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              Kari Männistö 050 409 7976
Koti
      kuntoon!

Vammala 03-514 2955
Huittinen 02-569 980 
www.keskuskuva.fi

DIGIKAMERAT AMMATTILAISELTA
Kesäkuun ajan digikameran ostajalle 

loistavia värikuvia veloituksetta

OLYMPUS PEN

Kompakti 20 kpl

Superzoomin kokoinen 
järjestelmäkamera

Esittelyssämme nyt Vammalassa mm. 

Kompa

t V l

Superzoom 50 kpl

Järkkäri 100 kpl

Karkkukoti lakkautetaan äänin 38 - 21
  Palvelurakenneuudistus karsii pienet yksiköt ja lisää tehostettua asumista

 Minna Isotalo

Sastamalan vanhuspalveluis-
sa siirrytään kohti keskitetty-
jä yksiköitä ja tehostettua asu-
mista. 

Vanhustenhuollon palve-
lurakenneuudistukseen liitty-
en kaupunginhallitus ehdot-
ti Karkkukodin sekä Esikon 
ja Neliapilan sulkemista. Var-
sinkin Karkkukodin kohdalla 
keskustelu kävi kiivaana kau-
punginvaltuuston kokoukses-
sa maanantaina. 

Vasemmistopuolueiden 
valtuutettujen puheenvuo-
roissa hallitusta syytettiin kyl-
mäksi ja kokoomuksen sanot-
tiin työstävän hyvinvointiyh-
teiskunnan alasajoa. 

SDP:n Reijo Sivonen ilmai-
si monen muun valtuutetun 
tapaan paheksuntansa vähäi-
sestä osaanotosta järjestetylle 
tutustumiskäynnille lakkau-
tusuhan alla oleviin vanhus-
palvelukohteisiin. 59 valtuute-
tusta vain 9 osallistui tutustu-
miskierrokselle. 

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Jari Anderssonin 
(kok) mukaan rakenteellinen 
muutos on aloitettava ennen 
kuin on liian myöhäistä. ”Ny-
kyisellä palvelumallilla ei sel-
vitä edes lakisääteisistä hom-
mista tulevaisuudessa. Miten 
kaikkien vanhusten yhtälai-
sen, laadukkaan hoidon takaa-
minen voi olla kylmää?” 

SDP:n Pirkko Lahtinen
ehdotti usean valtuutetun tu-
kemana Karkkukodin säilyt-
tämistä. Kaupunginhallituk-

sen esitys voitti kuitenkin ää-
nin 38 - 21.

Vanhuspalveluja 
keskitetään
Vanhusten asumisen ja hoi-
don palvelurakenneselvitys 
hyväksyttiin äänin 47-12 ja 
sen erillinen investointiohjel-
ma äänin 51-8. 

Käytännössä päätökset 
merkitsevät vanhusten asu-
mispalvelujen kehittämis-
tä Mouhijärvellä, Kiikassa se-
kä Vammalassa. Vammalan 

pienasumisyksiköt Esikko ja 
Neliapila sekä Suodenniemen 
Heikkilän vanhainkoti ja pal-
veluasunnot puolestaan sul-
jetaan. Hopun vanhainko-
din läheisyyteen tulee raken-
nus, johon suunnitellaan kes-
kuskeittiötä, terveyskeskuksen 
vuodeosastoa ja tehostettua 
palveluasumista. Investointei-
hin käytetään arviolta 13 mil-
joonaa euroa. Uudistettu van-
huspalvelukokonaisuus on toi-
minnassa aikaisintaan vuon-
na 2017.

Koko lehti netissä
www. alueviesti.fi 

Nyt liitteenä:Nyt liitteenä:
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Varas tunkeutui asuntoon Huittisissa
 Uhrin pankkikortin tunnuslukua kyseltiin edellisiltana puhelimitse

Huittisissa Norrintiellä sat-
tui viime viikolla omaisuus-
rikos. Avoimesta ovesta si-
sään asuntoon tunkeutunut 
henkilö anasti pankkikortin. 

Silminnäkijähavaintojen 
mukaan varas oli nuorehko 
naispuolinen henkilö, jolla oli 
tapahtumahetkellä selässään 
musta selkäreppu. 

Tapahtumaa edeltäneenä 
iltana asianomistaja oli saa-
nut puhelun, jossa tiedustel-
tiin hänen pankkikorttinsa 
tunnuslukua. 

Soittaja esittäytyi pankin 
edustajaksi. Asianomistaja ei 
antanut tunnuslukua soittajal-
le. Puhelu tuli illalla klo 22 jäl-
keen, ja sen soittaja oli polii-

sin saamien tietojen mukaan 
nainen. 

Poliisi haluaa muistuttaa, 
ettei pankki - eikä kukaan 
muukaan - kysele pankkikort-
tien tunnuslukuja.

Poliisi pyytää asiasta jotain 
tietäviä ottamaan yhteyttä Ko-
kemäen poliisiaseman puhe-
linnumeroon 07 187 47 555.

Humalainen kaksikko 
ajoi ulos Köyliössä

Henkilöauto ajoi ulos tieltä 
Huittistentiellä Köyliössä tors-
taina klo 22.20 aikaan. Partion 
ehtiessä paikalle kävi ilmi, että 
autossa olleet kaksi miestä oli-
vat humalassa. He löytyivät lä-
histöltä. Toinen puhalsi alko-
metriin 1,23 promillea ja toi-
nen 2,5 promillea. 

Auto oli tullut Säky-
län suunnasta ja vasemmal-
le kääntyvässä mutkassa suis-
tunut tien oikeaan reunaan 
ja tämän jälkeen vasemmalle 
ojaan. Poliisi tutkii juttua nyt 
törkeänä rattijuopumuksena 
ja liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisena.

Huittisten 
palvelupisteen 
aukioloajat muuttuvat
Satakunnan poliisilaitoksen 
Huittisten palvelupisteen au-
kioloajat muuttuvat. Palvelu-
pisteessä on poliisi tavattavissa 
21.6. alkaen parittomien viik-
kojen maanantaina klo 9-13 
välisenä aikana.

Lupapalveluiden puolella voi 
asioida kesäaikana (1.6.-31.8.) 
maanantaista perjantaihin 9-12 
ja 13-16 välisenä aikana. Poik-
keuksena aikaväli 14.6.-31.8., 
jolloin lupapalvelupiste on kes-
kiviikkoisin suljettu.

Kokemäen poliisiasemalla, 
osoitteessa Tulkkilantie 8, pal-
vellaan poliisin palvelupäivys-
tyksessä ma- pe 8-16.15 välise-
nä aikana. Kiireellisissä polii-
siasioissa palvelee yleinen hä-
tänumero 112.

Tulkkilan Yö
työllisti poliisia
Kokemäen poliisilla oli kiirei-
nen viikonloppu kaupungissa 
järjestetyn Tulkkilan Yö-tapah-
tuman vuoksi. Virkavalta joutui 
puuttumaan mm. tappeluihin, 
vahingontekoihin sekä muihin 
alkoholin takia aiheutuneisiin 
tapauksiin. Tapahtuma sai eräät 
henkilöt riehaantumaan niin 
kovasti, että poliisi joutui poi-
mimaan useita juhlijoita put-
kan pahnoille selviämään. 

Humalainen 
törttöili liikenteessä 
Kokemäellä
Poliisipartio hälytettiin pai-
kalle Kokemäen Tulkkilantiel-
le sunnuntain vastaisena yö-
nä puoli kolmen jälkeen, kun 
60-luvun alkupuolella synty-
nyt mies törmäsi henkilöau-
tolla toiseen ajoneuvoon. 

Humalassa ollut henkilö-
autoilija ajoi päin kuorma-au-
ton perälevyä, joka oli lasta-
uksen takia alhaalla. Mies jätti 
autonsa törmäyspaikalle ja jat-
koi matkaansa kävellen. Polii-

sin ansiokkaan toiminnan seu-
rauksena epäilty tavoitettiin 
pian tapahtuneen jälkeen. Tör-
keän rattijuopumuksen lisäk-
si miestä epäillään liikennetur-
vallisuuden vaarantamisesta.

Kortiton rattijuoppo 
kiinni Kokemäellä
Samalla kadulla, eli Kokemä-
en Tulkkilantiellä autoili vain 
noin tunti törmäyksen jäl-
keen klo 3.40 kortiton, vuon-
na 1986 syntynyt mies. Polii-
si epäili kuljettajan autoilleen 
humalassa ja tavoitti tämän 
kotoaan. Miehelle suoritettiin 
puhalluskoe, joka tuotti tulok-
seksi 1,9 promillea. Kuljettajaa 
epäillään törkeästä rattijuopu-
muksesta ja kulkuneuvon kul-
jettamisesta oikeudetta.

Kuorma-autosta 
valui öljyä kaivoon 
Keikyässä
Huomattava määrä hydrau-
liikkaöljyä valui kuorma-au-
ton öljysäiliöstä sadevesikai-
voon Sastamalassa. Tapaus 
sattui Keikyässä sunnuntai-il-
tana. Öljyä ehti valua kaivoon 
arviolta 100 litraa. Palokunta 
imi kaivosta noin 150 litraa öl-
jyvesiseosta. Vahingon laajuu-
desta ei ole vielä tietoa, mut-
ta ympäristövahingot jääne-
vät pieniksi. Onnettomuuden 
syyksi epäillään keskeneräisen 

kuorma-auton säiliöstä irron-
nutta tulppaa. 

Törkeä ratti Huittisissa
Törkeän rattijuopumuksen ra-
ja ylittyi sunnuntaina aamupäi-
vällä klo 10.30 aikaan Huittisis-
sa Räikänmaantiellä. Auto oli 
suistunut tieltä ja oli katollaan 
ojassa poliisin saapuessa pai-
kalle. Autoa kuljetti ulkomaa-
lainen mies, joka puhalsi alko-
metriin 2,5 promillen lukemat. 
Tapausta tutkitaan nyt törkeänä 
rattijuopumuksena ja liikenne-
turvallisuuden vaarantamisena.

Auto lepikon 
läpi Salmintiellä
Sastamalan poliisi puhallut-
ti torstai-iltana Salmintiellä au-
toilijan, jonka kuljettama henki-
löauto ajautui lepikon läpi talon 
pihaan. Kulkupeli lähti käsistä 
alkoholin vuoksi. Autoa ohjas-
ti mies, joka puhalsi tarkkuusal-
kometriin lukeman 0,51 mg/l.

Mopo ja auto 
törmäsivät Kiikassa
Mopoilija loukkaantui pe-
räänajossa Sarkiantiellä Kii-
kassa torstaina iltapäivällä. 
Mopoilija ajoi henkilöauton 
takana, kunnes törmäsi sen 
perään. Auto ja mopo vaurioi-
tuivat törmäyksessä.

Varkauksia 
Sastamalassa
Puistokadulla olleeseen hen-
kilöautoon murtauduttiin vii-
me viikon alkupuolella. Saa-
liiksi pitkäkyntiset saivat cd-
soittimen. 

Torstain vastaisena yönä 
varkaat kävivät Putajassa si-
jaitsevassa liikkeessä, josta 
anastivat kolme tietokoneen 
näyttöä.

Käsirysy 
Sastamalan yössä
Poliisi joutui puuttumaan 
vuonna 1976, 1981 ja 1987 
syntyneiden naisten sekä 

vuonna 1973 syntyneen mie-
hen riitaan Vammalan Seura-
huoneen edustalla lauantaina 
aamuyöllä. Riitaan sisältyi kä-
sirysyä ja potkimista, ja Sasta-
malan poliisi kehottikin kaik-
kia neljää riitapukaria tarkas-
tuttamaan vammansa terveys-
keskuksessa. Kinastelun syystä 
ei ole tietoa.

Varas vei 
autosta stereot 
Sastamalantiellä
Sastamalantielle bussipysäkil-
le pysäköidystä henkilöautos-
ta vietiin sunnuntaiaamuna 
stereot. 

Konna pääsi auton sisään 
rikkomalla takaikkunan lin-
ja-autopysäkin liikennetolpal-
la. Stereoiden lisäksi varas sai 
matkaansa vahvistimet. 

Ohikulkija ilmoitti tapah-
tuneesta poliisille. Tapaus on 
sattunut sunnuntaiyönä klo 
2.50-7-30 välisenä aikana.

Kaksi kärähti ratista 
Punkalaitumella
Poliisi tavoitti viikonvaihtees-
sa Punkalaitumelta kaksi rat-
tijuoppoa. Ensimmäinen alko-
holin vaikutuksen alaisena au-
toillut kuljettaja jäi kiinni lau-
antaina alkuillasta klo 18.30 
Lauttakyläntiellä. Henkilöau-
tolla liikkeellä ollut mies pu-
halsi alkometriin 2,92 promil-
len lukeman.

Toinen rattijuoppo jäi vir-
kavallan haaviin Urjalantiel-
lä sunnuntaina klo 15.55. Au-
toilija ajoi ensin poliisia pa-
koon kovalla ylinopeudella. 
Mies kaasutteli 80 km/h, vaik-
ka tiellä on neljänkympin no-
peusrajoitus. 

Kun poliisi tavoitti miehen, 
tämä puhalsi alkometriin 1,36 
promillen lukeman. Tapausta 
tutkitaan törkeänä rattijuopu-
muksena, törkeänä liikenne-
turvallisuuden vaarantamise-
na ja kulkuneuvon kuljettami-
sena oikeudetta.

POLIISIN PIIRISTÄ Salokunnan ja Tervamäen 
koulut lakkautetaan
Sastamalan kaupunginval-
tuusto käsitteli koulujen lak-
kauttamista jo kolmannen 
kerran. 

Joulukuussa tehty koulujen 
sulkemispäätös ei ollut lain-
voimainen kokoomusvaltuu-
tettujen väärän sisääntulo-

järjestyksen vuoksi. Kaupun-
ginhallituksen ehdotus voitti 
Keskustan Olavi Vinhan eh-
dotuksen opetuksen jatkumi-
sesta Salokunnan koulussa ää-
nin 40 - 17 ja Tervamäen kou-
lun jatkoaika torpattiin äänin 
31 - 23. 

Kokemäki sanoi 
ei Posekille
Alueviesti

Kokemäen kaupunginvaltuus-
to päätti kieltäytyä Porin Seu-
dun Kehittämiskeskuksen tar-
joamasta sopimuksesta äänin 
23 - 12. Kokemäki olisi voi-
nut lähteä mukaan Posekin 
toimintaan niin sanottuna re-
surssoivana kuntana, jolloin 
kaupungin elinkeinoasiamies 
olisi siirtynyt Posekin palve-
lukseen ja pitänyt kahdesti 
viikossa vastaanottoa kaupun-
gintalolla. Kaikki Posekin pal-

velut olisivat olleet sopimuk-
sen myötä kaupungin käytet-
tävissä. 

Posekiin liittymistä puol-
tavien näkemyksen mukaan 
Kokemäen elinkeinopolitiik-
ka kaipaisi Posekin mukanaan 
tuomia vaihtoehtoja. Vastus-
tajien mukaan Posek-yhteis-
työ tulisi liian kalliiksi, eivätkä 
paikallisen yrittäjäyhdistyk-
sen hallituksen jäsenet kaipaa 
muutoksia elinkeinoelämän 
nykyisiin palveluihin ja käy-
täntöihin.

Lisä- ja jatkorahoitusta 
Kirjan Keskus -hankkeelle
Maakuntahallitus myönsi Sas-
tamalan kaupungille lisä- ja 
jatkorahoitusta Kirjan Keskus 
-hankkeen toteuttamiseen Eu-
roopan aluekehitysrahastos-
ta ja valtion rahoitusosuutena 
yhteensä 390 225 euroa.

Hankkeessa peruskorja-
taan Sastamalassa sijaitseva 
ns. Bäckmanin talo.

Valtakunnallinen kirjan 
Keskus on yksi Pirkanmaan 
kulttuurin toimenpideohjel-

massa mainitusta viidestä kär-
kihankkeesta.

Länsi-Suomen lääninhal-
litus on rahoittanut hanket-
ta vuosina 2008-2009 yhteen-
sä 530 250 euroa. Aluehallin-
touudistuksen jälkeen ope-
tusministeriön hallinnonalan 
alaiset hankkeen ovat siirty-
neet Pirkanmaan liiton rahoi-
tettaviksi.

Hanketta rahoittaa myös 
Pirkanmaan ELY-keskus. 
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KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 18.6.  Oinaanojan Leipomo 9-16, 
 Yläneen Perinneliha 9-17 
LA 19.6. Pyymäen Leipomo 9-15 
 

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
KE 16.6. Aallon Leipomo 9-16, 
PE 18.6. Pyymäen Leipomo 9-16
PE 18.6. Arin Kalatuote 9-17
LA 19.6. Porin Leipä 9-15
LA 19.6. 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%)

Kivikylän
GRILLILUUT
n. 1 kg

Atria
GRILLISALAATIT
• Hedelmäinen
• Sinappinen
380 g399

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

Säästömarketin 
kesäiset tarjoukset 

16.-22.6.2010

Valio 
OLTERMANNI
9 %
800 g 599

pkt
(7,49 kg)
Norm. 10,90

Tarjoukset ovat voimassa 16.-22.6.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

Yks. 1,89 (3,95 kg)

Suomalainen
VARHAISPERUNA

099
kg

TO-SU!
Tuore Norjan
LOHIFILEE
• Erä

790
kg

Abba
KESÄSILLI
250 g

249
prk
(9,96 kg)
Norm. 2,99

079
kg

Golden Star
RYPSIÖLJY
1 L

169
pll
(3,18 L)
Norm. 2,15

Panda
LAKUMIX ja
SUKLAAMIX
-makeispussit
220-330 g

189
pss
(5,73-8,59 kg)

Rexona roll-on
DEODORANTTI
50 ml
• ERÄ! 199

kpl
(39,80 L)

395
pll
(26,33 L)
Norm. 4,75

Ajax
KÄSITISKIAINE
500 ml

099
pll
(1,98 L)

Sherlock Holmes
-DVD
• Julkaisu 16.6.!

1490
kpl

Emilia
TALOUSPAPERI 
16 rll ja
Soft Embo
WC-PAPERI 
32 rll 
yhteishintaan

1490

Nokian Paperin 
PAPERIMYYNTI PE 18.6. 
klo 9-17 molemmissa 
myymälöissä 

Alkaen KE

Säästä 45 %

Axe
DEODORANTTI
-SPRAY
150 ml
• ERÄ!

300
2 rs

Espanjalainen
MINIVESIMELONI

Kevätkylvöt siunattiin Eräperkossa
Pauliina Vilenius

Kevätkylvöjen siunaaminen on 
vanha kirkollinen perinne, jon-

ka alku juontaa juurensa kes-
kiajan kirkolliseen elämään. 
Kevätkylvöjen siunaaminen on 
yleistynyt viime vuosina. Ou-

tan jälleen kappalaisen pestis-
sä täällä”, Sorva aloitti puheen-
sa. Hän kertoi, kuinka työmat-
koillaan Niinisaloon on saanut 
katsella miten luonto herää. 
Kaikki ympärillä on kasva-
nut silmissä ja alkanut viher-
tää. Sorva palasi puheessaan 
lapsuuteensa ja kertoi, kuinka 
puutarhurin poika oli joutunut 
töihin. Kasvihuoneessa kasva-
neista tomaateista piti nyppiä 
varkaat pois, jotta sato varmis-
tettaisiin. ”Kaikessa kasvatta-
misessa pätee sama asia. Kaik-
kea kasvattamista pitää pitää 
hyvässä kunnossa. Jumalan Py-
hä Henki haluaa perata meistä-
kin varkaat pois, jotta sydämis-
sämme kasvaisi toisen huomi-
oimisen ja lähimmäisenrak-
kauden hedelmiä.”

Sorva pyysi siunausta sille 
työlle, jota maanviljelijät ovat 
tehneet, jotta vilja, joka on lai-
tettu alulle, kasvaisi ja tuot-
taisi hyvyyttä. ”Anna peltojen 
tuottaa hyvää hedelmää. Anna 
kasvu kaikelle sille, mitä vilje-
lemme. Anna hyvät hedelmät 
puutarhoihin ja koteihin, an-
na sydämen herätä kasvuun,” 
Sorva pyysi.

Ensi vuonna 
uudestaan
Kevätkylvöjen siunauksella on 
pitkät perinteet Keikyässä. Sen 
paremmin Olavi Sorva kuin 
Eräveikkojen jäsenetkään ei-
vät osaa antaa tarkkaa vuosi-
lukua, jolloin tulevan sadon 
siunaustilaisuudet on aloitet-
tu. Maanantai-iltana paikal-
la olleiden joukosta joku pää-
si laskuissa 15 vuoden taakse. 

Perinne tulee jatkumaan 
ensi keväänä. Olavi Sorva ja 
Eräveikkojen edustajat ovat jo 
suunnitelleet seuraavan vuo-
den tapahtumaa. Silloin tar-
koitus on pitää Eräperkossa 
sunnuntain jumalanpalvelus, 
jonka yhteydessä kylvöjen siu-
naus toimitetaan. 

Kevätkylvöjen siunauksen Keikyän Eräperkossa 
toimitti virkavapaalla oleva Keikyän kappeliseura-
kunnan kappalainen Olavi Sorva. Hän toimii par-
haillaan sotilaspastorina Tykistöprikaatissa.

lun hiippakunnan mukaan siu-
naustilaisuuksien yleistymiseen 
on vaikuttanut muutama vuo-
si sitten hyväksytty Kirkollisten 
toimitusten kirja, johon lisättiin 
myös kylvöjen siunauksen kaa-
va. Myös toukosiunauksen ni-
mellä kulkeva tapahtuma muis-
tuttaa, että ihminen on teknolo-
giankin aikakaudella luonnon ja 
Luojan armoilla. 

Anna kaiken kasvaa
Keikyässä kevätkylvöjen siu-
naus suoritettiin maanantai-
iltana. Paikkana oli Eräperko 
ja tilaisuuden järjestivät yh-
teistyössä Metsästysseura Kei-
kyän Eräveikot ry sekä Keiky-
än kappeliseurakunta. Siuna-
uksen toimitti virkavapaalla 
Keikyän kirkkoherran virasta 
oleva Olavi Sorva, joka vielä 
kuukauden verran työskente-
lee sotilaspastorina Tykistöp-
rikaatissa. 

”Tuntuu kotoisalta olla Kei-
kyässä. Syyskuun alussa aloi-

Liikuntakeskus 
KuntoileVille 

SASTAMALAAN!
Liikuntakeskus Pinkki & Pantteri liittyy 
Liikuntakeskus KuntoileVille – ketjuun 

kesäkuun alussa ja tämän myötä 
asiakkaat saavat uusia palveluita.

Kesäkuun ajan jäseneksi liittyminen 30 € 
(normaali 50 €), sisältäen kaksi ilmaista 

tutustumisviikkoa ja liittymislahjan. 
Jäsenmaksu peritään vain kerran, 

eikä se sido sinua mihinkään, vaan olet vapaa 
valitsemaan ne palvelut, jotka haluat jäsenhintaan.

Kesäkuun aikana liittyneiden kesken 
arvomme viisi 100 € arvoista lahjakorttia.

liikuntakeskuskuntoileville.fi
Torikatu 1, 38200 Sastamala
sastamala@liikuntakeskuskuntoileville.fi 
puh 045-2332677 ja 03-5143173
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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 0400 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 0400 toimitus@alueviesti.fi 

Päätoimittaja 
Maija 
Latva 
010 229 0411

Uutispäällikkö 
Hannu 
Virtanen
010 229 0417

Toimittaja
Marianna
Langenoja
010 229 0419

Toimittaja
Jorma 
Vesterholm
010 229 0421

Myyntipääl-
likkö Eeva 
Rasinperä
010 229 0413

Myyntineuvot-
telija Jerry 
Stenberg
010 229 0412

Myyntineuvot-
telija Heli 
Suominen
010 229 0414

Myyntineu-
vottelija 
Sanna Hasu
010 229 0415

Toimittaja
Minna 
Isotalo 
010 229 0418

Ilmoitukset 010 229 0400 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/pmm
- väri-ilmoitus 1,75/pmm

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

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

Hintoihin lisätään alv 22 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy
toimitusjohtaja Sami Latva
010 229 0410

Sivunvalmistus
Keskuskuva Ky, Sastamala

Painopaikka
Allatum Oy, Pori

Pääkirjoitus 16.6.2010

JSN

Skanskan ja Pentti Setälän toimesta kaksi taloa Lauttakyläntielle

Huittisiin nousee uusia kerrostaloja
  Kaupunginhallitus hyväksyi keskustatontin kaavamuutoksen

Minna Isotalo

Osoitteeseen Lauttakyläntie 
3, Huittisten ydinkeskus-
taan nousee lähitulevaisuu-
dessa todennäköisesti kak-
si 5-kerroksista asuintaloa. 
Skanskan omistuksessa ole-
van tontin pinta-ala on 4361 
ja kokonaisrakennusoikeus 
4360 neliömetriä.

”Meillä on ollut aiem-
minkin suunnitelmia ker-
rostalojen rakentamisek-
si kyseiselle tontille, mut-
ta hanke vaati asemakaavan 

virittämistä meidän kan-
naltamme toimivampaan 
suuntaan”, Skanska Talon-
rakennus Oy:n Länsi-Suo-
men aluepäällikkö Kari 
Lindroos selvittää. 

Skanskan perusperiaat-
teisiin kuuluu Linroosin 
mukaan tarjota ostajille hy-
vältä paikalta järkevähintai-
sia asuntoja. ”Paikallistun-
temusta hankkeeseen on 
tuonut huittislainen Pent-
ti Setälä, joka on sijoittajan 
ominaisuudessa tässä mu-
kana”, Lindroos kertoo.

Asumiskohteen ennak-
komarkkinointi alkaa Lind-
roosin mukaan elokuussa, ja 
rakennustöiden aloittami-
nen puolestaan riippuu sii-
tä, miten paljon kiinnostus-
ta asunnot herättävät. ”Ra-
kentaminen päästään tarvit-
taessa aloittamaan nopeasti, 
todennäköisesti syksyn ai-
kana”, Lindroos sanoo.

Lindroos arvioi, että kah-
den viisikerroksisen kerros-
talon rakentaminen muut-
tovalmiuteen vie aikaa vuo-
den päivät. 

5. kerros edellytti 
kaavamuutosta

Tulevalla rakennusalueel-
la on voimassa asemakaa-
va, jonka mukaan tontti on 
enintään neljäkerroksisten 
rakennusten korttelialuet-
ta. Kaavasuunnittelija Ul-
la Ojala Huittisten tekni-
sestä palvelukeskuksesta 
kertoo, että viisikerroksis-
ten kerrostalojen istuvuut-
ta kaupunkikuvaan testat-
tiin useiden havainneku-
vien välityksellä. ”Kaava-
muutosprosessissa haluttiin 

kaupungin taholta varmis-
taa, että suunnitellut raken-
nukset soveltuvat ympäröi-
vään rakennuskantaan ja 
kaupunkikuvaan.”

Kaavamuutoshakemuk-
sen käsittelyprosessiin liit-
tyen kaupunginhallitus 
pyysi lausunnot Satakun-
nan pelastuslaitokselta, 
ympäristö- ja rakennuslau-
takunnalta sekä tekniseltä 
lautakunnalta. Tontin vesi- 
ja viemäröinti tullaan saat-
tamaan ajan tasalle kerros-
talojen viemärirasitusta 
ajatellen.

Kaupunginhallituksen 
maantaina hyväksymä kaa-
vamuutosehdotus siirtyy 
kaupunginvaltuuston pää-
tettäväksi.

TaimiSanteri ei 
mahdu samalle 
tontille
Lauttakylänkatu 3:ssa on jo 
kymmenkunta vuotta toi-
minut puutarha-alan yritys.  
TaimiSanterina tunnettu El-
län Kukka ja Taimi Ky jou-
tuu rakennushankkeen to-
teutuessa etsimään uusia lii-
ketiloja, sillä Skanska irtisa-
noo yrittäjän kanssa tehdyn 
vuokrasopimuksen. Yrittä-
jälle Skanskan suunnitelmat 
tulivat yllätyksenä. 

”Taimimyymälän pitä-
minen tuskin loppuu, mut-
ta siinä mielessä harmittaa, 
että tämä on ollut ihan eh-
doton paikka harjoittaa lii-
ketoimintaa”, Alpo Ellä to-
teaa.

Arkkitehti Oy Asmalan laatima alustava havainnekuva Lauttakylänkatu 3:sta.

Tältä Lauttakylänkadun tontti näyttää nyt. Skanska sanoo taimimyymälän vuokrasopimuksen ir-
ti hankkeen toteutuessa. Kuva: Marianna Langenoja.

Vähempikin 
puhe riittäisi

A
amulehden Sastamalan aluetoimitta-
ja kirjoitti viime sunnuntaina kolumnis-
saan Sastamalan öisistä päätöksistä ja 

osui suoraan asian ytimeen. Niille, jotka eivät ole 
kolumnia lukeneet, kerrottakoon, että kirjoitta-
ja kyseli, ovatko valtuutetut ylipitkien kokousten 
loppumetreillä enää riittävissä hengen- ja ruu-
miinvoimissa päättämään kotikaupunkinsa tär-
keistä asioista.

Sitä sopiikin pohtia. Maanantaina kokoontunut 
valtuusto lopetti kokouksensa tiistaina noin kel-
lo 02.35 kokoustettuaan noin kahdeksan ja puoli 
tuntia, ja valtuutetuilla tietysti oli takanaan täy-
si työpäivä.

Kaupunginvaltuuston listalla oli monia merkit-
täviä asioita, kuten vanhustenhuollon palvelura-
kenneselvitys, Sastamalan keittiöhankkeen toi-
mintamalli,  työterveyshuollon alueellisen liike-
laitoksen perustaminen, rautatieasema-alueen 
ostaminen, menettelytapavirheeseen kaatunut 
kyläkoulujen lakkautuspäätös sekä suunnitelma 
Sastamalan kaupungin ja Suomen kirjainstituu-
tin säätiön museotoiminnan kehittäminen.

Sastamalassa luottamushenkilöt eivät kolmen 
tunnin jälkeen saa korotettua kokouspalkkiota, 
kuten jossakin muissa kunnissa. Jos saisi, maa-
nantai olisi ollut kaupungille kallis päivä. 

Valtuutetut on valittu tekemään kuntalaisia kos-
kevia, tärkeitä päätöksiä. Siitä heille kiitos. Toi-
veitakin sinne suuntaan olisi. Joidenkin poliitik-
kojen pitkän yksinpuhelun jälkeen täytyy oikein 
kysyä itseltään, että missä oli jutun juoni. Ja sit-
ten on niitä, jotka puhuvat vähän, mutta asiaa. 

Puheoikeutta en tietenkään halua rajoittaa, mut-
ta jonkinlainen linja kannattaisi ottaa, että tule-
vaisuudessakin ehdolle uskaltaa lähteä henkilöi-
tä, joita kiinnostaa kotikunnan kehittäminen. 
Luottamustoimet kun ovat vapaaehtoisia, mut-
ta haukkaavat silti osan meille kaikille tärkeäs-
tä vapaa-ajasta.

Maija Latva

Ihana kesä 
on täällä!

Alueviestin liitteenä oleva kesälehti 
esittelee laajan jakelualueemme mo-
nipuolista tarjontaa kattavasti, mut-
ta käy myös merta edempänä. Olem-
me maistelleet makkaroita ja selvit-
täneet, missä lemmikkisi voisi lo-
mailla. 

Eikä kuninkaallisiakaan tarvitse 
lähteä Ruotsiin asti katsomaan....
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Laviaan on suunnitteilla 
siirtolapuutarha

Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, Lavian 
kunnalla on ensi kesänä tarjota kiinnostuneille siir-
tolapuutarhatontteja. Kunnanjohtaja Pekka Heino-
nen kertoo, että kunnalla on käyttökelpoisia tontte-
ja, mutta myös yksityisten maanomistajien kanssa 
tullaan neuvottelemaan. 

Mökkiläisiä tavoitellaan isoista kaupungeista ai-
na Helsinkiä myöten.

Sivu 11

Putajan palanut 
baari purkuun

Putajan palanut baari on herättänyt 
närää kylässä parin vuoden ajan. Sas-
tamalan kaupunki on viimein ottanut 
ensimmäiset askeleensa päästäkseen 
rötisköstä eroon. Putajassa ihmetel-
lään, miksi Sastamala otti vasta nyt 
asian hoitaakseen, vaikka kyläyhdistys 
on painostanut kaupunkia jo pitkään.

Sivu 10
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Pyhän Olavin kirkon liepeiltä 
etsittiin muinaisjäännöksiä

  Ennen kirkon saniteettitilan liittämistä 
 viemäriverkostoon halutaan varmistaa, 
 ettei putken alle jää arvokasta kulttuuriperintöä. 

Marianna Langenoja

”Kyllä ihme olisi, jos tällä alu-
eella ei olisi yhtäkään rauta-
kautista muinaisjäännöstä”, 
arkeologisia kenttätöitä Sas-
tamalassa johtanut tutkija 
Riikka Tevali pohdiskeli vii-
me viikolla Sastamalan Pyhän 
Olavin kirkon kupeessa. Hän 
epäili, että jos resurssit riittäi-
sivät tutkimiseen, voisi kirkon 
etupuolelta löytyä vaikkapa 
vanhoja veneitä 1500-luvul-
ta tai entisiä laiturinrakentei-
ta. Arkeologin näkökulmasta 
paikka näyttää hedelmällisel-
tä rautakautiselta maastolta.

Tevali oli yksi kolmesta Sas-
tamalaan rantautuneesta mu-
seoviraston meriarkeologista, 
jotka tulivat viime viikon ajaksi 
etsimään Rautavedestä veden-
alaista kulttuuriperintöä. Tut-
kimukset suoritettiin Vanhan-
kirkonniemen rannoilla aivan 
Esko Pirasen maatilan kupees-
sa, jonne on tarkoitus vetää vie-
märilinja lähitulevaisuudessa. 

Viemärilinja kuuluu Van-
hankirkonniemen alueen vesi-
huoltohankkeseen, jonka tar-
koituksena on saada saniteet-
titilat Pyhän Olavin kirkolle. 
Pirkanmaan maakuntamuse-
ossa kuitenkin heräsi huoli sii-
tä, että viemärilinja saattaa tu-
hota merkittäviä historiallisia 
muinaisjäännöksiä. ”Ja nyt me 
olemme sitten tutkimassa, että 
onko siellä veden alla mitään 
merkittävää”, Tevali selvensi. 

Meriarkeologinen 
tutkimus on kallista
Tutkimukset suoritettiin kai-
kuluotaimen avulla, joka pal-
jastaa näytölle kaiken veden 
alla olevan varjoina ja kohou-
mina. Putken alle jäävä linja 

Pyhän Olavin kirkolle suunnitellaan uusia saniteettitiloja ja viemäröintiä. 
Putket on tarkoitus vetää historiallisesti arvokkaan vesistön lävitse. Arkeolo-
gi Riikka Tevali osoittaa linjan, johon putki lasketaan. 

Arkeologit Juhani Gradistanac (vasemmalla) ja Petteri Liesvuori tunnusteli-
vat vedenpohjaa. He myös sukelsivat ja tutkivat viemäröintialueen kaikuluo-
taimen avulla mahdollisten muinaisjäännösten varalta.  

tarkistettiin myös näppituntu-
malla, eli sukeltamalla pohjal-
le. Rannalla olevat kaislikot ja 
liejut tutkittiin pitkän rautati-
kun avulla pohjan rakennetta 
tunnustellen. Mitään ei kui-
tenkaan löytynyt, eikä kapean 
tutkimusalueen suhteen juu-
ri ollut suuria odotuksiakaan. 

”Me vähän veikkasimme-
kin, ettei juuri tuosta kohtaa 
taida mitään löytyä. Siinä on 
hyvin matalaa vettä, joten jos 
sinne jokin hylky tai muu olisi-
kin jäänyt, se todennäköises-
ti olisi tuhoutunut. Myös aal-
lot, jää ja esimerkiksi ankkurit 
saattavat tuhota muinaisjään-
nöksiä. Naapuritalon isäntä 
kertoi, että joskus lahdessa on 
ollut vain 70 senttiä vettä, eikä 
silti pinnan alta ole paljastunut 
mitään”, Tevali kuvaili. 

Hän vielä huomautti, että 
kirkkoon on muutenkin kul-
jettu aina eri kautta, joten ve-
neiden hylkyjä ei ehkä sen-
kään vuoksi löydetty. ”Kirkon 
toisella puolella jotain voisi-
kin olla, mutta meriarkeologi-
nen tutkimus on niin kallista, 
ettei siihen viitsitä investoida”, 
tutkija päivitteli. Lahden tutki-
mustyön kustannuksista vas-
tasi Sastamalan Vesi. 

apuavaihdevuosiin.fi

Huittisisten kaupungin 
toimintavuosi 2009

  Tarkastuslautakunta arvioi, miten 
 asetetut tavoitteet toteutuivat
Minna Isotalo

Vuoden 2009 alusta toteutui 
Huittisten ja Vampulan kun-
taliitos sekä terveyskeskus-
kuntayhtymän toimintojen 
siirtyminen Huittisten kau-
pungin perusturvan vastuul-
le. Tarkastuslautakunta arvi-
oi kyseisten rakennemuutos-
ten tapahtuneen varsin onnis-
tuneesti.

Kaupungin väestömääräl-
le asettamaa positiivista kehi-
tystavoitetta ei sen sijaan ai-
van saavutettu, sillä Huittisten 
asukasluku pieneni viidellä 
henkilöllä, 10 700 asukkaa-
seen. 

Työllisyystilanne koheni 
hieman viime vuonna, ja työt-
tömyysprosentti 8,2% oli ta-

voitteiden mukainen. Valta-
kunnallinen työttömyysluku-
jen keskiarvo oli huhtikuussa 
2009 8,4%.

Uusia yrityksiä 23

Elinkeinoelämän yhtenä ta-
voitteena oli 50 uuden yri-
tyksen perustaminen Huit-
tisiin. 

Uusia yrityksiä syntyi 23, 
joista 8 Porin Seudun Yri-
tyspalvelu ry:n (Enter) kaut-
ta. Uusista yrityksistä 35% oli 
Enterin asiakkaita, tavoitellun 
60% osuuden sijaan.

Yhteistyö Porin Seudun 
Kehittämiskeskus Oy:n (Po-
sek) kanssa on ollut kaupun-
gille keino tavoitella elinkei-
nopoliittisen kehityksen te-
hostumista. 

Tarkastuslautakunta kaipa-
si tarkennusta siihen, miten 
tuottavia Posekiin satsatut pa-
nostukset viime vuonna lopul-
ta olivat.

Vanhustenhuollon 
strategia päivitettävä
Sosiaali- ja terveysasioissa 
tarkastajat kiinnittivät huo-
miota muun muassa siihen, 
että erityistä tukea vaativi-
en lasten päivähoitoryhmän 
kooksi oli määritelty 17 lasta, 
mutta elokuussa pienennetty 
ryhmä kasvoi normaalin päi-
vähoitoryhmän (21 lasta) ko-
koiseksi. 

Vaikka uuden kuljetuskor-
tin käyttöönottoa suunnitel-
tiin, niin vaikeavammaisten 
kuljetuskäytäntöjen kehittä-

misessä ei viime vuonna ta-
pahtunut edistymistä. 

Ta r k a s t u s l aut a ku nt a a 
huolestutti myös vanhusten-
huollon strategian päivittä-
misen siirtyminen vuodel-
le 2010. 

Vanhustenhuollossa hen-
kilöstön sairauspoissaolo-
jen määrä on korkeampi kuin 
kaupungin muissa henkilöstö-
ryhmissä. 

Tarkastuslautakunnan mu-
kaan työn erityinen fyysinen 
ja henkinen kuormittavuus tu-
lee huomioida resurssien riit-
tävyydessä ja työhyvinvoin-
nista huolehtimisessa nykyis-
tä paremmin.

Talous tasapainossa
Huittisten kaupungin talou-
dellinen asema on vuoden 
2009 aikana parantunut olen-
naisesti. 

Tilikausi muodostui selväs-
ti ylijäämäiseksi, minkä ansi-
osta voitiin paikkailla aiempi-
en vuosien alijäämää. 

Tuloksen arvionnissa on 
tarkastuslautakunnan mu-
kaan huomioitava, että kun-
taliitosavustus, poikkeuk-

sellisen suuret omaisuuden 
myyntivoitot sekä terveys-
keskuskuntayhtymän pur-
kamisesta saatu fuusiovoit-
to ovat luonteeltaan poikke-
uksellisia tuloeriä kaupungin 
kassaan.

Lainakanta ennallaan
Huolimatta hyvästä tulorahoi-
tuksesta, kaupungin lainakan-
taa ei onnistuttu pienentä-
mään. 

Tarkastuslautakunta koros-
taakin rahoituksen ja maksu-
valmiuden suunnittelun mer-
kityksen korostumista jatkos-
sa, organisaation laajentumi-
sen ja suurten investointien 
vuoksi. 

Menojen hallintapyrki-
myksissä kaupungin isät on-
nistuivat, mutta taloussuun-
nitelussa ja budjetoinnin 
yksityiskohdissa on lauta-
kunnan mielestä vielä paran-
nettavaa.

Huittisten juoksuvauh-
ti oli jokseenkin koh-
dallaan vuonna 2009. 
Kuva: Marianna Lan-
genoja.

Me tarjoamme näille neljälle henkilölle vuoden VIP-kortit (arvo 650 €) 
vastineeksi siitä että mainoksissamme seuraamme vuoden ajan 

heidän projektiaan ”loppuelämäksi kuntoon”. 

Jos sinä siis koet olevasi tavallinen ihminen, haluat nauttia elämästäsi 
enemmän ja yksinkertaisesti haluat saada itsesi kuntoon, niin jätä 

vapaamuotoinen hakemuksesi/esittelysi osoitteeseen

Kerro meille siis miksi juuri sinä olet se oikea tavallinen ihminen.
Hakuaika päättyy 30.6.2010!

Arvomme 
kaikkien hakijoiden 

kesken kolme 
100 €:n lahjakorttia!

? ? ? ?

Etsimme juuri sinua!

Etsimme neljää tavallista ihmistä,
jotka haluavat loppuelämäksi 

kuntoon!

liikuntakeskuskuntoileville.fi
Torikatu 1, 38200 Sastamala
sastamala@liikuntakeskuskuntoileville.fi
puh 045-2332677 ja 03-5143173
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Heinon leipomon lounasravintola 
laajentui 50 asiakaspaikalla

 Pyhän Olavin kirkko tuo kesäaikaan joka päivä bussilastillisen ruokailijoita 

 Maija Latva

Viime viikon keskiviikkona 
sastamalalaisen Heinon lei-
pomon myymälä ja lounasra-
vintola avautuivat jälleen asi-
akkaille. Laajennuksen jälkeen 
asiakaspaikkoja on sisällä 100 
ja terassillakin 30. Myös myy-
mälän tuotteet saadaan nyt pa-
remmin esille. ”Laajennuksen 
jälkeen meillä on entistä pa-
remmat mahdollisuudet myös 
erilaisten juhlien ja muiden 
tilaisuuksien pitämiseen”, Jus-
si Heino miettii.

Heinon mukaan kesä näyt-
tää kiireiseltä. ”Pyhän Olavin 
kirkon suunnattomasta suo-
siosta pääsee osalliseksi myös 
seudun elinkeinoelämä, meil-
läkin käy päivittäin vähintään 
yksi bussilastillinen ruokaili-
joita”, Heino kertoo.

Laajennuksen virallisia ava-
jaisia vietetään ylihuomenna 
perjantaina kello 18. Kaikil-
le avoimen tilaisuuden musii-
kista vastaa Päivi Vahela ja il-
lan juontaa Ilkka Nykänen.

Toiminta paisunut 
vuosien varrella

Heinon leipomo ja pitopalve-
lu on perustettu vuonna 1978. 
Toiminta alkoi ensin pienes-
sä mittakaavassa omakotita-
lon yhteydessä, kunnes vuon-
na 1984 rakennettiin nykyi-

nen leipomorakennus, jota on 
jo laajennettu kahteenkin ot-
teeseen. 

Heinon tuotteita on leipo-
momyymälän lisäksi myyn-
nissä lähiseudun vähittäiskau-
poissa. Osa liikevaihdosta tu-
lee myös pitopalvelutoimin-
nasta.

Perinteitä kunnioittaen

Jussi Heino pitää toiminnan 
kulmakivenä perinteisiä me-
netelmiä. ”Leivomme leivät, 
kakot, munkit ja pullat edel-
leen käsin. Samoin suositut 
karjalanpiirakkamme”, hän lu-
ettelee. ”Yksi hittituotteistam-

me on jo pitkään ollut lähialu-
een jauhoista leivottu ruislei-
pä”, Heino jatkaa.

Heinon leipomon lounas-
ravintolassa on arkisin tarjol-
la perinteistä kotiruokaa. ”Nyt 
mietimme myös myymälän 
pitämistä auki kesälauantai-
sin”, yrittäjä paljastaa.

”Nyt eletään mansikkaleivonnaisten sesonkiaikaa”, kertoo leipomoyrittäjä Jussi Heino.

  Heinon 
leipomo

  Perustettu vuonna 1978 
kotileipomona

  Leipomorakennus valmis-
tui vuonna 1984

  Tuotteet leivotaan käsin
  Laajennuksen jälkeen asia-
kaspaikkoja 100, terassil-
la 30

  Työllistää 13 vakituista 
työntekijää

  Tarjoaa myös pitopalvelua

Keittiöhanke etenee 
osakeyhtiömuodossa

  Suodenniemen ja 
 Puuhalan keittiöt jatkavat 
 valmistuskeittiöinä

 Minna Isotalo

Rakennettavaan Hopun kes-
kuskeittiöön tullaan suunnitel-
mien mukaan keskitettämään 
seuraavien aterioiden valmis-
tus: Vammalan aluesairaala ja 
terveyskeskuksen vuodeosas-
tot, Hopun vanhainkoti, Sasta-
malan alueen muut hoivayksi-
köt, kotipalveluateriat, Vamma-
lan alueen päiväkodit, Vamma-
lan, Äetsän ja Suodenniemen 
koulut, Äetsän ja Suodennie-
men alueiden päivähoitoyksi-
köt.  Hopun keskuskeittiön li-
säksi valmistuskeittiöiksi jäisi-
vät Mouhijärven yhteiskoulun 
keittiö, Sylvään koulun keittiö 
sekä Muistolan koulun keittiö. 

Puuhalan ja Suodenniemen 
koulut jatkavat todennäköi-
sesti valmistuskeittiöinä.

Valtuusto hyväksyi pitkään 
kestäneen keskustelun päät-
teeksi osakeyhtiömuotoisen 
toimintamallin äänin 54 - 4. 

Keskustan Ulla Yli-Hon-
gisto esitti lisäselvityksen toi-
mittamista valtuustolle, mutta 
ehdotus kaatui äänin 34 - 24. 

Sastamalan Ruoka- ja puh-
tauspalvelut Oy -nimisessä 
yhtiössä ovat osakkaina Sasta-
malan kaupunki, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri ja Sastama-
lan perusturvakuntayhtymä. 

Henkilöstö siirtyy uuden 
yhtiön palvelukseen liikkeen-
luovutusperiaatteen mukai-
sesti. 

Alustavan aikataulun mu-
kaan keskuskeittiön rakenta-
minen alkaa 2010 syksyllä ja 
rakennuskokonaisuus valmis-
tunee syksyyn 2011 mennessä. 

Poimintoja Sastamalan 
valtuustoaloitteista

 Alueviesti

Keskustan valtuustoryhmä 
muistuttaa kaupungin omis-
tukseen siirtyneen rautatie-
asema-alueen kehittämisen 
tärkeydestä. 

He toivovat ripeää suun-
nittelua ja nopeita toimia alu-
een kaavoittamiseksi, kustan-
nusarvion tekemiseksi yms. 
Mahdollisia käyttökohteiksi 
valtuutetut kaavailevat Her-
ra Hakkaraisen taloa, käsityö-
läisperinteitä, kahvila-ravinto-
laa ja perinnekylää. Yrityksen 
ja yhdistysten lisäksi yhteistyö 
VR:n kanssa voisi poikia esi-

merkiksi ”lättähattu” -liiken-
teen aloittamisen sesonkiai-
kana.

Vihreiden valtuustoryhmä 
teki aloitteen lapsiperheiden 
palvelutarpeiden ja -toiveiden 
kartoittamiseksi. 

Niukkenevien resurssien 
aikana palveluiden tulisi koh-
dentua oikein,  jotta palvelut 
ja asukkaat kohtaavat. Vihre-
ät toivovat kaupungin toteut-
tavan lapsiperheille suunna-
tun kyselyn, jolla selvitetään 
heidän näkemyksiään, koke-
muksiaan ja toiveitaan lapsi-
perheille suunnatuista palve-
luista.
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LISÄETUNA
KOTIINKULJETUS ILMAISEKSI! Viemme samalla vanhat pois!

500€20-JOPA
VÄHINTÄÄN

Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja. 1 hyvitys/talous. Kampanja voimassa 25.6.2010 saakka.

Kun ostat meiltä uuden 

KESÄKALUSTERYHMÄN

OTA 
VAIKKA 

KUVA 
KESÄKALUSTE-
RYHMÄSTÄSI

MUKAAN!

HYVITÄMME
VANHASTA KESÄKALUSTOSTASI

AIVAN HULLUT KESÄEDUT - TULE JA TEE elämäsi DIILI!

Fantti vuodedivaani.
Alk. New Anna -kankaalla 389,-. 
Saatavana useilla kangas- ja 
värivaihtoehdoilla.

MASKUSSA LAAJA VALIKOIMA VUODESOHVIA!

389,-VAIN
HINTA

NYT
elämäsi

Koskee yli 800 euron ostoja, kotiinkuljetus kaupunkialueella. 

Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja. Ei koske kylpytynnyreitä.

299,-
Sis. jatkopöytä 200 x 90 cm

New Derby

Superjatkopöytä ryhmä

Lisätuoli ryhmän ostajalle + 49,-

+ 4 kpl säädettäviä tuoleja

Tähän tarjoukseen ei vaihtohyvitystä.

DIILI
HINTASI 449,-

Venetsia ryhmä,
pöytä + sohva + 2 tuolia + pehmusteet.

Ruskea/beige 529,-, hyvitys esim. 80,-, diilihintasi 449,-.
Musta 579,-, hyvitys esim. 80,-, diilihintasi 499,-

699,-DIILI
HINTASI

Jessica mäntyryhmä.
Jatkopöytä 230 x 110 cm + 6 säätötuolia.

Väri pähkinä.

Säänkestävää mäntyä!

Pehmusteet 
myydään erikseen.

Pehmusteet 
myydään 
erikseen.

SUOMEN HALVIN!
Kreivitär ryhmä.
Pöytä + sohva 

+ 2 tuolia.
Tähän tarjoukseen 
ei vaihtohyvitystä.

179,-

VIIMEISET PÄIVÄT!

60- %jopa

MALLIPOISTOJA/VARASTOERIÄ

Tuotteet merkitty 

erikseen myymälöissä.

LOPPUUN-
MYYNTI

PATJAOSASTONMAAN SUURIN

UUDET HALVAT HINNAT KOTIINKULJETUKSELLA!
Kotiinkuljetus yli 800 euron
ostoihin sisäkalusteista.
Kotiinkuljetus kaupunkialueella.
Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja.

elämäsi DIILI

Vyöhykepussijousitettu jenkkisänky 160 x 200 cm. 
Sis. jalat, väri pähkinä. Valittavana kaksi eri jäykkyyttä, medium 
ja hard samaan sänkyyn. Petauspatjat myydään erikseen alk. 49,-.
Kuvan sijauspatja joustokankaalla, profi loidulla täytteellä ja 
pestävällä päällisellä 99,- (179,-).

-UNELMIEN VUODE

699,-(1095,-)

Vuoden 2010 mallit saapuvat, myymme vanhat patjamallit/varastoerät JOPA -60%!!  
MYYMÄLÄ TÄYNNÄ LÖYTÖJÄ! TULE JA HAE OMASI!

-mallisto 
 vaihtuu!

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

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

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

99,-DIILI
HINTASI

Derby pöytä ø 90 cm + 4 tuolia. 
Kovapuuta. 

Pehmusteet 
myydään 
erikseen.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Matias Eemil August Ahonen, 
Miika Heikki Johannes Leh-
timäki, Laura Elina Josefi ina 
Laine.
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Jukka Tapani Suontausta ja 
Miia Maisa Karoliina Vainio
KUOLLUT:
Paavo Rikhard Mäenpää 92 v., 
Sylvi Annikki Mäkitalo 90 v., 
Hilkka Anna-Liisa af Ursin 88 
v. Keikyä, Helmi Helena Kalli-
onkieli 86 v. Mouhijärvi, Hel-
mi Anne Maria Ylijoki 9 pv. 

Kellot kutsuvat kirkkoon
To 17.6. Sanajumalanpalvelus, 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 
klo 11, Paavilainen, Tampe-
reen Kirkontuvat osallistuvat 
jumalanpalvelukseen.
Su 20.6. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, karjalaisten kirkko-
pyhä, Paavilainen, Myllymäki, 
Vuoristo, kunniakäynti Karja-
laan jääneiden muistomerkil-
lä, kirkkokahvit, Vammalan 
srk-talo. Iltahartaus, Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkko klo 18, 
Airas-Laitila.
Kokoonnumme yhteen
Ke 16.6. Piknik Ikalankadun 
leikkipuistossa klo 17 alkaen.
Pe 18.6. Pyöräretki Liekove-
den ympäri, lähtö Vammalan 
srk-talon parkkipaikalta klo 6, 
paluu klo 9, omat eväät mu-
kaan, Airas-Laitila, Myllymä-
ki. Srk-piiri, Lantula-talo (Va-
tajant. 396) klo 13.15.
To 24.6. Hengellisten laulujen 
ilta Terttu ja Osmo Alakoskel-
la (Punkalaitument. 1571) klo 
18.
Pe 25.6. Juhannusjuhla, Vam-
malan srk-talon ranta klo 18.

Vauvauutisia
 Hanna Elomaa ja Kalle Salli 
Klamilan Sydänkylästä ovat 

saaneet 1.6.2010 pikkusiskon 
isoveli-Aatokselle Kymenlaak-

son keskussairaalassa.

Henna Koskinen ja Antti Kor-
pela Huittisista ovat saaneet 

poikavauvan 2.6.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Pirita ja Jan-Mikael Soinio 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 1.6.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Susanna Välimaa ja Jussi 
Juurijoki sekä isosisko Emma 

5 v. 9 kk Sastamalasta ovat 
saaneet tyttövauvan 4.6.2010 

VAS:ssa Vammalassa.

Tea-Susanna Liimatainen ja 
Tero Liimatainen sekä sisa-

rukset Hermanni 3 v. ja Aku 1 
v. Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 4.6.2010 VAS:ssa 
Vammalassa.

Elina Suutari ja Kim Friman 
sekä siskot Veera 1 v 8 kk ja 
Maria 8 v. Sastamalasta ovat 

saaneet tyttövauvan 4.6.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Raila Heikkilä ja Juha Helin 
Sastamalasta ovat saaneet 

tyttövauvan 29.5.2010 
VAS:ssa Vammalassa. 

Kappeliseurakuntien palvelu-
toimistot suljettu 28.6.-22.8.
Hautauksiin ja kirkollisiin toi-
mituksiin liittyvissä asiois-
sa palvelee Sastamalan seu-
rakunnan kirkkoherranviras-
to (Aittalahdenk. 12), avoin-
na ma-to klo 9-13.30, pe klo 
9-13.30 ja klo 15-17, p. 03-
5219090.

Karkun kappeliseurakunta
To 17.6. Sanan ja sävelen ilta, 
Karkun pappila (Riippilänt. 
354) klo 19.
Su 20.6. Messu, Salokunnan 
kirkko klo 18, Ylimys, Koik-
kalainen, kirkkokahvit.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 17.6. Lähetysseura Raija 
Ristimäellä (Aarikkalant.111) 
klo 14, Inkeroinen. Suomi me-
loo - tapahtuma Patsaspuis-
tossa (Myllyt.) klo 18, kesäsiu-
naus, Airas-Laitila, Veli-Matti 
Savijoki, lihakeittoa lähetyk-
sen hyväksi.
Ke 23.6. Kappeliseura Ruko-
ushuoneella (Vakint.) klo 19.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 20.6. Konfi rmaatiomessu, 
Kiikan kirkko klo 10, Pihla-
jamaa, Airas-Laitila, Mattila J. 

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 17.6. Vanhemman väen 
retki, lähtö klo 11 Suodennie-
men kirkon parkkipaikalta.  
Su 20.6. Konfi rmaatiomessu, 
Suodenniemen kirkko klo 10, 
Tuori, Järventaus, Mattila A. 

Nuoret ja nuoret aikuiset
Ke 16.6. Höntsäilyfutista Kaa-
lisaaren kentällä klo 19.30.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA
www.sastamala.svk.fi 

17.6. klo 18 Israel-ilta. Juda 
Bachanach, Keijo Lindeman, 
kahvitarjoilu.
18.6. klo 18-21 Varhaisnuorte-
nilta. Miika Halonen.
19.6. klo 19 Aikuistenilta. Mii-
ka Halonen.
20.6. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta. Miika Halonen.
22.6. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta. Miika Halonen.
Kirpputori Valonpilkku avoin-
na ti-pe 10-17 Pikkusuonkatu 
5 A:ssa.
La 19.6. klo 9-15 Juhannus-
markkinat Pikkusuonkatu 5 
pihassa. Tule myymään omia 
tavaroitasi ja varaa pöytä/pe-
räkärrypaikka ajoissa (5 eu-
roa) Päiviltä 044-5112907. 
Valonpilkussa kassipäivä (5 
euroa), tule tekemään löytöjä. 
Myynnissä myös kahvia, mak-
karaa, arpoja jne. Vapaakir-
kossa on avoimet ovet ja kai-
ken kukkuraksi mahdollisuus 
poniajeluun.

Lähde Suomen Vapaakirkon 
kesäjuhlille Helsinkiin linja-
autolla päiväksi la 3.7.. Matkan 
hinta noin 20-30 euroa henki-
löltä. Ota yhteys pian Hannu 
Vesaseen 044-5133540.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Pe 18.6. klo 18.30 Kesäseurat 
Kiikassa Vähähaaran kyläta-
lolla (Vehkakorventie) Antti 
ja Seija Kero, Raija Majanen ja 
Markus Malmivaara.
La 19.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu Karkun kirkossa Lasse 
Räty, Juha Heinonen.
Su 20.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu Karkun kirkossa  Erkki 
Koskenniemi.
Ti 22.6. klo 18.30 Sanan- ja 
rukouksenilta Huittisissa srk-
talolla, Helena-salissa.
Pe 25.6. klo 20 Juhannusaat-
toseurat, Mäki-Soinilla, Päivö 
Parviainen, Markus Malmi-
vaara, musiikki Katriina Mä-
ki-Soini ja Aino  Silveri sekä 
Antero Forss. Kahvi ja mak-
karatarjoilu.
Retki KL-päiville la 3.7. Huit-
tisten linja-autoasema 6.45, 
Keikyä  Uimahallin parkki 
7.00, Kiikka Uimahalli 07.15, 
Vammala srk- talo 7.30, il-
moittaudu 040-7569920 iltai-
sin, matkan hinta 15 euroa.

SLEY VAMMALA
La 19.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu Karkun kirkossa, toi-
mittaa Lasse Räty ja Juha Hei-
nonen.
Su 20.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu Karkun kirkossa, toi-
mittaa Erkki Koskenniemi.
Ma 21.6. klo 18 Kannelmies-
ten harjoitus Luther-talossa.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

La 19.6. klo 8.10 aamuhartaus 
Radio Mantassa, Päivi Valta-
mo. Klo 19 Kohtaaminen Kel-
lariKahvilassa. 
Su 20.6. klo 11 musiikkijuma-
lanpalvelus, Mattilan perheor-
kesteri, Ari Lepistö. 
Ke 23.6. klo 18 ylistyksen ja 
yhteyden ilta. Klo 19 rukous-
ilta. Mahd. rukousaiheet p. 
03-5112113 tai os. Vammalan 
Helluntaiseurakunta, Vari-
konkatu 10, 38210 Sastamala. 
Puhelinhartaus p. 03-5142829. 
Ke-su 23.-27.6. Helluntai-
herätyksen juhannuskonfe-
renssi Keuruulla Iso Kirja –
opistolla. Tiedot ohjelmas-
ta ja suorista kuvalähetyksistä 
os. www.juhannuskonferens-
si.fi . Bussi konferenssiin läh-
tee Helluntaikirkon pihasta la 
26.6. klo 7:00. Ilmoittautumi-
set ensi tilassa p. 0400-336183/
Kuusisto.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 16.6.klo 18.30 miestenpii-
ri Savijoella.
To 17.6. klo 18 Patsaspuisto-
tapahtuma.
Pe 18.6. klo 18 K-13, klo 19.30 
nuortenilta.

Su 20.6. klo 13 rukoustilai-
suus, klo 14 Elämän lähteel-
lä. Rainer Lindeman, nuorten 
ylistysryhmä, kahvitarjoilu.
Ma 21.6. klo 19 rukousilta. 
Leo Salo.
Ke 23.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7.

Mouhijärvi
Ke 16.6. klo 19 lähetysilta.

THE RIVER SASTAMALA
To 17.6. klo 18 Yhteiskristil-
linen Israel-ilta Kiikan Uima-
hallin Maremmassa, mukana 
FIDAN Israel-koordinaatto-
ri Harri Gröger. Kahvitarjoilu. 
Olet sydämellisesti tervetullut.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Helvi Hagar Rönkä 101 v., 
Seppo Rudolf Kivistö 66 v., 
Ismo Tauno Johannes Haka-
la 65 v.

Pyhäpäivä:
Su 20.6. Klo 10 Messu ja 1. 
rippikoululeirin konfi rmaatio 
Huittisten kirkossa, Plit, Kul-
talahti, Herranen, Ruusumaa 
ja Uutaniemi.
Viikkotilaisuudet:
Ke 16.6. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puol., takka-
huone. Klo 19 Kesäillan harta-
us Ympäristöpuistossa (sateel-
la kirkossa), järj. Diakonia-
työn johtokunta.
Ti 22.6. Klo 18.30 Kansanlä-
hetyksen ilta Helena-salissa.
Ke 23.6. Klo 18 Rukousilta 
Israelin ja Suomen puolesta, 
takkahuone. Klo 19 Kesäillan 
hartaus Ympäristöpuistossa 
(sateella kirkossa), järj. Nuo-
risotyön johtokunta.
Juhannus:
La 26.6. Klo 10 Kansanlaulu-
messu Huittisten kirkossa, Her-
ranen, Salenius ja Honkanen.
Su 27.6. Klo 10 Messu Huit-
tisten kirkossa, Lähteenmäki, 
Salenius ja Honkanen. Mom-
molan srk-piiri avustaa. Klo 
18 Messu Huhtamon kirkos-
sa, Herranen ja Honkanen.
Tulossa:
Ti 29.6. Klo 18 ”Kenet minä 
lähetän?” – konsertti lähetys-
työn hyväksi Birgitta-salissa. 
Kahvitarjoilu.
Pe 16.7. Retki Vivamon Raa-
mattukylään, lähtö linja-auto-
asemalta klo 7.30, matkan hin-
ta: aikuiset 43e, 3-12-vuotiaat 
28e. Tied. ja ilm. 2.7. men-
nessä Satu Nissiselle p. 0400-
228280. Järj. Huitt. seurakun-
nat ja Huitt. seud. Krell.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KUOLLUT: 
Lauri Verneri Lahtila 83 v. 

Su 20.6. Klo 13 Konfi rmaa-
tiojumalanpalvelus, Plit, Hon-
kanen, Kultalahti, Ruusumaa, 
Vampulan kirkkokuoro.
Pe 25.6. Klo 20 Juhannusaaton 
juhla Saunakosken lavalla, pe-
rinteisesti puff etti, josta saa os-
taa kahvia, makkaraa ym. lä-
hetystyön hyväksi, juhannus-
kokko. Sirpa Honkanen ja An-
ne Luusua laulattavat kesäisiä 
lauluja.
La 26.6. Klo 19 Juhannuspäi-
vänä vanhan kirkon paikalla 
sanajumalanpalvelus, Herra-
nen, Honkanen. Ilkka Hosike 
kertoo vanhan kirkon histori-
asta, tänä vuonna 420-vuotis-
juhlavuosi.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Ke 16.6. klo 18.30 Alfa-kurssi 
Punkalaitumella.
To 17.6. klo 17.30 Kuorohar-
joitus.
Pe 18.6. klo 18-22 Rukous-
Asema Plikkain baarissa.
La 19.6. klo 15 Evästä elämään 
-tilaisuus, ruumiin ja hengen 
ravintoa, musiikkia, tarjoilua, 
ruokakassijako.
Su 20.6. klo 18 Paras on edes-
sä -tilaisuus, Esa-Pekka ja Soi-
le Mattila, Ari Lepistö, musiik-
kia, tarjoilua.
Ti 22.6. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 16.6. Lauluhetki TK:ssa 
klo 18, Pirjo T., 045-1234716. 
Osallistutaan rukoukseen Is-
raelin ja Suomen psta klo 18 
SRK-keskuksen takkahuo-
neessa. Ylistyslauluharjoituk-
set klo 19, Norppis.
To 17.6. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:ssa klo 17 
ja Ryhmäkoti 1:ssä klo 17.30, 
Marita, 040 8414122.
Pe  18.6. Naisten raamattupiiri 
klo 18 Tuomolassa, Lehtelän-
tie 131. Yht.kr. rukousasema 
päivystää klo 18-22 Plikkain 
baarissa, Risto Rytin katu 24.  
Nuorten ilta klo 20.
La 19.6. Mahtava ystävä- ke-
sätapahtuma vanhalla urheilu-
kentällä klo 17, musiikkia, to-
distuksia, draamaa, muurin-
piohjalettuja ym.
Su 20.6. Israel-ilta klo 18, Ju-
hani ja Vera Mattelmäki sekä 
matkalaiset, lähetysuhri. Ilta-
hetki Satakunnan vankilassa 
Huittisten osastolla klo 18.
Ma 21.6. Rukousilta klo 19, 
Bruce Grant. Tervetuloa!
Huom! La 3.7. Sastamalan va-
paasrk. järj. bussimatka Va-
paakirkon kesäjuhlille Hel-
sinkiin, lähtö Huittisista klo 7, 
paluu su klo 00.30, hinta 20-30 
e, tied. ja ilm. viim. 23.6. Han-
nu Vesaselle, 044 5133540.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: 
Toivo Vilho Tuomisto 92 v. ja 
Esko Tapio Sainio 81 v.
KASTETTU: 
Lumi Aino Elisabet Saari ja 
Jenniina Nea Josefi ina Mäkelä.

