa 
mielellään tuulihauk-
koja sekä viirupöllö-
jä, mutta ovatpa Sääks-
järven pikkulokitkin jo 
tulleet tutkimuksen pii-
riin.

  PLY on vanhin 
paikallisyhdistys

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry:n tarkoituksena on ylläpitää 
lintuharrastusta sekä edistää alan tutkimustyötä ja lintujen suo-
jelua. Havaintojen keruu on yksi yhdistyksen tärkeimmistä teh-
tävistä. 
PLY:n toiminta-alue on osin päällekkäinen Pirkanmaan Lintu-
tieteellinen Yhdistys ry:n kanssa: Sastamala kuuluu molempien 
yhdistysten toiminta-alueeseen, mutta ainoastaan Pirkanmaan 
Lintutieteellisen Yhdistyksen havaintojenkeruualueeseen. Sata-
kunnan Linnut -lehdessä Sastamalasta julkaistaan edelleen ha-
vaintoja vain entisten Äetsän sekä Suodenniemen alueilta.

Yhdistyksen julkaisema Satakunnan Linnut -lehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja sisältää muun muassa laajoja havain-
tokatsauksia.

PLY ylläpitää lintuasemaa Säpin majakkasaarella Luvialla. 
Asema on perustettu vuonna 1959 ja yhdistys on vastannut sen 
toiminnasta vuodesta 1965 alkaen. Asemalla tutkitaan länsiran-
nikon lintumuuttoa. Tärkein toimintamuoto on lintujen rengas-
tus.

”Lajitasolla lintuja on 

hyvin suojeltu, mutta 

elinympäristöpuolella on 

kohennettavaa.

elläkin tuulihaukka koki ro-
mahduksen 80- ja 90-luvuil-
la, mutta nyt on jo parempaa 
kerrottavaa.

”Viime vuosina tuulihau-
koilla on ollut jo kymmenkun-
ta pesintää vuosittain.”

Rengastaja 
vaan ei bongari
Bongariksi, harvinaisten la-
jien tavoittelijaksi, Vileniä ei 
voi kutsua. Kun kerran poik-
keus vahvistaa säännön, tul-
koon mainituksi ne kaksi ker-
taa, jolloin Risto on bongan-
nut. Ensimmäisellä kerralla 
hän kävi muutama vuosi sit-
ten katsomassa jalohaikaraa 
Puurijärvellä. Toinen kerta oli 
vastikään, kun lumihanhi pis-
täytyi Nakkilassa.

Lintujen rengastaminen on 
sen sijaan vienyt lintuharrasta-

jaa useita piiruja tutkimuksen 
suuntaan. Petolinnut ja niistä 
erityisesti tuulihaukat ja viiru-
pöllöt ovat Vilenin lempilintu-
ja, mutta onpa hän rinkuloinut 
myös lokkeja sekä pääskyjä. 
Sääksjärvelle asettunut pikku-
lokkiyhdyskunta on tullut se-
kin rengastuksen piiriin.

Luonnosta on tullut myös 
ammatti. Vilen on luontokar-
toittaja, jolla on oma yritys. 
Asiakkaina ovat esimerkik-
si kunnat ja ympäristöhallin-
to. Kunnat tarvitsevat luonto-
selvityksiä kaavoituksen yh-
teydessä. Ympäristöhallinto 
hyödyntää selvityksiä suoje-
luhankkeita toteuttaessaan. 
Isoilla yrityksilläkin on tarvet-
ta tiedolle, sillä mittavat hank-
keet eivät etene ilman tietoa 
niiden vaikutuksista ympäröi-
vään luontoon ja sen lajistoon. 

Muuttohaukka ilahdutti 
Puurijärven tornilaisia

  Tornien taiston voitto Kristiinankaupunkiin

 Hannu Virtanen

Kokemäen Puurijärvellä lau-
antaina Tornien taistoon osal-
listunut Porin Lintutieteellisen 
yhdistyksen PLY 3 -joukkue 
havaitsi 81 lajia, joista erityi-
sen mieleen oli muuttohauk-
ka. Joukkueen muodostivat 
Risto Vilen, Petteri Mäkelä, 
Matti Mäkelä, Jan Lundgren 
ja Ari Pitkälä.

BirdLife Suomen junaile-
maan tapahtumaan osallis-
tuttiin noin 300 lintutornis-

sa ympäri maan. Eniten lajeja, 
107, havaittiin Kristiinankau-
pungissa Siipyyn lintutornis-
sa. Sadan lajin raja rikkoontui 
myös kolmella muulla paikka-
kunnalla: Porissa (105), My-
nämäellä (100) ja Virolahdel-
la (100).

Torneista raportoitu-
ja pikkuharvinaisuuksia oli-
vat muun muassa jalohaikara, 
haarahaukka, niittysuohaukka 
ja kiljukotka. 

Esimerkiksi haarahau-
kan näkivät Huittisissa van-

kilan pelloilla Raijalanjärvellä 
kisannut Häkkikarkurit-jouk-
kue sekä Sastamalan Ellivuo-
ressa mittelöinyt Vuorenpei-
kot-joukkue.

Tornien taisto on vuodes-
ta 1994 järjestetty leikkimie-
linen kilpailu, jossa joukkueet 
pyrkivät havaitsemaan mah-
dollisimman monta lintulajia 
lintutornista kahdeksan tun-
nin aikana. Samalla tehdään 
lintuharrastusta tunnetuksi ja 
kerätään varoja linnustonsuo-
jeluun.

Puurijärven tornissa taistoon osallistuivat Risto Vilen, Petteri Mäkelä, Matti 
Mäkelä, Ari Pitkälä ja Jan Lundgren (edessä).

Hannu Virtanen

Pyhän Henrikin 
suojatit hylkeenpyytäjinä

H
ylkeenpyynti ei tule ensim-

mäisenä mieleen kokemä-

keläisten ulkoilmaihmisten 

harrastuksia ja elinkeinoja mietties-

sä. Maakrapuja ovat leveästä nimik-

kojoestaan tai aavasta Sääksjärves-

tään huolimatta.

Tarkempi tuumailu ja muinaisten 

rantaviivojen muistelu kuitenkin 

johdattaa pian asian ytimeen. Tie-

tenkin. Kyseessähän on mitä tunne-

tuin hylkeenpyytäjäyhteisö. Koke-

mäkeläiset.

Aikoinaan asiaa suorastaan jauhet-

tiin silloisissa tiedotusvälineissä eli 

kirkoissa ja kirkonmenoissa. Syynä 

oli silloinkin dramatiikka, joka edel-

leen on median kantava voima. Kä-

vi nimittäin niin, että hylkeenpyytä-

jät olivat joutuneet merellä tilantee-

seen, jossa auttoi enää Pyhä Hen-

rik. Pyhän Henrikin legendassa 

tapahtuma on kuvattu näin:

”Eräät miehet Kokemäeltä, olles-

saan keskellä merta hylkeitä pyytä-

mässä, pelkäsivät liiallisen myrskyn 

heitteleminä henkensä kadottamis-

ta ja omaisuutensa menettämistä ja 

kutsuivat Pyhää Henrikiä, jolloin 

merelle tuli heti tyyntä ja he itse sel-

visivät kuolemanvaarasta.”

Joki ja sen väki -historiateoksen kir-

joittajan Tapio Salmisen mukaan 

tämä ihmekertomus merellä hyl-

keenpyynnissä olleiden kokemäke-

läisten pelastumisesta luettiin kes-

kiajalla jokaisessa Suomen kirkos-

sa osana Henrikin muistopalveluk-

sen liturgiaan kuulunutta Henrikin 

legendaa sekä varsinaisina juhlapäi-

vinä 20.1. ja 18.6. että aattoiltojen 

vespereissä.

Eivätkä jääneet muutkaan tiedosta 

osattomiksi, sillä Henrikin offi  cium 

kuului useiden ruotsalaisten hiip-

pakuntien liturgiseen kalenteriin 

ja tunnettiin muuallakin Itämeren 

piirissä. Kohtaus on myös kuvattu 

Nousiaisten kirkossa olevan Pyhän 

Henrikin sarkofagin sivuja kiertä-

vissä koristelevyissä.

Hylkeenpyynti on siis ollut Koke-

mäellä tuhansia vuosia harjoitettu 

elinkeino, joka oli voimissaan vielä 

historiallisen ajan alussa. Tapio Sal-

minen muotoilee käsityksen Pyhän 

Henrikin legendasta seuraavasti: 

”Vaikka tapahtuman historiallisuu-

desta ei ole varmuutta, on selvää, 

että Kokemäeltä käsin harjoitettua 

hylkeenpyyntiä pidettiin uskotta-

vana asiana vielä 1200-luvun lopul-

la, jolloin Henrikin pyhimyselämä-

kerta koostettiin. Koska kyseessä on 

aika ennen Ulvilan pitäjän perusta-

mista, legendan paikannimellä Ku-

mo on viitattu koko Kokemäenjoen 

alajuoksun alueen asukkaisiin.”

”Merelle tuli 
heti tyyntä.
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Keittokurssi Punkalaitumen vastaanottokeskuksessa

Tuoreita mansikoita 
lohikeiton joukossa

  Suomalainen ruoka tutuksi maahanmuuttajille

 Minna Isotalo

Punkalaitumen vastaanottokes-
kuksen keittiötiloissa kuuluu 
iloinen, monikielinen puheen-
sorina. Pannujen ja kattiloiden 
äärellä hääräilee kokkeja use-
ammasta eri maasta, mutta in-
to ruuan laittamiseen ja uuden 
oppimiseen paistaa yhtä lailla 
kaikkien kasvoilta. Ruokakurssi 
kokoontuu viimeistä kertaa, ja 
keittiöhommat sujuvat kaikilta 
kurssille osallistuvilta.

Somalialainen Farhia Abdi 
sanoo ruuan laittamisen ole-
van hauskaa. ”Olen oppinut 
valmistamaan hyviä suoma-
laisia ruokia kuten kalakeittoa 
ja broilerikeittoa. Kaikkein pa-
rasta on ollut porkkanaleipä”.

Ruokakurssin lisäksi Farhia 
Abdi on saanut oppia leivänval-
mistukseen afganistanilaiselta 
ystävältään. ”Ennen leipä piti 
ostaa kaupasta, mutta nyt osaan 
itse leipoa sämpylöitä suomalai-
sista jauhoista”, hän sanoo.

Suomalaiset raaka-
aineet tutuiksi
Sastamalan koulutuskun-
tayhtymä sekä sen hallinnoi-

ma Parempaan alkuun -han-
ke, Punkalaitumen kunta sekä 
sen hallinnoima Step by Step 
-hanke järjestivät 7.4. - 5.5. vä-
lisenä aikana yhdessä Punka-
laitumen vastaanottokeskuk-
sen kanssa 15 keskuksen asuk-
kaalle viiden päivän mittaisen 
ruokakurssin. 

”Kurssin tavoitteena on ol-
lut oppia tuntemaan suoma-
laisia elintarvikeraaka-ainei-
ta, säilyttämään ruoka-aineita 
oikein, valmistamaan ruokaa 
sekä pitämään keittiö puhtaa-
na”, kertoo kurssin vetäjä, ko-
titalousopettaja Katriina Iso-
lauri. 

Mukana kurssin toteutuk-
sessa ovat olleet myös Parem-
paan alkuun -hankkeen pro-
sessinohjaajat sekä vastaan-
ottokeskuksen omat ohjaajat. 
Opetus on kurssilla tapahtu-
nut suomen kielellä.

Kotouttamista 
käytännönläheisesti
Lasten- ja nuorten erityis-
ohjaajiksi opiskelevat Eli-

na Niemi ja Matti Laakso-
nen toimivat ruokakurssilla 
apuohjaajina, ja kertovat hie-
man jännittäneensä, millai-
sen vastaanoton lihapullat ja 
monet muut suomalaiset pe-
rinneruuat kurssilaisten kes-
kuudessa saavat. ”Ihan kaik-
kea täällä on maisteltu. Hie-
man yllättäen sima saavut-
ti suuren suosion. Tekemällä 
oppii, myös osaksi suomalais-
ta yhteiskuntaa”, Matti Laak-
sonen sanoo.

Eksoottisia, kenties tule-
via perinneruokia on kurs-
silla valmistunut puoliva-
hingossa, kun esimerkiksi 
lohikeittoon laitettiin tuorei-
ta mansikoita. ”Oikein hyvää 
keittoa se oli. Osa suomalais-
ta ruokakulttuuria on tietyn-
laisten raaka-aineiden yhdis-
täminen. Kantasuomalaisil-
le itsestäänselvät asiat eivät 
välttämättä ole sitä muual-
ta tulleille. Toisaalta ennak-
koluulottomalla kokkauksel-
la syntyy uudenlaisia ruokia”, 
Elina Niemi pohtii.

Farhia Abdilta täytekakun koristelu sujuu kuin lei-
purimestarilta konsanaan.

Katriina Isolauri opastaa Yasin Salehia (vasemmalla) ja Fowsiyo Kadiyeta lohiperhosten paistamisessa.

Lohiperhoset, keitetyt perunat ja porkkanat, tartar-kastike sekä vihersalaatti 
maistuvat koko porukalle. 
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FC-57 C-lentopallopojat peli- ja harjoitusmatkalla Italiassa

Tuhkapilven varjosta Italian aurinkoon
  Pelimatka Italiaan kauden kohokohta

 Pekka Kares

FC-57 C-pojat olivat ikimuis-
toisella lentopallomatkalla Ita-
liassa 23.–26.4.2010. Matkan 
tarkoituksena oli tutustua ita-
lialaisen lentopallon junioritoi-
mintaan ja saada tuntumaa Ita-
lian juniorilentopallosta har-
joituspeleissä. Yhtenä matkan 
huippuhetkenä oli Italian mes-
taruussarjan semifinaalipelin 
seuraaminen Trenton kaupun-
gissa. Matkajärjestelyistä Itali-
assa vastasi paikallinen juniori-
toimintaan erikoistunut yritys 
CasItalia, jonka edustaja Cris-
tina Monetti toimi matkalais-
ten oppaana koko matkan ajan.

Yllättäen koko matkan jän-
nittävin vaihe oli ennen var-
sinaisen matkan alkua. Koko 
Euroopan lentoliikenteen se-
koittanut Islannin tulivuoren-
purkauksen aiheuttama tuhka-
pilvi aiheutti kaikille matkaan 
valmistautuville ylimääräistä 
sydämentykytystä. Suomen il-
matila vuorotellen avattiin ja 
suljettiin lentoliikenteelle. Vie-
lä lähtöpäivän aamuna 23.4. oli 
epäselvää lentääkö Ryanairin 
kone Tampere-Pirkkalasta Ita-
lian Bergamoon. Kolmen tun-
nin odotus lentokentällä pal-
kittiin – kone lähti aikataulun 
mukaan kohti Italiaa. Varsin-
kin pelaajilla oli hymy herkäs-
sä. Nyt kun Italiaan päästiin, 
takaisin ei enää ollutkaan mi-
kään kiire. Olihan tiedossa yli-
määräinen vapaa koulusta Ita-
lian auringossa!

Lentopallon 
junioritoimintaa 
Italiassa
Harjoituspeleissä Italian lento-
pallon leveä taso tuli esille. Jo-
kaisessa joukkueessa oli 12-18 
pelaajaa. Ensimmäinen erä oli 
tuntuman hakemista vastusta-
jaan ja joukkueen tasoon. Jo-
kainen pelaaja pääsi kentäl-
le, sillä aina pelatun erän jäl-
keen oli vaihtopenkiltä vara 
ottaa kentälle levännyt kuusik-
ko. Ensimmäinen harjoituspe-
li perjantai-iltana päättyi FC:n 
poikien voittoon. Vastustaja-
na oli Bergamon Olympia Vol-
leyn joukkue. Sen sijaan lauan-
taina vastaan asettunut Diavolli 
Monte Rosa oli selkeästi FC:tä 
vahvempi. Tosin osa joukku-
eesta oli vuoden suomalaisia 
vastustajia vanhempia. Otte-
lun lopputulokset eivät sinänsä 
olleet merkittäviä, pääasia oli 
päästä pelaamaan lentopalloa.

