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Kesä tulee!  

Ovatko  

kylmälaitteesi 

kunnossa?

Meillä Sinua palvelevat
koulutetut ja valtuutetut

kylmäasentajat!

!

ikkunat • ovet • asennus

              Kari Männistö 050 409 7976
Koti
      kuntoon!

KEVYESTI 
JUHANNUKSEN 

VIETTOON  
Vammalan torilta Hukkasen 

kalamyymälän kautta!

KEVYESTI 
JUHANNUKSEN 

VIETTOON  
Vammalan torilta Hukkasen 

kalamyymälän kautta!

Suosittelemme grillaukseen ja savustukseen: 
Mehukkaita lohimedaljonkeja, nieriää, 
kirjolohta, siikaa sekä muikkua.
Valmista tarjoiltavaksi: Savusiikaa 
ja kirjolohta, savu- ja loimulohifileitä.
Uuden perunan kyytipojaksi: graavilohta ja 
-siikaa, Ulpuri-sillitahnaa, matjessillifilettä, Saukon 
silliä, tilli- ja sinappisilakkaa sekä runsas valikoima 
muita kalaherkkujamme.

Tervetuloa palvelevaan kalakauppaan 
keskiviikkona, torstaina ja 

Juhannusaattona.

V. HUKKANEN

KÄSITYÖPUOTI

Huittinen hakee muutosta 
markkinaoikeuden päätökseen
Huittisten kaupunki hakee 
markkinaoikeuden päätökseen 
muutosta Korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta vaatien pää-
töstä kumottavaksi. Asia liittyy 
Lauttakylän lukion B-raken-
nuksen peruskorjauksen ra-
kennusurakoitsijan valintaan. 

Markkinaoikeus velvoitti 
Huittisten kaupungin suoritta-

maan MVR-yhtymä Oy:lle hy-
vitysmaksuna 30 000 euroa sekä 
oikeudenkäyntikulut 2 000 eu-
roa viivästyskorkoineen. Mark-

kinaoikeuden päätös ei ollut 
yksimielinen, vaan markkina-
oikeustuomari Vuori-Karvia
esitti hakemuksen hylkäämistä.

Huittinen aikaistaa tieavut
Hannu Virtanen

Huittisten kaupunki aikais-
taa yksityistieavustusten 
maksatuksen elokuusta ke-
säkuun loppuun. Eräiden 
yksityisteiden likviditeet-

tiongelmien vuoksi mak-
satuksen aikaistaminen on 
tarpeen.Talousarviossa on 
varattu vuodelle 2010 mää-
rärahaa yksityisteiden kun-
nossapitoavustuksiin 175 
500 euroa.  Avustusten ja-

osta ja maksatuksesta päät-
tää maaseutuasiamies. 

Yksityisteiden peruskor-
jausavustukseen on varattu 
28 200 euroa. Peruskorja-
usavustuksista päättää kau-
punginhallitus. 
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Hyvää

juhannusta!

Sastamalan
jäteasema
avoinna torstaina
klo 15 asti,
juhannusaattona
25.6. suljettu.

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

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

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

JUHANNUSAATTONA 25.6. 
KOKO MYYMÄLÄ AVOINNA 8-12!

MYYMÄLÄ SULJETTU 
LAUANTAINA 26.6. JA
 SUNNUNTAINA 27.6.!

JUHANNUKSEN RIENTOIHIN 
HONKKARIN KAUTTA!

LAITURITIKKAAT
- Valmistettu 
  alumiinista
- Karhennetut 
  alumiiniprofi ilit
  kaikissa neljässä 
  askelmassa

69,95

X-Calibur 
ONKIVAVAT
3 m  .......2,95
4 m  .......3,95
5 m  .......4,95
6 m  .......6,95
7 m  .......8,95
8 m  .......9,95
Laadukkaat lasikuituiset onkivavat

Rölli
MEHUJÄÄT
- Itsepakastettavat
- á 1,95

VESIKANISTERIT

5 l ............................................4,95
10 l hanalla .............................9,95
16 l hanalla ........................13,95
20 l hanalla ........................14,95

HYTTYSAEROSOLI + HYTTYSSAVU

YHTEIS-
HINTAAN 5,- 3 PKT/

2,50

Omni AVOKELAT
Sh. 35,00 

KESÄKUKKA-AMPPELI

12,95

KAUPAN PÄÄLLE
GRILLIHIILET 2,5 KG!

PALLOGRILLI 14”
- Matala

13,95

-70%

Horse Power 

VESIPUMPPU
- 4-tahti
- 5,5 Hv
-Norm. 199,- 

KPL

169,-

NYT10,50

3 KPL 10,-
Plast Team

MUOVILAATIKKO

- 29 litraa, 4,95/kpl

MAKKARATIKKU
Teleskooppivarrella

3,95

Hyttysaerosoli á 2,95
Hyttyssavu á 3,95

Huittisten, Keikyän, Kiikoisten, 
Mouhijärven, Punkalaitumen ja 

Vammalan Seudun

Ensi 
viikolla 
tarvitaan 
taas verta

Verta tarvitaan potilai-
den hoitoon sairaaloissa 
ympäri vuoden, myös ke-
sän keskellä. 

Verivalmisteita tarvi-
taan jatkuvasti esimer-
kiksi leikkauksissa, syö-
päpotilaiden hoidossa 
ja onnettomuuksien va-
ralle. 

Veripalvelutoimis-
tot ovat auki normaa-
liin tapaan koko kesän 
ajan ja liikkuva veripal-
velu kiertää eri puolilla 
Suomea. 

Verta voi käydä luo-
vuttamassa jo ennen lo-
maa omalla paikkakun-
nalla tai lomalla vaik-
kapa mökkipaikkakun-
nalla. 

Tiistaina 29.6. verta 
voi luovuttaa Sastama-
lassa, Vammalan seura-
kuntatalolla kello 14-18.
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Tarjoukset ovat voimassa 23.-29.6.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

HÄIJÄÄ
puh. 010 836 8900
Ma-To 9-21, Pe 8-12 
La Suljettu, Su 12-18

HUITTINEN
puh. 010 836 8940
Ma-To 9-21, Pe 8-12 
La Suljettu, Su 12-18

www.saastomarket.com

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

Jacky 
JUGUPALA
4-pack 4x120 g
• metsämansikka

Taffel SILEÄT
PERUNA-
LASTUT
350 g

TIKAT
5 kpl

KROKETTIPELI
• 4 pelaajaa

Kotimaiset
GRILLIHIILET
2 kg

SYTYTYS-
NESTE
1 l

PALLOGRILLI
17”

Felix 
SALAATIN-
KASTIKKEET
375 g

Auran
SINAPIT
275 g

Myllyn Paras
LETTU- ja 
VOHVELI-
JAUHO
250 g

KAASUGRILLI
• 3 poltinta • takuu 12 kkJuhannus-Juhannus-

tarjoukset!tarjoukset!

Ingman Apetit
VANILJA-
JÄÄTELÖ
1 l

Valio
ARKIJUUSTO
1,25 kg

Suomalainen
RUUKKU-
SALAATTI

079
pkt
(0,79 l)

189
prk
(9,45 kg)
norm. 2,25

499
kpl
(3,99 kg)

049
pss

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

Olvi VIRVOITUS
JUOMAT 1,5 l

Olvi SIIDERI
4-pack 4 x 0,45 l
• mansikka-
   raparperi
• omena-päärynä1990

pack
(2,04 l)

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

799
pack
(3,99 l)

2323..-29-29..66..
KONSULENTIT HUITTINEN: 
To 24.6. Yläneen Perinneliha 9-16

Atria Atrilli
GRILLIMAKKARA
400 g

Pouttu
PORSAAN 
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
• marinoitu
• kerma-
   marinoitu 079

pkt
(1,98 kg)499

rs
KONSULENTIT HÄIJÄÄ: To 24.6. Linkosuon 
Leipomo 9-16, Arin Kalatuote 9-17 Pe 25.6. Arin 
Kalatuote 9-12

Arla Apetina
SALAATTI-
JUUSTO-
KUUTIOT
200 g

099
pack
(2,06 kg)

099
pss
(2,83 kg) 199

kpl

150
pkt

795
kpl

250
kpl
(1,25 kg)

199
plo

1490
kpl

199
plo
(5,31 kg)

119
kpl
(4,33 kg)
norm. 1,49

099
pss
(3,96 kg)

14900
kpl

Juhannuksen viettoon 
Säästömarketista

Sis.pantin 3,60. Tarjous voimassa 17.2.2010 alkaen. sis.pantin 0,80
Tarjous voimassa 12.5.–13.7.2010sis.pantin 0,40

TIKKATAULU
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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 010 229 0429
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 23.6.2010
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Poikkeuslupa kahdelle 
majoitusrakennukselle 
Ellivuoren hotellille
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunginhallitus myönsi 
poikkeusluvan Kiinteistö Oy Ellivuorel-
le kahden majoitusrakennuksen raken-
tamiseksi hotellitontille. Kaupunginhal-
lituksen mukaan ratkaisu täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslaissa asetetut edelly-
tykset poikkeamiselle.

Kiinteistö Oy Ellivuoren hakemus 
poikkesi asemakaavasta siten, että raken-
nukset tulevat rakennusalan ulkopuolel-
le, istutettavaksi määrätylle tontinosal-
le. Ratkaisu kuului kaupunginhallituksen 
toimivaltaan, ja rakennuslautakunta antoi 
asiassa lausunnon. 

Lautakunta esitti  poikkeusluvan 
myöntämistä.

Muistojen polku vie 
maailman tuuliin

Tali-Ihantalassa taistellut sotaveteraani 
kirjoitti kirjan elämänsä vaiheista. Sota 
ja vuodet Etelä-Amerikassa olivat Lau-
ri Kosken elämän korkeakoulu. Sodan 
melskeet johdattivat Kosken pois ”elä-
män valtatieltä, etsimään omaa reitti-
ään”, kuten mies itse asian ilmaisee. 
Sivu 10

Sastamalalle kehitetään
uutta brändiä

Sastamalan kaupungille työstetään parhaillaan 
uutta brändiä. Viime viikolla valittiin työryh-
mä työstämään tuoretta brändiä ja tekemään 
tutkimusta Sastamalan luomista mielikuvista. 
Viime viikkoisessa tilaisuudessa puhuttiin kii-
vaasti Sastamalan vahvuuksista. Useiden mie-
lestä kaupungin brändiksi sopisi kirja. 
Sivu 16

Kesäasukas, näin
saat Alueviestin

Alueviestin toimitukseen tulee päivittäin puhelui-
ta jakelualueemme kesäasukkailta, jotka haluai-
sivat lehden mökkinsä postilaatikkoon. Vamma-
lan Postin jakeluesimies Orvokki Lenkola opas-
taa, että kääntämällä postinsa kesäosoitteeseen 
lomailija saa myös Alueviestin. Toinen tapa 
toimia on tehdä rinnakkaisosoiteilmoitus, jo-
ka on ilmainen palvelu.  Sivu 19

Ruuantuotannon 
arvoa kasvattamaan

R
uoka-alan kasvu, kilpailukyky ja tulevaisuus perustu-

vat kuluttajien tarpeisiin vastaamiseen. Kulutuksen 

erilaistumisen ja kuluttajien muuttuvien tarpeiden 

ymmärtäminen edellyttävät uutta vuoropuhelua, yhteistyö-

tä ja kumppanuuksia kuluttajien, kaupan, ruokapalvelujen, 

teollisuuden ja alkutuotannon kesken. Nämä piirteet tuli-

vat keskeisesti esille, kun kansallista ruokastrategiaa pohti-

nut työryhmä luovutti Huomisen ruoka -raporttinsa maa- 

ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle viime perjan-

taina. Työryhmän puheenjohtajana toimi vuorineuvos Simo 

Palokangas Säkylästä.

Raportin mukaan viestintä ruokaan liittyvistä ominaisuuk-

sista, kuten alkuperästä ja vastuullisuuden eri ulottuvuuk-

sista, nousee yhä tärkeämmäksi. Kuluttajan toivomaa valin-

nanvaraa lisää luomuruuan, paikallisen ruuan ja pk-yritys-

ten tuotteiden pitäminen mukana tarjonnassa. 

Ilmastomuutos vaikuttaa ruuan tuotannon edellytyksiin eri 

puolilla maailmaa. Työryhmä katsookin, että ilmastomuu-

toksen vaikutukset meillä ja muualla, Suomen runsaat luon-

nonvarat ja erityisesti puhdas vesi sekä korkean tason osaa-

minen mahdollistavat ruuantuotantomme arvon kaksinker-

taistumisen tulevina vuosikymmeninä. 

Kasvu koostuu sekä viennin kasvusta että siirtymisestä kor-

keamman jalostusasteen tuotteisiin. Ilman kilvoittelua em-

me tähän pääse, sillä tavoitteeseen yltäminen edellyttää 

huolenpitoa luonnonvaroista sekä panostamista huippu-

luokan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen.

Alueellamme ruokastrategiaryhmän sanoma on poikkeuk-

sellisen hyvin omaksuttavaa tekstiä, sillä ruoka-alan tulevai-

suus ei täällä ole pelkästään kuluttajan ja alkutuottajan tu-

levaisuutta. Kauppa, ruokapalvelut ja elintarviketeollisuus 

ovat merkittävässä roolissa. Näiden lisäksi runsas kymme-

nen vuotta sitten perustettu Satafood Kehittämisyhdistys 

on tuonut alan kehityspalvelut tarjolle. 

Ruuantuotannon arvon kaksinkertaistamisessa riittää työ-

tä tuleviksi ajoiksi, mutta riittääpä sadosta korjattavaa myös 

ruokaketjun jokaiselle lenkille. Ei muuten hullumpi näky-

mä. Mutta eipä näiden vakavien asioiden kanssa kannata 

aina otsa rypyssä olla. Huittisissa heinäkuussa järjestettä-

vä Saparo Festari tekee pitäjää tunnetuksi ruoka- ja tapah-

tumakaupunkina, mutta onpa sillä tuhannen taalan paikka 

tuoda myös iloa ja myönteisiä ajatuksia koko ruoka-alalle. 

Se on hieno ja arvostettava asia, osa kansallista ruokastra-

tegiaa sekin.

Hannu Virtanen

Huittisten valtuusto 
hyväksyi teknisen toimialan 
talousarviomuutokset

  Liikenneselvityksiä tarvitaan osana 
 kaavoitusta Sahkossa ja keskustassa

Hannu Virtanen

Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 
maanantaina teknisen toimialan talous-
arviomuutokset kuluvalle vuodelle.  Val-
tuusto lisäsi kaavoitukseen 20 000 euroa 
sekä investointiohjelmaan liikennealueil-
le 25 000 euroa ja viemärilaitokselle 42 
000 euroa. Investointiohjelmasta poistet-
tiin Annalan laajennus ja 650 000 euron 
määräraha.

Sahkon kauppa-alueen 
liikenne selvitettävä
Sahkon kauppa-alueen liikenteellisistä 
vaikutuksista tulee laatia selvitys viimeis-
tään asemakaavoituksen alkuvaiheessa. 
Liikenneselvitys tarvitaan myös keskus-
tan osayleiskaavan laatimisprosessissa. 
Konsulttityönä laadittavan liikenneselvi-
tyksen kustannusarvio on 20 000 euroa. 

Kaupungilla on kiinteistökaupan esi-
sopimus liiketontin myymisestä Masku 
Kiinteistöt Oy:lle Sahkon alueelta. Liike-
rakentamisen toteuttaminen lisää liiken-
nekuormitusta alueen katuverkolla. 

Risto Rytin kadun ja Sahkonkadun se-
kä Lauttakylänkadun ja Risto Rytin kadun 
liikennejärjestelyjen suunnitteluun varau-
dutaan ennen tulevan liikerakennuksen 
käyttöönottoa. Jotta järjestelyt voidaan to-
teuttaa vuoden 2011 aikana, tulee suun-
nittelu käynnistää tämän vuoden puolel-
la. Kustannusarvio suunnittelulle on 25 
000 euroa. 

Manninmäestä 
tarve pumppaamolle
Manninmäen asuntoalueelta on kevään 
aikana myyty ensimmäinen niistä tonteis-
ta, joiden viemäröinti edellyttää uuden jä-
tevesipumppaamon rakentamista. Tontil-

le rakennettava asuinrakennus valmistuu 
vuosien 2010 ja 2011 vaihteessa. 

Pumppaamo mitoitetaan siten, että 
olemassa olevan vanhan asutuksen ja uu-
den rakentuvan asutuksen tarpeet huomi-
oidaan. Pumppaamon rakentamisen kus-
tannusarvio on 30 000 euroa. 

Jätevedenpuhdistamolle on hankittu 
kaksi uutta lietelavaa vuoden 2009 työ-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Lavat 
toimitettiin vuodenvaihteessa siten, et-
tä niiden kustannukset olisi voitu mak-
saa vuodelle 2009 varatuista investointi-
määrärahoista. Lavat eivät toimitettaessa 
kuitenkaan olleet sellaiset, että niistä olisi 
voitu lasku maksaa. Lavoja on tänä vuon-
na korjattu kahteen otteeseen ja lasku 
toimittajan tekemien korjausten jälkeen 
maksettu toukokuussa. Vuoden 2010 työ-
ohjelmassa aiheutuneita kustannuksia ei 
ole huomioitu. 

Maanhankinta 
jarruna Annalalle
Investointina talonrakennuspuolel-
la on Palvelukeskus Annalan laajennus- 
ja muutostyöt Vampulan terveysasemaa 
varten. Työ sisältää myös fysioterapiatilo-
jen sekä rakennuksen sprinklerjärjestel-
män rakentamisen. 

Hanke on yhdistymisavustuskohde, 
jolle investointiohjelmassa on varattu 650 
000 euroa. 

Kohdetta ei voida suunnitellulla tavalla 
toteuttaa enää vuoden 2010 aikana, kos-
ka toteutuksen edellyttämä maanhankin-
ta ei ole onnistunut. Mikäli maanhankinta 
ei etene jatkossakaan, palvelukeskus An-
nalan sprinklerjärjestelmän rakentamis-
ta valmistellaan laajennus- ja muutostöis-
tä erillisenä hankkeena. Toteuttamisvuo-
si olisi 2011. 

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö lämmin 
Kirjan Keskukselle

 Ministeri Stefan Wallin vastasi 
 edustaja Arto Satosen kysymykseen

Hannu Virtanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suhtautuu myönteisesti Kirjan 
Keskus -hankkeen tavoittei-
siin. Ministeriö voi tukea han-
ketta valtion talousarvion ra-
joissa kirjallisuuden edistämi-
seen varatuista määrärahoista, 
sanoo kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Stefan Wallin vastauk-
sessaan kansanedustaja Arto 
Satosen jättämään kysymyk-
seen, jossa tiedusteltiin, ai-
kooko hallitus tukea merkittä-
vää kansallista tehtävää varten 
perustettavan Kirjan Keskuk-
sen perustamista ja toimintaa.

Ministerin mukaan museo-
toiminnan tukeminen tapah-
tuu valtionosuusjärjestelmän 
kautta ja edellyttää, että museo 
täyttää laissa määritellyt edel-
lytykset ja että ministeriöllä 
on käytettävissä riittävä mää-
rä valtionosuuden perusteena 
käytettäviä henkilötyövuosia. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on hyväksynyt uusia museoi-
ta valtionosuuden piiriin pää-
sääntöisesti siinä järjestykses-
sä kun valtionosuuden edelly-
tykset ovat täyttyneet.

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön toimialalla hankkeen 
tavoitteet liittyvät sekä kirjal-
lisuuteen että museotoimin-
taan. Ministeriö onkin tuke-
nut hanketta kirjallisuuden 
edistämiseen varatuista mää-
rärahoista vuosina 2004-2009. 
Hankkeen tukeminen tätä 
kautta on jatkossakin mah-
dollista, ministeri lupaa.

Wallin myös mainitsee, että 
toiminnan varsinaisesti käyn-
nistyessä vuonna 2011 voi-

daan harkita myös toiminta-
avustustyyppisen tuen myön-
tämistä valtion talousarvi-
oon sisältyvien määrärahojen 
puitteissa. Hankkeen edusta-
jien esittämä rahoitustarve on 
kuitenkin huomattavasti suu-
rempi kuin ministeriön käy-
tettävissä olevat määrärahat.

Valtionosuuden piiriin 
pääseminen hidasta
Suomen kirjainsitituutin sää-
tiön edustajat ovat myös sel-
vittäneet mahdollisuutta saa-
da Kirjan Keskus - Kirjan 
Museo museoiden rahoitus-
järjestelmien piiriin. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö rahoit-
taa museotoimintaa valtion-
osuusjärjestelmän kautta. 

Valtionosuutena museoille 
maksetaan 37 prosenttia, val-
takunnallisille erikoismuseoille 
47 prosenttia yksikköhinnasta, 
joka kerrotaan museolle vahvis-
tetulla henkilötyövuosimääräl-
lä. Valtion talousarviossa mää-
rätään vuosittain käytettävis-
sä oleva henkilötyövuosimäärä. 

Museoiden toteutuneiden 
henkilötyövuosien määrä on 
kuitenkin esimerkiksi vuoden 
2010 valtionosuuslaskennassa 
ollut yli 500 henkilötyövuot-
ta suurempi valtion talousar-
vion mukaan käytettävissä ol-
leet 1 183 henkilötyövuotta. 
Ministerin mukaan tästä joh-
tuen uusien museoiden pääsy 
valtionosuuden piiriin on hi-
dasta ellei käytettävissä ole li-
sähenkilötyövuosia. Valtion-
osuuden edellytykset täyttä-
viä museoita, joita ei ole voitu 
hyväksyä lain piiriin, on tällä 
hetkellä noin kymmenen.

i-
-
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Kaupunki ja YIT solmivat 
maankäyttösopimuksen 
Kymppikorttelista

  Keskeinen liikekortteli saadaan vihdoin arvoiseensa käyttöön

Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunki solmii 
YIT Rakennus Oy:n kanssa 
maankäyttösopimuksen, jolla 
kaupunki sitoutuu laatimaan 
kaavanmuutoksen ja luovut-
tamaan keskustan kaupungin-
osan korttelissa 10 eli Kymppi-
korttelissa omistamansa maa-
alueet rakentamiseen. YIT 
puolestaan sitoutuu ostamaan 
tontit ja toteuttamaan uuden 
asemakaavan mukaiset raken-
nukset.

Pyrkimyksenä on, että kau-
punginvaltuusto voisi hyväk-
syä asemakaavanmuutoksen 
keväällä 2011. 

Kaupunki huolehtii kustan-
nuksellaan asemakaavanmuu-
toksen laatimisesta. 

Tarkoituksena on sijoit-
taa kaupungin korttelissa 10 
omistamalle maalle asuin- ja 
liiketilaa kaupungin keskei-
simmän liikekorttelin edel-
lyttämällä tehokkuudella, säi-
lyttää ja parantaa arvokkaita 
keskustan katunäkymiä, rat-
kaista  pysäköinnin ja huol-

toliikenteen ongelmia sekä 
muodostaa uutta, katunäky-
miä ehostavaa täydennysra-
kentamista. 

Vähintään kolme 
rakennushanketta
Asemakaava laaditaan sellai-
seksi, että alue voidaan toteut-
taa vähintään kolmena erilli-
senä rakennushankkeena. YIT 
aloittaa asemakaavoituspro-
sessin aikana rakennushank-
keiden suunnittelutyön. YIT 
osallistuu kaavanmuutoksen 
laadintaan antamalla käytös-
sään olevaa talonsuunnittelun 
asiantuntemusta kaavan laati-
jan käyttöön.      

Sopijapuolten tavoitteena 
on, että Kiinteistö Oy Lehti-
kulman kanssa päästään neu-
vottelutulokseen, joka johtaa 
yhteiseen kaavaratkaisuun ja 
mahdollisesti  sopimukseen 
alueen toteuttamisesta. Täl-
tä osin laaditaan tarvittaessa 
oma maankäyttösopimus.    

YIT sitoutuu rakentamaan 
omistukseensa tulevalle alu-
eelle asemakaavan mukaisesta 

rakennusoikeudesta 40 pro-
senttia kolmen vuoden kulu-
essa ensimmäisen kiinteistö-
kaupan tekemisestä ja 70 pro-
senttia kuuden vuoden kulu-
essa. 

Rakentamisvelvollisuu-
teen kuuluu lisäksi, että luo-
vutettavalle alueelle raken-
netaan toimitila- tai liike-
huoneistoja ja että näiden 
yhteenlaskettu kerrosala on 
vähintään puolet luovutet-
tavan alueen laskennallisesta 
katutason kerrosalasta. Tästä 
minimimäärästä vähintään 
kaksi kolmannesta on raken-
nettava katutasoon.   

Kaupunginhal l i tuksen 
asettama maankäyttötyöryh-
mä järjesti taannoin Kymppi-
korttelin alueesta luovutuskil-
pailun, jossa pyydettiin hin-
tatarjousten lisäksi suunni-
telmaa alueen maankäytöstä. 
Luovutuskilpailun perusteella 
maankäyttötyöryhmä kehot-
ti asian valmistelijoita neu-
vottelemaan maankäyttösopi-
muksesta YIT Rakennus Oy:n 
kanssa. 

Auramosta 
musiikki-
opiston 
rehtori
Huittisissa musiikkiopiston 
rehtorina toiminut musiikin 
maisteri Jouni Auramo on 
valittu Pirkanmaan musiik-
kiopiston rehtoriksi. Auramo 
aloittaa toimessaan 1.9.2010. 

Jouni Auramo on toiminut 
rehtorina vuodesta 1995, en-
sin Pielisen Karjalan musiik-
kiopistossa ja viimeiset kuu-
si vuotta Huittisten musiik-
kiopistossa. Hän on toiminut 
myös   muun muassa Lieksan 
vaskiviikoilla ja Tampereen 
Musiikkijuhlien toiminnan-
johtajana. Auramon pedago-
ginen vahvuusalue on nuori-
sopuhallinorkestereiden joh-
taminen. Hän on johtanut 
myös säkyläläistä Tuulimyllyn 
Puhaltajia. 

Pirkanmaan musiikkiopis-
tossa Auramoa houkutti ta-

lon vahva perinne ja rooli iso-
na toimijana musiikinopetuk-
sen kentällä. Häntä kiinnostaa 
erityisesti yhteismusisoinnin 
edistäminen.