To 17.6. Kristillisten eläkeläis-
ten rukousilta srk-keskuksessa 
klo 18.
Pe 18.6. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Kenia-Japa-
ni lähetyspiiri srk-keskukses-
sa klo 18.
Su 20.6. Konfirmaatiomes-
su klo 10, Veikko Ruusuvuo-
ri, Paula Tuomisto. Nuoret lau-
lavat ja toimivat lukijoina. Eh-
toollispöytä kutsuu myös nuor-
ten omaisia, kummeja ja muita 
seurakuntalaisia. Pyydetään, 
ettei kirkossa valokuvata juma-
lanpalveluksen ja konfi rmaati-
on aikana. Lauluseurat ja pu-
he Rauhanyhdistyksellä klo 16.
Ma 21.6. Aamurukous srk-
keskuksessa klo 8. Raamattu-
piiri srk-keskuksessa klo 18.
Ke 23.6. Kaikille avoin sauna-
ilta Aittakarissa klo 18-20, il-
tahartaus klo 20, Jorma Ojala.
Juhannusaatto pe 25.6. Ju-
hannusjuhlat Aittakarissa klo 
18. Iloista aattoillan ohjelmaa 
kaikenikäisille. Kahvi, makka-
ranpaistoa, arvontaa, sauno-
mismahdollisuus. Linja-au-
tokuljetus klo 17 Tuohitori-
linja-autoasema-Vuollekoti. 
Kyytiin pääsee myös matkan 
varrelta. Paluukuljetus Aitta-
karista klo 21. Edestakainen 
kuljetus viisi euroa. Tervetu-
loa viettämään suvenjuhlaa!
Ti 13.7. Isovanhempien ja las-
tenlasten leiripäivä Aittakaris-
sa. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 2.7 mennessä Tiinalle p. 
040-7694264.
Muuta: 
Uusina pappeina ovat aloitta-
neet 13.6 Pirkko Järvinen puh. 
044-325 0103 ja Jorma Ojala 
puh. 040-773 4369.
Diakoniatyöntekijöiden vas-
taanotot kesäaikana: Koke-

mäellä ma ja to klo 9-10 p. 02-
5464410, Kauvatsalla ke klo 
9-11 p. 02-5561126. Muina ai-
koina sopimuksen mukaan. 
Diakoniatyöntekijät Tiina Kul-
ha-Hynninen p. 040-7694264 ja 
Johanna Salmi p. 040-8348023.

Kauvatsan alue:
Su 20.6. Messu klo 18, Jorma 
Ojala, Paula Tuomisto.
Ma 21.6. Yhteislauluilta van-
hustentalojen sisäpihalla klo 
18. Lauletaan hengellisiä lau-
luja ja virsiä sekä kansanlau-
luja. Paula, Johanna ja Valto 
Lehmuskoski, viulu.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Su 20.6. klo 11 Päivätilaisuus: 
Mauri Kuokkanen.
Ke 23.6. klo 18.30 Ylistyksen 
ja rukouksen ilta: srk:n sisaret.
Juhannuspyhinä ei tilaisuuksia! 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

Pe 18.6. klo 16-18 Lähetysto-
ri srk-talolla.
Su 20.6. klo 10 Messu, rovas-
ti Yrjö Tala.
Pe 25.6. Poikkeuksellisesti ei 
lähetystoria!
Pe 25.6. klo 19 Juhannusaat-
to Suvirannassa, kahvia, oh-
jelmaa, makkaraa ja arpajaiset.
La 26.6. klo 10 Sanajumalan-
palvelus.
Su 27.6. klo 10 Messu.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 16.6. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta, Jukka Mäkinen.
Pe 18.6. klo 19 Teetupa Lavian 
nuorisotalolla.
Su 20.6. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 21.6. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 23.6. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

Ke 16.6. klo 18 virsi-ilta kir-
kossa, tule laulamaan.
La 19.6. klo 12 ratsastusrip-
pikoulu 1:n konfi rmaatio kir-
kossa.
Su 20.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu.
Kirkkokuoron harjoitukset 
kesäaikana torstaisin klo 18.
EU- ruuan jako kirkkoherran-
viraston alakerran toimistossa 
21.-23.6. klo 9-12.
Ke 23.6. klo 18 virsi-ilta kir-
kossa.
Kirkkoherra Hautala lomalla 
21.6.-20.7.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen päättyy 31.7. lomak-
keita saa virastosta.
Sankarihautojen hoito: vkot 
25-26 Hanhijoenseudun ky-
läyhdistys.

Punkalaidun
KUOLLUT: 
Taisto Aatos Vuorinen 80 v., 
Valto Paavali Salonen 66 v. 

To 17.6. klo 7.05 Mantan har-
taus (Ketonen). Klo 8-12 lähe-
tyksen torikahvila torilla. Klo 
18 saunailta leirimajalla (Hie-
tanen). 
Pe 18.6. klo 7.05 Mantan har-
taus (Hietanen). Klo 10-12 I-
leirin lähetystunnit srk-talol-
la ja sen jälkeen konfi rmaatio-
harjoitus. 
La 19.6. klo 11 konfi rmaatio-
jumalanpalvelus kirkossa (Ka-
ro, avustaa Tulkki, Ketonen). 
Virret: 571: 1-3, 135, 511; 468; 
236; 513; 514; 517:1-2. 
Su 20.6. klo 10 Sanan juma-
lanpalvelus kirkossa (Tulkki, 
Ketonen). Virret: 207; 277:5; 
312:1-3; 502:1-; 312:6-7. 
Ma 21.6. klo 11.30 alkaa II-lei-
ririppikoulu leirimajalla, päät-
tyen pe 25.6. klo 11.30. 
To 24.6. klo 8-12 lähetyksen 
torikahvila torilla. 

Kuolleita Lämmin kiitos 
Teille kaikille, 
jotka kunnioititte 
rakkaamme
KAI NIEMISEN 
muistoa ja otitte osaa 
suruumme.

Omaiset

Seurakunta-
tietoja

Pe 25.6. klo 18 juhannusaa-
ton tilaisuus Museolla. (Tulk-
ki, Ketonen). 
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän 
jumalanpalvelus kirkossa (Karo, 
Ketonen). Klo 17 Kansanlaulu-
kirkko ja ehtoollinen Halkiva-
han kirkossa (Urjala hoitaa).
Su 27.6. klo 18 Kansanlaulu-
kirkko leirimajalla (Tulkki, 
Ketonen). Ei jumalanpalve-
lusta kirkossa!

Köyliö
KUOLLUT:
Seppo Taisto Juhani Lehtonen 
Euran seurakunnasta, 68 v.

Su 20.6. klo 10 messu kirkos-
sa, rov. Veijo Järvinen, Ketola. 
Järvisalilla ei kesäkahvitusta.
Ke 23.6. klo 13.30 päivähartaus 
Palvelukeskuksessa, Vuorinen.
La 26.6. klo 10 Juhannuspäi-
vän sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Järvisalin kesäkahvio 
klo 11-15.
Su 27.6. klo 10 messu kirkossa. 
Järvisalin kesäkahvio klo 11-15.
Lomat:
Seurakuntamestari Harri Pu-
sa vuosilomalla 21.6.-24.7. si-
jaisena Pekka Lehtiö p. 044-
5876325.
Diakonissa lomalla 28.6.- 18.7.
Yhteisvastuukeräyksen tuot-
to tänä vuonna oli 4174.70 e. 
Lämmin kiitos kaikille muka-
na olleille!

Säkylä
KASTETTU: 
Iina Maria Kristiina Kurtakko.

Ke 16.6. klo 18 kirkkokuo-
ron saunailta Pihlavan saunal-
la, aloitamme saunan edustalla 
hengellisten laulujen karaoke-
tilaisuudella jonne kaikki ter-
vetuloa, sateen sattuessa sisällä. 
To 17.6. klo 19 kirkossa ”Maan 
korvessa” –konsertti. Jukka 
Perko, saksofonit, Teemu Vii-
nikainen, kitara. Vapaa pääsy, 
ohjelma 20 e. Tervetuloa
Su 20.6. klo 10 konfi rmaatio-
messu kirkossa, I –rippileirin 
konfi rmaatio, Nieminen, Lai-
tala, Mäntynen, Aino Launto-
Tiuttu, Perko.
Ma 21.6. klo 17.30 naisten 
saunailta Pihlavassa.
Kirkkoherranvirasto avoinna 
ke 23.6. klo 9-13.30.
Pe juhannusaattona  25.6. klo 
18 kellotapulista soitetun ilta-
soiton jälkeen kahvit ja pieni 
ohjelmahetki seurakuntatalol-
la, Nieminen.  
La juhannuspäivänä 26.6. klo 
10 messu kirkossa, Nieminen, 
av. Isotalo, Junnila, alkoholi-
ton viini.
Su 27.6. klo 18 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Isotalo, Junnila.
Lähetystyö: 
Lähetyksen juhannustori torilla 
to 24.6. klo 8-12. Karjalanpiira-
koita, munkkeja ja arpoja. Lah-
joituksia vastaanotetaan aamul-
la torilla ja kirkkoherranviras-
tossa sen aukioloaikoina.
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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

Mukava kesätapahtuma 
kutsuu Huittisten 
vanhalle urheilukentälle
Mahtava ystävä -kesäta-
pahtuma järjestetään Huit-
tisten vanhalla urheiluken-
tällä lauantaina 19.6. kello 
17 alkaen. Tilaisuus jatkuu 
kello 22.30 asti. Ohjelmas-

sa on musiikkia eri ko-
koonpanoissa, pieniä pu-
heenvuoroja, draamaa, me-
hua ja muurinpohjalettuja 
sekä muuta hauskaa. Kai-
kenikäiset ovat tervetullei-

ta viettämään kesälauan-
tai-iltaa yhdessä ystävien 
kanssa. Järjestäjinä toimi-
vat Huittisten vapaaseura-
kunnan nuoret ja Huittis-
ten vapaaseurakunta.

Ilosanomaa Kiikoisten 
purpurien aikaan
Kiikoinen nousee jälleen 
julkisuuteen Purpurien ai-
kaan.  Tänä vuonna  järjes-
tetään Tervahaudan kylällä 
jo perinteeksi tulleen Kii-
koisten Nuorisoseuran pur-
puriohjelman lisäksi moni-
puolista hengellistä ohjel-
maa.  Purpurijuhliin on ai-
na liittynyt perjantai-illan 
kirkkokonsertti sekä kan-
sanlaulumessu Kiikoisten 
kirkossa, johon kirkkokan-
san toivotaan pukeutuvan 
vanhoihin asuihin tai käyt-
tävän kansallispukua.

Iloisen kansanmusiikin 
ja monen vanhan perin-
teen vaalimisen lisäksi juh-
la-alueen välittömässä lä-
heisyydessä olevan ruko-
ushuoneen pihapiirissä on 
monipuolista hengellistä 
ohjelmaa keskiviikkona ja 
lauantaina.

Viikon aloittaa 4.7. Kii-
koisten Seurantalolla päi-
vätilaisuus, jossa puhuu 
laajojen seurakuntapiirien 
tuntema veteraanisaarnaa-
ja Veikko Manninen. 

Keskiviikkona saadaan 
nauttia mm ”Ilosanomaa 
leijonan luolasta” -näytel-
mästä sekä illan muusta oh-
jelmasta.

Lauantaina iltapäivällä 
seurakunnan pihapiiri täyt-
tyy kiiltävästä kromista ja 
kymmenien moottoripyö-
rien pärinästä.  Gospel Ri-
dersit ym. kristityt moto-
ristit kokoontuvat ennen 
varsinaisen ohjelman al-
kua rakkaudella paistetuil-
le muurinpohjalätyille ko-
tihillon kera.

Hengellisen ohjelman 
aloittaa monien lavialais-
ten tuntema Mika Karo-

la tyttärensä, viulistilahjak-
kuus Anni Kaisa Karolan
kanssa.

Ohjelmaa jatkaa lähetys-
veteraani Altti Viljanen, jo-
ka kerää väkeä sanan kuu-
loon. Alkuillan musiikista 
vastaa tamperelainen ylis-
tysbändi Man´s Castle.

Ilta yhdeksältä entinen 
rockmuusikko Pontus J 
Back kertoo veret seisautta-
van elämäntarinansa, joka 
ei jätä ketään kylmäksi.  To-
sitarinan lomassa tämä tru-
baduuri laulaa Jeesuksesta, 
jonka juoksupoika hän sa-
noo nykyään olevansa.

Illan päättää oululai-
nen kristillistä heavyme-
tallia soittava Lumina Po-
laris. Tapahtuman aikana 
saa teetuvasta teetä, kahvia 
ja sämpylää aina yö kah-
teen asti.

Israel-tilaisuus Vapaaseurakunnassa
Sastamalan Vapaaseura-
kunnassa järjestetään huo-
menna torstaina ajankoh-
tainen ja mielenkiintoinen 

Israel-tilaisuus, jossa ovat 
puhujina Juda Bachanach
ja Keijo Lindeman messi-
aanisesta Netivyah -järjes-

töstä, joka toimii Israelis-
sa. Tilaisuus alkaa Sasta-
malan Vapaakirkolla kel-
lo 18.

Kaivattu katukirkko taas 
maanantaina Huittisissa
Maanantaina 21.6. kesä-
kuuta kello 10.00 järjeste-
tään Huittisten päiväkes-
kuksessa katukirkko.

Tarjolla on kahvia ja voi-
leipiä, lisäksi kävijät saavat 
mukaansa eväspussin. Ti-

laisuudessa on lyhyt har-
taushetki sekä musiikkioh-
jelmaa. 

Katukirkkotoiminta on 
saanut suuren suosion ja 
aikaisemmissa katukirkko-

hetkissä on käynyt yllättävä 
paljon väkeä. 

Nyt kannattaa lähteä 
rohkeasti joukolla kesän ka-
tukirkkoon .

Läskillä lukutaitoa -kampanja toi 
1 400 000 euroa Nepalin hyväksi

  Yksityinen lahjoittaja tuplasi kilohinnan, 
 Sastamalasta 10740 euroa kampanjaan

 ”Läskillä lukutaitoa - suoma-
laiset laihduttamaan Nepalin 
hyväksi” – kampanjan avul-
la suomalaiset laihduttivat yh-
teensä 48 100 kiloa. Lahjoit-
taja tuplasi vielä kilohinnan. 
Hän osti kampanjaan osallis-
tuneiden pudottamat kilot 30 
eurolla 15 euron sijaan. Läs-
killä lukutaitoa -kampanja toi 
yhteensä 1 400 000 euroa Ne-
palin hyväksi.

”Kampanjan tulos on erin-
omainen ottaen huomioon 
sen nopean käynnistämisen 
vuoden vaihteessa sekä sen, 
että hanke perustui vain muu-
tamaan tiedotteeseen, verkko-
sivustoon ja seurakuntien ak-
tiivisuuteen. Kysymyksessä on 
ollut merkittävä yksittäinen 
kansallinen kampanja, joka 
toivottavasti osaltaan vie pai-
nonhallinnan sanomaa eteen-
päin. THL toivoo, että vastaa-
vantyyppinen operaatio voi-
taisiin uusia ensi vuonna. On 
myös muistettava, että kerä-
tyllä summalla saadaan Nepa-

lin kaltaisessa köyhässä maas-
sa paljon hyvää aikaan lasten 
koulutuksessa”, korostaa pää-
johtaja Pekka Puska.

Loppupunnituksissa 
kävi 60 prosenttia 
mukaan lähteneistä
Kampanjaan lähti mukaan 
runsaat 23 500 suomalaista, 
jotka pyrkivät parantamaan 
terveyttään pudottamalla pai-
noaan Nepalin koululaisten ja 
opettajankoulutuksen hyväksi. 

Punnituksia järjestettiin 
280 seurakunnassa tai kristil-
lisessä yhteisössä 200 kunnan 
alueella. 

Myös Facebookissa kam-
panja sai hyvän vastaanoton. 
Yksityisen henkilön perusta-
ma tukisivusto sai nopeasti yli 
5100 fania.

Seurakuntien järjestämiin 
loppupunnituksiin osallistui 
noin 60 prosenttia mukaan 
lähteneistä.

”Onnistumisprosenttia voi-
daan pitää hyvänä, sillä keski-

määrin laihduttamisen aloit-
taneista henkilöistä huomat-
tavasti suurempi osa lopettaa 
kesken. Laihduttamisen lisä-
motivaationa toimi kehitys-
apu sekä koko kampanjaa sii-
vittänyt myönteisyys. Osassa 
seurakuntia järjestettiin myös 
laihtumista tukevaa toimin-
taa”, toteaa erikoistutkija Mer-
ja Paturi.

Sastamalasta 
10740 euroa 
kampanjan hyväksi
Sastamalassa loppupunnituk-
siin osallistui 94 henkilöä ja 
karisseita kiloja kirjattiin 358. 
Tulos tietää 10740 euron tuki-
summaa.

Tammi-helmikuun vaih-
teessa järjestetyissä alkupun-
nituksissa kävi Sastamalassa 
yhteensä 224 henkilöä. Heis-
tä loppupunnitukseen osallis-
tui noin 42 prosenttia. 

Keskimääräinen painon 
pudotus oli 3,8 kiloa henki-
löä kohti.

Varojen käyttöä 
seurataan

Valtakunnallisesti naiset oli-
vat miehiä innokkaampia laih-
duttajia. Yhteensä loppupun-
nituksissa kävi 11 135 naista. 
He laihtuivat yhteenlaskettu-
na lähes 34 800 kiloa. Miehiä 
punnituksissa kävi 3085 ja pu-
dotettuja kiloja kertyi 13 300. 
Miehillä keskimääräinen pai-
nonpudotus oli neljä kiloa ja 
naisilla kolme kiloa.

Kampanjan taustalla ole-
va suomalainen yksityishen-
kilö kiittää lämpimästi kaik-
kia kampanjaan osallistuneita. 
Hän saavutti oman painonpu-
dotustavoitteensa 70-prosent-
tisesti. 

Koska hän koki saaneensa 
kevyemmän olon ja askeleen 
juuri kampanjaan osallistu-
neiden osoittaman innostuk-
sen ja rohkaisun ansiosta, hän 
päätti maksaa kiloista kaksin-
kertaisen hinnan.

Ulkoasiainministeriö seu-
raa varojen käyttöä.

Sastamalan seurakunta järjestää lapsille kesäksi tekemistä

Toimintahetkissä 
jokainen lapsi huomioidaan

 Marianna Langenoja

Sastamalan seurakunta on 
järjestänyt kouluikäisille ja si-
tä nuoremmille toimintaa ke-
säkuun ajaksi. Viime viikolla 
alkaneet toimintahetket ovat 
tarkoitettu lapsille, jotka ha-
luavat tekemistä kesälomaan-
sa. Sastamalan seurakunnan 
johtava nuorisotyönohjaa-
ja Salme Kuukka uskoo, että 
toimintahetket tulevat tarpee-
seen, sillä osa lapsista joutuu 
viettämään kesäpäivät yksin, 
kun vanhemmat ovat töis-
sä. Kuukka veti vastaavanlais-
ta kerhoa aiemmin Parkanos-
sa parinkymmenen vuoden 
ajan, ja nyt hän siirsi sen mu-
kanaan Sastamalaan. Kuukal-
la on ajatuksena samalla työl-
listää nuorisoakin, kerho kun 
vaatii neljä ohjaajaa.  

Toimintahetkissä onkin ol-
lut mukavasti osanottajia, sil-
lä alle kouluikäisten aamupäi-
vän ryhmässä oli lähes 20 lasta 
ja vanhempaa. Kouluikäisten 
ryhmässä lapsia oli yhdeksän. 
Toimintahetkissä pelaillaan ja 
leikitään sekä ulkona että si-
sällä. Ohjelmaan kuuluu myös 
esimerkiksi askartelua ja välil-
lä vietetään kokkauspäivääkin. 
Joka päivä aloitetaan pienellä 
kristillisellä hetkellä. Lasten-
kin toiveita kuunnellaan. Oh-
jaajat uskovat, että lapset saa-
vat toimintahetkistä ainakin 
uusia tuttuja ja turvallisen pai-
kan viettää aikaansa. ”Täällä 
jokainen lapsi saa myös huo-
miota, sillä meitä ohjaajia on 

mukava määrä töissä”, kerhon 
ohjaaja Paavo Lehtinen tote-
aa. 

10-vuotias Viivi Leino-
nen sanoo tulleensa toimin-
tahetkiin mukaan, sillä kesäl-
lä ei juurikaan ole tekemistä. 
”Kesäisin teen yleensä kevään 

koulukirjat loppuun, kun ei 
ole muutakaan”, tyttö kertoo. 
Toinen kerholainen, 10-vuoti-
as Paula Linnainmaa sen si-
jaan tuli katsomaan, mitä uu-
dessa kerhossa tehdään. ”Pää-
timme tulla serkun kanssa tu-
tustumaan kerhoon. Täällä 

on kaikki kivaa. Aiomme tul-
la huomennakin.” Silloin kun 
Paula ei ole seurakunnan jär-
jestämässä kerhossa, hän har-
rastaa muun muassa ’keppa-
reita’ eli keppihevosia, lukee 
ja ui. ”Muut harrastukset ovat 
kesän ajan tauolla”, tyttö selvit-
tää. Viivin ja Paulan ryhmässä 
on paljon lapsia ympäri Sasta-
malaa ja samalla myös paljon 
vieraita kasvoja. ”Mutta kyl-
lä täältä saa kavereita”, tytöt 
veikkailivat. 

  Toimintahetket
Toimintahetket järjestetään Sastamalan seurakuntatalolla ja 
sen pihapiirissä joka arkipäivä kesäkuun ajan. Alle kouluikäis-
ten kerho alkaa kello 10 ja päättyy kello 12. kouluikäisille suun-
natut toimintahetket ovat kello 12-15. Kerhoon on vapaapääsy. 

Viivi Leinonen ja 
Paula Linnain-
maa osallistuivat 
Sastamalan seu-
rakunnan järjes-
tämiin toiminta-
hetkiin. Muka-
na kuvassa myös 
ohjaaja Paavo 
Lehtinen. 

Taivaalliset taukopaikat 
löytyvät nyt yhdestä osoitteesta
Uusi internetsivusto www.
taivaal l inentaukopaik-
ka.fi  esittelee tänä kesänä 
avoinna olevat 284 tiekirk-
koa sekä muitakin tauko-
paikkoja. 

Palvelu sisältää myös 
paikkakuntakohtaisia mat-
kailijaa kiinnostavia tietoja. 
Yhteistä ”taivaallisille tau-
kopaikoille” on se, että niis-
sä on mahdollisuus levol-
liseen ja toisenlaiseen tau-
koon. 

Taukopaikat sopivat ko-
ko perheelle.

Tietoa taivaallisista tau-
kopaikoista kerätään pal-

velun käyttäjiltä. Käyttäjät 
voivat lisätä palveluun par-
haiksi kokemiaan tauko-
paikkoja. 

Palvelu listaa ravintoloi-
ta, kahviloita, hotelleja ja 
muita majoituksia. Myös 
maatilaa, suoramyyntipaik-
kaa tai uimarantaa voi suo-
sitella. 

Kesäkuun aikana suosi-
tuksensa antaneet osallistu-
vat kilpailuun. Vinkkejä voi 
antaa kilpailun päättymisen 
jälkeenkin.

Taivaallinen taukopaik-
ka -palvelussa on Google 
mapsiin perustuva kartta-

palvelu. Tietoja voi selata ja 
etsiä paikkakunnittain, kul-
kureitin tai kiinnostuksen 
kohteiden mukaan.

Taivaallinen taukopaik-
ka -sivuston lisäksi tiekir-
kot löytyvät osoitteesta 
www.tiekirkot.fi. Tiekir-
kot ovat luterilaisia ja or-
todoksisia kirkkoja, jotka 
avaavat ovensa kesäkuu-
kausiksi. 

Kirkot ovat yleisimmin 
avoinna 20.8. saakka. Tie-
kirkot sijaitsevat pääteiden 
läheisyydessä ja kuuluvat 
paikkakuntansa tärkeim-
piin nähtävyyksiin.
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Raunio aiheuttaa vaaraa lapsille ja haittaa imagolle

Putajan palanut huoltoasema 
aiotaan viimeinkin purkaa

  Kylällä pohditaan, olisiko kaupunki hoitanut rötiskön pois 
 katukuvasta jo aiemmin, jos se sijaitsisi entisen Vammalan alueella.

 Marianna Langenoja

Suodenniemen putajalaiset 
ovat olleet parin vuoden ajan 
tuohtuneita rötisköstä, joka 
seisoo Pori-Tampere-tien var-
rella Putajan kohdalla. Putajan 
kyläseuran puheenjohtaja Te-
ro Vuorenniemi muistaa, et-
tä entinen Putajan baari pa-
loi aika tarkkaan kaksi vuot-
ta ja kuukausi sitten. Siitä läh-
tien se on seissyt tien varrella 
romahtamispisteessä toivotta-
en vierailijat tervetulleeksi ky-
lälle. Nähtävyytenä baari on-
kin pysynyt. Vuorenniemi vit-
sailee, että jos Putaja oli en-
nen tunnettu baaristaan, niin 
on se sitä vieläkin. Hän muis-
telee nähneensä, kuinka eräs 
moottoripyöräilijäpariskunta 
poikkesi tontille ottamaan ku-
via palaneesta rakennuksesta. 
”Hienoja matkamuistoja Puta-
jasta”, Vuorennimi naurahtaa. 
Naapurit ovat havainneet, et-
tä myös muita vierailijoita käy 
tontilla vähän väliä. 

Huoltoaseman kohta-
lo on siitä erikoinen, että se 
on jo palaneenakin vaihta-
nut kahteen kertaan omista-
jaa. Samalla myös raivausvas-
tuu siirtyi eteenpäin. Nykyis-
tä helsinkiläistä omistajaa on 
ollut miltei mahdoton tavoit-
taa. Jopa haastemiehellä kesti 
puoli vuotta löytää mies. ”Eipä 
omistaja ole täällä päin näyt-
täytynyt. En tiedä onko hän 
koskaan edes käynyt tontilla”, 
Vuorenniemi tuhahtaa. 

Kaupunki hoitaa 
homman, kulut vaikka 
ulosottoon 
Sastamalan ympäristötervey-
denhuollosta vastaava Saspe 

eli Sastamalan perusturva-
kuntayhtymä haluaa asettaa 
raunioille teettämisuhan, jolla 
purku- ja siistimistyö saadaan 
varmistettua.

Raivaukseen ja siistimiseen 
on varattu 50 000 euroa, jon-
ka kaupunki aikoo periä omis-

tajalta viime kädessä ulosotos-
sa. Prosessi etenee kuitenkin hi-
taasti, ellei omistajalta löydy ha-
lua yhteistyöhön. Saattaa kestää 
parikin vuotta, ennen kuin käy-
tännön toimiin päästään. Vuo-
renniemen mielestä tärkein-
tä on kuitenkin se, että asialle 

on viimein päätetty tehdä jota-
kin. Toiset kaksi vuotta raadon 
kanssa menisi ehkä siinä mis-
sä ensimmäisetkin. ”Eniten är-
syttää, että tässä kesti näin kau-
an, ennen kuin mitään ruvettiin 
tekemään. Mietityttää, että oli-
sikohan kaupunki hoitanut rö-

tiskön pois katukuvasta jo ai-
emmin, jos se sijaitsisi vanhan 
Vammalan alueella”, Vuoren-
niemi tokaisee. Hän lisää, et-
tä palanut rakennus aiheuttaa 
vaaratilanteitakin. Katto sortuu 
koko ajan enemmän ja silti ky-
län lapsia ja nuoria kiinnostaa 
viettää aikaa rakennuksen sisä-
tiloissa. Ehjinä säilyneitä ikku-
noita ja pulloja on rikottu ym-
päristöön ja onpa rauniosta tul-
lut kyläläisten kaatopaikkakin. 
Sieltä on löytynyt romua, joka 
ei ole koskaan kuulunut huolto-
asemalle. Myös palojätteet ovat 
valuneet veden mukana lähei-
seen jokeen, joka on suosittu 
kalastuspaikka. 

Keväinen asukasilta 
vaikutti päätökseen

Kyläseuran jäsen Erkki Vuo-
rinen on pitänyt kirjaa kaikista 
Sastamalan kaupungin ja Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen 
kanssa käydyistä keskusteluis-
ta asian tiimoilta, ja kokee tul-
leensa pompotelluksi. Hän us-
kookin, että vain kyläseuran 
painostuksesta ja keväisen asu-
kasillan vaikutuksesta asialle ai-
otaan nyt tehdä jotain. ”Odo-
tamme vain, että sanat muuttu-
vat teoiksi”, Vuorinen tarkentaa. 

Vuorenniemi on nyt tyyty-
väinen, että voi uteliaille ky-
läläisille kertoa viimein hy-
viä uutisia. ”Aika usein joku 
on tullut kysymään, että mi-
käs on baarin laita. Ennen on 
ollut vain negatiivisia uutisia. 
Kyläläiset ovat olleet hyvinkin 
ärsyyntyneitä tilanteen suh-
teen. Minun ja Erkin mielipi-
teet ovat vielä aika laimeita”, 
puheenjohtaja tietää. 

Putajan Ponsi -yhdistyksen jäsen Erkki Vuorinen (vasemmalla) ja puheenjohtaja Tero Vuorenniemi ovat 
huolissaan rakennuksen romahtavasta katosta sekä tontille rikotuista ikkunanlaseista ja pulloista. 

Putajan huoltoasema paloi pari vuotta sitten. Nyt Sastamalan kaupunki on ilmoittanut aloittavansa rai-
vaustyöt tontilla. 

Salla ja Emmi piirin 
metsätaitomestareiksi
Satakunnan 4H-piirin luon-
topolkukisat pidettiin Win-
Novan toimipisteessä Ulvi-
lassa. 

Toimialueemme nuoris-
ta parhaiten menestyivät Salla 
Lesonen ja Emmi Jokela, jot-
ka molemmat voittivat oman 
sarjansa. 

Menestystä täydensivät 
Heikki Linnainmaa ja Elina 
Äyväri molemmat toisella si-
jalla sekä Ville Jokela ja Evelii-
na Äyväri kumpikin kolman-
nella sijalla.  

Metsätaidon sarjojen kaksi 
parasta sekä luontopolun van-
hemman sarjan kaksi parasta 
edustavat Satakunnan 4H-pii-
riä juhannusviikolla Siilinjär-
vellä valtakunnallisissa mesta-
ruuskisoissa.

  Tuloksia 

Luontopolku 6-9v. 
1. Severi Mäenpää, Nakkila 
140p., 2. Heikki Linnainmaa, 
Sastamala, 135p., 3. Herman 
Mäenpää, Nakkila, 130 p., 4. 
Emma Vehkalahti, Lavia, 5. 
Emmi Uusitalo, Punkalai-
dun, 6. Riina Rantanen, Kan-
kaanpää, 7. Roosa Ijäs, Rau-
ma, 8. Kalle Vehkalahti, Lavia, 
9. Sanni Lesonen, Sastamala, 
10. Paavo Kojo, Huittinen, 11. 
Vinja Viljanen, Sastamala, 12. 
Elina Hirviniitty, Kankaanpää, 
13. Juuli Rajala, Sastamala,

Luontopolku 
10-12-vuotiaat 

1. Anniina Ala-Viikari, Pun-
kalaidun, 160p., 2. Elina Äy-
väri, Huittinen, 155p., 3. Tei-
jo Lahdenperä, Noormarkku, 
152.,5p, 4. Sonja Seppä-Mur-
to, Sastamala, 5. Paula Lin-
nainmaa, Sastamala, 6. Valt-
te Viljanen, Sastamala, 7. Ella 
Uusitalo, Punkalaidun, 8. San-
ni Tenho, Noormarkku, 9. Ve-
sa-Pekka Koskiranta, Noor-
markku, 10. Oskari Teräväi-
nen, Ikaalinen, 11. Anni Ala-
viikari, Punkalaidun, 

Metsätaito 13-14v. 

1. Emmi Jokela, Sastama-
la, 159p., 2. Olga Teräväinen, 
Ikaalinen, 111p.,

Metsätaito 15-17v. 

1. Salla Lesonen, Sastama-
la, 167p., 2. Arttu Rantanen, 
Rauma, 152p., 3. Ville Joke-
la, Sastamala, 152p., 4. Hen-
na Rasi, Merikarvia, 5. Arttu 
Lammi, Ikaalinen, 6. Santeri 
Haapasalo, Ikaalinen, 7. Jen-
ni Seppämurto, Sastanala, 8. 
Hanna Äyväri, Huittinen, 9, 
Aleksi Yli-Mattila, Sastamala, 
10. Iita Lammi, Ulvila, 

18-28v. 
1. Aleksi Rantanen, Rauma, 
158p. 2. Hanne-Maarit Ranta-
nen, Rauma,156p. 3. Eveliina 
Äyväri, Huittinen, 148p. 

Salla Lesonen (oikealla), Olga Teräväinen ja Em-
mi Jokela.

Picknicktilaisuus 
tänään Ikalan alueella
Sastamalan seurakunnan yh-
teiskunnallisen työn työryh-
män järjestämä asukkaiden 
yhteinen tilaisuus on Ikalan 
kadun varrella leikkikentäl-
lä tänään keskiviikkona kel-
lo 17-19.

Tilaisuuden tarkoituksena 
on koota yhteen kaiken ikäi-
siä alueen asukkaita keskus-
telemaan alueen yhteisitä asi-
oista sekä laulamaan ja leik-

kimään. Kun asutaan lähek-
käin, on mukavaa, jos tullaan 
tutuiksi naapureiden kanssa.

Mukana tilaisuudessa  on 
yhteikunnallisen työn vas-
tuupappi Eetu Myllymäki, 
kanttori laulattamassa ja Ir-
meli Kuolonpää leikittämäs-
sä. Pientä purtavaa on myös 
tarjolla. Keskutelua viritetään 
asukkaita kiinnostavista asi-
oista.

Lomalle lähtiessä jätä koti asutun näköiseksi
Isännöitsijät ovat huolestu-
neita lisääntyvistä asunto-
murroista. Lähestyvä loma-
kausi jättää asuntoja tyh-
jilleen ja lisää murtoriskiä. 
- Lukituksessa pitää olla huo-
lellinen ja jättää koti asutun 
näköiseksi lomankin aikana, 
muistuttaa Isännöintiliiton 

toimitusjohtaja Tero Heik-
kilä.

Lomalle lähtijän kannat-
taa huolehtia, että ulko-ovi jää 
taatusti takalukkoon ja var-
muuslukko on kiinni. 

Poissaolosta ei kannata 
kuuluttaa tuntemattomien ih-

misten seurassa eikä esimer-
kiksi Facebookissa. 

Järjestä postin haku
Asunto täytyy pitää asutun 
näköinä. Postien haku on jär-
jestettävä säännöllisesti, sillä 
pursuava postilaatikko kielii 
poissaolosta. 

Ajastuksen mukaan sytty-
vät ja sammuvat valot karkot-
tavat tunkeilijoita. Verhoja ei 
kannata jättää auki siten, et-
tä huoneistoon näkee suoraan 
sisään. 

Asuntoihin kohdistuva ri-
kollisuus on ammattimaistu-
massa. 

Murrot tehdään valtaosin 
päiväsaikaan ja ne suunnitel-
laan huolellisesti. 

Isännöitsijöiden korviin 
on kantautunut, että murto-
miehet tarkkailevat taloja ja 
jopa kiertelevät ovelta ovelle 
kartoittamassa, missä alaovet 
ovat auki ja mihin porrashuo-
neisiin pääsee helposti. Lo-
makauden alkaessa seurataan 
asuntojen tyhjentymistä.



11Keskiviikko kesäkuun 16. 2010

Laviaan kaavaillaan 
siirtolapuutarhaa

  Tavoitteena on edistää kunnan kesäelämää. 
 Hanke saattaa tuoda Laviaan myös uusia ympärivuotisia asukkaita.

 Pauliina Vilenius

Lavia aikoo houkutella kun-
taan uusia kesäasukkaita siir-
tolapuutarhalla. Ajatus siirto-
lapuutarhasta on kytenyt se-
kä kunnanjohtaja Pekka Hei-
nosen että kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Ari Kuusiran-
nan mielissä. ”Kerran keskus-
teluissa ilmeni, että samaa ide-
aa ollaan kehitelty toisistam-
me tietämättä”, Heinonen ker-
too.

Mihin puutarha tullaan si-
joittamaan on myöhempien 
aikojen päätös, mutta Heino-
nen uskoo sopivan paikan löy-
tyvän. ”Kunnalla on mahdol-
lisia käyttökelpoisia tontteja, 
mutta yksityisten maanomis-
tajien kanssa tullaan myös 
neuvottelemaan.”

Laviassa on melkein 50 jär-
veä. Heinosen mukaan ta-
voitteena onkin saada siirto-
lapuutarhamökkeilijöille jär-
vimaisemat. Parhaimpia eh-
dokasjärviä ovat Lavijärvi ja 
Karhijärvi.

Järven rannassa mökkei-
lijöille olisi yhteinen sauna 
ja venelaituri. ”Tonttien ko-
ko olisi 150-250 neliötä. Aja-
tuksissa on laatia amk-opiske-
lijoille arkkitehtikilpailu 2-4 
tyyppimökin suunnittelusta”, 
kunnanjohtaja kertoo suunni-
telmista. 

Mökkiläisiä 
tavoitellaan Helsingistä 
saakka
Suunnitelmien mukaan tule-
va siirtolapuutarha voisi toi-

mia yksityisyritysvetoisesti 
osakeyhtiönä. Kunta voisi ol-
la mukana osakkaana. ”Osak-
keita olisi erilaisia ’paketteja’ 
riippuen siitä, minkä kokoi-

sen maapalstan ja minkälai-
sen mökin haluaa. Sähkö, ve-
si, viemäri ja langaton interne-
tyhteys ovat suunnitteilla. Mö-
kin saisi rakentaa itse, mutta 
tarkasti mallipiirustusten mu-
kaan tai tilata avaimet käteen 
-periaatteella”, Pekka Heino-
nen valottaa.

Lavian kunnan tavoitteena 
on löytää siirtolapuutarhal-
le paikka helppojen kulkuyh-
teyksien päästä, jolloin perille 
pääsisi kätevästi linja-autolla. 
Kohdeasiakkaita tavoitellaan 
isoista kaupungeista; Porista, 
Tampereelta ja aina Helsingis-
tä asti.

Kunnanjohtajan mukaan 
hankkeen kautta on tarkoi-
tus edistää kunnan kesäelä-
mää ja mahdollisesti jopa tu-
levaa lisäasuttamista. ”Ihastu-
minen kesäiseen Laviaan siir-
tolapuutarhan kautta saattaa 
johtaa myöhempään ympäri-
vuotiseen asumiseen”, Heino-
nen näkee.

Ainekset kohdallaan
Lavian kunnanjohtaja Pekka 
Heinosen mukaan kunnalla 
on kaikki ainekset muodos-
tua suosituksi siirtolapuutar-
hapitäjäksi. ”Tärkeimmät pal-
velut ovat kivenheiton päässä. 

On terveyskeskus, kirjasto, 
kaupat, posti, kunnantalo ja 
Kela. Puhumattakaan paikal-
lisista yrittäjistä, jotka mie-
lellään rakentavat mökkejä ja 
hoitavat mökkiläisille perus-
kaivuutyöt kuntoon. Talvisai-
kaan yrittäjät toimivat mök-
kitalkkareina, kun omistajat 
ovat jossain kaukana haavei-
lemassa seuraavasta puutar-
hakaudesta.”

Hankkeen aikatauluja ei ole 
lyöty lukkoon, mutta Heino-
sen toiveissa on, että ensi ke-
väänä tontit olisi katsottuna ja 
kesällä niistä voitaisiin alkaa 
ottaa vastaan varauksia.

”Ihastuminen Laviaan 

siirtolapuutarhan kautta 

saattaa johtaa ympärivuotiseen 

asumiseen.

Laviassa on melkein 50 järveä. Siirtolapuutarhan paikka on tarkoitus valita niin, että asukkailla on jär-
vimaisemat. Kunnanjohtaja Pekka Heinonen paistattelee päivää Karhijärven rannalla koiriensa Röllin 
(vas.) ja Vilin kanssa.

Kulttuurifoorumissa päivitettiin 
kaupungin tanssikuulumiset

  Foorumissa puhuttivat muun muassa Sastamalan Opiston tanssituntien 
 muutokset sekä nuorten toive saada lisää tanssinopetusta paikkakunnalle. 

 Marianna Langenoja

Sastamalassa Jaatsilla vii-
me torstaina järjestetty kult-
tuurifoorumi keräsi kaupun-
gin kulttuuritoimijat yhteen 
päivittämään tämän hetkiset 
kaupungin kulttuurikuulumi-
set ja pohtimaan yhdessä ke-
hitysideoita. Tällä kertaa eri-
tyishuomio keskitettiin tans-
siin ja sen opetukseen. Ajatus 
illan teemasta syntyi Sastama-
lan Opiston taiteen suunnit-
teluopettaja Kaarina Karju-
lan tarpeesta kartoittaa paik-
kakunnan  tanssinopetuksen 
tarjoajat. Opistossa tanssin-
opetus tulee ensi lukuvuonna 
kokemaan radikaalin muutok-
sen tärkeän tanssinopettajan 
jäädessä pois tehtävistä. ”Ha-
luan koota tanssi-ihmiset yh-
teen ja kuulla, mitä ketäkin te-
kee. Näin voimme varmistaa, 
että saisimme ikään kuin tont-
timme järjestykseen ja tarjoai-
simme mahdollisimman laa-
jasti tanssiharrastusta paik-

kakunnalla”, Karjula selvensi. 
Hän tuli foorumiin myös vas-
taanottamaan ideoita, mihin 
suuntaan opiston kannattai-
si lähteä kehittämään toimin-
taansa. 

Nuoriso haluaa tanssia

Paikanpäällä oli edustettuina 
tanssintarjoajista opiston li-
säksi Studio Minna Koski ja 
Tanssikoulu Ilonvipinä. Tans-
sikoulu TanssinTahti ei ennät-
tänyt paikalle, mutta jätti ter-
veisensä sähköpostitse. Fooru-
miin osallistui myös nuoriso-
työn päällikkö Kirsti Köykkä, 
joka saapui paikalle Sastama-
lan nuorison puolesta. Vast-
ikään nuorisovaltuuston te-
kemästä tutkimuksesta selvi-
si, että paikkakunnan nuoret 
kaipaavat kaupunkiin enem-
män tanssimahdollisuuksia. 
Nuorten mielestä harrastajia 
löytyisi, jos tarjontaa olisi. Ai-
heesta syntyikin foorumissa 
intensiivinen keskustelu, jossa 
tultiin siihen tulokseen, että 
kysyntään on vastattava. ”Oli-
si mielenkiintoista tietää, mi-
tä tanssia nuoret haluaisivat 
harrastaa. Muuten  emme tie-
dä, mitä pitäisi tarjota”, Min-
na Koski pohdiskeli. ”Nuori-
so urheilee muutenkin kovin 
vähän. Järjestämällä mielui-
saa tanssia heidät voisi saa-
da innostumaan liikunnasta”, 

Köykkä arvuutteli. Saipa kes-
kustelussa kiitosta myös Mo-
toriikka-Miikka rajoja rik-
kovasta esiintymisestään ja 
Nina Virolainen paljasti, et-
tä hän yrittää saada Talentista 
tutun Laura Huovisen syksyl-
lä opettamaan itämaista tans-
sia kurssin ajaksi. 

Musikaalia ensi 
kevääksikin
Vaikka foorumin pääteemana 
oli tanssi, myös muut taidealat 

olivat edustettuina. Veli-Pek-
ka Bäckman kertoili musikaa-
liprojekti Kullanmurusta, jo-
ta yrittää herättää henkiin tä-
nä vuonna, kun se vuonna 2003 
kaatui omaan mahdottomuu-
teensa. ”Sastamalassa on tapah-
tunut seitsemässä vuodessa niin 
paljon, että musikaali alkaa ol-
la mahdollista toteuttaa. Se näh-
dään lavalla ehkä jo ensi kevää-
nä”, Bäckman uumoili. Foo-
rumissa palattiin vielä Valpu-
ri Kyni -näytelmänkin aikaan, 
ja se sai kiitosta useilta kulttuu-
ritoimijoilta. Rock-oopeera on 
vaikuttanut positiivisesti kult-
tuuritahojen väliseen yhteistyö-
hön, joten tuleviin projekteihin 
suhtaudutaan luottavaisesti. 

Foorumissa esittäytyi myös 
muun muassa Kirjankeskus ja 
Maria Nurminen lausui ru-
noja. Sanna Pietilä ja Aimo 
Kuhmonen soittivat harmo-
nikkaa ja Veli-Pekka Bäck-
man fl yygeliä. 

  Mikä kulttuurifoorumi?
Ensimmäinen kulttuurifoorumi järjestettiin jo ennen Sastama-
lan kaupungin syntyä. Foorumin ideana oli saada aiemmin eri 
kunnissa vaikuttaneet kulttuuritoimijat tutustumaan toisiinsa. 
Näissä foorumeissa syntyi ajatus myös Valpuri Kynistä, joka sai 
ensi-iltansa vuoden 2009 keväällä. Vaikka kaksi hanketta ovat 
saaneet jo päätöksensä, jatketaan foorumien järjestämistä silti 
noin 3-4 kertaa vuodessa. Foorumeissa päivitetään kaupungin 
tuoreimmat kulttuurikuulumiset ja kehitellään jatkoa.  

Kultturifoorumi keräsi kulttuuritoimijoita ympäri Sastamalan. Tällä kertaa 
foorumin teemana oli tanssi. 

”Nuoriso 

urheilee 

muutenkin 

kovin vähän.

Sastamalan kaupungin kasvatus- ja opetuskeskus 
julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksessa 

LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMI
2.8.2010 alkaen. Sijoituspaikka työsuhteen alkaessa 
on Kiikan koulu, esiopetus

Kelpoisuus perusopetuslain mukaan. Palkkaus mää-
räytyy KVTES:n mukaan.

Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Teh-
täviin valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esit-
tää rikosrekisteriote (laki 504/2002) sekä hyväksyt-
tävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kirjalliset 
hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei 
palauteta, pyydetään toimittamaan 23.6 .2010 klo 
15.00 mennessä. Sastamalan kasvatus- ja opetuskes-
kukseen, Asemakatu 9 38210 Sastamala. Kuoreen li-
sätieto: Hakemus / Kiikan koulun esiopetuksen opet-
taja 

Lisätietoja antaa rehtori Juha Marttila 
puh. 040 7759 705 

Kasvatus- ja opetuskeskus

Sastamalan kaupungin perusopetuksessa julistetaan 
haettavaksi 1.8.2010 alkaen toistaiseksi täytettävä 

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA 
(virka no 225).Viran tämän hetkinen sijoituskoulu on 
Pehulan koulu ja opetus pienryhmässä luokilla 0-2.

Hakuaika päättyy 23.6.2010 klo 15.00

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoit-
tavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo, 
toimitetaan osoitteella Sastamalan kasvatus- ja ope-
tuskeskus, PL 23, 38201 Sastamala.

Ennen vaalin vahvistamista valitun on esitettävä hy-
väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja ri-
kosrekisterilain 504/2002. mukainen ote rikosrekis-
teristä. 

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Leena Iso-Ketola-
Ryyppä, puh. 03 5213 4330, 040 487 0047.

Kasvatus- ja opetuskeskus

SASTAMALAN KESKUSTAKORTTELI 
KUNTOON!
Sastamalan kaupunki etsii toteuttajaa kaupungin 
keskeisimmän liikekorttelin, ns. Kymppikorttelin 
täydennysrakentamiselle. Asiasta kiinnostuneita ra-
kennuttaja- ja rakentajatahoja pyydetään mukaan 
ideoimaan korttelin uutta ilmettä ja rakennusmah-
dollisuuksia. Kaupunki omistaa korttelista osan, jo-
ka on pääosin rakentamaton. Kaupunki etsii toteut-
tamisesta kiinnostunutta yhteistyökumppania, joka 
on valmis ostamaan kaupungilta alueen, panosta-
maan sen suunnitteluun ja ideoiden kehittelyyn he-
ti sekä rakentamiseen välittömästi kaavan valmistu-
misen jälkeen.

Sastamalan kaupunki pyytää asiasta kiinnostunei-
ta yrityksiä ilmoittautumaan yhdyskuntasuunnitte-
lun karttapisteeseen 9.4.2010 mennessä tarkemman 
tarjouspyyntöaineiston tilaamiseksi. Karttapisteessä 
asiaa hoitavat Kaija Tuominen, puh. 03-5231 4689 ja 
Ullamaija Niemi-Sankari, puh. 03-5231 4690. Aineis-
ton voi pyytää myös sähköpostilla etunimi.sukuni-
mi@sastamala.fi . 

Sastamalassa 22.3.2010
Sastamalan kaupunki
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Kuttu yllätti opiskelijat 
monipuolisuudellaan

  Tyrvää on tunnettu kuuluna kuttupitäjänä. 
 Sastamalan pääkirjastolla on 
 kesän ajan esillä vuohiaiheinen näyttely.

 Pauliina Vilenius

Tyrvää on tunnettu kuuluna 
kuttupitäjänä muun vanhan 
Satakunnan seudun ohella. 
”Vuohen suosio Sastamalassa 
lienee useiden tekijöiden yh-
teisvaikutusta, seutu on ollut 
pientilavaltaista ja vuohi, jo-
ka tulee toimeen lehmää vä-
hemmällä ravinnolla, on koet-
tu helppohoitoisemmaksi ko-
tieläimeksi. Lisäksi kunnal-
lismies ja maanviljelijä Juuse 
Rahola (1867-1944) toimi seu-
dulla aktiivisena vuohen puo-
lestapuhujana”, kertoo Sasta-
malan seudun Museon johtaja 
Maria Pietilä sarvipään suosi-
osta alueella.

Kuttu nousi jälleen viime 
viikolla esiin, kun Sastamalan 
pääkirjastossa avattiin Mää - 
Satakunta vuohitarinaa -ni-
minen kiertävä näyttely. Se on 
toteutettu Helsingin yliopiston 
museologian opiskelijoiden ja 
Sastamalan seudun Muse-
on yhteistyönä. Museologian 
opiskelijat tekevät vuosittain 
ryhmätöitä. Viime vuonna 
kurssin teemana oli maatalo-
us. ”Helsingin yliopiston mu-
seologian lehtorina toimii do-
sentti Marja-Liisa Rönkkö, jo-
ka on Tyrväältä kotoisin. Hän 
on työskennellyt myös Suo-
men Kirjainstituutin perus-

tamistehtävissä täällä, joten 
meillä oli häneen valmiit kon-
taktit. Näiden kaikkien tekijöi-
den yhteisvaikutuksesta syntyi 
ajatus yhteistyöstä, johon tar-
tuimme kiinnostuneina”, mu-
seonjohtaja Pietilä avaa näyt-
telyn taustoja. 

Kutusta on moneksi
Museologian opiskelijat An-
nika Iltanen, Liisa Kunnas, 
Pauliina Kähärä, Mikael Ny-
holm, Inka Peltola ja Leena 
Pyykkö valitsivat ryhmätyön-
sä aiheeksi vuohen puhtaas-
ti oman kiinnostuksensa poh-
jalta. ”Vuohi yllätti opiskelijat 
monipuolisuudellaan. Me taas 
esitimme toiveen saada näyt-
tely, joka toimisi museon li-
säksi muissakin tiloissa, esi-
merkiksi kirjastoissa ja kou-
luissa”, Pietilä jatkaa. Kesän 
ajan näyttely on avoinna Sas-
tamalan pääkirjastossa. Sen 
jälkeen siitä otetaan varauksia 
vastaan. Esimerkiksi Pukin-
sarven Tröötöttäjät on kiin-
nostunut saamaan näyttelyn 
10-vuotisjuhliinsa. ”Näyttely 
on maksuton, lainaaja saa sen 
kuljetusta vastaan esille laitet-
tavaksi”, Maria Pietilä kertoo.

Näyttelyssä kuttua lähes-
tytään monelta eri kantilta. 
Opiskelijat tutustuivat vuo-
heen biologisena olentona, tai-

teessa, Sastamalassa ja maail-
malla. 

Vuohi elää seudulla 
edelleen
Paitsi rakastettu kotieläin, kut-
tu on ollut myös taiteilijoiden 
inspiraation lähde. Esimerkik-
si Tyrvään kunnanvaakunas-
sa (1950-1972) oli heraldik-
ko Gustaf von Numersin piir-
tämä vuohipukki. Sastama-
lan naapurikunnan Kiikoisten 
vaakunassa taas komeilee yhä 
edelleen saman taiteilijan piir-
tämä pukki tuohikontti seläs-
sään. Vahvimmin vuohi elää 
Mauri Kunnaksen luomas-
sa Herra Hakkarainen -hah-
mossa, jolla on nykyisin oma 

nimikkotalonsa Sastamalassa. 
Vammalassa voi tavata myös 
peltisen vuohen; kuvanveistä-
jä Veikko Haukkavaaran me-
tallinpaloista hitsaaman Kut-
tu-veistoksen Kassantalon 
edessä.

Mää - Satakunta vuohitari-
naa -näyttely on avoinna hei-
näkuun loppuun saakka. Laa-
jalle nettisivustolle www.kir-
jainstituutti.fi /vuohi on koottu 
paljon oheismateriaalia, joka 
täydentää näyttelyä. ”Kirjas-
tolla näyttelyn ohessa on myös 
laaja kokoelma vuohi- ja maa-
seutuaiheisia kirjoja kesäluke-
miseksi”, Sastamalan seudun 
Museon johtaja Maria Pietilä 
vinkkaa. 

Ketterälle vuohelle voi opettaa esimerkiksi erilaisia temppuja. Kuva Sastamalan seudun Museo.

  Vuohi eli kuttu

  Yksi ensimmäisistä kesytetyistä kotieläimistä. Varhaisimmat 
havainnot vuohien kasvatuksesta ovat peräisin 8 000-luvul-
ta ennen ajanlaskun alkua Gang Darechista, nykyisen Iranin 
alueelta. 

  Suomeen vuohi on tullut jo noin 4 000 e.a.a. Tältä ajalta ovat 
peräisin Keravan Pisinmäeltä löydetyt lampaan ja vuohen 
luunkappaleet. Kirjallisia todisteita vuohenpidosta löytyy 
Kuusta Vaasan kuninkaankartanoiden tileistä 1500 -luvulta. 

 Maataloustuotannon tehostumisen vaikutuksesta vuohi me-
netti Euroopassa merkitystään tuotantoeläimenä. 1800-lu-
vulla vuohen rooli muuttui köyhän maaseudun eläimeksi.

  Vuohia voidaan erotella joko esiintymisalueen tai koon mu-
kaan. Suomessa on oma vuohirotunsa, suomenvuohi.

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme.

 NOKIA :  Välikatu 17 , puh.  03 341 4344  |  ORIVESI :  Anttilantie 7 , puh.  03 335 1456  |  PIRKKALA CM : 
 Palmrothintie 2 , puh.  03 265 0686  |  SASTAMALA :  Puistokatu 15 , puh.  03 511 5442  |  TAMPERE 
HERVANTA :  Kauppakeskus Duo, Pietilänkatu 2 , puh.  03 317 6066  |  TAMPERE KESKUSTA : 
 Hämeenkatu 19 , puh.  03 356 8900  |  TAMPERE KOSKIPUISTO :  Hatanpään valtatie 2 , puh.  03 214 
2010  |  TAMPERE TURTOLA CM :  Martinpojankatu 4 , puh.  03 363 5527  |  VALKEAKOSKI :  Valtakatu 
18 , puh.  03 584 9490  |  YLÖJÄRVI :  Kauppakeskus Elo, Elotie 1 , puh.  03 348 2422    
Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 
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OLIVIA 39,50€ (norm 79€)

TAWANNA 14,50€ (norm 29€)

NEEVE 39,50€ (norm 79€) OSWALD 54,50€ (norm 109€)

-50% alennus kehyksistä alk. 9€. Hintaan sisältyy aina PENTAX-vakioyksiteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston 
mukaan. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai Valitse 2 maksa 1 –hinnoitteluun. Valikoima vaihtelee liikkeittäin. 
Tarjous voimassa 1.8.2010 asti. * Ilman eri veloitusta.

MOD.4  4,50€ (norm 9€)

MEILTÄ KAIKKI LASIT
KAIKILLE ASIAKKAILLE
KAIKEN KAIKKIAAN 
EDULLISESTI

–50 %
ALE 
KAIKKI KEHYKSET

YLI 1000 KEHYKSEN VALIKOIMA

PENTAX-
VAKIOYKSI-
TEHOLINSSIT
AINA 0€*

Mukana myös Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Paikalliset verkkoyhtiöt 
yhdistävät voimansa

  Suomalaisinnovaation tuloksena syntynyt Gridit Oy tuo 
 sähköiset palvelut digitaalisen ajan lähikauppoihin 

 Maija Latva

Paikalliset puhelin- ja säh-
köyhtiöt ovat yhdistäneet voi-
mansa ja perustaneet Gridit 
Oy:n, joka rakentaa maan-
laajuista verkkoyhtiöiden ket-
jua sähköisten ja digitaalisten 
palvelujen myyntiin. Syksyllä 
pilotoitava ja loppuvuodesta 
2010 lanseerattava avoimeen 
palvelumalliin perustuva lii-
ketoiminta avaa uusia näky-
miä paikallisten puhelinyhti-
öiden toiminnan tulevaisuu-
delle.  

Yhteistyö tuo paikallisille 
yhtiöille volyymia, jonka avul-
la voidaan turvata tulevaisuu-
den toimintaedellytyksiä. Gri-
ditin toiminta avaa uusia ovia 
niin verkkoyhtiöille kuin yhti-
öiden asiakkaillekin. Kysees-
sä on suomalainen palveluin-
novaatio.

- Vastaavaa konseptia ei ole 
olemassa verkossa missään 
päin maailmaa. Griditin toi-
mintamallin vahvuus on pai-
kallinen palvelu: paikallinen 
yhtiö tukee asiakasta ongel-
matilanteissa ja on luotettava 
ja tuttu toimija. Tällä hetkellä 
internetissä on vain globaale-
ja kauppoja ilman kauppiaan 
kasvoja, vaikka ihmisten tar-
peet ovat virtuaalimaailmassa 
samat kuin muussa elämässä, 
toimitusjohtaja Antti Korpe-
la Etelä-Satakunnan Puhelin 
Oy:stä sanoo.

Hyöty- ja 
viihdepalvelujen osuus 
lisääntyy
Kansainvälistäkin kiinnostus-
ta herättänyttä konseptia voi 

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n toimitusjohtaja 
Antti Korpelan mukaan Griditin toimintamallin 
vahvuus on paikallinen palvelu.

verrata kaupan ketjujen toi-
minta-ajatukseen. Keskus-
liikkeenä ja tukkurina toimii 
verkkoyhtiöiden omistama 
Gridit Oy, joka tekee sopi-
mukset eri palveluntarjoajien 
kanssa. 

Tuotteet välitetään paikal-
listen verkkoyhtiöiden kautta, 
jotka toimivat oman alueen-
sa lähikauppoina ja vastaa-
vat alueensa paikallisista pal-
veluista. 

Asiakkaiden tuotteet toimi-
tetaan paikallisten toimijoiden 
kautta, ja ne maksetaan verk-
koyhtiön normaalin kuukausi-
laskutuksen yhteydessä. 

Korpela uskoo, että varsin-
kin erilaisten hyöty- ja viihde-
puolen palvelujen osuus tulee 
lisääntymään merkittävästi lä-
hitulevaisuudessa.

Korpelan mukaan asiak-
kaan kannalta merkittävää 
avoimessa palvelumallissa on 
se, että ostaja saa vapaasti va-
lita haluamansa palvelut tai 
tuotteet ilman operaattorisi-
donnaisuutta. 

Griditin omistaa 9 paikal-
lista verkkoyhtiötä:  Etelä-Sa-
takunnan Puhelin Oy, Forssan 
Seudun Puhelin Oy, Iisalmen 
Puhelin Oy, Pietarsaaren Seu-
dun Puhelin Oy, Karjaan Pu-
helin Oy, Kainuun Puhelin-
osuuskunta, Loviisan Puhelin 
Oy, SSP-Yhtiöt Oy ja Mäntsä-
län Sähkö Oy. Yhtenä tavoit-
teena omistajilla on myös kui-
tuliittymien määrän kasvatta-
minen.

Gridit-yhtiöiden verkosto 
kattaa tällä hetkellä yli 120 000 
taloutta eri puolilla Suomea.

VALMISTUNEITA

  Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa käsi- ja 
taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneet artesaanit

Kultasepänala

Haukijärvi Kaisa, Nokia; Ilo-
mäki Karoliina, Tampere; Ko-
pio Yrjö, Sastamala; Lehtonen 
Lasse, Turku; Loimupalo Kai-
sa, Pori; Minkkinen Marlee-

na, Tampere; Mäkilä Jenni, 
Pori; Oja Ilona, Lempäälä: Pa-
lenius Paula, Karkkila: Pelto-
Knuutila Tero, Somero; Raja-
la Miia, Tampere; Sova Elina, 
Salla; Tuomala Tuomas, Tam-
pere

Sisustusala

Hannus Linda, Seinäjoki; 
Hynnä Jenni, Sastamala; Jär-
vinen Inne, Lahti; Korkeakos-
ki Milla, Tampere; Luoto Ee-
va, Helsinki; Mäkinen Em-

mi, Hämeenlinna; Ruohonen 
Maarit, Nokia; Silvennoinen 
Minna, Tampere; Simberg Ta-
nia, Tampere

Lavasterakentaminen
Simonen Vilma, Sastamala

  Muualta
Pia Pekkola on valmistunut eläinlääkäriksi 11.6.2010 Tarton maatalousyliopistosta.



13Keskiviikko kesäkuun 16. 2010

VAMMALA

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

TEKNOS PIHA
PUNAMAALI
9 l

HARVIA
PRO 20
PUUKIUAS

PIKATEHO
9 l valkoinen

TERASSI-
LAATTA 
BARDIGLIO 
20 x 20 cm
rosotettu 8,5 mm
tummanharmaa

BETONI-
LAATTA 
300x300x50, harmaa

20,90
/astia

59,90
/astia

GRILLIKATOS
Loviisa 9,7 m2

TRIMMERI
Partner Colibri 25cc

KANNALA 
HIRSITALO
R / 10,5 m2

BIOLAN PIKA-
KOMPOSTORI
220 l

RUOHON-
LEIKKURI
Partner P51-450S

KATEPAL 
KATTOLAATTA
musta 3m2/pkt

2170,-

99,-

299,-

1290,-

469,-169,-

14,90/m2

1,20/kpl

15,90/pkt 2,19/jm

+ 2 sk komposti- ja huussikuivike 
+ kompostoriheräte 2 l + 40 l kuivikeastia

KESTOPUU
48 x 98 vihreä
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Kannarintalon veranta 
remontoitiin talkootyönä

  Kiikan kyläseura toivoo, että remontti kävisi talon vuokrasta. 

 Marianna Langenoja

Kiikan kyläseuran rakennuk-
sessa eli Kannarintalossa oli 
vielä viime viikolla kova työ-
maa käynnissä. Kuudesta hen-
kilöstä koostuva talkooporuk-
ka on laittanut lähiviikkojen 
aikana talon verannan koko-
naan uusiksi. Lattia on vaih-
dettu, portaisiin laitettu kaide, 
ikkunat ovat nyt kaksinkertai-
set ja karmit on maalattu. Vie-
lä viime viikon lopulla talkoo-

porukka maalaili verannan 
seiniä ja kattoa. ”Olemme siitä 
onnekkaita, että olemme saa-
neet talkoohommiin raken-
nusalan ammattilaisia”, seu-
ran puheenjohtaja Tuire Kau-
konen iloitsi hälinän keskeltä. 
Miehet olivat raapineet seinis-
tä maalia jo syksyllä, ja nyt oli 
aika saada vaalea väri veran-
nan pintaan. ”Seinät on aika-
naan maalattu useampaan-
kin otteeseen. Pohjalta löy-
tyi sinertäväkin maalipinta”, 

puheenjohtaja kuvaili aina-
kin 100-vuotiasta rakennus-
ta, joka on aikoinaan toiminut 
myös kouluna. ”Kun avasim-
me lattian, sen alta löytyi vaik-
ka mitä roinaa. Siellä oli van-
hoja penkkejä, tuoleja ja jopa 
naulakko. Tämä lasinen pul-
lokin löytyi sieltä, ja päätim-
me pelastaa sen”, Kaukonen 
selosti näyttäessään vanhan-
ajan mustepulloa, josta opet-
taja jakoi aikanaan oppilaille 
mustetta. 

Syy verannan kunnostuk-
seen on yksinkertainen: sieltä 
tuli kovasti kylmää ilmaa si-
sätiloihin. ”Vanhassa lattias-
sa oli rakoja ja ikkunoista veti. 
Päätimme siis ryhtyä toimiin”, 
puheenjohtaja kertoo. Remon-
tin takana on ajatus myös sii-
tä, ettei kaupunki alkaisi vaatia 
vuokraa rakennuksesta. ”Olen 
hieman huolissani Sastamalan 
kaupungin tekemistä suunni-
telmista rakennuksen suhteen. 
Vielä Äetsän aikaan maksoim-

me vuokraa pitämällä huol-
ta lähialueen kukkapenkeis-
tä. Sastamalan kanssa mitään 
sopimuksia ei ole tehty, ja pel-
käämmekin kovia vuokria.” 
Rakennus on erityisen tärkeä 
kutojille, sillä sen tiloissa toi-
mii kudonta-asema, jossa käy 
naisia parhaimmillaan 10 päi-
vittäin. Ylimääräisiä maksuja 
kutojilta ei peritä, joten kylä-
seura ei pääse silläkään rikas-
tumaan. 

”Ajattelimme, että jos tä-
mä remontti kävisi vähän niin 
kuin vuokrasta”, Kaukonen 
huokailee toiveikkaana. 

Kiikan kyläseuran talol-
la pidetään verannan avajai-
set heti, kun remontti on val-
mis. Puheenjohtaja lupailee, 
että luvassa on ainakin kah-
via ja toivottavasti jotain mu-
siikkiakin. 