C-ikäisten juniorien ohjel-
maan Italiassa kuului säännöl-
lisesti kolme kahden tunnin 
harjoitusta viikossa. Tämän li-
säksi jokaisena viikonloppu-
na oli peli tai kaksi. Harjoitus-
peleissä ei käytetty normaa-

lia kolmen voittoerän menet-
telyä, vaan lähtökohtana oli, 
että koko kahden tunnin har-
joitusaika käytettiin pelaami-
seen. Voittoerien määrä rat-
kaisi voittajan. Tämä käytäntö 
johtuu siitä, että käytössä olevia 
liikuntasaleja on vähän ja käyt-
tövuoroihin on halukkuutta 
myös muista lajeista. Siksi käyt-
töön saatu harjoitusaika käyte-
tään tarkkaan hyväksi.

Koko perhe 
mukana harrastuksessa
Harjoitusotteluiden lisäksi po-
jilla oli mahdollisuus osallis-
tua B-poikien joukkueen har-
joituksiin huippuvalmenta-
jan ohjauksessa. Kyseessä oli 
Montichiari Volley -joukku-
een B-poikien edustusjouk-
kue, joka taistelee Italian poh-
joisen alueen aluemestaruu-
desta. Sunnuntai-aamun har-
joitusta tuli seuraamaan myös 
pelaajien perheenjäseniä; 

huoltajia, isovanhempia ja si-
saruksia. Varmasti suomalais-
vierailla oli oma vaikutuksen-
sa harjoituksen kiinnostavuu-
teen. Kahden tunnin harjoitus 
vedettiin koko ajan nopeal-
la tempolla. Perusteellista al-
kulämmittelyä seurasi moni-
puolinen tekniikkaharjoitus-
osuus ja lopuksi peliharjoitus. 
Pallon pudotessa virheen joh-
dosta kenttään valmentaja jat-
koi peliä samasta vaiheesta oh-
jaten virheen tehnyttä pelaajaa 
oikeaan suoritukseen riittävän 
toistomäärän avulla. Osallis-
tuminen harjoituksiin oli an-
toisaa niin pelaajille kuin val-
mentajillekin.

Pelin jälkeen pelaajat ja 
huoltajat kokoontuivat yhtei-
selle lounaalle läheiseen ravin-
tolaan. Yhteislounas on jouk-
kueen perinne ja se toistuu ai-
na sunnuntain harjoituksen 
jälkeen. Tämä kertoo paljon 
koko perheen omistautumi-

sesta lasten urheiluharrastuk-
seen. Tällä kertaa ylimääräi-
senä ohjelmanumerona olivat 
suomalaiset vieraat.

Tunnelmaa katsomossa
Italialainen lentopallohur-
mos oli aidoimmillaan Italian 
mestaruussarjan semifi naalis-
sa, jossa Trenton ja Macera-
tan joukkueet taistelivat pai-
kasta finaaliin. Hallin 5000 
paikkaa oli loppuun myyty 
ja tunnelma oli sen mukai-
nen. Kotijoukkueen 10 hen-
gen rumpuryhmä ja tiukas-
ti organisoitu vajaan sadan 
hengen huutoryhmä ohjasi-
vat täpötäyden katsomon vil-
liä kannustusta. 

Pelikentällä oli maajouk-
kuemiehiä niin Italiasta, Bra-
siliasta, Bulgariasta, Serbias-
ta, Puolasta, Ranskasta kuin 
Kuubastakin.  Yllättäen vie-
rasjoukkue Macerata vei ko-
tikatsomon harmiksi selkeän 
3-0 voiton ja ratkaisu fi naaliin 
pääsystä siirtyi seuraavaan ot-
teluun.

Paikallista kulttuuria 
lentopallon lisäksi
Lentopalloilun lisäksi joukkue 
ehti käydä tutustumismatkalla 
Milanon keskustassa. Lento-
pallokaupassa kului niin aikaa 
kuin rahaakin. Kulttuuriantia 

ydinkeskustassa olivat mm. 
Milanon tuomiokirkko Duo-
mo sekä maailman kuuluisin 
oopperatalo La Scala. 

Matkan hauskimpia hetkiä 
koettiin Pizzerioissa, kun jo-
kainen yritti löytää italian kie-
lellä olevista ruokalistoista so-
pivan pitsan. Opaskin ihmet-
teli, miten ruuan valintaan voi 
mennä niin kauan aikaa, vaik-
ka hän kääntää ruokalistat 
englanniksi. 

Ongelmana lienee ollut 
se, ettei Italiassa voi itse va-
lita pitsan täytteitä, vaan pit-
sat tilataan sellaisina kuin ne 
löytyvät ruokalistalta. Parhaa-
na esimerkkinä oli pitsa, jossa 
täytteenä vain ranskalaisia pe-
runoita!

C-poikien harjoitus- ja pe-
limatkalla mukana olivat Aa-
tos Boström, Lauri Kares, 
Konsta Katajisto, Severi Koi-
vunen, Justus Kursi, Janne 
Laaksi, Aaro Pelttari, Joona 
Salminen ja Roni Väkinen. 
FC-57 poikien valmennusvas-
tuu on ollut usean vuoden ajan 
Pirkko ja Timo Ollilan var-
moissa käsissä. Matkakassan 
karttumisesta suurkiitos kai-
kille matkan tukijoille ja huol-
tajille. 

Kirjoittaja Pekka Kares oli 
matkalla mukana huoltajana.

FC-57 pelaajia yhteiskuvassa Italian maajoukkuepelaajan Matteo Martinon kanssa mestaruussarjan ot-
telun jälkeen.

”Yhteislounas on 

joukkueen perinne.
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Autoilun edistäjä palkittiin mitalilla
 Samuli Vahteristo 

Köyliön Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Jorma Pohjus viih-
tyy auton ratissa, mutta hän 
on ollut vuosien varrella kiin-
nostunut myös liikenteessä 
kulkevien ihmisten sujuvasta 
matkanteosta. Pohjus on vie-
nyt autoilijoiden näkemyksiä 
97 000 jäsentä käsittävän Au-
toliiton hallinnon kaikille ta-
soille ja ollut kehittämässä AL-
turvaa. 

Lähes 25-vuoden työ sai 
ansaitun tunnustuksen, kun 
Pohjus vastaanotti viime per-
jantaina Moottoriliikenteen 
ansiomitalin liikenne- ja vies-
tintäministeri Anu Vehviläi-
seltä. Mitali myönnetään an-
siokkaasta toiminnasta suo-
malaisen moottoriliikenteen 
hyväksi.  

Pohjus toimii Autoliiton 
liittovaltuuston puheenjoh-
tajana ja hän on ollut myös 
hallituksessa sekä työvalio-
kunnassa useiden vuosien 
ajan. 

Paikallistasolla Pohjus on 
toiminut puheenjohtajana Po-
rin paikallisosastossa vuo-

desta 1986 lähtien. Osastossa 
on1 700 jäsentä.

Autoliiton 
arvostus on korkealla 
Autoliiton hallinnossa Poh-
juksen sydäntä lähellä ovat 
olleet AL-turvan kehittämi-
nen ja erilaisten sääntöuu-

distusten muokkaaminen. 
Hän on myös henkilökoh-
taisella tasolla saanut havai-
ta, että AL-turva ja tiepalve-
lu ovat hieno apu kun auto 
temppuilee. 

- AL-turvan myötä kiireen 
sävyttämä matka jatkui tak-
silla ja myöhemmin reistaile-
va auto saatiin korjaamolle tie-
palvelun avustamana.

Autoliitoliitolla on toi-
mitusjohtajan lisäksi 26 va-
kituista työntekijää ja suuri 
määrä vapaaehtoisia tiepal-
velussa. 

Autoliiton arvostus on 
korkealla ja sitä kuullaan 
monilla tahoilla asiantunti-
jan roolissa esimerkiksi lii-
kenteeseen liittyvien lakien 
valmistelussa.

Saamastaan Moottoriliikenteen ansiomitalista Pohjus kertoo olevansa iloi-
sen yllättynyt ja katsoo mitalinsa olevan arvostuksen osoitus kaikille Autolii-
ton vapaaehtoisille toimijoille.

”Kiireen 

sävyttämä 

matka jatkui 

taksilla.

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
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SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 14.5.

Viime arvonnassa onni suosi Tellervoa Nokialta

Palkinnon 
lahjoittaa:

     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 12.5.Keskiviikko 12.5.
J.V. Snellmanin päivä, 

suomalaisuuden päivä
Lotta

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 13.5.Torstai 13.5.
Helatorstai

Kukka, Floora
STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 9.30 
Hengellistä musiikkia. 10.00 Jumalan-
palvelus Tyrvään kirkossa. 20.00 Cadillac 
Ranch. Studiossa livekeikalla Jussi Syren 
ja Groundbreakers.

Perjantai 14.5.Perjantai 14.5.
Tuula

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 

sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 
Turpakäräjät. Numero studioon 0700-
94433. Lähetykseen soittaneiden kesken 
arvotaan palkinto. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05-11.00 
Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 
Radio Top 20. Paikallisradioiden soite-
tuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 Muistojen 
sävelet. Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 20.00 Belairin penkillä. 
Studiossa Aulikki. Numero lähetykseen 
0700-94433. TAI: Alue- ja paikallisuutiset 
19.30, 21.30 ja 23.30. SEKÄ: Musamylly 
soi läpi yön.

Lauantai 15.5.Lauantai 15.5.
Sofi a, Sonja, Sohvi

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuharta-
us. 8.30-8.40 Tuokio tenaville. 9.05 Radio 
Top 20. 10.05 Viihdeuutiset ja viihdevisa. 
10.30 Aamupäivän säveliä. 11.05 Viikon 
varrelta. 13.05 Lauantailevyt. 15.00 
Lääketieteen uutisten viikkokooste. 16.00 
Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 
18.05 Listakiikari. 19.05 Cadillac Ranch. 
Studiossa Jussi Syren ja Groundbreakers. 
20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen säve-
let. 22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 16.5.Sunnuntai 16.5.
Kaatuneitten muistopäivä

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

Maanantai 17.5.Maanantai 17.5.
Maila, Mailis, Maili, Maisa, Rebek-

ka
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. 
Paikallisradioiden Top 20 -listalle pyrkivät 

esittäytyvät. 14.05 Tänään maanantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 
20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 18.5Tiistai 18.5
Erkki, Eero, Eerik, Eerika, Erkka, 

Eerikki
STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 6.05 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 paikallisuu-

tiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Listasuosikit 
20.05 ja 2.00. Musamylly soi läpi yön.

Keskiviikko 19.5.Keskiviikko 19.5.
Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, 

Milka, Mila, Amalia
STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 
7.15 Mantan aamupala. 8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 
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.

Fiskars LEHTIHARAVA

Pellonpuiston koulun  saksanryhmän matka Bremeniin

Matkapäiväkirjan satoa

 Aleksi Murtojärvi 9a, 
 Vilja Kirra 9d ja 
 Joonas Mäki 9c

Maanantai 26.4

Kello 6.50 matkamme alkoi 
koulun pihasta. Kun kaikki 
14 oppilasta ja sekä saksan-
opettajamme Hanna Mietti-
nen että rehtorimme Pekka 
Ojanen siirryimme istumaan 
pikkubussiin, alkoi matkam-
me Tampere-Pirkkalan lento-
kentälle.

Turvatarkastuksen jälkeen 
vietimme noin puolitoista 
tuntia lentokentän kahviossa 
lentomme lähtöä odottaessa. 
Lentoyhtiönämme toimi Rya-
nair, jonka lentokone vei mei-
dät perille Bremeniin noin 
kahdessa tunnissa. 

Perille päästyämme ke-
räsimme matkatavaramme 
liukuhihnalta, ja pari oppi-
lasta lähti opettajamme kans-
sa ostamaan meille kaikille ra-
tikkalippuja. Ensin matkus-
timme kaupungin keskustassa 
sijaitsevalle Domsheiden py-
säkille, jossa muutamalle op-
pilaalle tuli tehtäväksi selvit-
tää jatkoyhteyden pysäkki, ja 
kahden muun oli opettajan 
avustuksella määrä ostaa ko-
ko ryhmälle Bremen Erlebnis 
Cardit, joilla sai kahden päi-
vän ajan matkustaa täysin va-
paasti ratikalla.

Iloiset matkaajat Bremenin suojelijan Rolandin patsaalla.

”Viiden vuoden saksanopiskelulla 

oikeasti pärjää ulkomailla.

Saavuttuamme Sielwal-
lin asemalle kävelimme lähel-
lä olevaan majapaikkaamme, 
Townside.de-hostelliin. Hos-
tellirakennus oli viisi kerrosta 
korkea, ja tietenkin huoneem-
me piti sijaita ylimmässä ker-
roksessa. Majoittauduttuam-
me huoneisiimme lähdim-
me porukalla etsimään ruo-
kapaikkaa. Hetken päästä 
löysimme itsemme lähellä si-
jaitsevasta pikaruokapaikas-
ta. Neljätoista tilausta tuntui 
kuitenkin olevan liikaa paikan 
ainoalle työntekijälle, ja osa 
meistä sai annoksensa pahim-
millaan puolta tuntia myö-
hemmin. 

Kun lopulta saimme ham-
purilaiset syötyä, tapasimme 
opettajat hostellilla, ja läh-
dimme Bremenin keskus-
taan opastetulle kiertokä-
velylle. Oppaanamme toimi 
kauan Saksassa asunut suo-
malaisnainen. Tutustuim-
me muutamaan Bremenin 
nähtävyyteen ja kuljimme 

Schnoorstrßella, joka on pai-
koin vain 55 cm leveä. Ei se 
tosin mikään ihmekään ole, 
kadun nimi kun tarkoittaa 
Narukatua. Välissä kävimme 
myös tutustumassa Pyhän 
Pietarin tuomiokirkkoon, 
jonka toista tornia restauroi-
tiin parasta aikaa.  Vaikka sää 
oli koko päivän hieman pil-
vinen, ja hieman satoikin, 
isompaa kuuroa emme nis-
kaamme saaneet. 

Kierroksen jälkeen saimme 
pari tuntia vapaa-aikaa, jon-
ka kaikki käyttivät kauppojen 
kiertämiseen. Erityisesti huo-
miota sai eräs karkkikaup-
pa keskustassa, joskin ostok-
sia tehtiin varmaankin paljon 
myös suurissa kauppakeskuk-
sissa, joita kaupungissa tuntui-
kin riittävän.

Illalla vetäydyimme takai-
sin hostelliin, jossa saimme 
opettajalta opintotehtävät, jot-
ka matkan aikana olisi tarkoi-
tus suorittaa. Niitä olivat mm. 
ihmisten haastatteleminen, 

  Sekalaista

  Huutokaupat
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Korkealta näkee kauas!Korkealta näkee kauas!
Esittelyssä Kukkurin huiputEsittelyssä Kukkurin huiput

Pohjahinnoitetut tontit myydään tarjousten perusteella. 
Paikalla Sastamalan kaupungin asiantuntijoita.

Lisätietoja Sastamalan tonteista:
puh. (03) 5213 4689, 5213 4690

Sastamalan 
tonttimarkkinat

ke 19. 5. klo 16-19
Opastus Tampereentieltä 2522

OSTA NYT -
MAKSA 1.10 2010 ILMAN KORKOA!
PELTOLANNOITTEET 149 €/ha!

Lisäksi lehtilannoite ilmaiseksi, arvo 70 e /ha!
Sopii myös luomutiloille. 

Edullinen toimitus kaikkialle Suomessa.
Tilaa puh. 050-2694 tai www.BIOSUOMI.fi

Tilaa nyt myös vuoden 2011 lannoitteesi, maksu ilman korkoa 1.10.2011

kulkuneuvojen ja käyttäyty-
misen tarkkailu yms.

Lopulta painuimmekin 
pehkuihin pitkän päivän jäl-
keen. Uni tuli jokaiselle var-
masti nopeasti, lähtöhän oli 
ollut aikaisin aamulla ja päi-
vällä olimme kävelleet pal-
jon.

Tiistai 27.4
Aloitimme päivän hostellin 
buff et-aamiaisella, johon kuu-
lui mm. sämpylää, paahto-
leipää, erilaisia leikkeleitä ja 
juustoja sekä mysliä.

Kello kymmenen aikaan 
lähdimme kaikki ratikalla 
tiedekeskus Universumiin. 
Saavuttuamme perille eräs 
keskuksen oppaista kertoi 
meille saksaksi tiedekeskuk-
sen näyttelyistä. Sen jälkeen 
saimme kolmen ja puolen 
tunnin ajan liikkua keskuk-
sessa vapaasti. Universu-
missa oli kyseisellä hetkel-
lä kolme eri näyttelyä; Kos-
mos (Avaruus), jossa keski-
tyttiin maailmankaikkeuteen 
ja fysiikkaan. Toinen oli Er-
de (Maa), jossa tutustuttiin 

maapallon rakenteeseen, his-
toriaan ja luonnonilmiöihin. 
Kolmas näyttely oli Mensch 
(Ihminen), joka arvattavasti 
johdatteli ihmisen evoluuti-
oon ja anatomiaan. Näyttelyt 
oli toteutettu samalla taval-
la kuin Suomen Heurekassa; 
kaikkea sai kokeilla vapaasti. 