”Sidosryhmäyhteistyö ja li-
säarvon hankkiminen perus-
toimintaan ulkopuolisen ra-
hoituksen avulla tulevat ole-
maan mielenkiintoisimmat 
haasteeni alkavalla rehtori-
kaudella”, kuvaa Auramo.

Vt. rehtorina lukuvuoden 
2009-2010 toiminut Timo 
Saarinen jatkaa apulaisrehto-
rina.

”Auramoa 

houkutti talon 

vahva perinne.

A L U E E N S A

K A T T A V I N
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Pirkanmaan maakuntahallitus päätti

Maakuntaeläimen 
nimi muuttuu 
valkohäntäkauriiksi
Pirkanmaan maakunta-
eläimen nimi muuttuu 
valkohäntäpeurasta valko-
häntäkauriiksi. Maakun-
tahallitus päätti nimen-
vaihdoksesta nisäkkäiden 
nimistötoimikunnan ni-
miehdotuksen mukaisesti. 
Liitto käyttää siirtymävai-
heessa rinnakkain uutta ja 
vanhaa nimeä: valkohän-
täkauris (entinen valko-
häntäpeura).

Maailman nisäkkäi-
den suomenkielisten ni-
mien nimistötoimikun-
ta antoi vuonna 2008 eh-
dotuksensa yhteensä 4629 
nisäkkään nimestä. Sen 
mukaan hirvieläimet ovat 
kolmessa ryhmässä: vain 
metsiemme suurin eläin 
hirvi on saanut pitää hir-
vi-nimen, samoin ainoas-
taan peura (poro) on saa-
nut pitää peura-nimen. 
Kaikki muut hirvieläimet 
ovat kauriita.

Ni m i s t ö t o i m i k u n -
nan mukaan suuri jouk-
ko niin lajien kuin myös 

sukujen ja jopa lahkojen 
nimistä on ollut harhaan-
johtavia. Tällä perusteella 
myös valkohäntäpeuran 
nimi on esitetty muutet-
tavaksi valkohäntäkau-
riiksi. Pirkanmaan liiton 
maakuntahallitus nime-
si valkohäntäpeuran Pir-
kanmaan maakuntaeläi-
meksi 28.1.1997. 

Nimistötoimikunnan 
jäsen, luonnontieteelli-
sen keskusmuseon eläk-
keelle jäänyt johtaja, pro-
fessori Juhani Lokki on 
suositellut uuden valko-
häntäkauriin nimen käyt-
töä Pirkanmaan maakun-
taeläimenä. 

Lokin mukaan uusia 
nisäkäsnimiä on jo otettu 
runsaasti käyttöön muun 
muassa oppikirjoissa. Uu-
sien nimien siirtyminen 
lainsäädäntöön kestänee 
useita vuosia. Sen vuok-
si on perusteltua siirtymä-
vaiheessa käyttää rinnak-
kain uutta ja vanhaa ni-
meä.

Antero Alenius teki tutkintapyynnön 
kunnanhallituksen jäsenen väitteistä

 Marja Vakkala syytti kirjeessään kunnanjohtajaa valehtelusta ja oman edun tavoittelusta 

 Marianna Langenoja 

Punkalaitumen kunnanjohtaja 
Antero Alenius on tehnyt po-
liisille tutkintapyynnön koski-
en kunnanhallituksen jäsenen 
Marja Vakkalan keväällä hal-
litukselle kirjoittamaa kirjettä. 

Kirjeen ensisijainen tarkoi-
tus oli esittää Punkalaitumella 
toimivan vastaanottokeskuk-
sen siirtämistä kunnan omaan 
hallinnointiin. Tällä hetkellä 
keskuksen toiminnasta vastaa 
Suomen Punainen Risti. 

Kirjeen lopuksi Vakkala il-
maisee pettymyksensä kun-
nanjohtajan tekemiin toimiin. 
Hän syyttää Aleniusta muun 
muassa valehtelemisesta vas-
taanottokeskuksen perusta-
misen ehdoista.  

Kirjeessä myös kritisoidaan 
Aleniusta ”Punkalaitumen 
kunnan itsenäisyyden myy-
misestä” Sastamalalle. ”On-
ko hän ajamassa kunnan vai 
omaa etuaan? Onko hän luot-
tamuksemme arvoinen vai pi-
täisikö hänen tilalleen valita 
uusi punkalaitumelaisuuteen 
vakavasti sitoutunut kunnan-
johtaja”, Vakkala kysyy kir-
jeensä päätteeksi. 

Aleniuksen mukaan syy-
tökset valehtelemisesta ja 

oman edun tavoittelemisesta 
ovat täysin perättömät. Hän 
pyytää poliisia tutkimaan asi-
aa kunnianloukkauksena sekä 
väärän tiedon antamisena. 

”Katson, että Vakkalan esi-
tyksessä ei ole kysymys julki-
seen virkaan liittyvästä tar-
vittaessa voimakkaastakin ar-
vostelusta, vaan paikkaan-
sa pitämättömien väitteiden 
ja vihjausten esittämisestä ja 
syyllistymisestäni valehte-
luun ja rikolliseen menette-
lyyn”, Alenius sanoo. Syyttäjä 
päättää syksymmällä, menee-
kö juttu oikeuteen saakka. 

Kunnanhallitus käsitte-
li kirjettä kokouksessaan 26. 
huhtikuuta, ja tuli siihen tu-
lokseen, ettei vastaanottokes-
kuksen siirtämisessä kunnan 
alaisuuteen ole tarpeeksi päte-
viä perusteluita.  

”Vuonna 2006 Punkalaitu-
melta lopetettiin vastaanotto-
keskus, jonka johtajana Vak-
kala toimi. Kun pari vuotta 
myöhemmin kunnalle ehdo-
tettiin uuden vastaanottokes-
kuksen perustamista Suomen 
Punaisen Ristin hallinnoima-
na, pidimme ideaa hyvänä. 
Ainoastaan Vakkala on asias-
ta toista mieltä”, Alenius selos-
taa taustoja. 

Kunnanjohtajan mukaan 
tapaus ei ole kuitenkaan vai-
keuttanut kunnanhallituksen-
hallituksen ilmapiiriä. 

Asukkailta toivotaan aktiivisuutta

Vieraslajit kuriin 
kummitoiminnalla 
Lounais-Suomessa
Ylimaakunnallinen, Sa-
takunnan ja Varsinais-
Suomen kattava vieras-
lajiprojekti jatkaa viime 
vuonna aloitettua vieras-
lajien torjuntaa Lounais-
Suomessa. Jättiputkien, 
kurtturuusun ja jättipal-
samin leviäminen pyri-
tään saamaan alueella 
hallintaan.

Satakunnan alueel-
la kemiallista jättiputki-
torjuntaa suorittaa Var-
sinais-Suomen ELY-kes-
kuksen oma torjuntatiimi. 
Haitalliset jättipalsami- 
ja kurtturuusuesiintymät 
kitketään talkoilla. Hei-
näkuun viimeisellä vii-
kolla (vko 30) järjeste-
tään jättipalsamin kitke-
mistalkoita. 

Esiintymien hävittä-
misen lisäksi hankkees-
sa organisoidaan kum-
mitoimintaa, järjestetään 
koulutus- ja tiedotusta-
pahtumia ja talkoita se-
kä ylläpidetään nettisivu-
ja ja tuotetaan esitteitä. 
Hankkeessa myös kokeil-
laan uusia torjuntamene-
telmiä. Vieraslajitorjuntaa 
markkinoidaan yrityksille 
ja yhteisöille virkistyspäi-
vän ohjelmaksi. 

Hanke tarjoaa 
tietoa ja apua
Hankkeen tavoitteena on 
löytää havaituille vieras-

lajiesiintymille kummeja. 
Kummina voi toimia esi-
merkiksi kunta, asukas- 
tai kyläyhdistys, urheilu-
seura tai koulu. 

Kummin tehtävänä on 
seurata esiintymien ti-
lannetta ja jatkaa torjun-
tatyötä niin kauan kun-
nes haitallisten lajien 
esiintymä on saatu hävi-
tettyä. 

Hanke tarjoaa kum-
meille tarvittavat tiedot 
haitallisten kasvien tun-
nistamisesta ja torjuntata-
voista sekä seurantamene-
telmistä. 

Hankkeen tavoittee-
na on lisätä ihmisten tai-
toa havaita, tunnistaa ja 
hävittää itse lähiympä-
ristönsä vieraslajiesiin-
tymiä. 

Hankkeessa luodaan 
vieraslajirekisteri, johon 
tallentuu tietoa vierasla-
jeilla turmeltuneista maa-
alueista, joiden maa-mas-
soja ja niissä piileviä sie-
meniä ei saa siirtää toi-
saalle. 

Hankkeen toiminta-
alueena on Satakunta ja 
Varsinais-Suomi ja se kes-
tää vuoden 2011 loppuun. 
Toteuttajana on Varsi-
nais-Suomen ELY-keskus. 
Hanke rahoitetaan Euroo-
pan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahaston 
kautta. 

Pirkanmaan laajakaistahanke 
käyntiin Punkalaitumelta

  Hanke turvaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden 
 liittyä huippunopeaan tietoliikenneyhteyteen. 

 Alueviesti

Pirkanmaan laajakaistahanke 
käynnistyy Punkalaitumelta. 
Tarkoituksena on rakentaa vii-
meistään vuoden 2011 aikana 
Punkalaitumelle 44 kilomet-
riä runkoverkkoa. Runkover-
kon valmistuttua Punkalaitu-
men hankealueiden asukkailla 

on mahdollisuus hankkia no-
pea 100/100 Mbit/s laajakais-
tayhteys. Käyttäjän osaksi jää 
maksaa liittymismaksut enin-
tään kahden kilometrin verk-
koyhteyden rakentamisesta 
ja liittymän käytöstä aiheutu-
vat normaalit kuukausimak-
sut. Käyttäjällä on mahdolli-
suus valita omien tarpeiden-

sa perusteella myös yhteyden 
nopeus.

Pirkanmaan laajakaista 
hanke on osa valtakunnallista 
Laajakaista kaikille -hanket-
ta. Hankkeen tavoitteena on 
vuoden 2015 loppuun men-
nessä taata kansalaisille tasa-
arvoiset mahdollisuudet liit-
tyä huippunopeaan tietolii-

kenneyhteyteen riippumatta 
asuinpaikasta. Tavoitteena on, 
että 99 prosenttia vakituisista 
asunnoista, yrityksistä ja julki-
shallinnon organisaatioista on 
tuolloin enintään kahden kilo-
metrin etäisyydellä valokuitu-
runkoverkosta. 

Hallitus on päättänyt val-
tion maksaman laajakaistatu-

en jakautumisesta maakuntien 
kesken. 

Pirkanmaan osuus valtion 
maksamasta tuesta on 945 000 
euroa. Tuen kohteena on no-
peiden laajakaistapalveluiden 
tarjontaan soveltuvan viestin-
täverkon suunnitteleminen ja 
rakentaminen sekä edistyksel-
listen viestintäpalveluiden tar-
jonta viestintäverkkoon liitty-
ville loppukäyttäjille. 

Julkinen tuki on haettavis-
sa elokuun puoleenväliin as-
ti, minkä jälkeen Pirkanmaan 
liitto valitsee verkon rakenta-
jan. 

Punkalaitumen kunta päät-
tää kunnan osallistumises-
ta hankkeen rahoitukseen ja 
hankkeen toteuttaja voi jät-
tää hakemuksen valtiontuesta 
Viestintävirastoon.

Yleisötilaisuuksien turvallisuus 
tehovalvontaan Saspen alueella

  Tarkastuksia tehdään sekä yllättäin että ennalta sovittuina 

 Alueviesti

Yleisötilaisuuksien turvalli-
suus on tänä kesänä Tukesin  
valtakunnallisena valvonta-
projektina. Tämän projektin 
tiimoilta ympäristöterveyden-
huolto on sopinut poliisin ja 
pelastuslaitoksen kanssa tar-
kastavansa yhdessä yleisö-
tilaisuuksia Saspen alueella. 
Tarkastukset voivat olla en-

nen yleisötilaisuutta pidettä-
viä viranomaisten ja järjestäji-
en yhteispalavereja ja varsinai-
sia tarkastuksia yleisötilaisuu-
den aikana. 

Tarkastuksia tehdään sekä 
yllätys- että ennalta sovittuina 
tarkastuksina.

Yleisötilaisuuksien turvalli-
suuden tehovalvonnassa ovat 
Saspen alueelta mukana Sas-
tamalan, Kokemäen ja Kan-

kaanpään poliisit, Satakunnan 
ja Pirkanmaan pelastuslaitok-
set sekä ympäristöterveyden-
huolto.

Tukes muistuttaa, että ylei-
sötilaisuuden turvallisuudes-
ta vastaa tilaisuuden järjes-
täjä. Turvallisuuden kannalta 
tärkeitä ovat mm. turvallisuus-
johtamiseen, pelastusvalmiu-
teen, järjestyksen ylläpitoon, 
elintarvikkeisiin, yleiseen hy-

gieniaan ja liikenteeseen liit-
tyvät asiat. 

Tilaisuuden järjestäjän on 
tehtävä etukäteen poliisille 
yleisötilaisuusilmoitus, minkä 
perusteella poliisi antaa tar-
vittaessa määräyksiä turvalli-
suusjärjestelyistä.  Pelastuslai-
tos puolestaan kiinnittää huo-
miota mm. alueeseen ja sen 
ympäristöön, pelastusreittei-
hin, poistumisteihin, evaku-

Vain vähäisiä levähavaintoja Pirkanmaalla
Kesän leväseurannan kol-
mannella viikolla Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen tie-
toon tuli kolme vähäistä 
sinilevähavaintoa. Leväseu-
rannan vakituiset havainto-
paikat olivat miltei levättö-
miä, ainoastaan Pyhäjärvel-
lä Kranstolpan uimarannalla 

Pirkkalassa havaittiin vähän 
sinilevää. Varsinaisen levä-
seurannan ulkopuolelta il-
moitettiin ELY-keskukseen 
kaksi sinilevähavaintoa. Ori-
vedellä Längelmäveden Kol-
jonselällä ja Valkeakoskel-
la Vanajavedellä Sääksmäen 
sillan läheisellä rannalla ha-
vaittiin vähän sinilevää.

Sinileväesiintymiä ei ole 
vielä juurikaan päässyt muo-
dostumaan kuluvana kesänä. 
Alkukesän sää on ollut vaih-
televa ja epävakainen. 

Tuulisissa olosuhteissa le-
vät eivät pääse nousemaan 
pintaan eivätkä kasaantu-
maan levälautoiksi suojaisiin 
rantavesiin, vaan levät ovat 

sekoittuneena suuriin vesi-
massoihin. Lisäksi pintave-
det ovat edelleen melko vii-
leitä lämpötilan vaihdellessa 
13-17 asteen välillä. 

Sinilevien mahdolli-
set runsaammat esiintymät 
ajoittuvat yleensä heinä-
kuulle.

Myös elokuussa voi esiin-
tyä runsaampia sinileväku-
kintoja, jos leville suotuisa 

lämmin ja tyyni säätyyppi 
vallitsee.

Pirkanmaan ELY-keskus 
julkaisee alueellisesta levä-
tilanteesta tiedotteen joka 
viikko aina torstaisin elo-
kuun loppuun saakka. Le-
vähavaintoihin liittyvissä 
asioissa yksityishenkilöt voi-
vat ottaa myös suoraan yh-
teyttä Pirkanmaan ELY-kes-
kukseen.

ointiin ja kaasun, tulen se-
kä muiden erikoistehosteiden 
käyttöön.   Viranomaiset val-
vovat myös järjestäjän teke-
mää riskien arviointia ja toi-
mia onnettomuuksien ennal-
taehkäisemiseksi.

Yleisötilaisuuksien valvon-
taprojektiin liittyviä tarkas-
tuksia tehdään syyskuun 2010 
loppuun saakka. Tarkastuk-
sissa puututaan tilaisuuksissa 
mahdollisesti esiintyviin vaa-
roihin.   Tavoitteena on myös 
kehittää viranomaisyhteistyö-
tä ja yleisötilaisuuden tarkas-
tamiseen liittyviä rutiineja se-
kä selkeyttää viranomaisten 
välistä työnjakoa. Tukes ra-
portoi tulokset vuoden 2010 
lopussa. Juhannusraveihin 

Kokemäelle
Kokemäellä järjestetään 
perinteiset juhannusra-
vit lauantaina 26.6. kello 
15.00 ja sunnuntaina 27.6. 
kello 13.00 

Kokemäen juhannusra-
vit on kautta Suomen tun-
nettu ja suosittu tapahtu-
ma. Viime vuonna kävi-
jöitä oli lähes 6000. Spon-
sorisopimuksen ansiosta 

lauantain nopeimmalle on 
tarjolla jopa 5000 euroa. 
Kivikylän mailin ensim-
mäinen palkinto on 4000 
euroa ja rataennätyksestä 
maksetaan 1000 euroa li-
sää. Sunnuntaina on uu-
tena lähtönä Emil Ceder-
creutzin muistolähtö, jos-
sa yhteistyössä on muse-
osäätiö. 

Punkalaitumen kun-
nanjohtaja Antero 
Alenius.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU:
Nuppu Päivikki Kyrkkö Kiikka, 
Senni Kerttu-Liisa Siuko, Santtu 
Juhani Kanerva, Petteri Edvard 
Pyykönen (Mouhijärvi), Elmeri 
Onni Akinpoika Järvinen (Tur-
ku Maaria).
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Mika Juhani Lahtinen (Keikyä) 
ja Suvi Tuulia Mäkinen (Kei-
kyä), Jari Tapio Toivo ja Mervi 
Johanna Ikonen (Punkalaidun).
KUOLLUT:
Helmi Esteri Lyytikäinen 93 v., 
Sylvi Rakel Hannola 91 v. (Kiik-
ka), Viljo Ilmari Leppänen 90 
v. (Suodenniemi), Tyyne An-
nikki Ojala 89 v., Raita Annik-
ki Peltonen 79 v. (Keikyä), Ka-
lervo Huuhka 78 v. (Suodennie-
mi), Tauno Mikael Kuusisto 78 

Vauvauutisia
Reija Laamanen ja Mikko 
Peuraniemi Sastamalasta 
ovat saaneet tyttövauvan 
11.5.2010 VAS:ssa Vamma-

lassa.

Janette ja Teemu Lintunen 
sekä sisarukset Jere 6 v. ja 
Jesper 4 v. Sastamalasta 

ovat sasaneet poikavauvan 
8.6.2010 VAS:ssa Vammalassa.

Mari Helisevä ja Jouko 
Pajamäki Sastamalan Kiikasta 

ovat saaneet poikavauvan 
7.6.2010 VAS:ssa Vammalassa.

v. (Kiikka), Matti Yrjö Järvelä 76 
v., Ilkka Henrikki Maijala 70 v., 
Anita Viola Alanen 76 v. (Lem-
päälän srk). 

Kellot kutsuvat kirkkoon
La 26.6. Juhannuspäivä. Messu, 
Tyrvään kirkko klo 10, Hautala, 
Tuori, Inkeroinen. Messu, Sam-
maljoen kirkko klo 19, Jokinen-
Lundén, Vuoristo.
Su 27.6. Messu, Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkko klo 10, Airas-Lai-
tila, Tuori, Mattila A. Iltaharta-
us, Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
ko klo 18, Jokinen-Lundén.
Kokoonnumme yhteen
To 24.6. Hengellisten laulujen 
ilta Terttu ja Osmo Alakoskella 
(Punkalaitument. 1571) klo 18.
Pe 25.6. Juhannusjuhla, Vam-
malan srk-talon ranta klo 18.
Kappeliseurakuntien palvelutoi-
mistot suljettu 28.6.-22.8.

Hautauksiin ja kirkollisiin toi-
mituksiin liittyvissä asioissa 
palvelee Sastamalan seurakun-
nan kirkkoherranvirasto (Aitta-
lahdenk. 12), avoinna ma-to klo 
9-13.30, pe klo 9-13.30 ja klo 15-
17, p. 03-5219090.

Karkun kappeliseurakunta
La 26.6. Juhannuspäivän messu, 
Sastamalan Pyhän Marian kirk-
ko klo 10, Myllymäki, Vuoristo, 
kappelikuoro.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 23.6. Kappeliseura Rukous-
huoneella (Vakint.) klo 19.
La 26.6. Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus, Leiriaho (Hal-
meent. 26) klo 10, Pihlajamaa, 
Mattila A, kirkkokahvit, Kei-
kyän kappelista kuljetus Lei-
riaholle, ilm. viim. 24.6. p. 03-
5219093.

Kiikan kappeliseurakunta
La 26.6. Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus, Leiriaho klo 
18, Pihlajamaa, Mattila A, kirk-
kokahvit, jos satut omistamaan 
kansallispuvun, puethan sen 
päällesi tullessasi jumalanpal-
velukseen!

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

La 26.6. Juhannuspäivän mes-
su, Mouhijärven kirkko klo 10, 
Jokinen-Lundén, Koikkalainen.
Su 27.6. Metsäkirkko, Otamus-
sillan ranta (Salmi, Otamussil-
lant. 75) klo 19, Reijo Arkki-
la, sambialainen pastori Robert 
Kaumba, Hautala, Vuoristo.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

La 26.6. Juhannuspäivän messu, 
Suodenniemen kirkko klo 13, 
Jokinen-Lundén, Koikkalainen.
To 1.7. Ulkoilupäivä Heikkiläs-
sä klo 12.30, tule ulkoilukave-
riksi!, lisätiedot diakoni p. 050-
3149043.

Nuoret ja nuoret aikuiset
Ke 23.6. Höntsäilyfutista Kaali-
saaren kentällä klo 19.30.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

27.6. klo 18 Jumalan kohtaami-
sen ilta. Miika Halonen.
29.6. klo 19 Lähetysrukousilta. 
Raila ja Mika Koukku. 
Kirpputori Valonpilkku avoin-
na ti-to 10-17 Pikkusuonkatu 5 
A:ssa. Juhannuksena kirpputori 
on suljettuna.
Lähde Suomen Vapaakirkon ke-
säjuhlille Helsinkiin linja-autol-
la päiväksi la 3.7. Matkan hin-
ta noin 20-30 euroa henkilöl-
tä. Ota yhteys pian Hannu Ve-
saseen 044-5133540.

VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Pe 25.6. klo 20 Juhannusaatto-
seurat, Mäki-Soinilla, Päivö Par-
viainen, Markus Malmivaara, 
musiikki Katriina Mäki-Soini ja 
Aino Silveri sekä Antero Forss. 
Kahvi ja makkaratarjoilu
La 26.6. klo 18 messu, Karkun 
evankelinen opisto, Jari Ranki-
nen, saarna Markus Malmivaa-
ra, mikäli sää sallii messu on lei-
rikirkossa opiston rannassa.
Ti 6.7. klo 18.30 Sanan ja ruko-
uksen ilta Huittisissa srk-talolla, 
Helena-salissa.
Retki KL-päiville la 3.7. Huit-
tisten linja-autoasema 06.45, 
Keikyä  Uimahallin parkk klo 
7, Kiikka Uimahalli klo 7.15, 
Vammala srk-talo klo 7.30 (il-
moittaudu 040-7569920 iltai-
sin). Matkan hinta 15 euroa.

SLEY VAMMALA
Pe 25.6. klo 18 juhannusjuhla 
Sastamalan Illossa Poutalan pi-
hapiirissä. Puheita Reino Toik-
ka, Olavi Ryömä, Joel Vuorinen, 
musiikkia Keijo Vättö, juonto 
Seppo Laaksonen. Kokko, kah-
vit ym. tarjoilua. Klo 21 mes-
su Illon rukoushuoneessa, toi-
mittaa Jari Rankinen. Klo 22.30 
Konsertti nuorille, PARK7, Pou-
talan pihassa.
La 26.6. klo 18 messu Karkun 
ev. opistolla, sään salliessa ran-
nan leirikirkossa, toimittaa Ja-
ri Rankinen ja Markus Malmi-
vaara. 
Su 27.6. klo 13 kesäjuhla Lut-
her-talossa, mukana Jari Nur-
mi ja Jari Rankinen, musiikkia, 
Sirkka-Liisa Uusi-Rintakoski, 
Kannelmiehet. Kahvitarjoilu.
To 1.7. klo 13. lähetysjuhla Lut-
her-talossa, mukana Thomas 
Asiago Keniasta, Robert Kaum-
ba Sambiasta, Reijo Arkkila, 
srk:n laulupiiri, Kannelmiehet. 
Kahvitarjoilu. Kutsuu Leo. Ter-
vetuloa! 

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

Ke-su 23.-27.6. Helluntaiherä-
tyksen juhannuskonferens-
si Keuruulla Iso Kirja –opistol-
la. Tiedot ohjelmasta ja suoris-
ta kuvalähetyksistä os. www.
juhannuskonferenssi.fi. Bus-
si konferenssiin lähtee Hellun-
taikirkon pihasta la 26.6. klo 7. 
Ilmoittautumiset ensi tilassa p. 
0400-336183/Kuusisto. 
Ke 30.6. klo 18 ylistyksen ja 
yhteyden ilta. Klo 19 rukousil-
ta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 23.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7.
Su 27.6. klo 13 rukoustilaisuus, 
klo 14 Elämän lähteellä. Leo Sa-
lo, Jarmo Haavisto, ehtoollinen.

Ma 28.6. klo 19 rukousilta. Te-
ro Harjula.
Ke 30.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Timo Sepällä, Kalliotie 1 B 18.

Mouhijärvi
Juhannusjuhlat keuruun iso kir-
jassa 23.-27.6.
Ke 30.6. klo 19 sanan ja ruko-
uksen ilta.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Samu Hugo Oskari Jokinen.
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Veli-Matti Juhani Palojoki ja Sa-
tu Johanna Rinne.
KUOLLUT: 
Katri Alisa Vainio 86 v., Paavo 
Samuli Salonen 85 v.