Ainakin 100-vuotias Kannarintalo on joitakin vuosia sitten saa-
nut uuden ilmeen ulkoapäin. Nyt talon veranta koki täysremon-
tin. 

Miehet työssään. Viime viikolla vielä maalailtiin seiniä ja kat-
toa. Lattia ja ikkunat olivat jo uusittu ja portaisiin saatu kaide. 
Kuvassa rakennusalan ammattilaiset Pentti ja Pekka Mäkinen.

Ti-Ti Nalle konsertoi 
Laiturikahvilassa

  Sunnuntainen lastentapahtuma sulkee 
 osan Rautavedenkadusta kello 8-17

Ti-Ti Nalle konsertti on 
osa Laiturikahvilan lasten-
tapahtumaa, joka järjeste-
tään tulevana sunnuntaina 
kello 13-16.

Ti-Ti Nalle konsertissa 
esiintyvät Riitta sekä Ti-Ti 
Nalle ja Tau Nalle. Lasten-
tapahtumassa vierailevat 
myös Herra Hakkarainen 
ja Henry Hippo. Lisäksi 
lapsille on kasvomaalaus-
ta ja väritystehtäviä. 

Laiturikahvilan kesän 
tapahtumakalenterissa on 
myös rokkia ja poppia se-
kä rautalankamusiikkia 

mm. Agents –yhtyeen 
tahdittamana ja Laituri-
tansseissa pääsee pyöräh-
tämään perinteisen vals-
sin ja tangon tahdissa. 

Runon ja suven päivä-
nä herkistytään hetkeksi 
kuuntelemaan runoja. Ta-
pahtumakalenteri löytyy 
kokonaisuudessaan yri-
tyksen kotisivuilta.

Tulevana sunnuntaina 
järjestettävä lastentapah-
tuma sulkee osan Rauta-
vedenkadusta kello 8-17 
välisenä aikana.

Luonnonkukkien päivänä 
retkeillään Ritajärvellä

Sastamalan ympäristöyh-
distys järjestää Pohjois-
maisena luonnonkukki-
en päivänä eli sunnuntai-
na 20.6. retken Ritajärvi-
en retkeilyalueelle kello 
10-13. Retkelle lähdetään 
Ritajärven alueen parkki-
paikalta ja sen aikana tu-
tustutaan alueen kasvilli-
suuteen oppaina biologit 
FT Juha Suominen ja FM 
Eveliina Asikainen. Mat-
kalla on myös mahdolli-
suus syödä eväitä ja pais-
taa omia makkaroita. Ret-
kelle kannattaa varustau-
tua kumisaappailla.

Luonnonkukkien päi-
vän retkiä on järjestetty 
Suomessa vuodesta 2003. 
Vammalassa ensimmäi-
nen retki tehtiin vuonna 

2004. Opastettu retki on 
hyvä tilaisuus tulla tutuik-
si alkukesän kasvien kans-
sa ja nauttia mukavasta 
kesäpäivästä luonnon hel-
massa. 

”Oma maa 
mansikka, muu maa 
mustikka”
Tänä vuonna Luonnon-
kukkien päivän teemala-
jiksi on valittu ahoman-
sikka  (Fragaria vesca). 

Ahomansikka on viime 
aikoina taantunut, kun sen 
suosimat perinnemaise-
mat ovat vähentyneet. 

Laji on kuitenkin levit-
täytynyt uusille elinalu-
eille, ja viihtyy nykyisin 
muun muassa tienpienta-
reilla.

Ahomansikka on Luonnonkukkien päivän 
vuoden 2010 teemalaji. Kuva: Seppo Park-
kinen.

Sastamalan nuoret 
työleirillä Horniolla
Sastamalan nuorisopal-
velujen eteläisen alueen 
nuorten työleiri pidettiin 
7. – 11.6. Hornion leiri-
keskuksessa. Mukana oli 
seitsemän nuorta puutöis-
sä ja ammattikoulun kok-
kiopiskelija Pettiina Pent-
tilä hoiti leirin ruokapuo-
len. Leirin ohjaajina olivat 

konkarit Tero Noukka ja 
Pertti Parkkinen. Viiden 
päivän aikana siirrettiin 
suuri kasa klapeja  pinoi-
hin puuliiteriin. Horni-
on puutilanne on nyt tur-
vattu pitkäksi aikaa. Välil-
lä pidettiin kahvi ja ruoka-
tauot ja pelattiin mölkkyä 
ja heitettiin tikkaa.

Ohjaaja Tero Noukka ja nuoret leiriläiset 
tauolla.

Avainapteekkiketju tuli Sastamalaankin
  Etua sekä apteekille että asiakkaille

 Marianna Langenoja

Hopun apteekki ja Tyrvään si-
vuapteekki ovat liittyneet ko-
ko maan kattavaan Avainap-
teekit-ketjuun. Apteekkiket-
ju aloitti toimintansa touko-
kuussa, ja siihen kuuluu nyt 
53 yksityistä apteekkia, joilla 
on yhteensä 65 toimipistettä 
ympäri Suomen. Sastamalas-
sa Hopun ja Tyrvään apteekin 
uudet ikkunateippaukset saa-
tiin paikalleen kesäkuun alus-
sa ja työntekijät vaihtoivat ke-
säisiin oranssinvärisiin työ-
paitoihin samoihin aikoihin. 
Myös apteekin sisätilat saivat 
pienen piristysruiskeen.

Proviisori Päivi Hirvonen 
sanoo, että ketju tuo etua sekä 
apteekille että asiakkaille. Mi-
käli asiakas liittyy avainasia-
kasohjelmaan, hän saa käyt-
töönsä maksuttoman avaina-
siakaskortin. Apteekissa on 
jaossa Apoteekki-asiakasleh-
ti, jossa on  tuotetarjouksia 
avainasiakkaille sekä asiaa ter-
veydestä. Uusin lehti on jaet-
tu Vammalan alueen kotitalo-
uksiin. Avainasiakkaan kaikki 
reseptivapaat ostokset kerryt-
tävät myös ostoshyvitysalen-
nusta ja ostotiedot tallentuvat 
samalla oman Avainapteekin 
asiakasrekisteriin. Rekisteri 
helpottaa apteekin henkilö-
kunnan työtä eri lääkkeiden 
yhteensopivuuden varmista-
misessa. Asiakas voi ilmoit-

taa myös mahdolliset lääke-
aineallergiat, jolloin oikean-
laisia hoitotuotteita pystytään 
suosittelemaan entistäkin yk-
silöllisemmin.

”Meillä on voimakas ha-
lu toimia oman alamme ke-
hittäjänä ja ennakkoluulotto-
mana palveluntarjoajana, jo-
ka tarjoaa myös uusia tuot-

teita ja palveluita terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen, 
unohtamatta kuitenkaan sitä 
apteekkien ydinosaamista, eli 
lääkehoidon asiantuntemus-
ta”, apteekkari Terhi Aaltonen 
perustelee Hopun ja Tyrvään 
apteekkien liittymistä ketjuun. 
Hänen mukaansa apteekki-
ketjua tarvitaan myös vastaa-

maan kasvavien muutospai-
neiden aiheuttamiin haastei-
siin sekä synnyttämään kus-
tannustehokkuutta apteekkien 
toimintaan, materiaalihankin-
toihin ja markkinointiin. Ket-
ju luo myös hyvät edellytyk-
set keskinäiseen vertaistukeen 
ja ammatilliseen kouluttautu-
miseen.

  Päivitä 
lääkekaappi 
kesäksi

Proviisori Päivi Hirvonen suo-
sittelee päivittämään lääkekaa-
pin kesän varalle. Kesällä on 
syytä varautua hyönteistenpis-
toihin muutenkin kuin karkot-
teiden kera. Hirvonen suositte-
lee lääkekaappiin hydrokorti-
sonivuodetta, joka lievittää pis-
toksista johtuvaa kutinaa, auttaa 
myös mahdollisiin auringon-
polttamiin ja allergiseen ihot-
tumaan. Allergiaoireisiin voi 
myös tarvittaessa käyttää anti-
histamiinitablettia. Luonnos-
sa liikkuvien on hyvä varautua 
myös kyypakkaukseen, joka on 
ensiapu käärmeenpuremaan tai 
mehiläisen tai ampiaisen piston 
aiheuttamiin reaktioihin. Pik-
ku haavereiden varalta on hy-
vä hankkia desinfektioainetta, 
sidetarpeita ja laastareita. Kuu-
me- ja kipulääkkeeksi paraseta-
moli on hyvä valinta, koska se ei 
ärsytä vatsaa. 

Maitohappobakteereita kan-
nattaa käyttää mm. ennalta-
ehkäisevästi ulkomaan mat-
koilla tasapainottamaan vatsan 
toimintaa ruokavalion muut-
tuessa. Matkustavien kannat-
taa ottaa mukaan myös ripuli- 
ja närästyslääkettä. Tärkeintä 
matkusteltaessa on muistaa ot-
taa mukaan omat, säännöllises-
ti käytettävät lääkkeet.

Hopun apteekki sai uudet logot oveen ja proviisori Päivi Hirvonen, farma-
seutti Marja-Liisa Forss sekä lääketyöntekijät Mari Krapi ja Kirsti Juurakko-
oja päälleen iloisen väriset t-paidat, kun Hopun ja Tyrvään apteekit liittyivät 
Avainapteekki-ketjuun.
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Nauti alueen kesäteattereista!
Korkeaojalla viljellään 
huumoria suurin teemoin

 Marianna Langenoja

Halkeenkiven kesäteatterissa 
käsitellään tänä kesänä suu-
ria teemoja näytelmässä Oma 
maa mansikka. Keskeisin tee-
moista on tuntemattoman pel-
ko ja sen ruokkiminen erilai-
silla kuvitelmilla ottamatta 
asioista selvää. Tuntematon-
ta pelätään pienessä kyläyh-
teisössä, jossa sakki on muu-
tenkin hiukan vinksahtanutta. 
Hahmot ovat varsinaisia säh-
lääjiä, mutta silti heille tapah-
tuu kaikkea, mitä tavallisille-
kin ihmisille tapahtuu. Ker-
tomuksessa seikkailee kolme 
maanviljelijäperhettä, joil-
la on kaikilla erilaiset taustat. 
Näiden perheiden kautta kä-
sitellään rankkojakin aihei-
ta, kuten perheväkivaltaa, lap-
sen kuolemaa ja pelkoa EU:ta 
kohtaan. Toisaalta taas näy-
telmä on käsikirjoittaja ja oh-
jaaja Hanna Mäkisen hatun-
nosto maalaisyhteisöille. Hän 
on itse alun perin Kokemäel-
tä kotoisin, mutta asuu nykyi-
sin kaupungissa. ”En tällä het-
kellä edes tunne omia naapu-
reitani. Korkeaoja taas on hyvä 
esimerkki siitä, miten maalla 
ollaan läsnä myös naapurei-
den elämässä. Siitä näytelmä-
kin kertoo”, Mäkinen pohtii. 
Hän ohjaa ensimmäistä ker-
taa Halkeenkiven kesäteatte-
ria ja harjoitusten tahti on ol-
lut kiivas. ”Olen itsekin hyvin 
nopearytminen ihminen, jo-
ten myös näytelmä ja harjoi-
tukset ovat edenneet vauhdik-
kaasti.” Näytelmä vaatii teki-

jöiltään melkoisesti, sillä sii-
nä on yhteensä 15 näyttelijää, 
josta 13 on lähes koko näytök-
sen ajan lavalla. Isoja joukko-
kohtauksia on paljon. ”Näytel-
mässä ei juuri ole päähenkilöi-
tä, vaan se kertoo kokonaises-
ta kyläyhteisöstä, jolle sattuu 
ja tapahtuu”, ohjaaja kuvai-

lee. Hänen mukaansa näytel-
mä sopii kaikille, joilla on vä-
hän huumorintajua. Vakava-
mielisillekin se voi tehdä ihan 
hyvää. 

Oma maa mansikka saa 
ensi-iltansa Halkeenkiven ke-
säteatterissa Kokemäen Kor-
keaojalla 30. kesäkuuta.

Halkeenkiven kesäteatterissa tutustutaan eris-
kummallisiin tyyppeihin pienessä kyläyhteisössä.  
Kuvassa kyläläistä näyttelevä Erno Sarja.

Kiikan Nuorisoseura ja Lions Club jälleen yhteistyössä: 

Moderni Tuhkimo valloittaa 
120-vuotisnäytelmässä

 Marianna Langenoja

Kiikan Nuorisoseuralle oli jo 
ennen vuoden vaihdetta itses-
tään selvää, että kesällä 2010 
puurretaan muutaman vuo-
den tauon jälkeen kesäteat-
teria. Täyttäähän yhdistys 
120-vuotta, joten juhlavuoden 
kunniaksi haluttiin räväyttää. 
Lavalla nähdään tällä kertaa 
modernisoitu Tuhkimotarina 
hyvällä huumorilla. Satu py-
syy yhä samana: mukana tari-
nassa ovat niin julma äitipuoli 
kuin hirmuiset sisarpuoletkin, 
mutta Juha Vuorisen sovitus 

tuo vauhtia tuttuun tarinaan. 
Tuhkimona nähdään Helena 
Haavisto ja Prinssinä Timo 
Helenius. Näytelmän ohjaa 
Teija Simola. Pikkuhiirulai-
sia esittävät Kiikan Nuoriso-
seuran  hiphop-kerholaiset, 
jotka tanssivat näytelmän ai-
kana. ”Tuhkimo-näytelmäm-
me vahvuus on nimenomaan 
loistavat roolihahmot, joilla 
on vahvat persoonat”, Kiikan 
Nuorisoseuran puheenjohtaja 
Tuula Nurmi kertoo.

Tuhkimo herättää mielen-
kiintoa senkin vuoksi, että 
näytelmässä nähdään Tyrvään 

käsi- ja taideteollisuusoppi-
laitoksen lavasterakennuslin-
jan tekemiä lavasteita. He ovat 
valmistaneet muun muassa 
valtaistuimen sekä Tuhkimon 
vaunut. Lavalla nähdään kaik-
kiaan 36 näyttelijää, jotka ovat 
sekä Nuorisoseuran että Lions 
Clubin väkeä. Lions Club hoi-
taa kahvituksen sekä avustaa 
lavastuksessa. ”Kyseessä on 
musiikkinäytelmä, joten näyt-
telijät pääsevät laulamaan ja 
kuorokin on taustalla”, Nur-
mi sanoo.  

Kiikan Nuorisoseura to-
teutti yhteistyössä Kiikan 

Lions Clubin kanssa joitakin 
vuosia sitten Peppi Pitkätossu 
-näytelmän, joka osoittautui 
huippusuosituksi. Tämänke-
säiselle Tuhkimolle odotetaan 
yhtä paljon katsojia. ”Viimek-
si jouduimme lisäämään näy-
töksiä ja silti katsomo oli yli-
täytetty. Tuhkimossa meillä 
on kuusi näytöstä. Joku onkin 
jo kysäissyt, että aiotteko saa-
da ne riittämään”,  Nurmi nau-
reskelee. Kiikan Nuorisoseura 
aikoo myös viettää syntymä-
päiviään näytelmän merkeissä. 

Tuhkimo saa ensi-iltansa 
Kiikan Sarkia-näyttämöllä 4.7. 

Kiikan Nuorisoseuran Tuhkimotarina on höystetty hyvällä huumorilla. Tuhkimoa näyttelee Helena 
Haavisto ja hiirulaisia ovat muun muassa Huulio eli Marja Putti (vasemmalla) ja Rosina eli Kirsi Viitala. 
Kuva: Sari Mäkelä

Rämsöön kesäteatterissa nähdään jälleen klassikko:

Nuori kuningas Artturi 
on kertomus lempeydestä

 Marianna Langenoja 

Rämsöön kesäteatterin ja 
Vammalan Teatterin tämän 
kesäisessä näytelmässä on ri-
paus paikallisuutta. Laval-
la nähdään nimittäin Mau-
ri Kunnaksen versio Nuores-

ta kuningas Artturista. Vaikka 
kuningas Artturista on kir-
joitettu lukuisia tarinoita, ha-
luttiin Rämsöön lavalle tuo-
da nimenomaan Mauri Kun-
naksen versio. ”Kunnaksen 
versio kyseisestä tarinasta on 
toimiva, sillä sen ovat lukeneet 

myös monet lapset ja Kunnas 
on alun perin vammalalainen”, 
näytelmän tuottaja Kirsi Ran-
tanen kertoo. Näytelmään tuo 
oman piristysruiskeen myös 
se, että Kunnaksen tarinassa 
seikkailevat eläinhahmot, jot-
ka tuodaan myös lavalle. Se ai-

heuttaakin haasteita puvustuk-
sessa ja näyttelemisessä. Näyt-
telijät ovat luvanneet tuoda 
eläinten olemusta ja luonnet-
ta näkyviin rooleissaan, mut-
ta inhimillisiäkään piirteitä 
eläinkatraalta ei puutu. 

Nuori kuningas Artturi on 
perinteinen kasvutarina hyvä-
sydämisestä Kuningas Arttu-
rista, joka tarinan alussa syn-
tyy, varttuu nuorukaiseksi ja 
tietysti legendan mukaan ve-
tää miekan kivestä tullen ku-
ninkaaksi. Tämä tarina esite-
tään näyttämöllä leikkinä, jo-
ta leikkivät Mauri Kunnaksen 
kirjasta tutut kissat ja koirat se-
kä muutama metsäneläin. Ta-
rina korostaa ystävyyden mer-
kitystä ja muistuttaa, ettei hyvä 
kuninkuutta saavuteta miekan-
terällä vaan jalomielisyydel-
lä. ”Tärkeä teema näytelmäs-
sä on lempeys”, Rantanen ku-
vailee. Myös huumorinkukka 
kukkii ja hahmot ovat hulvat-
tomia. Lauluakin kuullaan näy-
telmässä melko paljon, vaikkei 
kyse olekaan musiikkinäytel-
mästä. Musiikin on säveltänyt 
Rauni Rokka. ”Nuori kunin-
gas Artturi on näytelmä koko 
perheelle. Siitä saavat irti sekä 
aikuiset että lapset.”

Rämsöön kesäteatterin ja 
Vammalan teatterin näytel-
mä saa ensi-iltansa 25-vuot-
ta täyttävässä Rämsöön kesä-
teatterissa Vesilahdessa sun-
nuntaina 20.6. 

Rämsöön kesäteatterissa klassikkotarinat ovat tulleet jo perinteeksi. Täl-
lä kertaa lavalle astuvat Mauri Kunnaksen Nuori kuningas Artturi -tarinasta 
tutut eläinhahmot. 

Katismaan Kesäteatterissa 
ollaan koukussa

 Marianna Langenoja

Katismaan saaren näyttämöllä 
nähdään ja koetaan tarina tak-
sikuski Smithistä, joka on elä-
nyt jo pitkään kaksoiselämää. 
Hän on pudonnut kahden nai-
sen loukkuun ja perustanut 
perheenkin molempien kans-
sa. Perheet eivät ole toistai-
seksi tietoisia toisistaan, mut-

ta näytelmän aikana kaikki rä-
jähtää käteen. Perheiden lap-
set nimittäin löytävät toisensa 
internetin kautta. Taksikus-
ki Smithille tulee kiire estää 
lasten kohtaaminen. Kaikkia 
mahdollisia kommervenkke-
jä sattuu, ja vielä alivuokra-
lainenkin onnistuu sekaantu-
maan asiaan. Onneksi kaikki 
kuitenkin päättyy hyvin. 

Näyttelijä Tarja Tasala to-
teaa, ettei Koukussa-näytel-
mässä ole mitään suurem-
paa teemaa tai sanomaa. Se 
on täyttä viihdettä ja päätön-
tä menoa, josta saavat eniten 
irti aikuiset. 

Säkylän harrastajateatterin 
näytelmä Koukussa saa ensi-
iltansa 5. heinäkuuta Katsi-
maan näyttämöllä.

Vesarannassa palataan 50-luvulle:

Uittojätkät saapuvat 
ja rakkaus roihuaa

 Marianna Langenoja

Vesarannan kesäteatteris-
sa päästään jälleen rakkau-
den makuun, kun Elisa Nie-
men käsikirjoittama ja oh-
jaama Uittojätkien paluu saa 
ensi-iltansa. Näytelmä sijoit-
tuu 50-luvulle ja pienen ky-
lään, joka menee sekaisin uit-
tojätkien tulon myötä. Rakka-
us alkaa roihuta niin nuoressa 
kuin vanhemmassakin ikäpol-
vessa, eikä kommelluksilta-
kaan vältytä. Elisa Niemi ku-
vailee näytelmää perinteiseksi 
kesäteatteriksi, joka on kevyt-
tä ja hauskaa katseltavaa. Näy-
telmää tahdittaa myös runsas 

musiikki, joka koostuu lähin-
nä kaikille ennestään tutuis-
ta lauluista. Kuoroa säestää 
11-vuotias Kaisla Ylöniemi 
harmonikallaan. 

Nieminen on ensimmäistä 
kertaa ohjaamassa Vesarannas-
sa, mutta sanoo harjoitusten su-
juvan jo paremmin kuin hyvin. 
”Vesarannassa on todella hyviä 
näyttelijöitä ja jokainen on täyn-
nä intoa. Se on aivan uskoma-
tonta. Ihan jo sen vuoksi kan-
nattaa tulla katsomaan näytel-
mä, että lavalla oikeasti näkyy 
yhteishenki ja tekemisen mei-
ninki”. Nieminen itse tuli Ikaa-
lisista Sastamalaan ohjaamaan 
Vesarannan puheenjohtaja Erk-

ki Välimäen kutsumana. Nimi-
nen ja Välimäki ovat ennestään 
tuttuja, joten yhteistyö oli luon-
nollinen idea. 

Niemen mukaan näytel-
mässä ei ole päähenkilöi-
tä, vaan se kertoo pienen ky-
län kaikista asukkaista ja hei-
dän yhteishengestään. Näyt-
telijöitä Uittojätkien paluu 
-näytelmässä on kaikkiaan lä-
hes kolmekymmentä. Ohjaa-
ja lupaileekin, että lavalla tu-
lee heilumaan herkullisia per-
soonallisuuksia. 

Uittojätkien paluun ensi-il-
ta on 30. kesäkuuta Vesaran-
nan kesäteatterissa Sastamalan 
Houhajärvellä. 
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Nuorisoseuran kesäteatteri nousee Huuhkajanvuorelle 

Herra Hallanvaara 
esittäytyy Laviassa
Marianna Langenoja

Laviassa koetaan tänä kesä-
nä parisuhdekiemuroita, kun 
Lavian Nuorisoseuran ja Sas-
tamalan Opiston näytelmäs-
sä herra Hallanvaara saapuu 
paikkakunnalle. Lavian kun-
nan naiset ovat tyytymättömiä 
olotilaansa, eikä kunnalla me-
ne muutenkaan kovin hyvin. 
Ja sitten tulee upea herra Hal-
lanvaara, joka kääntää nais-
ten sydämet syrjälleen. Kylän 
miehet nousevat vastarintaan, 
ja siitä se parisuhdesoppa sit-
ten syntyykin. Kaikkea ehtii 
tapahtua, mutta loppu hyvin, 
kaikki hyvin. 

Näytelmän on käsikirjoit-
tanut forssalainen lauluntekijä 
Turkka Mali, jonka tekemiä 
laulujakin näytelmässä tullaan 
kuulemaan. Nuorisoseuran 
työryhmä on sovittanut näy-
telmän Lavian henkeen. 

Näytelmän ohjaa Tauno 
Wrang. 

Hallanvaara saa kantaesi-
tyksensä tänä kesänä valmis-
tuvalla Huuhkajanvuoren ke-
säteatterilla, jota Lavian Nuo-
risoseura on rakennellut ke-
vään ajan. 

”Ennen ensi-iltaa on tarkoi-
tus saada yleisölle penkit. En-
si vuonna on tarkoitus raken-

Lavian Nuorisoseuran ja Sastamalan Opiston 
näytelmä kertoo herra Hallanvaarasta, joka lait-
taa naisten sydämet sykkimään. Kuvassa Lavian 
miehet valmistautuvat seminaariin. Kuva: Tauno 
Wrang 

Punkalaitumella 
nautitaan 
sisäpiirihuumorista
Marianna Langenoja

Punkalaitumella Huittisten 
seudun Kansalaisopiston toi-
mesta pari vuotta sitten toi-
mintansa aloittanut Kulttuu-
rikopla toteuttaa tänä kesänä 
toisen kesäteatterinäytelmän-
sä. Viime vuonna lavalle nou-
si pienoisnäytelmä Hyvät, pa-
hat ja ihanat. Tänä kesänä ta-
rina saa jatkoa näytelmässä 
Punkamokkaa ja pioriisseliä. 
Vaikka näytelmät liittyvät yh-
teen, ei viimevuotista ole tar-
vinnut nähdä ymmärtääkseen 
tämänkesäisen. Punkamok-
kaa ja pioriisseliä kertoo lähi-
idästä Punkalaitumelle muut-
taneesta Hassanista, joka pyö-

rittää biopolttolaitosta. Lai-
tokseen on rakennettu myös 
ravintola, joka toimii näytel-
män tapahtumapaikkana. Ra-
vintolaa pyörittää Hassanin 
vaimo Päivi, joka on kylläs-
tynyt jo sen asiakkaisiin, ky-
län aikamiespoikiin. Eräänä 
kesäisenä päivänä kultturelli 
Päivi päättää laittaa muutok-
sen tullet puhaltamaan. Siitä 
alkaakin sotku, jossa Hassanin 
bisnekset kokevat muutoksen 
ja ihmissuhteissakin tapahtuu. 

Käsikirjoittaja ja ohjaa-
ja Aki Mikkola sanoo, että 
näytelmä soveltuu etenkin ai-
kuisväestölle ja mieluiten vie-
lä punkalaitumelaisille, sil-
lä saattaapa vuorosanoissa li-

vahdella pientä sisäpiirihuu-
moriakin. ”Mutta kyllä sen 
todennäköisesti myös lähi-
paikkakuntalaiset ymmärtä-
vät”, ohjaaja epäilee. Vaikka 
näytelmä onkin kevyttä ja ke-
säistä katsottavaa, se käsittelee 
myös Punkalaitumelle tärkei-
tä teemoja, kuten monikult-
tuurisuutta. Näytelmässä vi-
lahtaa lähi-idästä kotoisin ole-
van Hassanin lisäksi muutama 
venäläinen ja suomenruotsa-
lainenkin. ”Näytelmässä siis 
myös pohditaan, miten erilai-
suuteen suhtaudutaan”, ohjaa-
ja selventää.

Punkamokkaa ja pioriisse-
liä saa ensi-iltansa 29. kesä-
kuuta KokkonKodalla. 

taa näyttämö ja jonkinlainen 
varastorakennus. Katsomo 
myös katetaan ja ehkä näyttä-
mökin”, Lavian Nuorisoseuran 
puheenjohtaja Kaarina Talola 
kertoo. Hän kuitenkin lisää, 
että tänä kesänä on jo mahdol-

lista näytellä Huuhkajavuorel-
la, sillä Hallanvaara ei tarvitse 
juuri lavasteita.

Hallanvaara saa ensi-iltan-
sa Laviassa Huuhkajanvuoren 
kesäteatterissa 3. heinäkuuta.

Tuiskulassa tehdään 
kulttuurihistoriaa 
ja kansankomediaa
Marianna Langenoja

Tuiskulassa tehdään kulttuu-
rihistoriaa, kun Pekka Saaris-
ton käsikirjoittama ja ohjaama 

Turkasen hyvä yritys -näytel-
mä pyörähtää käyntiin Köyli-
össä. Näytelmä perustuu löy-
hästi tositapahtumiin vieden 
katsojansa sota-aikoihin ja 

vaaran vuosiin. Tapahtuma-
paikkana toimii Köyliö ja siel-
lä aikoinaan ollut venäläisten 
sotavankileiri. Päähenkilöinä 
puuhailevat omaa tiilitehdas-

ta ja sahaa perustava karjalan 
siirtolainen Iisakki Turkanen 
ja sotavankileirin vartija Art-
tu Lepola. 

Näytelmässä käsitellään 
rankkoja teemoja: venäläiset 
vangit viettävät iltamiaan Tällä-
rissä eli Ryssälässä, tekevät töi-
tä ja osa karkaakin. Suomalai-
set kätkevät aseita sotien varalle 
ja Karjalasta saapuu lastillinen 
siirtolaisia Köyliöön. Vaikka 
näytelmän tapahtuma-aika ei 
ollut kovin leppoisa Suomes-
sa, on näytelmään heitetty aimo 
annos huumoria. ”Jo lukuhar-
joituksissa näyttelijät nauroivat 
ihan kippurassa. Vaikka aiheet 
ovat vakavia, yleisöllä on lupa 
nauraa”, ohjaaja sanoo. 

Näytelmä on senkin vuok-
si näkemisen arvoinen, että 
lavalla on ihan aitoja vanhan-
ajan kulkuneuvoja ja näytte-
lijöillä päällä oikeita venäläi-
siä sotavaatteita. Kaiken li-
säksi säkyläläinen Vesa Alare 
ja euralainen Ahti Laine ovat 
säveltäneet musiikin näytel-
mään. Pekka Saaristo on saa-
nut myös käsikirjoituksen te-
kemiseen tukea Suomen kult-
tuurirahaston Satakunnan ra-
hastosta. Mistään pienestä 
projektista ei muutenkaan ole 
kyse, sillä lavalla nähdään jopa 
30 näyttelijää. ”Odotan paljon 
katsojia, sillä uutuusnäytelmä 
herättää aina mielenkiintoa. 
Tämä näytelmä tuskin menee 
ihan heti muille lavoille, sillä 
eihän joka paikkakunnalla ole 
ollut 1000 venäläistä vankia”, 
ohjaaja pohdiskelee. 

Mahtipontinen Turkasen 
hyvä yritys saa ensi-iltansa 2. 
heinäkuuta Tuiskulan kesäte-
atterissa. 

Turkasen hyvä yritys -näytelmä kertoo sota-ajan Köyliöstä, jossa pidettiin ve-
näläisiä sotavankeja. Venäläiset perustivat myös omia vankiorkestereitaan. 
Kuvassa venäläisiä näyttelevät Tomi Hulmi, Manu Taipale, Vesa Sahlman, 
Teuvo Sulin, Joonas Kuusisto. Suomalaisena vartijana esiintyy Kari Nummi-
nen. Kuva: Simo Nummi

Suttilan Suviteatterissa 
etsitään hääparia
Marianna Langenoja

Teatteri Taikayö esittää tänä 
kesänä rattoisan komedian 
Tahdotko naimisiin. Näytel-
mä kertoo kesätapahtumasta, 
jossa valittu pariskunta voit-
taa itselleen julkiset häät. Täl-
lä kertaa kuitenkin eteen tulee 
ongelma, sillä löydetyn hää-
parin osallistuminen estyy. 
On enää muutama tunti aikaa 
löytää uusi hääpari, ja tämä ei 
olekaan ihan helppo tehtävä. 

Näytelmä on Ilkka Mal-
min ja Rami Saarijärven kä-
sikirjoittama ja sen ohjaa An-
neli Heino, joka on vuosien 
takaa tuttu Teatteri Taikayön 
ohjaaja. ”Ohjaajavaihdoksen 
tullessa ajankohtaiseksi pää-
timme kysyä Annelia meil-
le jälleen ohjaamaan. Hän in-
nostuikin asiasta kovasti, ja 
yhteistyö on sujunut mallik-
kaasti”, Anette Kylä-Liuha-
la Teatteri Taikayöstä kertoo. 
Hänen mukaansa harjoitukset 
ovat sujuneet ripeästi, ja ulos 
päästiin harjoittelemaan huh-
tikuun lopulla. 

”Näytelmässä on mukana 
kahdeksan näyttelijää. Nuo-
rimmat ovat 14-vuotiaita ja 
muut vähän vanhempia”, Ky-
lä-Liuhala kertoo. Hänen mu-
kaansa näytelmä on suunnattu 
etenkin aikuisille, mutta sopii 
silti kaikille. Mielenkiintoista 
näytelmässä on sekin, että la-
valla tullaan kuulemaan huit-
tisten murretta ja näytelmä on 
sovitettu Suttilaan. 

Tahdotko naimisiin saa en-
si-iltansa perjantaina 9. heinä-
kuuta. 

Tahdotko naimi-
siin -kesätapahtumas-
sa kaikki ei mene niin 
kuin toivottiin. Mukana 
tapahtumien käänteissä 
ovat myös radiotoimit-
tajat Kati ja Kiti Sara-
pää eli Josefi ina ja Eve-
liina Järä.  
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Jaaran kesämarkkinoilla 
oli iloinen tunnelma

  Tarjolla oli paljon kiikoislaisia tuotteita
 Aulikki Lehtinen

Jaaran Kyläseura järjestää 
vuosittain kaksi myyntitapah-
tumaa, kesä- ja joulumarkki-
nat. Nämä Jaaran perinteiset 
markkinat kasvavat vuosittain 
letkeän tunnelman ja maistu-
vien tarjottavien vuoksi. Vire-
ästä vuoden maakuntakylästä 
löytyy innostusta ja aitoa tal-
koohenkeä. 

”Tänne on mukava tul-
la”, kertoivat lähipitäjistä tul-
leet kauppiaat; matto-, laku-, 
koppa, vaate, laukku-, kau-
neudenhoito jne. Useammat 
heistä ovat olleet mukana joka 
kerta markkinoiden alkuajoil-
ta asti. Kauppiaat antoivat ke-
huja erityistesti näiden kaksi-
päiväisten markkinoiden tun-
nelmasta. Markkinamyyjiä oli 
paikalla nelisenkymmentä. 

Kotikutoiset 
tuotteet kertovat 
monipuolisesta 
osaamisesta 
Monenlaista tavaraa oli kau-
pan.Se, että paikalla oli paljon 
kiikoislaisia tuotteita, oli iloi-

nen asia. Murajan kesäkukat 
olivat hehkeimmillään ja ko-
jussa oli myös kurpitsan- ja 
yrttien taimia, jotka erityisesti 
kiinnostivat minua. Seppä ta-
koi ja piisi oli kuumana kylä-
talon takana niinkuin ennen 
vanhaan - muistui mieleen 
Kukkulan Valten paja. Veik-
ko oli sitonut notkeista vih-
daksista saunavihtoja ja Lasi-
studio Torstenssonin kierrä-
tyslasiset tuotteet kertoivat la-
sipajan tarinaa. Sisätiloissa oli 
kaupan Hopealuun kauniita 
koruja, joita Helena taiteilee 
mm. hirvenluusta. TettiS de-
sing pöydän tuotteet olivat täl-
lä kertaa tuohikoruja ja erilai-
sia huovutustöitä – uutuutena 
päydän kulmalla olivat pienet 
erirotuiset huovutetut koirat. 

Ritvalla oli oman sadon ter-
veystuotteita kuten hunajaa ja 
tyrnivalmisteita. Kyläseura myi 
arpoja, joiden tuotto käytetään 
entisen paloaseman Nuorkkis 
-nuorisotilan parantamiseksi. 
Nuorisotilaan oli rakennettu 
kirppisosastot. Jaaran kylätalon 
emännät Leena, Titta, Marja-
Liisa ja Arja häärivät keittiössä 
posket punaisina ja tarjolla oli 
papusoppaa lisukkeineen, kah-
via ja pullaa tai voileipää. Ulko-
na oli Eetun ja Vaarin makka-
ragrilli ja Hakkaraisen Antti 
toimi tällä kertaa Tertun kans-
sa lättymestarina. 

Jaarankylä luovuttaa maa-
kuntakylän manttelin seuraa-
jalleen juhlien merkeissä elo-
kuussa. 

Eijan ja Jarin kirppispöytä.

Seppo esitteli hirvenluukoruja.

Tetin tuohi- ja muita koruja.

Makkara maistui myös Nokialta tulleille ke-
sän viettäjille.

Sepän työnäytökset kiinnostivat markkinakansaa.

Korikauppias on myös aina paikal-
la.

Patsaspuistossa 
tapahtuu huomenna

 Alueviesti

Pehulan Patsaspuistos-
sa järjestetään kesätapah-
tuma huomenna torstai-
na. Tapahtuman aikoihin 
Lammilta Poriin kulkeva 
Suomi Meloo -kanootti-
viesti ohittaa Äetsän voi-
malaitoksen. Viestiin odo-
tetaan mukaan 100 jouk-
kuetta, eli noin 1 000 me-
lonnan ystävää.

Tapahtuman ideana on 
ollut saattaa alueen asuk-
kaita yhteen ja esitellä alu-
eella tarjolla olevaa moni-
puolista yhdistystoimin-
taa ja harrastusmahdolli-
suuksia.

Ohjelma alkaa kello 
18.00 Keikyän seurakun-
nan ja Äetsän helluntai-
seurakunnan suorittamal-
la kesäsiunauksella.

Illan aikana on tarjolla 
monenlaisia musiikkiesi-
tyksiä: mm. Kiikan Tor-
visoittokunta sekä Äet-
sän helluntaiseurakunnan 
nuorten gospel-yhtye.

Kajakkimelontaa 
ja nukketeatteria
Tapahtumassa on lapsil-
le ohjelmaa mm. kajakki-

melontaa ja nukketeatte-
ria sekä Keikyän VPK:n 
ja Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen Vammalan 
alueaseman henkilöstön 
yhteistyössä järjestämä 
toimintanäytös. Alueel-
la kiertelevät myös RTT:n 
klovnit viihdyttämässä kä-
vijöitä. Taukojumppaa oh-
jaavat Vammalan retkeili-
jät.

Äetsäläiset yhdistykset 
esittelevät tapahtumas-
sa toimintaansa ja myyn-
nissä on monenlaista suu-
hunpantavaa. 

Mukana ovat mm. 
Äetsän seudun kehitys-
maaseura, SPR:n Äetsän 
osasto, Pehulan seudun 
kyläyhdistys, Keikyän 
VPK:n naisosasto, Kirja-
set, Äetsän kirjasto ja Vä-
hähaaran kyläseura.

Tapahtuman aikaan 
Keikyän uimahalli on 
avoinna klo 18.00-21.00 
ja K-market Pentinkulma 
palvelee asiakkaita kello 
23.00 asti.

Tapahtuman järjestä-
vät Keikyän kappeliseu-
rakunta, Sastamalan kult-
tuuripalvelut ja äetsäläiset 
yhdistykset. 

Invalidiliiton kampanja kannustaa ihan sama! -asenteeseen
 Vammaisilla ja vammattomilla nuorilla on ihan samoja unelmia, haaveita, pelkoja ja ongelmia

Invalidiliiton Ihan sama! 
-kampanja kannustaa ajatte-
lemaan sitä, että vammaisilla 
ja vammattomilla nuorilla on 
ihan samoja unelmia, haavei-
ta, pelkoja, ongelmia ja kiin-
nostuksen kohteita. Kampan-
jassa halutaan korostaa erilai-
suuden sijaan samanlaisuutta 
fyysisesti vammaisten nuor-
ten ja muiden nuorten välillä.

Kampanja koostuu eloku-
vateattereissakin esitettäväs-
tä spotista, mihin on animoi-
tu ensimmäistä kertaa Kiroi-
levasta Siilistä tutun sarjaku-

vataiteilija Milla Paloniemen 
piirtämä sarjakuva. Kampan-
jan nettisivuille on kirjoitta-
nut ajatuksiaan vammaisuu-
desta muun muassa Jone Ni-
kula ja Pamela Tola.

Kampanjan nettisivuilla 
voi tehdä testin ”Testaa kuin-
ka vammainen itse olet”, osal-
listua kilpailuun ja lukea fyy-
sisesti vammaisten nuorten 
ajatuksia elämästä. Sivuille 
voi myös pelata Wheelchair 
Dash! -peliä, missä voi hur-
jastella pyörätuolilla ja väistel-
lä esteitä.

Milla Pa-
loniemi on 
piirtänyt 
kampan-
jaan liitty-
vät sarja-
kuvat.

• Pirkko Lahtinen

Elämän-
hallinnasta

M
eille jokaiselle tulee aikoja, jolloin tuntuu, että elä-

män onni on kadoksissa. Vaikka mitään suurempaa 

vastoinkäymistä ei olisikaan ollut, niin jostain syys-

tä alakulo täyttää mielen. Lukiessani professori Markku Oja-

sen ajatuksia elämän onnesta, hän löytää elämän mielekkyy-

delle tärkeitä lähteitä. Markku Ojanen sano: ”Se onnellisuus, 

joka tuo elämään kestävää arvokkuutta, ei ole pinnallisten hy-

vien olosuhteiden tuomaa onnea. Se on onnellisuutta ja tyyty-

väisyyttä, joka täyttää sielun jopa kaikkein ahdistavimmissa ja 

katkerimmissa olosuhteissa. Se on sellaista onnea, joka virnis-

tää leveästi, kun asiat menevät huonosti ja hymyilee kyynelten 

läpi. Onnellisuus, jota sielumme kaipaa, on sellaista, jota me-

netys tai epäonnistuminen eivät häiritse, sillä se on juurtunut 

syvälle sisimpäämme ja antaa sisäistä lepoa, rauhaa ja tyyty-

väisyyttä, mitä elämän arkiset ongelmat sitten ovatkin. Sellai-

nen onnellisuus ei tarvitse ulkoisia ärsykkeitä.”

Markku Ojasen ajatuksissa onnellisuuteen, tyytyväisyyteen, hy-

vinvointiin ja mielialaan ovat vahvimmin yhteydessä seuraavat 

tekijät: Elämällä tulee olla mieli ja tarkoitus. Elämän tarkoituksen 

löytäminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Jos olemme nuoren 

perheen vanhempia, elämän tarkoitus voi löytyä toiveesta luoda 

lapsille onnellinen lapsuus ja hyvä aikuisuus. Jos perhettä ei ole, 

tai lapset ovat jo lähteneet kotoa, mikä siloin on elämäni tarkoi-

tus? Eetikko Martti Lindqvist vastasi tähän kysymykseen seuraa-

vasti: ”Minun elämäni tarkoitus on päästä kotiin.” Tällä hän ei ta-

koittanut taivaankotiin päsyä, vaan jokaisena arkisenakin päivä-

nä tarkoitus oli päästä illan tullen kodin rauhaan, Mitä itse vas-

taisimme tähän elämän mielekkyyden kysymykseen?

Toisena onnellisuuden lähtökohtana Markku Ojanen puhuu 

toiveikkuudesta ja optimismista. Toinen ihmnen näkee elä-

män hyvänä ja valoisana vaikeinakin aikona, kun taas toinen 

kokee hyvätkin ajat alakuloisina. Optimistinen ja toiveikas 

elämänasenne luo elämään tyytyväisyyttä.

Kolmantena tekijänä, ja mielestäni ehkäpä tärkimpänä, hän 

pitää rakkautta ja läheisiä ihmissuhteita. Ihmisen ei ole hyvä 

olla yksin. Omaiset ja ystävät luovat toivoa pimeisiinkin päi-

viin. Tarvitsemme myös tässä elämässä arkunkantajia, jotka 

ovat tukemassa vaikeina aikoina ja iloitsevat kanssamme elä-

män valoisina päivinä.

Ulkoiset tapahtumat eivät ole ratkaisevia, vaan tärkeää on se, 

miten me asiat tulkitsemme. Kaikissa asioissa on myöntei-

nen puoli, vaikkakin joskus sen näkeminen on vaikeaa tai jo-

pa mahdotonta. Vasta vaikeuksien mentyä ohi aikojen päästä 

saattaa nähdä myös tuon tumman ajan merkityksen. 

Onnellisuusprofessori liittää  tähän kysymykseen myös innos-

tumisen, kiitollisuuden ja rohkeuden.  Rakkaus herättää kii-

tollisuutta, toiveikkuus innostusta ja mielekkyys rohkeutta. 

Meidän on  syytä pysähtyä joskus miettimään näitäkin asioi-

ta omassa elämässämme.



19Keskiviikko kesäkuun 16. 2010



20 Keskiviikko kesäkuun 16. 2010

Lelu Ojansivu ensi kaudeksi 
Ranskaan palloilemaan
Vammalasta kotoisin oleva miesten len-
topallomaajoukkueen hakkuri Olli-Pek-
ka ”Lelu” Ojansivu pelaa ensi kaudel-
la Ranskan Pro A-liigan Spacer´s de 
Toulousessa. Viime kaudella 22-vuotias 
Ojansivu debytoi ammattilaisena kreik-
kalaisessa PAOK:n joukkueessa ollen 
puolivälieriin yltäneen joukkueen kan-
tava voima.

Ojansivu pohti tiukasti lopullista va-
lintaa saksalaisen huippuseuran VfB 
Friedrichshafenin ja Toulousen välillä. 
Lopulta valinta oli selkeä. ”Haluan pe-
lata, en istua vaihtopenkillä. Pelaaminen 
kehittää ja tatsi pysyy hyvänä. Ranskasta 
saan varmasti uusia näkökantoja lajiin ja 
muuhunkin”, Lelu toteaa.

Toulouse pelaa Ranskan pääsarjas-
sa viidettä kautta voitettuaan 2005 Pro 
B-liigan mestaruuden. Viime kaudella 
se sijoittui 16 joukkueen liigassa yhdek-

sänneksi jääden ensimmäisenä joukku-
eena ulos pudotuspeleistä. ”Se on tietys-
ti harmi, ettei pääse pelaamaan Eurocu-
peja. Kyllä sinnekin toki vielä ehtii sitten 
myöhemmin”, Ojansivu vakuuttaa.

Ranskan liigaa ollaan supistamassa 
ensi kaudeksi 12 tai 14 joukkueen suu-
ruiseksi. ”Pelityyli on Ranskassa puolus-
tusvoittoista, joten uutta on luvassa”, räis-
kyvänä hyökkäyspelaajana tunnettu hak-
kuri virnistää.

Toulousen valmentajana jatkaa 
61-vuotias tshekkiläinen Josef Smolka, 
joka voitti pelaajaurallaan 1968 olym-
piapronssia. Joukkueen pelaajistosta on 
tiedossa tässä vaiheessa ainakin latvialai-
nen Rennesistä siirtyvä yleispelaaja Rus-
lans Sorokins, brassi yp Zago, tshekki-
läinen keskitorjuja Lubomir Stanek ja 
liuta ranskalaispelaajia.

”Paljon tuli nähtyä viime kaudella 
Kreikassa. Toivottavasti ihan samaa ei 
ole luvassa tällä kertaa”, elokuun puo-
lessa välissä Ranskaan muuttava hakku-
ri toteaa.

VaLePan kasvatti Olli-Pekka 
”Lelu” Ojansivu palloilee ensi 
kaudella Ranskan Toulousessa.

Menoa ja meininkiä 
Alastaron driftingkisassa

 Mervi Murtoo

Motoparkin kisan jälkeen Ta-
pio Murtoon Skydillac istutet-
tiin Sastamalan Euromasterin 
nelipyöräsuuntauslaitteeseen. 
Etupyöriin oli talven aikana 
tehty paljon muutostöitä ja 
sen jälkeen kulmat oli säädet-
ty vain silmämääräisesti koh-
dilleen. Nelipyöräsuuntauk-
sella haettiin mm. kevyempää 
ohjausta sekä vaivattomampaa 
menoa sadekelillä. 

Finnish Pro Drift -sarjan 
toinen osakilpailu höräytet-
tiin käymään Alastaron moot-
toriradalla 5.6. Tuttujen mut-
kayhdistelmien sijaan tuoma-
rit olivat tehneet kisa-alueen 
moottoriradan takanurkassa 
olevaan ”liikenneympyrään” 
ja sen läheisyyteen. Kisapäi-
vän aloitti drift ingajoharjoit-

teluvuoro. Reeneissä kukin 
kuski ehti testaamaan mutka-
yhdistelmät läpi vain muuta-
maan kertaan ennen lajittelu-
ajojen alkamista.

Lajitteluajojen suorituk-
set heittelivät laidasta laitaan, 
myös tasoltaan. Suurin osa 
kuskeista sai kuitenkin edes 
toisen vetonsa onnistumaan, 
ja varmisti näin paikkansa pa-
riajojen pudotuskaavioon. Ta-
pio Murtoon drift ailu toi lajit-
teluajojen voiton. 

Tiukkaa vääntöä
Talven aikana on tapahtu-
nut huimaa kehitystä monien 
kuskien kohdalla, joten pari-
ajoissa nähtiin tiukkaa vään-
töä. Murtoo selvitti tiensä jat-
koon kahdesta ensimmäisestä 
pariajosta. Kolmantena vas-
tuksenaan pariajoissa Mur-

too kohtasi kiikoislaisen Mik-
ko Viitalan. Drift erit luisuivat 
rinta rinnan  lähes sadan kilo-
metrin tuntivauhtia, kun Mur-
toon etupyörä osui edellä aja-
van Viitalan takalokasuojaan. 
Pienen pusun siivittämänä 
vaihtuivat kultahaaveet prons-
sinkiiltoon silmissä.  Pronssi-
taistossa Murtoo onnistui ti-
puttamaan Janne Leinosen 
palkintopallilta. 

Päivän saldona oli muka-
vasti pisteitä sekä öljyä vuota-
va Skydillac. Tarkempien kat-
selmusten jälkeen öljyvuoto 
kohdennettiin vaihdelaatik-
koon. Vaihteistoöljy oli kuu-
mennut kisan aikana ja vuo-
tanut huohotinputkesta. On-
neksi ongelma ei ollut vaka-
vampi ja pikkuhuollon jälkeen 
pelit on valmiina Kuopion ki-
saan 19.6. 

Tapio Murtoo nappasi pronssia Finnish Pro Drift -sarjan toisesta osakilpai-
lusta Alastarolta. Kuva: Team Falken.
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Valtakunnallinen lasten kunniakierros 
huomenna Sastamalan keskuskentällä
Kunniakierros on tapahtuma, 
jolla Suomen Urheiluliitto ja 
paikalliset yleisurheiluseu-
rat keräävät varoja toimintan-
sa ja nuorisourheilun tukemi-
seen ympäri Suomea. Urheilu-
seurojen tekemä työ on hyvää 
kasvatustyötä, jota useimmi-
ten tehdään maassamme edel-
leen vapaaehtoisvoimin.

Kunniakierros järjestetään 
tänä vuonna jo 29. kerran. Jos 

et ole aiemmin ollut muka-
na Kunniakierroksella, nyt si-
nulla on oiva tilaisuus lähteä 
mukaan liikkumaan ja kerää-
mään varoja. Osallistumalla 
autat Vammalan seudun Voi-
maa järjestämään terveellistä 
toimintaa kotiseutusi nuorille!

Kunniakierrostapahtuma 
on Sastamalan keskuskentäl-
lä huomenna torstaina kello 
18.00-19.00

Sastamalassa on mukana 
valtakunnallinen lasten kun-
niakierros.

Ohjelma sisältää normaa-
lin Kunniakierroksen ja lasten 
miniKunniakierroksen, joka 
on 12 min. Noin kahden tun-
nin mittaisessa tapahtumassa 
on myös lasten yleisurheilu-
maa, josta löytyy 4-6 suoritus-
pistettä lapsille, mm. aitajuok-
surata ja rakettikeihäs.

Kesä taivuttaa 
taipumattomankin

  Esiintyvän porukan vuosi 
 on ollut vauhdikas

Sirkku Erkkilä

Sastamalan kaupungin Vam-
malan Kunnossa Kaiken Ikää - 
miesliikuntaryhmä Taipumat-
tomat aloitti hyvin ansaitun ke-
säloman Äetsän Jousiampujien 
järjestämän jousiammunta-
opastuksen jälkeen toukokuus-
sa. Ryhmän  esiintyvä siipi kävi 
vielä viime viikolla heittämässä 
keikan Kangasalla Pirkanmaan 
alueen kehitysvammaisten ke-
säkisojen avajaisissa, missä 
esittivät kaksi vauhdikasta oh-
jelmaa.Sisäliikuntakausi kun-
topiireineen, keppi- ja kumi-
nauhajumppineen, avantouin-
teineen, kuntosalikäynteineen 
ja palloiluineen päättyi huhti-
kuun lopussa. 

Toukokuussa kastettiin tal-
viturkki Kiimajärven ranta-
saunalla sekä vierailtiin Äet-
sän Jousiampujien kotiken-
tällä Honkolassa. Suomen 
Arton ja muiden asiantun-
tijoiden hyvän opastuksen 
jälkeen päästiin kuulostele-
maan, miten meissä kaikissa 
asuu pieni Robin Hood. Mie-
lenkiintoa iltaan toi pudotus-
kilpailu, jossa jouduttiin use-
aan kertaan uusintoihin, sen 
verran tasaväkistä ammuntaa 
nähtiin. Kisailu oli rentoa ja 
reilua, vaikka välillä koeteltiin 
kaverin hermojen pitävyyttä 
pienellä kuittailulla.

Keikkoja on riittänyt

Esiintyvän porukan vuosi on 
ollut vauhdikas, sen verran on 
keikkaa pukannut. Jämillä as-
ti on käyty ja parhaana iltana 
on ollut kaksi keikkaa eri puo-
lilla kaupunkia. Tarvittaessa siis 
taivutaan melkein mihin vaan.  

Taipumattomien kokoonpano Kangasalla: takana vasemmalla Ari Pajuranta, 
Isto Harjunpää, Jouko Innilä, Seppo Laikko, Kauko Rekola ja Martti Mäensi-
vu, edessä vasemmalla Veikko Isokoski, valmentaja Sirkku Erkkilä ja Jari Mä-
ki-Laurila.

Tervetuloa koeajamaan ja tutustumaan 
HARLEY-DAVIDSON 2010-malleihin tai 

tule katsomaan mitä kaikkea löytyy 
vaihtopyörävalikoimastamme.

Kahvitarjoilu!

Lamminkatu 5, Loimaa • Puh. 0207 436 820 • Avoinna Ma-Pe 9-17, La 10-14
vtwin@vtwincity.fi  • www.vtwincity.fi 

Koeajopäivä!
Lauantaina 19.6. klo 10-14

BUELL FXD 1999 13 600 € GSX 1300R 2008 12 500 €
XB12XT Ulysses 2009 14 900 € FXD 1996 12 900 € LS 650 Savage 1987 2 800 €
XB12SCG Lightning Low 2008 12 600 € FXST 1985 11 200 € Triumph
X1 Lightning 2000 8 300 € Honda Daytona 955i 2001 4 900 €
XB9R Firebolt 2004 8 500 € CB500 1977 4 700 € Yamaha
BMW CX500 1985 4 400 € FZ6-N 2004 5 500 €
F650 2000 4 000 € CBX 750F 1984 1 900 € YZF 1000R 1997 4 600 €
K 1200LT 2002 12 500 € VT600C 1994 3 700 € XV 535 Virago 1995 3 900 €
Cagiva CBR 600F 1996 3 000 € XV 535 Virago 1992 2 900 €
Extra Raptor 1000 2005 9 500 € CBR 125R 2006 2 300 € SR 125 1997 2 250 €
Harley-Davidson Husqvarna XV 750 Virago 1990 4 700 €
FLHT 2008 26 500 € SM 510R 2006 5500 FZS 600 2001 4 900 €
ULH 1946 25 500 € Kawasaki YZF R6R 2007 8 900 €
FXST 2001 23 900 € EN500 1999 4 900 €
FLHT 1987 19 900 € KTM
FXSTC 2007 22 500 € 990 Super Duke 2006 10 500 €
FLHT 2007 21 500 € 625 SXC 2005 5 900 €
FXSTBI 2005 21 500 € Moto Guzzi
FLSTF 2003 23 500 € 750 Breva 2004 7 900 €
XL883C 2002 8 900 € Peugeot
XL1200C 1993 8 500 € Elyseo 125 2002 1 900 €
XL1000 1984 5 000 € Suzuki
FXD 1999 13 900 € GS 500 E 1999 3 500 €

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!
Ensimmäinen erä elokuussa.

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

Kesällä ladataan akkuja ja teh-
dään toisenlaisia suorituksia 
kuin talvella, kuten pyöräillään, 
uidaan, soudellaan ja pikkuisen 
lekotellaankin. Pieni kesäsade ei 
haittaa ulkoilua, päinvastoin se 
vain virkistää, kyllä syksyllä ja 
talvella saa sisällä olla.

”Kesällä 

ladataan 

akkuja.

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

Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi

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

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

FORD MONDEO 1.8 i TREND 125 hv, aj. 128 tkm, 
aut.säät.ilmast., radio/CD, lämm.tuulilasi, m-lämm. 
+sisäp., vetok., 2-renk/kesäp-aluvant., kats. 2/10. SIISTI 
JA TILAVA PERHEAUTO SOPUHINNALLA ..........- 03

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

Ford Focus STW 1.6 Ambiente, 1 om., 89 tkm, 
ilmastointi, radio/CD, 2-renk., m-lämm, huoltokir-
ja, kats. 13.4.2010
SIISTI PERHEFARKKU ILMASTOINNILLA .....-03

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

NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi LE Automaatti, 222 tkm,
ilmast./autom. säät., 2-renk.,/aluvant., Webasto, 
nahkaverhoilu, sähkösäät. etuist., Xenon-valot, 
sumuvalot, per.kamera, älyavainjärjest., sähk. 
toim. kattoluukku, Bluetooth ym.  ..................-08

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

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

PEUGEOT 206 TRENDY 1.1 3-ov., vain 26 tkm, 
ilmastointi, vetok. 2-renk./kesäp-aluvant., 
m-lämm., kats. 6/10, sumuvalot ym.
IKÄISEKSEEN HARVINAINEN - KUIN UUSI ...-03

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

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

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

9.900

ALFA-ROMEO 2.0 JTS 156, vain 103 tkm, 
ilmastointi/2-kanav. autom.säätö, 2-renk./molem-
mat aluv., radio/CD-ajotietok.,  m-lämm.+sisäp.
166 HEPPAINEN ITALIAN SPORTTI! ..............-03

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

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

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

FORD FOCUS 1.6 Trend Wagon 1-om., 78 tkm, 
ilmastointi, 2-renk., radio/CD-ajotietokone, m-
lämm+sisäp., vakionop.säädin. SUOSIKKIFAR-
MARI KOHTUUKILOMETREILLÄ! ...................-06 

PEUGEOT 207 Trendy HDI 90 3-ov. 1 om., 
129 tkm, ilmastointi, radio/CD-ajotietokone, 
m-lämm. + sisäp., juuri huoll.+jakopää remon.
HYVÄÄ KYYTIÄ JA VAIN 4,5 l/100 km  ...........-07

10.900

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

7.500

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

PEUGEOT 5008 Sport HDI FAP 7-paikk. es.auto, 
vain 1100 km, aut.ilmast./2-kanav., panoraama-
katto, per.tutka, Head up display- näyttö, 
sumuval., vak.nop.säädin, ym. HUIPPU-
UUTUUS PERHEAUTOKSI!  .................  rek. 1/10

OPEL ASTRA 1.9 CDTI  STW 1 om., 68 tkm, 
ilmast./autom.säät., vak.nop.säädin, radio/CD-
ajotk, vetok., moot.lämm. HUIPPUVARUSTELTU 
DIESEL-FARKKU 120 HV ................................-08

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

10.900

MAZDA 3 Elegance 1.6 5-ov., 1 om., 93 tkm., 
ilmastointi, radio/CD-ajotietokone, 2-renk., vetok., 
m-lämm. + sisäp., kats. 30.4.2010. TILAVA JA 
TYYLIKÄS PERHEAUTO/HYVÄ AJAA! ...........-04

PEUGEOT 307 1.6  WAGON S-EDITION 132 tkm, 
ilmastointi, radio/CD, 2-renkaat, vetok., moot.
lämm.
HYVIN HUOLLETTU - TOSI SIISTI ...................-04

9.900

8.500

VW PASSAT 1.6 4-ov., 1 om., vain 200 tkm, 
2-renk., radio/CD, vetok., m-lämm., kats. 2/10.
HUIPPUKUNTOINEN/HYVIN PIDETTY!  ........ -99

6.900

NYT REILUT JUHANNUSMARKKINAT AUTOKESKUKSESSA!

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

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

18.500

PEUGEOT 307 Wagon 2.0 HDI 226 tkm., 
ilmastointi, radio/CD, 2-renk./kesäp-aluv., vetok., 
m-lämm. + sisäp., kats. 1/2010
EDULLINEN DIESEL-FARKKU ........................-04

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

TOYOTA COROLLA 1.4 Linea Terra 1-om., vain 
56 tkm, ilmastointi, radio/CD-ajotietok., vetok., 
2-renk, peruutustutka ym.
LÄHES UUTTA VASTAAVA! .............................-03

Kats. 5/10

Kats. 5/10

11.500

6.950

FORD FIESTA 1.3 i FLAIR 3-ov. vain 94 tkm, 
2-renkaat, radio/CD, moot.lämm., kats. 3/10
VÄHÄN AJETTUA HAKEVALLE ......................-97

SUZUKI LIANA Wagon 1.6 Automaatti, 173 tkm, 
ilmastointi, 2-renk./kesäp.-aluvant., radio/CD, 
vetok. m-lämm.+sisäp.
PIENI TILA-AUTO ILMASTOINNILLA  ........... - 02

3.5008.750 11.800

12.900

12.500 11.5008.750

6.500

11.50032.900

9.500

5.950

11.900

3.900

2.900

8.900

8.500 sis. alv

10.500

25.000

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

1.900

Automaatti

Uuden takuu

Automaatti

DIESEL

DIESEL

DIESEL
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SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 18.6.

Viime arvonnassa onni suosi Tiinaa Tottijärveltä.

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 16.6.Keskiviikko 16.6.
Päivi, Päivikki, Päivä

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 17.6.Torstai 17.6.
Urho

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen pakinoi. 
7.05 Aamuhartaus. 7.15 Mantan aamu-
pala. 9.05 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän sä-
velet. 13.05 Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään 
torstaina. 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. Cadillac Ranch. Jussi Syrenin 
luotsaama Amerikan juurimusiikin eri-
koisohjelma 20.00. Levylämpimäiset 2.00. 
Musamylly soi läpi yön.

Perjantai 18.6.Perjantai 18.6.
Tapio

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 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Radio Top 20. Paikallisradi-
oiden soitetuimmat levyt. 14.05 Tänään 
perjantaina. 15.05 Iltapäivän iskelmä-
karuselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00 Muistojen sävelet. Studiossa 
Teuski. 19.30 Alue- ja paikallisuutiset. 

20.00 Belairin penkillä. Studiossa Aulikki. 
Vieraanan Seppo Tammilehto. Numero 
lähetykseen 0700-94433. Musamylly soi 
läpi yön.

Lauantai 19.6.Lauantai 19.6.
Siiri

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 
4.00 Pekka Santonen pakinoi. 8.10 
Aamuhartaus. 8.30-8.40 Tuokio tenaville. 
9.05 Radio Top 20. 10.30 Aamupäivän 
säveliä. 11.05 Viikon varrelta. 13.05 Lau-
antailevyt. 15.00 Lääketieteen uutisten 
viikkokooste. 16.00 Levylämpimäisiä. 
17.00 Tätä Suomi tanssii. 18.05 Listakii-
kari. 19.00 Cadillac Ranch. Jussi Syrenin 
luotsaama Amerikan juurimusiikin eri-
koisohjelma. 20.05 Radio Top 20. 21.05 
Muistojen sävelet. 22.05 Musamylly soi 
läpi yön. 

Sunnuntai 20.6.Sunnuntai 20.6.
Into

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 21.6.Maanantai 21.6.
Ahti, Ahti

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 pyrki-
vät esittäytyvät. 14.05 Tänään maanan-
taina. 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 22.6.Tiistai 22.6.
Paula, Pauliina, Liina

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 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 

17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- 
ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Listasuosikit 20.05 ja 2.00. Musamylly 
soi läpi yön.

Keskiviikko 23.6.Keskiviikko 23.6.
Aatu, Aatto, Aadolf

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 Ajan-
kohtaista 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 iskelmäka-
ruselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikalli-
suutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen 
sävelet 20.00 ja 2.00. Musamylly soi 
läpi yön.

Kesäinen 
TUOTE-
KASSI

Lomautus ajoi Mika 
Lopin yrittäjäksi

  ”Onneksi Huittisista on suhteellisen 
 lyhyt matka vähän joka suuntaan”

Marianna Langenoja

20 vuotta sähköalalla, jos-
ta melkein 15 vuotta suun-
nittelijatyössä, sitten tulivat 
huonot ajat ja lomautukset. 
Mika Loppi oli yksi heis-
tä, joiden elämän suunnan 
lomautus ja lopulta irtisa-
nominen muuttivat, mutta 
mies käänsi ne voitokseen. 

Joitakin vuosia sitten Lo-
pilla virisi ajatus oman yri-
tyksen perustamisesta. Sil-
loin asia jäi vain ajatuk-
seksi, mutta toukokuun 
alussa tuosta haaveesta tu-
li viimein totta: hän perus-
ti oman sähkösuunnittelu-
yrityksen. 

”Ajoin aiemmin päivit-
täin aika pitkän työmatkan, 
ja se alkoi vähän vaivaa-
maan. Myös perhe huoma-
si sen, ja sen vuoksi he ovat 

olleet tukenani päätökses-
sä ruveta yrittäjäksi. Nyt 
toimistoni sijaitsee kotona 
Huittisissa, joten ei tarvit-
se ajella kuin työkeikoille”, 
Loppi iloitsee. 

Hänellä on suunnitel-
missa muuttaa jossakin vai-
heessa omiin liiketiloihin 
keskustaan, mutta se saa 
odottaa vielä toistaiseksi. 

”Eipä minun yritykseni 
juuri hyödy näyteikkunois-
ta”, yritysten sähkösuunni-
telmiin erikoistunut Lop-
pi toteaa. 

Tablinum-yrityksen toi-
mialaan kuuluvat myös 
konsultointi sekä automaa-
tiolaitteiden sähköistämi-
nen. 

Yrittäjän erikoisosaami-
sena on räjähdysvaarallis-
ten tilojen sähköistäminen.  
”Töitä ei tietenkään löydy 

pelkästään Huittisten alu-
eelta niin paljon, että sillä 
vielä eläisi. Asiakaskunta-
na on koko Suomi. Onnek-
si Huittisista on suhteelli-
sen lyhyt matka vähän jo-
ka suuntaan”, viitisen vuot-
ta Huittisissa asunut yrittäjä 
mietiskelee. 

Sähkösuunnittelija Mika Loppi ehtii yrittäjän kiireiden lomassa myös 
hoidella hevostaan. Kuva: Päivi Ylänne.

”Ajoin 

aiemmin 

päivittäin 

aika pitkän 

työmatkan.