Tutustuttuamme kaikki 
vielä lopuksi matkamuisto-
myymälään lähdimme kaikki 
yhdessä syömään. Muutama 
oppilas sai tehtäväkseen etsiä 
sopivan ruokapaikan kaikille. 
Sopivan paikan löydyttyä vie-
timme noin tunnin syömäs-
sä, jonka jälkeen saimme il-
taan asti vapaasti liikkua kau-
pungilla.

Weser-joella risteilemässä.

”Joskus täytyi 

englantiakin 

ottaa avuksi.

Keskiviikko 28.4
Päivä alkoi jälleen hostellin 
aamiaisella, jonka jälkeen tu-
tustuimme omatoimisesti lä-
hialueen pikkuputiikkeihin. 
Lounaalla kävimme myös it-
senäisesti, ja saimme liikkua 
kaupungilla täysin vapaasti 
ennen iltapäivää- silloin läh-
dimme kaikki jokiristeilylle 
Weser-joella. Jokiristeilyn jäl-
keen me oppilaat lähdimme 
keskenämme käymään Pyhän 
Pietarin tuomiokirkon toises-
sa tornissa, jota ei sillä hetkel-
lä korjattu. Kiivettyämme tor-
nin kaikki 256 porrasta hui-
pulle jalat olivat hieman hel-
länä. Mutta hostellin portaat 
eivät sen reissun jälkeen kyllä-
kään tuntuneet juuri miltään.

Tornissa käynnin jälkeen 
lähdimme raitiovaunulla koh-
ti Waterfront-ostoskeskusta.

Kun pari tuntia oli kulu-
nut, päätimme lähteä nautti-
maan aterian paikalliseen Mc-
Donaldsiin. Vaikka osa pojis-
ta olisi halunnut katsoa ravin-
tolan telkkarista jalkapalloa, 
ei kanavan vaihtaminen ollut 
sallittua. No, lohdutukseksi 
saimme sentään ”laadukkaas-
ti” saksaksi dubattua Titanicia.

Illalla pidimme saksantun-
nin paikallisessa puistossa. Ai-
heena oli opintotehtävien pur-
ku. Kaikki olivat suoriutuneet 
tehtävistään ihan hyvin.

Torstai 29.4
Lähdimme aamulla kohti Hei-
de-Parkin huvipuistoa, joka si-
jaitsee kuuluisalla Lüneburgin 
nummialueella. Matka junan-
vaihtoineen kesti pari tuntia, ja 
perillä meitä odotti parinkym-
menen minuutin kävelymatka. 
Perillä kohtasimme hyvin ame-
rikkalaishenkisen puiston Va-
paudenpatsaineen ja Valkoisi-
ne taloineen. Jonottamaan em-
me kuitenkaan hirveästi jou-
tuneet, olimmehan liikkeellä 
arkipäivänä. Sää oli upea.

Alueelta löytyi vaikka min-
kälaista laitetta, mutta mie-
leenpainuvin oli varmastikin 
maailman jyrkin vuoristorata, 
61 astetta jyrkimmässä mäes-
sä. Lounaan jälkeen kävimme 
vilvoittelemassa puiston jokai-
sessa vesilaitteessa. Ja siinähän 
tuli märäksi.

Onneksi aurinko paistoi 
edelleen, emmekä joutuneet 
murehtimaan märistä vaateis-
ta kauaa. Takaisin lähdimme 
bussilla, josta vaihdoimme ju-
naan, joka taas vei meidät ta-
kaisin Bremeniin.

Illalla lähdimme kahdessa 
ryhmässä hakemaan ruoka-
paikkaa. Toinen ryhmä meni 
lähimpään mäkkäriin ja toi-
nen lähti etsimään kunnon 
ruokapaikkaa. Kun illalla ssa-
vuimme hostellille, ei meitä 
odottanut uni, vaan pakkaa-
minen.

Perjantai 30.4
Emme voi kertoa päivän 
alusta, sillä melkein kaikki 
valvoivat lähtöömme saakka, 
ja hekin, jotka nukkuivat, ei-
vät paria tuntia enempää le-
poa saanet. Ratikkamme kun 
lähti lentokentälle 4.17 pai-
kallista aikaa, joka on tunnin 
Suomen aikaa jäljessä. Mut-
ta vaikkei kukaan pirteyden 
perikuva ollutkaan, pääsim-
me kaikki lopulta lentoko-
neeseen, jossa suosikkiajan-
vietettä oli varmastikin nuk-
kuminen. 

Laskeuduttuamme Suo-
meen lähdimme samalla pik-
kubussilla kotiin. Noin varttia 
vaille yksitoista saavuimme 
Huittisten torille, josta kaikki 
lähtivät kotia kohti.

Kokonaisuudessaan mat-
ka oli erittäin antoisa. Saim-
me puhua saksaa, vaikka jos-
kus täytyi englantiakin ottaa 
avuksi. Oli kuitenkin hienoa 
tajuta että viiden vuoden sak-
sanopiskelulla oikeasti pärjää 
ulkomailla. 

  Myydään

  Kokoukset

  Koulut ja kurssit
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AMMATTITAIDOLLA

Siivous- ja kotipalvelut

LC Kiikalla onnistunut vuosi
  Leijonat ja Kiikan Nuorisoseura tuovat Tuhkimon Sarkia-näyttämölle

Jukka Pusa

Kiikan leijonilla on päätty-
mässä pitkän historian en-
simmäinen kaksi vuotta kes-
tänyt presidenttikausi. Ari 
Eskola on luotsannut toimin-
taa menestyksekkäästi perä-
ti kahden kauden ajan. Uusi 
hallinto astuu alkukesän hal-
lituksen vaihtajaisissa vas-
tuuseen. Unto Peltoniemi
hallituksineen jatkaa hyväs-
sä vedossa olevan klubin toi-
minnan peräsimessä vuoden 
mittaisen kauden ajan.

Klubin toiminta on tur-
vattu ainakin jäsenkehityk-
sen puolesta, sillä jäsenmää-
rä on suurempi kuin mil-
loinkaan aiemmin. Kesätau-
olle lähdettäessä jäsenmäärä 
on 38 lionia. Tauosta huo-
limatta kesän aikanakin on 
toimintaa. Leijonat toteutta-
vat yhdessä Kiikan Nuoriso-
seuran kanssa Sarkia-näyttä-
möllä Tuhkimo-näytelmän 
heinäkuun alussa. Erityises-
ti lapsille sopivasta korkea-
tasoisesti tuotetusta kesäte-
atteriohjelmistosta ei ole lii-
kaa tarjontaa, joten Kiikassa 
tullaan varmasti jälleen nä-
kemään täysiä katsomoita.

Remonttihommissa

Päättyneellä kaudellakin on 
ollut monta kohokohtaa, va-

kiintuneiden perinteisten toi-
mintamuotojen lisäksi. 

Erityisen huomion ansait-
see Sastamalaan perustettu 

ensimmäinen naisklubi LC 
Linda, jonka synnyssä LC Kii-
kalla on ollut merkittävä rooli 
kummiklubina. 

Tuki ja opastus uudelle 
klubille on tärkeää jatkossa-
kin. 

Merkittävä palveluaktivi-
teetti suoritettiin lumisen sy-
däntalven aikana ns. Kontin 
rivitalolla, remontoimalla Kii-
kan vanhustenkotiyhdistyksen 
omistama asunto. 

Kontissa on runsaasti pien-
asuntoja, yksiöitä ja pieniä 
kaksioita, joissa pääasiassa 
asuu vanhusväestöä. 

Osa vanhimmista asun-
noista on jo päässyt kulumaan 
niin, että ne eivät oikein vas-
taa nykytarpeita ja siisteysvaa-
timuksia. 

Vuokrausaste ei ole vii-
me aikoina tästäkin syystä ol-
lut riittävä ja yhdistyksellä on 
vaikeuksia remonttien rahoit-
tamisessa. 

Klubi päätti ottaa yhden 
heikommassa kunnossa ol-
leen asunnon avustuskoh-
teekseen ja se laitettiin perus-
teellisella remontilla loisto-
kuntoon. 

Pesutilat kosteuseristettiin 
ja laatoitettiin, keittiön kiinto-
kalusteet ja koneet uusittiin ja 
koko asunto maalattiin. 

Lattiapinnoite taisi olla ai-
noa osa, joka jäi entiselleen.

Uusitussa asunnossa kel-
paa ikäihmisenkin asua lä-
hellä palveluita ja saada sin-
ne tarvitsemansa kotihoidon 
ym. palvelut vaikkapa Saspel-
ta. 

Taisto Haapamäki ot-
ti Vanhustenkotiyhdistyksen 
puolesta asunnon remontin 
jälkeen vastaan. 

Hän kiitti hyvin tehdys-
tä työstä klubia ja erityisesti 
puolen tusinan leijonan ydin-
joukkoa, joka teki pääosan 
työstä. 

Yhdistyksellä on lähes jat-
kuvasti asuntoja tarjolla sel-
laisen tarpeessa oleville.

Leijonatyön ydin

Lasten ja nuorten hyväksi toi-
miminen on leijonatyön ydin-
tä. 

Paikallisia nuorisotyötä te-
keviä yhdistyksiä klubi tukee 
vuosittain. 

Tänä keväänä oli lisäk-
si mahdollisuus tuoda lapsil-
le tuulahdus nykyelämän kan-
sainvälisyydestä parhaimmil-
laan. 

Afrikassa kasvanut ja Suo-
meen päätynyt huippu-urhei-
lija ja satusetä Wilson Kirwa 
oli päivän ajan Kiikan koulun 
oppilaiden, ja näytti siltä että 
opettajienkin, ilona. 

Wilson tekee työtä positii-
visuuden ja suvaitsevuuden 
puolesta ja erityisesti syrjäy-
tymistä vastaan. Hän koros-
taa rohkeuden ja uskalluk-

sen merkitystä eli pitää us-
kaltaa tehdä virheitä ja epä-
onnistua. 

Niistä syntyvät ja kasvavat 
myös onnistumisen kokemuk-
set ja elämykset.

Syrjäytymisellä hän ei tar-
koita vain etnisistä syistä eri-
laisten ihmisten vaaraa ajau-
tua syrjäteille elämässä. 

Ennen kaikkea meidän ta-
vallisten suomalaisten on vaa-
ra päätyä yksinäisyyteen ja sitä 
kautta epäsosiaalistua. 

Ikävintä on jos kehitys sii-
hen alkaa jo koulussa. 

Wilson on positiivinen 
suomalainen ja hän haluaa 
koko kansakuntamme me-
nestyvän. 

Jokainen voi siinä tehdä 
oman osansa – ja se riittää-
kin.

Palvelu- ja avustustoimin-
nan ohessa lions-työn on tar-
koitus huolehtia jäsentensä 
ja heidän läheistensä omas-
ta jaksamisesta ja hyvinvoin-
nista. 

Se voi onnistuu kun toi-
minta koetaan hauskaksi ja 
mielekkääksi. 

Yhteiset pienet matkat ja 
juhlat ovat yhteisön hyväksi 
tehtävän työn ohella se suo-
la joka maustaa Lions-toimin-
taa, tulevana vuonnakin. 

Kirjoittaja on LC Kiikan tie-
dottaja.

Wilsonilla on luonnollinen ja välitön ote lasten, ja aikuistenkin, kanssa. 
Kaikki ovat välittömästi mukana.
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10.25 Ooppera-ilta: Ruusuritari
13.55 Kolmas ulottuvuus
14.50 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
15.40 Tohtori Åsa

16.10 Syntymäjärjestyksellä 
 on väliä
16.40 Miten voitat Nobelin?
17.35 Ranskan vastarintaliike
18.30 Kymmenen käskyä

19.30 Japani: Hulluna kalaan
21.00 Teemalauantai: Bikinit
21.00 Bikinivallankumous
21.52 Bikini Beach
23.30 Jools Holland show

04.00 Uutisikkuna
05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 muistikirja
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 Matka Sokolowiin
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
16.00 Avara luonto: 
 Legadema, leopardi
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 muistikirja
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: 
 Iwo Jiman kuvaaja
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

07.30 Tosi tarina: Karkuri
08.00 Tv-uutiset
08.05 Unelmien kylä
09.00 Tv-uutiset
09.05 Sherlock Holmesin 
 muistikirja
10.00 Tv-uutiset
10.05 Siipi lumihohtoinen
11.00 Tv-uutiset
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Puoli seitsemän
12.30 Rakkauden tähden: 
 Som ja Mari
13.00 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
13.10 A-plus
13.30 A-studio
14.05 Tuliportaat
14.55 Vuosisadan kykyjä
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Elämä näytä 
 minulle kasvosi
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 muistikirja
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.15 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
18.30 Islantilainen muistokirjoitus
19.00 Saimi & Jalmari
19.30 Puutarhaunelmia
20.00 Paska juttu: Vesitetty tuotos
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 Suomalainen ajatus
22.05 Auringon varjossa
23.40 Sylipainia

04.00 Uutisikkuna
05.55 Saimi & Jalmari
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 muistikirja
10.20 Ystävyys
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Hylje
13.45 Keijupuisto
14.30 Näkymättömät
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 MOT: Naapuri-blues
16.25 Tosi tarina: Karkuri
16.55 Viittomakieliset 
 uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
18.00 Kuuden 
 Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Mies, joka ei ole 
 koskaan nähnyt lunta
19.30 Tuliportaat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakkauden tähden: 
 Gonzalo ja Anna
21.30 Manny ja Lo
22.55 Tv-uutiset
23.00 Kotikatsomo: 
 Arppa vaan (K11)
23.55 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Naamioiden mestarit
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmisten puolue
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: 
 Virusten metsästäjät
12.00 Ihmiskunnan aarteita
12.15 Kaaos koulussa
13.55 Puutarhan lumoissa: 
 Viljalti vihanneksia
14.25 Dibleyn kirkkoherra
15.25 Puutarhaunelmia
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: 
 Tshernobylin uudet asukit
19.40 Midsomerin murhat (K13)
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Benidorm
22.25 Fitz ratkaisee
23.15 Historiaa: 
 Kapinavuosi 1968
00.10 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.06 Tsirlips: Tunturilinnut
07.13 Samsam
07.21 Harri ja Toto
07.32 Herra Heinämäki
07.44 Pingu: Posetiivin soittaja
07.49 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.15 Paikallisuutiset
10.12 Mr Bean
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Kotikokkien reseptit
11.55 Pat & Stan
12.05 Satuhäät, mitä 
 heille kuuluu nyt?
12.55 Valkoiset ruusut
14.40 Romanimuusikon 
 muotokuva
15.10 Hiuskarvan varassa
15.40 Piha kuntoon
16.10 Trasselirakastaja
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
17.58 Jääkiekon MM: Tanska-
 Saksa, erätauolla Tv-
 -uutiset ja alueellinen 
 uutislähetys
20.00 Salainen miljonääri
20.50 Tanssikipinä
21.00 Jääkiekon MM: Suomi-USA
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Jääkiekon MM: Suomi-USA
00.18 Torchwood (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Lennin ja Tviitin maailma
07.00 Katinkontti Remix
07.14 Taikakaruselli
07.26 Totte
07.40 Taitavat koirat
07.47 Elmeri
07.52 Neppajymykerho
07.58 Ville ja Tuure
08.22 Poinzi
08.36 Pertti ja Purtti
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Valiant
10.13 Mr Bean
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Eläinsairaala
12.15 Mestarin puutarha
12.45 Derrick
13.45 Tiettömän taipaleen takana
14.15 Uutisvuosi
14.25 Olli Lindholm - mies Yöstä
15.20 Akuutti
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Postimies Pate
17.28 Pikku Kakkonen
17.58 Jääkiekon MM: 
 Venäjä - Valko-Venäjä
18.40 Tv-uutiset
18.45 Kakkosen kevätsää
18.50 Jääkiekon MM: 
 Venäjä - Valko-Venäjä
19.50 Eurovision ’10: Esikatselu 3
20.40 Estradilla: Valkea Ruusu
21.00 Jääkiekon MM: 
 Ruotsi - Tshekki
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Jääkiekon MM: 
 Ruotsi - Tshekki