Pyhäpäivät:
La 26.6. Klo 10 Juhannuspäivä-
nä kansanlaulukirkko Huittis-
ten kirkossa, Herranen ja Hon-
kanen.
Su 27.6. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Herranen, Salenius 
ja Honkanen. Mommolan srk-
piiri avustaa. Klo 18 Messu 
Huhtamon kirkossa, Herranen 
ja Honkanen.
Viikkotilaisuudet:
Ke 23.6. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puol., takka-
huone. Klo 19 Kesäillan harta-
us Ympäristöpuistossa (sateel-
la kirkossa), järj. Nuorisotyön 
johtokunta.
Ti 29.6. Klo 18 ”Kenet minä lä-
hetän?” – konsertti lähetystyön 
hyväksi Birgitta-salissa, muka-
na Benjamin Lehtinen, Sinna-
mari Iso-Rautio, Marika Läh-
teenmäki, Noora Markki-Borda 
ym. Kahvitarjoilu. Klo 18 Nais-
ten saunailta Ylistenrannassa, 
hartaus Pirjo Vihlman, kahvit, 
makkaranpaistoa (omat mak-
karat mukaan). Klo 18.30 Kan-
sanlähetyksen ilta Kaila-salissa.
Ke 30.6. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 18 Pihaseurat Ee-
va-Liisa ja Veikko Kortelahdel-
la, Hiukkamäenk. 8, muk. Reijo 
Arkkila, Th omas Asiago ja Ro-
bert Kaumda Keniasta, Matti 
Rusama, Ilpo Vuorenojan yhtye.
Tulossa:
Pe 16.7. Retki Vivamon Raa-
mattukylään, lähtö linja-auto-
asemalta klo 7.30, matkan hinta 
(sis. matkat, raamattukylän pas-
si, ateria ja kahvi): aikuiset 43 e, 
3-12-vuotiaat 28 e. Tied. ja ilm. 
2.7. mennessä Satu Nissiselle p. 
0400-228280. Järj. Huitt. seura-
kunnat ja Huitt. seud. Krell.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

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. Anneli Salenius, Sirpa 
Honkanen ja Anne Luusua lau-
lattavat kesäisiä lauluja.
La 26.6. Klo 19 Juhannuspäivä-
nä vanhan kirkon paikalla sa-
najumalanpalvelus, Herranen, 
Honkanen. Ilkka Hosike ker-
too vanhan kirkon historiasta, 
tänä vuonna 420-vuotisjuhla-
vuosi (sateella jumalanpalvelus 
on kirkossa).
To 1.7. Klo 19 Suven säveliä – 
lähetyksen yhteislauluilta Toi-
vo ja Kyllikki Arolan pihassa, 
Vampulant. 116, Lähteenmäki 
ja Honkanen.
Su 4.7. Kesäasukkaiden suun-
nittelema kirkkopyhä, klo 11.30 
kokoontuminen OP:n park-
kipaikalla jossa veneilijöiden 
ja pyöräilijöiden siunaus, klo 
12 kirkkovenesoutu Sallilasta 
Norrin rantaan jossa n. klo 13 
jokijumalanpalvelus, kalasop-
paa ym. ohjelmaa.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

Su 27.7. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Viljo Lindeman.
Ma 28.6. klo 12 Rukoushetki, 
klo 19 Rukouksen ja ylistyksen 
ilta.
Ti 29.6. klo 12 Rukoushetki, klo 
19 Rukouksen ja ylistyksen ilta.
Ke 30.6. klo 12 Rukoushetki, klo 
19 Rukouksen ja ylistyksen ilta.
To 1.7. klo 12 Rukoushetki, klo 
19 Rukouksen ja ylistyksen ilta.
Pe 2.7. klo 12 Rukoushetki, klo 
18.30 Rukousilta Anita Ruusu-
maalla, Puistokuja 4.
Su 4.7. klo 11 Jumalanpalvelus, 
HPE, Rainer Lindeman.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 23.6. Lauluhetki tk:ssa klo 
18. Osallistutaan rukoukseen 
Israelin ja Suomen psta klo 18 
srk-keskuksen takkahuoneessa. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis.
La 26.6. ja su 27.6. ei tilaisuuk-
sia. Rauhallista keskikesän juh-
laa!
Ma 28.6. Vanhimmiston ko-
kous klo 16.30. Rukousilta klo 
19, Bruce Grant.
Ti 29.6. Osallistutaan klo 18 
”Kenet minä lähetän 2”- kon-
serttiin srk-keskuksessa, kahvi-
tarjoilu lopussa, kahviraha Es-
panjaan lähetystyöhön lähtevi-
en Sinna-Marin ja Marikan tu-
kemiseen.
Ke 30.6. Mm. lastenleiripalaveri 
klo 19 Mattelmäen mökillä. Ter-
vetuloa!
Huom! La 3.7. Sastamalan va-
paasrk. järj. bussimatka Vapaa-
kirkon kesäjuhlille Helsinkiin, 
lähtö Huittisista klo 7, paluu su 
klo 00.30, hinta 20-30 e, tied. ja 
ilm. viim. 23.6. Hannu Vesasel-
le, 044-5133540.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Helvi Marjatta Hipeli e. Rosen-
vall 85 v. ja Lauri Viljami Lai-
ne 82 v.
KASTETTU:
Severi Pekka Juhani Santala ja 
Jaajo Heikki Tapani Mäki.

Juhannusaatto pe 25.6. Juhan-
nusjuhlat Aittakarissa klo 18. 
Iloista aattoillan ohjelmaa kai-
kenikäisille. Kahvi, makkaran-
paistoa, arvontaa, saunomis-
mahdollisuus. Linja-autokulje-
tus klo 17 Tuohitori-linja-au-
toasema-Vuollekoti. Kyytiin 
pääsee myös matkan varrelta. 
Paluukuljetus Aittakarista klo 
21. Edestakainen kuljetus vii-
si euroa. Tervetuloa viettämään 
suven juhlaa!
Juhannuspäivä 26.6. Messu 
klo 10, Pirkko Järvinen, Veik-
ko Ruusuvuori, kanttorina Pau-
la Tuomisto.
Su 27.6. Luomakunnan sun-
nuntai. Sanajumalanpalvelus klo 
10, Pirkko Järvinen, kanttorina 
Toivo Kokko.
Ma 28.6. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk-keskuksessa klo 18.
Ke 30.6. Kaikille avoin saunailta 
Aittakarissa klo 18-20, iltaharta-
us klo 20, Sanna Juhela.

Seurakuntatietoja

Su 4.7. Konsertti Kokemäen 
kirkossa klo 18, Selloduo Anna-
maaria ja Olli Varonen.
Ti 13.7. Isovanhempien ja las-
tenlasten leiripäivä Aittakarissa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
2.7 mennessä p. 040-7694264/
Tiina.
Muuta: 
Uusina pappeina ovat aloitta-
neet 13.6. Pirkko Järvinen (p. 
044-3250103) ja Jorma Ojala (p. 
040-7734369). Vt. kirkkoherra-
na 17.6. alkaen on Veikko Ruu-
suvuori (p. 040-8401762). Dia-
koniatyöntekijöiden vastaanotot 
kesällä:Kokemäellä ma ja to klo 
9-10 p. 02-5464410, Kauvatsalla 
ke klo 9-11 p. 02-5561126. Mui-
na aikoina sopimuksen mu-
kaan. Diakoniatyöntekijät ovat 
Tiina Kulha-Hynninen p. 040-
7694264 ja Johanna Salmi p. 
040-8348023.

Kauvatsan alue:
Juhannuspäivä 26.6. Messu klo 
18, Veikko Ruusuvuori, Paula 
Tuomisto. Kirkkokuoro.
Su 27.6. Luomakunnan sun-
nuntai. Sanajumalanpalvelus 
klo 18, Pirkko Järvinen, Paula 
Tuomisto.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Juhannuspyhinä ei tilaisuuksia!
Ke 30.6. klo 18.30 Ylistyksen ja 
rukouksen ilta: Ilmari. Olet sy-
dämellisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLUT: 
Liisa Lehtinen 89 v. 

Pe 25.6. Poikkeuksellisesti ei lä-
hetystoria! Klo 19 Juhannusaat-
to Suvirannassa, tarjoilua, ohjel-
maa, arpajaiset lähetystyön hy-
väksi. 
La 26.6. klo 10 Juhannuskirkko. 
Su 27.6. klo 10 Messu. 
Ke 30.6. klo 13 hartaus Ilolassa. 
Pe 2.6. klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla. 
Vuosilomilla: 
Khra Vähäkainu  28.6.-27.7. 
vs. rov. Tauno Wikström. Dia-
konissa Irja Ruusuvuori 28.6.-
6.8. Kanttori Sirpa Maja-Lähde-
korpi. Tp Pekka Elomaa 17.6.-
4.7. Lastenohj. Lea Nieminen 
1.7.-10.8.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke 23.6. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta.
Pe 25.6. klo 19 Nuorten aikuis-
ten tapaaminen Järvenpäässä.
Su 27.6. Ei kokousta.
Ma 28.6. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke - pe 30.6.-2.7. klo 19 Teltta-
kokouksia Huikkalan pihassa, 
mukana Meri-Porin lauluryhmä.
Su 4.7. klo 12 Veikko Manninen 
seurantalolla. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Lilli Hilma Matilda Loisko. 

Kirkkokuoron harjoitukset ke-
säaikana torstaisin klo 18.
Ke 23.6. klo 18 virsilauluilta kir-
kossa.
La 26.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus, Ala-Paavola, Toivonen, 
kesäkirkkokahvit kirkon etei-
sessä.
Su 27.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus; Ala-Paavola, Toivonen.
Ke 30.6. klo 18 virsilauluilta kir-
kossa.

Fotokata.

Emilia os. Nordenswan 
ja Veikko Ruokonen.
Vihitty 29.05.2010 
Hattulan kirkossa.

Hääiloa

Valokuvaamo STUDIO-86, Vammala. 
Laura os. Nissinen ja 
Marko Rantahalvari,
Vihitty 30.4.2010
Kiikoisten kirkossa.

Kuolleita
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Hautauspalvelut

HAUTAKIVET
• UUDET KIVET
• LISÄNIMET
• KULTAUKSET YM.  
 ENTISÖINNIT
• OIKOMISET YM.  
 HUOLLOT

T. SUOMINEN OY
HEINOONTIE 345 VAMMALA
TIMO SUOMINEN 050-535 5506

Su 4.7. klo 10 messu; Ojansivu, 
Hämäläinen, kesäkirkkokahvit 
kirkon eteisessä.

Nuoret: 
Ke 23.6. klo 18 nuorten ilta Vin-
tillä (seuriksen yläkerta) Num-
misen Sinin johdolla.
Kirkkoherra Hautala lomalla 
21.6.-20.7.

Punkalaidun
KUOLLUT:
Saima Sylvia Heinonen 94 v.
KASTETTU: 
Veeti-Iiro Veijo Olavi Seppä, 
Benjamin Charlie Munkham-
mar (Tukholman suom. srk.) 

To 24.6. klo 8-12 lähetyksen to-
rikahvila torilla. 
Pe 25.6. klo 18 juhannusaaton 
tilaisuus Museolla, srk:sta mu-
kana Tulkki ja Ketonen. 
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän 
jumalanpalvelus kirkossa (Karo, 
Ketonen). Virret: 571; 135; 259; 
574:1-; 462. Klo 17 kansanlau-
lukirkko ja ehtoollinen Halki-
vahan kirkossa (Urjala hoitaa). 
Su 27.6. klo 18 kansanlau-
lukirkko leirimajalla (Tulk-
ki, Ketonen). Lauluvihkot jae-
taan paikan päällä. Kirkkokah-
vit. Huom! Ei jumalanpalvelus-
ta kirkossa! 
Ma 28.6. klo 19 virsiä ja peli-
mannisoittoja kirkossa, esiinty-
jinä Temppelimannit. 

To 1.7. klo 8-12 lähetyksen to-
rikahvila torilla. Klo 13-15 hei-
näpäivien vanhusten toiminta-
päivä Pakarin kodalla, srk:sta 
mukana Karo.  Klo 18.30 kirk-
koneuvoston kokous pappilassa. 
Su 4.7. klo 10 sanan jumalanpal-
velus kirkossa (Karo, Ketonen). 
Klo 14 mökkihartaus Hilkka 
Kempillä, Puuhamaassa, Teinie-
mentie 135, srk:sta mukana Karo.

Köyliö
KUOLLUT:
Hellin Fredriikka Heinonen e. 
Sepponen e. Tossavainen Vuo-
renmaasta 81 v., Liisa Kaarin 
Maunu e. Yski Säkylän seura-
kunnasta 74 v.  

La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän 
sanajumalanpalvelus kirkossa, 
rov. Veijo Järvinen, kantt. Juk-
ka Saarni. Järvisalin kesäkahvio 
klo 11-15.
Su 27.6. klo 10 messu kirkossa, 
rov. Veijo Järvinen, kantt. Juk-
ka Saarni. Järvisalin kesäkahvio 
klo 11-15.
La 3.7. klo 19 Köyliö-päivien 
konsertti kirkossa, Vesa Alare, 
Jukka Keskitalo, Ahti Laine.
Su 4.7. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa Köyliön kunta. 
Järvisalin kesäkahvio klo 11-15.
Lomat:
Seurakuntamestari Harri Pusa 
vuosilomalla 21.6.-24.7. sijaise-
na Pekka Lehtiö p. 044-5876325. 
Diakonissa lomalla 28.6.-18.7.

Säkylä
KASTETTU: 
Jemina Kristiina Maarit Saari-
nen.
KUOLLUT: 
Heimo Ilmari Suutari 60 v. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ke 
23.6. klo 9-13.30.
Pe juhannusaattona  25.6. klo 
18 Miikka Jokitalon kellotapu-
lista soitetun iltasoiton jälkeen 
kahvit ja pieni ohjelmahetki 
seurakuntatalolla, Nieminen  

La juhannuspäivänä 26.6. klo 
10 messu kirkossa, Nieminen, 
av. Isotalo, Junnila, alkoholiton 
viini
Su 27.6. klo 18 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Isotalo, Junnila
Lähetystyö: 
Lähetyksen juhannustori toril-
la to 24.6. klo 8-12. Karjalan-
piirakoita, munkkeja ja arpo-
ja. Lahjoituksia vastaanotetaan 
aamulla torilla ja kirkkoher-
ranvirastossa sen aukioloai-
koina.

Ma 28.6. klo 17.30 naisten sau-
nailta Pihlavassa
La 3.7. klo 18 kirkontornisoitto 
Tomi Hulmi
Su 4.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus, Isotalo, Perko. Ko 20 Suvi-
ilta soi kirkossa , laulamme toi-
vevirsiä, Perko
Kirkkoherranvirasto avoinna 
28.6. – 25.7. välisen ajan ma, ke 
ja pe klo 9-13.
Lomalla ja vapailla: 
Kappalainen Ismo Nieminen 
28.6. – 25.7.

Kansanlaulukirkko 
Leiriaholla
Juhannuspäivänä 26.6. 
kello 10 vietetään Kiikan 
Leiriaholla jumalanpalve-
lusta kansanlaulukirkon 
laulujen merkeissä. Kan-
sanlaulukirkko ammen-
taa musiikkinsa tutusta 
ja rakkaasta kansanlau-
luperinteestä. Anna-Ma-
ri Kaskisen runoileman 

hengelliset sanat vanhoi-
hin kansanlaulusävelmiin 
virittävät kirkkokansan 
keskikesän juhlan tunnel-
maan. Kirkkokahvit tar-
joillaan jumalanpalveluk-
sen jälkeen. Tilaisuuden 
järjestäjät toivovat, että 
kansallispuvun omistajat 
pukeutuisivat niihin.

Ripari on nuoren elämän kohokohta

Pingistä pelaava pappi yllätti 
Houhajärven rippikoululaiset

 Pauliina Vilenius

Houhajärven Leirimajan pää-
rakennuksessa käy vilske ja vi-
pinä. 26 nuorta sinkoilee edes-
takaisin kassiensa ja pussiensa 
kanssa, nauru ja huulenheitto 
siivittävät vauhdikasta menoa. 

Oleskelutilassa jumputtaa 
musiikki, isoset ja nuoriso-
työnohjaaja Suvi Palo tekevät 
tupatarkastuksia tyhjennetyis-
sä huoneissa. Sastamalan seu-

rakunnan tämän kesän ensim-
mäinen kesäripari on päätty-
mässä. 

Viimeisen leiripäivän ohjel-
massa on enää konfi rmaatio-
harjoitus Suodenniemen kir-
kossa, missä nuoret pääsevät 
ripille seuraavana sunnuntai-
na, 20. kesäkuuta. 

Leirin nuoret ovat kotoisin 
ympäri Sastamalaa. Suurin osa 
joukosta on Suodenniemeltä, 
mutta mukaan mahtuu myös 

mouhijärveläisiä ja vammala-
laisia. Nuorisotyönohjaaja Su-
vi Palo kehuu ryhmää persoo-
nalliseksi. ”Nuorten tutustu-
minen ja ryhmäytyminen kes-
tivät tämän porukan kanssa 
ehkä hiukan normaalia kau-
emmin, mikä johtuu ihan sii-
tä, että nuoret tulivat niin eri 
puolilta Sastamalaa.” 

Palon havainnon allekir-
joittavat myös leiriläiset Sai-
ja Tapola, Senada Salkovic ja 
Pekka Pihlajamäki. He edus-
tavat kaikki Sastamalan eri 
nurkkia. Saija on Mouhijär-
veltä, Senada Vammalasta ja 
Pekka Suodenniemeltä. 

”Muistan, kun ensimmäi-
sissä tapaamisissa näin muu-
ta porukkaa ja ajattelin, että 
ei, noiden kanssa en ainakaan 
tule toimeen. Ja nyt ollaankin 
ihan parhaita kavereita”, Se-

nada kuvailee. Saija nyökytte-
lee vieressä. ”Olemme tulleet 
kaikki lopulta tosi hyvin toi-
meen. Jokainen on varmasti 
saanut täältä uusia kavereita.”

Uutta ajateltavaa

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko tiedotti toukokuun lo-
pussa, että rippikoulun suo-
sio on pysynyt ennallaan vii-
me vuosina. Lähes yhdeksän 
kymmenestä nuoresta käy rip-
pikoulun. Vuonna 2009 rippi-
koulun käyneitä oli 57 939, 
kun vuotta aiemmin luku oli 
reilut 300 pienempi. 

Nuorena omat uskonkäsi-
tykset saattavat olla vielä ha-
kusessa. Saija, Senada ja Pek-
ka ovat saaneet kaikki leiril-
tä uutta ajateltavaa. ”Minusta 
tuntuu, että uskon nyt enem-
män kuin ennen leiriä. Sen 

verran perusteellisesti täällä 
on käyty uskonasioita läpi”, Se-
nada pohtii. Vaikka oppitunte-
ja on ollut päivittäin ja yhteisiä 
hetkiä on siivittänyt hengelli-
nen sanoma, eivät nuoret ole 
kokeneet leiriä saarnauksena. 

”Kuulimme jo riparin käy-
neiltä kavereilta, että täällä on 
rento meininki ja hyvää ruo-
kaa, joten tulimme hyvillä 
mielin. Ja tosi kivaa on ollut”, 
kolmikko vakuuttaa. Melkein 
joka päivä leiriläiset ovat ehti-
neet esimerkiksi uimaan, pe-
laamaan lentopalloa ja pin-
gistä. 

Juttelun lomassa käy ilmi, 
että rippipappi Hannu Järven-
taus on todellinen pingistaitu-
ri. ”Kukaan ei pystynyt voitta-
maan Hannua ennen kuin ei-
len”, Saija, Senada ja Pekka 
nauravat.

Asiaa muustakin 
kuin uskonnosta
Vaikka nuoret antavatkin rip-
pileiristä rennon ja vapaan 
kuvan, muistuttaa nuoriso-
työnohjaaja Suvi Palo opiske-
lun olevan pääasia. ”Olen ollut 
ehkä vähän liiankin tiukka sii-
tä, että meillä tosiaan opiskel-
laan”, Palo naurahtaa. Raama-
tunasioiden lisäksi nuorille on 
leirillä kerrottu muun muas-
sa päihteistä ja ihmissuhteista. 
Ennen rippileiriä nuorten piti 
opetella Isä meidän -rukous ja 
uskontunnustus, jotka on ten-
titty leirillä.  

Vanhan perinteen mukaan 
rippileirillä tehdään myös lop-
pukoe. 

”Ensimmäinen koe oli ihan 
vitsi. Siinä kysyttiin, että kuin-
ka pitkät kävelysauvat papil-
la on ja kuinka monta lamp-
pua ulkona palaa yöllä. Lamp-
pukysymykseen oikea vastaus 
olisi ollut, että ei kukaan voi 
tietää, kun kaikki nukkuvat”, 
Senada Salkovic nauraa. Saija 
kiirehtii lisäämään, että ihan 
oikea koekin järjestettiin lo-
pulta, kun kukaan ei päässyt 
ensimmäisestä läpi.

Kerran elämässä

Ripariviikkoon on mahtunut 
monta hauskaa hetkeä. Pekan 
mieleen parhaiten ovat jääneet 
hyvä ruoka ja pingis. Senadaa 
ovat ilahduttaneet eniten isos-
ten iltojen iloksi keksimät 
sketsit ja oppitunnit. ”Omaan 
mieleeni on kyllä varmaan-
kin jäänyt pappimme Hannu. 
Hän on todella persoonalli-
nen”, Saija hymyilee. 

Saija Tapola, Senada Salko-
vic ja Pekka Pihlajamäki pitä-
vät jo nyt rippikoulua yhtenä 
elämänsä kohokohdista. ”Tä-
mä on ehdottomasti yksi niis-
tä kerran elämässä -kokemuk-
sista”, kolmikko summaa. 

Houhajärven ensimmäisellä kesäriparilla mukana olleet Senada Salkovic (vas.), Pekka Pihlajamäki ja 
Saija Tapola tulevat muistamaan rippileirinsä ainakin hyvästä ruoasta, pingiksestä ja isosten sketseistä.

”Kukaan ei pystynyt voittamaan 

Hannua ennen kuin eilen.

Sastamalan alueelta 150 
todistajaa konventissa

 Teuvo Friman

Suuri osa ihmisistä hylkää 
uskon Jumalaan tai vä-
heksyy sitä, mutta saman-
aikaisesti Jehovan todis ta-
jat julistavat uskon tärke-
yttä ja kehottavat vahvis-
tamaan henkilökohtaista 
suhdetta Jumalaan. Tam-
pereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa, Jehovan 
todistajien vuoden 2010 
”Pysy lähellä Jehovaa!”-
piirikonventissa, tarkas-
teltiin näitä vastakohtia 
kiinnostavalla tavalla sekä 
analysoitiin uskon ja jär-
jen yhteyttä.

Ohjelmissa tarkasteltiin 
kunnioittavasti myös mo-
nien erilaisia asenteita Ju-
malaa kohtaan sekä vää-
rinkäsi tyksiä, jotka estä-
vät monia kehittämästä 
läheistä ystä vyyssuhdetta 
Jumalaan. Todistajat us-
kovat, että kun Raamat-
tua luetaan huolellisesti, 
se paljastaa monia seik-
koja Jumalan persoonalli-
suudesta ja siitä, miten ih-

miset voivat luoda lähei-
sen suhteen Jumalaan, jo-
ta he eivät voi nähdä.

Eräs konventin erityis-
piirre oli ensimmäisel-
le vuosisadalle sijoittuva 
näytelmä.

Tampereella on kah-
tena viikonloppuna pii-
rikonventit, joihin odo-
tetaan kaikkiaan noin 
210.000 kuulijaa. Sasta-
malan kahden seurakun-
nan noin 150 Jehovan to-
distajaa kuuluivat viime 
viikonlopun konventtiin.

Paikalla oli myös Vai-
nikaisen perhe Sastama-
lan Kärppälästä. ”Kon-
ventti on aina kesämme 
odotettu kohokohta”, ker-
toi perheen isä Hannu. 
”Täällä saamme tavata 
vanhoja tuttuja ja solmia 
uusia tuttavuuksia, vaik-
ka kaikkien tärkeintä on 
se opetus jota saamme”, 
jatkoi Jaana- äiti. Per-
heen pojat Lassi ja Ee-
meli ilmoittivat odotta-
vansa malttamattomina 
sunnuntain näytelmää.

Jaana, Lassi, Eemeli ja Hannu Vainikaisel-
le  konventti on aina kesän kohokohta. Ku-
va: Asta Friman.
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ASEMAKAAVOITUS
Keskustan korttelin 21 osan asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävil-
lä 16.6. – 19.7.2010 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa 
kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sasta-
malan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sasta-
malankaupunki.fi. Asemakaavanmuutosta koskevat 
kirjalliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloai-
kana kaupunginhallitukselle osoitettuina joko pos-
titse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähkö-
postitse osoitteella sastamala@sastamala.fi tai kir-
jaamoon kaupungintalon 3.krs, hallinto, Aarnontie 
2 A. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jorma Tuo-
misto puh. 03 5213 4680.

Asemakaavanmuutoksella muutetaan Varilankadun 
varrella Marttilankadun ja Sylväänkadun välissä si-
jaitsevien kerrostalotonttien rakennusaloja, kerros-
lukua ja katualueen rajausta.

Sastamalassa 15.6.2010

Kaupunginhallitus

UITTOJÄTKIEN PALUU 
VESARANNASSA 
Sastamalan palveluhakemistossa s. 49 olevan  
virheen johdosta ilmoitetaan korjauksena:

Vesarannan kesäteatteri esittää Sastamalan Houha-
järvellä kesällä 2010 Elisa Niemen kirjoittaman ja oh-
jaaman näytelmän Uittojätkien paluu. 

Näytökset klo 19: ke 30.6, su 4.7, ke 7.7, su 11.7,  
ke 14.7, su 18.7, ke 21.7, pe 23.7, su 25.7, ke 28.7, 
pe 30.7. 

Lisätietoa  www.vesaranta.profiili.fi   

Tiedustelut ja ryhmävaraukset  
ma ja to puh. 040 416 6839.

AURAJÄRVEN JA 
KIIMAJÄRVEN RANTASAUNAT 
avoinna yleisölle 29.6.-30.7.2010

Ti Aurajärvi klo 14-20

Ke Kiimajärvi klo 14-20

To Aurajärvi klo 14-20

Pe Kiimajärvi klo 13-18

Saunamaksut 2€, 7-15 1€.

Muuna aikana rantasaunat ovat varattavissa ulko-
puoliseen käyttöön p. 03 5213 4572.