Helppo ja herkullinen varhaisperuna
Ensimmäiset varhaisperunat 
nostettiin avomaalta Turun-
maan saaristosta kesäkuun al-
kupäivinä, ja siitä nostot ovat 
jatkuneet ja lisääntyneet myös 
mantereen puolella. Juhannus 
on perinteisesti varhaispe-
runan ja varhaisvihannesten 
kauden aloitus, viikko 25 on-
kin nimetty valtakunnallisek-
si avomaan varhaissadon tee-
maviikoksi, jolloin arvion mu-
kaan uutuuksia riittää jo kai-
kille halukkaille.

Varhaisperunasatoa pide-
tään tänä vuonna määrälli-
sesti kohtuullisena. Laatu on 
hyvä,mutta toukokuun jyrkät 
säävaihtelut aiheuttivat viljeli-
jöille lisätyötä. Hallayöt jäivät 
yksittäisiksi ja ne hoidettiin 
sadetuksin, joten kasvustot ei-

vät vaurioituneet. Ensimmäi-
set varhaisperunat istutet-
tiin heti pääsiäisen jälkeen ja 
enimmät viikolla 15.

Yksinkertaisesti 
parasta
Uuden satokauden perunoi-
ta maistellessa kannattaa pitää 
yksinkertainen ja selkeä linja. 
Useimmiten huolella keitetty-
jen varhaisperunoiden rinnal-
le riittävät perinteiseen tapaan 
voinokare ja tuore tilli. Silli, ma-
rinoidut kalat, savukala tai graa-
vikala maistuu lisänä. Kesäkeit-
to on juuri nyt ohittamaton ko-
tiruoka ruisleivän kanssa.

Modernin tyylin mukai-
sesti voit keittää varhaisperu-
nat, valuttaa ja haihduttaa ve-
den pois ja lisätä kattilaan pe-

  Silliherkku 
Marttojen tapaan

300 g matjesillifi leitä paloina
2 keitettyä kananmunaa hakattuna
1 punasipuli hienonnettuna
1Ω rkl vahvaa sinappia
1 rkl hunajaa
1 tl  piparjuuriraastetta tai ñtahnaa
1 dl hienonnettua tilliä tai ruohosipulia
mustapippuria
2 dl smetanaa

Sekoita kaikki ainekset keskenään ja lisää viimeiseksi smeta-
na. Anna seoksen vetäytyä kylmässä parin tunnin ajan. 

Uuden satokauden perunoita maistellessa kannat-
taa pitää yksinkertainen ja selkeä linja.

runoiden joukkoon tilkan laa-
dukasta kasviöljyä ja tuoreita 
mintunoksia. Taittele pääl-
le puhdas keittiöpyyhe kerää-

män kosteus, anna makujen 
tasaantua kannen alla kym-
menisen minuuttia ja herkut-
tele minttuperunoilla.

  Mansikkaviettelys sopii 
välipalaksi tai jälkiruoaksi

2 dl piimää
5 dl vaniljajogurttia
2 dl täysjyvämuroja
3-4 dl mansikoita

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa kuohkeaksi ja kaada 
laseihin. Nauti heti.

2 d
5 d
2 d
3-

Se
las
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Vammalan Seudun Osuuspankki on Sastamalan kau-

pungin alueella toimiva, OP-Pohjola-ryhmään kuuluva 

voimakkaasti kasvava ja kehittyvä pankki. Pankin  

taseen loppusumma on n. 200 milj. euroa ja pankilla 

on yli 15.000 asiakasta. Pankissamme työskentelee  

35 rahoitus- ja vakuutusalan ammattilaista.

Haemme joukkoomme pankkikokemusta lainoista 

omaavaa

Rahoitusneuvottelijaa
Tehtävässä on tärkeää aktiivinen asiakassuhteen kehit-

täminen sekä tuloksekas monipuolisten pankkipalve-

lujen myynti. Pankkiasioiden osaajana suunnittelet ja 

toteutat asiakkaillemme yksilöllisiä rahoitusratkaisuja.

Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, joustavuutta, 

vahvaa myyntiosaamista sekä tehtävään soveltuvaa 

koulutusta. Viihdyt kehittyvässä ja dynaamisessa 

työyhteisössä, olet tottunut tavoitteelliseen, tuloshakui-

seen työhön ja ajankäytön hallinta sujuu sinulta hyvin. 

Tehtävä on aluksi määräaikainen, mutta sille on 

myös todennäköisesti jatkoa.

 Lisätietoja tehtävästä antavat asiakkuuspäällikkö 

Sirpa Kömi, puh. 010 257 5232 tai sirpa.komi@op.fi 

sekä toimitusjohtaja Jyrki Rantala, puh. 010 257 5210 

tai jyrki.rantala@op.fi.

 Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään 

24.6.2010 mennessä osoitteessa op.fi/rekry.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

  Viikon vinkeä

  Palvelukseen halutaan

  Koulut ja kurssit

  Sekalaista
  Kokoukset

  Huutokaupat

  Työtarjouksia

  Myydään

ASUINKIINTEISTÖJÄ

LUHTITALOSSA

ENT. TEHDASKIINTEISTÖ
Sastamala, Keikyä
Äetsäntie. 3 h, k, wc, s, pesuh., 
pukuh. n. 85 m². Kellarik. kok. 
avoin, jossa em. saunaosaston li-
säksi lämpökeskus ja paljon va-
rastotilaa. Yläk. on mahd. tehdä 
vielä 2 h lisää. Uusi 2:n auton  
talli/oleskelutila. Huvimaja. Koke-
mäenjoen rantaan rajoittuva 4350 
m²:n tontti. Hp. 151.000 €.

PARITALOASUNNOT

Huittinen, Kiviranta 
Orhipolku. 4 h, k, khh, s, psh, vh, 
wc n. 101 m2, sekä tilava autotalli 
ja varasto. Pyydä esittelyä – heti 
vapaa! Hp. 125.000 €.
Vampula keskusta 
Virkatie. 4 h, k, s, suihku/wc, khh, 
wc/suihku, 2 vh. 111 m². Tilava 
autokatos ja varasto. Iso piha-
alue. As Oy muotoinen paritalo-
asunto – varainsiirtovero 1,6 %. 
Siisti, heti vapaa! Vh. 89.000 €.

Sastamala, Nälkälänmäki
Käsityökatu. 
3 h, k, suihku/wc, 2 vh n. 85 m². 
Uudenveroinen huoneisto. Moni-
puoliset taloyhtiön tilat. Vapautuu 
sop. mukaan. Hp. 89.000 €.

Äetsä, Asemanmäki
Nevontie. Hyvä- alkuperäiskun-
toinen, 3-kerroksinen tehdasra-
kennus, jossa myös koko alan 
pohjakerros. Noin 185 m²/kerros. 
Hyvä sijainti. Tontti 2570 m². Hp. 
70.000 €.

METSÄTILA/
LOMAKIINTEISTÖ

Sastamala, Aurajärven alue
Hosiolammen-Levontie. Metsätila 
n. 8,36 ha, metsätaloussuunnitel-
maan liittyvä puustoarvio on. Alu-
eelle on soranoton myötä synty-
nyt uimakelpoinen lampi, jonka 
rannalla on uusi lomarakennus, 1 
h, k, s, pukuh. n. 25 m², puuliite-
ri-/varastorakennus, puucee ja 
kaivonkoppi. Hp. 115.000 € 

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

Omakotitalot

Sastamala, Jussinpelto 110 
m².
4 h+k+s, rak. 1946. Remontoijal-
le tilava omakotitalo 1,165 ha:n 
metsäisellä tontilla. Lämmityksenä 
peltimuuri, puuliesi ja irtopatter-
it. Kaupungin vesi ja viemäri. Os: 
Marjamäentie 14. 
Mh: 59.000 €. 585832

Sastamala, Keikyä 250 m².
2 h+k+s 68 m² ja muuta tilaa 182 
m², rak. 1950. Asunto sekä ver-
stas- ja varastotilaa samassa rak-
ennuksessa. Öljylämmitys. Tontti 
1.835 m². Os: Keikyäntie 130. 
Mh: 79.000 €. 584961

Asunto-
osakkeet

Huittinen, keskusta, 
kt  33,5 m².
1 h+kk. Hyväkuntoinen ja he-
ti vapaa yksiö aivan keskustassa. 
Puolikerrosta katutason alapuolel-
la. Terassin kautta kulku ilman por-
taita. Öljylämmitys. Os: Lauttaky-
länkatu 20. Mh: 41.000 €. 584909

Huittinen, Hein-Erkkilä, rt 72 m².
3 h+k+s. Hyväkuntoinen rivital-
okolmio keskustan tuntumassa. 
Sähkölämmitys. Autokatos. Os: 
Vuohikatu 3.
Mh: 119.000 €. 585579

Toimitilat
Punkalaidun 1.200 m².
Entisen kenkätehtaan tiiliraken-
teinen tuotantorakennus, joka li-
itetty vanhaan hirsirakenteiseen
pappilaan. Tuotantotilaa sekä to-
imisto- ja sosiaalitilaa. Öljyläm-
mitys. Vuokrattu. Tontti 1,2 ha. Os:
Kappalaisenkuja 3-5.
Mh: 190.000 €. 585809

Tutustu myyntikohteisiimme 
osoitteessa: 

www.opkk.fi /huittinen

  Myydään



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Asiantuntijapalvelut

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

Hoitopalvelut

Eläintenhoitopalvelut

Keittiökalusteet

Palvelu-
hakemiston 

ilmoitus-
aineistot

pe klo 16.00
mennessä

Isännöintipalvelut

Tuomaankuja 8, Huittinen
Puh. 040 861 3392

www.hauskis.fi

Autokorjaamot- ja huollot

Konttorikalusteet

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

Puh. (03) 511 9050 
Fax. (03) 511 9059

katsastus@katsasta.fi 
www.katsasta.fi

Katsastus Sastamala Oy
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

P h (03) 511 9050

TERVETULOA KATSASTUKSEEN 
TÄYDEN PALVELUN 

KATSASTUSASEMALLE
Palvelemme ma–pe 9–17, kk:n viimeinen la 9–13

ja aina kun ovi on auki, OLET TERVETULLUT

Kotimainen, 
paikallinen

K

Näköislehti
verkossa

www.alueviesti.fi 

Hoitopalvelut

Hierontapalvelut

Jesse Kursi
p. 046-6879 051

Huittinen

Hammasteknikot

MINNA KIURU
Intialainen päähieronta

Quantum Touch
Reiki

Klassinen hieronta
044-3641 797

www.taidekuu.fi

Koko lehti 

verkossa

www.alueviesti.fi 

Kuljetuspalvelut

Lääkäripalvelut

Pitopalvelut

alueviesti.fi 

Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

Liikuntapalvelut

Puutavaraliikkeitä

T:mi SAMI KOIVU
PUUTAVARAMYYNNISSÄ

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

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



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Silmälääkäripalvelut

TyötarjouksiaSiivous- ja kotipalvelut

Työtarjouksia

Työtarjouksia

Valokuvaamot

Ruosteenestoa

Rakennuspalvelut

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

AMMATTITAIDOLLA

Siivous- ja kotipalvelut

Palveluhakemistossa 
edullisesti

/pmm/ilm. +alv 22% yht. 0,48€

0,39€
Hinta on voimassa, kun ilmoitus on lehdessä yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukauden ajan.

  Yleisöltä

Huittisten Takkula 
puhututtaa

Kemiallisen tehostuksen 
laitososion suunnittelija 
/ rakentaja sai koeajonsa 
loppuun muutama viikko 
sitten, siivosi tukkeutu-
neitten ja ylipursunneit-
ten ”kontaktisuodatti-
mien” aikaansaamat sot-
kut lapiovoimin ja kotti-
kärryin, sammutti valot, 
poistui paikalta ja luovut-
ti avaimet TSV Oy:lle se-
kä toivotti onnea ja Pa-
rempaa menestystä toi-
mimattoman laitoksen 
käytössä. Portti laitettiin 
lukkoon.

Turusta Halisten ve-
silaitokselta saapuu täl-
lä viikolla paikalle am-
mattiosaajia, jotka alka-
vat pohtia, mitä raken-
teellisia muutoksia ja 
lisärakentamista tarvi-
taan, jotta Takkulan lai-
tos edes pienellä, koetoi-
mintavuoden neljännes-
vesimäärällä saataisiin 
toimimaan.

Kunnallinen päätök-
senteko on Huittisis-
sa ihmeellistä, sillä kau-
punginvaltuuston vuon-
na 2004 tekemän pää-
töksen mukaan TSV Oy 
saa rakentaa Huittisiin 
vain hiekkasuodatuslai-

toksen. Kun nyt kemika-
lointeja vieläkin lisätään 
ja lisärakennetaan kemi-
allista puhdistamoa li-
ki täysveriseksi kemialli-
seksi laitokseksi, on eri-
tyisen merkillistä, että 
TSV Oy:lle on annettu 
rakennusluvat tällaiseen 
rakentamiseen, koska se 
on täysin vastoin Huit-
tisten kaupunginvaltuus-
ton edelleen lainvoimais-
ta päätöstä. Ilmeisesti tä-
tä uutta lisärakentamista 
varten TSV Oy ei vai-
vaudu edes rakennuslu-
paa hakemaan, koska li-
särakennustyöt voitaneen 
tehdä salaa suuren laitok-
sen seinien sisällä!

Tässä on täytynyt ta-
pahtua varsin sopima-
tonta ja jotakin merkil-
listä kunnallisessa pää-
töksenteossa, sillä täys-
verisestä kemiallisesta 
ve denpuhdis tuks e s t a 
puuttuu enää vain ak-
tiivihiilisuodatus, joka 
poistaisi loput hajut ja 
maut vedestä. Kuinka se 
olikaan – Kun antaa Pi-
rulle pikkusormen, …!

Hannes Heikkilä
dipl.ins., Alastaro

• Marjo Anttoora

Kuka 
maksaa 
historiasta?

S
anotaan, että maanomistajat ovat kulttuuriympäris-

tön vaalimistyössä avainasemassa. Tämä kulttuuril-

linen avaintenvalta käy monelle omistajalle kyseen-

alaisen kalliiksi. Paikallisesti ajankohtaisena esimerkkinä 

ovat Pyhän Olavin kirkolla tehtävät vedenalaiset arkeolo-

giset tutkimukset ehtona vesijohtojen vetämiselle. Samoin 

kuin Kukkurin kevyenliikenteen väylällä, lisää historialli-

nen maaperä rakennuskustannuksia tässäkin tapauksessa 

merkittävästi. 

Muinaisjäännökset kertovat monitasoisesti elämänmenos-

ta, kuolemasta ja uskonnon harjoittamisesta aikana, josta 

ei ole juurikaan kirjallisia dokumentteja. Ne ovat arvokkai-

ta jo pelkästään siksi, että niiden kautta ymmärrämme ole-

vamme kaikessa ainutlaatuisuudessamme osa pitkää suku-

polvien ketjua. Historiaa tunteville ne tarjoavat mahdol-

lisuuksia löytää täydentävää tai kokonaan uutta avaavaa 

tietoa menneestä. Rakennetun ympäristön, kuten muinais-

muistojenkin, säilymisen tulisi olla jokaisella sydämen asia.

Muinaismuistolain mukaan kiinteät muinaisjäännökset 

ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asu-

tuksesta ja historiasta. Lain mukaan yleisen tai suurehkon 

yksityisen työhankkeen toteut-

tajan on osallistuttava kustan-

nuksiin tai korvattava kustan-

nukset, joita aiheutuu hankkeen 

toteuttamisen aiheuttamis-

ta kiinteän muinaisjäännöksen 

tutkimisesta tai säilyttämisestä. 

Hankkeen toteuttajan on neu-

voteltava hankkeesta ja siihen 

mahdollisesti liittyvistä arkeolo-

gisista tutkimuksista ja kustan-

nuksista Museoviraston kanssa. 

Lainsäädännöllä on varmistettu, että yleinen etu ohittaa 

yksityisen edun.

Vastuu kansallisesti tärkeistä muistoista osuu toisinaan lii-

an raskaasti liian kapeille hartioille. Koska historia on yh-

teinen, tulisi talousvastuun sen säilyttämisestä olla vielä 

nykyistä laajemmin yhteinen. Kustannusvastuun ohjau-

tuminen esimerkiksi kevyen väylän rakentamista tiukalla 

budjetilla toteuttavalle kunnalle, ei ole omiaan lisäämään 

halukkuutta suhtautua suojelevasti muinaisjäännöksiin. 

Yksityisille vastuu on vielä tuntuvampi. Se on sääli, sillä 

Sastamalan seudulla olemme näkemässä, kuinka historian 

kunnioitus tuo elämää myös tähän päivään.

Suomessa, ihan lähiseuduillammekin, on menetetty pal-

jon vanhaa sekä sen vuoksi, etteivät omistajat ole osanneet 

asettaa rahalla korvaamatonta taloudellisen voitontavoit-

telun edelle että päättäjien ymmärtämättömyyden johdos-

ta. Paljon kertoo, että sana ”suojeltu” rakennuksen yhtey-

dessä on synkkä leima. Onneksi nyt mennään parempaan 

suuntaan, kun mummolat ovat tulleet muotiin. Jotta tämä 

kehityssuunta jatkuisi, tulisi talousvastuuta suomalaises-

ta rakennusperinnöstä siirtää yksityisiltä ja kunnilta val-

tiolle. Arvelen, että näin lisättäisiin yleistä suojelumyön-

teisyyttä ja varmistettaisiin, että muinaismuistoja ja histo-

riallisesti tärkeänä pidettyjä rakennuksia kohdeltaisiin yh-

tä hyvin koko maassa.

”Mummolat 

ovat tulleet 

muotiin.



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 16.-19.6.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 18.6.Perjantai 18.6.Keskiviikko 16.6.Keskiviikko 16.6.

Lauantai 19.6.Lauantai 19.6.Torstai 17.6.Torstai 17.6.

10.15 Kesäkonsertti Schönbrunnista
11.55 Francon aika
15.25 Iiro irti
16.10 Välimeren historian aalloilla
16.40 Henkinen Eurooppamme

17.10 Tohtori Åsa
17.40 Unohdetut keksijät
18.05 Historia: Kapteeni Cook
19.00 Kymmenen käskyä
19.55 Lapset puhuvat

20.00 Ruokamatka Kaukoidässä
21.00 Teemalauantai: Hitchcock
21.00 Alfred Hitchcock 
 - itse kuultuna
21.58 Mies joka tiesi liikaa

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.15 Rakentajat
10.35 Luontohetki
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Perinnemestari
13.30 Avara luonto
14.15 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Suuret Suomalaiset: 
 Arvo Ylppö
19.00  Sandra Laingin tarina
19.48 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
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 Kruununprinsessa 
 Victoria ja valtakunta
22.45 Terapiassa
23.15 Tv-uutiset
23.20 Roperin lakiasiaintoimisto

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
Tänään otsikoissa
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 Arvo Ylppö
13.30 A-studio
14.03 Tuliportaat
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Ensyklopedia
16.00 Eduskunnan kyselytunti
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Suuret Suomalaiset: 
 Mikael Agricola
19.00 Puutarhan lumoissa: 
 Pellolta pataan
19.30 Puutarhaunelmia
20.00 Kesäkirppis
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 Kuningas Alkoholi
21.35 Ryhmä Pullman
22.25 Naisten kokemaa
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Katkera tropiikki
00.05 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 Mikael Agricola
13.30 Ensyklopedia
13.40 Tosi tarina: 
 Kotimaata etsimässä
14.10 Kotikatsomo: 
 Seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Mossin tyttäret
19.30 Tuliportaat
20.18 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Ihmiskunnan aarteita
21.15 Kuninkaallinen 
 gaalakonsertti
23.15 Tv-uutiset
23.20 Terapiassa
23.50 Jekyll (ja Hyde) (K15)
00.40 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 Historiaa: 
 Tuntematon sotilas
09.00 Tv-uutiset
09.05 Mennyttä etsimässä: 
 Lama ja oikeus
10.02 Tv-uutiset
10.05 Aikamatka 
 texasilaiselle karjatilalle
11.03 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Kruununprinsessa 
 Victoria ja valtakunta
12.10 Puuta heinää
12.35 Mossin tyttäret
13.35 Terapiassa
13.59 Terapiassa
14.25 Puutarhan lumoissa: 
 Viljalti vihanneksia
14.56 Puutarhan lumoissa: 
 Pellolta pataan
15.20 Puutarhaunelmia
15.50 Viittomakieliset uutiset
15.55 Tv-uutiset
16.00 Kruununprinsessa 
 Victorian häät
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Kruununprinsessa 
 Victorian häät
19.30 Tiedon prinsessa
19.40 Midsomerin murhat (K13)
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
22.00 Kuninkaallinen hääilta
01.00 Take That tulee 
 kaupunkiin

06.50 Pikku Kakkonen
07.19 Soittorasia
07.22 Harri ja Toto
07.33 Onnea on...
07.35 Timppa
07.44 Neppajymykerho
07.52 Kaapo
08.16 Sketsiä!
08.27 Operaatio Hurrikaani
08.34 Hämärä luonto
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Camilla Plum ja 
 leipurin niksit
12.30 Piha kuntoon
13.00 Satujen saarten runoilijat
13.30 Trasselirakastaja
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Honduras - Chile
16.30 Käännekohdassa: 
 Lasipihan tytöt
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Espanja - Sveitsi
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.52 Richard Scarry
20.20 Yleisurheilua: 
 Nuorten Eliittikisat
21.10 Jalkapallon MM 2010: 
 Etelä-Afrikka - Uruguay
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Etelä-Afrikka - Uruguay
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Torchwood (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Lennin ja Tviitin maailma
06.59 Katinkontti
07.15 Taikakaruselli
07.27 Totte
07.40 Minne menen tänään
07.43 Elmeri: Elmeri ja kameli
07.47 Neppajymykerho
07.53 Kaapo
08.18 Suolaa ja pippuria
08.27 Pertti ja Purtti
08.39 Betonin särkijät
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Samba salaisena aseena
12.30 Yleisurheilua: 
 Nuorten Eliittikisat
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Argentiina - Etelä-Korea
16.30 Noora - hiljainen 
 hyökkääjä
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Kreikka - Nigeria
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.51 Richard Scarry: 
 Touhulan arvoituksia
20.20 Suunnistuksen 
 Nordic Tour
21.10 Jalkapallon MM 2010: 
 Ranska - Meksiko
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Ranska - Meksiko
23.30 Jalkapallon MM 2010

06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Nalle Luppakorva: Pesä
07.01 Leluhylly
07.12 Sotta & Pytty: Pendolino
07.15 Anniina Ballerina
07.28 Taide on tehtävä
07.35 Tähtiplaneetta Canopus
07.41 Napero: Posti-ankka
07.48 Kuvat liikkuvat: Vesi
07.55 Kaapo
08.18 Hui Hai Hiisi
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Sydänmailla
12.45 Kesärenki
12.55 Derrick
13.55 Luontokuvaaja 
 vaarassa
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Saksa - Serbia
16.30 Kyudo - jousen tie
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Slovenia - Yhdysvallat
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.50 Postimies Pate
20.20 Kesärenki
20.30 Kätevä emäntä
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Englanti - Algeria
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Englanti - Algeria
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Sopranos (K15)

07.45 Pikku Kakkonen
07.48 Saari
07.52 Pasin ja Kielon valtakunta
08.04 Pikku traktori
08.15 Maikki ja pelottava Pontso
08.41 Hotelli Ulappa
08.55 Ariol
09.00 Galaxi
09.01 Anna ja lohikäärme
09.26 Futaajat
09.42 Operaatio Hurrikaani
09.51 Barbazan
10.00 Taotao, pieni 
 pandakarhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45 Norjalaiset muodinluojat
12.15 Yrjänän emännän synti
13.45 Piha kuntoon
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Hollanti - Japani
16.30 V75-ravit
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Ghana - Australia
19.00 Tv-uutiset
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Tangomarkkinat 2010: 
 Semifi naali
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Kamerun - Tanska
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Kamerun - Tanska
23.30 Yleisurheilua: 
 Joukkueiden EM
00.30 Suunnistuksen 
 Jukolan viesti
02.00 Suunnistuksen 
 Jukolan viesti

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Mitä tänään syötäisiin?
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Emmerdale
10.55 Emmerdale
11.25 Televisa
12.40 GoFinland.fi 
13.05 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.30 Mitä tänään syötäisiin?
13.35 Top Gear
14.35 Alf
15.05 Alf
15.35 Alf
16.05 Televisa
16.30 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Chez Jouni
20.00 45min Special: Kuningas-
 perhe Bernadotte
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 Kauhukeittiö
23.30 Ross Kemp ja 
 rikollisjengit
00.30 Kolmas kivi auringosta

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Mitä tänään syötäisiin?
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Emmerdale
10.55 Emmerdale
11.25 Televisa
11.40 Ostoskanava
12.40 GoFinland.fi 
13.05 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.30 Mitä tänään syötäisiin?
13.35 Menestyksen takana: 
 Victor Ek
14.35 Masu pystyssä
15.05 Kaikki haluavat tyyliä
15.35 Hullu kokki Piemontessa
16.05 Televisa
16.30 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Kesä T.i.l.a.
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 Freddyn 
 painajaiset 1 (K15)
01.20 Televisa

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Mitä tänään syötäisiin?
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Emmerdale
10.55 Emmerdale
11.25 Televisa
12.40 GoFinland.fi 
13.15 Huomenta 
 Suomen parhaat
13.40 Mitä tänään syötäisiin?
13.45 E! Forbes: 
 Viihdeteollisuuden 
 rikkaimmat naiset
14.40 Masu pystyssä
15.10 Lääkärit
16.05 Televisa
16.30 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Sillä siisti
20.05 Suurin pudottaja
21.00 Suurin pudottaja
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Kuukauden 
 parhaat sekunnit
22.35 Ei pakotietä (K15)
00.50 Steven Seagal: 
 Amerikan seriffi  
01.20 Yhdestoista tunti

06.00 MTV3 Chat
08.25 Ostoskanava
08.55 Uki
09.00 Kikoriki
09.30 Chuggington
09.45 Horseland 
 - heppajengi
10.10 Winx-klubi
10.35 Code Lyoko
11.05 Prätkähiiret
11.30 Mitä tänään 
 syötäisiin?
11.35 FUTIS+
12.05 Motor Forum: Rata SM
12.35 Ostoskanava
12.50 GoFinland.fi 
13.15 Kaikkea sitä näkee
13.20 Top Gear
14.25 45min Special: 
 Kuningasperhe 
 Bernadotte
15.25 Yksinoikeudella: 
 Victoria ja Daniel 
 häiden alla
16.00 Prinsessahäät
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Karpon parhaat
20.00 45min Special: 
 Kuningasperhe 
 Bernadotte
21.00 Ylpeys ja ennakkoluulo
21.55 Lotto ja Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Ylpeys ja ennakkoluulo
23.55 Tulosruutu
00.05 Shark

07.00 Disney esittää: 
 Vaihdokit
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Lisäarvoa 
 asunnolle
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Lisäarvoa asunnolle
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Lisäarvoa 
 asunnolle
14.50 Hyvä kokki,
 Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Unelmien poikamies
20.57 Keno
21.00 Castle
22.00 Kylmäverisesti sinun
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Mad Men (K13)
00.45 Ostosruutu
01.00 Älypää-TV

07.00 Disney esittää: 
 Vaihdokit
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Lisäarvoa asunnolle
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Lisäarvoa asunnolle
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Nuorennusleikkaus
14.20 Pikakurssi kodinostoon
14.50 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Hullut japanilaiset
20.30 Hullut japanilaiset
20.57 Keno
21.00 FlashForward
22.00 Toimintatorstai: 
 Panttivanki (K15)
00.15 Nelosen uutiset
00.20 Nelosen sää
00.25 Frasier
00.55 Konttori
01.25 Ostosruutu
01.40 Älypää-TV

07.00 Disney esittää: 
 Vaihdokit
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Lisäarvoa asunnolle
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Nuorennusleikkaus
14.20 Pikakurssi kodinostoon
14.50 Hyvä kokki, Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Talent USA
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 27 Dresses - 
 hääkuumetta
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.20 Elokuva: 
 Unohdetut (K15)
02.10 Ostosruutu
02.25 Älypää-TV

08.00 Ostosruutu
09.00 Ilmailun maailma
09.30 Oprah
10.30 Oprah
11.30 Oprah
12.30 Oprah
13.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
13.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri
13.45 Eli Stone
14.45 Häähullut
15.45 Tanssin huipulle
16.45 Brittien Gladiaattorit
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Elokuva: Irtiotto
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Suspect Zero - 
 täydelliset rikokset (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Masters of Horror (K15)

00.25 Elokuva: Laura 
 Marsin silmät (K15)
02.30 Ostosruutu
02.45  07.00 Älypää-TV

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
14.10 Xena
15.00 E! Entertainment: 
 Bilehileet
16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta

17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pelastajat
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit

21.00 Porky’s (K15)
23.00 Jenni Vartiainen: Nettiin
23.05 C.S.I.
00.05 Ashes To Ashes
01.10 Heroes
02.05 Viettelysten saari
03.00 Pelastajat

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
14.10 Viiden tähden hotelli
15.05 E! Tähtäimessä häät
16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta
17.00 Poliisikoira Rex

18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pelastajat
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Muodin huipulle

22.00 L-koodi
23.10 C.S.I.
00.05 Täyskäännös (K13)
00.35 Kaksi tuoppia, kiitos!
01.10 Kuolettava liitto
01.40 Ultimate Fighter (K15)
02.30 Pelastajat

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

10.00 Lemmen viemää
14.30 Ben Stiller Show
15.00 E! Hyvältä näyttää
16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta
17.00 Poliisikoira Rex
18.05 Lemmen viemää

19.00 Pelastajat
19.30 Will & Grace
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Maverick
23.25 Moonlight
00.20 C.S.I. Miami

01.15 Elämää Philadelphiassa (K13)
01.45 Dennis Rodman ja 
 täydellinen muodonmuutos
02.20 Mad TV
03.10 Kaksi tuoppia, kiitos!
03.40 Täyskäännös (K13)
04.10 Pelastajat

06.00 Sub chat
09.40 Rantalentis Deluxe

10.40 Ostos-tv
13.40 Baywatch
14.40 Sinkut saarella
15.40 Mad TV
16.30 Päätöntä menoa
17.00 Ben Stiller Show
17.30 Pelastajat

18.00 Pelastajat
18.30 Pelastajat
19.00 Täydellinen muotikuva
19.55 Kuukauden 
 parhaat sekunnit
20.00 Bändärille sulhanen
21.00 Naisen tuoksu

23.55 Heroes
00.55 Miami Vice
01.50 Ultimate Fighter (K15)
02.40 Peep Show
03.10 Modern Toss
03.35 Petolliset
04.25 Sub chat

04.00 Teematieto
16.25 Eurooppa rakentaa

16.55 Liikkuva maa 
 - muuttuva universumi
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)

19.00 Kino Bergman: 
 Seitsemäs sinetti
20.35 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
21.00 Muotinäytös 

 huomenna!
21.55 Kino Scifi : 
 Metropolis
23.55 Ensimmäinen piiri
00.40 Teematieto

04.00 Teematieto
17.20 Patsaspäiväkirjat

18.10 Kolmas ulottuvuus: 
 Malick Sidibé
19.10 Lapset puhuvat
19.15 1 Giant Leap - Musiikki-
 matka ihmisyyteen

19.40 Pieni moskeija preerialla
20.05 Unohdetut keksijät
20.30 Tohtori Åsa
21.00 Tiededokumentti: 
 Vitsauksien paluu

21.50 Kino: 
 Lopuksi tulevat turistit
23.15 Theroux’n vinksahtaneet 
 viikonloput
00.05 Teematieto

15.40 Löytöretki
16.25 TV-arkisto: Peter von Bagh

16.25 Olavi Virta
16.55 TV-arkiston vieraana: 
 Peter von Bagh
17.10 Lähikuvassa Metro-tytöt
17.35 Maupassant: Huone nro 11

18.35 Ruokamatka Kaukoidässä
19.35 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
20.05 Historia: Tanskan 
 natsimiehityksen loppu

20.45 Lapsuuden historia
21.00 Le Mansin onnettomuus
21.30 Sodankylä ikuisesti: 
 elokuvan vuosisata
23.00 Täältä ikuisuuteen (K13)

08.40 Japania Erinin kanssa
09.05 Matthew Barney

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 Haastattelussa
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 Isännän pöydässä
14.10 Armon kalliolla
14.40 Syvällisesti Sinun
15.10 Wake Up!
15.55 Parantava rukous
17.00 Nokia Missio
17.30 Superkirja
18.00 Panjo ja Kani
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Jippii-kuplan ensi-ilta
18.40 Satuikkuna
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 Kosketus taivaasta
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 Jippii-kuplan ensi-ilta
02.10 Satuikkuna
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 Kosketus taivaasta
06.55 Benny Hinn
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.55 Kaivo

08.30 Nokia Missio
09.00 Superkirja
09.30 Panjo ja Kani
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Jippii-kuplan ensi-ilta
10.20 Sanan lenkkivieras
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 Kuukauden kalastaja
13.55 Kosketus taivaasta
14.55 Benny Hinn
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo
17.00 Martin ja Mirjan matkassa
17.30 Café Raamattu
18.00 Come Home Kids
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Elävä yhteys
19.00 Kämmenellä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus

20.10 Raamattu rakkaaksi
20.25 Ylistysliike
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Isä meidän
22.40 Arken
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta
23.55 Sytkäri
00.25 Haastattelussa
01.00 Martin ja Mirjan matkassa
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Elävä yhteys

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

08.30 Kuukauden kalastaja
 Matti Nieminen
09.00 Koulun jälkeen
 Kysymykset
09.30 Lentävä talo
 Salainen agentti
10.00 Uudistunut työelämä
 Päätöksenteko
10.30 Benny Hinn
11.00 Yliluonnollista
11.30 Isännän pöydässä

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Ojennettu käsi
12.55 Anna Pyhän koskettaa 
Special
13.40 Pawson
14.45 Ylistysliike
14.50 Alexander Kagan
15.30 Come Home
16.00 Tienhaarassa
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas

18.30 Ruutupyhäkoulu
18.50 Anna kulkee enkelin 
kanssa
19.00 Kaivo
19.30 Café Raamattu
20.00 Herätys!
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Juokse poika juokse
22.35 Extreme Life
23.40 Kulmakivi
00.00 Elämän virta
00.30 Tie on valmis!
01.00 Polvijärven pastori

01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Ruutupyhäkoulu
02.20 Anna kulkee enkelin 
kanssa
02.30 Kaivo
03.00 Café Raamattu
03.30 Herätys!
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Juokse poika juokse
06.05 Extreme Life
07.10 Kulmakivi
07.30 Elämän virta
08.00 Tie on valmis!

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

12.30 TV7 Israel News
12.40 Isä meidän
14.10 Arken
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Sytkäri
15.55 Haastattelussa
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Kuukauden kalastaja
17.30 Koulun jälkeen
18.00 Lentävä talo
18.30 Uudistunut työelämä
19.00 Benny Hinn

19.30 Yliluonnollista
20.00 Isännän pöydässä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Ojennettu käsi
21.25 Anna Pyhän 
 koskettaa Special
22.10 Pawson
23.15 Ylistysliike
23.20 Alexander Kagan
00.00 Come Home
00.30 Tienhaarassa
01.00 Kuukauden kalastaja
01.30 Koulun jälkeen

02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Isännän pöydässä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Ojennettu käsi
04.55 Anna Pyhän 
 koskettaa Special
05.40 Pawson
06.45 Ylistysliike
06.50 Alexander Kagan
07.30 Come Home
08.00 Tienhaarassa



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 20.-23.6.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 22.6.Tiistai 22.6.Sunnuntai 20.6.Sunnuntai 20.6.

Keskiviikko 23.6.Keskiviikko 23.6.Maanantai 21.6.Maanantai 21.6.

16.55 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)

19.00 Kino Bergman: 
 Kuin kuvastimessa (K13)
20.30 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
21.00 Muotinäytös huomenna!

21.55 Kino Scifi : 
 Tulevia aikoja
23.30 Ensimmäinen piiri
00.13 Tanssia kameralle
00.25 Teematieto

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Haukkoja ja sudenpentuja
09.00 Tv-uutiset
09.05 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus: 
 Sääksmäen seurakunnan 
 670-vuotismessu
11.00 Tv-uutiset
11.05 Matka halki Karjalan
11.50 Parhain terveisin, 
 Irene ja Vera
12.15 Kyllä Jeeves hoitaa
13.10 Apinaliiga
13.35 Terapiassa
14.03 Terapiassa
14.26 Terapiassa
14.55 Rauhan asialla
15.25 Kooste kruununprinsessa 
 Victorian häistä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Tuliportaat
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Tohtori Kiminkinen
18.45 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
18.55 Komisario Lewis
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Foylen sota
22.45 Aikamatka 
 texasilaiselle karjatilalle
23.45 Lucky Louie (K15)
00.10 Uutisikkuna

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Vieras 
 menneisyydestä 1809
13.30 Puutarhan lumoissa: 
 Pellolta pataan
14.00 Kuningas Alkoholi
14.30 Kesäkirppis
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Pisara
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Suuret Suomalaiset: 
 Urho Kekkonen
19.00 Prisma: Tuhkapilven alla
19.50 Ensyklopedia
20.00 Rauhan asialla
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: Seitsemän
22.20 Apinaliiga
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Ulkolinja: Lapset, 
 jotka Eurooppa unohti

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: Luonto-
 kuvaajan matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 Urho Kekkonen
13.30 A-studio
14.00 Ihmiskunnan aarteita
14.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Suuret Suomalaiset: 
 Elias Lönnrot
19.00 Mennyttä etsimässä: 
 Salainen sotilastie länteen
19.45 Valtakunnan sydän
19.55 Puuro
20.00 Tosi tarina: 
 Elämänpolulla
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 John Adams
22.00 Vamppikoulu
22.30 Elää, olla olemassa
22.45 Terapiassa
23.15 Tv-uutiset
23.20 Prisma: Tuhkapilven alla

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Ahma - erämaan 
 yksinäinen
10.00 Uuden pää-
 ministerin tiedonanto
13.00 Suuret Suomalaiset:
 Elias Lönnrot
13.30 Ykkösdokumentti: 
 Kauneuden tähden?
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset 
 uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset 
 ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Suuret Suomalaiset: 
 Jean Sibelius
19.00 Historiaa: Rooseveltin 
 työllisyysohjelma
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 Ulkolinja: Ruoan 
 tulevaisuus
22.35 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Viisi kampitusta
00.40 Uutisikkuna

07.00 Tellus-tietovisa
07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Mimi ja Kuku
08.06 Jessin kanssa
08.19 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.44 Katinkontti
09.00 Galaxi
09.02 Late lammas
09.11 Betonin särkijät
09.20 Lulu ja lehmä
09.28 Sutaistu sankari Roy
10.00 Alfred J. Kwak
10.25 Pieni runotyttö
11.15 Minulla on unelma
13.00 Kesämielellä
13.30 Sydänmailla
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Slovakia - Paraguay
16.30 Käännekohdassa: 
 Hevostyttö
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Italia - Uusi-Seelanti
19.00 Tv-uutiset
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Yleisurheilua: 
 Joukkueiden EM
20.00 Ruusujen jälkeen
20.55 Pat & Stan
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Brasilia - Norsunluurannikko
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Brasilia - Norsunluurannikko
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Sopranos (K15)
01.05 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 Piilosana

06.50 Pikku Kakkonen
07.15 Keltaisen kirahvin 
 eläintarinoita
07.22 Samu ja Salla
07.34 Kukasta kukkaan
07.40 Sammakko ja ystävät
07.47 Neppajymykerho
07.55 Kaapo
08.18 Futaajat
08.31 Tohtori Koira: Rauta-Jone
08.43 Viikon luontohavainto
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Zlatanin jalanjäljillä
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Yllätysvieraita
12.30Trasselirakastaja
13.20 Ruusujen jälkeen
14.15 Jalkapallon MM 2010: 
 Portugali - Pohjois-Korea
16.30 Mr Bean
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Chile - Sveitsi
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.53 Richard Scarry
20.20 Mummo
20.50 Pat & Stan
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Espanja - Honduras
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Espanja - Honduras
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Älä katso

06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Viikon vihannes
06.58 Roope-karhun taikaseikkailut
07.08 Hertan maailma
07.12 Pikku prinsessa
07.23 Musavideot: Kertoisinko
07.28 Niko ja ystävät
07.34 Kesäleikit: Tavarasäkki
07.38 Pompulat
07.45 Neppajymykerho
07.53 Kaapo
08.15 Lulu ja lehmä
08.23 Animalia
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Tiesitkö tämän tulivuorista?
12.30 Elämäni eläimet
13.00 Synnitön lankeemus
14.25 Tuntematon Norja
14.55 Summeri
15.55 Lentävät lääkärit
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 A-lohkon viimeiset ottelut
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.53 Richard Scarry
20.20 Suunnistuksen
  Nordic Tour
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 B-lohkon viimeiset 
 ottelut
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 B-lohkon viimeiset ottelut
23.30 Jalkapallon MM 2010

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Hanna Ankka
07.05 Tsirlips: Silkkiuikku
07.13 Samsam: Yllätysvieras
07.21 Soittorasia
07.25 Harri ja Toto
07.35 Timppa
07.44 Neppajymykerho
07.53 Kaapo
08.16 Sketsiä!
08.27 Operaatio Hurrikaani
08.34 Hämärä luonto
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
12.00 Camilla Plum 
 ja leipurin niksit
12.30 Puutarhassa tuoksuu ruoka
13.00 Markan tähden
14.15 Hilja maitotyttö (traileri)
14.20 Norjalaiset muodinluojat
14.50 Pat & Stan
14.55 Summeri
15.55 Lentävät lääkärit
16.40 Meren ihmeellinen elämä
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 C-lohkon viimeiset ottelut
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Pikku Kakkonen
19.53 Richard Scarry
20.20 Jalkapallon MM 2010: 
 C- ja D-lohkon 
 viimeiset ottelut
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
00.30 Torchwood (K13)

06.00 MTV3 Chat
08.15 Ostoskanava
09.00 Palomies Sami
09.15 Disney: 
 101 dalmatialaista
09.40 Tehotytöt
10.05 Code Lyoko
10.30 Kesä T.i.l.a.
11.00 Jokakoti.fi 
11.30 Ihana piha
12.00 Chez Jouni
12.30 Tuomioja ja 
 Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
13.00 Sillä siisti
13.30 Motor Forum: 
 SM Ralli
14.00 45min Special: 
 Kuningasperhe 
 Bernadotte
15.00 Barbershop 2: 
 Back in Business
17.00 Koko sydämestä
17.55 National Geographic: 
 Eläinmaailman ihmeitä, 
 osa 3/3
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.15 FUTIS+: 
 MM 2010
19.30 Pitkä kuuma kesä
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. Miami
23.35 Rantakytät
00.35 Televisa
01.15 MTV3 Chat

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 Mitä tänään 
 syötäisiin?
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Televisa
10.35 Ostoskanava
11.35 Keskellä 
 kesäpäivää
12.05 GoFinland.fi 
12.35 Keskellä 
 kesäpäivää
13.05 Astro-tv
13.50 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.15 Pitkä kuuma kesä
15.40 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: 
 MM 2010
19.30 Lomaräätälit
20.00 Mentalist (K13)
21.00 Paljastavat 
 valheet
22.00 Kymmenen 
 Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Diili
23.30 Crash
00.30 C.S.I. Miami
01.30 Televisa
02.10 Se Oikea

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 EastEnders
09.45 EastEnders
10.20 Televisa
10.30 Ostoskanava
11.30 Keskellä 
 kesäpäivää
12.00 GoFinland.fi 
12.30 Keskellä 
 kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.15 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.40 Tuomioja ja 
 Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
15.10 Jokakoti.fi 
15.40 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Peili
20.05 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
00.40 Kolmas kivi 
 auringosta
01.10 Televisa
01.50 Se Oikea

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.10 EastEnders
09.45 EastEnders
10.20 Televisa
10.30 Ostoskanava
11.30 Keskellä kesäpäivää
12.00 GoFinland.fi 
12.30 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.15 Huomenta 
 Suomen parhaat
14.40 Top Gear
15.40 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Päivän sää
19.15 FUTIS+: 
 MM 2010
19.30 Chez Jouni
20.00 45min Special: 
 Näin kuninkaalliset 
 lomailevat
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 Kauhukeittiö
23.30 Ross Kemp ja 
 rikollisjengit
00.30 Kolmas kivi 
 auringosta
01.00 Televisa
01.40 Se Oikea

09.00 Unitupa
09.30 Huvila & Huussi
10.30 Animal Planet: 
 Oppia eläimiltä
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri
12.45 Frasier
14.45 Good Wife
15.45 Stylista
16.45 Häähullut
17.45 Suomen 
 Huippumalli haussa
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Pelkokerroin UK
20.00 Wipeout
20.57 Keno

21.00 Elokuva: 
 Populäärimusiikkia 
 Vittulajänkältä (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 FlashForward

07.00 Disney esittää: 
 Vaihdokit
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Lisäarvoa asunnolle
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Nuorennusleikkaus
10.30 Pikakurssi 
 kodinostoon
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Lisäarvoa asunnolle
14.50 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Drop Dead Diva
20.57 Keno
21.00 Good Wife
22.00 Damages
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Swingtown
00.40 Ostosruutu
00.55 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Lisäarvoa asunnolle
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Lisäarvoa asunnolle
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Lisäarvoa asunnolle
14.50 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Hurja remontti
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat
22.00 4D: Seksiturismin 
 salat
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Navigare
00.10 Shield - Lain 
 varjolla (K15)
01.25 Ostosruutu
01.40 Älypää-TV

07.00 Paavo Pesusieni
07.25 Disney esittää: 
 Kim Possible
07.50 Puuha-Pete
08.05 Pikakurssi 
 kodinostoon
08.30 Venäläinen Nanny
09.00 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
09.30 Vauva tulossa
10.00 Lisäarvoa asunnolle
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.20 Vauva tulossa
13.50 Lisäarvoa 
 asunnolle
14.50 Hyvä kokki, 
 Paha kokki
15.20 Huoneen 
 muodonmuutos
15.50 Greyn anatomia
16.45 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Australian 
 Huippumalli haussa
20.00 Unelmien 
 poikamies
20.57 Keno
21.00 Castle
22.00 Kylmäverisesti sinun
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Mad Men (K13)
00.45 Ostosruutu
01.00 Älypää-TV

06.00 Sub chat
10.30 Ostos-tv

13.30 Baywatch
14.30 Pelastajat
15.00 Pelastajat
15.30 Sinkut saarella
16.30 Täydellinen muotikuva
17.30 Viiden tähden hotelli
18.30 Top Chef

19.30 Muodin huipulle 
 - mallien silmin
20.00 Bändärille sulhanen
20.55 Marja Tyrni: 
 Suut makiaks
21.00 Miss FBI - aseistettu 
 ja ihana

23.15 Tosipaikka: 
 Sumopainin naiset
00.15 Julkkikset kuiville
01.15 Yli synkän virran
02.10 Tähtiportti
03.00 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

10.00 Lemmen viemää
14.10 Xena
15.00 E! Hurjat häät
15.30 E! Tähdet ilman meikkiä
16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta
17.00 Poliisikoira Rex

18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Pelastajat
19.30 Will & Grace
20.00 Kovan onnen kundi
20.30 Simpsonit
21.00 40 v. ja neitsyt (K15)

23.15 Terminator: Sarah 
 Connorin aikakirjat
00.10 Moonlight
01.05 Tosipaikka: 
 Sumopainin naiset
02.05 Playboy-talon tytöt
02.35 Pelastajat

06.00 Sub chat
08.30 Bakugan

08.55 Hannah Montana
09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Rantalentis Deluxe
11.10 Ostos-tv
14.10 Xena
15.00 E! Täydellinen poka

16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Will & Grace
19.30 Will & Grace

20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Terminaali
23.20 Chuck
00.20 Tähtiportti
01.15 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)

06.00 Sub chat
08.30 Bakugan

08.55 Hannah Montana
09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Rantalentis Deluxe
11.10 Ostos-tv
14.10 Xena
15.00 E! Bilehileet

16.00 112 - hengenpelastajat
16.30 Kolmas kivi auringosta
17.00 Poliisikoira Rex
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Will & Grace
19.30 Will & Grace

20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Porky’s II (K15)
22.55 C.S.I.
23.50 Ashes To Ashes
00.55 Heroes
01.50 Viettelysten saari

10.00 Sikamainen Morin
11.00 Vanha ystävä

11.30 TV-arkisto: Peter von Bagh
11.30 Olavi Virta
12.00 TV-arkiston vieraana: 
 Peter von Bagh
12.15 Lähikuvassa Metro-tytöt

12.40 Tohtori Faustus
13.40 Sodankylä ikuisesti
15.10 Vitsauksien paluu
16.00 Sodan jaloissa
17.30 Le Mansin onnettomuus

18.00 Kino Klassikko: 
 Uusien tähtien alla
19.55 Oopperailta:Tosca
21.55 Kymmenen käskyä
22.50 Muotinäytös huomenna!

04.00 Teematieto
16.55 Historia: Ensimmäiset 

 australialaiset
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
19.00 Täältä ikuisuuteen (K13)

20.05 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia
21.00 Oil City Confi dential 
 - Dr. Feelgood
22.50 Theroux’n vinksahtaneet 

 viikonloput
23.40 Pieni moskeija preerialla
00.05 Kino Into: Paholaisen 
 selkäranka (K15)
01.50 Teematieto

04.00 Teematieto
16.45 Välimeren historian 

 aalloilla
17.15 Henkinen 
 Eurooppamme
17.45 Francon aika 
 - näin sen koimme 

 (Cuéntame cómo pasó)
19.05 Japania Erinin kanssa
19.30 Sodan jaloissa
21.00 Historia: 
 Maailmansodan 

 kurimuksessa (K13)
21.55 TV-arkisto: Peter von Bagh
21.55 Repe
22.55 Tohtori Zivago
23.42 Tanssia kameralle

04.00 Teematieto
16.25 Eurooppa rakentaa

08.30 Polvijärven pastori
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Lasten Taivas
10.00 Ruutupyhäkoulu
10.20 Anna kulkee enkelin kanssa
10.30 Kaivo
11.00 Café Raamattu
11.30 Herätys!
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu
13.10 Juokse poika juokse

14.05 Extreme Life
15.10 Kulmakivi
15.30 Elämän virta
16.00 Tie on valmis!
17.00 Ermot
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous
18.30 Israelin toivon tähden
19.00 Eliinan eväät
19.30 Kirja
20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta

21.30 Seitsemän
21.45 Taiteilija kuvassa
22.00 Jumalan juoksutytöt
22.30 Uudistunut työelämä
23.00 Kämmenellä
23.30 Peittämättömin kasvoin
00.00 Derek Prince
00.30 Kosketus
00.40 Kosketus
00.50 Sanan lenkkivieras
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous
02.00 Israelin toivon tähden

02.30 Eliinan eväät
03.00 Kirja
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Seitsemän
05.15 Taiteilija kuvassa
05.30 Jumalan juoksutytöt
06.00 Uudistunut työelämä
06.30 Kämmenellä
07.00 Peittämättömin kasvoin
07.30 Derek Prince
08.00 Kosketus
08.20 Sanan lenkkivieras

08.30 Ermot
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus
09.30 Parantava rukous
10.00 Israelin toivon tähden
10.30 Eliinan eväät
11.00 Kirja
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Seitsemän

13.15 Taiteilija kuvassa
13.30 Jumalan juoksutytöt
14.00 Uudistunut työelämä
14.30 Kämmenellä
15.00 Peittämättömin kasvoin
15.30 Derek Prince
16.00 Kosketus
16.20 Sanan lenkkivieras
17.00 Israel puhuu
17.30 Superkirja
18.00 Lasten Taivas
18.30 Tulimummot
19.00 Käännekohta
19.30 One Way

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

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

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Laululautta
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Haastattelussa
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 Tulta Jerusalemista
15.40 Raamattu rakkaaksi
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Superkirja
18.00 Panjo ja Kani
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Ilouutiset
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
21.50 Musiikkia
21.55 Armon kalliolla
22.25 Herätys!
23.25 Benny Hinn
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.25 Kaivo
00.55 Pelastusrukous
01.00 Isännän pöydässä
01.30 Panjo ja Kani

01.40 Lasten kotipuu
02.00 Ilouutiset
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
05.20 Musiikkia
05.25 Armon kalliolla
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 Tulimummot
10.30 Käännekohta
11.00 One Way
11.45 Itäraportti
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Särmää
13.10 Hillsong TV

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

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

02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Haastattelussa
03.30 Juuret lähteellä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Varustamo
05.10 Sytkäri
05.40 Missä olet?
06.10 Marttyyrien ääni
06.40 Syvällisesti Sinun
07.10 Tulta Jerusalemista
07.40 Raamattu rakkaaksi
07.55 Parantava rukous
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su 
klo 10. Lauttakylän AA Ky-
länraitti 5 ma klo 19. Kauvat-
san AA srk-talo, Kirkkot. 57 to 
klo 19. Kokemäen AA Tulk-
kilantie 4 (terv. kesk. alaker-
ta) pe klo 19. Auttava p. 040-
8283847. www.suomen-aa.fi .

A-klinikkasäätiö/Päiväkes-
kus. Asemakatu 9, Sastama-
la. Avoinna ma-pe 7-14. P. 
010-8373908.

Päihteetön päivätoiminta/
Punkalaidun. Riissuontie 2 
A 5, Punkalaidun. Avoinna ke 
10-13. P. 010-8373907.

NA-Sastamala. To klo 18. 
Asemakatu 9.

4H-Kiikoinen. Ohjattua leik-
kikenttätoimintaa kesä-hei-
näkuussa Kiikoisissa: tiistai-
sin Jaarassa, keskiviikkoisin 
Vuolteella ja torstaisin Kuos-
massa klo 10-13. Omat eväät 
ja säänmukainen varustus. Li-
sätietoja Pokulta. Vauhtix-lei-
ri Suvirannassa v. 2000-2002 
syntyneille alkaa ma 21.6. 
klo 12 ja päättyy ti 22.6. klo 
11. Vauhtix-leiri v. 1999 ja ai-
kaisemmin syntyneille alkaa 
ti 22.6 .klo 13 ja päättyy to 
24.6. klo 11. Leirikirjeet tule-
vat ilmoittautuneille postis-
sa. Retki Puuhamaahan 12.7. 
ja huvipuistoretki Power Par-
kiin 29.7. Elämä Lapselle kon-
serttiin 15.9 voit jo myös il-
moittautua. 4H-työpalvelu 
auttaa kodin pienissä aska-
reissa. Työn tilaukset Pokul-
ta. Auringonkukan kasvatus-
kilpailu on käynnissä. Kilpailu 
on kaikille avoin. Lisätietoja 
toiminnasta sekä ilmoittau-
tumiset retkille Poku p. 0500-
497453 Katso myös www.4h.
fi /kiikoinen-lavia

4H-Lavia. Retki Puuhamaa-
han 12.7 ja huvipuistoret-
ki Power Parkiin 29.7. Elä-
mä Lapselle- konserttiin 15.9 
voit myös jo ilmoittuautua. 
4H-työpalvelu auttaa kodin 
pienissä askareissa. Työn ti-
laukset Pokulta. Auringonku-
kan kasvatuskilpailu on jäl-
leen käynnissä. Kilpailu on 
kaikille avoin. Lannoitesäkki-
keräyksessä välivuosi, kesällä 
2011 säkkejä kerätään Lavias-
sa jälleen. Lisätietoja toimin-
nasta sekä ilmoittautumiset 
retkille Poku p. 0500-497453 
Katso myös www.4h.fi /kiikoi-
nen-lavia

Eläkeliiton Köyliön yhdis-
tys. Tallinna-risteily ma 21.6. 
Aikataulu: Satosolttu 15.30, 
Kepola 15.45, Voitoinen 
16.05, Tuiskula 16.10, Ristola 
16.20, Lähteenkylä 16.25, Yt-

tilä 16.30, Kankaanpää 16.35, 
Vuorenmaa 16.45, Mommo-
lan Motelli 17.00. Passi mu-
kaan. 

Eläkeliiton Lavian yhdis-
tys. Alueen ulkoilupäivä Lah-
denperän rantasaunalla Suo-
denniemellä 17.6.  Yhteis-
lähtö Lavian torilta klo 12. 
Saaristoretken matka mak-
settava 20.6. mennessä La-
vian Osuuspankkiin Eläkelii-
ton tilille.

Eläkeliiton Mouhijärven 
yhdistys. Alueen ulkoilupäi-
vää vietetään to 17.6. alk. klo 
12 Suodenniemellä, Lahden-
perän rantasaunalla. Suo-
denniemen Sävin tienhaa-
rasta viitat perille. Kyytiä tar-
vitsevat ottakaa yhteys 050-
3556563.

FC Kalakerho. 17.6. to 3. sar-
jakilpailu klo 18–21, Pappi-
lansaari. 22.6. ti 4. sarjakilpai-
lu klo 18–21, Haukkasaaren 
takana. Tervetuloa!

Honkolan asukasyhdistys. 
Tallinnan matkan lähtö asu-
kasyhdistyksen ilmoitustau-
lun lähellä olevalta linja-au-
topysäkiltä la 19.6. klo 4.30. 
Piian Kammari kokoontuu 
taas 23.6. Tervetuloa.

Huittisten eläkeläisyhdis-
tysten yhteistyötoimikun-
ta ”Hely”. Kokous kaupun-
gintalolla 23.6. klo 13. Kesä-
retki 1.7. Piikkiö Arboretum, 
Muurlan lasimyymälä, Sa-
lon iltatori, ruokailu Wiurilan 
Kartanossa. Lähtö linja-auto-
asemalta klo 8 Siwan kautta, 
matkalta mukaan, ilm. mah-
dollisimman pian alla ole-
vaan numeroon. Muutoksia 
Lapin matkaan: kesto 6 vrk, 
aika 23.-28.8. Ensimmäinen 
yö Oulussa hotellissa. Majoi-
tus Levillä keskustassa Alp-
pitalossa, kaikki palvelut lä-
hietäisyydellä. Huoneistot 3 
mh 2hh tupakeittiö, sauna, 
terassi, wc:t. Hintaan kuuluu 
majoitukset, ruokailut, ravin-
tolassa aamiaiset, yksi koko 
päivän kiertoajelu, matkat, 
käynti Levin huipulla ihai-
lemassa komeita maisemia. 
Omat liinavaatteet mukaan. 
Sitovat ilm. 15.7. mennessä. 
Tied. Pirkko 040-5230184.

Huittisten Reumayhdistys. 
19.6. klo 7 lähtö Lauttakylän 
l-asemalta (tulo Prantinka-
tua) Helsinkiin-Porvooseen 
ym. Ma 28.6. klo 13 Kaariran-
nan ulkoiluttamisvuoro. 28.-
29.8. la-su klo 6 lähtö Huit-
tisista Lahden-Imatran ja 
Punkaharjun kautta Savon-
linnaan (yö), paluu Mikke-
lin kautta. Ilm. Liisalle p. 02-

566298 tai 050-4665193 vain 
iltaisin.

Huittisten seudun eläkeläi-
set. Olemme saaneet kutsun 
Porin Eläkeläisiltä 50 v. juhlil-
le to 1.7. klo 12 Porin Suvipir-
tille. Lähtö klo 10 asemalta, 
tiedus. ja ilm. Olaville 0400-
259806 24.6. mennessä. Kaa-
rirannan kuntosalivuorot pe 
klo 12-13 (ei pe 25.6.). Seu-
raava johtok. kokous ja ker-
ho Eine Raikusella, Pappilan-
niemessä, ke 7.7. klo 11.

Huittisten seudun hengi-
tysyhdistys. Vielä paikkoja 
Reumayhdistyksen Savonlin-
nan matkalle la-su 28.-29.8. 
Lähtö klo 6 Imatran-Punka-
harjun kautta Savonlinnaan, 
siellä ohjelmaa mm. syystu-
let, yöpyminen hotelli Pietari 
Kylliäisessä ja aamiainen. Ta-
kaisin Huittisissa su n. klo 19. 
Lisät. ja pikainen ilm. Tuulal-
le 040-5687352 tai suor. Lii-
salle 050-4665193.. Ti 22.6. 
klo 13.30-14.30 ulkoil. ensim-
mäisen kerran Vampulan An-
nalassa. Pyöräily jatkuu ke klo 
18 Huhkolinnan edestä. Kun-
tosalivuoro Kaarirannassa pe 
klo 17-18.30.

Huittisten Seudun Kristilli-
set Eläkeläiset. Ma 21.6. ul-
koiluttamisvuoromme klo 
12.45 Vanhainkodilla. Osal-
listumme to 1.7. HELYn Sa-
lon retkeen: puulajipuisto 
Arboretum Yltöinen, Wiuri-
lan kartano, Muurlan Lasi, 
Salon iltatori ym. ilmoittau-
du 20.6. mennessä Pirkolle 
040-5230184 tai Sirpalle 040-
8617111. Retki Vivamoon 
pe 16.7. Tuhlaajapoika-näy-
tökseen, ilm. Satu Nissiselle 
0400-228280. Tulossa Huh-
tamon kirkkomessu ti 3.8. ja 
retki Leville 23.-28.8. Kunto-
sali perjantaisin klo 13-14.

Karkun Isku. Yleisurheilu-
kisat Karkun urheilukentäl-
lä ma 21.6. klo 18. Papinsaa-
ren leirille vielä paikkoja! Leiri 
7-13-vuotiaille 4.-9.7. Ilmoit-
tautumiset Saijalle nroon 
044-5636626/saija.karppa-
nen@kopteri.net

Keikyän Sotaveteraanien 
Naisjaosto. Muistathan ke-
säretkemme ke 30.6. Saloon. 
Lähtö torilta klo 8.30, Kaup-
pakulma 8.35, matkalta mu-
kaan. Ilmoittautumiset 20.6. 
mennessä Tertulle 5133812 
tai Anja 5131460. Ei-jäsenet 
myös tervetulleita.

Kiikan Riento. Sarjakisat jat-
kuvat Kiikan kentällä ke 16.6. 
klo 18.30. Sarjat 5-7-9-11-13-
15-17-N/M. Ilmoittautumi-

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 23 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Marja Honkanen
Roismala

Oikea vastaus:
Studio new One, Sastamala.
Palkinto on noudettavissa

Studio new Onelta 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 

010 229 0400.
Seuraavan viikon Menovinkit tulee olla perillä 

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

nen klo 18 alkaen. Vielä ehdit 
hyvin mukaan kesän kisoihin.

Kiimajärven kyläseura. Pe-
rinteinen juhannussuunnis-
tus su 27.8. klo 12 kylätalolta.

Lantulan seudun kyläyh-
distys. Raparperia voi tuoda 
nyt Lantula-talolle tai Vata-
jantie 413 Hanhijärvi. Ke klo 
16 alkaen nuoret vanhempi-
neen raparperimehutalkoi-
siin. Lopuksi grillataan yhdes-
sä makkaraa. Perjantailounas 
ohjelmineen vielä kerran en-
nen lomaa. Muista su 20.6. 
Suvinen sunnuntai-tapah-
tuma Virrin tilalla. Hauskaa 
yhdessäoloa kesäjuhlien ta-
paan. Su 20.6. Sanoin ja säve-
lin-tapahtuman talkoolaiset: 
Kahvi-,pastorin paakkelssi- ja 
mehutarjoilu Pirkko, Kerttu, 
Taina; Muurikoitten, pizzojen, 
juomien ym. myynti Tuula R, 
Pirkko Le, Seija L, Eija T, He-
linä, Hemmo, Hannes; Park-
keeraus: Markku, Ilari, Kalle.

Lavian Karjalaiset. Kesäret-
ki Karjalaan 31.7-5.8. Kaik-
ki kiinnostuneet mukaan. Li-
sätied. Ari Pitkänen p. 050-
3486051.

Levo. To 17.6. klo 18 Levo-
Narva ottelu hirvi 4+6 Matin-
suolla. Valvoja H. Suuniitty.

MLL-Kiikoinen. Perhekahvi-
lan väki tapaa toisiaan tiistai-
sin Jaaran leikkipuistossa klo 
9.30-11.30. Tulossa koko per-
heen leiripäivä Suvirannas-
sa elokuun alussa. Lisätietoja 
myöhemmin. Lisätietoja toi-
minnastamme  myös www.
mll.fi /kiikoinen

MLL Mouhijärvi. Kesäret-
ki Poriin su 18.7. lähtö 10.00, 
paluu n. 17.00. Maksullinen, 
lapsille pieni yllätys  Ilmoit-
tautumiset  ma 14.6. alkaen 
klo 12–18 p. 050-3482796/ 
Tarja. Lisätietoa yhdistyksen 
nettisivuilta. Tervetuloa mu-
kaan!

MLL:n Tyrvään-Vammalan 
yhdistys. Kesällä tavataan 
puistotreff eillä eri leikkipuis-
toisssa seuraavasti: Keskus-
tan puisto, maanantaisin klo 
10-12, Kilipuisto ja Hirvipuis-
to, keskiviikkoisin klo 10-12. 
Ohjelmassa vapaamuotois-
ta yhdessäoloa ulkoleikkien 
merkeissä. Omat eväät mu-
kaan! Pe 18.6. koko perheen 
kesäretki Pelle Hermannin 
leikkipuistoon Poriin. Ma 
21.6. klo 18 VIRTAPIIRIläisten 
kesätapaaminen Laiturikah-
vilassa. Tervetuloa! Lisätieto-
ja www.mll.kopteri.net. 

Mouhijärven metsästys-
seura. MMS ja RHY metsäs-
tyshaulikko 25 kiekkoa pe 
18.6. klo 17 Paukkukorvessa.

Sastamalan Eläkkeensaa-
jat. Perinteinen kesäpäivä 
Sastamalan kaupungin Vam-
malan rantasaunalla, osoite 
Iisankatu 6, järjestetään ma 
28.6. Tarjoilua ja sauna lämpi-
mänä. Ilmoittautumiset 21.6 
mennessä, Aili p. 03-5141733 
tai Anja p. 050-3309737. Sau-
nalla mahdollisuus sovittaa ja 
tilata eläkkeensaajien t-pai-
toja. Saapunut kutsu: Köyliö-
Säkylän Eläkkeensaajat Köyli-
ön Työväentalolle 17.8 klo 12.