06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nalle Luppakorva: 
 Pikkupuput sairasvuoteessa
07.00 Matti ja Miisu
07.06 Leluhylly: 
 Huiskale rakentaa majan
07.17 Aasi, Morso ja Mouru: 
 Lomamatka
07.25 Anniina Ballerina
07.38 Satu ja Matti
07.42 Napero: Ei koske!
07.50 Pikku Kakkosen posti
07.56 Ville ja Tuure
08.19 Hui Hai Hiisi: Kratin aarre
08.50 Vuosi Taalainmaalla
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Makujen matkassa: 
 Ruokasafari
11.50 Matkalla maailmalla
11.55 Matkapassi: Egypti
12.45 Derrick
13.45 Jumppa: Vauvajumppa
14.15 Kuunkuiskaajat: 
 Työlki ellää
14.20 Elton Johnin tarinat
15.10 Salainen miljonääri
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Meren 
 ihmeellinen elämä
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku Kakkonen
17.58 Jääkiekon MM
18.40 Tv-uutiset
18.43 Alueellinen uutislähetys
18.50 Jääkiekon MM
20.20 Pressiklubi
21.00 Jääkiekon MM
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Jääkiekon MM

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valtakunta
08.09 Kuunalle
08.23 Maikki ja pelottava Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.28 Futaajat
09.42 Operaatio Hurrikaani
09.51 Barbazan
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Eurovision ’10: Esikatselu 3
11.15 Peliuutiset
11.45 Oddasat
12.00 Paikallisuutiset
12.56 Mr Bean
13.07 Mr Bean
13.20 Kolmen kopla
13.45 Vodkaa, komisario Palmu
15.20 Puskuri
15.50 Kohti Etelä-Afrikan 
 MM-kisoja 2010
16.15 Riskirajoilla
16.45 V75-ravit
17.20 Pressiklubi
18.00 Matkapassi: Lontoo
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabimin Parhaat 1/3
20.25 Eurovision Countdown ’10
21.00 Jääkiekon MM
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Jääkiekon MM
00.20 Yle Live: 
 V Festival 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 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 E! Hollywoodin 
 tositarinat
14.15 Alf
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
20.55 Viking Lotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
21.00 Kymmenen Uutiset
21.15 Päivän sää
21.20 Tulosruutu
21.25 UEFA Europa League
00.00 Myytinmurtajat
01.05 Kolmas kivi auringosta

05.20 Se Oikea
08.30 Studio55.fi 
09.00 Palomies Sami
09.15 Code Lyoko
09.40 Prätkähiiret
10.05 Mitä tänään 
 syötäisiin?
10.10 Emmerdale
10.35 Emmerdale
11.05 Just Married
12.50 Mitä tänään 
 syötäisiin?
12.55 Kauhukeittiö
13.50 Masu pystyssä
14.20 Kaikki haluavat tyyliä
14.45 Hullu kokki 
 Piemontessa
15.15 45 minuuttia
16.05 Jamaikan salamat
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
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Ihana piha
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Aina vaarassa
23.30 Skulls 3 (K15)
01.30 Televisa
02.30 MTV3 Chat

05.20 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
10.45 Televisa
11.05 Ostoskanava
12.05 Astro-tv
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 Kauhukeittiö
14.15 Poikia ja tyttäriä
14.45 Lääkärit
15.35 Joka kodin 
 asuntomarkkinat
16.05 Elixir
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Suurin pudottaja
21.00 Suurin pudottaja
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Formula 1: 
 vapaat harjoitukset
23.05 Be Cool (K15)
01.20 Fringe - rajamailla
02.20 Televisa
03.20 Se Oikea

06.00 Se Oikea
07.15 Ostoskanava
07.45 Uki
07.50 Kikoriki
08.20 Chuggington
08.35 Disney: Nalle Puhin 
 uudet seikkailut
09.00 Winx-klubi
09.25 Code Lyoko
09.50 Horseland - heppajengi
10.15 Prätkähiiret
10.40 Mitä tänään syötäisiin?
10.45 FUTIS+
11.15 F1 Ennakkotunnelmat
11.45 Televisa
13.10 Astro-tv
13.40 Lomaräätälit
14.10 Salatut elämät
14.40 Salatut elämät
15.10 Salatut elämät
15.40 Lauantain perheleff a: 
 Babe - urhea possu
17.30 Star Wars: 
 The Clone Wars
18.00 Formula 1: aika-ajot
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Formula 1: Extra
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 Michael Clayton
00.50 Formula 1: aika-ajot
01.20 Kasvottomat sotilaat
02.15 Televisa

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Muodin ABC
10.30 Pikakurssi kodinostoon
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Ou Nou!
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)
00.55 Näin tehtiin Robin Hood

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Muodin ABC
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
11.10 Elokuva: Robin Hood
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Tavisnaisesta malliksi
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Poliisit
19.30 Ou Nou!
20.00 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Lost (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Dollarijahti
23.15 Frasier
23.45 Konttori

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Tavisnaisesta malliksi
11.00 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Tavisnaisesta malliksi
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Wipeout
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Cake - hääunelmia
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Dollarijahti
23.15 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.15 Elokuva: Kill Bill 1 (K18)
02.25 Ostosruutu
02.40 Älypää-TV

09.00 Veneilyn maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
11.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
11.05 Snoukkabisnes
13.15 Kyle XY
14.15 Lapsuuteni luuserina
16.45 Brittien Gladiaattorit
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Elokuva: Krokotiilimies
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Kate & Leopold
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 American Chopper
00.30 Elokuva: Saw (K18)

07.00 Uki
07.05 Bakugan

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
10.00 Milk Bar
14.20 E! Lähikuvassa 
 Denise Richards

14.45 E! Nuoret, 
 kauniit ja kadonneet
16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pikku-Britannia

19.30 Putous
21.00 Treffi  t pimeässä
22.00 Dollhouse
23.00 C.S.I.
00.00 Heroes
01.00 Viettelysten saari
01.55 Sub chat

07.00 Uki
07.05 Bakugan

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 Futurama
11.00 Simpsonit
13.45 Simpsonit: Julkkisfrendit
14.15 E! Blondit aavejahdissa
15.05 E! Lähikuvassa

15.30 E! Suoraan kuvauspaikalta
16.00 E! Julkkisbongaus 
 Hollywoodissa
16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Lemmen viemää
19.00 Pikku-Britannia

19.30 Putous
21.00 Stylisti Rachel Zoe
22.00 L-koodi
23.00 C.S.I.
00.15 Sons of Anarchy (K15)
01.10 Treffi  t pimeässä
02.10 Ultimate Fighter (K15)

07.00 Uki
07.05 Bakugan

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
14.10 E! Lähikuvassa 
 Denise Richards
14.35 Stylisti Rachel Zoe
15.35 E!: Suoraan Hollywoodista
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pikku-Britannia
19.30 Simpsonit
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit

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

06.00 Sub chat
14.40 E! Stailaa kotini!

15.10 E! Tähtäimessä häät
16.10 Mad TV
17.00 Päätöntä menoa
17.30 Xtra Factor
18.00 Dieetit vaihtoon!
19.00 American Idol
20.00 Gwyneth Espanjassa

21.00 Rimakauhua ja rakkautta
22.05 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
01.00 Teräspallit (K13)
01.30 Peep Show
02.00 Petolliset

16.00 Eurooppa rakentaa
16.30 Aivokirurgit

16.55 Lapset puhuvat
17.00 Miten voitat Nobelin?
17.55 Lapset puhuvat
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Värikkäitä makuja

18.30 Uusiutuvaa energiaa
19.00 Salainen asiamies
20.25 Matkaoppaana arkkiteht
20.53 Maan aarteet
21.00 Elokuvamusiikin 

 lumoissa
21.50 Mestarin siveltimestä
22.00 Mullan alla (K15)
22.55 Tabu (K13)
23.25 Ensimmäinen piiri

09.45 Marseille-trilogia
14.25 Youssou N’Dour

16.15 Kolmas ulottuvuus
17.10 Maailmanmatkaaja 
 arkkitehtuuriretkillä
18.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut

18.55 Maan aarteet
19.00 Keksintöjen ja 
 ilmiöiden 1900-luku
19.30 Pieni moskeija preerialla
20.00 Syntymäjärjestyksellä 

 on väliä
20.30 Tohtori Åsa
21.00 Auttaako tiede...
21.50 Bennyn video (K15)
23.35 Talo Ranskassa

15.25TV-arkiston missit 4/4
15.25 Missi - johdattelua 

 idolianalyysiin
15.46 Shainghai’d in Senegal
16.25 Japani: Hulluna kalaan
17.55 Löytöretki
18.40 Musiikin muisti -

  kansansoitinvideot
18.55 Sininen sana
19.00 Otto Donner 
  musiikista ja elämästä
20.00 Viro - Tuulten pieksämä maa

21.00 Yhteinen sävel: 
 Alla venäläisen kuun
21.55 Constantin ja Elena: 
 tosirakkautta
23.40 Mullan alla (K15)

09.30 Eurooppa rakentaa
10.00 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 Juuret lähteellä
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Varustamo

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

19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer
19.30 Tienhaarassa
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Uusi Testamentti avautuu
21.55 Armon kalliolla
22.25 Kosketus taivaasta
23.25 Missä olet?
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 Tienhaarassa
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Uusi Testamentti avautuu
05.25 Armon kalliolla
05.55 Kosketus taivaasta
06.55 Missä olet?
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.55 Kaivo
08.25 Pelastusrukous

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

13.25 Armon kalliolla
13.55 Kosketus taivaasta
14.55 Missä olet?
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo
17.00 Seitsemän
17.15 Israel Art
17.30 Café Raamattu
18.00 Ermot
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Ruokaa ja toivoa
19.00 Kämmenellä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus

20.10 Avainmedian uutiset
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Tulta Jerusalemista
21.40 On väliä
22.10 Kajaanin krist. koulun kevät
22.40 Missä olet?
23.10 Rohkaisua Raamatusta 
23.25 Käännekohta
23.55 Sytkäri
00.25 Kirja
01.00 Seitsemän
01.15 Israel Art
01.30 Café Raamattu

02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa
02.30 Kämmenellä
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus
03.40 Avainmedian uutiset
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Tulta Jerusalemista
05.10 On väliä
05.40 Kajaanin krist. koulun kevät
06.10 Missä olet?
06.40 Rohkaisua Raamatusta
06.55 Käännekohta

08.30 Reunalla
 Taistelulajit
09.00 Koulun jälkeen
09.30 Lentävä talo
10.00 Uudistunut työelämä
 Jumalan valtakunta ja 
 luonteemme. 
 Valtakunnan perustukset 
 ja motiivit 6/7.
10.30 Benny Hinn
11.00 Yliluonnollista

11.30 Nokia Missio
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Anna Pyhän koskettaa
13.10 Peittämättömin kasvoin
13.40 Pawson
14.20 Holocaust 2010
15.10 Jenni ja Noora
15.30 Hillsong TV
16.00 Tienhaarassa
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas

18.30 Ruutupyhäkoulu
18.50 Vivasen perhe 
 ja koditon kettu
19.00 Kaivo
19.30 Café Raamattu
20.00 Herätys!
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Kadotettu maailma
23.20 Watoto Los Angelesissa
23.40 Lippu kansoille
00.00 Elämän virta
00.30 Koputus
01.00 Polvijärven pastori

01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Ruutupyhäkoulu
02.20 Vivasen perhe 
 ja koditon kettu
02.30 Kaivo
03.00 Café Raamattu
03.30 Herätys!
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Kadotettu maailma
06.50 Watoto Los Angelesissa
07.10 Lippu kansoille
07.30 Elämän virta
08.00 Koputus

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

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Tulta Jerusalemista
13.10 On väliä
13.40 Kajaanin krist. koulun kevät
14.10 Missä olet?
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Sytkäri
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
17.00 Reunalla
17.30 Koulun jälkeen
18.00 Lentävä talo

18.30 Uudistunut työelämä
19.00 Benny Hinn
19.30 Yliluonnollista
20.00 Nokia Missio
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Anna Pyhän koskettaa
21.40 Peittämättömin kasvoin
22.10 Pawson
22.50 Holocaust 2010
23.40 Jenni ja Noora
00.00 Hillsong TV
00.30 Tienhaarassa
01.00 Reunalla

01.30 Koulun jälkeen
02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Nokia Missio
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Anna Pyhän koskettaa
05.10 Peittämättömin kasvoin
05.40 Pawson
06.20 Holocaust 2010
07.10 Jenni ja Noora
07.30 Hillsong TV
08.00 Tienhaarassa

Kate & Leopold. 
Kiireinen uranainen Kate 
(Meg Ryan) kohtaa elämänsä 
miehen epätavallisissa olo-
suhteissa: uskomattomien 
sattumusten kautta herttua 
Leopold (Hugh Jackman) mat-
kustaa ajassa 1800-luvulta 
suoraan keskelle nykypäivän 
New Yorkia. 



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 16.-19.5.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 18.5.Tiistai 18.5.Sunnuntai 16.5.Sunnuntai 16.5.

Keskiviikko 19.5.Keskiviikko 19.5.Maanantai 17.5.Maanantai 17.5.

16.55 Lapset puhuvat
17.00 Virusten imperiumi
17.53 Muuttuva maailma
18.00 Japania Erinin kanssa
18.25 Maan aarteet

18.30 Uusiutuvaa energiaa
19.00 Nuori ja viaton
20.20 Matkaoppaana arkkitehti
20.45 Lapsuuden historia
21.00 Elokuvamusiikin lumoissa

21.50 Mestarin siveltimestä
22.00 Mullan alla (K15)
22.50 Tabu (K13)
23.20 Ensimmäinen piiri
00.00 Teematieto

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Tshernobylin 
 uudet asukit
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Viekää minut 
 kotiseudun multiin
10.30 Rintamalotta
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Veteraanijuhla 
 Tampereella
12.45 Saimi & Jalmari
13.15 Ykkösdokumentti: 
 Vihreä vastarinta
14.15 Ylikomisario Morse: 
 Neidon murha
16.00 Historiaa: 
 Iwo Jiman kuvaaja
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.03 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 Erilaiseksi syntynyt
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Koolla on väliä?
22.05 Hiljainen 
 todistaja (K15)
23.45 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Rakkauden tähden: 
 Gonzalo ja Anna
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
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 Maata jalkojen alle
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Viinan viemät
16.25 Paska juttu: 
 Vesitetty tuotos
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Mun Lappi
19.00 Prisma: Suurparvet
19.53 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: 
 Kirkkaalta taivaalta (K11)
22.30 Uusi Kino: Hyvä meininki
22.38 Uusi Kino: 
 English lessons (K15)
23.00 Tv-uutiset
23.05 Ulkolinja: Kaasua, kaasua!