JUHANNUSVIIKON TORIPÄIVÄT
Vammalan torilla juhannusviikon toripäivät ovat 
23.6., 24.6. ja 25.6. klo 7-14.

Tekninen lautakunta

Suodenniemeläisten aurinkoa 
varjostaa muutama pilvi

  Uusi matonpesupaikka, vilkas yhdistystoiminta 
 ja kotiseutumuseo ovat ilon aiheita. 
 Terveyskeskuspalveluiden säilymisen puolesta 
 paikkakunnalla pelätään.

Minna Isotalo

Suodenniemi-Seuran puheen-
johtaja Ossi Vuorenmaa on 
tyytyväinen uuteen matonpe-
supaikkaan. Sastamalan kau-
pungin toimesta on Salmin 
sillan kupeeseen, Suodennie-
mentien varteen kahdeksan 
pesupaikkaa, mankeli ja kui-
vaustelineet. Asvaltoitu ma-
tonpesupaikka kustansi 15 000 
euroa, ja summa otettiin Suo-
denniemen yhdistymisavus-
tuksesta. ”Kuntaliitosrahoja 
on vielä, mutta aika näyttää, 
mitä tapahtuu, kun avustukset 
on käytetty ja menot kasvavat”, 
Vuorenmaa toteaa.

Ossi Vuorenmaa on kaunii-
na kesäpäivänä hyvällä tuulel-
la, vaikka suodenniemeläisten 
aurinkoa varjostavatkin muu-
tamat epävarmuuden pilvet ai-
na toisinaan. Keväällä järjeste-
tyissä asukasilloissa kaupun-
gin edustajat ja kyläläiset koh-
tasivat, ja Vuorenmaalle jäi 
sellainen tuntuma, että heidän 
huolenaiheensa otettiin vaka-
vasti. ”Arvostan sitä, että kau-
pungin johto oli runsasluisesti 
mukana. Keskuskeittiöhank-
keen tiimoilta olemme tietys-
ti tyytyväisiä siihen, että ruu-
an valmistus Suodenniemel-
lä jatkuu”, Vuorenmaa sanoo. 
Kunnan ruokapalveluita aio-
taan tulevaisuudessa keskit-
tää Hopulle valmistuvaan kes-
kuskeittiöön, jolloin useiden 
pienten laitoskeittiöiden toi-
minta lopetetaan. 

Terveyskeskus-
palveluista 
pidetään kiinni
Hammashoidon palvelui-
den siirtyminen Mouhijär-
velle harmittaa suodennieme-
läisiä yhä. ”Tehty päätös oli-
si ollut ymmärrettävissä, jos 
kirkonkylien välillä olisi toi-
miva julkinen liikenne, mutta 
kun ei ole”, Vuorenmaa tuhah-
taa. Suodenniemeläiset ovat 
Vuorenmaan mukaan tottu-
neet matkustamaan palvelui-
den perässä, mutta rajansa 
kaikella. 

Tällä hetkellä terveyskes-
kuspalvelut ovat suodennie-
mellä huolenaihe numero yk-
si. ”Väestön ikärakenne on 
vanhusvoittoinen, joten ter-
veyskeskuspalveluiden tarve 
on suuri. Laboratoriopalve-
luita tarvitsee moni, ja palve-
lu toimii, vaikka sitä on saata-
vissa vain yhtenä aamupäivä-
nä viikossa. Kun toiminta on 
kustannustehokasta, sen pitäi-
si jatkua myös tulevaisuudes-
sa”, Vuorenmaa perustelee ja 
suosittelee palvelun keskittä-
mistä tiettyihin aikoihin myös 
joillekin muille Saspen toimi-
pisteille. 

Aktiivista 
yhdistystoimintaa 
”Eläkeliiton Suodenniemen 
osasto, Putajan Ponsi ja Lah-
denperän maatalousnaiset ja 
tietenkin meidän Suodennie-
mi-Seura”, luettelee Vuoren-
maa Suodenniemen aktiivi-
simpia yhdistyksiä. Virkistys-
toiminnan lisäksi yhdistyksis-
sä ylläpidetään talkoohenkeä. 
Sastamalan museon toivees-
ta Suodenniemi-Seura pitää 
talkoovoimin auki kotiseutu-
museota kesäviikonloppuisin. 
”Toivon, että kesämökkiläi-
set ja muut ohikulkumatkalla 
olevat piipahtaisivat museos-
sa. Kannattaa tulla kauempaa-
kin”, Ossi Vuorenmaa vinkkaa.

Innokaiden talkoolaisten 
työpanosta ja kaupungin ta-
loudellista tukea Suodenniemi-
Seuran puheenjohtaja toivoo 
Kelarannan uimaranta-alu-
een kunnostamiseen. ”Uima-
rannasta etelään suuntautuvan 
niemen päästä ulottuu kasvilli-
suus pitkälle rannasta, ja tämä 
vaikeuttaa veden vaihtumis-
ta uimarannalla. Epämiellyt-
tävän limottumisen estämisek-
si kasvillisuus pitää niittää Ke-
larannasta Salmen sillalle saak-
ka. Alueella oleva laavu kaipaa 
myös kunnostusta”, Vuoren-
maa selvittää. Vuorenmaan 
mukaan alueesta olisi kehitet-
tävissä pienellä vaivalla virkis-
tysalue luontopolkuineen. 

Suodenniemellä, niin kuin 
muuallakin, talkoolaisten kes-
ki-ikä nousee nousemistaan. 
Vuorenmaa on huolissaan tal-
koohengen ja kyläyhteisöjen 
säilymisestä. ”Enemmän tar-
vittaisiin nuoria mukaan ky-
läyhdistystoimintaan. Suo-
denniemelle pitää muutenkin 
saada uusia asukkaita, mielui-
ten lapsiperheitä”, Vuorenmaa 
sanoo ja heittää pallon kau-
pungin päättäjien suuntaan. 
”Kaupungin pitäisi markki-
noida Suodenniemen tontte-
ja aktiivisemmin, ja tonttien 
tulisi olla esillä samalla taval-
la kuin Vammalan ja Mouhi-
järven tontit”. 

Suodenniemi-Seu-
ran puheenjohtaja Ossi 
Vuorenmaa iloitsee toi-
mivasta matonpesupai-
kasta. 

Suodenniemen koti-
seutumuseon seutu on 
yleisilmeeltään varsin 
idyllistä.

Ossi Vuorenmaa ja Sastamalan museon johtaja Maria Pietilä toivovat kävijöitä kotiseutumuseoon. Se 
on avoinna kesä-heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11-15.

Vasemmistoliiton 
kunnallisjärjestöllä 
kulttuuritapahtuma
Vasemmistoliiton Sasta-
malan alueen kunnallis-
järjestö järjestää Äetsän 
palokunnantalolla kult-
tuuritapahtuman ensi vii-
kon perjantaina.

Tapahtumassa vierai-
lee Claes Andersson, jo-

ka soittaa jazzia ja kertoi-
lee ajatuksiaan maailman 
menosta. 

Mukana on myös pir-
kanmaalaisia kansanedus-
tajaehdokkaita. 

Tapahtuma alkaa kel-
lo 16.

Ruusukahvilassa 
tuoksuu kesä
Karkun rautatieaseman 
Ruusukahvila avaa jälleen 
ovensa tiistaina 29.6. kel-
lo 13. Virkistävä kahvin-
tuoksu täyttää aseman ko-
dikkaan odotushuoneen. 
Pöydän ääreen voi pysäh-
tyä kahvikupposelle, jutte-
lemaan ja kuulostelemaan 
paikkakunnan uutisia tai 
vain nauttimaan tunnel-
masta. Tarjolla on kahvin ja 
kastamisen lisäksi jäätelöä.

Entisessä lipunmyynti-
kammarissa on  erilaisia 
kädentöitä kotiin viemi-

seksi tai tuliaispussiin pa-
kattavaksi. Kylän emännät 
ovat leiponeet myyntiin 
niin makeaa kuin suolais-
ta maistuvaista. Kirpputo-
rikin kuuluu asiaan.

Kahvikupposelle pää-
see myös kiskojen tuoma-
na, sillä kaikki Pori-Tam-
pere -radan henkilöjunat 
pysähtyvät  Karkussa.

Kahvila on avoinna tiis-
taista sunnuntaihin kello 
13 - 19 ja pyörii Karkun 
kotijoukkojen uusiutuval-
la talkooenergialla.

  Oikaisu
Viime viikon lehteen oli men-
nyt virheellisesti vanha Sas-

tamalan kaupungin ilmoitus. 
Alueviesti pahoittelee.
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Sota ja vuodet Etelä-Amerikassa olivat Lauri Kosken elämän korkeakoulu

Muistojen polku vie maailman tuuliin
  Tali-Ihantalassa taistellut sotaveteraani kirjoitti kirjan elämänsä vaiheista

 Minna Isotalo

Isäni toimi Tyrvään Osuuskau-
pan johtajana. Päämyymä-
lä sijaitsi nykyisen Asemakatu 
21:n kohdalla. Siellä oli myös 
johtajan asunto eli kotimme, 
jossa olen syntynyt perheen 
kolmantena lapsena 7.8.1923. 
Kodissamme ei ollut vesijohtoa 
eikä viemäriä ja lämmityksenä 
oli uunit ja hella. Pienestä pitä-
en jouduin tekemään kotitöitä, 
kantamaan vettä tien yli Ala-
sen kaivosta, pilkkomaan puita 
ynnä muuta. Näin alkaa Sas-
tamalan Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja, kapteeni Lau-
ri Kosken kirjoittama oma-
elämäkerta Muistojen polku. 
Kosken varhaislapsuuden pi-
hapiiriä rajasivat Reinin mak-
karatehdas ja Tyrvään aseman 
rautatiealue. Myöhemmin vii-
sihenkinen perhe muutti Jaat-
sinkatu 8:aan. Koskenran-
nan kivikkoiselle tontille rai-
vattiin tilaa puutarhaviljelyk-
sille ja kasvihuoneille. Laurin 
isä jätti osuuskaupan ja perusti 
oman liikkeen Vammalan kes-
kustaan. 

Tali-Ihantalan ihme

Partiokärpäsen puraisema 
Lauri Koski osallistui 16-vuo-
tiaana maanpuolustustehtä-
viin Tyrvään Suojeluskunnan 
sotilaspojissa ja jatkosodan 
alettua, hän pyrki vapaaehtoi-
sena rintamalle.  Sodan mels-
keet johdattivat Kosken pois 
”elämän valtatieltä, etsimään 
omaa reittiään”, kuten mies it-
se asian ilmaisee. 

Lauri Koski toimi tykistön 
tulenjohtajana Tali-Ihantalan 
taistelussa vuonna 1944. Jat-
kosodan suurimmassa ratkai-
sutaistelussa 50 000 suoma-

laista sotilasta pysäytti kolme 
kertaa suuremman neuvosto-
armeijan hyökkäyksen. ”Tais-
telin aivan etulinjassa ja jou-
duin näköalapaikalta todis-
tamaan sodan tuhoa ja raa-
kuutta”, Koski muistelee. Kun 
Koski 17-vuotiaana aikoi-

naan lähti sotaan, jäivät hä-
nen opintonsa yhteiskoulus-
sa kesken, eikä koulunkäynti 
sodan jälkeen enää kiinnosta-
nut seikkailunhakuista nuo-
rukaista. Koski alkoi suunni-
tella opintojen korvaamista 
käytännön kokemuksilla läh-

temällä elämänkouluun ulko-
maille. 

Bambin purjehdus 
Etelä-Amerikkaan
1947 marraskuussa Lauri Kos-
ki näki Helsingin Sanomissa 
ilmoituksen, jossa haettiin os-

tajia vanhalle luotsikutterina 
käytetylle purjeveneelle. Kos-
ki lähti osamaksusopimuk-
sella mukaan seitsemän hen-
gen porukkaan, joka osti ve-
neen reilulla miljoonalla mar-
kalla. Alus ristittiin Bambiksi 
ja kunnostettiin Katajanokan 
telakalla. Miesten matka koh-
ti tuntematonta päämäärää al-
koi elokuussa 1948. 

”Minulla ei ollut kielitai-
toa, ei varallisuutta, ei ammat-
tia, ainoastaan sodassa saa-
tu rohkeus mennä ja katsoa, 
mitä elämä eteen tuo”, Lau-
ri Koski kertoo.  Bambi kier-
si kaikki Euroopan rannikko-
valtiot, ja kotirintamalla so-
tineet miehet saivat nähdä 
sodan tuhoja ja jälleenraken-
nusta kaikkialla. Afrikan poh-
joisrannikolta Bambin suun-
naksi otettiin Etelä-Amerik-
ka, koska sinne oli muuttanut 
toisen maailmansodan jäl-
keen paljon eurooppalaisia, ja 
esimerkiksi Argentiinassa tie-
dettiin suomalaisten menesty-
neen hyvin. Atlanttia ylitettä-
esssä miehistö kalasteli ja ihai-
li haita, pyöriäisiä ja delfi inejä. 
Omatekoisella harppuunal-
la he keihästivät uteliaita kul-
tamakrilleja muonavaraston 
täydennykseksi. Myös ison si-
lakan kokoiset lentokalat, joita 

”Rohkeus mennä 

ja katsoa, mitä 

elämä eteen tuo.

  Tietoja Bambista
  Bambin pituus oli 16 metriä, leveys 4.2 m ja syväys 1.8 m
  Köli valurautaa ja aluksen kokonaispaino 16 ton.
  Rakennettu Norjassa punahongasta
  Kahveliriki: maksimipurjeala 104 m2, myrskypurje 30m2
  Navigointivarusteet: sextantti, kaksi kompensoitua kom-
panssia, Walkerin pattiloki, lentokonekello, patterimatkara-
dio Greenwichin aikamerkkiä varten

Lauri Koski kirjoitti kirjan “Muistojen pol-
ku”. Teos on Kosken omien sanojen mukaan 
yksinkertainen selostus 86-vuotiaan sotave-
teraanin elämästä ja rikkaista kokemuksista 
syntymästä vuonna 1923 vuoteen 2010 asti.

M/S Bambi purjehti maailmalla, Helsingis-
tä monen sataman kautta Venezuelan La 
Guairaan yhteensä 8112 meripeninkulmaa. 
Matkan kesto pysähdyksineen oli 12 kk ja 
10 päivää. Keskinopeus oli 3 solmua.

Kuva Lauri Koskesta jatkosodan päät-
tymispäivänä 4.9.1944.

Bambin miehistö Lissabonin satamassa.

Musiikkituokio merellä.

Vihannesmyyjän auto kierroksella jossain Ve-
nezuelassa.

Nainen kantaa vettä vuorenrinteen asun-
toon.

Viidakkojoen ylitys jeepillä. Kaimaaneita ja 
piranjoita oli syytä varoa.

Lauri Koski suorittaa tarkan topografi kartan vaakitusta armeijan upseerien 
harjoitusalueesta.

Laurin vaimo Soja katsastamassa Caraca-
sin puistoja.

”Mañana, 

huomenna, 

sanottiin 

siellä aina.”

tipahteli veneen kannelle, oli-
vat Kosken mukaan herkullis-
ta syötävää. Eräänkin kerran 
aivan pelästyin, kun oli peräsi-
messä vartiovuorolla ja kuulin 
kovan puhahduksen viereltäni. 
Siinä vain jonkun metrin pääs-
sä iso valas oli noussut pintaan 
ja purskautti äänekkäästi vet-
tä ilmaan. Varoimme ärsyttä-
mästä sitä, sillä se oli paljon 
laivaamme pidempi.

Huomenna, huomenna
Monen mutkan kautta Lau-
ri Koski päätyi lopulta Bam-
bin kipparin, Lars Norrmen 
kanssa Venezuelan ministeri-
ön palkkalistoille. ”Venezue-
la oli tuolloin pieni diktaatto-
rin hallitsema maa, jossa ku-
kaan ei halunnut tehdä töitä. 
Me suomalaiset saimme pais-
kia vapaasti niin paljon hom-
mia, kuin suinkin jaksoim-
me. Esimiehet eivät ymmär-
täneet mistään mitään, ja ul-
komaalaiset tekivät kaikki 
vaativammat ammattityöt”, 
Koski kuvailee. Innokas ja työ-
teliäs suomalaiskaksikko kier-
si maanmittaus- ja kartoitus-
tehtävissä Venezuelan vuoris-
tokylissä ja syvällä viidakossa. 
”60 vuotta sitten siellä eli köy-
hä mutta onnellinen viidakko-
kansa, joka ei välittänyt maal-
lisesta mammonasta tuon tai-
vaallista. Nyt huumeet ja ra-
han mahti ovat turmelleet ja 
korruptoineet myös maaseu-
dun ja metsien väestöä”, Kos-
ki sanoo. Kummallisinta pai-
kallisessa elämänmenossa oli 
ripeyttä arvostavalle Koskel-
le se, että kaikki tapahtui ko-
vin hitaasti, oli kyse sitten val-
tion hallinnosta tai yksityisten 
ihmisten toimista. ”Mañana, 
huomenna, sanottiin siellä ai-
na. Itse en oikein luottanut tä-

hän lupaukseen, kun aikaa ku-
lui ja mitään ei tapahtunut.”

Kiitollinen 
sotaveteraani
Nyt 86-vuotias Lauri Koski 
katselee elämäänsä taaksepäin 
kiitollisena: 

Nuorempana haaveilin 
matkustamisesta ja siitä, että 
voisin nähdä maailmaa ja sen 
ihmisiä ja luontoa lähemmin, 
ja se kaikki on toteutunut. Sa-
moin sota, vaikka se olikin ra-
ju kokemus nuorelle miehelle, 
oli kuitenkin lopuksi monella 
tavalla minulle siunaukseksi. 
Sota-ajan ja siirtoväen muu-
ton ansiosta kohtasin vaimo-
ni. Kun lähdin purjehtimaan 
vuonna 1948, olimme seurus-
telleet jo jonkin aikaa. Erotes-
sa sovimme, että kumpikin saa 
ottaa toisen, jos paremman 
löytää. Seuraava tapaaminen 
olikin vasta kahden vuoden ja 
seitsemän kuukauden päästä.  

Koski haki morsiamensa 
Venezuelaan ja perheen en-
simmäinen lapsi syntyi siellä. 

Lauri Koskella ja hänen vai-
mollaan Sojalla on viisi lasta, 
10 lastenlasta ja neljä lasten-
lastenlasta. 

Venezuelan vuosien jäl-
keen Koski loi pitkän uran ko-
timaassaan Sanoma Osakeyh-
tiön piiripäällikkönä. 

Eläkkeelle jäätyään hän 
matkusteli maailmalla ristiin 
rastiin muun muassa Kenias-
sa, Kiinassa, Nepalissa, Male-
siassa ja tietenkin Etelä-Ame-
rikassa, mutta nyt Koski sa-
noo, että hänen reissunsa on 
reissattu. 

”Hautakiveeni voisi kir-
joittaa, että Lauri Koski kuoli 
matkustamiseen kyllästynee-
nä”, mies naurahtaa. 
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Nyt alkoi mansikkakausi
  Vaikka kevät oli erikoinen, tiedossa on tavanomainen mansikkakesä.

 Marianna Langenoja

Kokemäellä sijaitsevaan 70 
mansikkaviljelmään paistelee 
lämpöinen kesäaurinko. Pik-
kuraakileet alkavat saada pu-
naista väriä poskilleen, osa ke-
säherkuista hohkaa jo kypsinä 
ja mehukkaina odottaen poi-
mimista. Punaisimmat pääse-
vätkin juhannukseksi suoma-
laisten ruokapöytään suoraan 
avomaalta. ”Mansikkakausi 
on juuri alkanut”, julistaa ko-
kemäkeläisen Anttilan tilan 
isäntä Tommi Anttila. 

Kevät oli mansikanviljeli-
jälle kummallista aikaa. Aluk-
si näytti siltä, ettei ensimmäi-
siä marjoja voida odottaa vie-
lä ennen heinäkuuta, mut-
ta yllättävä hellejakso käänsi 
ennusteet päälaelleen. Jakson 
jälkeiset sateet ja kylmyys ovat 
jälleen hidastaneet mansikan 
kypsymistä. Juhannuksen ai-
koihin herkkusuut pääse-
vät osallisiksi ainakin Honey, 
Polka ja Elsanka -lajikkeista. 
Vaikka kevät onkin ollut var-
sin erikoinen, Anttila ennuste-
lee silti tavanomaista mansik-
kakesää. Pääsatokausi näyttää 
tänäkin vuonna sijoittuvan 
heinäkuun keskipuoliskolle. 

Mansikkakakku 
on klassikko
Anttilan tilalle saapuu tä-
män ja ensiviikon aikana jo-
pa 80 poimijaa, joita alku-
kesänä työllistää eniten her-
ne. Vielä viime viikolla tilalla 
työstettiin kovaa vauhtia lisää 
majoitustiloja, sillä poimijoita 
on tulossa Th aimaasta saakka. 
”Suomalaisia nuoria voi kyllä 
saada pariksi viikoksi poimi-
maan, mutta me tarvitsemme 
poimijoita parin kuukauden 

ajan”, isäntä perustelee ulko-
maalaisen työvoiman käyttöä.

Anttila kehuu etenkin suo-
malaista mansikkaa, joka on 
erityisen makea. ”Espanjalai-
sen marjan kyllä tunnistaa. 
Onhan se kaunis kakun pääl-
lä, mutta maussaan se ei vedä 
vertoja suomalaiselle.” Isäntä 
suositteleekin tekemään suo-
malaisista mansikoista kesäl-
lä maistuvia herkkuja. Ovat-
han marjat parhaita tuoreina. 
Hänen lempireseptinsä on yk-
sinkertainen mansikkapirtelö. 
Aluksi mansikat murskataan 
tehosekoittimella hyvin ja lai-
tetaan sen jälkeen vaniljajää-
telöä joukkoon ja sekoitetaan 
jälleen. Jos näyttää, että pirte-
lö jää vähän paksuksi, voi lo-
rauttaa myös maitoa sekaan. 
”Eikä muuten mikään ole ke-
sällä komeampaa, kuin klassi-
nen mansikkakakku. Siihen-
kään ei tarvita kuin valmis-
kakkupohja, kermavaahtoa ja 
paljon mansikoita”, asiantun-
tija vinkkaa. 

Tommi Anttila lupaa, että aivan juhannuksen alla tilalta voi tulla ostamaan 
oman maan makeita Polka-mansikoita. 

  Kuluttaja, varo 
mansikkahuijareita

Erityisesti alkukesä tuo mukanaan mansikkahuijareita, jotka 
yrittävät myydä toreilla ulkomaista mansikkaa suomalaisina. 
Vaikka myyjä julistaa suomalaisen mansikan nimeen, saattaa 
marja todellisuudessa ollakin Baltian maista, Puolasta tai Ruot-
sista. 

Jotkut tapaukset menevät niin härskeiksi, että Puolasta poi-
mitut mansikat pakataan jo kotimaassaan suomalaisiin laatikoi-
hin. Mansikanviljelijä Tommi Anttila huomauttaa, että kulutta-
ja pääsee parhaiten selville mansikan kotimaisuudesta kysäise-
mällä sen lajiketta.

 Juhannuksen alla kypsyvät suomalaiset lajikkeet ovat lähin-
nä Honey, Polka ja Elsanka. Varmasti suomalaista saa, jos ostaa 
mansikat suoraan tilalta. 

Suomalainen mansikka on alkukesästä yleensä 
Polkaa, Honeyta tai Elsankaa.

  Marjaa 
pakkaseen

Tommi Anttila muistuttaa, et-
tä jokaisen tulisi syödä mar-
joja päivittäin. Jogurtista saa-
mamme marjamäärä on aivan 
liian pieni. Sen vuoksi kesän ja 
syksyn sato on hyvä pakastaa 
itse. Sulatetut marjat pysyvät 
paremmin koossa, kun niihin 
suihkuttaa vesi-hunajaseosta 
ennen pakastusta. Ensin vet-
tä lämmitetään sen verran, et-
tä hunaja liukenee siihen. Se-
os laitetaan sumutinpulloon 
ja suihkautetaan jokaiseen 
pakastusrasiaan. Näin marjat 
saavat sokeria ja pysyvät siten 
kokonaisina sulatettaessa. 

• Hannu Kuronen

M
oni vanhempi on miettinyt juhannuksen lä-

hestyessä, kuinka suhtautua lapsensa ja nuo-

rensa alkoholinkäyttöön. Nuori saattaa pyy-

tää hakemaan itselleen alkoholia ja perustella pyyn-

töään sillä, että kavereidensa vanhemmatkin hakevat. 

Vanhemmat voivat puolestaan ajatella, että parempi ha-

kea ja tarjota kotona, jotta lapsi ja nuori oppisi oikean 

käyttötavan eikä alkoholista muodostuisi salaperäisen 

houkuttelevaa asiaa.

Päihteet ovat nuoren elimistölle haitallisempia kuin 

aikuisen elimistölle. Nuori ja kokematon humaltuu 

alkoholista helpommin. Ikäraja on 18-vuotta, koska 

silloin nuori alkaa olla fyysisesti niin kehittynyt, et-

tä voi miettiä alkoholin mahdollista käyttöä. Tosin 

aivot kehittyvät 22-24-vuotiaaksi. Lisäksi nuoren on 

käytävä niissä ikävaiheissa läpi monia psyykkisiä ke-

hitysvaiheita, joita päihteidenkäyttö voi häiritä tai jo-

pa estää.

Alkoholi ja muiden päihteiden käyttö sisältää aina ris-

kin riippuvuuden syntymiselle. Mitä aikaisemmin alko-

holinkäyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin kokeil-

laan muitakin päihteitä. Siksi ensimmäisen kännin ot-

tamista kannattaa lykätä mahdollisimman pitkälle tai 

jättää ottamatta. 

Jotkut vanhemmat perustelevat alkoholin ostamis-

taan lapsilleen sillä, että he silloin tietävät, mitä lap-

set ja nuoret juovat. Tämä ei kuitenkaan pidä paik-

kaansa, koska nuoret juovat porukassa ja vanhempi-

en ostama pullo on vain lisänä. On parempi miettiä, 

minkä viestin antaa nuorelle pullon ostajana. Onko 

viesti se, että hyväksyy alaikäisen lapsensa humaltu-

misen ja että alkoholi kuuluu vapaa-aikaan? Jos hy-

väksyy, niin samalla hyväksyy mahdollisesti sen, että 

alkoholista muodostuu tulevan aikuisen vapaa-ajan 

keskeinen asia.