Sastamalan Sotaveteraa-
nit. Perinteinen kesätapah-
tuma Koskenrannassa (Jaat-
sink. 8) la 19.6. klo 13-16. Oh-
jelman lisäksi ilmainen kah-
vi- ja makkaratarjoilu. Lauri 
Kosken kirjoittaman kirjan 
”Muistojen polku” esittely ja 
myyntiä. Jaamme myös il-
maiset veteraanipaidat. Kaik-
ki jäsenet puolisoineen ter-
vetuloa.

SPR Vammalan osasto. 
Omaishoitajien vertaistuki-
iltaryhmä Verrattomat ko-
koonnutaan lättykestien 
merkeissä to 17.6. klo 18 al-
kaen. Tervetuloa.

SPR-Ystävänpirtti. Avoin-
na arkisin 10-15. Ma 21.6. klo 
13 yhteislaulua Lasse Kossila 
laulattaa. Ti 22.6. klo 13 Bin-
go! Ke 23.6. klo 13 Tietokilpai-
lu. To 24.6. alk. klo 12 muu-
rinpohjalettujen paistoa, 
musiikkia ja ohjelmaa, sää-

varaus. Pe 25.6. kiinni. Ystä-
vänpirtti kiinni 28.6.-2.7. vä-
lisen ajan. Hyvää Juhannus-
ta kaikille!

Suodenniemen Urheilijat. 
Viikkokisat maanantaisin klo 
18 alkaen Suodenniemen ur-
heilukentällä. Sarjat kaikille!

Tyrvää Petanque. Harjoituk-
set ke 16.6 klo 18 alk. Terva-
kalliolla, sateella hallilla. Ter-
vetuloa kaikki lajista kiinnos-
tuneet.

Vammalan avantouimarit.  
Avantouimarien Juhannus-
ta vietetään 21.6. kaupungin 
rantasaunalla alkaen klo 16. 
Unto on luvannut paistaa lät-
tyjä, muuten omat eväät mu-
kaan. Tervetuloa.

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Vietämme kesäpäivää Levon 
Metsästysmajalla to 17.6. klo 
10 –16 saunoen, uiden, kah-
vitellen ja grillaillen. Leikki-
mielisiä kilpailujakin on lu-
vassa. 22.6 on vihdanteko-
talkoot Mäenpääsä Lyörintie 
2 Lousaja. Vihdat myydään 
Vammalan torilla 23.6 kes-
kiviikkona. Tervetuloa kaikki 
joukolla mukaan kesäpäivän 
viettoon ja talkoisiin.

Vammalan Invalidit. Jäse-
nilta Rantasaunalla pe 9.7., 
ilm. kirpparille. Kirppis kesä 
ja heinäkuun ti-pe 10.30-15 
ja la 10-14.

Vammalan Kansalliset se-
niorit. Vapaamuotoinen tut-
tujen tapaaminen ti 22.6. Lai-
turikahvilassa klo 14. Läh-
de kertomaan ja kuulemaan 
kuulumisia.

Vammalan Karjalaseura. 
Vietämme karjalaisten kirk-
kopyhää su 20.6. Messu Tyr-
vään kirkossa klo 10, jonka 
jälkeen kunniakäynti Karja-
laan jääneiden muistomer-
killä. Kirkkokahvit seurakun-
tatalolla. Tervetuloa.

Vammalan Metallityönte-
kijät amm.os. 345. Virkis-
tysjaosto järjestää matkan 
Turun keski-aikaisille mark-
kinoille la 3.7. Lähtö Vla lin-
ja-autoasema klo 10, paluu-
matkalle Turusta klo 16. Mak-
sullinen. Mukaan mahtuu 50 
ensimmäistä. Ilm. ma 28.6. 
mennessä Matti Kukko 050-
5367680, Jukka Tahvanainen 
040-7527466. Perinteiset ko-
ho-ongintakisat to 24.6. klo 
18-20. Kokoontuminen seu-
rakuntatalon alaparkkipaik-
ka, Jaatsinkatu, Sastamala. 
Sarjat: nuoret alle 10 v., nuo-
ret alle 16 v., naiset, yleinen, 
yli 50 v, isokala. Vesarannan 
kesäteatteri esittää Sasta-
malan Houhajärvellä kesäl-
lä 2010 Elisa Niemen kirjoit-
taman ja ohjaaman näytel-
män Uittojätkien paluu. Jä-
senkorttia näyttämällä lippu 
puoleen hintaan. Seuralai-
nen ja lapset norm. hinta.

Vammalan Metallityönte-
kijäin, Vammalan Kaivok-
sen ja Äetsän Metallityövä-
en ammattiosastot. Yhtei-
nen teatterimatka Pyynikille 
17.7. klo 18. Häräntappoase. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set mahdollisimman pian vii-
meistään 30.6 mennessä Pir-
jo Ojalalle 040-5956130.

Vammalan seudun Voima. 
Kunniakierros to 17.6. klo 18-
19. Tule mukaan tukemaan 
lasten liikuntaa osallistumal-
la kunniakierrokseen. To klo 
19 viestien harjoitukset. Pii-
riviestit ke 23.6. klo 18 Kan-
kaanpäässä. Yhteiskuljetus, 
bussi lähtee klo 16.15 Vam-
malan lukiolta, Kiikan uima-
halli klo 16.25. Lasten Säästö-
pankki Games kisat ma 21.6. 
klo 18.30 keskuskentällä. Il-
moittautuminen klo 17.30-
18.15. Kaikki palkitaan.

Äetsän UA. Äetsä JM sauna-
ilta, tervetuloa kaikki kilpai-
luissa mukana olleet toimit-
sijat ja kilpailijat. Pe 18.6 Kii-
majärven rantasaunalla.

Kisatuloksia
Kesport K-M Järvinen 
Games 7.6.2010

P3 40m 1) Anselmi Ryyppä 
14,03, 2) Ville Talja 15,27, 3) 
Pyry Haaka-Risku 15,56
T3 40m 1) Maiju Syrjänen 
13,39, 2) Minka Vilkkula 14,49, 
3) Venla Pääkkönen 16,46
P5 pituus 1) Aleksi Hujo, Mati-
as Mikkola ja Saku Jokinen 1.70
T5 pituus 1) Saana Nieminen 
2.20, 2) Iida Väliviita 1.60, 3) 
Nea Sillanpää 1.50
P5 60m 1) Saku Jokinen 14,29, 
2) Matias Mikkola 14,69, 3) Ee-
tu Koivula ja Aleksi Hujo 14,89
T5 60m 1) Saana Nieminen 
13,64, 2) Ella-Tuulia Krekula 
15,82, 3) Linnea Järvinen 16,00
P7 turbokeihäs 1) Valtteri 
Hujo 11.78, 2) Markus Mikko-
la 10.00, 3) Leevi Laikko 9.90, 
T7 turbokeihäs 1) Ella Hau-
hia 6.39, 2) Lyyti Ryyppä 5.66, 
3) Sanni Saari 5.15
P7 150m 1) Ville Pääkkönen 
30,91, 2) Markus Mikkola 32,09, 
3) Onni Hartikainen 32,13
T7 150m 1) Siiri Elomaa 30,74, 
2) Elsa Tervamäki 31,40, 3) 
Helga Rantanen 31,73
P9 150m 1) Axel Karenius 
26,92, 2) Juuso Junnila 26,96, 
3) Matias Kinnanen 27,13
T9 150m 1) Kaisa Linnikko 
25,95, 2) Karoliina Iso-Ropo 
27,17, 3) Alina Finska 25,42
P9 junnukeihäs 1) Axel Ka-
renius 18.49, 2) Juuso Junnila 
16.19, 3) Aapo Karvinen 13.32
T9 junnukeihäs 1) Kaisa Lin-
nikko 9.58, 2) Karoliina Iso-
Ropo 9.49, 3) Hanna Nisu 8.99
P11 pituus 1) Mikael Karenius 
4.03, 2) Paavo Tamminen 3.93, 
3) Emil Karenius 3.83
T11 pituus 1) Matleena Kin-
nanen 3.45, 2) Nadja Mikko-
la 3.30, 3) Sarika Rainio 3.02
P11 60m aitajuoksu 1) Mika-
el Karenius 12,03, 2) Emil Ka-
renius 12,10
T11 60m aitajuoksu 1) Mat-
leena Kinnanen 13,50, 2) Nad-
ja Mikkola 14,38, 3) Erika Lai-
tinen 14,60
P11 keihäs 1) Mikael Kare-
nius 25.90, 2) Markus Alajoki 
24.59, 3) Emil Karenius 19.542
T11 keihäs 1) Sarika Rainio 
13.81, 2) Heidi Koivu 10.43, 
3) Matleena Kinnanen 8.22
T13 60m aitajuoksu 1) Saara 
Hyvärinen 11,60, 2) Ella Jun-
nila 17,86
P13 kuula 3kg 1) Sami Reu-
nanen 9.80, 2) Valtteri Bäck-
man 6.78
T13 kuula 2.5kg 1) Veera Hy-
värinen 8.23, 2) Ella Junnila 
7.23, 3) Janina Keronen 6.61
P13 korkeus 1) Valtteri Bäck-
man 120, 2) Sami Reunanen 
110
T13 korkeus 1) Ella Junnila 
133, 2) Saara Hyvärinen 128, 
3) Veera Hyvärinen 115
P15 korkeus 1) Tuomas Tyy-
nelä 151, 2) Tapio Tyynelä 146
T15 korkeus 1) Ella Haunia ja 
Noora Hyvärinen 125
T15 80m aitajuoksu 1) Noora 
Hyvärinen 13,33, 2) Ella Hau-
nia 18,05

P15 kuula 4kg 1) Tapio Tyy-
nelä 9.82
T15 kuula 3 kg 1) Liisa Laik-
ko 8.91, 2) Noora Hyvärinen 
8.47, 3) Ella Haunia 8.33

Kiikan Riennon 
sarjakisat 9.6.2010
P5 pallo 1) Kasperi Huhta-
nen 10.82, 2) Mikael Inkinen 
10.23, 3) Antti Lähde 6.76
T5 pallo 1) Linnea Järvinen 
4.13, 2) Hilma Lehtimäki 3.94, 
3) Jamina Ketonen 3.69
P5 ”aidat” 1) Matias Mikko-
la 11,0, 2) Kasperi Huhtanen 
11,4, 3) Aleksi Penttilä 11,6
T5 ”aidat” 1) Hilma Lehtimä-
ki 10,9, 2) Nea Sillanpää 12,1, 
3) Linnea Järvinen 12,2
P7 ”aitajuoksu” 1) Aatu Har-
jula 7,9, 2) Markus Mikkola 
8,5, 3) Veikka Westergren 8,7
T7 ”aitajuoksu” 1) Emma 
Junnila 8,3, Lilli Virtanen 8,3, 
3) Melina Järvinen 8,7
P7 pituus 1) Markus Mikkola 
2.36, 2) Niklas Hituri 2.24, 3) 
Ville Pääkkönen 2.12
T7 Pituus 1) Emma Junnila 
2.51, 2) Aata Jukarainen 2.29, 
3) Lilli Virtanen 2.22
P9 kuula 2kg 1) Justus Toi-
viainen 8.40, 2) Jesper Kallio 
8.10, 3) Julle Virtanen 5.01
T9 kuula 2kg 1) Kiia Korpe-
la 4.72, 2) Ella Marila 4.30, 3) 
Elisa Lähde 3.89
P9 pituus 1) Julle Virtanen 
3.02, 2) Jeremias Saukola 2.88, 
3) Justus Toiviainen 2.75
T9 pituus 1) Venla Vällä-
ri 2.89, 2) Ella Marila 2.82, 3) 
Pilvi Jalo 2.78
P9 400m 1) Julle Virtanen 
1,23,7, 2) Rasmus Enqvist 
1,26,4, 3) Jeremias Saukola 
1,26,6
T9 400m 1) Pilvi Jalo 1,25,5, 
2) Petra Jalo 1,25,6, 3) Tuuli-
Mari Peuramäki 1,33,2
P11 korkeus 1) Aleksi Inki-
nen 107, 2) Tommi Laaksi 105, 
3) Santeri Jalonen 80
T11 korkeus 1) Nadja Mikko-
la 100, 2) Emilia Marila 95, 3) 
Jenna Heinonen 80
P11 kuula 2,5 kg 1) Aleksi In-
kinen 7.67, 2) Santeri Jalonen 
6.31
T11 kuula 2kg 1) Emilia Ma-
rila 7.08, 2) Nadja Mikkola 
5.70, 3) Jenna Heinonen 4.77
P11 600m 1) Santeri Jalo-
nen 2,13,6, 2) Aleksi Inkinen 
2,20,7, 3) Tommi Laaksi 3,17,2
T13 korkeus 1) Pinja Jalo 118, 
2) Janina Keronen 116, 3) Pin-
ja Enqvist 114
T13 600m 1) Janina Keronen 
2,12,3, 2) Pinja Jalo 2,12,8
T13 kiekko 600g 1) Pinja En-
qvist 17.76, 2) Pinja Jalo 14.35, 
3) Janina Keronen 14.32
T15 korkeus 1) Ella Haunia 
120, 2) Marianne Viitamaa 115
T15 kiekko 750g 1) Ella Hau-
nia 21.06, 2) Marianne Viita-
maa 19.32
N kiekko 1kg 1) Ringa Junni-
la 27.10, 2) Leila Salmi 17.64
M korkeus 1) Ari Jukarainen 
140, 2) Saku Virtanen 140, 3) 
Jouni Jalo 140, 4) Simo Rinta-
la 135
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  Sastamalan 
päiväkotien ruokalista

Ma 21.6.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Stroganoff , perunat, vihreä salaatti
Välipala: Murot, hillo

Ti 22.6.
Aamupala: Kahden viljanpuuro, tuorepala
Lounas: Italiankeitto, ruisleipä, hedelmäpala
Välipala: Kuningatarkiisseli, kermavaahto

Ke 23.6.
Aamupala: Ohrahiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Kalapyörykät, perunasose, kaali-appelsiinisalaatti
Välipala: Marjapuuro

To 24.6.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Broilervuoka, porkkanaraaste, mustaherukkahillo
Välipala: Talon tapaan

Pe 25.6. Juhannusaatto

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juo-
ma. Jos leipä on erikseen mainittu, aterialla tarjotaan tuoret-
ta leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, 
janojuomana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset mah-
dollisia.

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Polttoöljymyynti ja kuljetus. 
Kysy tarjous! Hannu J. Ranta-
nen 050 452 0450.

Audi A4 V6 2.6 -95 217000 
040-7026875 h. 5500.

Juuri kats. siisti Fiesta vm-90 
hp. 670 e. PUh. 0400-487503.

Ford Mondeo 1998 varaosia 
runsaasti. Puh. 040-4736330.

MB E 320t 4M -99 Elegans. 
Aut. 7 h farmari, assysthuolt. 
webasto, parkkit. erik. vant. xe-
non, nav. nahkav. audiol (6 cd:n 
pesä) ym. aj. 161 tkm. Erittäin 
hyvä ja siisti. P. 045-2688014.

Peugeot 406 5D Break 2.0 - 
98 kats. 6/10 H-kirja ilmastointi 
lohkolämm sisäpist peräkouk-
ku soitin keskusluk sähköla-
sit airback 2x uudet renkaat H 
2500 e p. 050-5144492.

Peugeot 406 HDi -99 2 renk.
uudet k-renk. aj. 300 t.Hyvä 
kunto. kats. 11 H. 1999 e. 044-
3062205.

Peugeot 4D 406 1.8i -98 ml. 
270 tkm katsastettu 2xrenk. 
vetok. h. 1600 e. Vaihdankin 
traktoriin, as-vaunuun. P. 050-
3370441.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Löytö! Kaksio 37,5 m2 laaduk-
kaasti remontoitu, hyvin va-
rusteltu, täysin uutta vastaa-
va. Katso lisää www.oikotie.fi  
(kohdenro 6105109) ja soitte-
le 0400-537430 Päätie 1, Sas-
tamala Pehula. Hinta 42500 e.

tai vuokrataan KT 3h+k Sasta-
mala. Eritt. hyväk. 044-296457.

V. 2008 valmistunut ok-talo 
Kiikassa.3,5 hehtaarin tontilla. 
Kuvia ja lisätietoja osoitteesta 
www.jokakoti.fi  kohde 335b9 
tai soittamalla p. 040-3633581.

Pieni OKT-talo n. 60 m2 Vam-
malassa, Raivionkatu 8. 0500-
333791.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Äetsässä siisti rivitalokolmio 
3h, k, wc, s 72 m2. Kuvat netti-
as. ID31076. P. 050-3711054.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloittain ja 
säkeittäin: Nikola, Van Gogh, 
Kulta, Annabella.  Äetsän to-
rilla pe 18.6. klo 9-12.30, Vam-
malan Nesteen piha klo 13-17. 
Tuottaja.

Uudet ajelukärryt ponille sekä 
hevoselle. 050-3593695.

Edullinen hirsihuvila/Okt 
8900 e! Myös 37 m2 4890 e P. 
050-3202222.

20 rullaa karhuntaljaa, 50-
100 mm, 7 m2/rulla. Mootto-
roitu parisänky. 040-1994353. 
Huittinen.

Lähes ilmaiseksi. Kartano-Hir-
si-Okt 240 m2 28 te. 100 m2 
9900 e. 87 m2 6890 e.13 m2  
2980e. P. 050-2694. Käsiraha 
50 e. Maksuaikaa 1-3 kk.

Kasvavaa heinää Halkivahas-
sa 3 ha. Puh. 040-7598937.

Kasvavaa heinää 3 heht. Lä-
hemmin puh. 03-5155345.

Sekunda vaaleanharmaa kat-
topelti 5,50 e/m2. Sekamit-
takattopelti 4 e/ m2. FinnPelti 
050-3733113.

Käytetty Elho kelapöyhin 260. 
050-3047046.

Koivuklapia perille toimitettu-
na Myös pienemmät erät. 040-
5540227.

Korpelan palviauto Kutalan 
Kasinolla perjantaisin klo 18-
20. Mm. perinnepalvia ja mak-
karakassi 10 e.

Aros niittokone, Ylö-pöyhin, 
paalilankaa + muita koneita 
edullisesti. 045-2763270.

Vastakkain istuttava Koti puu-
tarhakeinu osina tai valmiiksi 
koottuna. P. 040-5002046.

Tuuterin puku no. 38-40 edul-
lisesti. 044-2524960.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Rompe/kirpputori la 19.6. 
alk. klo 9 Autokatsastuksen pi-
halla Hopun alueella, Trakinka-
tu 2.  Tavaraa laidasta laitaan 
mm. rakennustarvikkeita, pol-
kupyöriä, selkäkippi, auto/mo-
potarvikkeita, kodin irtainta, 
antiikkia, ovia, lämpöikkunoi-
ta, sähkölaitteita + -tarvikkei-
ta, valaisimia ym. ym. Myynti-
paikkavaraukset 0500-677355.

Ruiskukatsastus perjantaina! 
Ilmoittaudu heti.Kaikki varas-
tossa olevat Hardi tuulisuutti-
met ovh. -40%!! Huittisten Va-
raosamyynti K.Maunula 02-
568573 (K-Maatalous)

Siro-puuliesi (300kg), Honda 
Civicin kesärenkaat metallivan-
teilla. 0500-836534.

Itselle tarpeeton Lohi soutu-
vene 3,5 hv moottorilla 700 e. 
0400-634977.

Ulkovarasto/vierasmaja p. 
0500-835110.

Vesikourut, tikkaat, tasot, lu-
miessteet, asennettuna tai osi-
na. Henkilönostinvuokraus 5 
kpl maatalus ym. työt. Perä-
vaunu ajorampein auton tai 
vastaavan kuorman kuljetuk-
seen. Suoratyö Oy, Sastamala, 
Trakinkatu 6 0400-336577.

ANNETAANANNETAAN
Annet. heinää Sylvään kau-
pun. osassa 1,5 h. P. 044-
5143657.

OSTETAANOSTETAAN
Ostetaan 3h+k+sauna uudeh-
kosta kerrostalosta Sastamalan 
ydinkeskustasta. Puh. 0500-
501422.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

Rikkinäisiä astianpesukonei-
ta, akkuja, kuparia, alumiinia, 
rosteria. Haetaan! Puh. 046-
5729448.

Pieni hirsirakennus tai - ke-
hikko, lato, vaja tai vastaava. 
0400-680173.

Kaivinkone, miel. tela-alusta.
Halpa, epäk. 040-5249658.

Ostetaan kaksio-kolmio Vlan 
kesk. läheltä, miel. hissitalosta. 
Läh. palveluja. P. 040-5269878.

Koirankoppi eristetty. Keski-
kok. koiralle. 044-5414151.

Maa/metsätila, kaikki huomi-
oidaan. P. 050-4004432.

Vammalan Marttilassa 
päättyvän kujan päässä 
kaksikerroksinen upea 
rivitalohuoneisto. Käy 
katsomassa lisätietoja 

jokakoti.fi  tunnuksella: 346b5 
puh. 050-3425183.

As. auto, pikkubussi, p-auto, 
h-auto. MK-Auto 040-5232226.

Minikaivuri pihatöistä 
sisätöihin. Te-Ko Palvelu 

p. 044-0835858.

OSTETAANOSTETAAN
Ostetaan metalliromua, au-
toista romutustodistus. P. 040-
7647651 / Mika Virtanen.

Käyttökelpoinen, edullinen 
polkupyörä. 040-5118135. 

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.

Hyväkuntoinen RT Vammalan 
eteläpuolelta 041-5449112.

Traktorin peräkärry ja pieni 
perälevy. P. 0400-633494.

Tynnyrisauna, hakusessa käy-
tetty ja edullinen yksilö omal-
le pihalle, kuljetus järjestyy, p. 
050-3857497.

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

2h+kk omakotit. yläk. Vlan 
pohjoisp. 42 m2 vap. heti. 320 
e/kk + vesi 20 e/kk. Tak. 1 kk. P. 
040-8357255.

2h+k Vla Uittomiehnk. 16 60 
m2, vapaa. Vakuus. Tied. 0400-
737126, 050-5338907.

Härmänkatu 2h+k+kph 50 m2. 
Vuokra 365 e/kk. Vakuus 2 kk. 
Lisät. Vlan Kiint. väl, Puistok. 18, 
03-5114714, 050-5663120.

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

Elämän muutos! Maalle! Etelä-
Suomeen. Järvi! Vene! Asun-
not 25 m2–130 m2 Alk. 316 e. P. 
050-2694.

6 rek. uusi asuntoauto. Ma-
kuupaikat 7 henk. B-kortti, 950 
e/vk, Vampula 040-7467727.

Asuntoauto tai -vaunu p. 
0400-734388 Huittinen.

Tarjotaan vuokralle kaksi asun-
toautoa vm. -08/-03 Tampe-
reella! 045-1340051

Hyvä KT-kaksio 59 m2, parv. 
Huittisissa, puh. 040-5136280.

Loma mökillä tai kylpylässä? 
Vapaita loma-aikoja eri mö-
keissä. www.sepanlomapalve-
lut.fi  p. 040-7450884 tai 0400-
838850.

Huittinen RT 2h+k+s+at 58 m2 
vapaa 1.7. 02-568969 15-18.

Yksiö Turusta, 31 m2 Mikonka-
dulla. Puh. 040-5008860.

Ylistenjärvellä www.lomamo-
kit.tarjoaa.fi  p. 0500-332734.

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Opettajaperhe haluaa vuokra-
ta asunnon tai talon Vamma-
lasta. P. 050-3550166. 

Rauh. 4 h perhe, mökki ju-
hann. 4 pv. järven ranta. 050-
4054898.

Pieni ok-talo ”mummonmök-
ki” Sastamalasta. 040-8577546.

Halutaan vuokrata Rt-kaksio 
tai Kt-kaksio Huittisista Puh. 
0400-550492.

Etsin tallipaikkaa hevoselle 
15 km:n säteellä Vammalasta. 
Hyvät ja turvalliset ratsastus-
maastot ja mahdollisesti kent-
tä. P. 040-5118135.

Edull. yksiö Vlasta opiskelij. 
elok. alusta. P. 040-1684408.

SEKALAISTASEKALAISTA

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

Kankaita joka lähtöön! Moni-
puolinen ompelupalvelu! Kan-
gasfrilla Lauttalylänkatu 4 Huit-
tinen.

Kiikkapäässä karaoke perjan-
taina 18.6. klo 21 alkaen. Terve-
tuloa!

Lomalla 25.6.-12.7. Part-
kamp. Sirkka-Liisa puh. 
5113590.

Olen lomalla 25.6.-3.7. Partu-
riliike Pike, linja-autoas.

Juhlat tulossa? Marianne ja 
Paavonpojat soittaa perinteis-
tä tanssimusiikkia. Yhteyden-
otot 0400-511191.

Suvinen sunnuntai sanoin ja 
sävelin Virrintie 39 su 20.6. klo 
15 alkaen. Ks. www.lantulan-
seutu.net.

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

16 v. tyttö etsii kesätöitä Äet-
sän alueelta. Esim. lastenhoi-
toa tai pihatöitä yms. Puh. 040-
7562881

Sydämellisesti Satakunnas-
ta CD-levyn tuottaja Ilpo Tai-
paleen yhtye on tilattavissa 
puh. 041-7261196.

Tässä voisi olla sinun tehokas 
Aluetori-ilmoituksesi! Kokeile 
jo ensi viikolla!

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954.   

Asemakirppis.com pöydät/
rekit 22 e/vko, Asemak. 21, Vla.

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 ja 
la 10-14. Paljon hyvää tavaraa 
kahdessa kerroksessa, nyt run-
saasti huonekaluja. 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 19.-20.6. klo 10-15 
Urheiluk. 7 Vla. Palj. tavaraa.

PihaKirppis! La 19.6 ja su 20.6 
klo 10-15. Osoite Keikyäntie 
178, 32730 Sastamala (Keikyä). 
Tervetuloa!

Pihakirppis la 19.6. klo 10-16 
Hiedanmaantie 40, Tapiolan-
kylä.

Rompe-/kirpputori la 19.6. 
Katso lisää Myydään-palstalta.

HENKILÖ-HENKILÖ-
KOHTAISTAKOHTAISTA

46 v. mies etsii naisen seuraa. 
P. 050-5640343.

Kallialan 
Vesa juoksi 
maastot
Kallialan Vesan perinteiset 
maastojuoksut juostiin ennen 
koulujen loppumista.
Tulokset 18.5.2010: T2 1. Iiris 
Kortesuo 1:07 P4 1. Aaro Kes-
kinen 0:51 T6 1. Aada Salmi-
nen 0:48 P6 1. Tuomo Korte-
suo 0:47, 2. Kaapo Heino 0:48 
T12 1. Veera Keskinen 2:39, 2. 
Kaisa Heino 2:42 P12 1. Kalle 
Heino 5:20 
27.5.2010: T2 1. Iiris Korte-
suo 1:09 P6 1. Tuomo Korte-
suo 0:46 P8 1. Eero Valtanen 
2:33 T12 1. Kaisa Heino 2:45 
P12 1. Lauri Valtanen 5:09, 2. 
Kalle Heino 5:21 
3.6.2010: T2 1. Iiris Kortesuo 
1:02 P4 1. Aaro Keskinen 0:54 
P6 1. Tuomo Kortesuo 0:46 P8 
1. Eero Valtanen 2:18 P10 1. Ju-
lius Suominen 1:37 T12 1. Vee-
ra Keskinen 2:22, 2. Kaisa Hei-
no 2:28 P12 1. Lauri Valtanen 
2:40 P16 1. Ville Valtanen 3:33  



30 Keskiviikko kesäkuun 16. 2010

     Tervetuloa!ANTTI AHOPELTO
& Voimaorkesteri

ANNE
MATTILA
& Mistral

PUNKALAIDUN

16.6.Ke

Klo 20-02 • Liput 14€

www.sarkanlava.com

Ajalla 18.-24.6. 7,5€

Pe, To 18.00
K-13/11 2h 28 min   

MAAILMAN ENSI-ILTA!

TWILIGHT - EPÄILYS
1. näytös ti-ke 29.-26.6. 
välisenä yönä klo 00.03

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, hotelli@ellivuori.fi

Lauantaina 19.6.2010 Hotelli
Ellivuoren rantabaari avaa jälleen
ovensa suloisesta suvesta nauttiville veneilijöille
ja muille rantaelämän ylimmille ystäville.

Avajaisiltaa vietetään klo 18 alkaen mm.
tietovisaillen, rantalentistä pelaten, keveitä
kesäeväitä nauttien ja tuttuja tervehtien.
Myöhemmin illalla karaoke hotellissa!

Purjehdi paikalle – venekesä Rautavedellä
alkaa todenteolla tästä!

Ellivuoren rantabaarin ja veneilykauden
hyväntuuliset avajaiset lauantaina 19.6.2010
klo 18 alkaen – sallittu myös maakravuille.

tuulta purjeisiin!

ELLIVUOREN
RANTABAARISTA

Rantabaarin avajaisillan
juontaa Tarja Mantere!

Legendaarinen

DANNY
SHOW

A-oikeudet
INFO 040 725 5613

JUHANNUSLAUANTAINA
26.6. klo 20-02

Loimaa

www.pappistenlava.net
Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry

Pe 18.6. klo  21-2.00

Liput 11,-

Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI KÄYTTÖÖN. 

Arvonta joka perjantai.

Loimaan 

Laatuauto

          FUSKU 2
ennen tansseja 
klo 19-20.30 
tanssilipun 
hinnalla

TANSSI-
KURSSI

kesä10v.
Juhla-

VA R J O K U VA

Kirpputori Valonpilkun pihassa, Pikkusuonk. 5. 
Vammala, la 19.6. klo 9-15. Tule myymään 
omia tavaroitasi ja varaa pöytä / peräkärry-
paikkasi ajoissa (5 e). Valonpilkussa kassipäivä 
(5 e), myös kahvia, makkaraa, arpoja, poniajelu. 
Vapaakirkossa avoimet ovet. Kuninkaan tyttäret 
klo 10-11. Tiedustele lisää: 044- 5112907
               Tervetuloa!

     Juhannusmarkkinat

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.700 €
€ €

Tervetuloa!

Grillaaminen lisää 
alkukesän tulipaloja

  Sammutuspeite on 
 grillimestarin vakiovaruste

Tulipalotilastot kertovat, 
että grillikausi on alkanut. 
Nuotiosta tai grillistä syt-
tyneet tulipalot monin-
kertaistuivat toukokuussa. 
Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö SPEK kehottaa 
hankkimaan grillin lähelle 
sammutuspeitteen. 

Aikuisten on huoleh-
dittava, että lapset pysyvät 
kaukana kuumasta grillis-
tä. Kuumat hiilet laitetaan 
grillaamisen jälkeen kan-
nelliseen ja jalalliseen me-
talliastiaan. Grillin puh-

distus viimeistelee turval-
lisen grillauksen.

Pelastusalan viimeisten 
kolmen vuoden tilastoista 
selviää, että nuotiosta tai 
grillistä syttyneiden tuli-
palojen määrä kasvaa tou-
ko- ja kesäkuussa. 

Nyt onkin oikea aika 
palauttaa mieliin, kuin-
ka grillataan turvallisesti. 
Huolellisuus on yksi gril-
limestarin tärkeimmis-
tä turvavälineistä ja tekee 
grillaamisesta hauskem-
paa.

 
KINO     Sahakatu 2, Huittinen     

       www.kinoset.fi1-2
 Ohjelmisto ajalla
  16.-22.6.2010

Sex and The City-
Sinkkuelämää 2

Kesto 2h 25min
  -k13/11-  9€

    Robin Hood

Kesto 1h35min
  -S-    8,00€

LA-SU  19:00
MA-TI  19:00

VIIMEISET ESITYKSET

Tänään  19:00
Torstaina 19:00

VIIMEISET ESITYKSET

Tänään  19:00
Torstaina 19:00

SEURAAVAKSI

Havukka-Ahon
      Ajattelija

Street Dance

LA-SU  19:00
MA-TI  19:00
Kesto 1h50min
  -S-     5,00€

Kesto 2h 2min
-k13/11- 8,50€



31Keskiviikko kesäkuun 16. 2010

Jerry Lee Lewis 
Tampere-taloon elokuussa

  Jatkoilla soittaa sastamalalainen Jussi Syren

Rock-legenda Jerry Lee Le-
wis avaa Tampere-talon syys-
kauden Suomen-vierailunsa 
ainoalla konsertilla Isossa sa-
lissa sunnuntaina 1. elokuu-
ta. Greatest Rock’n Roll Show 
on Earth –konsertissa esiin-
tyvät myös tähden pianistisi-
sar Linda Gail Lewis ja brit-
tibändi Some Like It Hot sekä 
Memphis Beats. 

Rockabilly Aft er Party -jat-
koilla Sorsapuistosalissa esiin-
tyy Sastamalassa asuva Jussi 
Syren Rockabilly Revival. 

Jerry Lee Lewisin tuorein 
albumi Mean Old Man ilmes-
tyi maaliskuussa 2010. En-
si syksynä 75 vuotta täyttä-
vä Jerry Lee Lewis osoittautui 
synnynnäiseksi pianistiksi ja 
kehitti jo nuorena oman soit-
totyylinsä yhdistellen boogie-
woogieta gospeliin ja count-
ryyn. Pari vuotta ensilevyn 
jälkeen 1956 memphisiläisen 
Sun Recordsin Jack Clement 
otti Lewisin yhtiönsä suo-
jiin, missä samoihin aikoihin 
aloittelivat myös Elvis Pres-
ley, Roy Orbison, Carl Perkins 
ja Johnny Cash. Lewisin sin-
kautti kansainväliseen menes-
tykseen 1957 levytetty Who-
le Lotta Shakin’ Goin’ On. Si-
tä seurasi hänen suurimmaksi 
hitikseen muodostunut Great 
Balls of Fire.   

Dynaamisista 
esiintymisistään 
tunnettu tähti
1960- ja 70-luvuilla Lewis kes-
kittyi country-musiikkiin ja 
teki useita listakärkeen pääs-
seitä hittejä. Paluu suuren 
yleisön tietoisuuteen tapahtui 
1989 tähden entisen vaimon 
kirjaan perustuneen Great 

Balls of Fire  -elokuvan myö-
tä, päärooleissa nähtiin Den-
nis Quaid, Winona Ryder ja 
Alec Baldwin. Lewis otettiin 
ensimmäisten joukossa Rock 
and Roll Hall of Fameen 1986 
ja samana vuonna hän palasi 
Sunin studioille Memphisiin 
Orbisonin, Cashin ja Per-
kinsin kanssa; tuolloin syntyi 
Class of ’55.

Dynaamisista esiintymi-
sistään tunnettu tähti jatkaa 
yhä kiertueitaan, ennen Tam-
peretta häntä kuullaan heinä-
kuun lopulla mm. Ateenassa ja 
Zürichissä. 

Vuonna 2005 Recording 
Academy, joka myöntää myös 
Grammy-palkinnot, huomioi 
Lewisin pitkän uran elämän-
työpalkinnolla.

Sastamalalainen Jussi Syren soittaa Jerry Lee Le-
wisin jatkoilla elokuussa. Syrenin luotsaama mu-
siikkiohjelma Cadillac Ranch soi Radio Mantas-
sa kerran kuukaudessa. Seuraavan kerran ohjelma 
kuullaan huomenna torstaina kello 20.

Seppo Tammilehto 
Belairin penkillä

 Aulikki Lehtinen

Ähtäriläisen miehenalun toi-
ve toteutui 60-luvulla kun hän 
sai oman sähkökitaran. Nope-
asti siitä löytyivät soinnut päi-
vän hitteihin. Sepon suosik-
keja silloin olivat Th e Hollies, 
Th e Kinks ja Th e Animals, Jan 
Rohde, Th e Hitmakers ja tie-
tysti Th e Renegades. 

Ensimmäisen keikkansa 
Seppo teki 16-vuotiaana Al-
wari Tuohitorvi -nimisen yh-
tyeen rumpalina. Varsinai-
nen ammattilaisura käyn-
nistyi 70-luvulla kun Jukka 
Kuoppamäki  pestasi ko. yh-
tyeen kesäkiertueelleen. Soit-
to ja meno jatkui  – muusik-
kokaverit vaihtuivat ja meno 
oli hurjaa. Mieleen muistuu 
suuri hitti ”Älä iske Tuijaa” - 
vain Hurriganesien samanai-
kainen megasuosio esti Alwa-
ri T:n nousemasta maamme 
ykkösbändiksi. 

Esiintymisiä, 
soitinkauppaa, 
levytyksiä ja lauluja 
muille artisteille
Tutustuttuaan 70-luvun lo-
pulla äänitysstudion pe-
rustaneeseen Mika Sund-
qvistiin alkoi Sepolla uusi 
ajanjakso, kun hän soitteli 
Mikan omien levytysten 
lisäksi taustoja monille 
suomalaisartisteille. 

Keikkojen lisäksi hän 
toimi myös ohjelma- ja 
soitinlaiteiden myyjänä/
yrittäjänä kunnes innos-
tui sävellys- ja sanoitus-
työstä. Vasta 80-luvun 
loppupuolella hän ryh-
tyi laulajaksi, joka säesti 
itseään kitaralla. Näiden 
lisäksi hän toimi myös 
Radio Tampereessa mu-
siikkiohjelmien freelan-
ce-toimittajana ja teki 

erilaisia  ohjelmasarjoja  myös 
muille paikallisradioille. 

Maailmantangolla 
nousuun
Juuriltaan rock-henkinen Sep-
po sai yllättävää menestystä 
voittaessaan v. -90 Seinäjoen 
tangosävellyskilpailun ”Maa-
ilmantangolla”. Tämä ava-
si hänelle lopullisen tien am-
mattimaiseen sävellys- ja sa-
noitustyöhön. Sävellyksiä/sa-
noituksia on syntynyt vuosien 
mittaan kuin sieniä sateella. 
Toistasataa artistia on levyt-
tänyt Sepon tuotantoa – esim. 
Finlanders, Kari Vepsä, Kai-
ja Pohjola, serkkupoika Topi 
Sorsakoski, Sauli Lehtonen, 
Saija Varjus, Marilii, Anza 
Mertaranta jne.

Sepon omia musiikkial-
bumeja on ilmestynyt tasai-
seen tahtiin: Punainen kita-
ra 1994, Nojatuoliunelmia 
1996, Sähkövärinää 1997, 
Poutapilvenpoika 2000, Kol-
men tähden taivas 2002, To-
sirakkautta 2004, Helmiä 
nauhassa 2005, Käsittele va-
roen 2008 ja nyt juuri uunis-
ta tullut Tuuleen kuiskattuja 

tarinoita. 

Kan-
ga-

salalai-
nen mu-

siikin moni-
taituri Seppo 
Tammileh-
to laittaa het-
keksi golfmai-
lan pussiin ja 

tuo tullessaan 
Tuuleen kuis-
kattuja tari-
noita Radio 
Mantaan per-
jantai-iltana 
kello 20-21. 

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

keittiöt, komerot, 
kodinhoitohuoneet, 

wc-kalusteet, ovet, liukuovet

LIUKUOVET

V SI I NO

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!

Juhannukseen 
mennessä 

tehtyihin tilauksiin 
varastomallin
TYÖTASOT ja 

hr 1-4 VETIMET
kaupan päälle

yli 1500 €:n  
tilauksiin!

Kesälauantait
5.6.-28.8. 
myymälä 
suljettu!

Avoinna 
ark. 9.30-17, 

la 10-14
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Kesägrilliin Superista

Hinnat voimassa to-su 17.-20.6. ja K-Plussa-tuotteet 30.6. asti, ellei toisin mainita.

129
kg

299
2-pack 

VARHAISKAALI
Suomi

Novelle

KIVENNÄISVESI
2 x 1,5 l (0,73 l) 
sis. pantit 0,80

599995
Atria 

PORSAAN 
ULKOFILEE
1,5 kg 
vacumpakattu

Tuore 

NIERIÄ
Ruotsi 
Voimassa to-la 17.-19.6.

Atria marinoidut   
BROILERIN
FILEESUIKALEET
350-400 g (6,54-5,73 kg)

Ilman korttia 2,95-3,80 tlk (2,95-5,07 l)Ilman korttia 3,43 rs (9,80-8,58 kg)

229
Ilman korttia 12,90 pkt (0,38-0,14 kpl)Ilman korttia 24,90 ltk (2,69 l) sis. pantit 3,60

100
kg

LEHTISALAATTI-
RUUKKU
Suomi (0,50 kpl)
yksittäin 0,89 kpl 

100
kpl

Ilman korttia 6,99 kg 

199
tlkrs

Libero 

VAIPAT
säästöpakkaus 
34-90 kpl (0,29-0,11 kpl)

Carlsberg 

III-OLUT
24 tlk x 0,33 l (2,07 l)
sis. pantit 3,60

Tropicana 

MEHUT ja 
SMOOTHIE
0,75-1 l (2,65-1,99 l)
rajoitus: 3 tlk/talous

495
HK Viljapossun  
ULKOFILEE-
LEIKKEET
n. 1,2 kg 

Voimassa 25.6. asti

Voimassa 25.6. asti Voimassa 25.6. asti

-22 %1000
pkt

-29 %

-33 % -32-47 %

2 
kpl

1999
ltk -23 %

SIPULINIPPU
Suomi 549

kg

Pouttu

GRILLIKYLKI
Suomi  n. 1,2-1,4 kg 
naturel ja maustettu

kgkgkg

795
kg

SAVUSIIKA
Voimassa to-la 17.-19.6.

Voimassa 14.6.-15.8.

Roismalan risteys, Sastamala
ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
puh. 010 470 1820 (Puhelun hinta 0,0821 e/puhelu + 0,119 e/min)

outi.vesanen@k-supermarket.fi 

ALKUVIIKKO MA-KE 21.-23.6.

300
2 pkt

(3,75-5,00 kg) 189
2-pack
(0,36 l) 490

kg

Plussakortilla

KABANOSSI-
GRILLIMAKKARAT
300-400 g

Plussakortilla

COCA-COLA-
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 2-pack

Lihamestarin

PORSAAN 
SUIKALELIHA
Suomi

Perjantai 18.6.  KIVIKYLÄ, SINUHE
Lauantai 19.6.  WIGREN, PYYMÄKI

1999
kori

(1,94l)

Hartwall

VICHY ORIGINAL
24x0,33L 675

kg

TO-LA Lihamestarin

NAUDAN PAISTI-
JAUHELIHA
Suomi 

200
2 prk

(0,67 l)
MEHUJUOMAT
1,5 L 

250
3 psKERTAKÄYTTÖ-

RUOKAILUVÄLINEET
 

Sis. pantit 4,60 plo,
yksittäin 0,91 plo (2,45 l) sis. pantin 0,10

Yksittäin 1,04 prk (0,69 l)

Yksittäin 0,90 ps

270
2 plo 

(1,35 l) 380
2 pkt

(3,80 kg)
MÄNTY-
NESTESAIPPUA
1 l

Costa Rica

KAHVI
500 g

Yksittäin 1,45 plo (1,45 l) Yksittäin 2,38 pkt (4,76 kg)

Yksittäin ja ilman korttia 2,49 pkt (6,23-8,30 kg) RAJOITUS 2x2-pack/talous, ilman korttia 3,25/2-pack (0,82 l)
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TM Rakennusmaailma

4E/2010VOITTAJA

113x92 mm

ko:
113x

i:
PP Clear

Cmyk

• Maija Latva

T
änä kesänä kuulin sen lauseen ensimmäisen kerran 

jo kolme viikkoa ennen juhannusta ja joka kerta se 

sapettaa yhtä paljon. Meinaan se, että ”kohta on jo 

juhannus ja sitten kesä onkin ohi.”  Toki kevät ja alkuke-

sä on ihanaa aikaa, kun luonto herää eloon ja valon 

ihmeellinen vaikutus tekee meidät ihmisetkin ihan 

toisenlaisiksi. Juhannukseen se autuus ei kuitenkaan 

pääty, vaan oikeastaan vasta alkaa. Vanhan tähtitie-

teellisen määritelmän mukaan kesä alkaa kesäpäi-

vänseisauksesta ja päättyy syyspäiväntasaukseen.

”Kesälomaa vietetään kotosalla, 

pieniä tutustumisretkiä tehden.

Juhannuksesta eteenpäin mansikoiden, uusien pe-

runoiden ja muiden kesäherkkujen hintakin alkaa 

olla kukkarolle sopivampi ja uimavedet ovat ehti-

neet lämmetä. Joka niemessä ja notkelmassa järjes-

tetään lavatansseja, kesäteatteria, toritapahtumia ja 

markkinoita. Alueviestin jakelualueellakin tapah-

tuu valtavasti, jokainen löytää taatusti mieleistään 

tekemistä ja kokemista. Lisätietoja tapahtumista ja 

erilaisista käyntikohteista löydät tästä kesälehdestä.

Kuinka hyvin muuten tunnet lähialueesi? Kannat-

taa muistaa, että kotikulmillakin voi rentoutua ja 

suurin osa suomalaisista viettääkin kesälomaansa 

pääosin kotosalla, pieniä tutustumisretkiä tehden 

ja kesätapahtumia kierrellen. Pienet hetket, kuten 

kesän ihanat maut ja tuoksut sekä kokemukset ja 

elämykset ovat loman parasta antia, josta riittää 

ammennettavaa pitkään.

Kesä on 
vasta alussa

Kesälehden Sinulle tarjoaa

www.alueviesti.fi 

Sanomalehtien liitto ry:n jäsen

Julkaisija Kustannusliike Aluelehdet Oy, 
Hopunkatu 1, 38200 Sastamala

Puh. 010 229 0400

Ainoastaan Ainoastaan 
Alueviestillä Alueviestillä 

tavoitat jokaisen tavoitat jokaisen 
taloudentalouden

Sastamalassa,
Huittisissa,
Kiikoisissa,
Laviassa,

Punkalaitumella,
Kokemäellä,
Köyliössä ja
Säkylässä.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSääääääääääääääääääääääkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyllllääääässsssssäää.

A L U E E N S A  K A T T AV I N
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Kesäkuu
1.-30.6. ”Farkun Sinistä” Taka-
tikki ry:n käsityönäyttely avoin-
na kesäkuun ajan Huittisten 
pääkirjaston Hermanni-salis-
sa.28.6.
7.6.-1.7. Kesäliikuntakerho 
7-9-vuotiaille Kesäliikuntaker-
ho maanantaisin ja torstaisin 
klo 12-13.30. Ilmoittautumi-
nen keskusurheilukentällä ker-
hon alkaessa. 
7.6.-1.7. Kesäliikuntakerho 
10-15-vuotiaille Maanantai-
sin ja torstaisin klo 13.30-15. Il-
moittautuminen keskusurheilu-
kentällä kerhon alkaessa.
18.6. Taikurikurssi yli 7-vuo-
tiaille Taikuri Timo Tikkai-

sen taikurikurssi yli 7-vuotiaille 
Nuorisoklubilla. Pieni osallistu-
mismaksu, joka maksetaan pai-
kan päällä. Omat eväät voi halu-
tessaan ottaa mukaan.
28.-30.6. Kudontakurssi nuo-
rille Kudontakurssi Huittisten 
Taitokeskuksessa 9-15-vuoti-
aille nuorille. Kolmena päivänä 
klo 10-15.
28.6. Kunniakierros keskusur-
heilukentällä Kunniakierros on 
suomalaisen urheilutoiminnan 
suurin hyväntekeväisyyskam-
panja, jossa kuka tahansa voi 
kiertää kävellen tai juosten ur-
heilukentän rataa. Kunniakier-
ros-tapahtuma alkaa klo 18 ja 
kestää tunnin. 
30.6. Iltatori Huittisten torilla 
Yhdistykset ja yksityiset myy-
mässä tuotteitaan klo 17-20. 
Paikalla puffetti ja letunpais-
toa. Huittisten Puhallinorkes-
teri viihdyttää torikansaa. Järj. 
Yhdistysten Yhteisö.

Heinäkuu
1.-30.7. Taidetta kirjastossa 
Heinäkuun ajan Huittisten kir-
jastossa on esillä Leena Salpion 
taidenäyttely sekä Harri Virta-
sen Kirkkotauluja. 
2.-11.7. Vampula-viikko, oh-
jelmassa muun muassa:
3.7. Ylläripäivät Y-torilla. Tori-
myyntiä, kalustoesittelyjä, ar-
vontaa, livemusiikkia ym. Jär-
jestää Vampulan Yrittäjät.
5.7. Kesäinen lastentapahtuma, 
Kukonharjan kylätalolla on lu-
vassa menoa ja meininkiä kesäi-
sen lastentapahtuman merkeissä 
klo 18.30 alkaen. Esiintymässä 
Rokkiritari-yhtye ja ohjelmassa 
mm. ongintaa ja arpajaiset. Puf-
fetti. Järjestää kaupungin kult-
tuuripalvelut, Kukonharjan ky-
läyhdistys ry ja Vampulan MLL.
6.7. Ystävyyden mitalla - runo-
ja ja lauluja Jonkan Kartanon 
piha-alueella. Järjestää Soinilan 
Taidepiiri ry. 

7.7. Pihasoitto Toiviaisen pihal-
la, esiintyy Huittisten seudun 
Harmonikat sekä Kultaisen har-
monikan 2009 yleisöäänestyk-
sen voittaja Timo Hautamäki. 
Vapaa pääsy.
9.-10.7. Saparo-festivaalit 
Huittisten keskustassa. Sianli-
hasta tehdyt huittislaiset tuot-
teet erityisesti esillä.
9.7. Kesäteatteria Suttilassa 
Teatteri Taikayön tämän kesän 
näytelmä on Tahdotko naimi-
siin... Hykerryttävän ajankoh-
tainen ja hauska maaseutukuva-
us, jonka ensi-ilta alkaa klo 19. 
Tahdotko naimisiin... -näytel-
män esitykset heinäkuussa myös 
11., 14., 15., 16., 18., 21., 22., 23., 
ja 25.7. Näytökset Suttilan Suvi-
teatterissa osoitteessa Punkalai-
tumentie 266.
17.7. Kesätanssit Saunakosken 
lavalla Kukonharjan kyläyhdis-
tys ry ja Hirvenpään tienoot jär-
jestävät kesätanssit Saunakos-
ken lavalla klo 20 alkaen. Mu-
siikista vastaa Cosmos, tarjolla 
possua ym. 
25.7. Kaharilantien torpat. 
Kesäjuhla. Aloitus Perkolan 
torpalla, jossa Jorma Viljanen 
kertoo alkuperäisessä asus-
saan olevan torpan historias-
ta klo 13.00. Kesäjuhla Perä-
niityn torpalla klo 14.00. Oh-
jelmassa torppa-alueen histo-
riaa, pienoisnäytelmä ”Selman 
ja Karoliinan lukupiiri”, soit-
toa, tanssia ja väliajalla muu-
rinpohjalettuja. Järj. Kaha-
rilantien torpparit, Sammun 
känki, Sampulaiset ry, Scrip-
tum Huittinen ry
25.7. Veikko Ahvenaisen kon-
sertti Vampulan Jukolassa klo 
19 Veikko Ahvenaisen 
konsertti. Mukana 
Huittisten Seudun 
Harmonikat.Järjes-
telyissä mukana myös 
Huittisten kaupungin 
kulttuuripalvelut.

Elokuu
1.-31.8. Taideseura Indigon 
näyttely Taideseura Indigon 
10-vuotisjuhlanäyttely Huit-
tisten pääkirjastolla kuun lop-
puun saakka.
7.8. Hullun Miehen Markki-
nat Markkinat järjestää Huittis-
ten Yrittäjät ry.
7.8. Poistokirjojen suurmyynti 
Poistokirjamyynti pääkirjaston 
edustalla, sadesäällä sisätiloissa. 
Os. Lauttakylänkatu 26.
7.8. Wanhanajan Perinnepäi-
vät Neljäs Wanhat Koneet -yh-
distyksen järjestämä Wanhan-
ajan Perinnepäivä vanhalla ur-
heilukentällä. Teemana ovat 
Ferguson -traktorit, joten niitä 
tapahtumassa on eniten.
14.8. Huittisten päivä Kaupun-
gin kulttuuripalvelut, paikalli-
set yhdistykset ja muut toimi-
jat järjestävät jälleen Huittisten 
päivän.
14.8. Käsityönäyttely Takatikki 
ry:n käsityönäyttely Irjanpirtillä 
Räikänmaassa. Tilkkupeitear-
vonta. Vapaa pääsy ja puff etti.
15.8. Tahdotko naimisiin... 
Hykerryttävän ajankohtainen 
maaseutukuvaus 
Suttilan 
Suviteat-
terissa 
klo 14.

259€

99€

59€

59€

Coventry -ulkovalosarja
antiikinruskea alumiini,
sisältää
energiansäästölamput

Viholankatu 1, 37120 Nokia
p. 3426600 www.nokiansahkotalo.fi

Kaikki kodin valaisimet kerralla! Tervetuloa!

Valaistuksen erikoisliikkeestä:

139€

153€

Koko perheen Saparo Festari 
kutsuu Huittisiin heinäkuussa

  Pääosassa maukas lähiruoka ja hyvä ohjelma
Maija Latva

Huittisissa järjestetään 9.-
10.7. Saparo Festari, joka tar-
joaa paitsi hyvää ruokaa, myös 
menevää musiikkia niin lap-
sille kuin aikuisillekin.

Tapahtuman keskiössä on 
Huittisten Seurahuone sekä 
sen piha-alue, jonne nousee 
kaksi suurta tapahtumatelttaa. 

”Musiikkia on tarjolla mo-
neen makuun. On Suomipop-
pia ja -rokkia, iskelmää, kun-
non heviä ja  saksalaistyyp-
pistä torvisoittoa”, Huittisten 
Seurahuoneen ravintoloitsija 
Riki Huhtala luettelee. Per-
jantaina teltassa ja Seurahuo-
neella esiintyy Femu Brass 
Band, Aino ja Reino Klu-
bi featuring Pauli Hanhinie-
mi sekä Peer Gynt. Lauantai-
na vuorossa ovat Femu Brass 
Band, Suurlähettiläät ja Pasi 
Vainionperä.

Lauantain maksuttomas-
sa lastentapahtumassa teltassa 
esiintyy suursuosittu Satu So-
panen Tuttiorkestereineen sekä 
vauhdikas Pellekaija Pum-trio.

Saparo Festareilla ei todel-
lakaan tarvitse kulkea nälkäi-
senä. Paikallisten lihatalojen, 
Kivikylän ja Lihajaloste Kor-

pelan ideoimia possuherkkuja 
löytyy grilliteltasta ja Saarioi-
nen yhteistyökumppaneineen 
pitää huolen siitä, että kasvik-
siakin on tarjolla monipuo-

lisesti. Possuisäntänä häärää 
Suomen Sikayrittäjät ry:n pu-
heenjohtaja Martin Ylikännö
ja festari-isännäksi ja laulatta-
jaksi on saatu Veepee Lehto. 

Tapahtuman järjestää Huit-
tisten Seurahuone, Huittisten 
kaupunki, Satafood Kehittä-
misyhdistys ry ja Suomen Si-
kayrittäjät ry.

Heinäkuun toisena viikonloppuna kannattaa ottaa suunta Huittisiin. 
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Kesän suuri makkaratesti
  Suosikeiksi nousivat Kivikylän uudistunut juustotuhti sekä Korpelan palviryynimakkara

 Maija Latva

Alueviestin toimituksesta ja 
myyntitiimistä koostunut raa-
ti kokoontui toukokuun vii-
meisenä viikonloppuna kesän 
suureen makkaratestiin. Raa-
dissa makutuomareina toimi-
vat Hannu Virtanen, Min-
na Isotalo, Marianna Lange-
noja, Heli Suominen, Eeva 
Rasinperä sekä Maija ja Sa-
mi Latva.

Maisteltavia laatuja oli pe-
räti 17, joten grillimestarin pi-
ti siivutella makkaroita pienik-
si paloiksi, jotta raadin jäsenet 
jaksoivat maistella jokaista 
makkaraa.

Osa porukasta testasi tuot-
teita ilman sinappia, osa si-
napilla. Raadin jäsenet eivät 
tienneet maistellessaan mistä 
makkarasta on kysymys, sil-
lä viipaleet oli laitettu grillis-
tä otettaessa suoraan nume-
roiduille lautasille.

Eniten raadin mielipiteet 
menivät ristiin ns erikoisem-
pien makkaroiden, kuten cho-
rizo grillimakkaran ja valko-
sipuli-sinihomejuustomak-
karan kohdalla. Toiset pitivät 
valtavasti, toiset eivät lain-
kaan.

Paremmuusjärjestykseen 
makkaroita on mahdoton lait-
taa, sillä makuja on niin mo-
nenlaisia. Selkeiksi suosikeiksi 
testissä nousi kuitenkin kaksi 
makkaralaatua: Kivikylän uu-
distunut juustotuhti sekä Kor-
pelan palviryynimakkara.

Sastamalassa tehdään 
Suomen parasta sinappia?
Makkaratestissämme osa söi makkaransa ilman sinap-
pia saadakseen mahdollisimman selkeän testituloksen, 
mutta testiosuuden jälkeen nämäkin henkilöt pääsivät 
maistelemaan sastamalalaisia sinappeja. Niitä meillä oli 
kahta laatua: Oparin sinappia sekä Kiskokabinetin pe-
rinteistä sinappia.

Sinapit ovat hyvin erityylisiä. Oparin sinappi on ma-
keahkoa ja Kiskokabinetin sinappi tujumpaa tavaraa. 
”Ehdoton kaveri joulukinkulle”, joku tokaisi. 

Molemmat sinapit ovat kotoisan makuisia ja sopivat 
myös ruoanlaittoon. Kiskokabinetin sinappi on pakattu 
lisäksi kauniiseen lasipurkkiin, joten se on myös mai-
nio kesätuliainen.

Oparin sinappia saa seudun elintarvikeliikkeistä, Kis-
kokabinetin sinappia ainoastaan Kiskokabinetilta.

Hannu Virtanen, Heli Suominen, Minna Isotalo, Marianna Langenoja ja Eeva Rasinperä maukkaan tes-
titehtävän edessä.

  Raati teki myös 
seuraavanlaisia 
havaintoja

  Varsinkin ns makumakkaroissa makujen ja lämmön 
kannattaa antaa tasaantua eli ei kannata yrittää syö-
dä niitä mahdollisimman kuumina.

  Tutun grillimakkaran rinnalle kannattaa aina ottaa 
vähintään yksi uusi kaveri, mielellään enemmänkin. 
Esimerkki: Kivikylän Huiluntuhti tai Korpelan gril-
limakkara kaikille maistuvaksi varmaksi perusmak-
karaksi, sitten makuja laajentamaan Korpelan pal-
viryynimakkara tai Kivikylän palvarin ryynimakka-
ra ja kolmanneksi joku edustaja juustomakkaroiden 
joukosta.

Lihajaloste Suominen 
grillimooses

Tapolan iskelmä 
grillimakkara

Veljekset Mattila Julkujärven valkosipuli-
sinihomejuusto grillimakkara

Kivikylän huiluntuhti Korpelan grillimakkara

Lihaisa 
grilli-
makkara, 
joka sopii 
myös 
paistin-
pannulle. 
Syötävä 
perusmakkara. ”Tätä voi 
tarjota kaikille, vauvasta 
vaariin.”

Perusjuttu, 
ehkä hie-
man liian 
rasvainen. 
Maussa ei 
valittamista, 
rasvaisuus 
voi vaivata 
tai siitä voi pitää. ”Sinapin ja 
ketsupin kanssa ok perusmak-
kara.”

Valkosipulia ja siniho-
mejuustoa on muussa-
kin kuin nimessä. 
Mielenkiintoinen, 
aromaattinen maku-
yhdistelmä. Mehevä 
koostumus. Jakoi raadin 
mielipiteitä; osa piti kovasti, osan mielestä liian 
sinihomejuustoinen. 
”Todella hyvää. Suosittelen ehdottomasti nuor-
ten grillibileisiin.”

Lihaisa, moneen makuun sopiva 
tumma makkara, jossa hyvä ja 
rapsakka  kuori. Maut ovat sopu-
soinnussa keskenään. Hieno var-
manpäälle-makkara. Toimii niin 
nuotiolla kuin paremmissakin 
grillipiireissä. ”Ihanan lihaisa 
perusgrillimakkara. Niiden A-luokan lihansyöjien, jotka 
yleensä nappaavat ostoskoriin Wilhelmiä, kannattaa ehdot-
tomasti kokeilla.”

Napsahtava kuori ja hyvin jauhettu massa. 
Hyvä ja lihaisa kokonaisuus, jossa maut ovat 
tasapainossa.  Juuri niin suomalaisen kesä-
ehtoon grillimakkara, että mieleen tulee 
sana ”isänmaallinen”. ”Erityisen hyvää 
oluen ja tuhdin sinapin kera.” ”Makua on 
riittävästi, menee ilman lisukkeitakin.” 
”Todella maistuva perusmakkara. Sopii 
jokaiseen makuun niin aikuisille kuin lapsillekin.”

Jämin rahtipalvi
pitkä kolmonen

Lihajaloste Suominen 
juustomooses

Veljekset Mattila heinäkeppi Kivikylän palvarin ryynimakkara Veljekset Mattila chorizo grillimakkara

Lihaisa 
ja jä-
mäkkä 
grilli-
makkara,
jossa 
mausteita 
sopivasti. 
Tuli halu pilputa tätä myös 
perunoiden joukkoon pan-
nulle.

Uusi, mie-
lenkiintoinen 
tuttavuus 
juustomak-
karoiden 
viidakossa. 
Turvallinen,
joka suuhun 
sopiva vaihtoehto. ”Hyvänma-
kuista juustoa.”

Yrttinen grillimakkara. 
Raakana hieman epä-
miellyttävän näköinen, 
mutta ei kannata peläs-
tyä. Makkarassa on 
käytetty mm persiljaa 
ja timjamia, ne antavat 
potkua makuelämykselle. Maku sanalla sanoen 
pehmeä. ”Ihanan erilainen.” ”Itse valmistetun 
perunasalaatin ja ruohosipulin kera oivallinen 
valinta.”

Pehmeä ”ryynäri”, joka sisältää 
runsaasti ohraryynejä, mausteita ja 
suolaa sopivassa suhteessa. Seuraksi 
sopii niin sinappi kuin puolukkahil-
lokin. Rapea kuori. Johdattaa edelli-
sen tapaan makumatkalle maalais-
pitoihin. ”Toimisi varmasti myös 
pannulla ja puolukkahyytelön kanssa nautittuna. Ryynimak-
karoista pitävien kannattaa kokeilla.”

Texmexin ystäville, mukavan tulinen 
vaihtoehto. Sopii hyvin myös grillivartai-
siin. Mausteinen jälkimaku jää pyöri-
mään kielelle. Mauissaan grillimakka-
roiden pizza. Ei paras vaihtoehto niille, 
jotka pitävät pelkästään perinteisistä 
grillimakkaroista. ”Jos makkaraa voi
 kutsua moderniksi, niin tämä on juuri sellainen.” ”Käy myös pil-
kottuna tacoihin ja burritoihin.”

Jämin rahtipalvi
grillibratwursti

Pirkka krakovanmakkata Jämin rahtipalvi juustokolmonen Korpelan grillijuuso Jämin rahtipalvi pippuripapatti

Maus-
teinen 
brat-
wursti, 
lihaisa ja 
ruokaisa. 
Tälle so-
pisi seu-
raksi hapankaali.Varovaisen 
maukas.

Lihaisa ja 
maukas, sopii 
hyvin grilliin 
ja muuhunkin 
ruoanlaittoon. 
Jos tunnus-
lauseesi on 
”ja vielä pieni 
ripaus pippuria”, grilliin voi-
si asetella juuri nämä makkarat.

Maistuva juustomakkara, 
myös mausteita sopivasti. 
Ohut, mukava kuori. Sopii 
rakenteensa ja makunsa 
puolesta grillin ohella 
myös paistinpannulle. 
”Tässä on sopivasti juustoa.”

Rehellinen juustomakkara, juustossa 
ei ole säästelty. Hyvä jälkimaku. Pake-
tissa kivan kokoisia pieniä pätkiä. Eh-
käpä juuri juusto ja sen tuoma ra-
kenne tuo huulille sanan ”kypsynyt”. 
”Miellyttävän pehmeä maku, mutta
juuston runsauden vuoksi suosittelen 
uusia perunoita kyytipojaksi tasapainottamaan juustoisuut-
ta.”. ”Tätä voisi syödä vaikka toisenkin.” 

Kiinteä, hyvä rakenne ja makkarassa muka-
vasti pippuria. Mausteinen tuoksu. Paketissa 
kivoja pieniä pätkiä. Kun haluaa säätää mak-
karaelämystään mausteiden suuntaan, va-
linta on tämä. Antaisi varmasti pikantin 
maun myös makkarakastikkeelle. Mukavan 
mausteinen, ei kuitenkaan pelkästään pippu-
rinen, vaan ehkä hieman currymainen maku. 
”Voisi toimia intialaistyyppisessä ruokakokonaisuudessa.” ” Olu-
en kanssa erinomainen.”

Kivikylän juustotuhti Korpelan palviryynimakkara

Uudistunut juustotuhti on herkullinen makuelämys. Valmistuksessa ei ole käytetty kamaraa 
eikä jauhoja. Juusto on sekoitettu hyvin massaan, mutta se maistuu silti selvästi. Mausteena 
on käytetty myös esimerkiksi chiliä ja valkosipulia, mutta niiden maku ei peitä juuston 
hienoa aromia. Erottui edukseen muista juustomakkaroista, liekö kipparijuuston ansiota? 
Maussa miellyttävää yrttimäisyyttä. ”Voisin ostaa omiin grillibileisiin koska tahansa.” 
”Parempaa kuin tavallinen makkara.” ”Erinomaisen vivahteikas maku, mutta ei kuitenkaan 
liian erikoinen.”

Yllätti koostumuksellaan ja maukkaudellaan koko raadin, myös ryynimakkaroita vierastavat maistelijat.
Ruokaisa ja maukas vaihtoehto perinteiselle grillimakkaralle. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Maku-
nystyröitä hivelevä kokemus. Maku herättää mielikuvia maalaisjuhlista, joissa syödään perinteistä ja 
taidolla valmistettua ruokaa. ”Vähän jännittävän näköistä, mutta maku onkin yllättävän hyvä.” ”Oike-
asti grilliin jalostettu pötkylä, jonka koostumus täydellinen, ei liiaan puuromaisen ryyninen. Ryyni-
makkaroiden aatelia.”

Raadin jä-
senet ei-
vät tienneet 
maistelles-
saan mistä 
makkarasta 
on kysymys, 
sillä viipa-
leet oli lai-
tettu grillis-
tä otettaessa 
suoraan nu-
meroiduille 
lautasille.