04.00 Uutisikkuna
05.55 Viinan viemät
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
10.25 Niin kauan kuin
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Norjan kuningas-
 perheen vuosi 2009
14.00 MOT
14.30 Vaakamestari
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 
 muistelmat
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Ihminen, eläin ja Darwin
19.00 Kiehtova maailma: 
 Parantajamestarit
19.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
20.00 Tosi tarina: 
 Isäni Zekrollah
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 John Adams
22.30 Pikku-Britannia 
 USA (K15)
22.55 Make up!
23.25 Tv-uutiset
23.30 Prisma: Suurparvet

05.50 Aamusydämellä
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
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 Äiti vailla vertaa
13.45 Matka Valtavaan
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
16.00 Avara luonto
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.07 Sherlock Holmesin 
 muistelmat
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Totuus 
 John Dillingeristä
20.00 Parhain terveisin, 
 Irene ja Vera
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 Kulttuuridokumentti: 
 Piirrettyä propagandaa
23.25 Tv-uutiset
23.30 Leimahdus

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.02 Jessin kanssa
08.14 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.39 Katinkontti Remix: 
 Nälkäinen haitari
08.54 Ariol
09.00 Galaxi
09.01 Hupsisen perhe: 
 Suku on pahin
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
11.07 Summeri
11.30 Jumppa : Vauvajumppa
12.00 Pieni runotyttö
12.50 Luontokuvaaja vaarassa
13.10 Sydänmailla
13.53 Dokumenttiprojekti: 
 Venäläinen sauna
15.00 Sisu
15.30 Yleisurheilua: 
 SM-maastot
17.00 Jääkiekon MM
18.40 Tv-uutiset
18.45 Kakkosen kevätsää
18.50 Jääkiekon MM
20.25 Nolojen tilanteiden mies
20.50 Tarinateltta esittää
21.00 Jääkiekon MM
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Jääkiekon MM
00.20 Seksin ABC (K13)
00.45 Tellus-tietovisa

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Mio Mao
06.59 Hiisku: Hiisku ja kettu
07.04 Eki eläinlääkäri
07.15 Ystävät
07.21 Samu ja Salla
07.34 Sotta & Pytty
07.40 Sammakko ja ystävät
07.46 Neppajymykerho
07.53 Postimies Pate
08.22 Futaajat
08.35 Tohtori Koira: Julkkikset
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Summeri
09.56 Kesärakkaus
10.17 Summeri
10.40 McLeodin tyttäret
11.25 Lapsityrannit
12.10 Jim Salabimin Parhaat 
palat 1/3
12.55 Tartu Mikkiin: Mission 
Possible
13.00 Kahden keikka
14.00 Näin meidän perheessä
14.30 Ikuiset ystävät
15.17 Trasselirakastaja
16.00 Töötti ja Pulteri
16.21 Pikku Kakkonen
17.00 Jääkiekon MM
18.40 Tv-uutiset
18.43 Alueellinen uutislähetys
18.50 Jääkiekon MM
20.20 Mummo
20.50 Eurovision ’10: Haloo Oslo
21.00 Jääkiekon MM
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Jääkiekon MM
00.20 Pressiklubi

06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Roope-karhun 
 taikaseikkailut
07.03 Satu ja Matti
07.09 Maltti ja Valtti
07.22 Pikku prinsessa
07.34 Nyt mennään!: Kiipeilyä
07.40 Pompulat
07.47 Neppajymykerho
07.53 Ville ja Tuure
08.16 Lulu ja lehmä
08.23 Animalia
08.52 Ruohonjuuritasolla
09.00 Paikallisuutiset
10.00 Ulkonäkö pettää
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Riskirajoilla
12.40 Eurovision ’10: Haloo Oslo
12.50 Uutisvuosi
12.55 Minkkiturkki
14.25 Ikimuistoinen: 
 Romantiikan helmiä
14.35 Eurovision Countdown ’10
15.05 Kolmen kopla
15.30 Tuntematon Norja
16.00 Kekseliäs Kaisa
16.23 Pikku Kakkonen
17.00 Jääkiekon MM
18.40 Tv-uutiset
18.43 Alueellinen uutislähetys
18.50 Jääkiekon MM
20.20 Akuutti
21.00 Jääkiekon MM
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Jääkiekon MM
00.20 IT-porukka
00.45 Seksin ABC (K13)
01.10 Sisu

06.50 Pikku Kakkonen
07.34 Puput: Polttopalloleikki
07.44 Pingu
07.49 Neppajymykerho
07.56 Ville ja Tuure
08.20 Sketsiä!
08.25 Hillitön hotelli
08.53 Ruohonjuuritasolla
09.00 Oddasat
09.14 Paikallisuutiset
10.12 Mr Bean
10.23 Mr Bean
10.35 McLeodin tyttäret
11.20 Makujen matkassa
11.45 Kotikokkien reseptejä
11.55 Pat & Stan
12.05 Satuhäät
12.55 Tukkijoella
14.35 Kristinen hämärtyvä maailma
15.05 Hiuskarvan varassa
15.35 Piha kuntoon
16.05 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Riki Sorsa ja muuttohaukka
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 Eurovision ’10: Haloo Oslo
21.00 Lehmän vuosi
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki  (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Sivuvaunumiehet
00.05 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 Ihana piha
11.30 Elixir
12.00 Tuomioja ja Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
12.30 Salatut elämät
13.00 Salatut elämät
13.30 F1 Ennakkotunnelmat
14.00 Myytinmurtajat
15.05 Myrskylinnut
16.55 Kaikkea sitä näkee
17.00 Menestyksen takana: 
 SEK- Rakkaudesta 
 mainontaan
18.00 Formula 1: osakilpailu
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Formula 1: Extra
19.30 X Factor
21.00 Helppo elämä (K13)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 X Factor tuloslähetys
23.05 C.S.I. Miami
00.00 Rantakytät
01.00 Formula 1: Extra
01.10 Formula 1: osakilpailu
02.40 Televisa

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
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
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät

20.00 Onnen varjot
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Mentalist (K13)
23.30 Corleone (K15)

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 Todistettavasti 
 syyllinen
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 C.S.I.
23.30 L-koodi
00.30 Kolmas kivi auringosta
01.00 Televisa
02.00 Se Oikea

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Studio55.fi 
09.45 Mitä tänään syötäisiin?
09.50 Emmerdale
10.15 Emmerdale
12.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.15 Mitä tänään syötäisiin?
13.20 E! Hollywoodin 
 tositarinat
14.15 Alf
14.45 Hännänheiluttajat
15.10 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut
15.40 Biisikärpänen
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45min Special: 
 Williamin & Harryn 
 elämä parrasvaloissa
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
01.30 Kolmas kivi auringosta

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
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: 
 Muuttohaluton 
 poikamies
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 FlashForward
00.10 Lost (K15)

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Kauppojen kauppa
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Tavisnaisesta malliksi
11.00 Ostosruutu
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Poliisit
19.30 Ou Nou!
20.00 Suomen Huippumalli 
 haussa
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset
22.00 Damages
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Urheilu-uutiset
23.20 Dollarijahti
23.25 Frasier
23.55 Kasarmin naiset

07.00 Carl potenssiin 2
07.25 Avatar
07.50 Alpo ja Turo
08.00 Yhteinen taloprojekti
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Muodin ABC
10.30 Pikakurssi kodinostoon
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Poliisit
19.30 Ou Nou!
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 Yhteinen taloprojekti
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Annan mehukas keittiö
09.30 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
10.00 Muodin ABC
10.30 Pikakurssi kodinostoon
12.50 Lomaa lastenhoidosta, 
 please
13.20 Muodin ABC
13.50 Pikakurssi kodinostoon
14.20 Annan mehukas keittiö
14.50 Huoneen 
 muodonmuutos
15.20 Brittien 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 Poliisit
19.30 Ou Nou!
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 E! Tähtäimessä häät
13.00 Ruotsin 
 huonoimmat kuskit

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

20.00 Bändärille sulhanen
21.00 Tappava ase 2 (K15)
23.20 Tosipaikka: 
 Näpistelijät kuriin
00.20 Yli synkän virran
01.15 Tähtiportti
02.05 Se Oikea

07.00 Uki
07.05 Bakugan

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
14.35 American Idol
15.30 E! Hulvattomat tv-hetket
16.00 E! Giuliana & Bill

16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pikku-Britannia
19.30 Simpsonit
20.00 Kovan onnen kundi

20.30 Simpsonit
21.00 Miami Vice (K15)
23.40 Teräspallit (K13)
00.10 Num3rot
01.05 Tosipaikka: 
 Näpistelijät kuriin
02.05 Playboy-talon tytöt

07.00 Uki
07.05 Bakugan

07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
14.35 American Idol
15.30 E! Tähtäimessä häät
16.30 Hills

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pikku-Britannia
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Ruotsin h

 uonoimmat kuskit
22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 Tähtiportti
00.00 Päätöntä menoa
00.30 Peep Show
01.00 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

06.00 Sub chat
07.00 Uki

07.05 Bakugan
07.30 Warner esittää: Tehotytöt
08.00 Lemmen viemää
08.50 SubPlay
09.30 Televisa
10.00 Milk Bar
11.00 SubPlay

14.35 Pussycat Dolls
15.30 E! Kuumimmat hetket 09
16.30 Hills
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pelastajat

19.30 Putous
21.00 Treffi  t pimeässä
22.00 Dollhouse
23.00 Dollhouse
00.00 C.S.I.
01.00 Heroes
01.55 Viettelysten saari

08.50  TV-arkiston missit 4/4
09.12 Shainghai’d in Senegal

09.55 Constantin ja Elena: 
 tosirakkautta
11.40 Forsytein taru
12.35 Francon aika 
13.50 Auttaako tiede...

14.40 Elokuvamusiikin lumoissa
15.35 Lemmenyön tähden
16.35 Matkaoppaana arkkitehti
17.05 Yhteinen sävel
18.00 Kätketty linnake

20.20 Historia: Koraani (K13)
21.10 Kausikortti
22.25 Kymmenen käskyä
23.25 Otto Donner 
 - musiikista ja elämästä

04.00 Teematieto
16.00 Keksintöjen ja 

 ilmiöiden 1900-luku
16.30 Uusiutuvaa energiaa
17.00 Historia: Ranskan 
 vastarintaliike
17.55 Sininen sana

18.00 Pienet ballerinat
18.50 Tenorin matkassa
18.55 Francon aika - näin sen 
 koimme (Cuéntame 
 cómo pasó)

20.15 Löytöretki
21.00 Jools Holland show
22.00 Tabu (K13)
22.30 Kino Kauko: Kabulin lapsi
00.05 Pieni moskeija preerialla

12.00 La Famiglia Montalcino 15-20
16.00 Aivokirurgit

16.24 Muuttuva maailma
16.30 Japania Erinin kanssa
16.55 Lapset puhuvat
17.00 Cousteau nuoremman 
 meriseikkailut

17.55 Kalevala nyt
18.00 Maraton Saharassa
18.56 Zizek puhuu!
19.00 Viro - Tuulten pieksämä maa
20.00 Herkkäuskoinen mies

21.00 Historia: Sodan lapset
21.55 Miksi ovet ei aukene meille
22.18 Vieraana Marko Putkonen
22.31 Mustalaislauluja
23.10 Löytöretki

16.00 Eurooppa rakentaa
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 Herätys!
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu

13.10 Kadotettu maailma
14.50 Watoto Los Angelesissa
15.10 Lippu kansoille
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
18.30 Rukouksen virrassa
20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti 

 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta 
 -Matti Vuolanne
21.30 Martin ja Mirjan matkassa
22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Uudistunut työelämä
23.00 Kämmenellä
23.30 Varustamo
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous 
 -Pirkko Jalovaara

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

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus
09.30 Parantava rukous
10.00 Rukouksen virrassa
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Martin ja Mirjan matkassa
13.30 Marttyyrien ääni
14.00 Uudistunut työelämä

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

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

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

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Laululautta
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Lähetyskäsky. Nyt.
11.30 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 Wake Up!
15.55 On väliä
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Nokia Missio
17.30 Superkirja
18.00 Panjo ja Kani
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Jenni ja Noora
18.50 Sanan lenkkivieras

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

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

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

13.30 Kosketus
13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Ruokaa ja toivoa
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25 Pelastusrukous
15.30 Koulun jälkeen
16.00 Lentävä talo
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 Wake Up!
00.25 On väliä
00.55 Pelastusrukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät

01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Lähetyskäsky. Nyt.
03.30 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 Wake Up!
07.55 On väliä
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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. To klo 18. Ase-
makatu 9.

4H-Kiikoinen. Sankarihauto-
jen valkovuokotustalkoot pe 
14.5. klo 16. 4H-Työpalvelukurs-
si la 15.5. klo 10-14 kirjaston ta-
lon päädyssä. Kurssin käyminen 
on edellytys työpalvelussa toi-
mimiselle. Ilmoittaudu pikaises-
ti Pokulle. 4H-nuoret järjestävät 
ohjelmaa lapsille Putajan Kevät-
markkinoilla la 16.5. klo 11-15. 
Kokkierhon kevään viimeinen 
kokoontuminen ti 18.5. klo 16.30 
Vuorossa isojen ryhmä. Käynnis-
sä jälleen kaikille avoin Aurin-
gonkukan kasvatuskilpailu. Syk-
syllä kukat mitataan ja voitta-
ja sekä muita osallistuneíta pal-
kitaan. Kannattaa osallistua. 
4H-työpalvelu auttaa kodin pie-
nissä askareissa. Työn tilaukset 
Pokulta. Lisätietoja kaikesta toi-
minnasta Pokulta p. 0500-497 53 
tai kotisivuiltamme www.4h.fi /
kiikoinen-lavia

EL Huittisten yhdistys. Eläke-
liiton Huittisten, Punkalaitumen 
ja Vampulan yhdistysten yhteis-
tä alueen kirkkopyhää vietetään 
Vampulan kirkossa su 16.5. alka-
en klo 10. Tilaisuus jatkuu seura-
kuntakeskuksessa kirkkokahvien 
ja ohjelman merkeissä. Mennään 
kimppakyydeillä lähdön ollessa 
Huittisten linja-autoasemalta klo 
9.30 omilla autoilla.

EL Kiikoisten yhdistys. Muis-
tathan toukosiunaustilaisuuden 
perjantaina klo 19.

EL Köyliön yhdistys. EL Sata-
kunnan piirin Kulttuuripäivä pe 
21.5. Kiukaisten Seuratalolla klo 
12. Ilm. piiriin 12.5. mennessä. 
Alueen: Eura, Säkylä, Köyliö. Kirk-
kopyhä 23.5. klo 10 Köyliön kir-
kossa, kirkkokahvit, pienen oh-
jelman myötä tarjotaan seura-
kuntatalolla. Kuukausikokoon-
tuminen, ti 1.6. Vuorenmaan 
Paloasemalla klo 13, mukana 
Olavi Hautanen, esitel. hätäen-
siavusta. Arpajaiset. EL Parkanon 
yhdistyksen 30 v. juhla to 20.5. 
klo 12 Käenkosken Huvikeskuk-
sessa, runsaasti ohjelmaa.

EL Äetsän yhdistys. Olemme 
saaneet kutsun Parkanon yhdis-
tyksen 30 v. juhliin to 20.5. klo 12, 
onnittelijat ja kahvittelu jo 11 al-
kaen. Arvokasta ja mukavaa oh-
jelmaa, lopuksi tanssia Panaman  
tahdissa. Kimppakyydeissä vie-
lä tilaa. Tied. pj 050-5926464 tai 
siht. 0503427988.

Eläkeliiton Huittisten yhdistys. 
Huittislaisten, vampulalaisten ja 

punkalaitumelaisten yhteinen 
kirkkopyhä on Vampulan kirkos-
sa 16.5., jumalanpalveluksen jäl-
keen siirrytään Vampulan seura-
kuntatalolle. Yhteislähtö omilla 
autoilla Huittisten linja-autoase-
malta klo 9.20. Tervetuloa!

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. Retkiasiaa: 17.6. kulttuuri-
päivä Mäntässä, käynti taidemu-
seoissa sekä kirkossa, ruokailu, 
mahdollisuus ostoksiin, ilm. 7.6. 
mennessä. 15.7. laivamatka Siu-
ro-Hämeenkyrö, ruokailu, Frant-
sila, M.Järvenpään Rautamuseo, 
mahd. Myllykolun kesäteatteri. 
12.8. ”Sokkomatka”, uutuus, jossa 
matkakohde yllätys. 5.-10.9. rus-
kamatka, paikat jo varattu. 20.11. 
Valkeakosken Teatterissa näytel-
mä ”Hupsu Kreivitär”, käynti Vi-
savuoressa , ruokailu. Lisätiedot 
retkistä Lealta p. 040-7646611, 
bussin aikataulutiedot myöhem-
min, seuraa järj. palstan ilmoitte-
lua.  Tervetuloa mukaan!

Eläkeliiton Äetsän yhdistys. 
Kämmäkän tarinatupakerho on 
Ryömällä ma 17.5. klo 14. Terve-
tuloa!

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Kerhoilta ti 18.5. klo 18 
alkaen Vammalan Seuratalolla, 
vieraaksemme saapuu Nokian 
kerhon väki, joten kaikki joukol-
la mukaan, kahvitarjoilu.

Heinoon metsästysseura. Tal-
koot Aarikkarannassa la 15.5. klo 
12 alkaen. Sauna lämpöisenä.

Huittisten Eläkkeensaajat. Lin-
ja-auto Mullihallille 3-piirin ke-
säjuhliin lähtee klo 10.30 lin-
ja-autoasemalta, jos vielä halu-
at mukaan soita Reijolle p. 040-
7365710 tai ole paikalla kun auto 
saapuu asemalle. Joukolla mu-
kaan.

Huittisten seudun eläkeläiset. 
Satakunnan aluejärjestön liikun-
tapäivä Kokemäen Pitkäjärvellä 
la 15.5. klo 10.30. Läht. linja-as. 
klo 9.45. Ilm. läht. Olaville 14.5. 
mennessä kyytijärj. takia 0400-
259806. Olemme saaneet vie-
railukutsun Hämeenkyrö-Viljak-
kalan Eläk. ti 1.6. klo 12. Lähtö ja 
ilm. myöhemmin. Kaarirannan lii-
kuntapäivä pe klo 12-13. Seuraa-
va johtok. kokous ja kerho ti 27.5. 
klo 11 Runko II.