Lapsen ja nuoren silmissä humalainen aikuinen on ar-

vaamaton, hölmö ja jopa pelottavan vaarallinen. Van-

hempien runsas alkoholinkäyttö voi tuottaa lapsille pel-

koja, epävarmuutta, häpeää, huolta ja syyllisyyttä. Lapsi 

on luonnostaan solidaarinen vanhemmilleen ja haluaa 

rakastaa heitä kaikesta huolimatta. Tämä kaikki tekee 

lapsen erityisen haavoittuvaksi ja alttiiksi. Elämän epä-

varmuus ja tunteiden vaihtelevuus äärestä toiseen ku-

luttavat pienen ihmisen sietokykyä vielä ankarammin 

kuin aikuisen. 

Kirjoittaja on sosiaaliterapeutti ja Sastamalan Päih-

deklinikan aluejohtaja

Juhannuksen 
juomat

Juhannustalkoilla varoja yhteiseen hyvään
 Simo Nummi

Ei tule kesä ja juhannus, jos ei 
pääse aattona Polsuun. Monel-
le Köyliön leijonalle ja ladylle 
on jo tullut enemmän kuin ta-
vaksi saapua valmistelemaan 
Polsun juhlaa juhannuksen 
alusviikolla.

Tänä vuonna Juhannus-
Show oheisohjelmineen jär-
jestetään jo 34. kerran. Muka-
vaa yhdessä tekemistä, ja sa-

malla saadaan koottua varoja 
hyväntekeväisyyteen, nuoten 
ja ikäihmisten hyväksi. 

”Tarjoamme tämän tapah-
tuman vuosittain erityisesti 
lapsiperheille ja varttuneem-
malle väelle. Niile, joiden oh-
jelmaan ei kuulu rymyäminen 
ja oluttölkkien kallistelu rie-
hakkaaseen festarihenkeen”, 
painottaa Köyliön Lions Clu-
bin presidentti Vesa Kynnys-
maa.

Joka vuosi on lavalle saa-
tu joku viihdealan virtuoosi 
niin että yleisölle voidaan tar-
jota kunnon vastine pääsylip-
purahoille.

Tänä vuonna yleisöä saa-
puu viihdyttämään imitaatto-
ri ja koomikko Jukka Laak-
sonen, joten huumoria ja 
verbaalista tykitystä saadaan 
kuulla tuutin täydeltä.

 Lapsille taikaa tarjoilee Sir 
Richard. 

Musiikillisesta annista vas-
taa tuttuun tapaan Vesa Alare 
Band, jonka solisteina esiin-
tyvät Salla Hakala ja Hannu 
Käppi.

”Kunnon Lions-toiminnan 
periaatteiden mukaan tuem-
me myös kotiseudun nuoria 
antamalla heille tilaisuuden 
esiintymiseen. Tällä kertaa la-
valle pääsevät Alina Poikselkä 
ja Kristian Jokinen”, Kynnys-
maa kertoo.

Taidenäyttely ja 
siltavero
Polsun riihessä on esillä Sep-
po Anttilan taidetta. Samal-
la voi käydä Kertun Kestissä 
kahvilla ja maistamassa lady-
jen aamulla paistamia munk-
keja. 

Myös lettuja makkaraa on 
tarjolla pihan myyntikojuis-
sa.

Ladyt ovatkin isossa roo-
lissa köyliöläisessä leijonatoi-
minnassa. He jakavat avus-
tuksia leijonien tapaan joko 

erikseen tai yhteiseen koh-
teeseen. 

Ladyt valmistavat myös 
Lalli- ja Kerttu-nukkeja myyn-
tiin. Lallin kirves- solmioneu-
lat ja - korvakorut kuuluvat 
myös myyntituotteisiin. 

Polsussa on uutuutena 
mukana  Köyliön naisen sor-
mus.

Siltaveron keruu aloitetaan 
jo puolilta päivin ja silloin ava-
taan myös Kertun Kesti.

Varsinainen JuhannusShow 
alkaa kello 17. Tällä kertaa on 
vain yksi näytös, joten yleisö 
voi jo tullessaan tai esityksen 
jälkeen nauttia kaikessa rau-
hassa puff etin ja myyntikoju-
jen herkkuja. 

Koko tilaisuuden tuotto 
lahjoitetaan lyhentämätömä-
nä hyväntekeväisyyteen. 

Nuorille suunnatut stipen-
dit, ikäihmisten virkistys ja 
avustukset sekä tuet paikalli-
siin äkillisiin avustuskohtei-
siin harkinnan mukaan, ovat 
päällimmäisenä listalla.

Koivu on juhannuksen 
symboli. Pekka Väinö-
län kärryyn kertyy iso 
kasa juhlapaikan koris-
teluun käytettäviä nuo-
ria koivuja. Saadaan vä-
hän tuoksua ja tunnel-
maa ja kaupan päälle 
vihdakset, Väinölä tuu-
maa.
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Kuljetusyrittäjien tuntikatto 
ei saa ymmärrystä

  Henri Mäkitalo
 muistuttaa, että 
 myös kaluston 
 hoito  ja paperityöt
 haukkaavat ison 
 osan yrittäjän ajasta

Maija Latva

Itsenäisten kuljetusyrittäji-
en työaikoja aletaan säännel-
lä lailla. 

Euroopan parlament-
ti päätti asiasta viikko sitten. 
Työaika aiotaan rajata 48 tun-
tiin viikossa ja tuon tuntirajan 
ulkopuolella autoa ei siis voi-
si lastata tai purkaa eikä pestä 
tai huoltaa.

Liikenneministeri Anu 
Vehviläinen ilmaisi viime vii-

kolla olevansa huolissaan pää-
töksen vaikutuksesta yrittäjyy-
teen ja muistutti, että  kuljet-
tajayrittäjät ovat jo ennestään 
ajo- ja lepoaikasäädöksien pii-
rissä samoin kuin työntekijä-
kuljettajatkin.

Myös kansanedustaja Mik-
ko Alatalo ilmoitti liikenne- ja 
viestintävaliokunnan olevan 
huolissaan päätöksen vaiku-
tuksista pienten kuljetusyri-
tysten tulevaisuuden näky-
miin.

”Pillit pussiin 
ja golfi lle”

”Jalo ajatus, mutta käytännön 
toimivuuden kanssa on toi-
sin”, puuskahtaa sastamalalai-
nen kuljetusyrittäjä Henri Mä-
kitalo. 

”Pienissä yrityksissä tällais-
ta olisi mahdoton toteuttaa il-
man huimia hinnankorotuk-
sia, ja se taas tietäisi asiakkai-
den vähentymistä”, Mäkitalo 
uskoo.

Mursketta työkseen aja-
vaa kuljetusyrittäjää naurat-
taa myös kuviteltu tilanne, jos-
sa hän ilmoittaisi omakotitalon 
pohjia tekevälle hartiapankki-
rakentajalle ja muulle talkoi-
siin kutsutulle sukulaisjoukolle, 
että ”jaaha, työaika päättyi täl-
tä päivältä. Nyt laitan pillit pus-
siin ja lähden pelaamaan golfi a. 
Tuon sen yhden kuorman sitten 
huomenna.” Mäkitalo lisää, että 
siellä tontilla hänen palvelujaan 
tuskin sen jälkeen kaivattaisiin.

Mäkitalo selvittää, että mo-
nien kuljetusyrittäjien työt 
ovat kausiluonteisia. 

”Kannattavan toiminnan 
takaamiseksi yrittäjät joutuvat 
muiden töiden lisäksi myös 
hoitamaan kalustoa ja teke-
mään monenlaisia paperitöi-
tä, joten tuntikatto ei todella-
kaan tämän päivän systeemillä 
toimi. Ajo- ja lepoaikasäädök-
sen vielä ymmärrän, mutta tä-
tä tuntikattoa en”, mies sum-
maa.

Kuljetusyrittäjä Henri Mäkitalo kysyy, millä muilla aloilla yrittäjien tekemiä tunteja lasketaan. ”Ajo- ja lepoaikasäädökset ymmär-
rän, tätä en”, mies toteaa.

E
uroopan parlamentin direktiivitehtaasta paukah-

ti todellinen paukku, kun parlamentti äänestyk-

sen jälkeen päätti rajata kuljetusyrittäjän maksi-

mityöajan 48 tuntiin viikossa. Tästä direktiiviehdotuk-

sesta on väännetty kättä vuosia ja Suomen eduskunnan 

kanta on ollut yksiselitteisesti se, että yrittäjän työajan 

rajaaminen lailla on vastoin yrittäjän vapautta. Lisäksi 

tällaista säännöstä on täysin mahdoton valvoa.

Liikenneturvallisuuden nimissä jo nyt rajoitetaan kaik-

kien ammattikuljettajien, niin työntekijöiden kuin yrit-

täjienkin ajo-ja lepoaikoja. Tämä onkin perusteltua, 

koska väsyneenä ei pidä liikenteessä ajaa. Uusi direk-

tiivi menee kuitenkin paljon pidemmälle. Sen mukaan 

kun työtunnit tulevat täyteen, niin kuljetusyrittäjä ei saa 

edes pestä tai huoltaa autoaan tai tehdä työhön liitty-

viä paperihommia. On ymmärrettävää, että kuljetus-

yrittäjät ovat nousseet takajaloilleen tällaisesta järjet-

tömyydestä.

Yksi perusasia järkevälle lainsäädännölle on se, että lain 

noudattamista voidaan myös valvoa. Tässä tapauksessa 

se on täysin mahdotonta. Yksittäisen yrittäjän työhönsä 

käyttämää työaikaa ei voi mitenkään järkevästi valvoa. 

Valvonta nimittäin edellyttäisi sitä, että työsuojelutar-

kastaja seuraisi yrittäjän elämää vuorokauden ympäri, 

mikä ei todellakaan ole järkevää työsuojelutarkastajan 

ajankäyttöä. Jos siis EUn parlamentin päätös muuttuu 

Suomessa laiksi, niin sen noudattaminen jää käytännös-

sä yrittäjän omantunnon varaan. Varmaa on se, että täl-

laisen lainsäädännön myötä heikennetään lakien yleisen 

kunnioittamisen moraalia. Jos lakia ei mielletä oikeu-

denmukaiseksi, sitä helposti rikotaan.

On ollut erikoista, että Suomessa poliittinen vasem-

misto, vihreät mepit ja AKT ovat asettuneet direktiivin 

kannattajiksi. Ilmeisesti heidän tavoitteenaan on ajaa 

itsenäiset kuljetusyrittäjät alas ja ajaa koko kuljetus-

ala isojen toimijoiden haltuun. Perustelut ovat jääneet 

epäselviksi. Varmasti kuljetusyrittäjät tekevät pitkää 

päivää, mutta sitä voivat tehdä myös kuljettajat. Ajo-ja 

lepoaikojen ulkopuolelle ei säädellä sitä mitä kuljettaja 

tekee vapaa-aikanaan, minkä vuoksi on täysin kohtuu-

tonta säädellä kuljetusyrittäjänkään ajankäyttöä varsi-

naisen ajon ja siihen liittyvän levon ulkopuolella.

EUn direktiiviehdotus sopii myös huonosti ajankuvaan. 

Juuri nyt Euroopassa tarvitaan enemmän tehtyjä työ-

tunteja, ei vähemmän. Logistiikan tehokkuudella on iso 

merkitys yritysten kilpailukyvylle ja siten koko Euroo-

pan talouteen ja työllisyyteen. Tätä asiaa palvellaan hy-

vin heikosti sillä, että ryhdytään laittamaan rajoituksia 

yrittäjien käyttämälle työajalle.

• Arto Satonen

Kuljetus-
yrittäjän 
työajan 
rajaaminen 
järjetöntä

Sastamalan poliisi kaipaa havaintoja

BMW aiheutti toisen 
auton ulosajon Keikyässä
Sastamalan poliisi kaipaa ha-
vaintoja perjantaina 4. kesä-
kuuta sattuneeseen ulosajoon 
liittyen. 

Vihreä Mazda 626 ajoi klo 
18.45 aikaan ulos tieltä Sas-

tamalan Turuntiellä Kanalan-
ojalla. Ennen ulosajoa sen oli 
kohdannut musta, uudemman 
mallin BMW, joka ajoi huo-
mattavalla ylinopeudella vas-
taan Keikyän sillan suunnas-

ta. Mazdan kuljettaja ajoi ulos 
tieltä välttääkseen yhteentör-
mäyksen. 

Asiasta jotain tietäviä ja it-
seään tunnistavaa BMW-kul-
jettajaa pyydetään ottamaan 

yhteyttä Sastamalan poliisiin 
p. 07 187 47 351.

Myös kolhijasta 
kaivataan havaintoja
Silminnäkijähavaintoja kai-
vataan myös entisen Äet-
sän kunnantalolla autoa kol-
hineesta henkilöstä. Perjan-
taipäivän 11. kesäkuuta aika-
na parkkipaikalla oli kolhittu 
mustaa Peugeot 308-merkkis-
tä henkilöautoa oikeasta taka-
kulmasta. Havainnot tapauk-
sesta voi ilmoittaa niin ikään 
Sastamalan poliisille.

Turkulainen ajeli 
kännissä Huittisissa
Poliisi pysäytti tuhdissa huma-
lassa ajelleen turkulaismiehen 
viime viikon torstaina kanta-
tie 12:lla. Tapaus sattui aamul-
la hieman jälkeen kello seitse-
män. Mies puhalsi poliisin al-
kometriin 1,66 promillea. Ne-
likymppisellä mieskuljettajalla 
oli kyydissä yksi henkilö. Kul-
jettajaa epäillään törkeästä rat-
tijuopumuksesta. 

Köyliössä maatalous-
kemikaalirosvoja
Poliisille on ilmoitettu, et-
tä Köyliön Kepolassa, Sinive-
räjäntiellä, sijaitsevasta maa-
talouspisteen hallitilasta olisi 
anastettu maatalouskemikaa-

leja tuhansien eurojen arvosta 
16.6.2010 klo 22  ja 17.6.2010 
klo 10 välisenä aikana. Asiaa 
tutkitaan tässä vaiheessa tör-
keänä varkautena. 

Asiasta jotain tietäviä pyy-
detään ottamaan yhteyttä Ko-
kemäen poliisiasemalle. 

Mopoilija kaahasi 
poliisia karkuun
Köyliöläinen 16-vuotias nuo-
ri ajoi poliisia karkuun per-
jantaiyönä jopa 110 kilomet-
rin tuntivauhdilla. 

Poika ei suostunut pysähty-
mään poliisin merkistä, vaan 
paineli pakoon välillä vas-
taantulevien kaistalla ja ohitel-
len risteyksiä sokkona. Pojalla 
oli viritetty mopo, jossa ei ol-

lut kilpiä. Poika saatiin pysäh-
tymään vasta uhkaamalla ja 
ajorataa kaventamalla. 

Alkoholilla ei ollut osuut-
ta asiaan. Tapaus sattui Kirk-
kosaarentiellä hieman ennen 
puoltayötä. 

Poliisi tutkii tapausta tör-
keänä liikenneturvallisuuden 
vaarantamisena, kulkuneu-
von kuljettamisena oikeudet-
ta ja ajoneuvorikkomuksena. 

Pellot saivat 
olutta Huittisissa
Oluttynnyrit ja kaljatölkit len-
telivät Huittisissa Valtatie kah-
della Kyyhkysten ahteessa lau-
antai-iltana, kun niitä kuljetta-
nut rekka-auto törmäsi tieliit-
tymään. Rekka-auton kuski 

väisti kahta tielle hypännyttä 
peuraa. Väistöliikkeen johdos-
ta kuljettaja menetti rekan hal-
linnan ja suistui oikealle puo-
lelle ojaan. Perävaunun kuor-
ma levisi pellolle. Perävaunu 
jäi osittain ajotielle. Valtatie oli 
useita tunteja poikki ja liiken-
ne ohjattiin kiertoteitä. Kul-
jettaja pääsi itse autosta ulos 
ja hänet kuljetettiin Satakun-
nan Keskussairaalaan jatko-
tutkimuksiin.

Kännissä 
liikenteenjakajaan 
Törkeästi humalainen mies 
ajoi päin liikenteenjakajaa 
Huittisissa Risto Rytin kadul-
la sunnuntain ja maanantaina 
välisenä yönä noin kello 02. 

Kuljettaja ajoi Loimijoentietä 
Risto Rytin kadulle. Hän yrit-
ti kääntyä vasemmalle, mut-
ta päätyikin liikenteenjakajaa 
päin. Mieskuljettaja puhalsi 
alkometriin 0,94mg/l. Hänel-
lä ei ollut voimassa olevaa ajo-
oikeutta. 

Rattijuoppo vaaransi 
liikenteen Laviassa
Lohjalainen keski-ikäinen hu-
malainen jäi nalkkiin Lavias-
sa perjantaina. Poliisi havait-
si kuljettajan törkeän ajotavan 
ja ohitukset, joten mies puhal-
lutettiin. Nyt kuskia epäillään 
törkeästä rattijuopumuksesta 
sekä törkeästä liikenneturval-
lisuuden vaarantamisesta il-
man vaadittavaa ajo-oikeutta.

Lavialainen mies löytyi 
kuolleena metsästä
Laviassa Kallialassa lauantaina 
kadonnut dementiaa sairasta-
va mies löytyi samana iltapäi-
vänä metsästä menehtyneenä. 
81-vuotias mies oli poistunut 
kotoaan aamulla noin kello 
10.15. Mies löydettiin muuta-
man kilometrin päästä koto-
aan menehtyneenä. Etsinnöis-
sä käytettiin poliisikoiraa. Po-
liisi ei epäile asiassa rikosta. 

Laajat etsinnät 
Säkylän Pyhäjärvellä 
Kahden miehen epäiltiin jou-
tuneen veden varaan Säky-
län Pyhäjärvellä perjantai-il-
tana  ja sen tiimoilta alueella 
järjestettiin etsinnät. Paikalla 

oli useita pelastuslaitoksen ve-
neitä, Rajavartiolaitoksen vene 
sekä Super-Puma helikopteri. 
Poliisi löysi heidät toisen mie-
hen mökiltä täysin kunnossa. 

Huittisten kirjaston 
yleisökoneita 
väärinkäytetty
Kokemäen poliisi sai viime 
viikolla tiedon, että Huittisten 
kaupunginkirjaston yleisöko-
neilta on haittaohjelman avul-
la kerätty ihmisten kirjautu-
mistietoja eri palveluihin. Po-
liisi kehottaa ihmisiä vaihta-
maan käyttämänsä salasanat 
välittömästi. Kokemäen polii-
si on ilmoittanut ottavansa yh-
teyttä henkilöihin, joiden sala-
sanoja on saatu kerättyä.

Poliisi muistuttaa: Suojaa tunnuslukusi! 
Poliisi muistuttaa kaikkia 
pankkikorttia käyttäviä pitä-
mään huolen siitä, ettei kor-
tin tunnusluku pääse kenen-
kään ulkopuolisen käsiin. 
Noudata ainakin seuraavia 
ohjeita:

 Opettele tunnusluku ul-
koa. Jos arvelet unohta-
vasi tunnusluvun, ja ha-
luat sen takia laittaa sen 
muistiin, älä koskaan säi-
lytä pankkikorttia ja sen 

tunnuslukua samassa pai-
kassa. Ei siis paperille 
raapustettua tunnuslukua 
lompakoon, käsilaukkuun 
tai taskuun.

 Kun näpyttelet tunnuslu-
kusi pankkiautomaatilla 
tai maksupäätteellä, laita 
toinen käsi, lompakko tai 
mikä tahansa sopiva näkö-
este näppäimistön ylle, et-
tei kukaan ulkopuolinen 
pääse näkemään tunnus-

lukuasi. Tämä menettely-
tapa takaa myös sen, ett-
eivät mahdolliset pankki-
korttien ’skimmaajat’ pää-
se käsiksi tunnuslukuusi 
kuvaamalla näppäilemäsi 
tunnuksen.

 Älä koskaan luovuta tun-
nuslukuasi kenellekään 
ulkopuoliselle. Pankit, 
poliisi ja muut viralliset 
tahot eivät koskaan kysy 
pankkikorttisi tunnuslu-
kua.

POLIISIN PIIRISTÄ

Tangolaulukilpailun fi nalistit valittiin lauantaina
Aulikki Lehtinen

Turun Caribiassa pidetyssä 
jännittävässä semifinaalis-
sa viime lauantaina kilpaili 
16 laulajaa, joita säesti  Mi-

ka Toivanen Tango-orkeste-
reineen. 

Heistä valittiin Seinäjo-
elle kruunua tavoittelemaan 
10 laulajaa:  

Mia Leivo Tampereel-
ta, Maria Tyyster Lappeen-
rannasta, Sanna Arell Uu-
denstakaupungista, Suvi 
Karjula Tampereelta, San-
na-Marika Jääskeläinen 

Helsingistä, Tino Ahlgren 
Turusta, Marko Maunuksela 
Ilmajoela, Juha Hautaluoma 
Seinäjoela, Tuomas Kaikko-
nen Oulusta ja Tapani Kan-
gas Seinäjoelta.

Tangolaulukilpailu jatkuu 
8. heinäkuuta Seinäjoella fi -
naalin karsinnalla ja tämän 
vuoden tangokuninkaalinen 
kruunataan lauantaina 10. 
heinäkuuta. 
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Lisää S-Etutuotteita löydät myymälästämme 
sekä osoitteesta www.agrimarket.fi 
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Puhelun hinta soitettaessa Hankkija-Maatalous Oy:n toimi paikkojen 010-alkuisiin 
numeroihin on 8,21 snt/puh. + 11,9 snt/min. kaikista liittymistä.

Meiltä saat
Bonusta!

Taas on aika 
grillata! 
Meiltä saat 
neste-
kaasusta 
Bonusta. 

KAASUGRILLI 
FUTUR LK280GG
•  2-osainen rosteriputki poltin
• Teho 6 kW

79,-

S-ryhmän 
yksin-
myynti malli. 

KYLMÄLAUKKU 17 L

S-ETU

7,-
Norm. 10,90 
Etusi S-Etukortilla –35%

S ETU

SUOMENLIPPU 
150X245 CM
Sopii 9 m lipputankoon.

39,-
Juhannusherkkujen 
valmistukseen RAJOITETTU ERÄ!

KUMISAAPPAAT 
Koko- ja värilajitelma 
vaihtelee myymälöittäin.

12,902,12 90

UUSIOSANKO 10 L
• Ruskea

KATSO HINTAA!

Norm. 1,10

0,80

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Maatalous: Ismo Yli-Sipilä 010-7684383, Anne Aaltonen 010-7684382
Rauta: Vesa Viitaniemi 010-7684384, Reijo Kallonen  010-7684386
Myymälä/Multasormi: Pia Dunder 010-7684385, Sanna Pietilä 010-7684381
Puhelun hinta soitettaessa Hankkija-Maatalous Oy:n toimipaikkojen 010-alkuisiin numeroihin 
on 8,21 snt/puh. + 11,9 snt/min kaikista liittymistä.

SASTAMALA

Kahvila Signe yhdistää 
niin nuoret kuin vanhatkin

  Mouhijärveläisten uusi olohuone avaa ovensa juhannuksena

Pauliina Vilenius

Vanha Oksasen talo Mouhi-
järven Uotsolassa on herää-
mässä uuteen kukoistukseen. 
Juhannusaattona kauniissa ra-
kennuksessa avaa ovensa Kah-
vila Signe, josta yrittäjät toivo-
vat kyläläisten uutta olohuo-
netta. Aivan Uotsolan keskus-
tassa seisovalla rakennuksella 
on pitkä historia. Talo on val-
mistunut nykyiselle paikalleen 
vuonna 1900. ”Talo rakennet-
tiin vanhoista hirsistä, joiden 
alkuperän saimme juuri sel-
ville. Kirkkoherranviraston 
arkistoista kävi ilmi, että hir-
ret ovat peräisin vanhasta pap-
pilasta. Kun pappila purettiin, 
hirret myytiin. Niiden osta-
ja oli luultavimmin Signe Sa-
lovaara”, yrittäjät Iida ja Sirpa 
Salminen kertovat. Vuosien 
saatossa rakennuksessa on ol-
lut Mouhijärven kutomon toi-
misto ja KOP. Viimeksi se on 
ollut asuinkäytössä.

Äiti ja tytär Salmista talo on 
kiehtonut aina. ”Varmaan vii-
si vuotta olemme miettineet, 
kuinka hienoa olisi avata tä-
hän kahvila. Sitten rakennus 
tulikin yhtäkkiä myyntiin”, Ii-
da Salminen kertoo. Yrittä-
jät paljastavat, että kahvilalle 
oli katsottuna toinenkin paik-
ka, mutta Oksasen talon tultua 
myyntiin muita vaihtoehtoja 
ei tarvinnut enää edes miettiä. 
”Tämä kolahti heti.”

Yrittäjyys kasvattaa 
vastuuseen
Kahvila Signen kiinteistön 
omistaa Sirpa Salmisen yri-
tys Mouhijärven Iltalakoti. 
Kahvilayrittäjänä toimii vas-
ta 18-vuotias Iida, jolla on 
kahden rautaisen ammattilai-
sen tuki takanaan. Kahvilan 
emännäksi palkatulla Marja-
Leena Viitasella on 20 vuo-
den kokemus pitopalveluyrit-
täjyydestä, Sirpa Salminen 
taas on 11 vuotta toimineen 
Iltalakodin johdosta hoiva-
palvelun ammattilainen. Äi-
ti Salminen vakuuttaa pitä-
vänsä miehensä kanssa huo-
len siitä, että tyttären jalat py-
syvät maassa. 

Sekä äiti että tytär kertovat 
yrittäjyyden olevan Salmisil-
le elämäntapa. ”Yrittäjyys kas-
vattaa vastuuseen”, Sirpa Sal-
minen sanoo, mutta korostaa 
koulun olevan edelleen Iidal-
le se ykkösasia. Syksyllä alkaa 
abivuosi, jonka jälkeen nuo-
ren naisen on tarkoitus läh-
teä opiskelemaan. Iida sanoo 
saaneensa rohkeasta ratkai-
sustaan pelkästään positiivista 
palautetta. ”Koulussa on kan-
nustettu alusta lähtien. Eräs 
opettaja sanoi heti, ettei yrit-
täjyyttä parempaa koulua ole-
kaan.”