Myös sak-
sanseisoja 
Aatu oli ko-
vin kiinnos-
tunut raadin 
herkullises-
ta tehtäväs-
tä. Sekin sai 
osansa mak-
karoista, ja 
kaikki laa-
dut tuntuivat 
maistuvan 
yhtä hyvin.
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
www.fennooptiikka.fi 

Tervetuloa!

Silmälasien ostajalle 
aurinkolasit tai lukulasit

omilla voimakkuuksilla 

veloituksetta
ostaessasi normaalihintaiset moniteholasit (voimassa kesä-heinäkuun 2010)
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Pakettitarjous

1-tehot  110 €

2-tehot  210 €

NYYSSÖNEN
SASTAMALA, 

Onkiniemenkatu 11, 
puh. (03) 512 6100

HUITTINEN, 
Risto Rytin katu 31, 
puh. (02) 567 700

EURAN OPTIIKKA
Satakunnankatu 22, 

puh. (02) 865 0999

Kesäale 

Kirjallisuus ja musiikki 
vahvasti esillä seudun kesässä
Alueviestin levikkialueen ke-
sätapahtumista kolme on ai-
nakin mittakaavansa puoles-
ta ylitse muiden. Kirjanys-
täviä hemmotellaan Vanhan 
kirjallisuuden päivillä, peli-
mannitunnelmasta nauttivan 
kissanpäivät koittavat Kii-
koisten Purpureilla ja van-
han musiikin nimeen van-
novat löytänevät tiensä Sas-
tamala Gregorianaan. Kaikki 
kolme tapahtumaa järjeste-
tään heinäkuussa.

Lyriikka nousee 
lentoon kirjapäivillä
2.-3. heinäkuuta järjestettävi-
en Vanhan kirjallisuuden päi-
vien teema on tänä vuonna 
Lyriikka lentoon! 26. kirjapäi-
vät avaa perjantaina klo 10.30 
yhdistyksen puheenjohtaja, 
professori Jukka Sarjala. Ru-
nouden lumosta ja viisaudes-
ta puhuu kirjailija Claes An-
dersson. Tilaisuudessa jaetaan 
myös Warelius-palkinto ja jul-
kistetaan Vuoden Kirjatoukka.

Perjantain ohjelmaan kuu-
luvat myös mm. Lyriikka len-
toon! -seminaari sekä ”Kai-

honi kallein maa”. Seminaa-
rin juontaa FT, kirjailija Pa-
nu Rajala. Tilaisuudessa mm. 
jaetaan V.A. Koskenniemen 
125-juhlavuoden kulttuuri-
journalismipalkinto. ”Kaihoni 
kallein maa” on Tämän laulun 
haluaisin kuulla -tilaisuus, jos-
sa kuullaan Kaj Chydeniuksen 
sävellyksiä rakastettuihin suo-
malaisiin runoihin.

Lauantain ohjelmassa on 
mm. Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkosta kertovan kirjan jul-
kistamistilaisuus sekä Lasten 
omat kirjapäivät. Tyrvään Py-
hän Olavin kirkko - Sata ja yk-
si kuvaa -kirjan julkistamisti-
laisuudessa paikalla ovat tai-
teilija Kuutti Lavonen, kirjan 
kirjoittanut toimittaja Pirjo 
Silveri, rovasti Timo Kökkö ja 
kirkkoherra Ari Paavilainen 
Sastamalan seurakunnasta se-
kä Kirjapajan edustajat. Lasten 
omat kirjapäivät juontaa Ka-
ti Solastie ja mukana menos-
sa nähdään mm. Eppu Nuo-
tio sekä lastenyhtye Pulputin-
pannu.

Kirjamyynti, esittelypisteet 
ja näyttelyt ovat avoinna per-

jantaina klo 10-18 ja lauantai-
na 10-17. Telttaravintola pal-
velee aamusta iltamyöhään. 
www.vanhankirjallisuuden-
päivät.fi .

Kiikoisten Purpurit 
pysyy juurillaan
Vähän uutta ja paljon vanhaa 
tänä kesänä tarjoilee 41. Kii-
koisten Purpurit. Nähtävää ja 
kuultavaa riittää tutusti koko 
viikon ajan. Tiistaina 6. hei-
näkuuta, Eino Leinon päivä-
nä, järjestetään Jaaran kyläta-
lolla runoilta. Runoihin joh-
dattelee ja ne lausuu Aino 
Korhonen.

Aikuisten iltaa asiasta ja 
asian vierestä vietetään 7.7. Il-
lan emäntinä ovat Tuija Kaa-
salainen ja Aulikki Lehtinen 
sekä isäntinä Matti Valtteri 
Lehtinen ja Timo Yli-Nokari. 
Rempsee Riihi -tilaisuus jär-
jestetään Myllymäen torppa-
rimuseoalueen riihellä.

Lauantaina 10. heinäkuu-
ta, pääjuhlapäivänä, tapahtuu 
paljon, esimerkiksi ”Purpuri 
soikoon” kauppojen pihoilla 
ja palvelukoti Ilolassa iltapäi-

vällä. Juhla-alueella on peli-
mannimerkkien suoritustilai-
suus, pelimanneja, tanssijoita, 
käsityöläisiä. Pääjuhla alkaa 
klo 18, juhlapuhujana dosent-
ti Lassi Saressalo, Kotiseutu-
liiton pääsihteeri. Kiikoisten 
virolaisen ystävyyskunta Kol-
ga-Jaanin ryhmä esiintyy. Su-
viyön tanssit tahdittaa Eki Jan-
tunen & Mutkattomat.

Sunnuntaina Kiikoisten 
kirkossa on juhlajumalanpal-
velus. Kirkkoväen toivotaan 
pukeutuvan vanhoihin asui-
hin tai käyttävän kansallispu-
kua. Maanantaista torstaihin 
Purpureilla on ohjattua paja-
toimintaa lapsille.

Lisätietoa osoitteesta www.
kiikoistenpurpurit.fi .

Saksalaisen musiikin 
sydänääniä Sastamala 
Gregorianassa
Tänä vuonna Sastamala Gre-
goriana tarjoaa 15. kerran nau-
tinnollisia musiikkihetkiä Sas-
tamalassa. Konserttipaikkana 
toimii Sastamalan keskiaikai-
nen kirkko. Yksi konserteista 
on Tyrvään Pyhän Olavin kir-

kossa, joka avattiin elokuussa 
2009 yleisölle maalausten val-
mistuttua. Juhlavuonna 24.-
30.7. kuullaan vanhaa musiik-
kia Saksasta teemalla ”Reinin 
lähteillä - saksalaisen musiikin 
sydänääniä”. 

Sarjan aloittaa 24. heinä-
kuuta Th e Sastamala Consort 
Händel-ohjelmallaan ’Kiitosta 
ja kipua’. Th e Sastamala Con-
sort on festivaalin oma ’hou-
se band’, kansainvälinen van-
han musiikin osaajien uniik-
ki kokoonpano, joka on koot-
tu nimenomaan kulloistakin 
Sastamala Gregorianaa var-
ten. Sen sydämen muodostaa 
Sastamala Gregorianan tai-
teellinen ydinryhmä luutisti 
Michael Field, sopraano Eve-
lyn Tubb ja cembalisti-urku-
ri Anna-Maaria Oramo. Kon-
sertissa kuullaan G. F. Hän-
delin Gloria sekä hänen var-
haisteoksensa Acis ja Galatea 
-ooppera. 

Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkko isännöi maanantain 
26.7. konserttia. Otsikon ’Sy-
dän murru!’ alla esiintyy koti-
maamme johtava keskiaikayh-
tye Oliphant. He esittävät kes-
kiaikaisten trubaduurien - joi-
ta saksalaisalueilla kutsuttiin 
minnelaulajiksi - musiikkia.

Lisätiedot Sastamala Gre-
gorianasta osoitteesta www.
sastamalagregoriana.fi .

Yttiläntie 255, Kauvatsa
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Huoltoty peltity v

AUTO- JA KONEKORJAAMO
 
METSÄMÄKI

Korvenkyläntie 547, Huittinen

02 568 883, 040 565 8292

www ki.com

Pyhän Olavin kirkko on 
varautunut mittavaan kävijämäärään

  Lauantait on varattu kirkollisille toimituksille

 Hannu Virtanen

Sastamalan seurakunta on va-
rautunut meneillään olevana 
kesäkautena jopa 100 000 kä-
vijään Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkolla. Vieraiden virta alkoi 
jo toukokuun toisena päivä-
nä. Kuvaavaa on, että paikalle 
on saapunut jokaisena arkipäi-
vänä keskimäärin 10-15 linja-
autoryhmää.

”Monenlaisia ryhmiä on 
käynyt ja vierailijoita on ollut 
reilut 500 päivässä”, opas Jo-
hanna Sternberg vahvistaa. 

”Pyrkimyksenä on ottaa 
kirkkoon korkeintaan kolme 
ryhmää eli enintään 150 vie-
railijaa kerrallaan. Näin var-
mistetaan se, että kävijät myös 
näkevät kirkkoa eivätkä ole 
toistensa edessä.”

Tänne Kallialan kylän kir-
konmäelle matkaansa suun-
nittelevan kesälomalaisen ei 
kuitenkaan kannata säikäh-
tää hurjia kävijämääriä, sillä 
hyvässä järjestyksessä ja muu-
tamia asioita huomioon otta-
en vierailu sujuu hienosti. Jär-
jestelyistä kirkonmäellä huo-
lehtiva Esko Kangasniemi sa-
noo, että paikalle mahtuu 3-4 
linja-autoa ja henkilöautoja 
jopa satakunta.

Kolme opastusta 
päivässä

Kirkko on avoinna ja opas pai-
kalla kesällä elokuun loppuun 
saakka sekä syyskuussa sun-
nuntaisin kello 11–18. Lauan-
taisin kirkko on yleisöltä suljet-
tu, koska päivä on varattu kir-
kollisille toimituksille. Kesä-
kaudeksi kirkkoon onkin tehty 
erittäin paljon vihkivarauksia. 
Vihkimisten lisäksi kirkossa 
järjestetään kastetoimituksia.

Aukiolopäivinä järjestetään 
kello 12, 15 ja 17 opastus Tyr-
vään Pyhän Olavin historias-
ta ja kirkon taiteesta. Muul-
loin opastuksia voidaan pitää 
tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan. Ryhmien opastukset 
kirkon aukioloaikojen ulko-
puolella ovat maksullisia.

Kaikkien kirkkoon tutus-
tumaan tulevien ryhmien tu-
lee etukäteen varata opastus-

aikansa Sastamalan seurakun-
nan kirkkoherranvirastos-
ta, jonka puhelinnumero on 
03 521909. Asioida voi myös 
sähköpostitse osoitteella kirk-
koherranvirasto@sastamalan-
seurakunta.fi . Ryhmävarauk-
sia otetaan vastaan syyskuun 
loppuun saakka ja vain arki-
päiville.

”Vähemmän ruuhkaa on 
ollut kello 17:n opastuksis-
sa. Monet ryhmät ovat halun-
neet etenkin kello 12:n opas-
tukseen”, opas Aino Öhman 
kertoo.

Erityisesti läheltä tulevi-
en vierailijoiden kannattaa-
kin harkita sitä, josko kello 
17:n opastus olisi sopiva vaih-
toehto.  

Maalaukset 
kiinnostavat
Vierailijat ovat jälleenraken-
netun kirkon lisäksi luonnol-
lisesti kiinnostuneita Kuut-
ti Lavosen ja Osmo Rauhalan 
maalauksista. Lavonen ja Rau-
hala maalasivat vuosina 2005–
2009 lehtereille, alttarialueel-
le ja saarnatuoliin yhteensä 

101  kuvaa. Työt paljastettiin 
15. elokuuta viime vuonna. 
Silloin puolessatoista kuukau-
dessa kirkkoon tutustui yli 40 
000 vierasta.

Varsinkin alttarialueella 
arvokkaita maalauksia pää-
see ihailemaan varsin lähel-
tä. Periaatteena kuitenkin 
on, että katsoa saa mutta ei 
koskea. 

Sateenvarjoja, laukkuja, 
juomapulloja ja vastaavia esi-
neitä ei tule lainkaan ottaa 
mukaan kirkkosaliin, vaan 
ne kannattaa jättää vierailun 
ajaksi autoon. Varovaisuus 
on tarpeen, jotta taideteok-
set säilyvät vahingoittumat-
tomina. Kirkko ei ole myös-
kään lemmikkieläinten paik-
ka. On hyvä muistaa myös 
asiallinen pukeutuminen, sil-
lä esimerkiksi ranta-asu ei so-
vi kirkkoon.

Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkko vaurioitui pahoin tu-
hopoltossa vuonna 1997 ja 
se rakennettiin uudelleen tal-
koilla vuosina 1997–2003. 
Kirkko vihittiin  käyttöön 
3.8.2003.

  Poikkeukselliset
 aukioloajat

Juhannuspäivänä eli lauantaina 26.6. kirkko on poikkeukselli-
sesti avoinna kello 11–18.
Vanhan kirjallisuuden päivien aikana eli perjantaina ja lauan-
taina 2.–3.7. kirkko on yleisölle avoinna kello 9–20. Lauantai-
na 3.7. ovet ovat kiinni kello 13.30–15.30 vihkitoimitusten takia.

  Messuja 
ja hartaus-
hetkiä

  Kesäsunnuntaisin klo 18 il-
tahartaus

  Su 27.6. messu klo 10.
  Su 25.7. messu klo 10.
  Su 29.8. messu klo 10.

  Musiikkitilaisuuksia
  La 3.7. Konsertti klo 22, Pirjo Turunen.
 Ma 26.7. Sastamala Gregoriana -konsertti klo 19, ”Sydän 
murru!”, keskiaikaisen musiikin yhtye Oliphant, Minnelau-
luja Saksasta.

Oppaat Aino Öhman ja Johanna Sternberg ovat valmiina kertomaan kirkon historiasta sekä Kuutti La-
vosen ja Osmo Rauhalan taiteesta.

Kirkkosaliin pyritään ottamaan korkeintaan kolme ryhmää eli enintään 150 
vierailijaa kerrallaan, jotta kävijät myös näkevät kirkkoa.

Kirkko on tullut tunnetuksi myös Klaus Hä-
rön elokuvasta Postia pappi Jaakobille. Kirkko 
esiintyy elokuvan ulkokuvauksissa.

”Kirkkoon 

otetaan kolme 

ryhmää 

kerrallaan.

”Ryhmien tulee etukäteen 

varata opastusaikansa.
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Puistokatu 4, Sastamala. Puh. (03) 51 941
www.vammalanseurahuone.fi

Köyliön kuningatar rakastaa kesää

Johanna Pakosen suvi 
kuluu tanssien ja herkutellen

  Vuoden 2002 tangokuningatar muutti Köyliöön vuosi sitten. 
 Artisti tutustuu uuteen kotiseutuunsa pyörän selästä. 

 Marianna Langenoja

Johanna Pakonen oli vas-
ta kaksivuotias, kun hän sei-
soi peilin edessä ja lauloi Pau-
la Koivuniemeä hiusharjaan. 
Vähän myöhemmin pikkutyt-
tö osasi kaikki artistin kappa-
leet ulkoa. Niistä mieluisin oli 
Aikaan sinikellojen, joka kos-
ketti silloin ja koskettaa vielä-
kin. Nyt vähän yli 30-vuotias 
Johanna Pakonen istuu Pyhä-
järven rannalla nauttien au-
rinkoisesta päivästä ja katse-
lee elämäänsä taakse päin ja 
vähän tulevaisuuteenkin. 

Moni muistaa Johanna Pa-
kosen Tangomarkkinoiden 
vuoden 2002 kuningattarena. 
Vuotta ennen hänet kruunat-
tiin tangoprinsessaksi. Artisti 
on ehtinyt myös Euroviisukar-
sintoihin vuonna 2006 ja lau-
lanut pari vuotta myöhemmin 
Euroviisuissa taustakuorossa. 
Johanna on musiikkiuransa 
alkuaikoina työskennellyt pari 
vuotta Dannyn taustakuorossa 
sekä voittanut useita laulukil-
pailuja. Uransa kohokohdiksi 
laulaja mainitsee myös ensim-
mäisen levynsä, joista kolme 
kappaletta nousi listaykkösek-
si. Hän on myös laulanut taus-
toja Kari Tapion toukokuussa 
ilmestyneelle levylle. Johanna 
on siis saanut vuosien saatos-
sa paljon aikaan musiikkiural-
la, mutta viime aikoina myös 
yksityinen elämä on kokenut 
isoja muutoksia. Artisti muut-
ti reilu vuosi sitten Karkkilasta 
Köyliöön ja meni puoli vuot-
ta sitten naimisiin köyliöläisen 
Juhan kanssa. 

Aviomies tanssilattialta

Kaikki alkoi siitä, kun Johanna 
kävi hakemassa eräällä kesäla-
valla ystäväänsä tanssimaan. 
Ystävän vieressä seisoske-
li mielenkiintoisen näköinen 
mies, johon artisti iski silmän-
sä. Johanna tiedusteli ystäväl-
tään miehen nimeä ja katseli 
tätä vielä monena iltana laval-
ta ja tanssilattialta, muttei us-
kaltanut mennä juttelemaan 
puoleen vuoteen. Puhuttuaan 

ihastuksestaan ystävilleen he 
päättivät tehdä asialle jotain. 
Kerran mies tuotiin suoraan 
takahuoneeseen, muttei kak-
sikko vieläkään uskaltanut 
keskustella keskenään. ”Sen 
illan jälkeen kuitenkin kir-
joittelimme toisillemme pari 
viikkoa, sitten soittelimme pa-
ri viikkoa ja siitä kahden kuu-

kauden kuluttua asuin jo Köy-
liössä”, Johanna virnistää. Toi-
minta oli ripeää, sillä paris-
kunnalla kolahti täydellisesti. 
”Ei niin vaan voi tapahtua, että 
lavalta näkee vain yhden ihmi-
sen suuresta massasta. Kerran 
kun Juha ei ollut eräällä kei-
kallani, olin melkein masen-
tunut.” Nyt köyliöläinen laula-

ja haaveilee saavansa perheen-
lisäystäkin. ”Eihän niitä lapsia 
kalenterin kanssa tehdä”, artis-
ti kuittaa tarkemmat utelut. 

Sopivasti kiireistä aikaa

Aurinko paistaa yhä lämpi-
mämmin Pyhäjärven ran-
taan, ja Johanna riisuu takkin-
sa penkin selkänojalle. Hän on 

tullut Säkylään pyörällä, kuten 
aina ilmojen salliessa. ”Olen 
tutustunut uuteen kotiseutuu-
ni lähinnä pyörän selästä. Au-
tolla menee liian nopiaa, pyö-
räillessä voi etsiä uusia reitte-
jä”, Oulusta alun perin kotoi-
sin oleva Johanna miettii. Yksi 
hänen harrastuksistaan on 
myös tanssiminen. Uuden ko-
tiseudun lähistöllä on paljon 
hyviä kesälavoja, joissa tans-
seja järjestetään myös viikol-
la, joten kesällä artistikin voi 
pyörähdellä parketilla. ”Aloi-
tin kilpatanssin jo neljävuoti-
aana, teini-iässä lopetin, mutta 
aikuisiällä olen alkanut tanssia 
uudestaan. Tanssilavoilla on 
hienoa myös esiintyä. Ihmiset 
ovat tulleet tanssimaan, enkä 
minä ole koko ajan se huomi-
on keskipiste.”   

Kuluva kesä onkin Johan-
nalle sopivasti kiireistä aikaa. 
Keikkoja on toistakymmen-
tä kuukaudessa. Hän esiintyy 
muun muassa Säkylän Ku-
hinoilla sekä Köyliö-päivillä. 
Heinäkuun loppupuolella ar-
tistin voi bongata Punkalai-
tumen Särkästä ja elokuun lo-
pulla Huittisten Hirvensuulis-
ta. Johanna ehtii pitämään ke-
säkuun alussa kaksi viikkoa 
lomaa, muttei ole tehnyt mi-
tään suunnitelmia sen varalle. 
”Eihän suunniteltu loma ole 
mitään lomaa. Elämäni on ko-
vin aikataulutettua arkena, jo-
ten en tee aikatauluja lomille-
ni. Aion olla kotona, opettelen 
tekemään rieskaa ja syön aina-
kin litran jäätelöä päivässä”, ar-
tisti pohtii.

Kesässä parasta
Kesälavojen lisäksi Johannan 
mielestä kesässä parasta ovat 
iloiset ja hyvin pukeutuneet 
ihmiset, tuoreet mansikat, uu-
det perunat ja kasvikset, au-
rinko ja lämpö. Eikä sadepäi-
vissäkään mitään vikaa ole, 
silloin on helpompi hengittää. 
Viime kesänä laulaja pyöräi-
li usein Säkylään jäätelökios-
kille. Samat ovat suunnitelmat 
tänäkin kesänä. ”Meiltä kotoa 
polkee 16 minuutissa tuohon 
kioskille. Lempijäätelöni on 
suklaa”, hän hymähtää. 

Artisti onkin hyvin köy-
liöläistynyt. Vaikka hän asus-
taakin pienellä paikkakunnal-
la, liian uteliaita tungettelijoita 
ei ole portinpielessä näkynyt. 
”Kaipa köyliöläiset minut tun-
nistavat, sillä he puhuttelevat 
minua etunimellä. Se on kui-
tenkin sellaista tavallista ystä-
vällistä rupattelua. Kerran eräs 
myyjä Huittisista pyysi nimi-
kirjoitustani. Menin varmaan 
yhtä hämilleni kuin hänkin.”

Köyliöläisen Johanna Pakosen mielestä kesässä parasta ovat iloiset ja hyvin 
pukeutuneet ihmiset, tuoreet mansikat, aurinko ja lämpö. 

K
ok
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äk

i

Kesäkuu
14.6.-2.7. Kukko-metsä, kera-
miikkaa ja grafi ikkaa
Katriina Heikolan näyttely Ko-
kemäen pääkirjastossa. Avoinna 
kirjaston aukioloaikoina.

19.6. Viisaasti Vesillä 2010 
Noin 30 minuuttia kestävä hen-
genpelastusnäytös uimarannal-
la Kokemäen Pitkäjärvellä. Suo-
men Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliitto luovuttaa Kokemäen 
kaupungin edustajalle kampan-
jan kiertuemuiston, sinivalkoi-
sen pelastusrenkaan.
25.6. ”Viimeinen rutistus” Sa-
takunnan Haastepyöräilyyn liit-
tyvä viimeinen pyöräilytapah-
tuma. Yhteislähtö Kokemäen 
uimahallilta Klo 21.00. Aattoil-
lan pyöräily laatikolta laatikolle 
kunnes aika on täynnä!
26.-27.6. Juhannusravit Perin-
teiset Juhannusravit Kokemäen 
raviradalla. Lauantaina klo 15 ja 
sunnuntaina klo 13. Osoite Köy-
liöntie 775.
30.6. Maalaiskomedia Oma 
maa mansikka Hanna Mäkisen 
ohjaaman Oma maa mansikka 
-näytelmän ensi-ilta Halkeenki-
ven kesäteatterissa klo 19. Oma 
maa mansikka on elävä tari-
na hetkistä maalaiskylässä. EU-
asiat, perheiden omat kommel-
lukset sekä kaikentietävät mum-
mot värittävät hauskaa komedi-
aa. Tiedustelut p. 045 638 5190.

Heinäkuu
1.-4.7. Kiekkokarnevaalit Kan-
sallinen kiekonheiton tapahtu-
ma Pitkäjärven kentällä. Kou-
lutusta ja kilpailuja. Perjantaina 
pääkilpailut miesten ja naisten 
kiekossa ja kuulassa. Järj. Koke-
mäen Kova-Väki yleisurheilu ry, 
Vampulan Urheilijat, Huittisten 
seudun YU-95.

1.7. Oma maa mansikka Oma 
maa mansikka-näytelmän esi-
tys Halkeenkiven kesäteatteris-
sa klo 19. Muut heinäkuun esi-
tykset 2., 4., 7., 8., 9., ja 11.7.
4.7. Näyttely Valomo Galleri-
assa VII valtakunnallinen näyt-
tely Valomo Galleriassa, avoin-
na 1.8. saakka. Avoinna päivit-
täin: lauantaisin klo 12-16, mui-
na päivinä klo 12-18.
4.7. Konsertti Kokemäen kir-
kossa Hengellisiä lauluja, virsiä, 
suurten ja pienempien säveltäji-
en taideteoksia Kokemäen kir-
kossa klo 18. Esiintymässä Sello-
duo, Annamaaria ja Olli Varonen.
5.-9.7. Pitkis-Sport Liikunta-
leiri Suomen suurin monipuo-
lisen liikunnan leiri Kokemä-
en Pitkäjärvellä. Leiri kerää jo-
ka vuosi 1500 lasta nauttimaan 
liikunnan riemuista.
10.7. Kauvatsan Mopokarne-
vaali Kauvatsan Mopedistit ry:n 
perinteinen tapahtuma Kauvat-
salla klo 10 alkaen. Ohjelmassa 
mm. Miss ja Mr Mopon valinta.
16.-18.7. Satakunnan Kansan-
soutu 26. Satakunnan Kansan-
soutu Vammalasta Poriin Koke-
mäenjokea pitkin.
17.-18.7. VPL Pyhäjärven pi-
täjäjuhla Kauvatsalla Juhlat al-
kavat lauantaina iltapäivällä su-
ku- ja koulupiirikokoontumi-
sin. Myöhemmin iltapäivällä 
kirkossa hengellinen Muistojen 
ilta. Juhlat jatkuvat seuratalolla 
ohjelmallisilla iltamilla. Lopuk-

si tanssia. Sunnuntaina juhlaju-
malanpalvelus klo 10 Kauvatsan 
kirkossa, ruokailu seuratalolla. 
Pääjuhla klo 14 seuratalolla.
22.7. Merikanto-ilta  Konsertti 
Kokemäen kirkossa klo 19. Me-
rikanto-ilta. Solistina sopraano 
Leena Kivi, urut ja piano Hen-
ri Tuominiemi. 
29.7. Konsertti kirkossa Ylei-
sön toivomia lauluja laulattavat 
Sauli Ahvenjärvi (laulu ja kita-
ra), Olli Järvinen (viulu) ja Lasse 
Heikkilä (piano). Konsertti al-
kaa Kokemäen kirkossa klo 19.

Elokuu
1.-13.8. Jukka Salosen näytte-
ly Jukka Salosen töiden näytte-
ly Kokemäen pääkirjastolla kir-
jaston aukioloaikoina.
7.8. Kruisinki Kruisinki Tok-
mannin pihalla.
10.8. Kutsut Kokemän Eläk-
keensaajien järjestämät iltamat 
Pamauksen lavalla Peipohjassa. 
Kahvitus, ohjelmaosuus ja tans-
sia klo 12-16. Liput ovelta.
10.8. Konsertti Kauvatsan kir-
kossa Kirkkokonsertti, jossa 
kuullaan mm. Brahmsia ja Beet-
hovenia. Kauvatsan kirkossa klo 
19 alkaen esiintyvät Elina Haka-
nen (viulu) ja Aileen 
Cahill (piano).
20.-22.8. Satasoitto 
Kamarimusiikki- ja pu-
hallinmusiikkifestivaali 
Kokemäellä ja Harjavallas-
sa. Laadukkaita ja monipuoli-
sia konsertteja sekä tutuissa et-

tä aivan uusissa tunnelmallisis-
sa paikoissa. www.satasoitto.fi .
20.-22.8. Pitkäjärvi meeting 
Moottoripyörien kokoontumis-
ajo Pitkäjärven vapaa-aikakes-
kuksella. Ohjelmassa mm. Suo-
men hitain motoristi-fi naali se-
kä SMOTO:n arpajaisten pää-
palkinnon luovutus.
28.8. Konsertti Satasoiton kon-
sertti Kauvatsan kirkossa. Puhal-
linmusiikkia ja vaskikvintetti. 
29.8. Kokemäen Kuhmut Joka-
miesluokan autokilpailu. Luok-
kina nuoret, naiset, evk ja ylei-
nen. Kilpailu järjestetään Risten 
jm/rc-radalla Kokemäellä.
16.8.-3.9. Marlene Lainion 
näyttely Marlene Lainion kera-
miikkatöitä esillä 
Kokemäen 
pääkir-
jastolla sen 
aukioloaikoina.
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Heinon Leipomo Oy
Sastamalankatu 70
38210 Sastamala
Puh. (03) 511 2640
GSM 0400 339 870

Palvelemme 08.00-16.30
Lounasaika Ma-Pe 11.00-13.30

Tervetuloa maittavalle lounaalle 
arkisin 11.00–13.30 

Pyhän Olavin kirkon 
läheisyyteen, Sastamalankatu 70

Kesätarjous Matkailijat HUOM!

2,- Meillä nyt myynnissä myös 
Urjalan Makeistukun makeiset

URJALAN MAKEISTUKKU

ILTAJUHLA Tarjoukset viikolla 24

Mansikkaviineri + kahvi

PE 18.6. KLO 18–23
Illan aikana voitte tutustua uudistuneisiin 

tiloihimme herkullisen tarjoilun kera. 
Musiikista vastaa Päivi Vahelan orkesteri. 

Illan juontaa Ilkka Nykänen.
Juomatarjoilusta vastaa Walter’s Pub. B-oikeudet. 

Tervetuloa viihtymään seurassamme!
Heinon Leipomon väki

Patonki  1Ð / kpl

Karjalanpiirakat  2Ð / 5kpl

Mustikkapiirakka  1Ð / kpl

Käärerullakakku  8Ð

Voimassa 16.–18.6.

Heinon Leipomon 
kesäherkut!

Joka päivä uunituoreet leivät klo 8.00–16.30

Kahvitarjoilu 
koko päivän!
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Kirkkovaellus Sastamalan 
sydänmailta onnistuu aina 
Porin rantahietikoille asti

  Luonnon uskomaton monipuolisuus ja erityiskohteet saavat vaeltajan 
 ällistymään uudelleen ja uudelleen, tietävät Maiju ja Upi Vuorenoja

 Maija Latva

Kokemäenjokilaakso tarjo-
aa mielenkiintoista matkailu-
tuotetta,  joka on ”Kirkkova-
ellus Sastamalan sydänmailta 
Porin rantahietikoille.” Mat-
kaa voi taittaa junalla, autol-
la, veneellä ja jos haluaa ottaa 
kaikesta irti myös liikunnalli-
sen hyödyn ja ajatella ekolo-
gisesti, jalan tai polkupyöräl-
lä. ”Päivän matkalla ehtii hy-
vin käydä Kokemäellä ja näh-
dä nämä kaikki kirkot, vaikka 
olisi liikkeellä polkupyöräl-
lä”, tietää Upi Vuorenoja. ”Ja 
onhan matkan varrella yöpy-
mispaikkojakin”, Maiju Vuo-
renoja muistuttaa. Molemmat 
ovat Suomen Opasliiton mat-
kailuoppaita ja kuuluvat Sasta-
malan oppaisiin ja tämä kirk-
kovaellus on heidän suunnit-
telemansa. Pariskunta isännöi 
Karkun keskustassa sijaitsevaa 
Wanhaa Harsua.

Matkamme Maijun ja Upin 
seurassa alkaa Harsun pihapii-
ristä, Hyvän Paimenen maja-
talosta.

Me teemme matkaa vain 
Kokemäelle saakka, vaikka 
kaksi osuutta olisi vielä edes-
sä: Kokemäeltä Harjavallan ja 
Nakkilan kautta Ulvilaan se-
kä Ulvilasta Porin kaupungin 
kautta kauniiseen Reposaa-
reen, jossa vaellus päättyy me-
rimiesten kirkkoon.

Jakso 1 (noin 20 km), 
Karkun Harsulta 
Tyrvään kirkolle
Tällä jaksolla on neljä varsi-
naista kirkkoa ja lisäksi mui-
ta pysähdyspaikkoja mm. yk-
si leirikirkkoalue. Kirkot ovat 
Karkun pääkirkko, Sastama-
lan keskiaikainen Pyhän Ma-
rian  kirkko, Tyrvään Pyhän 
Olavin keskiaikainen kirkko 
ja Tyrvään pääkirkko Vam-
maskosken sillankorvassa.

Jakso on opastettu vaellus-
merkeillä ja Hyvän Paimenen 
majatalosta saa ohjekirjan 
ja kartan vaeltamisen avuk-
si. Reitti kulkee pääasiallises-
ti vanhoja kyläteitä ja polkuja 
hyväksi käyttäen.  ”Tähän jak-
soon on syytä varata 6-8 tun-
tia aikaa”, Upi ohjeistaa.

Jakso 2 (noin 30 km), 
Vammalasta Huittisiin
Vammalasta matka jatkuu 
Huittista kohti vanhoja ky-
läraitteja kulkien. Liekovesi 
kierretään etelä- tai pohjois-
puolelta. Eteläinen reitti takaa 
rauhaisan maalaismaiseman 
Kiikan kirkolle asti. Sen mat-
kan loppuosalle osuu runoilija 
Kaarlo Sarkian museomökki 
runopolkuineen. Sarkia-näyt-
tämön kohdalla ylitetään Ko-
kemäenjoki vanhaa rautasiltaa 
käyttäen.

Pohjoinen reitti on hieman 
nopeampi ja vie suoraan Kii-
kan kirkolle. Tällä tiellä on 
kuljettava Hämeenkyröön 
vievää Vammalan ohitustietä. 

Matkalla nähdään mm. Ritala, 
seitsemän riihen talo, ja Ruot-
silan kartano. Kiikan puukirk-
ko sijaitsee arvoisessaan kylä-
raittimaisemassa.

”Kiikassa on kaksikin yöpy-
miseen ja ruokailuun sopivaa 
maatilamatkailuyritystä”, Mai-
ju muistuttaa.

Matka jatkuu kohti Keikyän 
kirkkoa joen eteläpuolista reit-
tiä käyttäen. Se on vanhoja ky-
läteitä noudattava asfalttijak-
so. Tie kulkee huutokauppa-
kamarin ohi muinaisen Ulvin 
kylä-alueen halki. Ulvissa ker-
rotaan olleen tuon seutukun-
nan ensimmäinen ”munkkien 
kirkko”. Paikka näkyy vaellus-
reitille. ”Siellä on mm. vanha 
ristilähde”, Upi innostuu ker-
tomaan.  Keskiaikainen ruos-
kamäki on myös merkitty-
nä aivan vaellustien varressa. 
Vähän ennen Keikyän puu-
kirkolle saapumista kuljetaan 
Hossan kohdalla ikivanhan 
kyläraitin ja pihapiirin kautta.

Matkalla näkyvä Keiky-
än upea riippusilta on oikotie 
Peevolasta Pehulaan.

Keikyän kirkolta matka jat-
kuu edelleen vanhaa tietä koh-
ti Ripovuorta ja Räätikäsvuo-
ren turvalinnakalliota. ”Paras 
maisema koko tällä jaksolla 
avautuu Ripovuorelta uhkeaan 
Kokemäenjoenmutkaan Kar-
hiniemen kylälle. Siellä oli 
1200-luvulla Huittisten ensim-
mäinen kirkko”, Upi selvittää 
ja kertoo, että tarkkasilmäi-
nen voi nähdä kirkonpaikan ja 
muistotuijat vuorelta asti.

Matkalla Ripovuorelta 
Huittisten keskiaikaiselle kir-
kolle näkee huittislaista ta-
lonpoikaiskulttuuria ja rauta-
kautisia kalmistomäkiä. ”Täs-
sä kohtaa voi halutessaan ot-
taa yöpaikan Huittisista tai 
jatkaa  matkaa Lauhan kylän 
mutkaan asti, jokivarteen, jos-
sa vain joki puhuu uunnutta-
vaa lauluaan”, Maiju ehdottaa.

Jakso 3 (noin 30 km), 
Huittisista Kokemäelle

Huittisista Kokemäelle on 
matkaa vanhaa hiekkatietä 
pellon, suon, joen ja Puuri-
järven-Isosuon kansallispuis-
ton tuoksussa. Tämä jakso on 
Maijun ja Upin mukaan luon-
tokirkkoa koko matka. ”Kau-
nista ja puhuttelevaa. Ei tihei-
tä kyliä, ei asfalttia, ei kiireen 
iskemää elämää. Vain vaihte-
leva luonto, tie ja sinä valitse-
massasi seurassa”, Upi maa-
lailee.

Lauhan kylän suistomaalta 
noustaan pikkuhiljaa Ronkan-
suon sivuitse hiekkakankaisel-
le harjumaalle. ”Ja Ronkan-
suon lintuelämä on ainakin 
yhtä upeaa kuin Puurijärvel-
lä”, Upi huomauttaa.

Sieltä vaelletaan Ylistaron 
tietä Kupparikalliontien kaut-
ta reitin vanhimpaan ja tun-
netuimpaan pyhiinvaellus-
kohteeseen. Pyhän Henrinkin 
saarnahuone on ainoa kirk-
kopaikka ennen Kokemäkeä, 
Tulkkilan kaupunginosan ku-
peessa, joen penkereellä.

”Ennen kuin kohtaat Kus-
taa III:n kirkon keskellä taaja-
maa, astu yli joen ja tunnuste-
le sydämesi henkäyksiä, kuu-
letko Pyhän Marian kirkon 
sakariston vuossataista kiel-
tä. Kierrä vanha huone ja sen 
hautausmaa. Onko siinä mat-
kasi kaunein muistolehto”, 
Vuorenojat kysyvät.

Kokemäen keskusta-alueel-
la voi tehdä erikseen kulttuu-
rihistoriallisen aikamatkan,

”Villa Cumasta Kokemäen 
kaupunkiin”. Tästä reitistä on 
olemassa erillinen esite sekä 
katuvarren infotaulut.

”Ja jos haluaa jäädä Koke-
mäelle yöksi, niin erilaisia ma-
joitusmahdollisuuksia kyllä 
löytyy”, Maiju vinkkaa.

Lähde:
www.wanhaharsu.com

  Varusteet kuntoon 
ja evästä reppuun

Maiju ja Upi kehottavat pyöräilijää varustautumaan kunnol-
la vaellukseen. ”Kypärän lisäksi kannattaa muistaa käsineet ja 
mieluummin myös kyynärsuojat”, Maiju muistuttaa. ”Ja reppuun 
kannattaa pakata myös laastaria sekä kamera ja puhelin tietysti, 
miksei myös kiikarit”, Upi jatkaa.

Vaeltaja, joka aikoo olla matkalla kauemmin ja haluaa nukkua 
luonnon helmassa, pakkaa mukaan myös teltan ja makuupussin.

Vaikka matkan varrelle osuu useita ruoka- ja kahvipaikkoja, 
kannattaa mukaan ottaa myös energistä purtavaa. ”Itselläni on 
aina mukana pähkinä-rusina -sekoitusta ja hiukan ruisleipää se-
kä juotavaa mustikkakeittoa”, Upi luettelee. ”Ja vesipulloaan voi 
tankata matkan varrella”, Maiju lisää.

”Päivän matkalla 

polkupyörällä 

ehtii hyvin 

käydä 

Kokemäellä.
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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, La  9-13 (Eura 9-14)

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

KUULUMME 
TERVEYSTIETO-KETJUUN

Tarjoukset voimassa 31.7. asti.

Meille on myönnetty 
Avainlippu-tunnus

Käy tutustumassa uusiin sivuihimme
WWW.LUONNONHELMA.FI

KESÄTARJOUKSIA TERVEYSKAUPPA 
LUONNONHELMASSA 31.7.2010 ASTI

Tuotteita on monia... Mikä auttaisi sinua parhaiten 
... me neuvomme Sinua yksilöllisesti

Kesä-elokuussa palvelemme arkisin 9–17, lauantaisin 9–13 (Eura 9–14)

LISÄETU VIP-KORTILLA 
Omegatin ostajalle 
Karnosin Strong 170 mg ilmaiseksi (arvo 24,-)!

LISÄALE
VIP-KORTILLA

KUIVA IHO? KUIVAT LIMAKALVOT?KUIVA IHO? KUIVAT LIMAKALVOT?
Kaikki rasvahapot yhdessä
3-6-7-9
OMEGAT

SOPII KAIKKIEN LÄÄKKEIDEN KANSSA!

VALKOSIPULITROPPI 
MONEEN VAIVAAN! N. 3kk annos

Resepti jo 1600-luvulta ... toimii! Yli 100 vaikuttavaa ravintoainetta!

EI VÄSYTÄ!

120 kpl

26,90
180 kpl

34,90

HIKITYKSIÄ? VAIHDEVUOSIVAIVOJA?
KUUMAT AALLOT?

HIKITYKSIÄ? VAIHDEVUOSIVAIVOJA?
KUUMAT AALLOT?

SOKERIT KOHOLLA? 
KOLESTEROLI KOHOLLA?

SOKERIT KOHOLLA? 
KOLESTEROLI KOHOLLA?

VUODEN 2010 HOITOTUOTTEEKSI 
VALITTU ETANA- / KOTILOSEERUMI
VUODEN 2010 HOITOTUOTTEEKSI 

VALITTU ETANA- / KOTILOSEERUMI

EHKÄISEE PUNKKEJA... 
myös lemmikkieläimillä!
EHKÄISEE PUNKKEJA... 
myös lemmikkieläimillä!

NÄRÄSTÄÄKÖ? 
KIPUJA? SELLULIITTIA? 

HEIKKO AINEENVAIHDUNTA?

NÄRÄSTÄÄKÖ? 
KIPUJA? SELLULIITTIA? 

HEIKKO AINEENVAIHDUNTA?

TROPPI KESÄAPTEEKKIIN!TROPPI KESÄAPTEEKKIIN! VÄSYTTÄÄKÖ? PUHTI POISSA?VÄSYTTÄÄKÖ? PUHTI POISSA?

EHKÄISEE LIHASTEN VÄSYMISTÄ JA 
MAITOHAPON KERTYMISTÄ ...

NOPEUTA PALAUTUMISTA

EHKÄISEE LIHASTEN VÄSYMISTÄ JA 
MAITOHAPON KERTYMISTÄ ...

NOPEUTA PALAUTUMISTA

TUKKOINEN OLO?
SIITEPÖLY / PÖLY / 

HOME / ELÄINPÖLY ALLERGIA?

TUKKOINEN OLO?
SIITEPÖLY / PÖLY / 

HOME / ELÄINPÖLY ALLERGIA?

PÄT-KII-KÖ MUISTI?PÄT-KII-KÖ MUISTI?

VÄSYNEET JA/TAI 
TURVONNEET JALAT?

ALLERGIA?

VÄSYNEET JA/TAI 
TURVONNEET JALAT?

ALLERGIA?
VITAMORE 

TOTAL

60 kpl

24,90

100 ml

39,90

30 kpl

10,90
90 kpl

25,90

Tehokas
BERBERIINI

BABA DE 
CARACOL
Voide

Hajuton KYOLIC

40 ml

5,50
80 ml

8,90

CARMOLIS
”munkkitipat”

EMÄSJAUHE

50 ml

49,-
3 kertaa tehokkaampi
BABA DE CARACOL
geeli

60 kpl

16,90
120 kpl

29,90

Tehokas
FOSFOSER MEMORY

90 kpl

39,90

CARNOSIN Forte 
400mg

90 kpl

32,90

PYCNOGENOL
Strong

60 kpl

21,90

Tehokas, 
nopeatehoinen

KVERILLA
20 kpl

9,90
60 kpl

21,90

500 ml

22,90
1000 ml

32,90

22,90

Piristysruiske 
koko perheelle.
Nopeatehoinen, 
hyvin imeytyvä.

MIVITOTAL
FLEX

21,90

HAE MEILTÄ 
KIVAT MÖKKITULIAISET!

ILMAVAIVOJA? SUOLISTOVAIVOJA? 
JATKUVIA TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 

HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 
PÖPÖJÄ VASTAAN?

ILMAVAIVOJA? SUOLISTOVAIVOJA? 
JATKUVIA TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 

HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 
PÖPÖJÄ VASTAAN?

PROBIOOTTI+

+ Ilmaiseksi pillerirasia

125 kpl

21,50
(ovh. 31,25)
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Merta edemmäksi ehtii päivässäkin

  Saariston Rengastie on tuttu monille alueemme motoristeille, 
 Pikku Rengastien ehtii ajamaan vaikka päivässä

 Maija Latva 
 Kuvat: Lauri Hokkinen

Lyhyehköä kesämatkaa suun-
nittelevien kannattaa tutustua 
uuteen opaskirjaan, joka on 
nimeltään

Saariston Rengastie & Pik-
ku Rengastie -matkaopas ja 
sen on toimittanut Lauri Hok-
kinen.  ”Kahdeksasta lautan 
kiertomatkana” tunnetun Saa-
riston Rengastien rinnalla uu-
dessa oppaassa esitellään Pik-
ku Rengastie. Tällä runsaan 
sadan kilometrin pituisella 
kierroksella on siltojen lisäk-
si kolme meren ylitystä: lyhyt 
lossimatka Rymättylässä, tun-
nin mittainen yhteysalusmat-
ka Rymättylästä Seilin saaren 
kautta Nauvoon sekä Nauvon 
ja Paraisten välisen merense-
län ylitys isolla maantielautal-
la. Monet Saariston Rengasti-
en nähtävyyksistä sijaitsevat 
samalla Pikku Rengastien var-
rella.

”Koska tämä vaihtoehtoi-
nen reitti kulkee Airiston ula-
pan ympäri eli pääosin sisä-
saaristossa, Sastamalan seu-
dulta lähdettäessäkin sen ehtii 
kiertää hyvin autolla tai moot-
toripyörällä yhden päivän ai-
kana”, Hokkinen kertoo 

Löytöretkiä 
syrjäisiin saariin
Merenkulkulaitoksen yhteys-
alusliikenne Turun saaristossa 
muuttui syksyllä 2009 pääosin 
maksuttomaksi. Uusi mat-
kaopas kannustaa lähtemään 
löytöretkille syrjäisiinkin saa-
riin, joihin voi matkustaa yh-
teysaluksilla jommankumman 
rengasreitin varrelta.  

Monipuolisten matkailu-
tietojen lisäksi Saariston Ren-
gastie & Pikku Rengastie -op-
paaseen sisältyy myös kerto-

Paraisten ja Nauvon välillä liikennöi vilkkaimpina aikoina kolme lauttaa.

Saariston Rengastie & Pikku Rengastie on opas-
kirja, joka kertoo Turun saariston auto- ja pyörä-
reiteistä. Saariston Rengastie on hyvin merkitty, 
mutta matka kannattaa silti suunnitella etukäteen.

Björkön venevajat Houtskarissa kuuluvat Rengastien kuvatuimpiin näkymiin.

muksia muutamien suur-
miesten vierailuista Turun 
saaristossa. Kiintoisan lisän 
tavanomaiseen matkailuin-
formaatioon tuovat myös ku-
vaukset saariston kasveista, 
kalastusoloista ja erikoisuuk-

sista kuten juhannussaloista, 
merilintujen kevätmetsästyk-
sestä ja kelirikkokauden kul-
kuneuvoista. Pyöräretkeili-
jöille opas sisältää ehdotuksia 
vaihtoehtoisista pikkuteistä, 
joita käyttämällä voi osittain 
välttää polkemista vilkkaalla 
pääreitillä.  

Saariston Rengastie
& Pikku Rengastie
ISBN 978-952-92-7181-8. 
88 sivua + kannet, koko 13 x 
20,5 cm, yht. 26 väri- ja 31 mv-
kuvaa + kartta. 
www.saaristonrengastie.fi, 
www.pikkurengastie.fi 

P
un

ka
la

id
un

Kesäkuu
28.6. Temppelimannien kon-
sertti kirkossa Temppeliman-
nit on satakuntalainen yhtye, 
joka soittaa virsiä pelimanni-
tyyliin. Konsertti Punkalaitu-
men kirkossa klo 19-20.30. Ti-
laisuuden järjestää Punkalaitu-
men seurakunta. 
29.-30.6. Kesäteatteria Kok-
konKodalla Kulttuurinystäviä 
hemmotellaan Punkalaitumen 
KokkonKodalla, missä Kulttuu-
rikopla järjestää kesäteatteria 
klo 18-20.

Heinäkuu
1.7. Vanhusten toimintapäivä 
Vanhusneuvosto järjestää van-
husten toimintapäivän Palve-
lukeskus Pakarin ympäristössä. 
Tapahtuma alkaa klo 13 ja kes-
tää pari tuntia. 1.7. Tervahau-
ta syttyy Yli-Kirralla Yli-Kir-
ran talonpoikaismuseolla syty-
tetään tervahauta kello 18-20. 
Tilaisuuden järjestää Museo- ja 
kotiseutuyhdistys.
3.-4.7. Kaikkien Aikojen Maa-
talousnäyttely Suosittu 
perinnetapahtuma 
käynnistyy klo 10. 
Ohjelma koostuu 
laite-esittelyistä ja työnäy-
töksistä. Paikkakuntalaiset 
vanhojen työtapojen taitajat he-
rättävät Yli-Kirran talonpoikais-
museon eloon. 

3.7. Tarkkanen Open Kesälai-
tumen Golf järjestää klo 12-16 
Tarkkanen Openin. Lisätiedot: 
www.kesalaitumengolf.fi .
3.7. Valman ja Viljon Yöjuok-
su Punkalaitumen Yrittäjänais-
ten järjestämä Valman ja Viljon 
Yöjuoksu juostaan klo 18 alkaen 
välillä Kahvila-Ravintola Jessi-
ca - Ravintola Trio - Myllypirtti.
4.7. Lastennäytelmä Siiri-Hii-
ren syntymäpäiväyllätys Teat-
teriryhmä SoMin lastennäytel-
mä saa ensi-iltansa klo 15 Myl-
lypirtillä. Esitystä suositellaan 
yli 3-vuotiaille. Muut esitykset 
6.7., 11.7., 12.7. ja 14.7.
7.7. Yhteislauluilta Punkalai-
tumen Yrittäjien järjestämä yh-
teislauluilta Yli-Kirran talonpoi-
kaismuseolla. Laulu alkaa klo 18 
ja kestää pari tuntia.
8.-11.7. Kesäteatteria Kokkon-
Kodalla Kulttuurikoplan järjes-
tämää kesäteatteria Osoitteessa 
Kotatie 185.
11.7. Kunnan mestaruuskil-
pailut Punkalaitumen kunnan 
mestaruuskilpailut golfataan 
Kesälaitumen golfin kentällä 
klo 12-14. Tapahtuman järjes-
tää Kesälaitumen Golf ry.
17.7. Remu Myllypirtillä Re-
mu Aaltonen esiintyy perintei-
sesti Punkalaitumen Myllypir-
tillä, osoitteessa Murronharjun-
tie 577. Keikka alkaa klo 20. Li-
sätiedot www. myllypirtti.fi .
24.7. Häränpaistajaiset Särkäs-
sä Perinteiset Häränpaistajaiset 
Särkän lavalla klo 20-01.30. Il-
lan esiintyjinä Laura Voutilai-
nen, In Th e Mood sekä Taikak-
vartetti. Järjestää Punkalaitu-
men Kunto.
24.-25.7. ja 31.7. Maisemamaa-
lauskurssi Huittisten seudun 
kansalaisopisto järjestää Yli-
Kirralla kolme päivää kestävän 
kurssin, joka sopii sekä aloittele-
ville että kokeneemmille. Opet-
tajana taidemaalari, taideopetta-
ja Heikki Mäkinen. Ilmoittautu-
miset Mäkiselle 
30.6. men-
nessä, p. 
050 551 4133.

Taina Pohjanheimo

A
rchipedalo on Ahvenanmaan ja Turunmaan saa-

ristossa toteutettava projekti,  jonka tavoitteena 

on kannustaa ihmisiä pyöräilemään. 2-vuotisen 

projektin aikana kartoitetaan pyöräilyyn soveltuvia kylä-

teitä,  nähtävyyksiä, viitoitusta, taukopaikkoja, turvalli-

suutta ja palvelutarjontaa. Projektin toinen vuosi on käyn-

nissä ja osana projektia saatiin Länsi-Turunmaalle jo kulu-

valle kesälle hankituksi 80 polkupyörää vuokrakäyttöön. 

Vuokrauspisteitä löytyy vierasvenesatamissa ja majoitus-

liikkeiden  yhteydessä.  Pyörän voi vuokrata päiväksi tai 4 

Lomalla 
saaristossa

tunniksi ja sen voi palauttaa  mihin tahansa 

ko. pisteistä. Saaristo on ihanteellinen paik-

ka pyöräilyyn.  Välimatkat ovat suhteellisen  

lyhyitä, maasto tasaista ja liikenne rengas-

tietä lukuunottamatta rauhallista. 

Lyhytkin loma rentouttaa. Valitse tukikoh-

daksi Parainen, pyöräile  kanavarannassa, 

piipahda kävelykadun antiikkikahvilassa 

tai tutustu  Gullkronan myymälän laaduk-

kaaseen käsityötarjontaan.  M/S Autereel-

la voit tehdä päivän mittaisen risteilyn Nau-

voon.  Vesibussin reitti  kulkee Sattmarkin, 

Airiston ja Seilin kautta vanhaa museoreit-

tiä pitkin Nauvon  keskustaan.  Parin tunnin 

pysähdyksen aikana voit tutustua  pienois-

mallirakentaja Åke Sandvallin laivahuonee-

seen tai keskiaikaiseen  kirkkoomme, joka 

sekin on omistettu Pyhälle Olaville. Kesäto-

rilta löydät paikallisia herkkuja, saaristolei-

pää, kalaa, maankuuluja  uusia perunoita ja 

vaikkapa uusinta uutta, nauvolaista parsaa. 

M/S Autereen pysähdys ajoittuu sopivasti 

lounasaikaan, joten istahda  hetkeksi naut-

timaan maukas lounas. Ravintolapalveluita 

löytyy joka makuun:  grilliruokaa, aistikas-

ta ranskalaista, aitoa saaristolaista ja erikoi-

suutena  Nauvon oma Sushibaari. 

Saaristossa riittää tekemistä ja katsomis-

ta useammaksikin päiväksi. Vuokraa päi-

väksi pyörä ja pyöräile kyläteitä pitkin saa-

ria ympäri tai vuokraa  kanootti ja katse-

le merimaisemaa pintaperspektiivistä. Hy-

vällä tuurilla voit  nähdä hylkeen tai saarten 

väliä uivan hirven. Hiljaisuudessa voit kuul-

la  haahkaparven kurnutuksen ja seurata lä-

heltä vesilintujemme elämää.  Suojaisia reit-

tejä on lukuisia ja opastettuja retkiä järjes-

tetään aloitteleville. Lapin lumo kuulemma 

koukuttaa, samoin saariston.  Tule tutustu-

maan!

”Reitin ehtii 

kiertää 

päivässä.

Kirjoittaja on asunut Vam-
malassa, kunnes vuonna 2004 
muutti Turun saaristoon.
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KokemäkiKokemäki Viihdy ja viivy 
pidempäänkin

Nähtävyydet ja matkailukohteet
1. Anttilan Tila, Sonnilantie 111, puh. 040 769 0599, turisti- ja ryhmävierailuja puutarhatilalla ja Suomen pienimmässä limonaditehtaassa
2. Karimaan Puutarha, Kolsintie 123, puh. 050 394 6823, opastettuja puistokierroksia sopimuksen mukaan
3. Kokemäen Maatalousmuseo, Sonnilan kirkkotie, oppaan saa paikalle heinäkuussa arkisin klo 10-15 soittamalla numeroon 040 488 6292 / Miia Sarin
4. Kokemäen Ulkomuseo, Kauvatsantie 161, opastukset puh. 040 488 6292, avoinna 1.-31.7. ke – pe 10–17 ja la – su klo 11–16
5. Kustaa III:n kivikirkko, Tulkkilantie 21
6. Muuntamokahvila / Sähkömuseo, Seuratalonrinne, puh. 0400 784 979, avoinna joka päivä 11–20
7. Ompelijan Museokoti, Kotiniementie 43, puh. 0400 538 549, avoinna 1.6.–31.8. ma – ti 17–20, muulloin sopimuksen mukaan
8. Peipohjan Asemakylä, Asemapäällikön Koti, Asemakuja 6, puh. 0400 538 549, avoinna tilauksesta ympäri vuoden
9. Puurijärvi-Isosuo kansallispuisto
10. Pyhä Henrikin saarnahuone, Risteentie 26, opastukset puh. 040 488 6292, kappelin avaimen voi noutaa Kokemäen seurakunnan kirkkoherranviras-

tosta ma – pe klo 9-12 ja 13.30–15 tai Muuntamokahvilasta (Seuratalonrinne) kesä-elokuussa joka päivä klo 11–20, avoinna 1.-31.7. ke – pe 10–17 ja 
la – su klo 11–16

11. Pyhän Marian kirkon sakaristo. Penttiläntie
12. Villa Cumasta Kokemäen kaupunkiin – kulttuurireitistö, tiedustelut, varaukset puh. 050 349 4871 / Kokemäen Matkailuyrittäjät ry

Aktiviteetit
13. Ali-Ketolan Tila, Ketolantie 176, puh. 040 501 1443, melontaretket, luonto- ja linturetket, luontopolku, kalastus, minigolf-rata, leirikoulut
14. Evolution Adventures, puh. 044 513 2854 / Juha Matomäki, melonta, köysilaskeutuminen, luontoretket, seikkailuradat, lumikenkäily
15. Haapahuhta, Rintalanmaantie 84, puh. 040 506 1562, ratsastustunnit ja – leirit, maastovaellukset, lenkkipolut ja pyöräilyreitit
16. Kriivarin porotila, Kriivarin metsäautiontie, puh. 040 545 1681, avoinna tilauksesta ympäri vuoden, porotilavierailut
17. Mantan Saaritila, Mantansaarentie 29-41, puh. 040 837 0476, lentopallo- ja tenniskentät, patikointia luontopolulla, lenkkeilyä, pyöräilyä, veneily ja 

kalastus, melonta ,ratsastus, hyvänolon virkistyspäiviä
18. Marttilan Tila, Sillankuja 21, puh. 0400 410 834, vadelmanpoimintaa, hillous- ja mehukurssit
19. Pitkäjärven Vapaa-ajankeskus, Urheilutie 15, puh. 050 561 9157, pesäpallo- ja jalkapallokentät, tenniskentät, uimaranta, 

beach volley – kenttä, jäähalli, leirit

Ruoka- ja kahvipalveluita
20. Jokiparkki, Tulkkilantie 30, puh. (02) 5648 1333, avoinna ma – la 9-18
21. Kahvi- ja Ruokapaikka Salkkari, Liikekeskus, puh. (02) 546 4272, avoinna ark. 8-17, la 8-15 
22. Lounasravintola Hani, Tulkkilantie 23, puh. (02) 641 0535, avoinna ark. 11–20.30, la – su 12–21.30
23. Pizzeria Belda, Tulkkilantie 9, puh. (02) 546 4411, avoinna ma – to 10.30–22, pe 10.30–23, la 12–23, su 12–22
24. Grilli City, Haapionkatu 17, puh. (02) 633 5087, avoinna ma – to 10.30–22, pe 10.30–02.30, la 14–02.30 (03), su 14–22
25. Mantan Jokikahvila, Mantansaarentie 29-41, puh. 040 837 0476, avoinna kesä-elokuu viikonloppuisin, heinäkuussa joka päivä 15–20
26. Muuntamokahvila, Seuratalonrinne, puh. 0400 784 979 / Hanna Hakala-Rosu, avoinna joka päivä 11–20
27. Neste Vuolle J. Tuomi, Käräjätie 1, puh. 0400 965 151, avoinna ark. 7-17, la 8-13, su 9-13
28. Teboil Kokemäki, Kilkunkatu 7, puh. (02) 546 4637, avoinna ark. 7–19, la 8-16
29. Viialan Leipomo, Haapionkatu 17E, puh. 040 709 3346, avoinna ark. 8-16, la 9-13
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  Kulttuurikirjastonhoitaja Anniina Kuhmonen, Sastamala
Guillermo del Toro 
ja Chuck Hogan: 
Vitsaus ( 2010)

New Yorkin JFK:n len-
tokentälle juuri laskeu-
tuneeseen lentokonee-
seen menetetään yhteys. 
Kun koneeseen päästään 
sisälle, kohtaa saapujia 
karmaiseva näky: kaikki 
matkustajat ja miehistön 
jäsenet istuvat liikkumat-
tomina paikoillaan. Vain 
neljä heistä on elossa. En-
tistä oudommaksi tilan-
ne käy, kun sekä hengis-
sä selvinneet että kuol-

leet katoavat. Vitsaus tar-
joaa koukuttavan kauhua 
ja jännitystä yhdistävän 
tarinan, jossa ikiaikainen 
uhka tunkeutuu moder-
niin maailmaan. 

Raili Mikkanen: 
Meren ja ikävän 
kiertolaiset (2009)
Vuoden 1918 tapahtumat 
ajavat lähes tuhat pieta-
rilaista lasta ja aikuista 
nälkää pakoon kesälei-
rille Uralin taakse. Me-
ren ja ikävän kiertolaiset 
on vaiettuihin tositapah-
tumiin perustuva syvästi 

koskettava romaani, jossa 
yhdistyvät historiallinen 
kehys ja kaunis tarina.

Marko Leino: 
Ansa (2009)
Rikosromaani, jonka maa-
ilma ei ole mustavalkoi-
nen: oikean ja väärän, hy-
vän ja pahan rajankäyn-
ti nousevat esiin useas-
ti. Moniulotteinen tarina, 
jännittävä juoni ja huolel-
linen henkilökuvaus nos-
tavat Ansan rikosromaa-
nien kärkikaartiin. Marko 
Leino on voittanut Ansalla 
Suomen dekkariseuran ja-

kaman Vuoden johtolanka 
-palkinnon.

Anna Godbersen: 
Huumaa 
(2009)
Rakkautta, juonitteluja, 
upeita pukuja ja loistok-
kaita tanssiaisia on tie-
dossa, kun sukeltaa Huu-
maan ja 1800-luvun lo-
pun Manhattanin seura-
piireihin. Luvassa ihanaa 
hömppää sekä todenmu-
kainen kuva 1800-luvun 
seurapiirien sosiaalises-
ta etiketistä ja rooliodo-
tuksista. 

  Kirjastonhoitaja Piia Sundman, Vampulan kirjasto, Huittinen

Michael Wallner: 
Pariisin 
huhtikuu (2007)

Romaanissa eletään vuo-
den 1943 kevättä, sak-
salaismiehityksen aikaa 
Pariisissa. Nuori saksa-
laiskorpraali Roth koh-
taa eräänä iltana nuoren 
ranskalaisnaisen, Chan-
talin, joka on kirjakaup-
piaan tytär. 

Heitä yhdistää rakka-
us kirjoihin ja vanhaan 
Pariisiin. 

Sitä he eivät toisistaan 
tiedä, että toinen on Ges-
tapon tulkki ja toinen 
vastarintaliikkeen jäsen. 

Onko tällä rakkaudella 
minkäänlaisia mahdolli-
suuksia?

Ulla Appelsin: 
Lapsuus 
lahkon vankina 
– Leevi K. Laitisen 
tarina (2010) 

Mutta silti tämä on kirja, 
joka on syytä lukea. Lee-
vi Laitinen joutui 4-vuo-
tiaana kartanolaisik-
si kutsutun uskonlahkon 
käsiin. Hänestä tuli lap-
sisaarnaaja, joka ei saa-
nut elää enää päivääkään 
normaalia lapsen elämää. 
18-vuotiaaksi asti Leevi 

eli ahdasmielisen uskon-
lahkon parissa, kunnes 
onnistui sisarensa kans-
sa karkaamaan.

Kyllikki Villa: 
Tyttö sodassa – 
kenttälotan kirjeitä 
1941-1944, (2006). 
Kenttälotan kirjeiden 
avulla lukija pääsee kur-
kistamaan siihen elä-
mään, jota nuori kenttä-
lotta eli.  Kirjeistä välit-
tyy lukijoille se, millaista 
arkisista askareista sel-
viytyminen oli sota-aika-
na. Ihmiset elivät omaa 
nykyhetkeään, eivät his-
toriallista tilannetta. Jo-

ten sota-aikaakin kuu-
lui nauru, hauskanpito ja 
laulu.

Brian Selznick: 
Hugo Cabret 
(2008)
Kuvaromaani on seikkai-
lu, salapoliisitarina ja su-
kellus elokuvataiteen his-
toriaan. Kirja on paksu, 
mutta nopealukuinen, 
koska suurin osa kirjan 
juonesta etenee koko au-
keaman kokoisten piir-
roskuvien avulla. Kir-
ja on luokiteltu nuor-
ten kirjaksi, mutta upeat 
piirroskuvat ilahduttavat 
myös aikuislukijaa.
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Kesäkirja: lukuvinkkejä 
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PunkalaidunPunkalaidun
Ihanan keskelläIhanan keskellä
Nähtävyydet, käyntikohteet
1. Punkalaitumen miljöötä hallitsee vuonna 1774 valmistunut, Johan Björmanin suunnittelema puukirk-

ko. Kirkkoon on tehty useita peruskorjauksia, joista viimeisin oli vuonna 1983.
2. Viehättävä Myllypirtti on mainio pysähdyspaikka esimerkiksi ryhmille. Lisäksi Myllypirtin ympäristö 

tarjoaa idylliset puitteet viettää juhlia, kokouksia, illanviettoja, retkiä ym. Mylly soveltuu erinomaisesti 
tanssien, teatteriesityksien ja konserttien järjestämiseen. Puhelin: (02) 767 5210 .

3. Vehkajärven rannalla sijaitsee maankuulu Särkän tanssilava, jolla kesäkeskiviikkoisin esiintyvät koti-
maiset eturivin artistit. Särkän tanssilavan yhteydessä on myös ravintola, jolla on B-oikeudet. Tanssilava 
on lisäksi erittäin suosittu häiden ja muiden juhlatilaisuuksien viettopaikka. 

4. Talonpoikaismuseo Yli-Kirran viiden hehtaarin museoalueella ovat lisäksi muut 1800-luvun maalais-
talon rakennukset riihineen, pajoineen ja aittoineen. Yli-Kirra tunnetaan kirjailija Mauri Kunnaksen ”Koi-
ramäen talona”. Merkittävin tapahtuma Yli-Kirralla on vuosittain heinäkuun ensimmäisessä viikonvaih-
teessa toteutettava perinnetapahtuma ”Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely”. Yli-Kirran salirivi on varat-
tavissa juhla- ja kokoustilaisuuksien pitopaikaksi. Museon varustuksesta löytyy kahvio, pitopalvelua ja 
savusaunakin on varattavissa.