Huittisten seudun hengitysyh-
distys. Ti 18.5. klo 17 Huittistu-
valla Marja Vuorinen mittaamas-
sa kehon koostumusta liittyen 
painonhallintaan. To 20.5. klo 18 
Toripuodissa jäsenillassa astma-
hoit. Marja Leino-Järvinen aihee-
na omahoidon seuranta ja lääkä-
riin pääsy. Keskiviikkoisin klo 18 
lähtö Huhkolinnan edestä pyö-
räilemään. Perjantaisin klo 17-
18.30 kuntosalivuoro Kaariran-
nassa jatkuu myös koko kesän.

Huittisten seudun kehitysvam-
maisten tuki. Huittisten Eloku-
vateatterissa on la 22.5. klo 16-
17.30 tilausnäytös elokuvasta 
Pelikaanimies. Lippuvaraukset 
040-5561165/Maritta. Tervetu-
loa viettämään iloista elokuva il-

tapäivää! Teemme kesäretken su 
13.6. Humppila-Tammela-Loi-
maa suuntaan. Matkalla juna-
matka museorautatiellä, ruokai-
lu hämäläisestä pitopöydästä ja 
tutustuminen Sarka-maatalo-
usmuseoon. Lähtö Työhönval-
mennuskeskukselta klo 9.30 ja 
takaisin palaamme n. 19.30. Va-
raa paikkasi 27.5. mennessä 040- 
5561165/Maritta. Tervetuloa reis-
saamaan iloisella kesämielellä!

Huittisten Vasemmistoliitto. 
Kunnallistoimikunnan kokous 
kaupungintalon kokoushuo-
neessa nro 046 su 16.5 klo 18. 
Valtuston esityslistan asiat.

Illon Jytinä. Maastojuoksujen 
ensimmäinen kilpailu 18.5. klo 
19 Illon pururadalla ja seuraavat 
kisat 25.5. ja 1.6. klo 19.

Illon Kyläseura. Huomio Illolai-
set! Illon Kyläseura järjestää yh-
dessä Illon VPK:n kanssa perin-
teiset kyläraitin siivoustalkoot ti 
18.5. klo 18! Kokoonnutaan Se-
ukulle! Tarjolla kahvia, mehua, 
makkaraa ja mukavaa yhdessä-
oloa! PS. omat hanskat mukaan! 
Tervetuloa! Järjestää kyläseura ja 
VPK.

Illon PVY. Kiikan-Illon kylätapah-
tuma la 14.8. klo 13 Illon paloase-
malla. Aihe: Sota-aika rintamalla 
ja Illossa. Merkitse kalenteriisi.

Jaaran kyläseura. Helavalke-
at/Loimulohi-ilta to 13.5. klo 18  
Sannan mökillä Jaaran joen ran-
nassa. Loimutettua lohta lisuk-
keineen pikkurahalla. Mukavaa 
yhdessäoloa. Vapaa pääsy. Ter-
vetuloa.

Kallialan Vesa. Maastojuoksut 
Vihattulan palotallilla ti 18.5. klo 
18.30. Tervetuloa!

Keikyän Eläkeläiset. Kevään vii-
meisessä keskiviikkokerhossa 
19.5. vierailee koti- ja vanhuspal-
velujohtaja Marja-Leena Parto-
Koski. Tervetuloa!

Keikyän kyläseura. Kutsum-
me kaikki matonkutomistaitoi-
set Keikyän koululle 19.5. klo 
19. Keskustellaan Anneli Keino-
sen ideoiman maton toteutta-
misesta. Tarkoituksena on koota 
1/2 metrin pätkistä ”tarinamatto”. 
Anneli paikalla. Tervetuloa jou-
kolla mukaan. Uimalauttojen ve-
sillelasku talkoot la 15.5. klo 14.

Kiikan PTY. Aloitamme torilla 
ma 17.5. klo 8 alk. Kahvia tarjolla, 
kirpputori yms. Tervetuloa.

Kiikan Riento. Piirimaastot Rau-
malla to 13.5. klo 11. Linja-au-
to lähtee Vammalan lukiolta klo 
8.30. Ole ajoissa paikalla. Jos tu-
let omalla kuljetuksella, ilmoi-
ta Leilalle. Ajetaan Kiikan uima-
hallin ja Jussinpellon th:n  kaut-
ta. Viidennet sarjamaastot Kii-
kan pururadalla ke 19.5. klo 18. 
Kisat ovat samalla Riennon mes-
taruusmaastot. Kisoissa jaetaan 
3 kisassa mukana olleiden juok-
sijapatsaat.

Kiikoisten Kuntoilijat. Huo-
menta Aurinko -retki helators-
taina 13.5. klo 5 Hepokorven-

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 18 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Airi Keskumäki

Oikea vastaus:
Rautarasti, Sastamala.

Palkinto on noudettavissa
Rautarastista Sastamalasta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

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

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

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖT 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.

tien päästä. Metsämörrikou-
lu 5-8 vuotiaille to 20.5. klo 
18-20 Rantasaunalla, lisät. Terhik-
ki/050-5961264. Retki Otamussil-
lan luontopolulle su 30.5. Lähtö 
kimppakyydeillä Lasistudiolta 
klo 14.30. Tiistaipyöräily klo 19, 
lähtöpaikka jatkossa kirjasto!

Kärppälän kylät. Salokuntalai-
nen-lehteen kaivataan edelleen 
juttuja, kuvia, runoja, piirrustuk-
sia, sarjakuvia, mainoksia, tari-
noita ihmisistä, eläimistä, pai-
koista jne. Toimita materiaali 
Saarijärven Sirulle 16.5. mennes-
sä sähköpostilla siru@ransu.com, 
postitse Vuorelantie 19, 38140 
Sastamala tai soittele, niin sovi-
taan muu tapa, p. 0400-353777. 
Toivottavasti saadaan taas moni-
puolinen lehti kasaan!

Lantulan seudun kyläyhdistys. 
Tienvarsien siivousta tällä viikol-
la oma-aloitteisesti lähitienpät-
kät. Roskat voi viedä Lantula-ta-
lon roskikseen. Perjantailounas 
klo 12-13.30. Hääpukujen tuon-
tia näyttelyyn Lantula-talolle kä-
sityöluokkaan perjantaina. Muis-
ta Rompetori 29.5. ja Suvinen 
sunnuntai hyväntekeväisyysta-
pahtuma 20.6. Ks. www.lantu-
lanseutu.net.

Lavian Martat. Perinteinen pe-
rennamyynti Lavian torilla pe 
21.5. klo 8 alkaen.

Lavian Ratsastajat. Huomisten 
estekisojen radanrakennustal-
koot tänään (12.5.) alkaen klo 19 
Ratsastuskeskuksella. Kaikki jou-
kolla mukaan niin homma sujuu 
joutuisasti. Kisahenkilökunta pai-
kalle huomenna klo 8 tai sovitus-
ti, Jos et vielä tiedä mitä kisoissa 
tekisit, ota yhteys Liisaan tai An-
neen.

Levo. To 20.5. klo 17.30 Skeet 
25k ja Metsästysammunta 25k. 
Matinsuolla valvoja Jarmo Hieta.

Lähtö. Maastojuoksun sarjakil-
pailut to 13.5. klo 18, su 16.5. klo 
17 ja ti 18.5. klo 18. Mestaruuskil-
pailut su 23.5. klo 17. Ilmoittau-
tuminen paikanpäällä, sarjat 2 v. 
alk. Lähtöpaikka urheilutalolla.

MLL Kiikoinen. Lasten laulu- ja 
liikuntakerho on jo siirtynyt ke-
sälaitumille. Perhekahvilassa kir-
jaston talossa tavataan tiistaisin 
klo 9.30-11.30. Valtakunnallinen 
Kevätilo- keräys on käynnissä ja 
siihen voi Kiikoisissa osallistua 
kaupoissa, pankeissa tai aptee-
kissa. Lisätietoja toiminnastam-
me www.mll.fi /kiikoinen

MLL Lavia. Kevätilo-keräys li-
paskeräyksenä 16.4.-16.5. Lip-
paita paikallisissa liikkeissä. Ke-
räystuotto lavialaisten kriisiper-
heiden auttamiseen. Zumba-ki-
vaa Emma Junnilan johdolla to 
13.5. Suomelan liikuntasalissa. 
7-12-vuotiaiden Zumbatunti klo 
13-13.30. Aikuisten Zumba-ma-
raton klo 14-15.30. Perhekerho 
seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 11-13. Hallituksen kokous ti 
25.5. klo 18.30 Op:lla. Seuraa toi-
mintaamme myös kotisivuilta 
osoitteesta http://mll-lavia.ark-
ku.net/

MLL Mouhijärvi. Kiitos kaikil-
le Vuoden Äiskä 2010 ilmian-
toja-antaneille! Perhekahvila 
17.5. klo 10-12 seurakuntatalol-
la. Sään salliessa leikimme ulko-
na. La 12.6. klo 10-13 lastenvaate 
ja –tarvikekirppis Hyynilän seu-
ratalolla. Tiedustelut iltaisin (17-
19) p. 0400-704330/Anu-Riikka. 
Mukava kirppispäivä koko per-
heelle: puff etti & kasvomaalaus. 
Lisää tietoa kirppiksestä ja muus-
ta toiminnasta yhdistyksen netti-
sivuilla.

MLL Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Ma 17.5. äitien virkistys-
kerho, Virtapiiri, Pilvessä klo 18-
20. Ohjelmassa meikkiopastusta. 
Marianne Laitala opastaa erilai-
sissa meikkaustekniikoissa ja pi-
kameikin teossa. Ke 19.5. perhe-
kahvila Pilvessä klo 10-13. Vanhat 
MLL-tuotteet myydään nyt ale-
hinnoin, tule penkomaan! Eloku-
vapäivä 30.5. Biolla, varaa lippusi 
24.5. mennessä Katjalta. Lisätie-
toja www.mll.kopteri.net.

Mouhijärven kyläparkki. Kylä-
parkki ikäpiste avoinna pe 14.5. 
klo 9-12. Hopuntie 1. Klo 10 Sas-
tamalan kaupungin kulttuurijoh-
taja Arja Valtonen kertoo yksvuo-
tiaan Sastamalan kulttuuripalve-
luista.Palvelukoodinaattori Mari-
ta Pitkänen kertoo eläkeläisten 
alenuksista.

Mouhijärven reumajaosto. 
Mouhijärvellä reumayhdistyksen 
perustamiskokous ke 19.5. klo 14 
Hopuntie 10 kerhohuoneessa.

Märrin Kankurit. Perinteinen 
kevätnäyttely Mouhijärvellä he-
latorstaina 13.5 klo 12-16. Kat-
saus nenäliinojen historiaan klo 
14.Esillä myös kauden aikana val-

Sotainvalidien Veljesliiton 
Vammalan osasto. Lauhamon 
auto Längelmäen Päiväkum-
puun hengelliselle päivälle 20.5. 
Lauhamon talli klo 7.30 - Itsenäi-
syydentie - Tyrväänkatu - Itse-
näisyydentie paloaseman kautta 
- linja-autoasema - Längelmäki.

Spr-Ystävänpirtti. Avoinna arki-
sin 10-15. Ma 17.5. klo 13 Yhteis-
laulua. Klo Teuski Eeronheimo 
soitattaa levyjä. Ti 18.5. klo 13 
Bingo! Ke 19.5. klo 12 Raamattu-
piiri, klo 13 Tietokilpailu. To 20.5. 
klo 13 Keskustelu tuokio. Pe 21.5. 
klo 13 Hengellinen tuokio. Terve-
tuloa!

Stormin seudun kyläyhdistys. 
Yhdistys ja Stormin puoti järjes-
tävät peräkärry-/konttikirppik-
sen puodin pihalla helatorstaina 
13.5. Tied. 0400-163166.

Stormin Teräs. Sarjamaastot jat-
kuu toinen osakilpailu, paikka 
Laukulassa Nikkistentie 52, ke 
12.5. klo 18. Palaveri Torpalla ma 
17.5. klo 18, aiheena muun mu-
assa kesän Teräsmieskilpailu.

Tyrvään seudun Selkäyhdistys. 
Kevätkauden päätös ti 19.5. klo 
18 Lantulassa. Yhteislähtö 17.40 
kauppalantalon P-paikalta. Kä-
vellään koululta laavulle mak-
karanpaistoon ja kahvitteluun, 
matka n. 2,5 km (pääsee autol-
lakin). Sään mukainen varustus. 
Ilm. Tuulalle 050-3424970 tai Rit-
valla 050-5533063.

Tyrvää Petanque. Hallituksen 
kokous hallilla 12.5. klo 17.30 alk. 
sen jälkeen asetus-ja ammunta-
kisa. Tervetuloa.

Vammalan Eläkkeensaajat. 
18.5. linja-auto 3 piirin kesäjuh-
laan lähtee Lauhamon tallilta klo 
9.45. Linja-autoasemalta klo 10. 
27.5. kirkkopäivä Kangasalla, au-
to lähtee Lauhamon tallilta klo 
9.45 ja linja-autoasemalta klo 10. 
Leikkaa ajat talteen.

Vammalan Invalidit. Hallituk-
sen kokous 18.5. klo 14 Eijalla. 
Tervetuloa. Teatterimatka Noki-
alle to 1.7. ”Tukkijoella” ilmottau-
tumiset Kirppikselle mahd. pi-
an. Lauluilta 14.6. Inkerillä, men-
nään yhteiskuljetuksella auto 
lähtee klo 17 la-asemalta, ilmoi-
ta lähdöstäsi mahdollisimman 
pian kirppikselle, jäsenillä mah-
dollisuus tutustua esim. Liiton 

nettisivuille. Kirppis avoinna ma-
pe 10.30-15, la 10-14, su 11-15  p. 
5112466.

Vammalan Retkeilijät. Kevään 
pyöräretket tiistaisin lähtö aina 
lukiolta klo 17.30. 18.5. Miekka-
järven laavu 25.5. Ylistenjärvi, 
molempiin omat eväät mukaan. 
Liikuntatapahtuma su 16.5. klo 
16-19. Opiskelijat Laura Leino-
nen ja Sari Hietaniemi opettavat 
sauvakävelytekniikkaa ja piha-
Zumpaa. Osallistujille Suomen 
Ladun lahjoittama vyölaukku 
(rajoitettu erä). Lapsille he opet-
tavat uusia ulkoleikkejä. Tervetu-
loa lapset ja aikuiset Vinkin kun-
toradalle oppimaan uutta!

Vammalan seudun Voima. Piiri-
maastot Raumalla to 13.5. klo 11. 
Linja-auto lähtee Vammalan luki-
olta klo 8.30. Ole ajoissa paikal-
la. Jos tulet omalla kuljetuksel-
la, ilmoita Leilalle. Ajetaan Kiikan 
uimahallin ja Jussinpellon th:n  
kautta. Viidennet sarjamaastot 
Kiikan pururadalla ke 19.5. klo 18. 
Kisoissa jaetaan 3 kisassa muka-
na olleiden juoksijapatsaat.

Vammalan Venekerho. Laituri-
talkoot la 15.5. klo 10 alkaen ker-
hon satamassa Sylvään rannassa. 
Tervetuloa mukaan.

Vammalan Yrittäjänaiset. Kä-
velytesti kaupungin rantasaunal-
la klo 17 11.5. Järjestäjänä Vam-
malan Yrittäjät. Ilmottaudu paivi.
tahtinen@svea.fi  tai 03-5124444.

Vamsa. Talkoot Matinsuolla 20.5. 
klo 17 alkaen. Tarvitaan kintaat, 
lapio, akkuporakone, 13 mm 
lenkkiavain tai räikkä.

Yllätysten yön järjestelytmk. 
Ehdota Yllätysten yön 2010 ajan-
kohtaa! Perinteisesti vietetty 
marraskuisena perjantaina, al-
kuun täydenkuun aikaan. Toimita 
ehdotuksesi viim. 31.5. osoittee-
seen yllatystenyo@aetsankylat.
net tai yhteyshlöille Samuli 050-
5366865 tai Mervi 050-5675822.