Äidin ja tyttären yrityk-
set tulevat toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä, sillä kahvilan toi-
minnan lähdettyä rullaamaan 
Iltalakodin ruokapalvelut on 
tarkoitus tuottaa Signessä.

Hyviä päätöksiä 
hyvässä miljöössä
Kahvilarakennus on viime 
kuukausien aikana kokenut 

täydellisen remontin. Katto 
ja lattiat purettiin, ilmastoin-
ti, sähköt ja putket on uusittu. 
Kauniit vanhat hirret on jätet-
ty näkyviin ja niihin on yh-
distetty ajan hengen mukaisia 
värikkäitä tapetteja. 230-ne-
liöisen rakennuksen yläker-
ta on vielä keskeneräinen, 
mutta sinne yrittäjät kaavai-
levat erilaisia kokoontumisti-
loja. Asuinhuoneistoja taloon 
ei tule. 

Kahvila Signen suunnitte-
lussa on hyödynnetty Iida ja 
Sirpa Salmisen omia koke-
muksia. ”Äiti tietää mitä van-
hukset haluavat ja minä tie-
dän mitä nuoret”, Iida sum-
maa nauraen. Tarkoitus on, 
että kahvilasta muodostuu eri-
ikäisten viihtyisä kohtaamis-

paikka, jossa sekä nuoremmat 
että vanhemmat ihmiset voi-
vat viettää aikaansa sulassa 
sovussa. Nuorempaa polvea 
ajatellen Signeen on hankittu 
kahvikone, jolla onnistuu eri-
koiskahvien tekeminen. Myös 
internetyhteyden luulisi miel-
lyttävän nuorisoa. 

Kahvila Signessä on otettu 
huomioon esteettömyys, sil-
lä sisällä ei ole hankalia kyn-
nyksiä. Kahvilan ovelle pääsee 
ramppia pitkin suoraan kadul-
ta, eikä terassillekaan ole as-
kelmia. Näin ollen kahvilaan 
on helppo tulla rollaattorilla, 
pyörätuolilla tai lastenvaunu-
ja työntäen.

Leivät, pullat ja kakut Sig-
nessä leivotaan itse ja lounas 
on taattua kotiruokaa. Kahvila 

Signeä markkinoidaan myös 
kokouspaikkana. Rakennuk-
sen kolmesta salista saadaan 
helposti eristettyä pienempiä 
osioita. ”Hyvässä miljöössä 
syntyy hyviä päätöksiä”, äiti ja 
tytär hymyilevät.

Kiinnostus 
on herännyt
Uusi kahvila on herättänyt 
runsaasti kiinnostusta sekä 
paikkakunnalla että muualla. 
Facebookiin kahvilalle on pe-
rustettu oma ryhmänsä, joka 
on kerännyt lähes 150 fania. 
Ohikulkijat ovat kuikuilleet jo 
monta viikkoa, mitä seinien 
sisällä oikein tapahtuu.

Iida ja Sirpa Salminen us-
kovat, että kahvilalle on tila-
us. Ainoa asia mitä ääneen on 

epäilty, on kahvilan valmistu-
minen aikataulussa. ”Jonkun 
mielestä kahvilan perustami-
nen on sulaa hulluutta, mut-
ta kun itse uskoo siihen mitä 
tekee, ei edes jaksa kuunnel-
la muiden höpöhöpö-juttuja. 
Moni kärvistelee tylsässä työs-
sä ja haaveilee jostain muus-
ta, mutta ei uskalla toteuttaa 
unelmiaan, ja yhtäkkiä onkin 
liian myöhäistä”, Sirpa Salmi-
nen napauttaa.

Muutaman vuoden kulut-
tua Salmiset näkevät Signen 
paikkana, jonka pihapiirissä 
kokoontuvat niin nuoret, per-
heet kuin ikäihmisetkin. Ke-
säasukkaat odottavat kesää ja 
kesäpäiviä kahvilan terassilla, 
jossa he voivat verestää vanho-
ja muistojaan ja tavata tuttuja.

Esteettömyys on otettu Kahvila Signessä hyvin huomioon. Sisällä ei ole hankalia kynnyksiä, ja rampin 
ansiosta kahvilaan pääsee suoraan kadulta myös rollaattorilla tai pyörätuolilla. 

en
en n 

vaa-
Äii-

ää-
oo-
yy-

vaat t
il EsEsteteetet ötötömymyysys o onn ototetettuu K Kahvila Signessä hyvin

Oikealla: Kahvila Signen yrittäjä Iida 
Salminen ja emäntä Marja-Leena Vii-
tanen ryhtyvät palvelemaan asiakkaita 
juhannusaattona.

Vain vähäisiä levähavaintoja Pirkanmaalla
Kesän leväseurannan kol-
mannella viikolla Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen tietoon tu-
li kolme vähäistä sinileväha-
vaintoa. 

Leväseurannan vakituiset 
havaintopaikat olivat miltei le-
vättömiä, ainoastaan Pyhäjär-
vellä Kranstolpan uimarannal-

la Pirkkalassa havaittiin vähän 
sinilevää. Varsinaisen leväseu-
rannan ulkopuolelta ilmoitet-
tiin ELY-keskukseen kaksi si-
nilevähavaintoa. Orivedellä 
Längelmäveden Koljonseläl-
lä ja Valkeakoskella Vanajave-
dellä Sääksmäen sillan lähei-
sellä rannalla havaittiin vähän 
sinilevää.

Sinileväesiintymiä ei ole 
vielä juurikaan päässyt muo-
dostumaan kuluvana kesänä. 
Alkukesän sää on ollut vaihte-
leva ja epävakainen. 

Tuulisissa olosuhteissa levät 
eivät pääse nousemaan pin-
taan eivätkä kasaantumaan le-
välautoiksi suojaisiin rantave-
siin, vaan levät ovat sekoittu-

neena suuriin vesimassoihin. 
Lisäksi pintavedet ovat edel-
leen melko viileitä lämpöti-
lan vaihdellessa 13-17 asteen 
välillä. 

Sinilevien mahdolliset run-
saammat esiintymät ajoittuvat 
yleensä heinäkuulle. 

Myös elokuussa voi esiin-
tyä runsaampia sinileväku-

kintoja, jos leville suotui-
sa lämmin ja tyyni säätyyppi 
vallitsee.

Pirkanmaan ELY-keskus 
julkaisee alueellisesta leväti-
lanteesta tiedotteen joka viik-
ko aina torstaisin elokuun lop-
puun saakka. 

Levähavaintoihin liitty-
vissä asioissa yksityishenki-
löt voivat ottaa myös suoraan 
yhteyttä Pirkanmaan ELY-
keskukseen.

Huittisten kh äänesti 
lausunnostaan 
puhdistamovalitukseen
Hannu Virtanen

Huittisten kaupunginhal-
litus esittää, että hallinto-
oikeus jättää puhdistamo-
yhtiön perustamispäätök-
sestä tehtyyn valitukseen 
sisältyvät tarkoituksen-
mukaisuuskysymykset 
tutkimatta ja hylkää vali-
tuksen. Lisäksi kaupun-
ginhallitus esittää, et-
tä valitus käsitellään kii-
reellisenä kuntien jäteve-
denkäsittelylupien kireän 
vanhentumisaikataulun 
vuoksi.

Huittisten kaupungin-
hallitus äänesti maanan-
taina lausunnostaan Tu-
run hallinto-oikeudelle 
valituksesta, joka liittyy 
Huittisten, Punkalaitu-
men ja Sastamalan yhtei-
seen jätevedenpuhdista-
moon. Hallinto-oikeus oli 
pyytänyt lausuntoa Pekka 
Ojasen ja Heikki Parrin
tekemästä valituksesta.

Lausunto hyväksyt-
tiin äänin 6-3. Reijo Lin-
tunen esitti Ashton Peas-
leyn kannattamana, että 
kaupunki yhtyy valituk-
seen. 

Ojasen ja Parrin vali-
tuksen mukaan hallinto-

oikeuden tulee kumota 
valituksen kohteena oleva 
päätös, joka koskee Huit-
tisten Puhdistamo Oy -ni-
misen osakeyhtiön perus-
tamista yhdessä Sastama-
lan kaupungin ja Punka-
laitumen kunnan kanssa. 

Ennen yhtiön perusta-
mista hallinto-oikeuden 
tulee vaatia selvitykset 
uuden puhdistamon tek-
nisistä ratkaisuista, jäte-
lietteen käsittelystä ja syn-
tyvien jätevesin vaikutuk-
sista Loimi- ja Kokemäen-
jokiin sekä puhdistamon 
lähiympäristön asumis-
viihtyvyyteen. Lisäksi hal-
linto-oikeuden tulee vaa-
tia laadittavaksi esitetylle 
rakennuspaikalle, Huittis-
ten kaupungin Pappilan-
niemeen, kattava ympä-
ristöselvitys sekä uusi ym-
päristölupakäsittely. 

Äänestyksessä voitta-
nutta kaupunginjohtajan 
ehdotusta kannattivat Ai-
mo Lepistö, Marja-Riitta 
Jaakkola, Asko Ritakal-
lio, Eeva Leena Lehtisa-
lo, Mika Stenfors ja Soili 
Pasti. Lintusen esityksen 
puolesta äänestivät Maa-
rit Säilä, Reijo Lintunen
ja Ashton Peasley.

www.alueviesti.fi 
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12.36 Francon aika
16.10 Välimeren historian 
 aalloilla 
16.40 Henkinen Eurooppamme 
17.10 Tohtori Åsa 

17.40 Unohdetut keksijät 
18.05 Ensimmäiset australialaiset 
19.00 Kymmenen käskyä 
19.55 Lapset puhuvat 
20.00 Ruokamatka Kaukoidässä 

21.00 Kuvia Ingmarin 
 leikkimökistä 
21.29 Mansikkapaikka 
23.00 Oil City Confi dential 
 - Dr. Feelgood 

04.00 Uutisikkuna 
06.55 Ykkösen aamu-tv 
09.30 Ahma - erämaan 
 yksinäinen 
10.00 Uuden pääministerin 
 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 

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: 
 Jean Sibelius 
13.30 A-studio 
14.05 Tuliportaat 
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: 
 Risto Ryti 
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 
23.15 Tv-uutiset 
23.20 Katkera tropiikki 
00.10 Uutisikkuna 

04.00 Uutisikkuna 
08.00 Tv-uutiset 
08.05 Suomi juhlii 
09.00 Tv-uutiset 
09.05 Joutsenlampi 
09.30 Naapureina 
 Madridissa 
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa 
11.00 Tv-uutiset 
11.10 Tie Avonleaan 
12.00 Historiaa: Tiibetin 
 kadonnut maailma 
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 Risto Ryti 
13.30 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä 
13.40 Tosi tarina: 
 Elämänpolulla 
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 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä 
18.30 Mossin tyttäret 
19.30 Tuliportaat 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.45 Lapin kullan kimallus 
22.35 Rajaseutu 
22.45 Terapiassa 
23.10 Jekyll (ja Hyde) (K15) 
00.00 Uutisikkuna 

08.00 Tv-uutiset 
08.05 Historiaa: Taisteluissa
 kadonneet 
09.00 Tv-uutiset 
09.05 Mennyttä etsimässä: 
 Salainen sotilastie länteen 
09.55 Tv-uutiset 
10.00 Jumalanpalvelus: 
 Kolmen vartin kirkko 
10.45 Ihmiskunnan aarteita 
11.00 Tv-uutiset 
11.05 Pisara 
11.10 Prisma: Tuhkapilven alla 
12.05 Tohtori Kiminkinen 
12.35 Mossin tyttäret 
13.35 Terapiassa 
14.30 Puutarhan lumoissa: 
 Tervetuloa meille 
14.59 Puutarhan lumoissa: 
 Pellolta pataan 
15.25 Puutarhaunelmia 
15.55 Roperin lakiasiaintoimisto 
16.55 Viittomakieliset uutiset 
17.00 Tv-uutiset 
17.10 Kotikatsomo: Seitsemän 
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 
18.10 Urheiluruutu 
18.15 Kesäkirppis 
18.45 Avara luonto: 
 Eläimet yhteistyössä 
19.40 Midsomerin murhat (K13) 
20.30 Tv-uutiset ja sää 
20.45 Urheiluruutu 
21.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues 
22.00 Anna Pihl (K13) 
22.45 Sano että rakastat (K15) 
23.30 Poliisikomentaja 
 Blake (K15) 

06.50 Pikku Kakkonen 
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-lohkon viimeiset ottelut 
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 D-lohkon viimeiset ottelut 
22.20 Uutiset ja sää 
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 D-lohkon viimeiset ottelut 
23.30 Jalkapallon MM 2010 
00.30 Torchwood (K13) 

06.50 Pikku Kakkonen 
06.53 Lennin ja Tviitin maailma 
07.00 Katinkontti 
07.16 Taikakaruselli 
07.30 Totte 
07.43 Elmeri: Elmeri ja Ai-ait 
07.47 Neppajymykerho 
07.55 Kaapo 
08.18 Suolaa ja pippuria
08.28 Pertti ja Purtti 
08.41 Betonin särkijät 
08.50 Paikallisuutiset 
10.10 McLeodin tyttäret 
10.55 Pat & Stan 
11.00 Summeri 
12.00 Harrastuksena 
 vapaa pudotus 
12.30 Elämäni eläimet
13.00 Derrick 
14.00 Ulkosuomalaisen tarina 
14.30 Mr Bean 
14.45 Summeri 
15.45 Isä Matteon tutkimuksia 
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 F-lohkon viimeiset ottelut 
19.00 Tv-uutiset 
19.05 Alueellinen uutislähetys 
19.15 Kakkosen kesäsää 
19.20 Pikku Kakkonen 
19.52 Richard Scarry
20.20 Jalkapallon MM 2010: 
 F-lohkon viimeiset ottelut 
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 E-lohkon viimeiset ottelut 
22.20 Uutiset ja sää 
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 E-lohkon viimeiset ottelut 
23.30 Jalkapallon MM 2010 
00.30 Piilosana 

06.50 Pikku Kakkonen 
07.18 Anniina Ballerina 
07.30 Tuttiritarin lauluja 
07.35 Tähtiplaneetta Canopus
07.41 Napero: Uusi hauva 
07.48 Kuvat liikkuvat
07.55 Kaapo 
08.18 Syrhämä: Koodiavain 
08.50 Furi ja maaginen metsä 
10.15 McLeodin tyttäret 
11.00 Summeri 
11.02 Loma! 
11.24 Summeri 
11.31 H2O 
11.56 Summeri 
12.00 Sydänmailla 
12.45 Kesärenki 
13.00 Tangomarkkinat 2010: 
 Semifi naali 
14.49 Summeri 
14.50 Loma! 
15.13 Summeri 
15.20 H2O 
15.45 Summeri 
15.50 Isä Matteon tutkimuksia 
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 G-lohkon viimeiset ottelut 
19.00 Tv-uutiset 
19.05 Kakkosen kesäsää 
19.10 Pikku Kakkonen 
19.40 Postimies Pate 
20.10 Kesäillan valssi 
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 H-lohkon viimeiset ottelut 
22.20 Uutiset ja sää 
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 H-lohkon viimeiset ottelut 
23.30 Jalkapallon MM 2010 
00.30 Sopranos (K15) 

07.45 Pikku Kakkonen 
07.48 Saari 
07.52 Pasin ja Kielon valtakunta 
08.05 Pikku traktori:
08.16 Maikki ja pelottava Pontso 
08.42 Hotelli Ulappa 
08.55 Ariol 
09.00 Galaxi 
09.01 Anna ja lohikäärme
09.27 POPsis! 
09.44 Operaatio Hurrikaani
09.51 Barbazan: Kahlekuningas 
10.00 Taotao, pieni pandakarhu 
10.25 Meren 
 ihmeellinen elämä 
10.30 Tartu Mikkiin 
11.20 Pat & Stan 
11.30 Hittilistan yllättäjä 
12.00 Karhu 
13.35 Kaikki rakastavat 
14.55 Puutarhassa 
 tuoksuu ruoka 
15.25 Luontokuvaaja vaarassa 
15.45 Oz ja James: 
 Malja Britannialle! 
16.15 Kutsukaa 
 pelastushelikopteri! 
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu 
19.00 Tv-uutiset 
19.05 Kakkosen kesäsää 
19.10 Yleisurheilun Eliittikisat 
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu 
22.20 Uutiset ja sää 
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu 
23.30 Jalkapallon MM 2010 
00.15 Totuus vai väärä tuomio? 

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 

06.25 Huomenta Suomi 
09.10 EastEnders 
09.45 EastEnders 
11.30 Keskellä kesäpäivää 
12.00 GoFinland.fi  
12.30 Keskellä kesäpäivää 
14.15 Huomenta Suomen 
 parhaat 
14.40 Menestyksen takana: 
 Koskisen sata vuotta 
15.40 Lääkärit 
16.35 Televisa 
17.00 Salatut elämät 
18.00 Teho-osasto 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.10 Päivän sää 
19.15 FUTIS+: MM 2010 
19.30 Kesä 
 T.i.l.a. 
20.00 
Kur-
jat 
kup-
pilat 
USA 

21.00 House 
22.00 Kymmenen Uutiset 
22.15 Päivän sää 
22.20 Tulosruutu 
22.30 Aina vaarassa 
23.30 Tappajan tunnustus  

06.00 MTV3 Chat 
08.00 Lomasää 
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 
14.00 Kesäristikko 
14.45 E! Forbes: 
 Rikkaimmat 
 julkkispariskunnat 
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 Sillä siisti 
20.00 Suurin pudottaja 
21.00 Suurin pudottaja 
22.00 Kymmenen 
 Uutiset 
22.15 Päivän sää 
22.20 Tulosruutu 
22.30 Formula 1: 
 vapaat harjoitukset 
23.00 Tie murhaan (K15) 
01.00 Steven Seagal: 
 Amerikan seriffi   
01.30 Yhdestoista tunti 
02.20 Televisa 
03.00 Se Oikea 

06.00 MTV3 Chat 
08.10 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 F1 Ennakko-
 tunnelmat 
12.00 Keskellä kesäpäivää 
12.30 GoFinland.fi  
13.00 Keskellä kesäpäivää 
13.30 Kesäristikko 
14.30 Melody Gardot: 
 The Accidental Musician 
15.30 Lauantain perheleff a: 
 Robots 
17.20 Star Wars: 
 The Clone Wars 
17.50 Formula 1: aika-ajot 
18.50 Formula 1: Extra 
19.00 Seitsemän Uutiset 
19.10 Tulosruutu 
19.15 FUTIS+: MM 2010 
19.30 Karpon parhaat 
20.00 Kadonneen jäljillä 
21.00 Blues Brothers 
22.00 Kymmenen Uutiset 
22.10 Päivän sää 
22.15 Blues Brothers 
23.55 Tulosruutu 
00.05 Shark 
01.00 Formula 1: 
 aika-ajot 
01.30 Televisa 
02.10 Se Oikea 

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 

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 Hullut japanilaiset 
20.30 Hullut japanilaiset 
20.57 Keno 
21.00 Criminal Minds 
 - FBI-tutkijat 
22.00 Toimintatorstai: 
 Shoot ’Em Up (K15)
23.50 Nelosen uutiset 
23.55 Nelosen sää 
00.00 Frasier 
00.30 Konttori 
01.00 Ostosruutu 
01.15 Älypää-TV 

06.00 Älypää-TV 
10.30 Elokuva: Robin Hood 
12.05 Elokuva: Maitolaiturin 
 seurapiiriprinsessat 

14.00 
 Elokuva: Trekkies 
 - Linnunradan intoilijat 
15.55 Greyn anatomia 
16.50 Dr. Phil 
17.45 Australian 
 Huippumalli haussa 
18.45 Nelosen uutiset 
18.55 Nelosen sää 
19.00 Elokuva: Zathura 
 - avaruusseikkailu 
20.57 Keno 
21.00 Elokuva: Hollow Man 
 - mies ilman varjoa (K15)
23.10 Elokuva: Hollow Man
 - mies ilman varjoa 2 (K15)
01.00 Ostosruutu 
01.15 Älypää-TV 

07.00 Ostosruutu 
08.00 Ostosruutu 
09.00 Ilmailun maailma 
09.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri 
09.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri 
09.40 Vaaleanpunainen 
 pantteri 
09.50 Oprah 
10.45 Oprah 
11.40 Oprah 
12.35 Oprah 
13.35 Eli Stone 
14.30 Häähullut 
15.30 Tanssin huipulle 
16.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri 
16.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri 
16.45 Brittien Gladiaattorit 
17.45 Usko tai älä 
18.45 Nelosen uutiset 
18.55 Nelosen sää 
19.00 Elokuva: 
 Dickie Roberts
 - Entinen lapsitähti 
20.57 Keno 
21.00 Elokuva: 
 Helvetillinen 
 päivä (K15)
23.00 Nelosen uutiset 
23.05 Nelosen sää 
23.10 Masters of Horror (K15)
00.20 Elokuva: 
 24 tuntia Lontoossa 
 (K15)
02.10 Ostosruutu 
02.25 Älypää-TV 

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) 
23.00 C.S.I. 
23.55 Ashes To Ashes 
01.00 Heroes 
01.55 Viettelysten saari 

06.00 Sub chat 
08.30 Bakugan 

08.55 Hannah Montana 
09.20 Nellin maja 
10.00 Lemmen viemää 
10.50 Nellin maja 
11.30 Rantalentis Deluxe 
15.10 Viiden tähden hotelli 
16.05 E! Tähtäimessä häät 

17.00 112 - hengenpelastajat 
17.30 Kolmas kivi auringosta 
18.00 Subin uutiset 
18.05 Poliisikoira Rex 
19.00 Lemmen viemää 
20.00 Frendit 
20.30 Simpsonit 

21.00 Muodin huipulle 
22.00 L-koodi 
23.00 C.S.I. 
00.00 Täyskäännös (K13) 
00.30 Kaksi tuoppia, kiitos! 
01.05 Kuolettava liitto 
01.35 Ultimate Fighter (K15) 

08.30 Bakugan 
08.55 Hannah Montana 

09.20 Nellin maja 
10.00 Lemmen viemää 
10.50 Nellin maja 
15.30 Ben Stiller Show 
16.00 E! Hyvältä näyttää 
17.00 112 - hengenpelastajat 
17.30 Kolmas kivi auringosta 

18.00 Poliisikoira Rex 
19.00 Lemmen viemää 
20.00 Frendit 
20.30 Simpsonit 
21.00 Duudsonit (K15) 
21.30 JugiStyle 
22.00 Moonlight 

23.00 C.S.I. Miami 
00.00 Elämää Philadelphiassa (K13) 
00.30 Dennis Rodman ja 
 täydellinen muodonmuutos 
01.05 Mad TV 
01.55 Kaksi tuoppia, kiitos! 
02.30 Täyskäännös (K13) 

06.00 Sub chat 
10.40 Rantalentis Deluxe 

14.40 Baywatch 
15.40 Sinkut saarella 
16.40 Mad TV 
17.30 Ben Stiller Show 
18.00 Pelastajat 
18.30 Muodin huipulle 
 - mallien silmin 

19.00 Täydellinen 
 muotikuva 
20.00 Bändärille 
 sulhanen 
21.00 Rimakauhua 
 ja rakkautta 
22.00 Heroes 

23.00 Miami Vice 
00.00 Ultimate 
 Fighter (K15) 
01.00 Modern Toss 
01.25 Petolliset 
02.15 Petolliset 
03.05 Sub chat 

04.00 Teematieto 
16.25 Eurooppa rakentaa 

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 Teematieto 
17.20 Patsaspäiväkirjat 

18.10 Kolmas ulottuvuus: 
 Hiekkaerämaan blues 
19.10 Iiro irti: Huittinen 
19.15 1 Giant Leap - 
 Musiikkimatka ihmisyyteen 

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

21.50 Kino: Requiem 
23.20 Theroux’n vinksahtaneet 
 viikonloput 
00.10 Tanssia kameralle 
00.20 Teematieto 

16.40 Japania Erinin kanssa 
17.05 TV-arkisto: Peter von Bagh 

17.05 Repe 
18.05 Maupassant: Eräs ilta 
18.35 Ruokamatka Kaukoidässä 
19.35 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin 

20.05 Historia: Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13) 
21.00  Hindenburgin räjähdys 
21.30 Suomalainen elokuva-
 ohjaaja: Peter von Bagh 

22.25 Täältä ikuisuuteen (K13) 
23.30 Lea Joutseno - juhannustyttö 
23.45 Dynamiittityttö 
00.56 Morsian yllättää 
02.03 Viikon tyttö 

08.45 Tohtori Zivago 
09.35 Cosi Fan Tutte 

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 Isännän pöydässä
09.00 Superkirja
09.30 Panjo ja Kani
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Ilouutiset
10.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
11.00 Tienhaarassa
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.40 Uusi Testamentti avautuu
13.25 Armon kalliolla

13.55 Herätys!
14.55 Benny Hinn
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo
17.00 Seitsemän
17.15 Taiteilija kuvassa
17.30 Café Raamattu
18.00 Ermot
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Ruokaa ja toivoa
19.00 Kämmenellä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus
20.10 Pieni intiaani

20.30 Leo Meller ja ystävät
21.10 Israel puhuu
21.40 Wake Up!
22.25 Katupaimen
22.40 Missä olet?
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta
23.55 Sytkäri
00.25 Kirja
01.00 Seitsemän
01.15 Taiteilija kuvassa
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa

02.30 Kämmenellä
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus
03.40 Pieni intiaani
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Israel puhuu
05.10 Wake Up!
05.55 Katupaimen
06.10 Missä olet?
06.40 Rohkaisua Raamatusta
06.55 Käännekohta
07.25 Sytkäri
07.55 Kirja

08.30 Eliinan eväät
 Jumalan kutsu
09.00 Tarinankertojan kahvila
 Leijonan luola
09.30 Soihdunkantajat
 Animaatioelokuva 
 John Bunyanista
10.00 Isännän pöydässä
 Vieraana Matti Vuolanne
10.30 Benny Hinn
 Davidson Center Jerusalem

11.00 Yliluonnollista
 Vieraana Delores Winder
11.30 Nokia Missio
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Cantate!
 Tahtoisin ystävän
13.10 Peittämättömin kasvoin
13.40 Pawson
14.35 Joensuun gospel
15.30 Hillsong TV
16.00 Tienhaarassa
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori

17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Ruutupyhäkoulu
18.50 Anna kulkee 
 enkelin kanssa
19.00 Kaivo
19.30 Café Raamattu
20.00 Rajaton rakkaus
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Taivas Studio avautuu
23.20 Erään miehen matka
00.10 Elämän virta
00.40 Katupaimen

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 Rajaton rakkaus
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Taivas Studio avautuu
06.50 Erään miehen matka
07.40 Elämän virta
08.10 Katupaimen

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

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

17.30 Tarinankertojan kahvila
18.00 Soihdunkantajat
18.30 Isännän pöydässä
19.00 Benny Hinn
19.30 Yliluonnollista
20.00 Nokia Missio
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Cantate!
21.40 Peittämättömin kasvoin
22.10 Pawson
23.05 Joensuun gospel
00.00 Hillsong TV
00.30 Tienhaarassa

01.00 Eliinan eväät
01.30 Tarinankertojan kahvila
02.00 Isännän pöydässä
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Nokia Missio
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Cantate!
05.10 Peittämättömin kasvoin
05.40 Pawson
06.35 Joensuun gospel
07.30 Hillsong TV
08.00 Tienhaarassa

 seurapiiriprinsessat 
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TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 27.-30.6.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 29.6.Tiistai 29.6.Sunnuntai 27.6.Sunnuntai 27.6.