5. Kesälaitumen golfkenttä on yksi Suomen kymmenestä toimivasta Pay & Play -kentästä, joka sijaitsee 
luonnonkauniissa peltomaisemassa Punkalaitumen kunnan keskustan tuntumassa. Golfkenttä on 9-rei-
käinen kenttä, joka on loistava kohde esimerkiksi oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten liikuntapäivien 
järjestämiseen.

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
6. KokkonKodan kotaympäristö tarjoaa vaihtoehdon perinteisille juhlatiloille. Tilauksesta KokkonKodasta 

saa täydelliset ruokapalvelut. Lisäksi kodassa on yöpymismahdollisuus. KokkonKota tarjoaa palveluita 
ympäri vuoden. Kodassa on otettu huomioon myös liikuntarajoitteiset! Puh. 050-5605544.

7. Koulutintti Oy:n Sarkkilan museokoulu on 1874 rakennettu maakunnan vanhin maalaiskansakoulu. 
Vuonna 2000 sisätiloistaan peruskorjattu rakennus kätkee sisäänsä modernit aamiaismajoitustilat 15 
hengelle sekä kokous- ja juhlatilat n. 70 hengelle. Puh. (02) 764 1735.

8. Maatilamajoitus Saarinen. Puh. (02) 767 5132.
9. Majatalo Hiidenhelmi. Puh. 0400 830 009.
10. Punkalaitumen kunnantalo on yksi Suomen kauneimmista kunnantaloista.

Tietoa Punkalaitumen matkailusta ja nähtävyyksistä:
www.punkalaitumenmatkailu.net
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Kirjailija Jukka-Pekka 
Palviaisen lukuvinkkejä:
Tuomas Kyrö: Liitto

Nuori mies kirjoittaa tai-
tavasti eläytyen ihmisistä 
ja tapahtumista kotirinta-
malla. 

Leena Parkkinen: 
Sinun jälkeesi, Max

Vaikuttava esikoisromaa-
ni, jossa kuvataan uskot-
tavan tuntuisesti siami-
laisten kaksosten elämää 
1900-luvun alun Euroo-
passa ja showbisnekses-
sä. 

Zadie Smith: 
Valkoiset hampaat

Nuori nainen menee usko-
mattoman sujuvasti van-
hojen miesten, toki myös 
monien muiden nahkoi-
hin. 

Monikulttuurinen ro-
maani Pohjois-Lontoosta.

Kaarina Karjula, 
Sastamalan opiston 
taiteen suunnitteluopettaja 
suosittelee:
Umayya Abu-
Hanna: Sinut

Rakastettava ja ajattelut-
tava kirja meistä kaikista. 

Ei ole ihan helppo nak-
ki olla muualta tullut ja 
eritapainen - onneksi 
Umayya löytää monenlai-
sia suomalaisia!

Eeva Joenpelto: 
Jottei varjos haalistu

Joenpelto niin tarkaan ku-
vaa ihmisen sitkeätä ta-
kertumista vanhaan vää-
ryyteen. Aikansa on roi-
kuttava katkeruudessa 
- jos on onnea voi pääs-
tää lopulta irti. Itkettää ja 
naurattaa!

Markku Löytönen 
(toim.): Suomalaiset 
tutkimusmatkat

Todellisia seikkailuja lepo-
tuolissa koettaviksi! 

Lukion biologianopet-
tajani Rauno Linnavuori 
yhtenä Assuanin itikoita 
tutkimassa!

Suomen suveen
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KiikoinenKiikoinen Luontevasti lähellä 
- kaiken keskellä

Nähtävyydet ja matkailukohteet
1. Esinemuseo (museoaitta), Kiikostentie 286. Avoinna sopimuksen mukaan. Puh. (02) 553 1031, (02) 553 5127 tai 040 530 9520. 
2. Jaaran kyläraitti ja sireenikylä
3. Kiikoisten kirkko, Kiikostentie 300, puh. 050 529 1973.
4. Kiikoisten metsä (Natura-alue) Kortejärventien varrella.
5. Kuorsumaanjärvi (Natura-alue) ja lintutorni sekä Kuasman Kiäppi -patikkareitti Kuorsumaassa, puh. 040 753 7357.
6. Myllymäen torpparimuseo (Kiikoisten Kotiseututalo), Purpuritie 14, puh. (02) 5531 175 tai 050 336 5483 tai (02) 553 1479. 

Avoinna kesäisin erikseen ilmoitettavina aikoina. Kahvia ja kastettavaa. Muina aikoina avoinna tilauksesta puh. 050 3365 483 
tai 040 504 7947. Kiikoisten kesäteatteri, Purpuritie 20, vuokrattavissa erilaisiin tapahtumiin, puh. (02) 553 1175.

7. Rajalahden virkistysalue, Rajalahdentie 45, tiedustelut puh. 040 488 0200 tai 050 330 1362. Rantasauna, lomamökkejä, kunto-
polku ym.

8. Lomapaikka Hyssänkoski, Sirolan tila, Mäkipääntie 10, puh. (02) 553 1492 tai 0500 236 850. Mökki, vierasmaja, sauna ym.
9. Lähde-Ihanan Luonto, Huhtalantie 31, puh. 0400 114 255. Luontopolku, lähdelampi, luontaishoitoja, kahvilapalveluja tilauksesta.

Ostospaikkoja/erikoismyymälöitä
10. Hopealuu Ky, Vienola Helena, Kortejärventie 113, puh. 050 575 7193. Taide-esineitä, koruja ja ruokailuvälineitä. Avoinna sopi-

muksesta.
11. Lasistudio Jan Torstensson Oy, Kiikostentie 8, puh. 0400 479 096. Lasinavetassa puhallettua ym. taidelasia. Av. ma-pe 9-18, 

la-su 10-16.
12. Marjaana Särösalo, Kuusistontie 44, puh. (02) 5531 045 tai 050 467 7785. Uniikkineuleita kasveilla ja sienillä värjätyistä langoista, 

kirjontapaketteja, sisustustekstiilejä. Avoinna sopimuksesta.
13. Murajan Noutotila, Murajantie 77, puh. 050 365 5350. Kesäkukkia, tomaatteja, mansikkaa. Palvelemme 24.6. asti joka päivä klo 

10-18. Juhannusaattona 25.6. klo 10-14. Juhannuspäivänä 26.6. suljettu. Muina aikoina sopimuksen mukaan, soita 050 3655350.
14. Pohjanmaantien Kenkä, Pohjanmaantie 879, puh. (02) 553 4136 tai 040 753 7357. Kesä- ja talvijalkineita, laukkuja, reppuja ja ra-

hapusseja. Avoinna ma-pe klo 10-18, la klo 10-16 ja su klo 13-18
15. Tree Farm Sirola, Pori-Tamperetie 896, puh. (02) 553 5102 tai 0400 376 861. Sahatavaraa, polttopuuta ja erikoispuuta, joulukuusia, 

metsäkonsultointia, metsäohjelmaa, retkikohde, mökin vuokrausta. Avoinna sopimuksesta.
16. Kukka ja Lahjatalo Kultalyhty, Taitajantie 1, puh. 040 822 5170. Käsintehtyä kotimaista keramiikkaa, kynttilöitä, tauluja ym. Kuk-

kia, viherkasveja, sidontatöitä (esim. surulaitteet, kimput ja asetelmat). Nuorekkaita naisten asusteita (farkkuja ja tunikoita, koot 
38-54. Avoinna ma-pe klo 10-17, la-su klo 10-15, muulloin sopimuksesta.

17. Karkki- ja lahjakauppa Makee Paikka, Taitajantie 1 D, puh. 050 591 9189

Ruoka- ja kahvipalveluita
18. ABC Kiikoinen -liikennemyymälä, Taitajantie 3, puh. (02) 625 1863, avoinna joka päivä klo 6-24.
19. Kiikoisten Huoltoasema Eelis Järvenpää, Jaarantie 11, puh. (02) 553 1075 tai (02) 5531 268, avoinna ark. klo 7-20, la klo 8-18.
20. Tmi Elina Lähdekorpi, Tunkelontie 2 as 1, puh. (02) 553 1313 tai 0400 010 593 - tilauksesta pitopalvelua ym.

LUONTEVASTI LÄHELLÄ - KAIKEN KESKELLÄ
Viihtyisä, luonnonläheinen elinympäristö odottaa Sinua,
pistäytymään kunnassamme joko lyhyemmäksi aikaa tai
vaikkapa olemaan pitempäänkin, sillä tarjoamme:
• keskeisen sijainnin ja hyvät liikenneyhteydet,
• edullisia tontteja eri puolilta pitäjää,
• joustavat ja toimivat kunnalliset palvelut,
• monia kesätapahtumia.

PYYDÄ KUNTA- JA TONTTIPÖRSSI-ESITTEEMME!

RAJALAHDEN VIRKISTYSALUE 
saunoineen avoinna yleisölle 29.8. asti keskiviikkoisin 
ja sunnuntaisin klo 17-20. Muulloin tilauksesta. 
Myös lomamökkejä vuokrataan.

ODOTAMME YHTEYDENOTTOASI!
KIIKOISTEN KUNTA Puh. 040 488 0200
Sähköposti: kiikoinen@kiikoinen.fi 
Kotisivut: www.kiikoinen.fi 
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Sielu lepää järvenselällä
  Rauta- ja Kulovedellä riittää retkeilypaikkoja ja nähtävää

Minna Isotalo

Auringon säteet kim-
meltävät kuin tuhan-
net timantit järven si-
nisillä laineilla. Metsän 
vihreä raja taivasta vas-
ten kumpuilee kilomet-
rejä pitkänä käärmee-
nä. Lokkien nauru ku-
tittelee mukavasti kuu-
loaistia, lempeä tuuli 
pyyhkii kasvoja, ja läm-
pö hellii veneen kannel-
la köllivän paljaita var-
paita. Kiire ja stressi 
jäävät kaupunkiin, hek-
tinen arki unohtuu, nyt 
on lupa hengähtää.

Muutaman kuukau-
den Sastamalassa asu-
nut toimittaja pääsi 
Vammalan Veneseuran 
varakommodorin Mat-
ti Tihveräisen sekä An-
niina, Katariina ja Raija 
Viitamäen kanssa vesil-
le. Ja totta se on, järveltä 
katsottuna Sastamalan 
seutu näyttäytyy aivan 
erilaisena, kuin viilettä-
essä autolla peltoaukei-
den, asutuksen ja met-
sien läpi.

Rauta- ja Kulovedel-
lä odottaa aivan toisen-
lainen maailma lukuisi-
ne vehreine saarineen, 
kesämökkeineen ja en-
sikertalaisesta eksootti-
seltakin tuntuvine pai-
kallisväriä huokuvi-
ne paikkoineen. Mut-
ta hoppuilu ei kannata. 
Nimittäin paljon hie-
noja yksityiskohtia jäi-
si pikamoottoriveneel-
lä Vammalasta Siuroon 
kiitävällä huomaamatta. 

Pyhän Olavin kirkkoa kannattaa tilaisuuden 
tullen lähestyä järveltä. 

Anniina polskii Ekosaaren edustalla. Vesi ei ollut kuu-
lemma yhtään kylmää.

Mitä pienet edellä, sitä isommat perässä. Katarii-
na molski aikamoisen lenkin.

Lokki on kivisten niemenkärkien ja rantaki-
vien kuningas, ainakin pesimäaikaan.

Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän...
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HUITTINEN
Lauttakylä

Vampula
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HuittinenHuittinen Kohdataan siellä

Majoitus
1. Huittisten Seurahuone, Lauttakylänkatu 16, Puh. (02) 560 6300, 0400 516 1006 www.seke.fi 
2. Jonkan Kartano, Jonkantie 1, Puh. (02) 765 6111 www.jonkankartano.fi 
3. Mommolan Motelli, Turuntie 33, Puh. (02) 569 451 www.mommolanmotelli.com
4. Rekikosken Majoituspalvelut, Kivirannantie 253, Puh. (02) 567 797 www.rekikoskenmajoituspalvelut.fi 
5. Tuorin Ratsutila, Punkalaitumentie 10, Puh. 050 557 3450 www.tuorinratsutila.fi 
6. Vierastalo Raska, Raskalantie 218 Puh. 040 755 8544 www.vierastaloraska.net

Ravintolat
7. ABC Huittinen, Loimijoentie 89, Puh. (02) 625 1350 www.abcasemat.fi 
8. Huittisten Seurahuone, Lauttakylänkatu 16, Puh. (02) 560 6300, 0400 516 1006 www.seke.fi 
9. Härkäpakari, Risto Rytin katu 2, Puh. (02) 565 000 www.harkapakari.fi 
10. Mommolan Motelli, Turuntie 33, Puh. (02) 569 451 www.mommolanmotelli.com
11. Ravintola Leonkaff é, Karpintie 15, Puh. (02) 561 101
12. Wanha WPK, Koskitie 1, Puh. (02) 569 901, www.wanhawpk.fi 

Tehtaanmyymälät
13. Kivikylä Kotipalvaamo Oy, Palvarinkatu 10, www.kivikylan.fi 
14. Lihajaloste Korpela Oy, Takkulantie 11, www.lihajaloste-korpela.fi 

Opastusta ja ohjelmaa
15. Harjunreitti www.harjunreitti.fi 
16. Huittisten Ratsastuskeskus, Kivirannantie 240, Puh. (02) 567 797 www.huittistenratsastuskeskus.fi 
17. Jokitaxi, Koskitie 1, Puh. 040 755 0392, www.jokitaxi.fi 
18. Jonkan Kartano, Jonkantie 1, Puh. (02) 765 6111 www.jonkankartano.fi 
19. Kuntoon-Hoitola, Perkolanmäentie 97, Puh. 040 589 1289, www.kuntoonhoitola.fi 
20. Museo, Kirkkotie 4, Puh. (02) 560 4319 museo@huittinen.fi 
21. Pahkaparatiisi, Suonpääntie 43, Puh. (02) 568 318, www.pahkaparatiisi.fi 
22. Puurijärven ja Isosuon Kansallispuisto, www.luontoon.fi /puurijarvi-isosuo
23. Pyhän Katariinan kirkko, Kirkkotie, Puh. (02) 560 1618
24. Tanssipaikka Hirvensuuli, Erkkiläntie 17–21, Puh. (02) 565 610, 044 056 5610
25. Tuorin Ratsutila, Punkalaitumentie 10, Puh. 050 557 3450 www.tuorinratsutila.fi 
 Freetime Factory isto.toola@freetimefactory.com

Monipuolinen kauppakaupunki
www.palvelvahuittinen.fi

www.huittinen.fi/
matkailu

050 353 2298

  Matin ja Raijan 
mielipaikat 

  Vammalan Veneilijöiden oma retkitukikohta Ekosaaressa, 
jonne on talkoovoimin noussut mm. grillikatos ja sauna.

 Melon voimalaitoksen seutu Kulovedellä, Nokian rajalla. ( 
Hienot, jylhät kalliomaisemat)

  Hotelli Ellivuori (20 laituripaikkaa, laivalaituri, taukopaikka, 
vesillelaskupaikka, hyvä uimaranta ja grillikatos. Pirunvuo-
relle täytyy kavuta kerran kesässä!)

  Kutalan Kasino (Erikoisen näköinen ja viihtyisä terassibaa-
ri sekä kesäperjantaisin pidettävät markkinat vetävät yhä uu-
delleen Kutalaan. Sikajuhlaan kannattaa tulla kauempaakin.)

  Otamusjoki (Muutaman venepaikka, kioski, nuotiopaikka, 
WC, laavu ja luontopolku)

  Saikkalanjoki (Erikoinen miljöö, kapea ja ojamainen vesiväy-
lä kulkee ruohikon keskellä) 

  Siuron Veneilijöiden tukikohta (30 laituripaikkaa, veneiden-
laskupaikka, kerhorakennus)

  Siuron Koskibaari (Nostanut profi iliaan, veneilijöiden ja 
mökkiläisten suosima)

  Muista myös nämä

  Kuivaluoto (Rantautumislaituri, 5 laituripaikkaa, 5-6 tauko/
nuotiopaikkaa ja polkuja ympäri saaren. Juhannuksena kui-
valuodossa paljon nuorisoa telttoineen)

  Oksalo (Rantautumislaituri ja taukopaikkoja)
  Papinsaari (Pohjoispäässä on hyvä telttailla, rantautumislau-
turi ja taukopaikka)

”Veneily on elämäntapa. Kesä alkaa veneen vesille 
laskusta”, tuumii Matti Tihveräinen. 

Veneessä voi puuhata kaikenlaista. Katariina 
muun muassa kutoo ja piirtää mielellään.

Kutalan Kasinolta saa virvokkeita oluesta jäätelöön. Ensikertalaisesta aika 
eksoottinen ilmestys keskellä perinteistä maalaismaisemaa.

Kasinon vesipedot ajautuivat vedonlyönnin seu-
rauksena vaatteet päällä järveen. ”Tämä on vuo-
tuinen perinne. Kesäauringossa kaikki kuivuu no-
peasti”, huikkasivat Hyvinkäältä mökkeilemään 
saapuneet kaverukset Panu Sorri ja Lari Aitamur-
to.

Ex-turkulainen ei kaivannut merta aurinkoisella järvenselällä.
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Huittinen • Eura • Pori • Säkylä  
Ulvila • Vammala • Äetsä

Tarjousesite, joka sisältää täydelliset laina-
ehdot ja tietoja liikkeeseenlaskijasta, on 
saatavana merkintäpaikoista sekä internetissä  
osoitteessa  www.sphuittinen.fi.
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Huittisten Säästöpankin 

debentuurilaina I/2010
Korko:

Debentuurilainan 1. vuoden nimelliskorko on 2,50 % 
ja seuraavien 2.-5. vuoden nimelliskorko 

12 kk euribor + 0,25 %

Merkintäaika:
24.5. - 31.8.2010 

Merkintä:
Huittisten Säästöpankin konttoreissa

Vanhakoski lumoaa 
luonnonystävän

  Vanhakosken lehtojensuojelualueeseen panostetaan. Sitä on 
 kohennettu äskettäin osana Kokemäenjoki-LIFE –hanketta. 

Marianna Langenoja 

Aurinkoinen aamupäivä va-
laisee luontopolkua lehdon 
siimeksestä. Lehtokertut, pei-
pot ja kyyhkyt ovat aloittaneet 
aamunsa jo tunteja sitten. Lin-
tujen viserryksen seasta kuu-
luu kaukana pauhaavan kos-
ken ääni. Olen saapunut yh-
delle Huittisten tärkeimmistä 
luontonähtävyyksistä, Vanha-
kosken lehtojensuojelualueel-
le. Alue kattaa yli 11 hehtaaria, 
ja siinä kiertää hieman reilun 
kilometrin mittainen luon-
topolku. Vanhakosken Natu-
ra-alue on jopa 101 hehtaarin 
kokoinen, sillä se kattaa lehto-
jensuojelualueen lisäksi myös 
Pappilannimen perinnemaise-
man sekä jokivarsialueen kuu-
sikkoineen ja mesiangervotyy-
pin lehtoineen. 

Puusto ja eläinlajit ovat 
alueella sen verran harvinai-
sia, ettei niitä tule ihan joka 
nurkassa vastaan. Esimerkik-
si lehtoja maamme metsäalas-
ta on vain alle yksi prosent-
ti ja alueen koskien merkit-
tävin kalalaji on uhanalainen 
toutain. Muita veden saaliita 
ovat muun muassa turpa, säy-
ne, kuha, hauki ja ahven. Van-
hakoskella kerrotaan olevan 
myös monipuolinen hyönteis-
lajisto. Perhosistaan se on tun-
nettu, onhan alueella tavattu 
yli 30 päiväperhoslajia. Kan-
nattaa kuitenkin varautua sii-
hen, että luontopolun varrella 
pääsee tutuksi paremmin hyt-
tysten kuin kauniiden siivek-
käiden kanssa. 

Kunnostustyöt 
tehtyinä
Vaikka Vanhakoskella on usei-
ta koskia, on Mommolankoski 
niistä upein ja näyttävin. Ky-
seinen koski löytyy jousiam-
muntapaikan takaa, vaikka 
tie ei näytäkään jatkuvan enää 
sinne päin. Polkua on hie-
man avattu tänä keväänä kos-
ken varteen, joten nyt sinne 
on helpompi kaupunkilaisen-
kin kulkea. Toinen reitti kos-
ken rannalle löytyy Loimijo-
entien varrelta. Mommolan-
kosken varrella sijaitsi aikoi-
naan myös Huittisten mylly ja 
Saha Oy, mutta rakennus paloi 
1950-luvun lopulla. Parhaim-
pina vuosinaan saha työllisti 

jopa 25 henkeä ja käsitteli yli 
24 000 tukkia. 

Jos Vanhakosken yksi ve-
tonaula on Mommolankoski, 
löytyy myös luontopolun vie-
rellä kulkevan aitauksen takaa 
jotain, joka ilahduttaa luon-
nonkävijää. Siellä nimittäin 
elelevät Vanhakosken karvai-
set ruohonleikkurit. Alueella 
laiduntaa ylämaankarjaa, jon-
ka tehtävänä on karsia kookas-
ta kasvustoa, jolloin tilaa jää 
hennommillekin kasveille. Sa-
malla karvaiset kaverit estävät 
alueen umpeenkasvun.  

Vanhakosken lehtoalu-
een luontopolku rakennettiin 
vuonna 1995 Huittisten kan-
salaisopiston Vihreät perheet 
–kerhon voimin. Nyt polkua ja 
lehtojensuojelualuetta on kun-
nostettu osana Kokemäenjoki-
LIFE –hanketta. Mommolan-
kosken äärelle on sijoitettu uu-
si pöytä-penkki-rakennelma. 
Alueella on myös uusi nuotio-
paikka ja luontopolun opaste-
tauluja on uusittu.

Mommolankosken kuohujen yllä voi ottaa lunkisti. 

Vanhakosken Natura-aluella pääsee lähelle vehre-
ää luontoa, vaikka Huittisten keskusta on vain ki-
venheiton päässä. 

Vanhakosken luontopolun kyltit on uusittu tänä keväänä.

  Miksi lehtoja suojellaan?
Lehdot kasvavat hyvin ravinteikkaalla ja multavalla maalla. Met-
säalastamme lehtoja on alle yksi prosentti. Osa lehdoista on rai-
vattu pelloiksi rikkaan maaperän vuoksi. Myös kuusta suosiva 
metsätalous on vähentänyt lehtojen pinta-alaa ja kuusettuminen 
muuttanut lehtoluontoa köyhemmäksi. Lehtojen suojeluun on 
syytä myös uhanalaisten lajien vuoksi. Kaikista maamme uhan-
alaisista lajeista viidennes on ensisijaisesti lehtojen eliöitä. 

”Kosken äärelle 

on sijoitettu 

uusi pöytä-

penkki-

rakennelma. 

”Lehtokertut, 

peipot ja 

kyyhkyt ovat 

aloittaneet 

aamunsa jo 

tunteja sitten. 
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Nähtävyydet, 
käyntikohteet
1. Villa Royal.
2. Auto- ja traktorimuseo.
3. Herra Hakkaraisen talo.
4. Jaatsi.
5. Pirunvuoren Kivilinna.
6. Wanha-Harsu.
7. Herkkujuustola.
8. Kutalan nuorisoseura (myös ruokaa ja kahvia 

tilauksesta).
9. Vesarannan Kesäteatteri
10. Suodenniemen kotiseutumuseo.
11. Mieliaitta, Sarkosen matkailutila (myös majoi-

tus, ruokaa ja kahvia matkan varrella tai tilauk-
sesta).

12. Sastamalan Seudun museo.
13. Kinnalan Koukku, suojeluskuntamuseo myös 

ruokaa ja kahvia tilauksesta).

Majoitus
14. Hotelli Ellivuori (myös ruokaa ja kahvia mat-

kan varrella, savusauna).
15. Hotelli Nukkumatti.
16. Karkun evankelinen opisto (myös ruokaa ja 

kahvia tilauksesta).
17. Ala-Hannulan tila (myös ruokaa ja kahvia tila-

uksesta).
18. Lantulan seudun kyläyhdistys ry (myös ruo-

kaa ja kahvia tilauksesta, aktiviteetteja).
19. Liekoranta (myös ruokaa ja kahvia tilauksesta).
20. Majatalo Sinun tähtesi.
21. Siilinranta, myös kesäkahvila.
22. Kouhin Mökit.
23. Tuomenojan lomamökit.
24. Vammalan Seurahuone (myös ruokaa ja kah-

via matkan varrella).
25. Vähä-Hisson tila (myös ruokaa ja kahvia tila-

uksesta, aktiviteetteja, savusauna).
26. Välimäen tila (myös aktiviteetteja).
27. Mökkivuokraus Käpylinna
28. Sastamalan vanha pappila
29. Tervakallio Camping & Tervahovi

Ruokaa ja kahvia 
matkan varrella
30. Pukinsarvi.
31. Pyymäen Leipomo Oy.
32. Ravintola Patruuna.

Ruokaa ja kahvia 
tilauksesta
33. Virrin tila (myös ruokaa ja kahvia 

tilauksesta, savusauna).

34. Haapaniemen pidot.
35. Knuutilan tila (myös savusauna).
36. Rudolfi n keidas (myös savusauna).
37. Vehmaan tila.
38. Koiviston Kestikievari.
39. Keikyän vanha pappila.

Aktiviteetit
40. Ellivuori Ski Center
41. Lakeside Golf & Country Club

Kirkot
42. Sastamalan Pyhän Marian kirkko. Neit-

syt Marialle pyhitetty kirkko, joka on peräi-
sin 1400-luvun lopulta. Kuuluisa mm. upeasta 
akustiikastaan ja siksi monien konserttien pito-
paikka. Toimii tiekirkkona. 

43. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. 1500-luvun 
alusta peräisin oleva harmaakivikirkko paloi 
1997. Jälleenrakennettiin talkoovoimin ja vi-
hittiin puuvalmiina uudelleen käyttöön elo-
kuussa 2003.  

44. Tyrvään kirkko. Sastamalan seurakunnan pää-
kirkko. Suomen ensimmäinen kaksitorninen 
kirkko sijaitsee historiallisesti merkittävän kul-
kuväylän, Vammaskosken sillan, vieressä. Suun-
nitteli P. J. Gylich ja valmistui 1855. 

45. Tyrvään siunauskappeli. 1976 valmistunut, 
Mirjam Kulmalan suunnittelema kappeli. 

46. Sammaljoen kirkko. Sammaljoen ensimmäi-
nen kirkko tuhoutui kansalaissodassa 1918 ja 
sen tilalle valmistui arkkitehti Ilmari Launiksen 
suunnittelema nykyinen kirkko vuonna 1924.

47. Salokunnan kirkko. Vuonna 1960 rakennet-
tu, Timo Penttilän suunnittelema kirkko, joka 
oli ensimmäisiä moderneja kirkkorakennuksia 
Suomessa. 

48. Karkun kirkko. Arkkitehti Oiva Kallion piirtä-
mä, Kristuksen tulemisen kirkoksi vihitty har-
maakivikirkko valmistui vuonna 1913. Kirkko 
on peruskorjattu vuonna 1980.

49. Suodenniemen puukirkko. Suodenniemen 
kirkon vuodelta 1831 on suunnitellut A.W. Arp-
pe, tornin C.L. Engel.

50. Mouhijärven kirkko. P. J. Gylichin suunnittele-
ma Mouhijärven kirkko valmistui Mustianojan 
Haavoistenmäkeen vuonna 1858.

51. Kiikan kirkko. Nykyinen kirkko on kolmas sa-
malle paikalle rakennettu kirkko. Kirkon mie-
liinpainuvin piirre lienevät Carl Fredrik Blomin 
lehterien kaiteisiin maalaamat peräti 36 Raa-
matun henkilön kuvat.

52. Keikyän kirkko. Josef Stenbäckin suunnitte-
lema puinen jugend-kirkko vihittiin käyttöön 
vuonna 1912. Se on muodoltaan tornillinen 
ristikirkko. 

Lisätietoja Sastamalan kirkoista 
www.sastamalanseurakunta.fi 

SastamalaSastamala

SASTAMALAN 
SEUTU YLLÄTTÄÄ

Matkailuneuvonta/

Herra Hakkaraisen talo:

Marttilankatu 10, 

Sastamala

Puh. 0400 229 142

matkailu@sastamala.fi 

Tule kokemaan
Mauri Kunnaksen

tarinoiden hauska maailma!

www.herrahakkaraisentalo.net • Marttilank. 10 Sastamala • Puh. (03) 511 2179

Avoinna 
ympäri 

vuoden. 
Kesä-elokuu 
ma-pe 10-17

la 10-16, su 12-16.

KIRKOT AVOINNA YLEISÖLLE
Tyrvään kirkko (Kirkkokatu) 15.8. asti ma-pe 
klo 10–16
Tyrvään Pyhä Olavin kirkko (Kallialan kirk-
kot. 50)  31.8. su- pe asti sekä syyskuussa su klo 
11–18, yleisöesittelyt klo 12, 15 ja 17, lauantai-
sin suljettu yleisöltä toimitusten vuoksi
Sastamalan Pyhän Marian kirkko (Sastama-
lan kirkont. 119) 31.8. asti joka päivä klo 11-18
Kiikan kirkko, (Kiikanojantie 8,).kappalainen 
Jouni Pihlajamaa esittelee kirkkoa yleisölle su 
4.7. klo 15–17, su 11.7. klo 16–18, su 18.7. klo 
11–13, muutoin avoinna sopimuksen mukaan.
Muut kirkot avoinna sopimuksen mukaan.

LEIREJÄ KAIKENIKÄISILLE
Lapset ja varhaisnuoret
Leirit alkavat klo 11 ja päättyvät klo 14, ellei 
toisin mainita. Leirimajan ja Leiriahon leirien os-
allistumismaksu 20 e. Ilmoittautuminen www.
sastamalanseurakunta.fi  tai p. 050 917 6919. 
Ikärajoissa voidaan joustaa.

Leirimaja
28.–30.6. tyttöleiri 1, alle 10-vuotiaat, ohj. 
Marja-Liisa Pitkäranta
9.–11.7. poikaleiri 1, ohj. Tarmo Marjamäki
16.–18.7. poikaleiri 2, ohj. Tarmo Marjamäki
19.–21.7. taideleiri, ohj. Ulla Pohjola
Leiriaho 
7.–9.7. 4–6-luokkalaisille, ohj. Outi-Tuulia 
Haavisto
5.–7.8. urheiluleiri yhteistyössä VsV:n kanssa, 
alk. klo 9, päättyy klo 17, ohj. Tarmo Marjamäki, 
hinta 40 e (sisaralennus 10 e)
12.–14.7. urheiluleiri yhteistyössä VaPS:n 
kanssa, ohj. Salme Kuukka, hinta 40 e (sisaralen-
nus 5 e), lisätiet. Markus Koskinen p. 045 135 
2794

Pääjärvi 
Telttaleirit järj. yhteistyössä kaupungin nuoriso-
työn kanssa. Sitovat ilm. viim. 18.6. Miia.Koivu-
niemi@sastamala.fi  tai p. 040 186 3031.

28.–29.6. eskarilaisille ja 1–2-luokkalais-
ille, alkaa klo 9, päättyy klo 14, ohj. Suvi Palo, 
hinta 13 e
29.6–1.7. 3–6-luokkalaisille, alkaa klo 15, 
päättyy klo 14. ohj. Suvi Palo, hinta 26 e

Perheet
Leirit alkavat klo 17 ja päättyvät klo 14, osallis-
tumismaksu aikuiselta 20 e ja lapselta 8 e.
Leirimaja 
2.–4.7. äiti-lapsi -leiri, ohj. Irmeli Kulonpää
12.–14.7. äiti-lapsi -leiri, ohj. Irmeli Kulonpää
23.–25.7. isovanhemmat-lapset -leiri, ohj. 
Ulla Pohjola
13.–15.8. isä-lapsi -leiri, lisät. Salme Kuukka
27.–29.8. isä-poika -leiri, ohj. Tarmo Mar-
jamäki

Leiriaho
13.–15.8. äiti-lapsi -leiri, alkaa klo 15, päät-
tyy klo 15, ohj. Outi-Tuulia Haavisto
Lisätiedot:
Irmeli Kulonpää 050 314 9062
Salme Kuukka 050 314 9081
Outi-Tuulia Haavisto 044 314 9084
Tarmo Marjamäki 050 314 9085
Suvi Palo 040 314 9083
Marja-Liisa Pitkäranta 050 314 9065
Ulla Pohjola 050 314 9064
sähköpostiosoitteet, etunimi.sukunimi@evl.fi 

Diakonian leiripäivät
Ilm. viim. viikkoa aikaisemmin diakoniapäivy-
stykseen p. 521 9040 (ti ja pe klo 9-11)
ke 23.6. kotona asuville kehitysvammais-
ille, Leirimaja
to 12.8. omaishoitajille yhteistyössä SPR:n 
kanssa, Leirimaja
ti 24.8. ”Esteetön” liikuntavammaisille, 
Leiriaho
to 26.8. päihdekuntoutujille yhteistyössä A-
klinikan kanssa, Salmi
to 22.7. vanhemman väen leiripäivä
klo 10–15, Kiikan srk-talo
to 26.8. sotainvalidien ja sidosryhmien 
kesäpäivä

Aikuiset
Avoimet ovet Houhajärven Leirimaja to 
15.7., ke 11.8., ke 18.8., to 2.9. alk. klo 17, il-
tapala, sauna ja keskustelua ajankohtaisesta 
aiheesta, tervetuloa myös lapsiperheet
Kertausripari aikuisille la-su 28.–29.8., Lei-
riaho, uskon ja elämän kysymyksiä nykyaikai-
sen rippileirin menetelmillä, aikuisille jotka ovat 
käyneet rippikoulun vähintään 10 vuotta sitten
Miesten saunaillat ti 1.6., 17.8., 14.9. Lei-
riaho klo 18

KESÄTAPAHTUMIA
pe 25.6. lähetyksen juhannusjuhla, Vamma-
lan srk-talon ranta klo 18
la 3.7.”Suvi-illan vieno tuuli” konsertti, Py-
hän Olavin kirkko klo 22, mezzosopraano Pirjo 
Turunen, säestys kanteleella Senni Valtonen
ti 6.7. Runon ja Sanan ilta, Danielssonin 
kivilinna Pirunvuorella klo 19
to 12.8. Kivet puhuvat, Mouhijärven kirkko-
hautausmaa klo 18, Raimo Vasara
ti 17.8. hartauden ja laulun ilta, Koskelan 
museo (Torisevant. 320) klo 18.30, Vox Audiense 
lauluryhmä, musiikkia, yhteislaulua, puheita
Nuoret
ke höntsäilyfutista Kaalisaaressa klo 19.30–
20.30
pe 11.6., 2.7., 16.7., 13.8., 20.8. kesäillat Nu-
akkarilla klo 19.30

Perheet
ke 28.7.-to 29.7. koko perheen kesäretki 
Kotkaan ja Porvooseen, kohteina Suomen Mer-
imuseo, Kymenlaakson museo, tietokeskus Vella-
moon, Maretarium, Sapokan vesipuisto ja Vanha 
Porvoo, hinta aikuiset 125 e, 4-12 v 80 e, alle 4 
v. 30 e sis. ateriat ja majoitus, lisät. ja ilm.  Ku-
ukka p. 050 572 5509
su 22.8. Melontailtapäivä koko perheelle, 
Leirimaja klo 15–19 yhteistyössä Sastamalan 
partiolaisten kanssa, onginnassa opastavat Ur-
heilukalastajat, mahdollisuus saunoa ja uida.

SEURAKUNNAN UUDET PUHELINNUMEROT
Vaihde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (03) 521 9000
Kirkkoherranvirasto (Aittalahdenk. 12) . . . . . . . . . . . . (03) 521 9090 
ma-to klo 9-13.30, pe klo 9-17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax (03) 511 4580
Taloustoimisto (Aittalahdenk. 12)  ma-pe klo 9-13.30  . (03) 521 9100
Diakoniatoimisto (Asemak. 6) ti ja pe klo 9-11  . . . . . . (03) 521 9040

Sastamalan Seurakunnan Kesä 
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Huvila Haapsaari syntyi rakkaudesta Pyhäjärveen
  Kohta avattava Paviljonki tarjoaa upeat puitteet rapujuhlien järjestämiseen

Pauliina Vilenius

Ilman Timo Mäntyrannan
kaltaisia ennakkoluulotto-
mia ja rohkeita ihmisiä moni 
hyvä idea jäisi toteuttamat-
ta. Tästä hyvänä esimerkki-
nä Säkylän Pyhäjärven ran-
nalla jyhkeänä seisova Huvi-
la Haapsaari, joka on syntynyt 
Mäntyrannan toiveista ja haa-
veista. Huvilan on rakentanut 
Kausen sahanomistajasuku 
30-luvun kieppeillä. Vuosina 
1965-1970 sen suojissa on pi-
detty Forssan Seudun Tuber-
kuloosiyhdistys ry:n kesälei-
rejä. Vuoteen 2010 Haapsaa-
ri on toiminut Osuuskunta 
Munakunnan kurssi- ja kou-
lutuskeskuksena. Talvisodan 
aikana Haapsaaren läheisyy-
dessä sijaitsi lentokenttä. 

Säkylästä kotoisin oleva 
Timo Mäntyranta on kasva-
nut järvimaisemissa ja mietti-
nyt aina, kuinka paljon kunta 
voisi upeaa järveään hyödyn-
tää. Aitiopaikalla rannalla sei-
sova Huvila Haapsaarikin eh-
ti riutua rappiolla ties kuinka 
kauan ennen kuin Mäntyran-
ta solmi rakennuksesta vuok-
rasopimuksen. Ovien avaa-
minen toukokuussa oli mie-
helle yhden unelman täytty-
mys. 

Oiva paikka 
lintubongareille
Huvila Haapsaaren pääraken-
nuksessa on sali, jossa on 36 
asiakaspaikkaa. Salista avau-
tuu katetun ja lasitetun teras-
sin kautta näkymä suoraan 
Pyhäjärvelle. Lasitetulla te-
rassilla olevien pöytien ympä-
rille mahtuu 24 tuolia. Asia-
kaspaikkoja on siis kaikkiaan 
kuutisenkymmentä. Haapsaa-

ressa toimii tilausravintola ja 
erilaisia tilaisuuksia on varat-
tu jo pitkälle ensi vuoden puo-
lelle.

Päärakennuksen yläker-
rassa on viisi huonetta ja 14 
vuodepaikkaa. Jokaiseen huo-
neeseen kuuluu valtavan suu-
ri terassi, joilta kaikilta avau-

tuu myöskin näkymä Pyhä-
järvelle.  

Timo Mäntyrannan mu-
kaan Huvila Haapsaari on oi-
va majoittumispaikka kenel-
le tahansa, mutta hän näkisi 
mielellään joukossa myös lin-
tubongareita tai kalastusmat-
kailijoita. 

”Yläkerran terassit ovat yli 
10 metriä vedenpinnan ylä-
puolella, eli korkeammalla 
kuin monet lintutornit. Kalai-
sa Pyhäjärvi taas on ihan vie-
ressä. Laiturit saamme kesän 
aikana, samoin savustuspön-
tön ja kunnollisen perkaus-
paikan.”

Paikka rapujuhlille

Huvila Haapsaaren tontti on 
2,2 hehtaarin kokoinen. Ra-
kennusalaa on viitisensataa 
neliötä. Päärakennuksen li-
säksi tontilla on kymmenen 
henkeä vetävä sauna sekä en-
nen 21.7. alkavaa rapukautta 

avattava entinen piharaken-
nus, tuleva Huvila Haapsaa-
ren Paviljonki. Mäntyranta 
näkee Paviljongin oivana pää-
rakennuksessa järjestettävien 
tilaisuuksien tanssi- ja ohjel-
mapaikkana. Tiloissa tullaan 
varmasti järjestämään myös 
rapujuhlia, pyörittäähän Män-

tyranta kaiken muun ohes-
sa Rapumylly-nimistä yritys-
tä. ”Sopivaa rapujuhlapaikkaa 
on kyselty useaan otteeseen ja 
nyt sellainen on tarjota. Pavil-
jongista ei missään tapauk-
sessa tule hienosteleva, vaan 
ennemmin maalaismainen”, 
Mäntyranta maalailee.

arjjoaa uppeat ppuitt

Huvila Haapsaa-
ren isäntä Ti-
mo Mäntyranta 
kertoo olevansa 
mies, jolla ”mopo 
keulii usein”. Il-
man ennakkoluu-
lotonta asennetta 
Huvila Haapsaa-
rikaan tuskin oli-
si syntynyt.

a-
e--
yy-

Huvila Haapsaaren päärakennus on saanut kau-
niin siniharmaan sävyn.

Jokaiseen huoneeseen kuuluu valtava terassi, joilta kaikilta aukeaa mahtava maisema Pyhäjärvelle.
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Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan lisääntyy

Rekoloiden mökkiä kuivattaa 
ja lämmittää aurinkokeräin

 Pauliina Vilenius

Huittislaiset Sirpa ja Ossi Re-
kola ovat lomailleet Kiikoi-
sissa jo kolmisenkymmen-
tä vuotta. Kauniin Kiikoisjär-
ven rannalla seisova valkoinen 
mökki on juuri sopivan mat-
kan päässä kotoa. 35 kilomet-
riä hyvää tietä takaa sen, et-

tä mökillä tulee piipahdettua 
usein. 

Mökki on tiivis ja hyvin 
vuorattu, joten keväisin on 
kestänyt kauan ennen kuin si-
säilma on lämmennyt ja kos-
tea ilma haihtunut. Tätä on-
gelmaa ratkaisemaan Rekolat 
hankkivat tänä keväänä Solar-
Venti -merkkisen aurinkoil-

malämpökeräimen, joka on 
omiaan poistamaan kosteut-
ta, tuottamaan parempaa si-
säilmaa ja tuomaan tarvitta-
essa sisätiloihin lisälämpöä. 
”Vaikka käyttökokemus ei ole 
pitkä, olemme olleet todel-
la tyytyväisiä. Kun keräin ke-
väällä asennettiin, huomasim-
me heti, että se toimii. Koste-

us todellakin hävisi”, Rekolat 
kertovat.

Keräimen suorakaiteen 
muotoinen paneeli on asen-
nettu mökin eteläpäätyyn, 
missä se kerää mahdollisim-
man paljon auringonvaloa. 
Mökissä laitteen olemassa-
olosta kertovat venttiili, jonka 
kautta ilma virtaa sisään ja ter-

mostaatti, jolla ilman virtausta 
voi halutessaan säätää. 

Laite hoitaa itse työnsä

SolarVentin jälleenmyyjänä 
toimivan Sastec Oy:n Matti 
Hakala kertoo, että Rekoloi-
den mökille asennetun keräi-
men ensisijainen tehtävä on 
kosteuden poisto. ”Mökin il-
ma on paneelin avulla raikas-
ta ja kuivaa. Kuivien rakentei-
den ansiosta mökki lämpiää 
hyvin nopeasti.” 

Muitakin hyviä puolia löy-
tyy. ”Paneeli ei tarvitse toi-
miakseen esimerkiksi ulkois-
ta sähköä, vaan sähkö tuote-
taan aurinkolämpökeräimen 
puhaltimelle lämpökeräimeen 
integroidulla sähköpaneelilla”, 
Hakala jatkaa. Mukavaa tuot-
teessa on myös sen pitkä toi-
minta-aika ilman käyttökus-
tannuksia. Oletettu kestoikä 
on noin 25 vuotta. Lämpöke-
räin on kaiken lisäksi helppo 
asentaa vaikka itse.

Sirpa ja Ossi Rekola ovat 
ehtineet huomata laitteen 
vaivattomuuden. ”Tämän 
keräimen kanssa ei tarvitse 
huolehtia esimerkiksi kon-
densaatiovesien poistosta, 
eikä tule oikosulkuja. Laite 
hoitaa itse työnsä ja sopii hy-
vin nuukalle miehelle, kun ei 
kerran kuluta mitään”, Ossi 
Rekola veistelee.

Kokemustensa perusteel-
la pariskunta voi lämpimäs-
ti suositella vaihtoehtoa myös 
muille mökkiläisille.

Parhaimmillaan 
lämpimän veden 
tuottamisessa
”Kiinnostus aurinkoenergi-
aa kohtaan on erittäin kova”, 
Matti Hakala Sastec Oy:stä tie-
tää. ”Suomessa on oltu jostain 
syystä hieman varovaisia han-
kintojen suhteen, mutta nyt 
aurinkoenergian kysyntä on 
selvästi kasvussa. Asiakkaat 
haluavat entistä enemmän 

puhdasta ja uusiutuvaa ener-
giaa käyttöönsä.” Hakalan mu-
kaan aurinkoenergian käyt-
tö on parhaimmillaan lämpi-
män veden tuottamisessa. Jo 
parilla laadukkaalla aurinko-
keräimellä saavutetaan lähes 
60 prosentin säästö.

Aurinkoenergialla on mo-
nia hyviä puolia. Se on puh-
taasti tuotettua uusiutuvaa 
energiaa, jota varmasti riittää. 
Aurinkoenergiaa tuottavat 
laitteet ovat hyvin pitkäikäisiä 
ja huoltovapaita sekä helppoja 
asentaa. ”Aurinkoenergia sopii 
lähes kaikkien energiamuoto-
jen rinnalle lisälämmön läh-
teeksi”, Matti Hakala sanoo. 

Aurinkokeräintä valites-
sa on hyvä varmistaa, että lai-
te täyttää yleiseurooppalaisen 
Solar Keymark -laatustandar-
din. ”Markkinoilla on myös 
huonolaatuisia keräimiä, joi-
den kestoikä voi olla vain 1-5 
vuotta”, Matti Hakala muistut-
taa.

Huittislaiset Sirpa ja Ossi Rekola ovat lomailleet Kiikoisjärven rannalla jo kolmisenkymmentä vuotta. 
Nyt mökin käyttömukavuutta lisää ilma-aurinkovaraaja.

SolarVentin ilma-aurinkovaraajan paneeli on asennettu aurinkoisimpaan 
paikkaan mökin eteläseinään. Sisällä mökissä on venttiili ja termostaatti.
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Kirja on sanalla sanoen kau-
nis. Sen pula-aikoihin liittyvä 
ulkoinen hauraus voi kuiten-
kin olla yhtenä syynä siihen, 
että kirjoja ei ole jälkipolville 
hyvin säilynyt.

Mutta Karjalan peippo. Mi-
käs se on? Kivirikko kertoo 
peiposta näin:

”Poikkeavasta äänestä ’krik, 
krik’ tai ’hrryi, hrryi’, jota saa 
kuulla Karjalassa, olisi taipu-
vainen pitämään siellä esiin-
tyvää peippoa eri rotuna, jol-
le toht. V. Räsänen on ehdotta-
nut nimeksi Karjalan peippo.”

Kirjassa lajiesittelyn jälkeen 
on myös lueteltu kansan lin-
nusta käyttämiä nimiä. Lep-
pälintu on esimerkiksi ollut 
myös leppäkerttu, punapyrs-
tö, vilulintu, vilukieli, kuole-
manlintu, hyitti, uuttulintu ja 
viirikukko.

www.anttilantila

www.hernerengas.fi

TILAMYYMÄLÄ 
palvelee 

joka päivä klo 9-20 

Myynnissä satotilanteen mukaan 
herneitä, marjoja, uusia perunoita, 
marjalimonadeja, mehuja, marja-
karamellejä, koti-myllärin jauhoja, 
hunajaa, lammassäilykkeitä,  mar-
japakasteita jne.

Anttilan Noutotila  
Hernerengas Oy
Sonnilantie 111 Kokemäki

puh 040-7690599, 02-5460485 

Hostel majoitusta 
Kartano Hostelissa, kokous- ja  

juhlatilojen ja savusaunan 
vuokrausta ympäri vuoden. 
Katso www.anttilantila.fi 

Paljon tarjouksia!

Noutohinnoin Korpelan 
Paperitehtaan wc-paperit.

Otamme vastaan yhdistys- ja 
turistiryhmiä tutustumaan 

Suomen pienimpään limona-
ditehtaaseen ja puutarha-yri-
tyksen toimintaan joka päivä 

ajalla 1.5- 30.10.2010.  
Ennakkovaraukset opastuksen 

ja tarjoilun järjestämiseksi.

Iskelmäklassikoita
laadukkailla            -levyillä
CD-122

Veikko 
Tuomi

CD-122

www.salix.  

Lempi-

lauluni CD-124

CD-124
www.salix.  

CD-125

CD-125www.salix.  

Juha 
Eirto
Juha 

Eirto
Tunnelmia 

1950-
luvulta

Tunnelmia 
1950-

luvulta

• Tyrvään Kirjakauppa Oy
 020-7738480 Sastamala
• Huittisten 1-Musiikki, 050-5254244
• Musiikki Belisa, 02-6324400, Pori
• FM Music, 03-2122424, Tampere
• Ajorytmi, www.ajorytmi.  , Tampere

Tuottaja Salix Ay  Tampere
www.salix.  , 050 377 2101

Tulossa uusi Tulossa uusi 
Henry Theel-CDHenry Theel-CD 

CD-126

CD-126
www.salix.  

Kyyneleitä

Nostalgisia lintukirjoja 
mummonmökin kirjahyllystä

  Vanhojen kirjojen linnut henkivät myös mennyttä maisemaa
Hannu Virtanen

Vanhojen lintukirjojen vie-
hätystä ei voi kiistää. Niihin 
sisältyy aina jollakin taval-
la myös menneitten aikojen 
suomalaista maisemaa. Erityi-
sesti Inga Donnerin maalaa-
mat kuvat kirjassa Huomatta-
vimmat laululintumme tuovat 
vanhojen kirjojen linnut nos-
talgisella tavalla esiin. Donne-
rin kuviin yhdistyy eläintietei-
lijä K.E. Kivirikon asiallinen, 
tietorikas teksti. Mummon-
mökin kirjahyllystä poimim-
me myös kaksi muuta tunnel-
mallista lintukirjaa. Ne ovat 
Jussi Sepän Lintujen äänet ja 
Ivar Hortlingin Lintukirja.
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  Jussi Seppä: Lintujen äänet

Ei ehkä olisi tämän päivän jut-
tu tehdä kirjassa tykö lintujen 
ääniä sanoin, tavuin ja nuo-
tein. Toisin oli Jussi Sepän ai-
koina 1920-luvulla. Lintujen 
äänet kertookin alaotsikollaan 
sen, mistä kirjassa on kyse: 
”Taskukirja lintujen lajin mää-
räämiseksi laulusta ja kutsuää-
nistä tekijän kuvittamana.”

Kirjansa alkusanoissa te-
kijä pahoittelee näin: ”Lintu-
maailma ei ole meillä saanut 
tarpeeksi huomiota osakseen, 
vaikka se tarjoaisi monella ta-
valla vaihtelua ja huvia maa-
laiselämälle erittäinkin kesä-
aikaan, jolloin se on vilkkaim-
millaan. Yhtenä syynä tähän 

on varmaan luonnontieteen 
opetuksen asema kouluissa.”

Toisena syynä hän mainit-
see, että ”systemaattisten ja 
erinäisten värimerkkien avul-
la määrääminen ei ole osoit-
tautunut niin helpoksi tottu-
mattomille, että niiden avulla 
voisi näkemänsä linnun luon-
nossa määrätä”.

”Linnut nim. harvoin sal-
livat niin läheltä itseään tar-
kastella, että kaikki tarvittavat 
merkit ehtisi huomata, eikä 
kaukoputkea, joka olisi sangen 
hyvä lintuja tarkastellessa, ole 
läheskään aina käytettävissä.”

Ja sitten kirjoittaja jo esitte-
leekin juttunsa juonen: ”Mutta 

on eräs keino, jonka avulla voi 
varsin mielenkiintoisella ta-
valla lähestyä lintumaailmaa 
ja joka amatööritutkijalle ja 
nuorisolle on hyvin sopiva ja 
kasvattava. Se keino on lintu-
jen määrääminen laulusta y.m. 
biologisista tuntomerkeistä.”

Jussi Sepän Lintujen äänet 
löytyy aika hyvin antikvariaat-
tien valikoimista ja usein teos 
on esillä myös Vanhan kirjalli-
suuden päivien myyntipöydil-
lä. Yhtenä syynä saatavuuteen 
on se, että kirja ei jäänyt en-
simmäiseen, vuoden 1922 pai-
nokseensa, vaan siitä on ole-
massa myös painokset vuosil-
ta 1945 ja 1951.

  Ivar Hortling: Lintukirja

Maineikas lintutieteilijämme 
Ivar Hortling loi pohjan lin-
tukirjoille, jotka tänä päivänä 
kutsumme kenttä- tai määri-
tysoppaiksi. 

Hortlingin Lintukirja on 
käsite, sillä suurten ikäluok-
kien lintuharrastajat ja muut 
luonnontutkijat ovat tehneet 
pohjatyön lajituntemukselleen 
juuri tällä kirjalla.

”Teokseni tarkoitus on aut-
taa koululaisia ja muita lin-
tujenharrastajia nopeasti tu-
tustumaan lintumaailmaan”, 
Hortling kirjoittaa esipuhees-
sa.

Kirjan ensimmäinen pai-
nos ilmestyi 1936, toinen 1945 
ja kolmas 1951. 

Hortling kuoli 1946, ja kir-
jan kolmanteen painokseen 
esipuheen kirjoittikin Teppo 
Lampio. 

Hän mainitsee, että näky-
vimpänä muutoksena kol-
mannessa painoksessa ovat 
monien lajien uudet suoma-
laiset nimet, jotka linnunni-
mistökomitea on vuonna 1950 
saattanut julkisuuteen. 

Esimerkkinä olkoon kir-
josieppo, joka aiemmin tun-
nettiin nimellä mustankirjava 
paarmalintu. 

Vanhat nimet kuitenkin 
esiintyvät vielä tässä kolman-
nessa, niin sanotussa lisätyssä 
painoksessa sulkeissa. 

Kirjan lintukuvat ovat niin 
pikkiriikkisiä, lähinnä posti-
merkin kokoisia teoksia, et-
tä nykylukija voi syystäkin ih-
metellä, kuinka ihmeessä niis-
tä on voinut oppia lintuja tun-
temaan. 

Tehtävänsä ovat kuitenkin 
tehneet. Onhan kirjassa kui-
tenkin 300 mustavalkokuvaa 
ja 35 värikuvaa.

Erityisesti Hortlingin Lin-
tukirjan kolmatta painosta on 
saatavilla antikvariaateista.

  Inga Donner – K.E. Kivirikko: Laululintumme

Inga Donnerin kuvittama ja 
K.E. Kivirikon kirjoittama 
Huomattavimmat laululin-
tumme esittelee 32 lajia, jois-
ta jokaiselle on omistettu yk-
si aukeama. Kivirikon tekstille 
on sivu ja Donnerin lintumaa-
laukselle toinen.

Kirja on ilmestynyt sota-
vuonna 1944 ja tulee aika har-
voin vastaan antikvariaateissa. 

Lintukirja, Huomatta-
vimmat laululintumme 
ja Lintujen äänet ovat 
aikansa lapsia mut-
ta viehättäviä teoksia 
edelleen.

Näin kukkuu käki. Jussi Seppä kävi rohkeasti 
opettamaan lukijoilleen lintujen ääniä sanoin, ta-
vuin ja nuotein. 

Hortlingin Lintukirjan kuvat ovat ällistyttävän 
pieniä, mutta niitä on kirjassa hyvän matkaa nel-
jättä sataa.

Inga Donnerin maalaus 
haarapääskyperheestä 
on yksi taiteilijattaren 
32 teoksesta kirjassa 
Huomattavimmat lau-
lulintumme.

”Leppälintu 

on ollut myös 

vilukieli.
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Mitä pakkaisit piknik-koriin?
  Kuntajohtajien koreista löytyy peuranmakkaraa, metwurstileipiä, 

 mansikoita, raparperimehua, juustoja ja patonkia. 
 Yksi pakkaisi mukaan kirjan, toinen kameran.

Maija Latva

Aurinkoisena päivänä on mu-
kava lähteä eväiden kans-
sa luontoon hyvässä seuras-
sa. Piknik voi suuntautua ran-
taan, puistoon, metsään tai 
vaikkapa vain omalle kotipi-
halle, retkikohteen valintaa 
rajoittaa vain piknikkiläisten 
mielikuvitus. Tärkeintä on hy-
vät eväät ja mukava seura.

Piknik-koriin pakataan 
mieleisiä herkkuja, mutta 
myöskään aurinkorasvaa tai 
esimerkiksi istuinalustoja ei 
kannata unohtaa. Muista ot-
taa mukaan myös kaunis pöy-
täliina, jolle katat herkkukori-
si sisällön.

Alueviesti kysyi Sastama-
lan, Huittisten, Kokemäen 
ja Kiikoisten kuntajohtajilta, 
mitä herkkuja nämä koriinsa 
pakkaisivat.

  Paavo Salli, 
Sastamalan 
kaupunginjohtaja:

 Termospullossa vettä, 
purkissa murukahvia

 Leipää paketti ja rae-
juustoa purkki

 Peuranmakkaraa tai 
hirvenjauhelihapihvejä

 Tomaattia
 Klementiinejä tai ome-

nia

  Jyrki Peltomaa, 
Huittisten 
kaupunginjohtaja:

 R u i s l e i p ä ä ; 
juustoa ja met-
wurstia välissä

 Kivennäisvettä
 Kahvia ja pul-

laa
Mansikoita
 Hy vä  k i r-

ja. ”Ei kuiten-
kaan kunta-
lain kommen-
tit”, Peltomaa 
naurahtaa.

  Tapio Rautava, 
Kiikoisten kunnanjohtaja:

 Piknik-korin sisältö riippuu siitä, kuinka 
pitkään piknik kestää ja keiden kanssa pik-
nikillä ollaan. 

Mukaan ottaisin raikasta raparperimehua, 
tuoretta salaattia kesän sadosta koottuna, 
juustoja, suolaista piirakkaa, ehkäpä paton-
kia, grillattua kanaa, kivennäisvettä, jälkipa-
laksi tuoreita mansikoita tai viinirypäleitä ja 
eipä kahviakaan voi makean leivoksen kera 
unohtaa.

  Martti Jalkanen, 
Kokemäen kaupunginjohtaja:

 Korissani on ilman muuta paljon tuoreita Kokemäen 
mansikoita, kuohuviiniä ja patonkia. 

 Juustona on Ruotsin ystävyyskunnasta Falköpingis-
tä tuotua juustokaupan tuotetta eli paikallista lähi-
ruokaa. 

 Salaatit ja retiisit olen napsinut omasta omakotita-
lon kasvimaasta. 

Mukana on tietysti myös kamera, jolla voin ikuistaa 
mukana olevan porukan.

 TTTaapio Rauta
KKiikoisten kKiikoisten k

 Piknik-korin sisältö riipp
pitkään piknik kestää ja ke
nikillä ollaan.

HUVILA HAAPSAARI
      

   
    

H   S    

Yllättää positiivisesti.

Tervetuloa lähimpään Sotka-myymälään!                                                                          www.sotka.fi   

499,-
Lauttakylänkatu 4, Huittinen, puh. (02) 560 7770, 

ma-pe 10–18, la 9–15

Pöytä 295,-
Tuoli 75,-
NAXOS-pehmuste 20,-

Pöytä ja 4 tuolia (595,-)

179,-

SANTOS-ryhmä 

HEINI-ryhmä

Pöytä halk. 100 cm 75,-
Taittotuoli 40,-

Pöytä 150/190x90cm 249,-
Tuoli 59,-
NIZZA-pehmuste 19,90 399,-

SANTOS-ryhmä 
Pöytä ja 4 tuolia (485,-)

Pöytä ja 4 tuolia (235,-)

Elämyksiä ja tunnelmaa
luonnon rauhassa.

Yksilöllistä palvelua haluaville ryhmille
ikimuistoiset hetket puron solinassa

lammen rannalla. Keidas sijaitsee Rudolf Koivun
lapsuuden maisemissa.

Palvelemme tietä kaikkina vuodenaikoina.
k

ket terassilla, kodassa tai mökissä
ri 

lämminvesipalju

Tervetuloa
Pekka Tilli 050-596 0704
Maila Tilli 0500-998 328

www.rudolfinkeidas.fi
info@rudolfinkeidas.fi
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RAJUT KESÄTARJOUKSET 
PELTTARILLA!

Tehtaan valtuuttama merkkihuolto ja 
varaosapalvelu 10 eri automerkkiin.

Palvelemme Teitä näissä merkeissä:

AVOINNA
ARK. 9-17,

Kesälauantait suljettu

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

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

Sisältää 31 toimenpidettä: 
Kunto 
1. Kytkimen toiminnan tarkastus 
2. Vaihteensiirtomekanismin 

toiminnan tarkastus 
3. Akun testaus ja tuloste: 

nestemäärä, kiinnitys, kaapeli-
kenkien puhtaus ja kiinnitys 

4. Ilmansuodattimen tarkastus ja 
puhdistus tai vaihto lisätyönä 

5. Jäähdyttimen kunnon 
tarkastus 

6. Pakoputkiston kunnon ja 
kiinnityksen tarkastus 

7. Alustan silmämääräinen tar- 
kastus ( jarruputket ja -letkut, 
pallonivelet suojakumeineen, 
vetoakseleiden suojakumit) 

8. Lukkosylintereiden toiminnan 
tarkastus ja voitelu 

9. Sisäilmansuodattimen 
tarkastus ja puhdistus (vaihto 
tarvittaessa lisätyönä) 

10.a  Pakokaasupäästöjen mittaus, 
bensiinikäyttöiset autot 

10.b Vedenerottimen tyhjennys, 
dieselkäyttöiset autot 

Kuluvien osien tarkastus/vaihto 
11. Kytkinnestemäärän tarkastus 
12. Jarrunestemäärän tarkastus ja 

vesipitoisuuden mittaus 
13. Ohjaustehostimen neste-

määrän tarkastus 
14. Moottoriöljyn ja suodattimen 

vaihto 
15. Sytytystulppien vaihtotarpeen 

määritys 

16. Käyttöhihnojen tarkastus ja 
säätö 

17. Jakohihnan vaihtotarpeen 
määritys 

18. Öljynmäärien tarkastus; 
 vaihteisto(t) ja vetopyörästö(t) 
19. Jäähdytysnesteen määrän ja 
 pakkas kestävyyden mittaus 

Turvallisuus 
20. Pesimien toiminnan tarkastus 
21. Pesunestesäiliöiden täyttö 

(3 litraa laimentamatonta 
pesunestettä) 

22. Seisontajarrun toiminnan 
tarkastus (korjaus tarvittaessa 
lisätyönä) 

23. Rengaspaineiden tarkastus ja 
tarvittaessa säätö, renkaiden 
kuluneisuuden mittaus 

24. Vararenkaan ilmanpaineen 
tarkastus ja kuluneisuuden 
mittaus 

25. Lasinpyyhkimen sulkien/ 
kumien kunnon ja pyyhkimi-en 
toiminnan tarkastus 

26. Jarrulevyjen tarkastus 
(uraisuus ja korroosio) ja 
jarrupalojen kulutuspinnan 
paksuuden tarkastus (vaihto 
tarvittaessa lisätyönä) 

27. Tuulilasin kunnon tarkastus 
28. Polttimoiden ja äänimerkin 

toiminnan tarkastus (korjaus 
tarvittaessa lisätyönä) 

29. Valojen suuntaus 
30. Ohjausvivuston tarkastus 
31. Lopputarkastus 
 
 
 

Tarjous voimassa 15.08 asti. 

 

 

Kaikki henkilöautot vuosimallia 1995-2007 

Kesähuolto 
nyt 129 e 

Vain parasta autollesi,
kaikille merkeille. 

Solmi liikekumppanuus nyt 
– hyödyt fiksuista pakettiratkaisuista.

Kattavan vakiovarustelun lisäksi saat nyt entistä enemmän tyyliä ja käytännöllisyyttä asiakashintaan

Nyt kaikissa malleissa uusina vakiovarusteina ESP-ajonhallintajärjestelmä, 
ilmastointi ja radio/CD-soitin. Tutustu mallistoon Fiat Professional 
-jälleenmyyntipisteissä tai osoitteessa www.fi at.fi 

Fiorino-paketti 290 €
(Etusi nyt 775 €)
• liukuoven ikkuna

• peruutustutka

• hands-free näytöllä ja iPod-liitännällä

Erikoisvarusteltu 
kokonaishinta nyt alk. 18.280 €

Scudo-paketti 390 €
(Etusi nyt 1243 €)
• kromiset sivupeilien kotelot

• vetokoukku

• peruutustutka

• hands-free näytöllä ja iPod-liitännällä

Erikoisvarusteltu 
kokonaishinta nyt alk. 26.378 €

Ducato-paketti 490 €
(Etusi nyt 1604 €)
• krominen lisävaloteline, 60 mm

• vetokoukku

• peruutustutka

• hands-free näytöllä ja iPod-liitännällä

Erikoisvarusteltu 
kokonaishinta nyt alk. 27.477 €

* Tarjous koskee viimeistään 31.8.2010 mennessä toteutuneita pakettiautomallien tilauksia.

Hinnat alk.: Fiorino: kokonaishinta ilman pakettia 17 989,52 €, arvioitu autovero 3 284,52 €, autoveroton hinta 14 705,00 
€. Scudo: kokonaishinta ilman pakettia 25 988,09 €, arvioitu autovero 3 553,09 €, autoveroton hinta 22 435,00 €. Ducato: 
kokonaishinta ilman pakettia 26 986,55 €, arvioitu autovero 3 101,55 €, autoveroton hinta 23 885,00 €. Hintoihin lisätään 
paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Takuu 3 vuotta/100 000 km. Keskikulutus (l/100 km): Fiorino 4,4–4,5, Scudo 7,2–7,6, 
Ducato 7,8–9,3. CO2-päästöt (g/km): Fiorino 116–119, Scudo 191–200, Ducato 206–246. Kuvissa näkyvät erikoisvarusteet 
kuuluvat varustepaketteihin. Kuvien autoissa myös kampanjaan kuulumattomia varusteita. Maahantuoja: AutoFennica Oy, 
Ristipellontie 5, Helsinki. Puh. 020 547 71. www.fi at.fi 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C4 PICASSO VTI 120 EDITION  21 998,61 €. Autoveroton svh 16 560 €  + arvioitu autovero 5 438,61 € 
CO2-päästöllä 174 g/km + toimituskulut 600 € = 22 598 €. EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. HDi 110 Edition 23 993,71 € 
+ toimituskulut 600 € = 24 594 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

KESÄN YKKÖSTARJOUS
21 999 €
CITROËN 
C4 PICASSO EDITION

• Luokkansa luotettavin • CD/MP3/Radio • ESP 
• Vakionopeudensäädin • Ilmastointi 
• Laajakulmatuulilasi • 6 turvatyynyä

VAIHTOAUTO-
MYYNNIN 

KESÄTARJOUS!