Äetsän seudun kehitysmaa-

seura. Johtokunnan kokous 
16.4. klo 14 Kehitysmaakaupalla

Äetsän UA. Kilpailu kokous 12.5., 
Osuuspankilla klo 18. Kahvetta 
tarjolla.

mistuneita töitä ja osa keräilijän 
munakuppikokoelmasta.

Nohkuan-Tyrisevän kyläseura. 
Kevätsiivous seurantalolla hela-
torstaina klo 12. Perinteinen ke-
vättapahtuma su 16.5. klo 12-
15. Ohjelmassa mm käsityöpiirin 
näyttely, arvontaa, buff etti. Ter-
vetuloa.

Partiolippukunta Karkun Sa-
moojat. Lippukunnan 60 v. juh-
laa vietämme Salokunnan kirkol-
la 23.5. klo 14. Katso lisää www.
kasa.fi .

Roismalan Ponnistus. Saliban-
dyleiri -96-02 syntyneille tytöil-
le ja pojille 7.-11.6., päiväleiri klo 
9-15. Ilmoittautuminen ja lisätie-
dot: ropo.kopteri.net

Salokunnan urheilijat. Maasto-
juoksujen toinen osakilpailu Sa-
lokunnan koululla ke 12.5. klo 
18. Lisätietoja Sirulta p. 0400-
353777. Vielä ehtii uudetkin 
juoksijat mukaan, tervetuloa!

Sampulaiset ja Huittisten seu-
dun invalidit. Perinteinen Tai-
mienvaihtopäivä pe 14.5. klo 18 
Sammun koulun pihapiirissä. 
Mukana Helena Brunnila, kasvi-
aiheinen kilpailu.

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 20: Ti 18.5. klo 17-
18.30 Tervamäen koulu ja Pe-
hulan kerho kokoontuu Innilän 
parkkipaikalla, ke 19.5. klo 16.30-
18 Häijään koulu, to  20.5. klo 17-
18.30 Uotsolan kerho Nelismes-
tassa, klo 18-19.30 Heppakerho 
Lesosen Tallilla, molemmat ryh-
mät yhdessä kevään viimeisel-
lä kerhokerralla. To 20.5. klo 15 
kerhonohjaajatapaaminen Ne-
lismestassa. Lannoitesäkkikerä-
ys alkanut, keräyspaikat: Äetsäs-
sä Pirjasojan alueella, Mouhijär-
vellä Pynnärin alueella, Illossa 
Suuniityntien varrella, Stormissa 
Männistön hallille menevän tien 
varrella, Liuhalassa Äijälän kone-
hallin vieressä, tuo säkit keräys-
paikoille pakattuina, tied. p. 040-
5737585/Outi.

Sastamalan Aivohalvausker-
ho. Meidät on kutsuttu Mouhi-
järven kerhon vieraaksi Mou-
hijärven seurakuntatalolle ma 
17.5. klo 14. Arpajaiset. Yhteisläh-
tö pikkuaukiolta Vammalan kirk-
koaukiolta klo 13. Toukokuussa 
ei kerhoa Seukulla.

Sastamalan Autourheilijat. Uu-
sikaupunki-ralliin töihin lupau-
tuneet, kokoontuminen Laiti-
lan Shellillä la 15.5. klo 11 kaikki 
muutkin kiinnostuneet tervetu-
loa. Lisätiedot: Eila 040-5594947 
tai Ismo 040-5588347.

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Saapuneita kutsuja: Kiukaisten 
Eläkkeensaajat Panelian Työvä-
entalolle 26.5. EKL:n Satakunnan 
piirin kesäjuhla Lapin Salamakal-
liolla 8.6. Kolmen piirin kesäjuh-
laan Ulvilassa Ravanin juhlahal-
lilla 18.5 järjestetään linja-auto-
kuljetus. Linja-auto lähtee Lau-
hamon talleilta klo 9.45, ajaa 
Paloaseman kautta, Vammalan 
linja-autoasema klo 10, ajetaan 
Vanhan Pappilan kautta, Huit-
tisten linja-autoasema klo 10.30. 
Kevätkauden kerhot loppuvat to 
20.5.

Sastamalan Oppaat. Tutustu-
minen pe 14.5. Sammaljoen kirk-
koon klo 17 ja Punkalaitumen 
kirkkoon klo 18.15.

Sastamalan Seudun Nivelpii-
ri. Piiri kokoontuu to 20.5. klo 18 
Nordea-pankissa Puistokatu 12. 
Luvassa maukas ja mielenkiin-
toinen ilta. Tervetuloa! Tieduste-
lut gsm 045-1388813.

Shanghain valot loistavat Säkylässä
  Konsertin tuotto käytetään Tuulimyllyn Puhaltajien Kiinan matkaan

 Alueviesti

Nuorisopuhallinorkeste-
ri Tuulimyllyn Puhaltajat 
konsertoi Säkylässä otsikol-
la ”Shanghain valot”. Kon-
sertissa kuullaan yli

60-päisen orkesterin 
Kiinan matkan ohjelmis-
toa. Kapellimestareina toi-
mivat Jouni Auramo ja 
Timo Hiljanen. Solisteina 
ovat orkesterin omista ri-
veistä mm. Otto Toivonen 
tuuballa ja Miia Reko, jo-
ka laulaa konsertin nimik-
kobiisin. Pääosa konsertin 
ohjelmistosta on suoma-
laista puhallinmusiikkia. 
Säveltäjäniminä ovat Jukka 

Linkola, Pertti Pekkanen, 
Timo Forsström, Jukka 
Viitasaari, Janne Ikonen, 
Timo Hytönen, Anssi Ti-
kanmäki ja Rauno Lehti-
nen.

Konsertin alkupuoliskon 
esiintyjinä ovat sekä yhdes-
sä että erikseen Tuulimyl-
lyn Piiparit Petri Vainiota-
lon johdolla ja Lieksan Ju-
nioripuhallinorkesteri, jota 
luotsaa Minna Kajander. 
Lieksalaiset ovat konsert-
tiviikonloppuna Huittisten 
musiikkiopiston ja Tuuli-
myllyn Puhaltajien vieraa-
na.

Konsertti pidetään Sä-
kylä-hallissa 23.5. kello 13 

ja lippuja on myytävänä ai-
noastaan ovelta. 

Konsertin tuotto käyte-
tään Tuulimyllyn Puhaltaji-
en Kiinan matkan kuluihin. 

Orkesteri soittaa mat-
kansa aikana yhteensä 10 
konserttia, joista valtaosa   
EXPO 2010 –maailman-
näyttelyssä. Expo-esiinty-
misten lisäksi orkesteri to-
teuttaa konsertin majoitus-
hotellissaan ja yhteistyö-
konsertin shanghailaisen 
nuorisopuhallinorkesterin 
kanssa. Huoltajat ja muka-
na matkustavat turistit mu-
kaan lukien matkalle osal-
listuu yhteensä lähes 130 
henkilöä. 
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SEKALAISTASEKALAISTA
Eläinkommunikointi-kurs-
si Vammalassa 22.5. klo 10- 
17. Katso tiedot: www.ilohip-
pu.net

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 

MLL Tyrvää-Vammala: Eloku-
vapäivä 30.5. Biolla. Klo 13 
Viiru ja Pesonen - Muisti pät-
kii. Klo 15 Hassut hurjat hirvi-
öt, ikäraja 7. Liput 5 e/perhe 
(1-2 aikuista, 1-4 lasta), varauk-
set 24.5. mennessä Katja, puh. 
0500-695362. Klo 18 Remem-
ber Me, ikäraja 13. MLL maksaa 
lippuhinnasta 3 e, liput nor-
maalisti Biolta.

Uusien kaapistojen shokki-
posto. Katso ilm. sivulla 31.

Kesämarkkinat 12.-13.6. klo 
11-15 Kiikoisissa Jaaran Kylä-
talolla. Tule myymään tuottei-
tasi, myös kirppispöytiä. Pöy-
tä/paikka 5,-/päivä. Var. Paavo 
044-0879880.

Kirpputorimatka Helsin-
kiin 3.7.10 (la) 35 e/hlö. Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

Pyynikin kesäteatteri Härän-
tappoase la 19.6.10 42 e/hlö. 
Tilausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631830 www.pekka-
palmgren.fi 

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

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

HENKILÖ-HENKILÖ-
KOHTAISTAKOHTAISTA

Hei sinä kevätkukkanen! 
Kiinnostaisiko 70 v. vapaan 
raittiin autoilevan miehen seu-
ra. Vast. tlk. nimim. Kielo.

Sinä 70 ylittänyt vapaa mies. 
Tuletko arjen ystäväksi, myös 
juhlaan vierelleni. Kevään 
odouksin 040-9658209.

Onko Vammalasta naiset 
loppu? Ei ole löytyny. Tarvit-
sen n. 55 v. sopusuhtaista n. 
55 v. Olen 60 v. 182/85. 045-
3228532.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Hirsihuvila puoleen hintaan 
alk. 3900 e. P. 050-3378400.

1 kpl Hirsihuvila 37 m2 väriv. 
4840 e! 57 m2 6500 e. P. 050-
3202222.

Vanha hirsikehikko n. 130 
m2 purettavaksi ja pois vietä-
väksi, sijainti Lavia puh. 040-
7206588.

Uusien kaapistojen shokki-
posto. Katso ilm. sivulla 31.

• 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.

Sekunda vaaleanharmaa kat-
topelti 5,50 e/m2. Sekamit-
takattopelti 4 e/ m2. FinnPelti 
050-3733113.

Keittiökalusteovia, runkole-
vyjä ja heloja yms. konkurs-
simyynnistä. Muurainkuva 
2. www.woodplanet.fi 0400-
618119.

Keskimoottorivene 6,30x2,00 
puu/lasikuitu uusi pressu, hy-
vä kone 12 hv Wire, katsas-
tettu, edullisesti pois toisen 
tieltä. Hp. 2090/tarjous. 050-
5633402.

Klapisirkkeli, voimavirta-
moottorilla. Pöytäsirkkeli puu-
rungolla. 040-7466959/Punka-
laidun.

M.W. ja F.V. Wright lintukirjat v. 
27-29 nahkakant. 3 kpl srj hp. 
4500 e. Puh. 0400-633219.

Nokia 2720 puh., Samsung 
E1310 puh., TV- taso, avohyl-
ly, cd-soitin ja vhs-laite. Soita ja 
kysy lisää! P. 040-5943880.

Paulan tarjous! Erilaisia pala-
kankaita, kiristämättömiä suk-
kia, puolihameita 10 e, kotitak-
keja. Marttilank. 26, Vammala.

Ikean massiivikoivuinen laa-
dukas ja tukeva parvisänky. 
Leveys 140 cm, alle jäävän ti-
lan korkeus n.165 cm. Komea 
Ikean patja, sekä petari. 270 e. 
P. 040-8204275.

Polmot yl. kärry tuor. reh. var. 
H. 2 t. Huittinen. 050-5438374.

Katkottua polttopintaa kotiin 
tuotuna. Roismalan Saha p. 
0400-332594.

Polttopuita ja pakkaustarvik-
keita polttopuille. www.pirkan-
maanpolttopuu.net

Puuntyöstökone Nira 300 B, 
jossa oikohöylä, sirkkeli ja pit-
känreiän poraistukka, puusor-
vi kärkiväli 80 cm, jossa uu-
si Strömbergin moottori ja n. 
50 cm hiontalaippa. Sähkötah-
ko, jossa vanhanajan hyvä kivi, 
halkaisija 34 cm, vesikäyttöi-
nen. Tied. 050-3737466.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Soutuvene 4,30 m + moottori 
Mercury 9,8 hv. Hyv. kunt. mol. 
044-2959646.

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

Tuulilasimoottorivene moot-
torilla (lasikuitu) 1450 e. 0400-
634977.

Täytesoraa, tiesoraa, kiviä, kai-
kenkokoista piharakentami-
seen. Puh. 050-3104043 Asko 
Vormisto.

Valmet 505 vm-83, uusi10 m 
paalikärry, 12 t maansiirtokär-
ry, savustuspönttö iso, puh. 
050-5117108.

40 mm vesijohtoa 400 m á 2 
e/m. 5,5 kW sähkömoottori 350 
e. Putkilaser 400 e. Mouhijärvi 
p. 0400-251526.

Yhdistelmävaunut 1 lapsel-
la sin., Huittinen. 050-5970998.

Kenwood yleiskone + lisälait-
teet. 040-7308004.

ELÄIMIÄELÄIMIÄ
Sisäsiistejä kissanpentu-
ja 2 mustaa, 1 harmaa. 0500-
233256.

Suomenpystykorvan pentu-
ja 1 narttu, 4 urosta, 8 vko. Re-
kister. ja sirutettu. Punkalaidun 
p. 050-4003801.

ANNETAANANNETAAN
Luovutusikäisiä kissanpentu-
ja puh. ilt. 040-7087742.

OSTETAANOSTETAAN

Autot ym. metalaliromut 
0-2000 e/tonni. 050-9130330.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

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

O K- t a l o / m u m m o n m ö k k i 
tai muu asuttava mökki. 050-
5186087.

Ostetaan puuhella Vammalan 
lähistöltä. Puh. 050-5169659.

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 hyvä 
hinta, nopea nouto! Pienetkin 
erät ja romuakut myös iltaisin 
ja vkl! 040-1858510.

Säilörehupaaleja 10-20 kpl 
lampaille. 044-5635614.

OSTETAANOSTETAAN
Traktorin peräkärry tehdas-
valmisteinen ym. muita trak-
torin työkoneita (aloitteleva). 
045-2763270.

Traktorin vanha puinen pe-
räkärry tai aihio. 050-3424884.

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

2h+k 60 m2 Uittomiehenk., Vla. 
3. krs, lasit. parveke, vap. 1.6. 
Vuokravakuus. P. 044-3737155.

2h+kk ok-talo yläk. Sastamala 
pohjoisp. 42 m2. Vap. heti. 320 
e/kk + vesi 20 e/kk. Tak. 1 kk. P. 
040-8357255.

2h+kk Kuninkainen Huittinen. 
Vuokra 380 e + vesi ja sähkö. 
040-5922484 klo 16.00 jälkeen.

Autotalli Huittinen Karhulan-
tie 10. 040-8383776.

Kalustettu KT-yksiö 27 m2 
Puistokadulla Vammalassa. Va-
paa 1.6. Puh. 050-3083808/Ka-
ri. Vaikka opiskelijalle!

Kerrostalohuoneisto 35,5, m2 
siisti, 3. kerros, hissi, talossa ui-
ma-allas, lähellä Vammalan 
keskustaa. 0400-497328.

KT-yksiö 36 m2, siisti. Huittis-
ten ydinksk. P. 0400-736788.

Liikehuoneisto Huittisten 
ydinkeskustasta. 0400-635718.

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

Myös vuokralla omaksi! Okt tai 
RT alk. 470 e/kk Turun, Tampe-
reen ja Forssan läh. P. 050-2694.

Juuri rempattu rantamökki 
kesäksi 2500 e. 040-5324275.

Varasto/liiketilaa Sastama-
lan keskustassa. Puh. 040-
5650406.

Ylistenjärvellä www.lomamo-
kit.tarjoaa.fi  p. 0500-332734.

HALUTAAN HALUTAAN 
VUOKRATAVUOKRATA

Ok-talo 20 km säteellä Vampu-
lasta. Max. 700 e. 0400-519905.

Yksiö-kaksio Äetsä-Vammala 
alue. P. 045-2657261.

Halutaan vuokrata parvek-
keellinen yksiö/pieni kaksio 
Vammalan alueelta.puh. 045-
3124588.

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
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

Pihakirppis la 15.5. ko 13-17 
Kiikan Laukku Ky:n pihassa, 
Vennosentie 6. Tervetuloa!

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 
ja la 10-14. Paljon hyvää tava-
raa kahdessa kerroksessa mm. 
kangaspalaosasto. Ilmainen 
huonekalujen noutopalvelu 
Sastamalassa, soita puh. 040-
5770841.

Kirpputori Valonpilkku Pik-
kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 
10-13. Lahjoituksia vastaanote-
taan puh. 044-5112907.

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.fi . 

Pihakirppis la 22.5 klo 9.00-
v18.00 Pisterintie 46 Sastama-
la. Myynnissä 500 erilaista Ara-
bian kuppia, huonekaluja ym. 
Puff etti.

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

 

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot

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

BMW 520 iA, -94, 1. om. hieno 
Suomi-auto, täyd. hk, aj. vain 
216 tkm, kats. 7.5.10, hp. 3500 
e, 050-5924433.