Keskiviikko 30.6.Keskiviikko 30.6.Maanantai 28.6.Maanantai 28.6.

 Kirurgian historia
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme
18.55 Lapset puhuvat
19.00 Kino Bergman: 

 Talven valoa (K13)
20.18 8 mm katse: 
 Vaitonainen mies
20.30 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin

21.00 Muotinäytös huomenna!
21.55 Kino Scifi : 
 ”Se” toisesta maailmasta
23.25 Ensimmäinen piiri
00.10 Teematieto

08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto
09.00 Tv-uutiset
09.05 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
09.55 Tv-uutiset
10.00 Tulivuoren tuhkasta 
 versoo elämä
10.50 Kamppailija
11.00 Tv-uutiset
11.05 Maa
12.35 Rauhoitettu: 
 Korsvikin kirkko
12.45 Parhain terveisin,
 Irene ja Vera
13.10 Apinaliiga
13.35 Terapiassa
14.50 Rauhoitettu: 
 Tikankontti
15.00 Rauhan asialla
15.30 Kuningas Alkoholi
16.00 Historiaa: Rooseveltin 
 työllisyysohjelma
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 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 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.10 Foylen sota
22.45 Historiaa: 
 Gladiaattorien kalmisto
23.35 Lucky Louie (K15)

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.40 Lännen-Jukka 
 Amerikassa
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: 
 Tarja Halonen
19.00 Prisma
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: 
 Ruoan tulevaisuus

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina 
 Madridissa
10.40 Aarne
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ydinvoima 
 eduskunnan 
 käsittelyssä
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: 
 Adolf Ehrnrooth
19.00 Mennyttä etsimässä: 
 Teretulemast Soome
20.00 Tosi tarina: 
 Tanssitunti
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Koko homman 
 pomo
22.35 Perintö (K11)
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Prisma: 
 Pakovarma 
 eläintarha
00.05 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: 
 Adolf Ehrnrooth
13.30 Avara luonto: 
 Eläimet yhteistyössä
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: 
 Aleksis Kivi
19.00 Historiaa: Dollarin tarina
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 Roperin 
 lakiasiaintoimisto

07.45 Pikku Kakkonen
07.48 Mimi ja Kuku
08.07 Jessin kanssa
08.18 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.44 Katinkontti
09.00 Galaxi
09.01 Late lammas
09.10 Betonin särkijät
09.20 Lulu ja lehmä
09.29 Sutaistu sankari Roy
10.00 Alfred J. Kwak
10.25 Pieni runotyttö
11.15 Roxanne
13.00 Kesämielellä
13.30 Ulkosuomalaisen 
 tarina
14.00 Peliuutiset
14.30 Sydänmailla
15.14 Ruohonjuuritasolla
15.25 Dokumenttiprojekti: 
 Tapa tuomari!
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
19.00 Tv-uutiset
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Kesäillan valssi
20.00 Nolojen tilanteiden mies
20.25 V75-ravit
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Sopranos (K15)
01.05 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 Piilosana

06.50 Pikku Kakkonen
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
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
11.56 Summeri
12.00 Oz ja James
12.30 Kahden keikka
13.30 Kuinka Nalle Puh syntyi
15.04 Summeri
15.06 Loma!
15.28 Summeri
15.35 H2O
15.59 Summeri
16.05 Lentävät lääkärit
16.55 Richard Scarry
17.19 Pikku Kakkonen
17.55 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Kauden parhaat maut
19.50 Pat & Stan
20.00 Mummo
20.30 Kätevä emäntä
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Älä katso

06.50 Pikku Kakkonen
07.38 Pompulat
07.44 Neppajymykerho
07.51 Kaapo
08.15 Lulu ja lehmä
08.22 Animalia
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
11.55 Summeri
12.05 Kylä maailman laidalla
12.58 Morsiusseppele
14.35 Tuntematon Norja
15.04 Summeri
15.06 Loma!
15.28 Summeri
15.35 H2O
15.59 Summeri
16.05 Lentävät lääkärit
16.55 Richard Scarry
17.19 Pikku Kakkonen
17.55 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Lapsityrannit
20.00 Meidän jengi
20.50 Toinen minä: Eva Biaudet
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Neljännesvälieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010

06.50 Pikku Kakkonen
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
11.55 Summeri
12.00 Camilla Plum ja 
 leipurin niksit
12.30 Puutarhassa tuoksuu ruoka
13.00 Hilja, maitotyttö
14.25 Tiesitkö tämän tulivuorista?
14.55 Pat & Stan
15.08 Loma!
15.30 Summeri
15.37 H2O
16.01 Summeri
16.05 Lentävät lääkärit
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Yhteys
18.05 Meidän jengi
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Yleisurheilun Eliittikisat
21.00 Kultainen ja hopeinen 
 harmonikka 2010
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kultainen ja hopeinen 
 harmonikka 2010
23.00 Dokumenttiprojekti: 
 Roskasotilaat
00.25 Torchwood (K13)

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
08.30 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 Chez Jouni
12.00 Sillä siisti
12.30 F1 Ennakkotunnelmat
13.00 Taidekeskus 
 Salmelan kesää
13.30 Piilokamera
14.00 Leo
14.05 45min Special: 
 Näin kuninkaalliset 
 lomailevat
15.10 Suzannen päiväkirja
16.55 Koko sydämestä
17.50 Formula 1: osakilpailu
18.50 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Pitkä kuuma kesä
21.00 Lotto ja Jokeri
21.05 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Formula 1: Extra
22.45 C.S.I. Miami
23.45 Rantakytät
00.45 Formula 1: osakilpailu
02.15 Televisa
02.55 MTV3 Chat

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää

09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Makuja
10.35 Televisa
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.20 Pitkä kuuma kesä
15.45 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
17.35 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
00.35 C.S.I. Miami
01.30 Televisa
02.10Se Oikea

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Makuja
10.35 Televisa
10.45 Ostoskanava
11.45 Keskellä 
 kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä 
 kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.15 Kesäristikko
14.45 Tuomioja ja 
 Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
15.15 Jokakoti.fi 
15.45 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
17.35 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 C.S.I. Miami
00.25 30 Rock
00.55 Televisa
01.35 Se Oikea

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Makuja
10.35 Televisa
10.45 Ostoskanava
11.45 Keskellä 
 kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä
 kesäpäivää
13.30 Astro-tv
14.35 National Geographic: 
 Eläinmaailman 
 ihmeitä, osa 1/3
15.40 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
19.30 Chez Jouni
20.00 45min Special: 
 Prinsessa ja gangsteri
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 30 Rock
01.00 Televisa
01.40 Se Oikea

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Unitupa
09.30 Kotiäidistä 
 uraäidiksi
10.30 Animal Planet: 
 Oppia eläimiltä
11.30 Eläinkunnan 
 ennätykset tms.
12.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri
12.40 Vaaleanpunainen 
 pantteri
12.50 Frasier
13.20 Frasier
13.50 Frasier
14.20 Frasier
14.50 Good Wife
15.50 Stylista
16.50 Elokuva:
 Täydellinen 
 rakkaustarina
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Pelkokerroin UK
20.00 Wipeout
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Spider-Man 
 - hämähäkkimies
23.25 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Kenraali 
 Pancho & Pojat 
 Pohjoiskalotilla
00.05 Criminal Minds 
 - FBI-tutkijat
01.05 Ostosruutu
01.20 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.30 Ostosruutu
14.30 Venäläinen Nanny

15.00 Beverly Hillsin kampaajat
15.55 Greyn anatomia
16.50 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
22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 Frasier
23.35 Swingtown

06.00 Älypää-TV
12.30 Ostosruutu
13.30 Ostosruutu
14.30 Venäläinen Nanny
15.00 Beverly Hillsin kampaajat
15.55 Greyn anatomia
16.50 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: Lapsimissit
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Rooma (K15)
00.45 Navigare

06.00 Älypää-TV
12.30 Ostosruutu
13.30 Ostosruutu
14.30 Venäläinen Nanny
15.00 Beverly Hillsin kampaajat
15.55 Greyn anatomia
16.50 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 Rooma (K15)
00.50 Ostosruutu
01.05 Älypää-TV

06.00 Sub chat
09.50 Ostos-tv

12.50 E! Hyvät ja huonot 
 rantakropat
14.30 Baywatch
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
21.00 Kuolema pukee 
 häntä (K15)
23.00 Duudsonit (K15)

23.30 Gay-lukio
00.30 Julkkikset kuiville
01.30 Yli synkän virran
02.25 Tähtiportti
03.15 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision
04.15 Se Oikea

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
15.10 Xena
16.00 E! Diiva nimeltä Kimora
16.30 E! Diiva nimeltä Kimora

17.00 112 - hengenpelastajat
17.30 Kolmas kivi auringosta
18.00 Poliisikoira Rex
19.00 Lemmen viemää
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Luonnon lait

23.05 Terminator: Sarah 
 Connorin aikakirjat
00.00 Moonlight
00.55 Gay-lukio
01.55 Playboy-talon tytöt
02.25 Riddickin aikakirja: 
 Vangin viha (K15)

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
15.10 Xena
16.00 E! Täydellinen poka
17.00 112 - hengenpelastajat

17.30 Kolmas kivi auringosta
18.00 Poliisikoira Rex
19.00 Lemmen viemää
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Exterminators
21.30 Kyttäkokelaat

22.00 Chuck
23.00 Tähtiportti
23.55 Duudsonit (K15)
00.25 Naisten murharyhmä
01.15 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)
02.15 Erikoisjoukkue

06.00 Sub chat
08.30 Bakugan

08.55 Hannah Montana
09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
12.10 Ostos-tv
15.10 Xena

16.00 E! Bilehileet
17.00 112 - hengenpelastajat
17.30 Kolmas kivi auringosta
18.00 Poliisikoira Rex
19.00 Lemmen viemää
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit

21.00 Porkyn kosto (K15)
22.50 C.S.I.
23.45 Ashes To Ashes
00.45 Heroes
01.35 Modern Toss
02.05 Modern Toss
02.35 Sub chat

09.10 Elokuvamusiikin lumoissa
10.00 Maupassant: Perintö

11.00 Dynamiittityttö
12.15 TV-arkisto: Peter von Bagh
12.15 Repe
13.15 Tohtori Faustus
14.15 Suomalainen elokuva-

 ohjaaja: Peter von Bagh
15.10 Vitsauksien paluu
16.00 Sodan jaloissa
17.30 Hindenburgin räjähdys
18.00 Kuinka äkäpussi kesytetään

20.00 Oopperailta: 
 Rykmentin tytär
22.15 Kymmenen käskyä
23.10 Muotinäytös huomenna!
00.02 Tanssia kameralle

04.00 Teematieto
16.55 Historia: Ensimmäiset 

 australialaiset
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
18.43 Tanssia kameralle

19.00 Täältä ikuisuuteen (K13)
19.40 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia
20.34 Avaruuskansiot
20.45 Glastonbury

23.00 Theroux’n vinksahtaneet 
 viikonloput
23.50 Pieni moskeija preerialla
00.15 Kino Into: Keskiyöllä 
 otan sielusi (K15)

16.35 Välimeren historian 
 aalloilla

17.05 Henkinen Eurooppamme
17.35 Francon aika 
 -näin sen koimme
19.05 Japania Erinin kanssa
19.30 Minun elämäni

21.00 Historia: Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13)
22.00 TV-arkiston kesäkeittiö
22.00 Kesäkeittiö:
  Possua nuotiolla

22.20 Kesäkeittiö: 
 Ahvenesta haukeen
22.39 Kesäkeittiö:Tarjottavaa 
 yllätysvieraille
23.10 Tohtori Zivago

16.25 Eurooppa rakentaa
16.55 Tiededokumentti: 

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 Rajaton rakkaus
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu

13.10 Taivas Studio avautuu
14.50 Erään miehen matka
15.40 Elämän virta
16.10 Katupaimen
16.20 Katupaimen
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous 
18.30 Paratiisi
19.20 Musiikkia
19.30 Kirja
20.00 Ajankohtaista taivaasta

20.30 Vanha Testamentti 
 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Jumalan juoksutytöt
22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Tulta Jerusalemista
23.00 Kämmenellä
23.30 Varustamo
00.00 Derek Prince
00.30 Ilouutiset
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous
02.00 Paratiisi

02.50 Musiikkia
03.00 Kirja
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti 
avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta 
-Matti Vuolanne
05.00 Jumalan juoksutytöt
05.30 Marttyyrien ääni
06.00 Tulta Jerusalemista
06.30 Kämmenellä
07.00 Varustamo
07.30 Derek Prince
08.00 Ilouutiset

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus
09.30 Parantava rukous
10.00 Paratiisi
10.50 Musiikkia
11.00 Kirja
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Jumalan juoksutytöt

13.30 Marttyyrien ääni
14.00 Tulta Jerusalemista
14.30 Kämmenellä
15.00 Varustamo
15.30 Derek Prince
16.00 Ilouutiset
17.00 Israel puhuu
17.30 Superkirja
18.00 Lasten Taivas
18.30 Reunalla
19.00 Käännekohta
19.30 One Way
20.15 Itäraportti
20.30 Leo Meller ja ystävät

21.00 TV7 Israel News
21.10 Särmää
21.40 Fuel
22.00 Kosketus
22.10 Come Home
22.40 Yliluonnollista
23.10 Ruokaa ja toivoa
23.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.00 Tarinankertojan kahvila
00.30 Soihdunkantajat
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas
02.00 Reunalla
02.30 Käännekohta

03.00 One Way
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Särmää
05.10 Fuel
05.30 Kosketus
05.40 Come Home
06.10 Yliluonnollista
06.40 Ruokaa ja toivoa
06.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.25 Pelastusrukous
07.30 Tarinankertojan kahvila
08.00 Soihdunkantajat

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

13.10 Sytkäri
13.40 Missä olet?
14.10 Armon kalliolla
14.40 Missä olet?
15.10 Ikuista rakkaus!
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Nokia Missio
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
22.10 Taiteilija kuvassa
22.25 Rajaton rakkaus
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 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
05.40 Taiteilija kuvassa
05.55 Rajaton rakkaus
06.55 Benny Hinn
07.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07.55 Kaivo
08.25 Pelastusrukous

08.30 Israel puhuu
09.00 Superkirja
09.30 Lasten Taivas
10.00 Reunalla
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 Fuel

13.30 Kosketus
13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Ruokaa ja toivoa
14.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.25 Pelastusrukous
15.30 Tarinankertojan kahvila
16.00 Soihdunkantajat
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia
18.20 Laululautta
18.30 Elämän virta
19.00 Derek Prince

19.30 Koputus
20.00 Juuret lähteellä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Tie on valmis!
21.40 Sytkäri
22.10 Missä olet?
22.40 Armon kalliolla
23.10 Missä olet?
23.40 Ikuista rakkaus!
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 Koputus
03.30 Juuret lähteellä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Tie on valmis!
05.10 Sytkäri
05.40 Missä olet?
06.10 Armon kalliolla
06.40 Missä olet?
07.10 Ikuista rakkaus!
07.55 Parantava rukous
08.25 Pelastusrukous
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Sastamala kehittelee uutta brändiä asiantuntija-avuin

Kaupungin vahvuuksista 
ollaan yhä montaa mieltä

  Pelkällä kirjakaupungin tittelillä ratsastaminen 
 ei kuulosta asiantuntijan mielestä hyvältä

 Marianna Langenoja

Monien mielestä se on kirja, 
toisten mielestä osaaminen. 
Sastamalan kaupungissa ol-
laan yhä epävarmoja omien 
vahvuuksien suhteen. Millä 
kaupunkia pitäisi markkinoi-
da, siihen ei osaa vastata vie-
lä paikalliset päättäjät eivät-
kä yrittäjätkään. Asiasta vään-
nettiin kättä viime viikolla ti-
laisuudessa, jossa pohdittiin 
Sastamalan kaupungille sopi-
vaa brändiä. 

Kaupunki oli pyytänyt hä-
tiin myös maamme johtavan 
paikan brändin asiantuntijan, 
tekniikan tohtori Seppo Rai-
niston, joka joutuikin välil-
lä pudistelemaan päätään kes-
kustelun lomassa.  

Kaupunki on luonut mark-
kinointistrategian, jonka mu-
kaan kaupungin brändi oli-
si yhtä kuin elävä kulttuuri, 
kirja, vahva osaaminen sekä 
nuorten kuuleminen päätök-
senteossa. 

Asiantuntija Seppo Rainis-
to kuitenkin huomautti tilai-
suudessa, ettei brändi voi olla 
pitkä lista kalvosulkeisia, joi-
ta edellä mainittuihin osioi-
hin liittyi, vaan sen pitää olla 

mahdollisimman yksinkertai-
nen. Pelkällä kirjakaupungin 
tittelillä ratsastaminen ei se-
kään kuulosta Rainiston mie-

lestä hyvältä. ”Eihän tänne yri-
tyksiä tule sen vuoksi, että tä-
mä on kirjakaupunki. Jos kir-
jan rinnalle saadaan jotain 

muutakin, ollaan vahvoilla”, 
Rainisto selosti. 

Moni tilaisuuteen osallistu-
nut oli kuitenkin sitä mieltä, 
että pelkkä kirja brändinä olisi 
kaupungille riittävä. He halu-
sivatkin kirjan niin sanotuksi 
kattobrändiksi sen vuoksi, et-
tä siitä Sastamala tunnetaan jo 
nyt ja se on omalaatuista sekä 
totuudenmukaista. 

Vammalan yrittäjien pu-
heenjohtaja Samuli Suonpää 
totesi, etteivät ainakaan yrit-

täjät ole kovin innostunei-
ta vallinneesta brändiajatuk-
sesta. 

Hänen mielestään kirjan si-
jaan pitäisi tuoda esille paikal-
lista osaamista. Se ei riitä, et-
tä ihmiset tietävät Sastamalan 
olemassa olon, vaan heidän 
täytyy myös haluta paikka-
kunnalle.

 ”Kyllä Jokelankin sijain-
ti tiedettiin pitkään kouluam-
pumistapauksen jälkeen. Mut-
ta mitä se paikkakunnalle toi? 
Mielestäni tavoite ei ole vain 
se, että meidät tunnetaan”, 
Suonpää perusteli.  

Työryhmä jatkotoimiin
Teknikumin toimitusjohta-
ja Vesa Vihavainen yritti ak-
tiivisesti löytää keskusteluun 
jonkinlaista tolkkua ja jujua, 
mutta turhaan. Kaupungin-
johtaja Paavo Salli naureskeli, 
että sitä jujua tässä juuri etsi-
täänkin. ”En minä olisi kutsu-
nut teitä koolle, jos kaupungin 
brändi olisi kirja. Piste”, Salli 
hekotteli. 

Täysin toimettomaksi asi-
an suhteen ei kuitenkaan jää-
ty, vaan eri alojen asiantun-
tijoista koottiin brändityö-
ryhmä, jonka tehtävänä on 
lähteä syksyllä selvittämään, 
mikä lopulta olisi kaupungin 
brändi. 

Työryhmään valittiin pu-
heenjohtajaksi Sastamalan 
Yrityspalvelun toimitusjohta-
ja Mikko Nieminen ja jäse-
niksi Sastamalan oppaat ry:n 
puheenjohtaja Maiju Vuoren-
oja, Teknikumin toimitusjoh-
taja Vesa Vihavainen, Vam-
malan yrittäjien puheenjoh-
taja Samuli Suonpää, Kirjan 
keskuksen toiminnanjohtaja 
Leena Aaltonen, häijääläisen 
tietotekniikkaliikkeen yrittä-
jä Mikko Rauva sekä Vam-
malan aluesairaalan synny-
tysosaston osastohoitaja Taru 
Kaaja. Myöhemmin valitaan 
joukkoon vielä kaksi yritys-
edustajaa. 

Käytännön työt alkavat 
elokuussa tutkimuksella, jo-
hon odotetaan vähintään 20 
asiantuntijan vastausta. Tar-
koituksena on selvittää, mit-
kä ovat Sastamalan kärkiasiat 
tällä hetkellä, missä on kehit-
tämistä ja millainen mielikuva 
Sastamalasta on vuonna 2020. 
Nämä vastaukset puretaan ja 
aloitetaan varsinainen suun-
nittelutyö syyskuun puolella. 

Teknikumin toimitusjohtaja Vesa Vihavainen yritti löytää jonkinlaista tolk-
kua keskusteluun. 

Brändiasia aiheutti tiivistä jutustelua. Jokaisella oli oma mielipiteensä sen suhteen, millä Sastamalan 
kaupunkia pitäisi markkinoida.

Paikalla oleva brändiasiantuntija Seppo Rainisto piti luentoa brändin tarkoi-
tuksesta ja hyödyistä. 

  Sastamala haluaa 
UNESCON Maailman 
kirjapääkaupungiksi

Sastamalan markkinointistrategia on mielenkiintoista luettavaa, 
eikä kaupungin tavoitteitakaan voi kutsua vaatimattomiksi. Kau-
punki aikoo nimittäin yltää vuoteen 2017 mennessä UNESCON 
nimittämäksi Maailman kirjapääkaupungiksi. Sinne Sastamala 
aikoo kiivetä askeleittain. Tänä kesänä kaupunki julistautuu Suo-
men kirjakaupungiksi. Parin vuoden kuluttua Sastamalan tuli-
si tavoitteiden mukaan olla jo valtakunnallisesti tunnettu kirja-
kaupunki ja vuonna 2015 kansainvälisesti tunnettu. Tavoittee-
na on, että samaan aikaan kirjaan profi loituminen näkyisi myös 
kaupungin peruskoulutuksessa. 

”Jos kirjan 

rinnalle 

saadaan jotain 

muutakin, 

ollaan 

vahvoilla.

”Tavoite ei 

ole vain se, 

että meidät 

tunnetaan.

Martti Savijoen 
urkukonsertti 
Tyrvään kirkossa
Keikyästä kotoisin oleva 
urkutaiteilija Martti Sa-
vijoki esiintyy Tyrvään 
kirkossa keskiviikkona 
30.6. kello 18. Konsertis-
sa ”Minun sieluni ylistää 
Herran suuruutta” kuul-
laan kolme suurenmoista 
saksalaista barokkiteosta: 
Heinrich Scheidemannin 
kuudennen kirkkosävel-
lajin Magnifi cat (VI. To-

ni) sekä Johann Sebastian 
Bachin Triosonaatti V C-
duuri (BWV 529) ja Prelu-
di ja fuuga e-molli (BWV 
548). Martti Savijoki on 
opiskellut urkujensoit-
toa Sibelius-Akatemiassa 
vuodesta 2002 opettaja-
naan Markku Hietahar-
ju. Hän valmistelee par-
haillaan urkujensoiton A-
tutkintoa.

MLL:n perinteinen 
kirpputori Laviassa 
Juhannussiivouksen yh-
teydessä on nyt helppo 
laittaa ylimääräiset tava-
rat sivuun ja varata myyn-
tipöytä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Lavi-
an paikallisyhdistyksel-
tä. Kirpputori järjestetään 
Lavia-viikolla Rauhalasää-

tiötalossa Laviassa. Kirp-
putori on muina vuosina 
ajoittunut vain viikonlop-
puun, mutta nyt myynti-
päivät ovat tiistaista 20.7 
lauantaihin 24.7. Myynti-
paikkoja voi varata Vilma 
Peltovirralta 16.7 men-
nessä. 

Juhannuskokko 
saattaa kyteä päiviä

  Sytyttäjä on vastuussa 
 palon aiheuttamista vahingoista

Kokko on monelle suoma-
laiselle tärkeä juhannuspe-
rinne, mutta juhlahumus-
sa voi unohtua, että kokko 
on avotuli. SPEK muistut-
taa, että kokon sytyttä-
miseen täytyy olla maan-
omistajan lupa. Pelastus-
laitokselta kannattaa tar-
kistaa, tarvitaanko myös 
sen lupa avotulen tekemi-
selle. Kunnan tai kaupun-
gin ympäristösäännöt tai 
-määräykset voivat rajoit-
taa kokon polttamista.

Tuli ja alkoholi ovat 
vaarallinen yhdistelmä. 
Kokkoa ei koskaan saa sy-
tyttää päihtyneenä. Myös 
silloin, kun metsäpalova-
roitus on voimassa, avo-
tulen tekeminen on kiel-
lettyä. Tuli leviää nopeasti 
kuivalla maalla, ja sytyttä-
jä on vastuussa palon ai-
heuttamista vahingoista. 
Varsinkin mökillä avun 
saaminen voi kestää kau-
an.

Kokon paikka 
vaatii harkintaa
Turvallisimpia paikkoja 
kokon polttamiselle ovat 
paljas kallio, hiekkaran-
ta tai vedessä oleva laut-
ta. Valitse paikka niin, et-

tä se on tarpeeksi kauka-
na rakennuksista, puista 
tai muista palavista mate-
riaaleista, jotka voivat syt-
tyä tuleen liekeistä tai ki-
pinöistä. Ennen kuin sy-
tytät kokon, tarkista, mistä 
suunnasta tuulee. Äkilli-
nen tuulenpuuska saattaa 
olla yllättävän voimakas ja 
levittää liekit pitkälle. Älä 
sytytä kokkoa, jos tuuli on 
voimakas. Ympäristö kan-
nattaa kastella huolelli-
sesti, jotta tuli ei karkaisi 
maastoon.