SHOKKIHYVITYKSET 
1250€ TAI 1600€ TAI 2000€

Vaihtohyvitys pihaan ajetusta autostasi vaihdossa vähintään. Koskee 60 vaihtoauton erää!

Huoltoneuvojamme suorat numerot:
 Toyota,  Markku Sundell p.044-5601266 

Muut merkit,  Janne Seppälä p. 044-5601270
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 20.6. 17:00  UPV - Oulun Lippo
 1.7. 18:00  UPV - Jyväskylän Kiri 
 6.7. 18:00  UPV - Joensuun Maila 
 13.7. 18:00  UPV - Koskenkorvan Urheilijat 
 16.7. 18:00  UPV - Hyvinkään Tahko 
 21.7. 18:00  UPV - Kitee Pallo-90 
 29.7. 18:00  UPV - Pattijoen Urheilijat 
 5.8. 18:00  UPV - Nurmon Jymy

Superpesistä 
Ulvilan pesäpallostadionilla

www.ulvilanpesa-veikot.fi 

Liput 
10e / 7e

S
as

ta
m

al
av

Kesäkuu
5.6.-30.6. G8-ryhmän näyttely 
Jaatsilla Taidenäyttely avoinna 
tiistaista sunnuntaihin klo 12-
18. Juhannuksena suljettu.
2.6.-29.8. Pirunvuoren Kivilin-
na avoinna Pirunvuoren Kivi-
linna on avoinna läpi kesän seu-
raavin aikatauluin: keskiviikko-
na klo 18-20 sekä la-su klo 10-
16. Näyttelyssä Heli Mäkisen 
grafi ikkaa. Tiedustelut p. (03) 
521 34490.
17.6. Suomi Meloo 2010 Suo-
mi Meloo -tapahtuma melotaan 
tänä vuonna Hämeenlinnasta 
Poriin. Torstaina 17.6. melon-
tatapahtuma kulkee Sastama-
lan kautta. Kyseessä on joukku-
eittain tapahtuva melontavies-
ti, jota viedään eteenpäin viikon 
ajan kellon ympäri. Lisätietoa 
itse melontatapahtumasta www.
suomimeloo.fi 
17.6. Kesätapahtuma Pehulan 
Patsaspuistossa Pehulassa Pat-

saspuistossa järjestetään kesäta-
pahtuma Suomi Meloo -tapah-
tuman imussa. Viestiin odote-
taan mukaan 100 joukkuetta.
20.6. Suvinen sunnuntai Lan-
tulassa Suvinen sunnuntai sa-
noin ja sävelin Virrin tilan suu-
lissa, pirtissä ja tanhuvilla. Kon-
sertti alkaa klo 16. Ikimuistoi-
sen tunnelman takaavat Pirjo 
Turunen (laulu), Päivi Vuoris-
to (säestys) ja Reijo Ylimys (pu-
he). Järj. Lantulan seudun ky-
läyhdistys.
20.6.-5.8. Nuori Kuningas Art-
turi Rämsöön kesäteatterissa 
Rämsöön kesäteatteri ja Vam-
malan teatteri ovat jälleen yh-
distäneet voimansa. Tämän ke-
sän näytelmänä Rämsöössä 
nähdään Mauri Kunnaksen kir-
jaan Kuningas Artturin Rita-
rit pohjautuva Nuori Kuningas 
Artturi. Ensi-ilta su 20.6. klo 
15 ja esityksiä elokuun alkuun 
saakka. Lisätiedot ja lippuvara-
ukset klo 10-18 p. 040 703 6208.
26.6.-23.7. Kurkistuksia -kesä-
taidenäyttely Maalauksia, veis-
toksia, ympäristötaidetta ym. 
Wanhan Meijerin saleissa ja pi-
hapiirissä Mouhijärven Siilin-
rannassa. Näyttely on samal-
la myös Siilinrannan Taidekir-
nun 10-vuotisjuhlanäyttely sekä 
Vammalan seudun taideyhdis-
tyksen 50-vuotistaidenäyttely. 
Lisätiedot www.siilinranta.net.
29.6. Vattenfall seuracup I 
osakilpailu Yleisurheilukilpai-
lut Sastamalan urheilukentäl-
lä klo 18.
28.-30.6. Kesä käsillä - lasten 
ja nuorten kudontakurssi Ke-
säkäsityökurssi Sastamalan Tai-
tokeskuksessa klo 10-14.00. Tie-
dustelut sastamala@taitosata-
kunta.fi .
30.6.-30.7. Uittojätkien pa-
luu Vesarannassa Vesarannan 
kesäteatteri esittää Sastamalan 
Houhajärvellä kesällä 2010 Eli-
sa Niemen kirjoittaman ja oh-
jaaman näytelmän Uittojätkien 
paluu. Ensi-ilta ke 30.6. ja näy-
töksiä heinäkuun loppuun saak-
ka. Varaukset ja tiedustelut puh. 
040 416 6839.

Heinäkuu
2.7.-1.8. ArtSemilla-ryhmän 
näyttely Kulttuuritalo Jaatsil-

la on heinäkuun ajan nähtävil-
lä ArtSemilla-ryhmän näytte-
ly Siemen. Avajaiset 2.7. klo 18. 
Näyttely avoinna ti-su 12-18.
2.-3.7. Vanhan kirjallisuuden 
päivät Jo 26. kertaa järjestettä-
vät Vanhan kirjallisuuden päi-
vät Sylvään koululla. Tämän 
vuoden teemana Lyriikka len-
toon! Avoinna pe klo 10-18 ja la 
klo 10-17.
3.7. Kesätanssit Haapamäen ti-
lalla Kesätanssit Haapamäen ti-
lalla Sastamalassa klo 20 alkaen. 
Tahdit takaa Essi Leppäkoski. 
Lisätiedot p. 0500 163 163.
4.7.-11.7. Musiikkinäytelmä 
Tuhkimo Sarkia-näyttämöl-
lä Kiikan Nuorisoseura esittää 
120-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi kesäteatteria yhteistyös-
sä Kiikan Lions Clubin kans-
sa. Juha Vuorisen sovittama ko-
ko perheen iki-ihana musiik-
kinäytelmä Tuhkimo viihdyttää 
Kiikassa Sarkia-näyttämöllä. 
Ensi-ilta su 4.7. klo 17, viimei-
nen esitys 11.7. klo 18.
11.7. Roinamarkkinat Stor-
missa Klo 9-14 Lopenkulman 
Nuorisoseurantalolla perin-
teinen rompetori, jossa tavara 
vaihtaa omistajaa. Järj. Lopen-
kulman Nuorisoseura.
15.7. Muistojen tanssit Kota-
järven lavalla Muistojen tans-
sit tanssitaan Kotajärven lavalla 
Putajantien varressa Sastama-
lassa klo 20 alkaen. Essi Leppä-
koski ja Pyhäjärvi-yhtye esiinty-
vät. Tilaisuuden järjestävät Sep-
po J. Kotajärvi-säätiö ja Mylly-
maan Lähtö.
18.7. Kesärieha Putajassa Pu-
tajan rantasaunalla Ylisenkos-
kentiellä järjestetään kesärieha 
klo 16 alkaen. Ohjelmassa mm. 
perinteiset Halonheiton mesta-
ruuskisat sekä yhteislaulua. Tie-
dustelut p. 050 911 8485.
16.-18.7. Satakunnan Kansan-
soutu Jo 26. Satakunnan Kan-
sansoutu Sastamalasta Poriin. 
44 kilometrin matka käynnistyy 
Sylvään rannasta klo 9.00.
24.7.-31.7. Sastamala Gregori-
ana Sastamalan keskiaikaisessa 
kirkossa jo 15. kerran järjestet-
tävä Sastamala Gregoriana tar-

joilee nautinnollisia musiikki-
hetkiä. Yksi konserteista Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkossa. 
Juhlavuonna kuullaan vanhaa 
musiikkia Saksasta. 
26.-28.7. Kesä käsillä - lasten ja 
nuorten kudontakurssi Kesä-
käsitöitä lapsille ja nuorille Sas-
tamalan Taitokeskuksessa. Lisä-
tiedot sastamala@taitokeskus.fi .
30.7. Siilotanssit Haapamä-
en tilalla Perinteiset siilotans-
sit Haapamäen tilalla tanssitaan 
tänä vuonna Markus Törmälän 
& FBI-beatin tahdeissa. Mukana 
menossa myös Honkala Team & 
Anne. Karaoketeltta. Tanssit al-
kavat klo 20. Lisätiedot p. 0500 
163 163. 
31.7. On Hetki -kesäjuhla-
viikko käynnistyy Sastamalan 
Kaltsilassa Pirjo Turusen Wil-
lePerkkiössä. Nimekkäät laula-
jat, muusikot ja taiteilijat jälleen 
paikalla. Tänä vuonna esitetään 
yleisön pyynnöstä iki-ihana Pir-
jo Turusen suomeksi kääntämä, 
lyhennellen sovittama ja ohjaa-
ma G. Bizet’n ooppera Carmen 
uudestaan kahdesti. Ensimmäi-
nen esitys 31.7. klo 16. Ennak-
kovaraus tarvitaan.

Elokuu
3.-29.8. Vammalan seudun 
taideyhdistys 50 vuotta Tai-
deyhdistys ry:n 50-vuotisjuhla-
näyttely Kulttuuritalo Jaatsilla. 
Avoinna ti-su 12-18, paitsi sul-
jettu perjantaina 20.8.
On Hetki-kesäjuhlaviikko 8.8. 
saakka On Hetki-juhlaviikko jat-
kuu. Carmen-oopperan toinen 
esitys keskiviikkona 4.8. klo 19. 
Ennakkovaraus tarvitaan. Musii-
killisesti juhlaviikon päättää la 7.8. 
klo 16 hengellisten laulujen kon-
sertti Kuulkaa, Laulujen Laulu. 
Samalla siunataan käyttöön Wil-
lePerkkiön Pyhän Birgitan pie-
nen pieni kappeli. WillePerkki-
ön kesän 2010 taiteilija on maa-
ilmanmaineinen, 20 
maassa esillä ollut 
kivimosaiikkitaiteilija 
Ritva Luukkanen näyttelyl-
lään Kivinen kirkkotie. Näytte-
ly on avoinna su 8.8. asti joka 
päivä klo 12-18.

7.8. Trialin SM-osakilpailu 
Vinkissä Vammalan Moottori-
kerho järjestää Vinkin vapaa-
aikakeskuksen maastoissa Sasta-
malassa trialin SM-osakilpailun.
15.8. Tossuihin Töpinää -ta-
pahtuma Kiikassa Koko per-
heen liikunta- ja musiikkita-
pahtuma Kiikan urheilukentäl-
lä. Tapahtuma alkaa klo 13 ja 
sen järjestävät Kiikan Riento ja 
Kiikan Nuorisoseura.
22.8. Timanttikisat urheilu-
kentällä Vammalan seudun 
Voiman perinteiset Timantti-
kisat Sastamalan keskuskentäl-
lä klo 10-19.
27.8. Sotilasvalatilaisuus Sas-
tamalassa Satakunnan Tykis-
törykmentin sotilasvalatilaisuus 
tuo kaupunkiin noin 550 alokas-
ta ja heidän pari tuhatta omais-
taan. Paraatikentällä tapahtuvan 
sotilasvalan jälkeen ydinkeskus-
tassa suoritetaan ohimarssi. Va-
lapäivän ohjelmaan kuuluu li-
säksi seppeleenlasku sankari-
haudalla, valalounas ja sotave-
teraanilounas, kalustoesittelyä 
ja toimintanäytös sekä korkea-
tasoinen viihdekonsertti, jota 
säestää Satakunnan Sotilassoit-
tokunta.
28.8. Transitmiitti Suuren suo-
sion saanut Transit-kuljettaji-
en tai muuten vaan asiasta kiin-
nostuneiden kokoontuminen 
Lopenkulman Nuorisoseu-
rantalolla.  Järj. 
Lopenkul-
man 
Nuoriso-
seura.

Kesäkuu
20.6. Messu Kirkkokaril-
la Vuotuinen Pyhän Henrikin 
muistomessu järjestetään jäl-
leen su. 20.6. Köyliönjärvellä si-
jaitsevalla Kirkkokarilla. Kirk-
kokari on ainoa roomalaiskato-
listen pyhiinvaelluspaikka Suo-
messa ja koko Pohjoismaissa. 
Messuun on venekuljetus Taren 
rannasta, kuljetuksesta peritään 
pieni maksu. Rannassa messun 
jälkeen kylätoimikunnan kahvi-

K
öy

liö

la. Lisätietoja kunnan kulttuuri-
toimesta, p. 02 837 86613.
25.6. Köyliön juhannus Pol-
sussa Lalli herää jälleen henkiin 
renkeineen ja asettuu kerää-
mään siltaveroa Kirkkosaareen 
johtavan sillan pieleen. Keräyk-
sen tuotto menee lyhentämät-
tömänä hyväntekeväisyyteen. 
Vanhankartanon vihanneshal-
lissa alkaa keskikesän Juhan-
nusshow klo 17. Huom! Tänä 
vuonna on vain yksi esitys. Pää-
esiintyjinä tavataan imitaattori - 
koomikko Jukka Laaksonen se-
kä taikuri Sir Richard. Musiikis-
ta vastaavat Vesa Alare Band, se-
kä Salla Hakala, Alina Poikselkä 
ja Kristian Jokinen (laulu). Ker-
tun Kesti palvelee riihessä, siellä 
on myös nähtävinä Seppo Ant-
tilan taidetta.
25.6. Juhannusjuhla Yttilän 
Ottassa Ottassa kokko syttyy 
klo 23.30. Paikalla on kyläyh-
distyksen puff etti: makkaran ja 
letun paistoa, arvontaa, vapaa-
ta seurustelua. Tervetuloa viet-
tämään aattoiltaa Köyliönjärven 
rannalle!

Heinäkuu
2.7. Turkasen hyvä yritys 
Tuiskulassa Tuiskulan kesäte-
atterin tämän kesän näytelmä 
on kansankomedia ”vaaran 

vuosilta” 1945-48. Näytelmän 
on käsikirjoittanut ja ohjaa 
Pekka Saaristo. Köyliöön tul-
lut Iisakki Turkanen toi muka-
naan aivan uuden yrittämisen 
hengen, Iisakin reipas tahti ei 
kaikkia miellyttänyt, mutta sii-
täpä hän ei ollut moksiskaan. 
Esitykset seuraavasti: pe 2.7. 
klo 19 ensi-ilta, su 4.7. ja 11.7. 
klo 13 ja 19, ti - pe 6.-16.7. klo 
19. Maanantaina ja lauantaina 
ei näytöksiä. Tiedustelut p. 02 
554 6370 tai www.tuiskulanke-
sateatteri.net.
3.7. Köyliö-päivän Mölkky-ki-
sa Kylien välinen Mölkky-kisa 
käydään osana Köyliö-päivien 
ohjelmaa. Tapahtumapaikkana 
on Yttilän museokoulun kent-
tä. Tänä vuonna on mukaan 
kisaan lupautunut myös ulko-
köyliöläisten joukkue. Lisäksi 
toivotaan joukkuetta jokaisen 
kyläyhdistyksen/-toimikunnan 
alueelta, joukkueessa neljä jä-
sentä joista vähintään yksi on 
nainen. Kisa alkaa klo 14.
3.-4.7. Köyliö-päivät Köyliö-
päivää vietetään jälleen heinä-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna.  Muutamia ohjelma-
poimintoja: Lauantai 3.7.:  Vil-

la Linturi avoinna klo 11-18, 
Hjerpe-suvun infopiste. Tuis-
kulan Kotikolo avoinna klo 12-
15, kuukauden taitelijana Mai-
Leena Niemi. Kirkkokonsert-
ti klo 19, esiintyjänä Jukka Kes-
kitalo, Vesa Alare ja Ahti Laine. 
Sunnuntai 4.7.: Juhlajumalan-
palvelus kirkossa klo 10. Kir-
kon esittely ja opastettu käve-
lykierros Vanhakartanon alu-
eella klo 11.30, kokoonnutaan 
kirkon ovelle. Pääjuhla Polsun 
vihanneshallilla klo 13. Juh-
lan musiikkiosuudessa esiinty-
vät Johanna Pakonen ja Ome-
napuu-orkesteri. Vuoden 2010 
Lallin ja Kertun julkistaminen. 
Kuntalaisten toivotaan liputta-
van Köyliö-päivien aikana. Li-
sätiedot päivien ohjelmasta 
kunnan kulttuuritoimesta p. 02 
8378 6613.

Elokuu
14.8. XVI Kertun Kirmasu 
Vain naisille tarkoitet-
tu kuntotapahtuma 
järjestetään jo kuu-
dennentoista kerran. Ohja-
tun alkuverryttelyn jälkeen 
matka suuntautuu kunnanvi-

rastolta Kirkkosaarentietä pit-
kin yli kauniin Köyliönjärven 
ja edelleen Yttilän Ottaankun-
nan saunalle. Matkaa kertyy n. 
7 kilometriä ja sen voi kulkea 
juosten, kävellen tai vaikkapa 
pyöräillen. Perillä kuntoilijoi-
ta odottavat saunan löylyt sekä 
pankin tarjoamat kahvit. Paluu-
matka sujuu mukavasti paikal-
lisen VPK:n kyydillä. Aikaa ei 
oteta eikä osanottomaksua 
peritä, nautitaan 
vaan yh-
teisestä 
tapahtu-
masta.

Emil Cedercreutzin museo 
tarjoaa kaksi kesänäyttelyä
Emil Cedercreutzin museo 
Harjavallassa tarjoaa tänä ke-
sänä kaksi nuorekasta ja väri-
kästä kesänäyttelyä. Taiteilija 
Mirkka Tiirisen näyttely Väli-
matkoja sekä cosplayta ja his-
torian elävöittämistä esittele-
vä Fantasian matkalaiset tar-
joavat mielenkiintoista nähtä-
vää. Välimatkoja-näyttely on 
avoinna 17.5. - 18.7. ja Fanta-
sian matkalaiset-näyttely 17.5. 
- 19.9.

Emil Cedercreutzin mu-
seo perustuu köyliöläissyntyi-

sen kuvanveistäjä Emil Ceder-
creutzin (1879–1949) elämän-
työhön. Nykyään ympäristö 
persoonallisine rakennuksi-
neen ja näyttelyineen tarjoaa 
laajan ja monipuolisen mu-
seokokonaisuuden. Ympä-
ri vuoden avoinna oleva Emil 
Cedercreutzin museo järjes-
tää myös vaihtuvia näyttely-
jä oheistapahtumineen. Mai-
semaretki Harjulan ympä-
ristössä tai perinteeksi muo-
dostuneet runoillat museon 
maalaispirtissä ovat mielen-

painuvia elämyksiä keskellä 
Satakuntaa.

Museon palveluihin kuu-
luvat museokauppa, museo-
kahvio, joka on avoinna 1.6.-
31.8. museon aukioloaikana ja 
opastukset sekä ryhmille että 
yksittäiskävijöille.

Näkymä Emil Ceder-
creutzin museon sisä-
pihalle.
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Nuori
Kuningas Artturi

Nuori
Kuningas Artturi

Rämsöön  kesäteatterissa
MAURI KUNNAKSEN kirjasta 

Kuningas Artturin ritarit. 

dram. M. Hakkarainen ja A. Helminen. 

Ohjaaja Anne Helminen.

esitysajat:
su 20.6.
ti 22.6.
ke 23.6.
ti 29.6.
to 1.7.
pe 2.7.
la 3.7.

ma - pe klo 19.00
la - su klo 15.00

su 4.7.
ti 27.7.
to 29.7.
la 31.7.
su 1.8.
ti 3.8.
to 5.8.

Liput: 9 € - 14 €  p. 040 7036 208 (klo 10-17) 

Piletti ja R-Kioski Tähtisilmä

Rämsöön kesäteatteri & Vammalan teatteri
Yhteistyössä herrahakkaraisentalo.net
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LC-Köyliön koko perheen

Järjestää
Lions Club
Köyliö

Tapahtumasta 
saatu tuotto käy-
tetään lyhentämät-
tömänä hyvän-
tekeväisyyteen.

Liput aik. 16 e  
Lapset 5 e
Perhelippu 35 e

Köyliössä aattona

Huom! Vain yksi 

esitys klo 17

Jukka 
Laaksonen

Tuttu TV -kasvo, 
imitaattori-ilmiö

• SEPPO ANTTILAN TAIDENÄYTTELY • LALLI RENKEINEEN • SILTAVERO 
• KERTUN KESTI • VESA ALARE BAND • SALLA 
HAKALA • HANNU KÄPPI • LAPSITÄHDET • YM.YM.

Taikaa
tarjoilee
SIR RICHARD

2010
Köyliössä aattona

! Vain yksii

222000111000
Juhannus

Show

TILAISUUS

SUOJASSA

SATEELTA

TUISKULAN KESÄTEATTERI, KÖYLIÖ

KATETTU KATSOMO

Esitykset: 2.7.–16.7.
Ti-pe klo 19, su 13 ja 19

Turkasen hyvä yritys
Kansankomedia ”vaaran vuosilta”
Käsikirjoitus ja ohjaus Pekka Saaristo

Tied. 02-5546 370
www.tuiskula.info, Ilmiintie 27, 27730 TUISKULA
LIPUT: aikuinen 13,- , lapset alle 12 v. 9,-, ryhmät 
yli 30 henkeä aikuiset 12,- ja lapset alle 12 v. 8,-. 

UUTUUS-

NÄYTELMÄ

Nauti alueen kesäteattereista!
L

av
ia

Kesäkuu
24.6. Lauluehtoo
Lauluehtoo Lavian torin laidal-
la, veteraanikivellä klo 18 alkaen.

Heinäkuu
17.7. Huuhkurock
Huuhkurock Huuhkajavuoren 
lavalla klo 19. Mm. Teräsbetoni, 
Loosing Me ja Vaindustry. An-
niskelu K-18, muuten ikärajaton.
16.-25.7. Lavia-viikko
Ohjelmassa mm. 16.7. Toivevir-
sien lauluilta kirkossa klo 19. Ka-

raoketanssit klo 21. 18.7. Kesäte-
atteria ”Laviassa Hallanvaara”, 
järj. Lavian nuorisoseura. Esityk-
set klo 14 ja 18. 19.7. Liikenne-
kaupunkitapahtuma 3-12-vuoti-
aille Lavian torilla. Järj. MLL La-
via. 22.7. Zumbaa! Keskuskou-
lun urheilukentällä klo 16. Järj. 
Satahämeen Kiekko. Perinteinen 
huutokauppa Riihon paviljon-
gilla klo 18. Järj. Jokihaaran ky-
lätoimikunta. 23.7. Lavia-viikon 
markkinat klo 10 alkaen. Järj. 
Hevosystävät. Toritanssit klo 21-
03, järj. Lavian Kisa. 24.7. Lavi-
alainen Suviehtoo -illanvietto 
Huuhkajavuorella. Kahvitus al-
kaa 17.30. Julkaistaan 
Yks’ tämmönen 
2010-arvonimen 
saaja. Järj. 
Lavia-Seura.

Kokemäkeläinen Kartano Hostel 
on hyväksytty mukaan 
kansainväliseen Hostel-ketjuun

  Anttilan tilalla sijaitsee myös 
 Suomen pienin limonaditehdas

Anttilan tilan yhteydessä Ko-
kemäellä toimiva Kartano 
Hostel on hyväksytty mukaan 
Hosteling International-ket-
juun, johon kuuluu Suomes-
sa 67 majoitusyritystä ja kaik-
kiaan 4000 Hostellia ympäri 
maailmaa. Kartano Hostel on 
hyväksytty Suomen Retkeily-
majajärjestön jäseneksi tou-
kokuussa.

-Lähimmät ketjuun kuulu-
vat Hostellit ovat Tampereel-
la ja Turussa. Satakunnassa ei 
ole ollut yhtään Hostelia tässä 
Retkeilymajajärjestön ketjus-
sa, kertoo Anttilan tilan isäntä 
Tommi Anttila.

SRM:n jäsenille 
alennusta
Kartano Hostel myöntää Suo-
men Retkeilymajajärjestön jä-
senille ja kansainvälisen Hos-
tel-kortin omistajille ketju-
alennuksen aamiaismajoituk-
sesta.

Kartano Hostel ottaa ma-
joittujia vastaa ympäri vuo-
den. Hotellitasoisesta Kartano 
Hostellista löytyy yli 50 vuo-
depaikkaa.

–Tarjoamme eri hintaisia 
majoitusvaihtoehtoja. Meil-
le voi tulla yöpymään myös 

omilla lakanoilla ja aamiaiset 
voi valmistaa asiakkaiden käy-
tössä olevissa keittiöissä omis-
ta ruokatarvikkeista itse. Ma-
joitamme myös yksittäisiin 
vuodepaikkoihin reppureis-
saajia. Tulemme liittymään 
mukaan myös kansainväliseen 
Hihostel-varausjärjestelmään, 
sanoo Tommi Anttila.

-Tilan päärakennuksen 
paloturvallisuuteen olemme 
kiinnittäneet erityitä huomio-
ta. Vuonna 2009 asennettiin 
sprinkler-palontorjuntajärjes-
telmä päärakennuksen kaik-
kiin majoitus- ja oleskelutiloi-

hin. Saimme 20 prosentin in-
vestointituen EU:n Leader va-
roista Karhuseudulta tähän 
mittavaan investointiin, ker-
too Anttila.

Anttilan tila ottaa vastaan 
turisti- ja yhdistysryhmiä ke-
sällä tutustumaan puutarha-
tilan toimintaan. Tilaesitte-
lyn lomassa kokemäkeläisti-
lalla voi tutustua limonadin 
valmistukseen Suomen pie-
nimmässä limonaditehtaassa 
sekä maistella marjapohjaisia 
tilalimonadeja. Tilamyymälä 
palvelee kesäaikaan joka päi-
vä kello 9-20. 

Viihtyisä Kartano Hostel sijaitsee Kokemäellä, 
maaseudun rauhassa.
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Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 835 1900, fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

Kiikarissa kaikkien
aikojen Kesäbileet:

Varaa lippusi
ennakkoon numerosta

010 835 1900.
Kysy myös porukka-

tarjouksiamme!

VIRVE ROSTI, FREEMAN &
MENNEISYYDEN VANGIT

ELLIVUORESSA

Nyt otetaan kesästä kaikki irti:
Virve Rosti, Freeman &
Menneisyyden vangit, siis
Menkkarit, Ellivuoren estradilla
heinäkuun toisena perjantaina
eli 9.7.2010.

Osta lippusi (á 12 €) ennakkoon
Ellivuoresta, puh. 010 835 1900,
ja tule mukaan kaikkien aikojen
Kesäbileisiin – vaikka koko viikon-
lopuksi!

Kesäbileviikonlopun majoitus-
tarjous pe-su 9.–11.7. sisältäen
keikkalipun/-liput:

2 YÖTÄ YHDEN YÖN HINNALLA!

- tulepas nyt kerrankin kunnon Kesäbileisiin!

Katso Ellivuoren muut kesätapahtumat
osoitteesta www.ellivuori.fi

perjantaina 9.7.2010!

Esim. 2 hh = 89,00 €, 1 hh = 79,00 €, huoneisto 1–4:lle 185,00 €, hinta
sis. keikkalipun/-liput yöpyjille, aamiaiset, iltasaunat sekä kuntosalin ja
allasosaston vapaan käytön. Lauantai-iltana 10.7. karaoketanssit! 

Sastamalalainen melontayritys 
rakennuttaa jättikanootin

  Kesällä 
valmistuva 
MahtiManta 
on yksi Suomen 
suurimmista 
kanooteista. Siihen 
mahtuu jopa 10 
henkilöä. 

 Marianna Langenoja

Veljekset Heikki Horila ja Jas-
ka Levo perustivat toukokuun 
puolivälissä Sastamalaan Osu-
mat-nimisen yrityksen. Yri-
tys vuokraa ensisijaisesti ka-
nootteja ja kajakkeja yksityi-
sille henkilöille, mutta järjestää 
kesän aikana myös erilaisia ret-
kiä vesistöön. Vaikka Osumat-
yritys on tuore näillä seuduil-
la, se on toiminut Janakkalassa 
jo kolmen kesän ajan. Veljek-
set muuttivat neljänkymme-
nen vuoden jälkeen takaisin 
synnyinseudulleen Sastama-
laan. Heikki Horila naurah-
taa, että nyt hän asustaa vain 
300 metrin päässä siitä saunas-
ta, jossa aikanaan syntyi. ”Olen 
tällä hetkellä osa-aikaeläkkeel-
lä. Jäin eläkkeelle Janakkalan 
kunnan talousjohtajan tehtä-
vistä. Halusin päästä eroon pu-
nakynämiehen maineesta, ja 
päätin palata synnyinsijoille-
ni”, Horila kertoo taustoja. 

Jaska Levo tuli hänkin iso-
veljensä perässä toteuttamaan 
itseään Sastamalan luontoon. 
Hän pyörittää myös omaa 
Helmenhenki-yritystään, jo-
ka tarjoaa muun muassa jou-
siammuntaa vaikkapa osana 
melontaretkeä. 

Osumat-yrityksellä on 
vuokrattavanaan neljä kanoot-
tia ja neljä kajakkiyksikköä. 

Varsinainen vetonaula on 
kuitenkin vasta tekeillä. Kaa-
rinassa valmistuu parhail-
laan MahtiManta-kanootti, 
joka on  aikoinaan Karkus-
sakin asuneen Nisse Vuori-
sen käsittelyssä. Kanootista 
on tulossa yksi Suomen suu-

rimmista, ja siihen mahtuu 
perämiehen ja tähystäjän li-
säksi kahdeksan melojaa. Ka-
nootin on tarkoitus valmis-
tua heinäkuussa. ”Odotam-
me MahtiMantalta paljon. Se 
soveltuu hyvin ryhmien vir-
kistäytymiseen. Mikäs hie-
nompaa, kuin toimia yhdes-
sä hyvällä fiiliksellä samassa 
tilassa”, miehet miettivät. He 

nimesivät kanootin Tyrvään 
Mantan mukaan. 

Runomelontaa ja 
kaksipäiväinen retki
Osumat-yritys on vielä sen 
verran uusi, että suunnitel-
mat tulevan kesän varalle ei-
vät ole vielä täysin selvät. Yrit-
täjät paljastavat, että luvassa 
on ainakin Vanhan kirjallisuu-
den päivillä järjestettävä Ru-
nomelonta, jonka ideana on 
kokoontua kanooteilla Pyhän 
Olavin kirkon liepeille lausu-
maan runoja yhdessä. 

Yrittäjät povaavat myös he-
rättävänsä eloon Pirun muka-
va melonta - tapahtuman, jo-
ta Nisse Vuorinen aikoinaan 
järjesti Sastamalassa. Tapah-
tumassa melotaan ensimmäi-
senä päivänä Pirunvuorelle ja 
Pirunpesälle, yövytään hotel-
lissa tai teltoissa ja jatketaan 
matkaa seuraavana aamuna 
Pyhän Marian ja Phyän Ola-
vin kirkoille. ”Sellainen ret-
ki olisi tarkoitus järjestää eh-
kä joskus syksymmällä”, mie-
het tuumivat. 

Yritys toimii Tervakalli-
on leirintäalueen rannassa. 
Näin ollen myös karavaana-
reille tarjotaan lisäaktiviteet-
tia. ”Olemme valmiita opas-
tamaan asiakkaita ennen ve-
sille lähtöä. Se on itseasiassa 
tarpeellista, mikäli henkilöllä 
ei ole aiempaa melontakoke-
musta. Mutta vaarallinen laji 
tämä ei missään tapauksessa 
ole. Pyrimme tarjoamaan elä-
myksellisiä kokemuksia luon-
non äärellä harrastaen muka-
vaa liikuntaa ilman kilpailua 
tai moottoreiden jylinää”, kak-
sikko kiteyttää. 

Veljekset Jaska Levo ja Heikki Horila tarjoavat asiakkaille elämyksellisiä kokemuksia vesistön äärellä. 
Sastamalassa vasta-aloittanut yritys vuokraa kanootteja ja kajakkeja sekä järjestää kaikille avoimia ret-
kiä. 

MahtiManta valmistuu parhaillaan Karkussakin 
aikoinaan asuneen Nisse Vuorisen varmoissa kä-
sissä. Kanootti saadaan vesille todennäköisesti jo 
heinäkuussa. Kuva: Heikki Horila
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Heinäkuu
6.7. Eino Leinon sekä runon ja 
suven päivä Klo 19 alkaen Jaa-
ran kylätalolla Eino Leinon ru-
noihin johdattelee ja runot lau-
suu Aino Korhonen. Marjo 
Kotirannan kesälauluja runo-
jen lomassa esittävät Anita Sal-
mi (viulu), Marko Vähä-Kerula 
(kontrabasso ja matkaharmoo-
ni), Minna Güley (laulu ja kita-
ra) ja Marjo Kotiranta (laulu ja 
kitara). Järj. Kiikoisten Nuoriso-
seura ja Jaaran Kyläseura.
7.7. RempseeRiihi Aikuisten il-
ta asiasta ja asian vierestä Myl-
lymäen torpparimuseoalueen 
riihellä, osoitteessa Purpuritie 
14. Klo 20 alkavan illan emän-
tinä Tuija Kaasalainen ja Aulik-
ki Lehtinen sekä isäntinä Mat-
ti Valtteri Lehtinen ja Timo Yli-
Nokari. Järj. Kiikoisten Nuori-
soseura.
9.7. Kirkkokonsertti Kirkko-
konsertti Kiikoisten kirkossa 
klo 19 alkaen.

10.-11.7. Kiikoisten 41. Pur-
purit Purpureiden ohjelmassa 
mm. kotieläinpiha, käsityöläis-
ten näytöksiä, Lastentunti, Fan-
ni Lehtinen 100 v, pääjuhla, Kii-
koslainen ehtoo ’Purpur Potpur’, 
pelimannimerkkien suoritusti-
laisuus, Tontar-ryhmä (Kolga-
Jaani, Viro), Suviyöntanssit, Pe-
limanni penkki. www.kiikois-
tenpurpurit.fi .
11.7. Juhlajumalanpalvelus 
Juhlajumalanpalvelus Kiikois-
ten kirkossa klo 10. Yleisön 
toivotaan pukeutuvan vanhoi-
hin asuihin tai kansallispukui-
hin.
31.7. Kiikoskaraus Kiikoisten 
Kirman ja Kiikoisten Kuntoili-
joiden järjestämä juoksutapah-
tuma kunnan ranta-
saunalla klo 12 
alkaen. 10 km tai 
puolimaraton. 
Sarjat N, N50, N60, 
M, M50, M60 ja 
hölkkäsarjat.

Elokuu
15.8. Luontopolku Kiikoisten 
Kierroksen luontopolku kunnan 
rantasaunalla klo 14 alkaen. Os. 
Rajalahdentie 45. Järj. Kiikois-
ten Kuntoilijat ry.
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Luonto ja keskustan palvelujen läheisyys 
leirintäalueen valttikortteina

Tervakallion 
onnistunut 
kasvojenkohotus

  Historian siipien voi kuulla havisevan 
 Tervakallion Tervahovissa

 Minna Isotalo

Upeissa Rautaveden rantamai-
semissa Sastamalassa sijaitse-
va Tervakallion leirintäalue ei 
ole aina ollut kovinkaan upea 
ilmestys.  Kun Jarno ja Teuvo 
Nieminen viime kesänä aloit-
tivat campingtoimintaa alu-
eella, oli edessä melkoinen sa-
votta. ”Puusto alueella oli vuo-
sien saatossa kasvanut aluet-
ta jakavaan ojanteeseen niin 
sankaksi, että alueelle oli otet-
tava metsäkoneurakoitsija, jo-
ka pystyi suoja-aitoja rikko-
matta kaatamaan isommatkin 
puut. Näin saatiin kaikille alu-
eella majoittuville järvimaise-
mia ihailtavaksi”, Teuvo Nie-
minen kertoo.

Vaikka viime kesä kului lä-
hinnä alueen kunnostustöis-
sä, niin loppukesästä asiakkai-
ta alkoi virrata alueelle. ”Ka-
ravaanarit reissaavat ympä-
ri Suomea, ja sana toimivista 
palveluista ja lapsiystävällises-
tä, siististä ympäristöstä kier-
tää heidän keskuudessaan no-
peasti”, Niemiset tietävät. Täl-
lä hetkellä puskaradio toimii 
yrittäjien eduksi, sillä alusta 
alkaen aluetta lähdettiin ke-
hittämään kausipaikkalaisia 
ajatellen. ”Tällä hetkellä säh-
köpaikat ovat lähes kaikki va-
rattuja, ja vilkkaimpina vii-
konloppuina olemme joutu-
neet turvautumaan varavoi-
maloihin. Alueelle tullaan 
lisäämään sähköpaikkoja ja 
alueen laajennussuunnitelmat 
ovat vireillä”, päivittää Teuvo 
”Terviksen” tilannetta.

Tukkijätkiä 
Tervahovissa
Aivan leirintäalueen kupees-
sa sijaitsee vanhan ajan maa-
laistunnelmaa henkivä punai-
nen puurakennus. Sisäpuolel-
ta seinät ovat kuorilautaa ja 
lattialistan sekä boordin vir-
kaa hoitavat paksuhkot me-
rimiesköydet. Miljöön suun-
nittelussa Jarno Nieminen on 
halunnut ammentaa paikal-
lishistoriasta. ”Kyseisessä ra-
kennuksessa ei tule toimi-
maan ravintola, kuten kylil-
lä kuulemma puhutaan, vaan 
200 henkilöä vetävä vuokrat-
tava juhlatila Tervahovi. Nimi 
viittaa tietenkin puuteollisuu-
teen ja tukinuittoon, jota täällä 
oli 1970-luvulle asti”. Tervaho-
vin avajaisia vietetään heinä-
elokuun taitteessa, ja silloin 
on lupa laittaa jalalla koreasti 
tanssiorkesterin tahdittamana. 

Tervahovin yhteydessä si-
jaitsevan saunakabinetin va-
rauskirjaa täyttävät yritys-

Karavaanari on 
kaikkien kaveri

 Minna Isotalo

”Ollaan hypitty trampo-
liinilla ja leikitty kaverei-
den kanssa”, kertaa 7-vuo-
tias Annika Honkoliini 
kuluneen päivän tapahtu-
mia. Annikan viisivuoti-
aan pikkusiskon Emmin 
mielestä järvivesi ei ole 
koskaan Terviksellä lii-
an kylmää. ”Täällä on ki-
va uimaranta. Rannan hie-
kasta tehdyt kakutkin on-
nistuvat melkein aina. Ui-
daan, otetaan aurinkoa ja 
saunotaan”, valaisee pik-
kuneiti lerintäalueen ke-
säisiä puuhasteluja. 

”Sosiaalinen on 
pakko olla”
Honkoliinin perheen van-
hempien mukaan lapset 
keksivät alueella aina jota-
kin tekemistä, ja leikkika-
vereita löytyy. Kavereista 
ei ole Tervakallion leirin-
täalueella pulaa aikuisilla-
kaan. ”Asuntovaunuyhtei-
sössä saattaa erakkoluon-
netta ruveta ahdistamaan. 
Sosiaalinen on pakko ol-
la, jotta näissä ympyröissä 
selviää”, Kimmo Honko-
liini toteaa. Virve Hon-
koliini täydentää miehen-
sä näkemystä karavaana-
rien yhteiselosta. ”Tukka-
nuottasilla en ole koskaan 
nähnyt ketään. Jos jo-
ku asia häiritsee, niin sii-
tä mennään reilusti sano-
maan.” 

Ovatko karavaanarit 
kaikkien kavereita, niin 
kuin laulussa lauletaan?

”Kuppiakuntia syntyy 
camping-alueella aina, 
mutta kaikkia morjenste-
taan ja kaikkien kanssa 
tullaan toimeen, eli sii-
nä mielessä karavaana-
ri on kyllä kaikkien kave-
ri”, Virve Honkoliini nau-
rahtaa. Entä sitten se tei-
den tukkona oleminen? 
”Viime kesänä reissattiin 
ympäri maata viiden vau-

nukunnan porukassa. Ei 
meille ainakaan keskisor-
mea näytetty kertaakaan, 
että tuota väitettä en alle-
kirjoita”, Virve sanoo.

Elämäntapa 
periytyy isältä 
pojalle
Tampereen Hervannas-
sa asuvat Honkoliinit ovat 
toisen polven karavaana-
reita. Kimmolla ja Vir-
vellä on molemmilla mo-
nia ajan kultaamia kesäisiä 
lapsuusmuistoja 70-luvul-
ta, jolloin leirintäalueiden 
palvelut olivat minimaali-
set ja elo asuntovaunussa 
aika askeettista. ”Mitään 
mukavuuksia ei juuri ol-
lut, mutta telttaan verrat-
tuna vaunussa yöpymi-
nen oli jo tuolloin luksus-
ta. Tärkeintä oli silloinkin 
perheen yhdessäolo ja tii-
viille kyläyhteisöille omi-
nainen porukkahenki lo-
malaisten kesken.” 

Kimmon ja Virven po-
lut kohtasivat ensimmäi-
sen kerran tietysti leirin-
täalueella. ”Hiekkalaa-
tikkoikäisinä leikimme 
yhdessä Teiskon luonnon-
suojelualueella muun mu-
assa käpysotaa”, Virve ker-
too, mutta kiistää, että kä-
vyt olisivat papin aamenen 
jälkeen lennelleet. ”Vaunu 
tarjoaa meille vetäytymis-
paikan, jossa Kimmo tai 
minä voimme viettää ai-
kaa myös yksinään. Meil-
lä vitsaillaan, että isi tai äiti 
lähtee nyt pariterapiaan.”

Honkoliinit kokeili-
vat mökkeilyä 90-luvulla, 
mutta vaihtoivat mökki-
paikan pian takaisin pyö-
rillä liikkuvaan asumuk-
seen. ”Mökki oli työmaa, 
aina piti laituria laittaa tai 
maalata jotain. Tässä tou-
hussa saa ottaa rennosti, 
kun ympäristö pidetään 
siistinä muiden toimes-
ta ja palvelu pelaa”, Kim-
mo sanoo.

Kimmo, Virve, Annika (edessä vasemmalla) 
ja Emmi Honkoliini kuuluvat Tervakallion 
leirintäalueen kausipaikkalaisiin. Myös per-
heen Vinston-koira on kokenut karavaanari.

ten ja yhteisöjen virkistys- ja 
koulutuspäivät sekä polttarit 
ja muut pienemmän porukan 
illanvietot. Saunasta paljuun 
pulahtaminen, erilaiset akti-
viteetit melonnasta jousiam-
muntaan, toimivat kokoustilat 
sekä ruokapalvelut ovat Jarno 
Niemisen mukaan houkutel-
leet kiitettävästi väkeä Tukki-
jätkä-kabinettiin. ”Näin edul-

lisesti viihtyisiä ja moneen 
käyttöön muuntuvia tiloja ei 
läheltä keskustaa saa vuokrat-
tua”, Nieminen kehaisee. His-
toria näkyy paitsi paikan ni-
messä niin myös valokuvina 
seinillä. Asiasta kiinnostuneet 
voivat nimittäin tehdä rentou-
tumisen lomassa aikamatkan 
1930-1970 -lukujen uittoyh-
tiötoiminnan vaiheisiin. 

Tukkijätkä-kabinetin terassi on tunnelmallinen il-
lanviettopaikka.

Matalassa rantavedessä lasten on turvallista leik-
kiä.

Puuteollisuus ja tukinuitto muokkasivat Rautaveden  rantamai-
semaa nykyisen Siikasuon alueella. Kuva: Sastamalan museo.

Uittoyhtiön rakennusten sijoilla sijaitsevat nykyään Tervahovi 
ja Tukkijätkä-kabinetti. Kuva: Sastamalan museo. 
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● Marttilankatu 5, 38200 Sastamala 
● Asiakaspalvelu puh. (03) 5199 2252  
● Avoinna ma-pe 9-17
● www.esp.fi 

ja paljon muuta!
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● Kopteri 
 nettikaistat
 korkein nopeus 24M/1M

●  GSM-liittymät 
 ja puhelimet

●  Tietokoneet 
 ja tulostimet

●  Maksu- 
 päätteet 

●  Kopteri-TV 
 Kopteri-nettikaistan omistajalle

●  Valvontakamerat

tttttttt
● Apua sekä 
 tietokoneeseen
 että tieto-  
 verkkoon 
 liittyvissä  
 ongelmissa.

● KK●●
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Meiltä saat kaikki

Leppoisa loma lemmikille

Karvakorvat lomailevat hoitolassa kuin muksut mummulassa
Pauliina Vilenius

Kaksi vuotta sitten Huitti-
siin perustettu Eläinhoito-
la HausKis on ehtinyt majoit-
taa suojiinsa jo yli 400 lomai-
levaa lemmikkiä. Eva-Kaisa ja 
Kimmo Ala-Juuselan sukuti-
lan vanhaan sikalaan mahtuu 
nelijalkainen jos toinenkin. 
”Isoja koirapaikkoja on 13 ja 
pieniä neljä. Molempiin häk-
kityyppeihin mahtuu toki ma-
joittumaan useampikin koira 
samasta perheestä”, eläinhoi-
tolan emäntä kertoo. Kissa-
lan puolelta löytyy tilat kah-
deksalle kissalle, eikä jyrsijöi-
täkään ole unohdettu.

Ala-Juuseloiden tila on 
Kimmon suvun sukutila, jo-
ka on ollut suvun hallussa 
1500-luvun lopulta. Eva-Kai-
sa ja Kimmo ovat jo 16. tilaa 
pyörittävä sukupolvi. Tilan 
päätuotantosuuntana paris-
kunnan aloittaessa oli porsas-
tuotanto. Joitakin vuosia sitten 
Ala-Juuseloiden piti päättää 
suurten investointien ja sika-
lan alasajon välillä. He päätyi-
vät jälkimmäiseen vaihtoeh-
toon. Jokin liitännäiselinkeino 
piti kuitenkin keksiä, ja ilmaan 
heiteltiin erilaisia vaihtoehto-
ja maatilamatkailusta lähtien. 
Koirahullulle perheelle oli lo-
pulta itsestään selvää perustaa 
vanhaan sikalaan eläinhotelli.

Päivähoidon kautta 
lomalle
Haastatteluhetkellä melkein 
kaikki isojen koirien kopit ovat 
täynnä. Rotukirjo on laaja: on 
suurriistan metsästykseen ja-
lostettu dogo argentino Cujo, 
pörröinen samojedityttö Tup-
su, labradoriherra Dali ja nel-

jä sekarotuista ’sushukkaa’. Vii-
meisestä häkistä pälyilee rott-
weiler Rasmus, joka on tul-
lut päivähoitoon. ”Rasmus ei 
ole koskaan ollut yötä pois ko-
toa, joten hän tuli tutustumaan. 
Jos kaikki menee hyvin, Ras-
muksen omistajat tuovat koiran 
meille hoitoon lomansa ajaksi”, 
Eva-Kaisa kertoo. Tutustumaan 
tuominen on normaali käytän-

tö, kun lemmikille etsitään hoi-
topaikkaa. ”Tärkeintä hoitolaan 
tutustumisessa on, että lemmi-
kin omistaja näkee millaiseen 
paikkaan hän on eläintään tuo-
massa. Lomalle on paljon mu-
kavampi lähteä, kun tietää, että 
lemmikillä on hyvät oltavat. Jos 
koiran parku jää soimaan kor-
viin, voi olla varma ettei lomas-
ta tule kovin mukava.”

Tutustumiskäynti HausKik-
sessa ei maksa mitään. Eva-
Kaisan mukaan koira voi ol-
la hoitolassa vaikka aamukuu-
desta iltakymmeneen ilmai-
seksi. Vasta jos se jää yön yli, 
peritään hoidosta pieni maksu. 

Eva-Kaisa muistuttaa, että 
hoitopaikan valinta on täysin 
lemmikin omistajan oma pää-
tös, johon hänen itsensä pitää 

olla tyytyväinen. Tutustumi-
sen jälkeen on kaikille muka-
vampaa, kun koira varsinaisel-
le hoitojaksolle tulee iloisesti 
häntä heiluen.

Ystävänpäiväkortti 
lempikoiralle
Eläinhotelli HausKis on avoin-
na ympäri vuoden ja melkein 
ympäri vuorokauden. Lem-

mikkejä on haettu hoidosta 
jopa aamuyöllä, mikäli Huitti-
nen on jäänyt kotimatkan var-
relle. Päivisin hoitolaan yrite-
tään järjestää muutama hiljai-
nen hetki, sillä jotkut koirat 
ovat haukkuherkkiä ja pitä-
vät meteliä kuullessaan ihmis-
ten ääniä tai askelia. ”Hoito-
lassa oleminen on aina koiral-
le stressaavaa, joten lepohetkiä 

on pakko järjestää,” Eva-Kaisa 
sanoo.

Täysihoidossa olevat koirat 
lenkitetään kolme kertaa päi-
vässä. HausKikseen on tekeil-
lä myös 200 neliötä tarhaa, jol-
loin koirien ulkoilu luonnolli-
sesti  lisääntyy.  Täysihoitoon 
kuuluu myös ruokinta sekä 
rutkasti rapsutuksia ja silityk-
siä.

Ala-Juuseloilla on kolme 
lasta, joista etenkin 11-vuo-
tias Eveliina on ahkera koiri-
en hoitaja. Eveliinalla ja hoi-
tolan kanta-asiakkaalla, jo yli 
30 kertaa hoidossa olleella 
jackrussellinterrieri Nitalla on 
aivan erityinen suhde. 

”Eveliina lähetti Nitalle jo-
pa ystävänpäiväkortin. Lempi-
koiralleni, siinä luki,” Eva-Kai-
sa nauraa.

Nakkeja ja 
lihapullia
Eläinhoitola HausKikseen 
ovat tervetulleita kaikenlaiset 
koirat. Eva-Kaisa Ala-Juuselan 
mukaan välillä vastaan tulee 
hankalampia tapauksia, mut-
ta kun tutustuminen puolin 
ja toisin toteutetaan hissuk-
siin, on kaikkien hoidokkien 
kanssa pärjätty. On palkitse-
vaa, kun alkuun epäluuloinen 
koira muuttuukin hoitoaikana 
ylimmäksi ystäväksi.

Kaiken kaikkiaan elämä 
eläinhoitolassa on leppoisaa. 
”Nakit ja lihapullat ovat kova 
sana. Koiran pitää tajuta, et-
tä tämä on mukava paikka ja 
tänne on kiva tulla toistekin. 
Sanon joskus omistajille, et-
tä pidämme koiria täällä ku-
ten muksuja pidetään mum-
mulassa”, Eva-Kaisa Ala-Juu-
sela hymyilee.

Yllä: Viihtyisässä toi-
mistossa Eva-Kaisa Ala-
Juusela solmii lemmi-
keistä hoitosopimukset 
ja tekee paperityöt.

Oikealla: Rekkulan oven 
takaa aukeaa isommille 
koirille tarkoitettu häk-
kirivistö. Isoja koira-
paikkoja on 13, pieniä 4. 
”Yksiöihin voidaan ma-
joittaa myös useampi 
saman perheen koira”, 
Eva-Kaisa kertoo.

Komea dogo argentino 
-rotuinen Cujo on lo-
maillut Ala-Juuseloiden 
hoivissa useampaan ot-
teeseen. Eva-Kaisa ker-
too pojan olevan oikea 
naistenmies.
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Kesäkuu
16.6. Hengellisten laulujen ka-
raokeilta Karaokeilta klo 18 al-
kaen Pihlavan saunan edustalla, 
sateen sattuessa saunalla. Järj. 
Säkylän seurakunta
17.6. Maan korvessa -konsertti 
Jukka Perkon (saksofoni) ja Tee-
mu Viinikaisen (kitara) konsert-
ti Säkylän kirkossa klo 19. Vapaa 
pääsy. Järj. Säkylän seurakunta.
18.6. Kaislikossa kuhisee Koko 
perheen kesätapahtuma Säkylän 
keskustassa. Järj. Säkylän Yrittäjät.
19.6. Ulkoilmakonsertti Kon-
sertti järjestetään terveyskes-

kuksen/vanhainkodin piha-alu-
eella klo 13. Esiintyjinä toimivat 
Säkylän Seudun Harmonikat, 
Tuulimyllyn Puhaltajien pik-
kuorkesteri sekä Köyliön-Säky-
län Eläkkeensaajien laulukuoro. 
Järjestäjänä vanhainkodin hen-
kilökunta.
19.6. Tuulimyllyviesti Legen-
daarinen juoksutapahtuma pa-
laa pitkän tauon jälkeen. Vies-
ti juostaan maantiejuoksuna klo 
15 alkaen viisihenkisin joukku-
ein Säkylän keskustan ja Katin-
hännän alueella. Lähtö-, maali- 
ja vaihtoalue on Tuulimyllyllä 
(Tuulimyllyntien ja Lehmuun-
tien välissä). 
19.6. Akustinen ilta Katismaan 
saaressa KanalaSound ry:n jär-
jestämässä illassa mukana Jari 
Rantamäki - Timo Junnila, Iri-
na Kaukinen - Tapio Kananoja, 
Mirja ja Tapio Vuorinen, Ilkka 
Soini - Juha Haikonen ja Kuller-
vo Kauppi. Vapaa pääsy.
24.6. Tuulimyllyn Puhaltajien 
julkiset harjoitukset Maraton-
konsertti Shanghain ohjelmis-
tolla Säkylän kunnantalon ta-
kana tai sateella Säkylä-hallissa. 
Konsertti alkaa klo 17.
30.6.-4.7. Sydänmaan kyläyh-
distyksen tervatapahtuma Ter-
vahauta syttyy kunnanjohtaja 
Teijo Mäenpään toimesta 30.6. 
klo 20.

Heinäkuu
1.7.-4.7. Sydänmaan kyläyh-
distyksen tervatapahtuma 
1.7. Vanhojen ajoneuvojen ko-
koontumisajo tervahaudalla klo 
19.00 alkaen. 2.7. Yhteislauluilta  
tervahaudalla klo 19.00 alkaen. 
3.7. Tervatanssit Rihkon suulil-
la, klo 20.00 alken, orkesterina 
suosittu Putkiratio-yhtye. 4.7.   
Tervahaudan polttoa voi seura-
ta vapaamuotoisesti koko päi-
vän. Kioski auki ja tervaa myy-
tävänä kaikkina päivinä. www.
sydanmaa.net.
4.7. Koukussa Katismaan kesä-
teatterissa Lontooseen sijoittu-
van näytelmän ensi-ilta klo 14. 
Näytelmä on kuin urheilukalas-
tajan satu kireistä siimoista, vä-
syttämisestä ja lopun euforiasta. 
Sateen sattuessa katsomo on ka-
tettu. Kirj. Ray Cooney, suom. 
Pentti Kotkaniemi ja ohj. Juha-
ni Pokkinen. Muut näytökset 5., 
6., 7., 8., 9., 10. ja 11.7. sekä yö-
näytökset 13. ja 14.8. Tiedustelut 
p. 050 587 9796.
4.7. Suvi ilta soi -iltamusiikkia 
Iltamusiikkia Säkylän 
kirkossa heinä-
kuussa sunnuntaisin 
klo 20. Johannes Perko 
laulattaa ja soittaa.
11.7. Suvi ilta soi -iltamusiik-
kia Säkylän kirkossa klo 20 sel-

loduo Annamaaria ja Olli Va-
ronen.
18.7. Suvi ilta soi -iltamusiik-
kia Säkylän kirkossa klo 20 Iri-
na Kaukinen & co.
27.7. Piiri Cup Pyöräilykilpai-
lu Pyöräilykilpailu Iso-Vimman 
kentällä klo 18. Järj. Säkylän Yri-
tys ry.

Elokuu
1.8. Suvi ilta soi -iltamusiikkia 
Säkylän seurakuntatalolla ilta-
musiikkia tarjoilee klo 20 alka-
en Jussi Syrén & Th e Ground-
breakers. Country-
bluesia 
miehek-
käällä 
otteella.

Kauvatsalla Mopo-karnevaalit ja 
Kauvatsa-päivä heinäkuussa

 Mopokarnevaaleilla valitaan Miss- ja Mr-mopo
Kauvatsan kymmenennet 
mopokarnevaalit polkaistaan 
käyntiin lauantaina 10. heinä-
kuuta kello 10. Tapahtuma jär-
jestetään Kauvatsan kirkonky-
lässä Uula-luonnonmaaliteh-
taan pihamaalla, jossa Pap-
pa-Tuntureiden ja muiden 
mopojen lisäksi on myös eri-
laisia tuotteita pursuava tori.

Mopokarnevaalit juontaa 
Sävellahjasta tuttu toimittaja 
Juhani Merikallio.  Tapahtu-
man avauksen jälkeen alkaa 
mopoilijoiden ilmoittautu-
minen ja mopojen asettautu-
minen rivistöön juhlapaikal-
le. Paikalla on elävää musiik-
kia. Mopoilijoille ja yleisölle 
suodaan myös mahdollisuus 

oman ohjelman esittämiseen. 
Mopoja ihaillessaan ylei-
sö saa äänestää Miss- ja Mr-
mopon, joten mopedistien 
toivotaan pukeutuvan asian-
mukaisiin asusteisiin ja mah-
dolliseen rekvisiittaan kan-
san ihailtavaksi. Mopoparaa-
tin yhteislähtö Rutunan len-
kille alkaa kello 12. Mopojen 

palattua torille julkistetaan 
ja palkitaan Miss- ja Mr-mo-
po 2010. 

Koko perheelle tarkoitetun 
tilaisuuden järjestää Kauvat-
san Mopedistit ry.

Kauvatsa-päivä on 
pienen maaseutukylän 
suuri tapahtuma
Kauvatsa-päivää vietetään 26. 
kerran heinäkuun viimeise-
nä lauantaina 31.7  Kauvatsan 
Seuratalolla. 

Vuosittain 1000 – 1500 vie-
rasta ympäri Suomea kokoon-
tuu totuttuun tapaan  Kau-

vatsalle viettämään kesäistä 
markkinapäivää tuttujen ta-
pahtumien merkeissä ja ta-
paamaan samalla sukulaisia ja 
ystäviä.  

Kauvatsa-päivän ohjelma-
runkoa ei ole vuodet rasitta-
neet ja hyväksi havaittua ei 
ole haluttua paljon muutel-
la. Siksipä tuleva ohjelmatar-
jonta noudattelee pitkälti pe-
rinteitä. Tulevaan kotiseutu-
päivään halutaan tuoda joka 
vuosi ripaus historiaa vuosi-
en varrelta. 

Kauvatsa-päivä avataan li-
punnostolla ja päivän juon-

tajana toimii Kauvatsalta ko-
toisin oleva Reijo Oras, joka 
jo viimevuotisen tapahtuman 
yhteydessä lupautui myös lau-
lamaan. 

Torimyynti kirpputorei-
neen käynnistyy heti aamulla 
ja työnäytöksessä voi seurata 
miten järeällä moottorisahal-
la voi saada hienoa jälkeä ai-
kaiseksi ammattitaitoisen ih-
misen käsissä. 

Pelkästä puun rungosta 
saa Eero Jalosen taidolla esiin 
upeita luomuksia, kuten kar-
huja, metsoja ym. 

Tämän kesän tapahtumaan 
haluttiin tuoda mukaan lin-
ja-autolla tehtävä kiertoajelu 
Kauvatsan alueella aina Sääks-
järven rantamille asti. Oppaa-
na toimii paikkakunnan his-
toriaa ja paikkakuntaa hyvin 
tunteva Antti Prehti. 

Tuulahduksen menneiltä 
ajoilta tarjoaa tuttuun tapaan 
suuren suosion saaneet, Huit-
tislaiset Zetoristit jotka kuljet-
tavat vieraita Uula-Tuotteel-
ta tapahtuma-alueelle ja ta-
kaisin. 

Kotiseutupäivä jatkuu vielä 
Kauvatsa-päivän iltamilla. 

Kuulet kuinka kesä hengittää
aurinko taas säteillänsä meitä lämmittää

ja mä joka hetki alla 
taivaan kauniin sinisen

tunnen tämän paikan kauneuden
Anna Erikss on - Kesä hengittää

Alueviestin ja Radio Mantan väki toivottaa
lukijoilleen ja kuulijoilleen

Hyvää Juhannusta ja nautinnollisia kesäpäiviä!
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EURA KYRÖSKOSKIPORI KALALAHTIToimitamme kaikkialle Suomeen. Kysy edullinen rahti.

HALPAKEISARIN uskomattomat

366 cm

122 x 25 cm

KAHLUU-
ALLAS
kovareunainen
183 x 38 cm

SYNTTÄRIMARKKINAT !

pieni

999999

559999

Kuparinen

SAUNASETTI

Teräksinen

SAUNA-
SETTI

30 l

seinälle

Piennartuki

PUUTA

KAHVI-
MYLLY

PESU-
SÄILIÖ

seinälle

339595

PINGIS-
PELI

NUKEN-
VAUNUTVAUNUT

1199595

”ikikukka”

VEREN-
PISARA

(6,95)

ruukussaruukussa

55,-NytNytNyt

”ikikukka”

PELAR-
GONIA
amppeli 
iso

(27,90)

NIA
eli 

1189595

200 x 20 cm
(9,99)

uki

A
cm 449595

Shokkitarjous!
Shokkitarjous!
Shokkitarjous!

1149090

TUHKA-
KUPIT
kukka tai 
pääkallo

229595
kpl

PUUMATTOATTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
40 x 60 cm

779595

kpl

pala

VI-
LY 559999

Oikea

39399090

KYLMÄ-
LAUKKU
autoon

KÄSIDESI-
geeli
80 ml009999

Olive Line

SHAMPOO 
tai
HOITOAINE
400 ml

NE 009999
Garden

NESTE-
SAIPPUAT
500 ml

T

09999500 ml

009999 DEODO-
RANTTI

Jätti Piha
UIMA-ALLAS

69699090

UIMA-ALLAS

KAHLUU-
ALLAS

39399090
260 x 160 x 50 cm

25 cm

LUU
449999

-

n 12129595

VENEILYYN ...VENEILYYN ...VENEILYYN ...
Kotimainen Stella 460

SOUTUVENE

699699,-
2 x 
KELLUNTALIIVIT
sekä KALAVERKKO!

Aikuisten

KELLUNTA-
LIIVI
(29,95)

AL
AVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKO

TA-U

115,--NYT
NYT
NYT

24249595

PELASTUS-
LIIVIT alk.

AUTOVAHA

POLTTOM.
TRIMMERI 25CC
+ VARASIIMAKELA
      KAUPAN PÄÄLLE 
                    (arvo 6,95)!7979,-
Esim. 

18 x 200 x 

1000 mm

x 

m449090
HUOM! Kotimainen 

LIIMAPUULEVY
PARLA

Painekyllästetty
PIHALAATTA
50 x 50
3,95 kpl

Painekyllästetty
PIHALAATTA
50 x 50
3,95 kpl

Painekyllästetty
PIHALAATTA
50 x 50
3,95 kpl

Painekyllästetty
PIHALAATTA
50 x 50
3,95 kpl 110,-4 kpl4 kpl4 kpl

Katso myös www.hintakaari.fi

KYRÖSKOSKI JA KALALAHTI AVOINNA SU klo 12–16

PUUTARHA-
KALUSTO

Kotim.
painekyllästetty 
Lauri

kotim
.

114949,-
ale 50 %ale 50 %ale 50 %

298,- 
HUOM! 
paksuus
40 mm.

alk. 23  cm

PÖYTÄ-
TUULETTIMET110,-

1,-jättikoko 

vain

FAIRY
1 l 119999

VESI-
SAAVI

SÄHKÖ-
POLKU-
PYÖRÄ 
Lion-akulla 50 km, ovh. 1 399,-

Uutuus!!Uutuus!!Uutuus!!

Säästä 751,-
Säästä 751,-
Säästä 751,-

649649,-
Raid, paristokäyttöinen

HYTTYS-
KARKOITIN

Hyttyssavun

POLTTO-
ALUNEN

Prime Tech akkukäyttöinen

779999

119595

Dejavu

TÄYTE-
KEKSI

500 g

MARME-
LADI
1 kg

Puutarhurimme Hilkka
auttaa, neuvoo, palvelee

MAAKUNTIEN PARHAAT
KUKAT JA TAIMET

Kyröskosken
PUUTARHA-

MYYMÄLÄSSÄ

Kyröskosken
PUUTARHA-

MYYMÄLÄSSÄ

Kyröskosken
PUUTARHA-

MYYMÄLÄSSÄ

NytNytNyt

sinkki

Blue Coral 11,-suodatin-suodatin-
pumpullapumpulla

24 l, 
akku-tai
verkko-
käyttöön

Kyröskoskella pe klo 10–18 
ILMAINEN MUURINPOHJALETTU-TARJOILU!

Hämeenkyrö, Kehäkukka
11.10
14.35
16.00
19.00

Nokia, Siuro
12.40
13.00
17.35
17.35

LAIVARISTEILY 
KAUPAN 
PÄÄLLE

100 € ostoista 
yksi risteilylippu

 (arvo 17 €) ja
200 € ostoista 

kaksi risteilylippua ! 
(arvo 34 €)

334949

www.purimo.netwww.purimo.netwww.purimo.net

SISÄVESILAIVARISTEILYT SISÄVESILAIVARISTEILYT 
PURIMO-LAIVALLA PURIMO-LAIVALLA 
SISÄVESILAIVARISTEILYT 
PURIMO-LAIVALLA 
Suomen 
kauneimmissa 
Hämeenkyrön 
kansallis-
maisemissa

5,99/kpl110,-

Vihreä

sis. verkon ja 
pallot 4 kpl

KAUPAN PÄÄLLE
KAUPAN PÄÄLLE
KAUPAN PÄÄLLE

US

999090

Lasten

KELLUNTA-
LIIVI
(19,80)

2 kpl

EURA
OSMANTIE 2, 
27510 Eura

Puh. (02) 822 0950
Ma–pe 9–18, la 9–15

SATAKUNNANKATU 33–35, 
28130 Pori 

Puh. (02) 641 0580,
050 320 8334

Ma–pe 9–19, la 9–16

KYRÖSKOSKI
SIVUTIE 2,

39200 Kyröskoski
Puh. (03) 371 6191

Ma–pe 9–19, la 9–15

PORI KALALAHTI
SEPÄNTIE 1,

39100 Hämeenkyrö
Puh. 045 111 6090

Ma–pe 9–18, la 9–15
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