Omasta mielestäni hyväkun-
toiset, katsastetut h-autot: Es-
cort 1.4 vm-94 runsain lisäv. 
sekä iso Peugeot 605 vm-92. 
Autot niin halpoja, ettei sa-
notuksi saa. Kysele lisää. Lä-
hemmin 02-569956 tai 040-
5035878.

Fiat Brava 1.4 -98 aj. 166 tkm 
4-ov huoltok. aluvant, naisen 
käytöstä, kats, hyvä h. 1500 e 
puh. 0400-895920.

Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3d 
Hatchback -01, aj. 60 tkm, h-
kirja, vain 2 omistajalla ollut to-
della siisti ja hieno h. 4700 e p. 
044-9259250 tiedustelut miel.
iltaisin.

Mopo Derbi X-Race -07 h. 
1850 e. Ml. 2500 km. Puh. 040-
5673651.

Nissan Primera SportDeck 
1.6 -97, 111 tkm, ilmast., ve-
tok., 2-renk., met.väri, lohkol. 
Puh. 0400-757931.

Entisöity Pappa-Tunturi vm. 
-75, rek., hp. 1350 e. P. 0400-
596700.

Toyota Corolla -91. Kats. 
03/2010. 0400-840307.

Mökkitraktoriksi Valmet 361D 
+ peräkärry + aurat + äes + pe-
runavakoaura. Hinta yht. 1800 
e. Puh. 050-5257322.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Huvilatila 0,5 ha+hirsihuvila 
maksuaikaa 265 e/kk P. 050-
2694.

OK-talo 84/96 m2 tontti 1309 
m2 rak. -99 Varila. Puh. 050-
4663920.

Omakotitalo Pikkuberliinissä. 
Rv. -52. 050-5110891 Kanerva.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloittain ja 
säkeittäin: Nikola, Van Gogh, 
Kulta, Annabella.  Äetsän to-
rilla pe 14.5. klo 9-12.30, Vam-
malan Nesteen piha klo 13-17. 
Tuottaja.

Heinää pyöröpaaleissa. 0500-
630351.

Hirrestä tehty pöytäkalus-
to irralliset penkit puh. 0500-
132231, kalusto Huittisissa.

Hirsihuvila väriv. 100 m2  9900 
e! 87 m2 6890 e! P. 050-2694.

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

vastaanottopiste.
Ilmaiseksi vastaanotetaan 

renkaat, akut, liedet, 
pesukoneet ym. pienerät.

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

p. 0400-736 000 Huhtala

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Ford Focus 1.6TDCi 110hv, 
2007, 108 tkm. Siisti ja hyväk. 
huoltok. 2xrenkaat. 13500 e. 
Soita ja kysy! 040-8677772.

Melontaa Ellivuoressa: 
melontakurssi (10h) vko 22, 

tutustumismelonta (3h) 17.6., 
Suomi Meloo 17.6., jatkokurssi 

20.6. www.melontapaja.fi  
tai 044-2755622.

Autotalli/-katos, 
varastoituna, 1450 w/tarjous. 

P. 040-8204275.
Toyota Avensis 2.0i Tech sol.

vm. 2007/ 89 tkm. Autossa 
on irroitettava vetokoukku, 

lohkolämmitin + sis. pistoke, 
roiskeläpät, ikkunoissa 

tummennetut kalvot,autossa 
kaikki ”herkut”. 040-5799383.

As. auto, pikkubussi, p-auto, 
h-auto. MK-Auto 040-5232226.

Kaksin pyörin, 
kats. syyskuuhun 2011. 

P. 0500-263482.

Purjevene+4hv Honda, 4 
makuupaikkaa. 0500-263482.
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Ellivuorentie 131,
Ellivuori, Sastamala
hotelli@ellivuori.fi

ILOISTA
TANSSILLISTA

JUMPPAA
Ellivuoressa
15.5. klo 15

Tule jumppaamaan
lauantaina 15.5. klo 15.00-16.30
Hotelli Ellivuoreen niin
että hiki lentää: hauskan,
kaikkia nykyjumpan
tyylisuuntia tanssillises-
sa muodossa sisältävän
Dancemix-sekoituksen
vetää Tarja Mantere!

Hinta vain 10€/hlö
(samaan hintaan myös
uimaan ja saunaan).
Tervetuloa nauttimaan
liikunnan riemusta!

Voit varata paikan
jumpalle myös etukäteen:
soita 010 835 1900!

Vietämme 
Hakasen Sahan 
50 –vuotispäivää 
työn merkeissä – 

TERVETULOA
lauantaina 15.05.10 
klo 11 – 14!
Hernekeittoa soppa-
tykistä, kahvi-
tarjoilu ja arvontaa.
 

T:MI HAKASEN SAHA
Harjulantie 10, 38250  SASTAMALA
Puh. 03 5130 182, 040 5443 159

50v.

KINO  Ohjelmisto ajalla
   15.-27.5.2010

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fi1-2

  Venice filmfestival
Paras miespääosa

MAAILMAN 
ENSI-ILTA 19.5.

JOKA PÄIVÄ 19.00   ajalla 
19.-27.5. -K13/11-  1h 58min 8,50€

A SINGLE MAN
 LA, SU  19.00

KICK ASS

    -k11/9- 1h 42min 8€-k15/13- 2h 00min  8€

Toiminta, seikkailu
          komedia

   LA, SU KE-TO
         19.00

Juha ja kaupallinen radiotoiminta ikätovereita
Punkalaitumelainen Juha 
Erkkilä ja kaupallinen radio-
toiminta maassamme ovat 
kartuttaneet vuosia samaan 
tahtiin vuodesta 1985 alkaen.

Radio Manta halusi muis-
taa kaupallisen radiotoimin-
nan alkamisen merkkipäivä-
nä 27.4. syntyneitä kuunteli-
joitaan. Päivän mittaan Manta 
pyysi tällaisia henkilöitä otta-
maan yhteyttä.

Kutsuun vastasi Juha Erkki-
lä, jolle yhteisen merkkipäivän 
johdosta oli syntymäpäivälah-
jaksi kääritty radiolla varuste-
tulla iPod nano -soitin. 

Juha, onneksi olkoon 
25-vuotispäivän johdosta!

Radio Mantan myyn-
tipäällikkö Eeva Ra-
sinperä luovutti Ju-
ha Erkkilälle syntymä-
päivälahjaksi radiol-
la varustetun iPod nano 
-soittimen.

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.200 €
€ €

Tervetuloa!

Kuolinpesille neuvoja 
metsäomaisuuden hoitoon

Pirkanmaalla tarjotaan 
metsänomistuskysymys-
ten ja -hoitotöiden kans-
sa painiville kuolinpe-
sille neuvoja ja vinkkejä. 
Tulevana kesänä ja syk-
synä tehdään maksutto-
mia, yhteisomistustiloil-
le suunnattuja tilakäyn-
tejä yhteensä kuutisen-
kymmentä kappaletta. 
Tilakäynnit toteutetaan 
osana Pirkanmaan met-
säkeskuksen hallinnoi-
maa Ryskettä metsiin –
hanketta. 

Tilakäynnillä käydään 
läpi tilan kiireelliset hoi-
totyöt ja muut ajankohtai-
set asiat esimerkiksi puu-
kauppaan ja luonnon mo-
nimuotoisuuteen liittyen. 

– Tilakäynnit ovat hen-
kilökohtaista neuvontaa 
parhaimmillaan, sanoo 
metsäluontosuunnitteli-
ja Matti Äijö Pirkanmaan 
metsäkeskuksesta. 

– Pienemmän tilan eh-
tii kävellä muutamassa 
tunnissa yhdessä omista-
jien kanssa läpi ja keskus-
tella hoitotöistä ja muista 
mieltä askarruttavista ky-
symyksistä paikan pääl-
lä. Suuremmilla tiloilla on 
poimittava esiin kaikkein 
tärkeimmät asiat. Niille ti-
loille, joilla ei ole voimas-
sa olevaa metsäsuunnitel-
maa, suosittelemme sel-
laisen hankkimista, tote-
aa Äijö.
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Järvisen koneelta pelipaitoja

Sastamalalainen Expert Järvisen Kone Oy  lahjoitti Pilven ja Kolun nuorille 
pelipaidat kevään koviin Pesispuulaaki -turnauksiin. Kuvassa oikealla kaup-
pias Olli-Pekka Järvinen.

Tanssimaailman julkkisvierailu 
TanssinTahti - teemapäivillä
Tanssikärpäsen puraisemat 
lapset, nuoret ja aikuiset saa-
vat kevään päätteeksi nauttia 
piristävästä tanssimaailman 
vierailusta, kun Kiikkaan saa-
puu opettamaan monipuoli-
nen tanssija, opettaja ja koreo-
grafi  Marko Keränen.  

Marko on mukana opet-
tamassa TanssinTahti- tee-
mapäivillä 14.-16.5. Lapsille 
ja nuorille on tarjolla show/
streettanssitunteja, Baila! –
tunnilla tanssitaan railakkaita 
lattarirytmejä yksin ja lisäksi 
paritanssista kiinnostuneilla 
on mahdollisuus tutustua Sal-
san alkeisiin. 

Markon lisäksi teemapäi-
villa opettaa TanssinTahdin 
oma opettaja, Liisa Konttu-
ri, jonka kanssa hankitaan tai-
toa kesälavoille eri paritanssi-
lajeissa. 

Marko on aloittanut tans-
sijan uransa Oulussa kilpa-
tanssin parissa ja kilpaili me-
nestyksekkäästi latinalais-
tansseissa amatööriurallaan 
menestyksekkäästi latinalais-
tansseissa. 

Hän on valmistunut kil-
pa- ja seuratanssinopettajak-
si Oulun seudun ammattikor-
keakoulusta ja laajensi opis-
keluaikanaan osaamistaan 
showtanssin puolelle, josta 
meriitteinä on mm. Latino-
showtanssin MM- kultaa vuo-
delta 2006. 

Suuri yleisö tuntee Keräsen 
Tanssii Tähtien kanssa- ohjel-
man kahdelta ensimmäisel-
tä tuotantokaudelta. Ensim-
mäisellä kaudella Marko tans-
si finaalissa Kristiina Elste-
län kanssa ja toisella kaudella 
hänellä oli parinaan Vanessa 

Kurri.  Tällä hetkellä Marko 
opettaa Helsingissä Step Up- 
tanssikoulussa ja toimii free-
lancer tanssijana ja koreogra-
fi na. 

Tanssikoulu TanssinTahdin 
teemapäivät järjestetään Kii-
kassa kolmannen kerran. Tee-
mapäivien tavoitteena on tar-
jota huipputason opetusta alu-
een tanssinharrastajille. 

Aiemmat teemapäivät ovat 
keskittyneet paritanssiin, mut-
ta Markon vierailun myötä 
teemaa laajennetaan lapsiin ja 
nuoriin. 

Mukaan ovat tervetulleita 
sekä ne, jotka haluavat tutus-
tua uuteen lajiin että ne, jotka 
ovat jo olleet mukana tanssi-
harrastustoiminnassa. 

Päivien sisältöön voi tutus-
tua   www.tanssintahti.com 
-sivuilla. 

Marko Keränen tanssittaa Kiikassa. Viime vuoden Showtanssin SM-kisoissa 
Keränen tanssi Saara Huovisen kanssa.

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.

Ongelmajäte-
tempaus 
käynnissä

Loimi-Hämeen Jätehuol-
lon Ongelmajätetempaus on 
käynnissä. Tempaus pysähtyy 
liki sadassa paikassa LHJ:n 
toimialueella.

Tempauksen tavoittee-
na on saada talteen kodeissa 
syntyvät ongelmajätteet. Näi-
tä ovat öljyt, öljynsuodatti-
met, akut, paristot, loisteput-
ket, maalit, liuottimet, tor-
junta-aineet ja niin edelleen. 
Myös uuden joka kodin on-
gelmajätteen, energiansääs-
tölamput, voi palauttaa tem-
pauksen pysähdyspaikoilla. 
LHJ kiinnittää energiansääs-
tölamppujen talteen saami-
seen erityistä huomiota.

Tempausaikataulu on näh-
tävillä LHJ:n nettisivuilla, 
osoitteessa www.lhj.fi . Samas-
ta osoitteesta löytyvät myös 
ongelmajätteiden lajitteluoh-
jeet.

Ongelmajätetempaus tuot-
taa yli puolet LHJ:n vuodes-
sa keräämien ongelmajättei-
den kokonaismäärästä. Viime 
vuosina tempauksessa ker-
tyneen ongelmajätteen mää-
rä on laskenut. Ongelmajäte-
tempauksessa ei oteta vastaan 
sähkö- ja elektroniikkalaittei-
ta, asbestipitoisia jätteitä, kyl-
lästettyä puuta eikä yritysten 
ongelmajätteitä. 
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Keskiviikko-lauantai
Suomalainen takuumurea

NAUDAN 
ULKOFILE

Fazer

PIKKUPATUKAT
Da Capo, Suffeli, Jim ja Pätkis
14-21 g (22,62-15,08 kg)

Yksittäin 0,33/kpl (23,57-15,71 kg)

Bona

LASTENATERIAT
1-3 v. 200 g (4,17 kg)

Yksittäin 0,93/prk (4,65 kg)

Muksu

LASTENATERIAT
8 kk , 200 g (4,50 kg) 

Yksittäin 0,99/prk (4,95 kg)

Malaco Truly

MAKEISPUSSIT
200-270 g (8,75-6,48 kg)

Yksittäin 1,96/pss (9,80-7,26 kg)

1890
kg 690

kassi 099
pkt

399
kpl

149
kpl

099
pss

500
kpl2 
pkt 100

kpl5 
prk

190
kpl6 
kpl

250
kpl3 
prk

450
kpl5 
prk

200
kpl2 
prk

380
kpl2 
pkt

350
kpl2 
pss

300
kpl2 
plo

Keskiviikkona
Paulig Presidentti

KAHVI
500 g (5,00 kg), ei gold label

Ilman korttia ja yksittäin 3,50/pkt (7,00 kg)

Valio

VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ
1 l (0,99 l) ei laktoositon

Ilman korttia 1,41/pkt (1,41 l)

Perjantai-sunnuntai
Valio

ARKIJUUSTO
1,25 kg (3,19 kg)

Ilman korttia 4,77/pkt (3,82 kg) 
Voimassa 14.-20.5.

Flora

MARGARIINIT
600 g (2,48 kg)

Ilman korttia 2,00/pkt (3,33 kg)

Sunnuntai

ERIKOISVEHNÄJAUHO
2 kg (0,50 kg)

Ilman korttia 1,25/pss (0,63 kg)

Saarioinen

SALAATINKASTIKKEET
300 g (5,00 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,80/plo (6,00 kg)

RUUSUBEGONIA
2 kpl/kassi

Ilman korttia 8,90/kassi

MEHUJUOMAT
2 dl (1,00 l)

Yksittäin 0,21/prk

MEHUJUOMAT
1,5 l (0,67 l)

Yksittäin 1,04/prk

Costa Rica

KAHVI
500 g (3,80 kg)

Yksittäin 2,38/pkt (4,76 kg)

Keskiviikko 12.5.  PYYMÄKI

Perjantai 14.5.  SAVUPOJAT, HEINON LEIPOMO

Lauantai 15.5.  YLÄNE, PYYMÄKI

Frödinge 

KAKUT
pakaste, 400-565 g 
(12,38-8,76 kg)

Ilman korttia 5,92 kpl (14,80-10,48 kg)

-16 %495
kpl

Valio 

TÄYSMEHUT
(ei appelsiini), 1 l (1,00 l)
rajoitus: 1 erä/talous  

300
rs

Ilman korttia 4,56/3 tlk (1,52 l)
yksittäin 1,52 tlk

3 
tlk

-34 %

Valio 

JUUSTO-
VIIPALEET
300 g (11,63 kg)

Ilman korttia 4,06-4,64 pkt (13,53-15,47 kg)

349
pkt

Voimassa 29.3.-30.5.

Kopparberg

SIIDERIT
0,5 l (4,68 l)
sis. pantin 0,15

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

249
-13 %tlk-14-24 %

099
kg 249

nippu149
kg

 

VARHAISKAALI
Unkari  

Tuore vihreä 

PARSA
Unkari, 500 g (4,98 kg) 

JÄÄVUORISALAATTI
Espanja

199
kg

 

TOMAATTI
Suomi

Edullisesti Superista

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 

Hinnat voimassa ke 12.5. ja pe-su 14.-16.5. ja K-Plussa-tuotteet 30.5. asti, ellei toisin mainita.
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