Sytytä kokko tuohella, 
paperilla tai kuivilla puil-
la. Liuottimien tai bensii-
nin käyttäminen sytytys-
nesteenä on vaarallista, 
koska niistä lähtevä höy-
ry syttyy räjähdysmäises-
ti. Lapset eivät saa mennä 
kokon lähelle. 

Kokonpolttaja huoleh-
tii myös siitä, että lähis-
töllä on runsaasti sammu-
tusvettä tai muita sammu-
tusvälineitä hätätilannetta 
varten. Lisäksi hän val-
voo, että tuli ei pääse le-
viämään. 

Lopuksi hiillos kastel-
laan huolellisesti, koska 
muuten se voi jäädä kyte-
mään jopa päiviksi.

Kokko on monelle suomalaiselle tärkeä ju-
hannusperinne.
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Otsikoiden takaa
Pauliina VIlenius

”Ponnista,
ponnista”

Kotiäidin päiväkirja
Johanna Pihlava on 
sastamalalainen ko-
tiäiti, jonka perhee-
seen kuuluu avio-

miehen lisäksi lapset 
Lauri (2006), Ronja 
(2007) ja Elli (2009). 
Johannan harrastuk-
sia ovat puhelimes-
sa puhumisen lisäk-
si käsityöt ja kotipi-

lates. 

Ostetaan 
uudet 
hermot..

K
ahden tai melkein 

kolmen uhmaikäi-

sen kanssa elämi-

nen on joskus, sanoisin-

ko aika hermoja raastavaa 

aikaa. Laurilla on onneksi 

(nyt täytyy koputtaa puu-

ta) vähän helpompi kausi. 

Elli vasta aloittelee, mutta 

selvästi huomaa, että oma 

tahto alkaa neitiä koetella. 

Kun Ellillä hermo menee, 

niin sen kyllä kuulee. Kor-

kealta ja kovaa. Syliin ei saa 

ottaa, neiti venkoilee latti-

alla ja melkein hakkaa pää-

tään lattiaan. Tuskin kauaa 

täytyy odottaa, kun päivit-

täiset hermoromahdukset 

ovat hälläkin arkea.

Ronja on täydessä vauh-

dissa. Aamulla tyttö huusi 

30 minuuttia suoraa huu-

toa, koska ei saanut mennä 

sohvan selkänojalta lattial-

le. Tavallisesti alas laskeutu-

minen kun on ihan tyhmää. 

Sen verran on kuitenkin ko-

va pää, ettei tainnut muistaa 

edellistä kertaa, jolloin soh-

valla temppuili. Ilmalento 

oli komea ja mustelma vä-

hän komeampi. 

Yllättävän hyvät hermot kyl-

lä omaan, se on myönnettä-

vä. Mutta niilläkin on rajan-

sa. Kaiken maailman kas-

vatusoppaissakin sanotaan, 

että kun alat lapselle huuta-

maan vastaan, on sota hävit-

ty. Tottahan se on, mutta sen 

jotenkin unohtaa siinä vai-

heessa, kun toinen on rääky-

nyt naama punaisena 15 mi-

nuuttia sen vuoksi, että lempi-

muki on tiskikoneessa ja kone 

päällä. Ja senkin olen huoman-

nut, että Ronjaan tepsii syliin 

ottaminen ja hiljaa puhumi-

nen. Miksi se on välillä kuiten-

kin niin vaikeaa? Jäähylle vie-

minen ei meillä auta. Lauri to-

sin menee yksin vessaan kiu-

kutteleman ja huikkaa hetken 

päästä ”äiti, oon rauhottunu” 

mikä ei kyllä tosiaankaan takaa 

sitä, että asia näin olisi. Joskus 

on, joskus ei. 

Miksi se pimeä verho laskeu-

tuu ja samassa vajoaa lapsen 

tasolle ja alkaa itsekin kiu-

kuttelemaan? Eihän se lapsi 

sitä tahallaan tee. Ainakaan 

useimmiten. Jos vaan selvit-

täisi mikä keino kuhunkin 

lapseen tehoaa, niin elämä 

uhmiksen kanssa voisi ol-

la helpompaa. Kun vielä sai-

si ne omat hermot venytet-

tyä useammin myös käyttä-

mään sitä keinoa, eikä lähti-

si huutokonserttiin mukaan. 

No, lapset opettaa. Ehkä-

pä minusta vielä kasvaa it-

se autuus. Sen verran usean 

raivokohtauksen saa päivän 

aikana niskaansa. Onnek-

si Ronjakin osaa jo varoit-

taa. Kulmat painuvat huvit-

tavasti ihan kurtulle. ”Äiti, 

mä kyllä kohta raivostun” ja 

pian se onkin menoa! Ja se-

kin hyvä puoli on mainitta-

va, ettei meillä lapset suut-

tuessaan raivoa fyysisesti. Ei 

minulle eikä toisilleen. Mut-

ta korvatulppia saa kyllä jos-

kus toivoa. Tai ainakin sitä 

kuuluisaa valikoivaa kuuloa.

A
h, miehet. Mitä elämämme olisikaan ilman tei-

tä. Olen viime päivien aikana viihdyttänyt itseä-

ni lueskelemalla Vauva-lehden nettisivuilta kes-

kustelua, jossa äidit kertovat mitä hullua heidän puoli-

sonsa ovat synnytyssalissa tehneet tai sanoneet. Aihe 

on ajankohtainen, sillä olen tukevasti raskaana. Jos hy-

vin käy, saan jo ensi kuussa selville mitä mieheni päässä 

liikkuu, kun itse kärvistelen supistusten kourissa. 

Koska jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, tässä muutama 

makupala keskustelusta: 

”Synnytyksen jälkeen mies sanoi, että kylläpäs sinä olet 

kipuherkkä. Toiset vaan hengittelee ilokaasua, eivätkä 

ole millänsäkään.” 

”Miehelläni oli kirja kesken ja kun viime hetket alkoivat 

olla käsillä, mies totesi: ’Älä nyt vielä synnytä, minulla 

on vielä 20 sivua jäljellä. En tiedä kuka on murhaaja!’”

”Ystäväni mies pyörtyi ja meni sen jälkeen synnytyssa-

lin pöydän alle makaamaan ja keräämään voimia. Siel-

tä hän huuteli viimeisillä voimillaan vaimolleen: ’Hyvä 

Maija! Hyvä Maija!’. Vaimo oli karjaissut, että ole hiljaa.”

Toisten kokemukset ovat antaneet monet hyvät naurut. 

Hymy on kuitenkin hyytynyt siinä vaiheessa kun olen 

tajunnut, että oma koettelemuksemme on vielä edessä. 

Entä jos minullakin on kohta lisää värikkäitä kertomuk-

sia keskustelun jatkoksi? 

Olen antanut tulevalle isälle tasan kaksi ohjetta tulevaa 

koitosta varten. Toinen niistä kehottaa pitämään suun 

sievästi supussa, ellei toisin määrätä. Synnytys on itsel-

lenikin uusi kokemus, mutta tunnen itseni sen verran 

hyvin, etten todellakaan kaipaa urheilusuoritusmaista 

tsemppaamista tai yletöntä ’ponnista ponnista’ -kan-

nustusta korvani juuressa. Mieheni on normaalisti aika 

tottelevainen tapaus, joten en usko, että saamme per-

heriitaa aikaiseksi. 

Jos totta puhutaan, tärkeämpää kuin mahdolliset suus-

ta lipsahtavat sammakot on tietenkin se, että hän yli-

päätään haluaa tulla mukaan todistamaan esikoisem-

me syntymää. Isän roolia synnytyksessä ei missään ta-

pauksessa voi vähätellä. En nimittäin usko, että miesten 

on kovin helppo seurata vierestä, kun oma rakas puo-

liso vaikeroi tuskissaan. Jokainen voi kuvitella kuinka 

avuton olo tulee, kun toiseen sattuu, eikä itse voi asi-

alle mitään. Koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, 

taidan kuitenkin istuttaa mieheni tietokoneen eteen ja 

luetuttaa hänellä kyseisen nettikeskustelun. Ihan vaan 

varmuuden vuoksi.

”Toiset vaan hengittelee 

ilokaasua, eivätkä ole 

millänsäkään.

Katja Puutio on 
Kokemäen oma 
Mansikkatyttö

  Mansikkatytön juhannus kuluu 
 mökkeillessä kavereiden kanssa. 

 Marianna Langenoja

”Jos olisin mansikka, olisin to-
dennäköisesti ahomansikka. 
Sellainen luonnollisesti kasva-
nut, ei liian tekemällä tehty”, 
tuore Kokemäen Mansikkatyt-
tö Katja Puutio mietiskelee hy-
myssä suin. Hän osallistui pa-
ri viikkoa sitten järjestettyyn 
Mansikkatyttökisaan ja me-
nestyi erityisen hyvin. 

Kisasta jäi käteen oikeas-
taan kaksi voittoa: parhaat 
pisteet sekä tuomaristolta et-
tä yleisöltä.

”Se oli täysi yllätys. En oli-
si ikinä kuvitellut voittavani 
molempia”, nuori nainen kum-
mastelee. 

Mansikkatyttö valitaan Ko-
kemäellä vuosittain. Valinnas-
sa korostuvat etenkin iloisuus, 
reippaus ja luonnollisuus. Ki-
sassa jututetaan ehdokkaita ja 
he tekevät muutamia kierrok-
sia lavalla. Yleisö ja tuomaris-
to valitsevat omat suosikkin-
sa. Tänä vuonna tuomaris-
tossa edustivat muun muassa 
wc-paperistaan tunnettu Arto 
Korpela sekä kaupunginjohta-
ja Martti Jalkanen.

Vaikka Katja hurmasikin 
yleisönsä olemuksellaan, ei 

naiselta puutu myöskään älyn-
lahjoja.

 Hän kirjoitti äskettäin yli-
oppilaaksi kolmen laudaturin 
papereilla. 

Yhteensä hän kirjoitti seit-
semän ainetta, eivätkä muut-
kaan arvosanat paljon lau-
daturista heittäneet. Tule-
vaisuudentavoitteetkin ovat 
sen mukaiset. Katja on hake-
nut opiskelemaan Helsinkiin 
eläinlääketieteelliseen, mutta 
myös biologia kiinnostaa.

Mansikkakesä tiedossa
Ylioppilaskirjoitusten ja pää-
sykokeisiin lukemisen päät-

teeksi ei ole juuri ollut aikaa 
hengähtää, sillä kesäkin on al-
kanut melko kiireisesti. 

Katja pääsee tuoreen Man-
sikkatyttö-tittelinsä myötä 
edistämään mansikanmyyn-
tiä erilaisiin tilaisuuksiin ja ta-
pahtumiin. Kesällä odottavat 
ainakin Porin tori sekä Kau-
vatsa-päivät. 

Muutenkin nainen saa pyö-
riä kesätapahtumasta toiseen 
töiden kuljettamana. Hän on 
kesätöissä Markkinaperinteen 
tuella, joka järjestää erilaisia 
tapahtumia. 

”Pääsen ainakin Kotkan 
Meripäiville viinisatamaan”, 
Katja iloitsee. 

Hän oli harjoittelemassa 
viinintarjoilua jo Säkylän Ku-
hinoilla viime viikonloppuna. 
Vaikka kesä menee suurim-
malta osin töissä, aikoo Man-
sikkatyttökin vähän lomail-
la. ”Meillä on ollut tapana läh-
teä perheen kanssa mökkeile-
mään Itä-Suomeen päin. Olisi 
hienoa toteuttaa matka tänä-
kin kesänä.”

Myös juhannuksen Katja 
saa vapaaksi. Hän aikoo viet-
tää aaton ystäviensä kanssa 
mökillä. Luvassa on ainakin 
saunomista, uimista ja grillaa-
mista; siis kaikkea, mitä perin-
teiseen juhannukseen kuuluu. 
”Porukka vaan on aika mies-
valtaista, sillä suurin osa on 
poikaystäväni kavereita. Mut-
ta kaipa siellä silti pärjäillään”, 
nainen hymähtää. Hän toivoo 
ehtivänsä tapaamaan myös 
naispuoleisia ystäviään juhan-
nuksen aikoihin. 

Tuore Mansikkatyttö Katja Puutio pitää luonnosta. Hänen tulevaisuuden haaveenaan on työskennellä 
joko pieneläinten parissa tai valmistua biologiksi.

Naisilla on 
vääristynyt kehokuva

 Alueviesti

Daily Mail -lehti kertoo brit-
tiläisestä tutkimuksesta, jon-
ka mukaan naiset näkevät it-
sensä huomattavasti leveäm-
pinä ja lyhyempinä kuin he 
todellisuudessa ovatkaan. 
Voimme siis periaattees-
sa huokaista helpotuksesta 
peilin edessä: aivomme vää-
ristävät omaa kehokuvaam-
me huomattavasti. Tämä ta-
pahtuu etenkin naisille, jot-
ka ovat yleensä herkempiä 
ulkonäkönsä suhteen. 

Vääristynyttä kehokuvaa 
tutkittiin Lontoon yliopis-
tossa, jossa tutkijat pyysivät 
vapaaehtoisia asettamaan 

vasemman kätensä pöydän 
alle ja arvuuttelemaan rys-
tysten ja sormenpäiden si-
jainnin. Naiset yleisesti ot-
taen arvioivat kätensä lyhy-
emmäksi ja leveämmäksi, 
kuin se todellisuudessa on. 
Tämä arviovirhe on sovel-
lettavissa myös vartaloon. 

”Ihminen saa peiliin 
katsoessaan totuudenmu-
kaisen tiedon oman ke-
honsa mittasuhteista, mut-
ta mieli ei välttämättä silti 
pysty kumoamaan vinou-
tunutta ruumiinkuvaa ja 
uskomaan totuudenmu-
kaista tietoa”, tutkimuk-
sen johtaja Matthew Lon-
go toteaa. 
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Patsaspuistotapahtuma sai äetsäläiset liikkeelle:

”Tullaan tapaamaan tuttuja 
edes kerran vuodessa”

  Suomi meloo -viestimelonta ohitti Äetsän tapahtumailtana. 
 Melojat rantautuivat Patsaspuiston vilskeeseen.

 Marianna Langenoja

Patsaspuisto täyttyi viime tors-
taina iloisista ihmisistä Sasta-
malan Äetsässä. Perinteinen 
Patsaspuistotapahtuma keräsi 
paikalliset jälleen yhteen. Eräs 
kävijä totesikin, että totta kai 
tapahtumaan täytyy tulla ta-
paamaan tuttuja edes kerran 
vuodessa. ”Kyllä tämä on niin 
kuollut kylä muuten, mutta ta-

pahtuma saa ihmiset liikkeel-
le”, kansa kertoili. 

Tänä vuonna tapahtuma 
oli siitä erityislaatuinen, et-
tä se järjestettiin samaan ai-
kaan Suomi meloo -tapahtu-
man kanssa. Suomi Meloo on 
viestimelontatapahtuma, jo-
ka alkoi tänä vuonna Virroilta 
ja päättyi Poriin. Matkaa tai-
tettiin taukoamatta. Ne melo-
jat, jotka eivät jatkaneet tors-

taiyöllä matkaansa, jäivät Äet-
sään yöksi. Näin tekivät myös 
imatralaiset StoraEnson Me-
lojat -joukkueen jäsenet. He 
tutustuivat ensimmäistä ker-
taa Sastamalaan ja sen ve-
sistöihin. ”Täytyy sanoa, et-
tä rumempiakin paikkoja on 
tullut nähtyä”, Kari Luukko-
nen totesi. Joukkueen mie-
lestä kuitenkin Saimaan ve-
sistöt ovat Suomen kauneim-

pia. Jorma Fiari oli saapunut 
Äetsään meloen, muut tulivat 
asuntoautolla. Kello 22 viesti 
jatkui, ja tällä kertaa matkaan 
lähti Tuomo Tahkokallio ja 
Heli Liikkanen. Heitä odot-
ti jopa 42 kilometrin melonta 
yön tunteina. ”Olemme kaikki 
melojaihmisiä. Parasta tapah-
tumassa on sosiaalisuus. Nä-
kee vanhoja tuttuja. Tapahtu-
man järjestelytkin ovat onnis-

tuneet hyvin.” Joukkue oli eri-
tyisen tyytyväinen siihen, että 
pääsivät ilmaiseksi uimaan ja 
saunomaan Äetsän uimahal-
liin aina kello 22 asti. 

Myös äetsäläiset olivat tyy-
tyväisiä, että kylällä näkyy vie-
raitakin kasvoja. Aurinkoinen 
ilma oli myös omiaan vauhdit-
tamaan tunnelmaa. 

Lapsille ohjelmassa oli ka-
jakkimelontaa ja nukketeat-
teria. 

Myös Romulan Taiteelli-
sen Teatterin pellet nauratti-
vat etenkin lapsiyleisöä. Kei-
kyän VPK ja Tampereen alue-
pelastuslaitos esittivät yhteis-
työssä toimintanäytöksen, 
jossa varoitettiin menemäs-
tä vesille humalassa. Lettujen, 
makkaran, liha- ja hernekei-
ton sekä jäätelön syönnin vä-
lillä sai nauttia myös pienestä 
taukojumpasta, jota ohjasivat 
Vammalan retkeilijät. Tapah-
tumassa esittäytyi myös mui-
ta paikallisia järjestöjä. 

Bratus (vasemmalla) ja Brutus olivat suo-
sittuja lasten keskuudessa. Romulan Tai-
teellisen Teatterin kaksikkoa ihmetytti 
kaikki meille kovin arkipäiväinen. Pelleil-
lä oli välillä aikaa myös poseerata.  

Keikyän kappeliseurakunnan vs. kappa-
lainen Auli Airas-Laitinen saapui Patsas-
puistoon tapahtumanjärjestäjän Pertti 
Branderin kyyditsemänä.

Imatralta ja Ruokolahdelta kotoisin ole-
vat Pirjo Tahkokallio, Jorma Fiari, Tuo-
mo Tahkokallio sekä Kari Luukkonen 
(edessä) osallistuivat Suomi meloo -vies-
titapahtumaan, joka ohitti myös Äetsän. 
Melojat eivät olleet koskaan ennen käy-
neet Sastamalassa. Mukana kuvassa myös 
maskotti Karvinen.

Keikyän VPK ja Tampereen aluepelastuslaitos 
näyttivät, mitä känniselle tapahtuu vesillä. Tari-
nan aluksi humalainen mies lähtee uhmakkaas-
ti veneilemään, eikä kuuntele rantaan jäävien va-
roituksia.

Sitten hän päättää ottaa huikkaa.

Ja klassisesti siinä lopulta käy.

  Sastamalan 
päiväkotien ruokalista

Ma 28.6.
Aamupala: Helmipuuro, tuorepala
Lounas: Nakkikastike, perunat, kaalisalaatti
Välipala: Sämpylä, leikkele

Ti 29.6.
Aamupala: Vehnälesepuuro, tuorepala
Lounas: Juustoinen broilerkeitto, leipä, tuorepala
Välipala: Vispipuuro

Ke 30.6.
Aamupala: Mannavelli, leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Kinkkukiusaus, ananas-porkkanaraaste
Välipala: Grahamlihapiirakka

To 1.7.
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Pinaattiohukaiset, perunasose, vihreä salaatti
Välipala: Raparperikiisseli ja vaniljavaahto

Pe 2.7.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Jauheliha-kasviskeitto, leipä, hedelmäpala
Välipala: Jogurtti, hapankorppu

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.

Äetsän Seudun 
Koirakerholle agilityn 
SM-joukkuepronssia.
Agilitypiireissä varsin pienek-
si seuraksi luokiteltava Äetsän 
Seudun Koirakerho teki var-
sinaisen yllätyksen lajin SM- 
kisoissa viime viikonloppuna 
Vantaalla. ÄSKK sijoittui lau-
antain joukkuekisassa upe-
asti pronssille Helsingin Agi-
lityurheilijoiden vietyä kirk-
kaimmat mitalit, toiseksi tuli 
OCA Team Vaasasta.  Mini-
koirien joukkuekisaan osallis-
tui 47 joukkuetta, joista vain 
neljä teki joukkueena virheet-
tömän suorituksen, ÄSKK yh-
tenä niistä.  Äetsän Seudun 
Koirakerhon minijoukkuees-
sa kisasivat Mari Lehtimäki 
ja jackrusselinterrierit Tyyne 
ja Anelma, Laura Mäkinen ja 
borderterrieri Nella sekä Mar-
ja Mustanoja ja jackrusselin-
terrieri Rico. Seuralla oli mu-
kana myös maksikoirien jouk-
kue, mutta vaikeilla radoilla ei 
tänä vuonna äetsäläisille me-
nestystä suotu.

ÄSKK oli edustettuna myös 
sunnuntain yksilöradoilla. 
Mari Lehtimäki karsiutui koi-
rillaan miniluokassa hyppyra-
dalla. 

Miniluokan 158 koirasta fi -
naaliradalle selvisi ainoastaan 
33 koirakkoa, mikä kertoo 
karsintaradan haastavuudesta. 

Myös maksikoirien karsin-
tarata oli  vaikea, radan selvitti 
ainoastaan 55 koiraa sm-oike-
uden saaneista 168 koirakosta. 

ÄSKKn maksikoirista mu-
kana olivat Heini Stenberg ja 
bordercollie Just. Heidän si-
joituksensa finaaliradan jäl-
keen oli 13. 

Mediluokassa ei äetsäläisiä 
tänä vuonna nähty.

Vantaan SM-kisat olivat 
historian suurimmat. Viikon-
lopun aikana Tikkurilan ur-
heilupuistossa kisoihin osal-
listui 140 joukkuetta, ja sun-
nuntain yksilökisaan oli sel-
viytynyt 465 koirakkoa. 

Äetsän Seudun Koirakerhon nappasi yllätysprons-
sia Vantaan SM-kisoista. Kuva: Eveliina Mustano-
ja.
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Asiallisesti merkitty 
postilaatikko varmistaa 
postin perilletulon

  Vammalan Postin jakeluesimies kertoo myös, 
 miten kesäasukas saa laatikkoonsa Alueviestin

 Maija Latva

Vammalan Postin jakeluesi-
mies Orvokki Lenkola jalkau-
tui jokin aika sitten jakelurei-
tille itsekin ja hämmästyi, mi-
ten paljon puutteellisesti mer-
kittyjä postilaatikoita reitillä 
oli. -Silmiini pisti myös se, et-
tä joillakin muuten hyvin hoi-
detuilla tonteilla postilaatikko 
repsotti narulla puussa kiin-
ni, Lenkola kertoo. Nyt nai-
nen haluaisikin haastaa asuk-
kaat ”postilaatikon profi ilin-
nosto” -kampanjaan. -Teol-
la olisi tietysti ulkonäöllinen, 
mutta myös asukasta palveleva 
vaikutus. Asiallisesti merkitty 
postilaatikko varmistaa postin 
perilletulon, Lenkola toteaa.

Postilaatikossa pitäisi lukea 
asukkaan nimi ja osoite tai 
vähintäänkin talon numero. 
-Nyt joistakin laatikkoriveistä 
löytyy useita nimettömiä laati-
koita, joten välillä postin saa-
jaa joudutaan arvuuttelemaan, 
Lenkola selvittää.

Kesäasukas, 
näin saat Alueviestin
Suomessa lähes 80  000 suo-
malaista kotitaloutta kään-
tää postinsa kesäosoitteeseen. 
-Tällöin kesäasukas saa Alue-
viestin, Lenkola lupaa. Toinen 
tapa toimia on tehdä rinnak-

kaisosoiteilmoitus, joka on il-
mainen palvelu. -Ja sen voi 
tehdä netissä tai postin myy-
mälöissä, Lenkola opastaa.

Kesäasukas ei kuitenkaan 
voi pystyttää postilaatikkoaan 
mihin tahansa. Lisätietoja ai-
heesta saa Itellan nettisivuilta 

tai postin myymälöistä, mut-
ta myös postinjakajalta asiaa 
voi kysyä. 

Vammalan Postin jakeluesimies Orvokki Lenkola kertoo, että juuri käyttöön-
otettu lajittelumalli on selkeämpi, joka myös helpottaa jakajan työtä. Malli 
on konseptoitu valtakunnallisesti.

Kaukolassa ihmeteltiin 
myöhäistä postinkantoa

 Maija Latva

Sastamalan Kaukolassa asu-
va Juhani Nokkonen soitti 
Alueviestin toimitukseen ja 
kritisoi voimakkaasti postin 
uutta jakelureitistöä. -Kau-
kola taitaa olla reitistöllä 
viimeisenä. Ennen saimme 
postin aamuyhdeksän ai-
kaan, mutta nykyisin se tu-
lee myöhemmin, esimer-
kiksi keskiviikkona 16.6. 
posti tuli vasta kello 17.10, 
Nokkonen kummastelee. 
Hän on ollut asiasta yhte-

ydessä myös Vammalan 
Postiin. -En ole saanut riit-
tävästi selvitystä asiaan. Tä-
mä harmittaa erityisesti sik-
si, että Kaukola ei ole var-
haisjakelun piirissä, joten 
Aamulehtikin tulee näin 
ollen vasta illalla, mies sel-
vittää. Hän myös tietää, et-
tä aamun lehden puuttumi-
nen kahvipöydästä on saa-
nut muutakin kylän väkeä 
hermostumaan.

Jakeluesimies Orvok-
ki Lenkola vastaa: Pahoit-

telen tapahtunutta. 38200 
Sastamalan jakelun alueella 
kaikkiin n. 30 jakelureittiin 
on tullut muutoksia. 

Muutoksista johtuen 
päiväpostin tuloajat  ovat 
jonkin verran muuttuneet. 
Valitettavia ovat ne haitat, 
joita nämä muutokset aihe-
uttavat. 

Pyrimme jakamaan päi-
vittäisen postin palvelu-
lupauksen mukaan kello 
16:00:sta mennessä. Reit-
timuutokset astuivat voi-
maan 15.06.2010.

Myöhäinen postinkanto kiukuttaa kaukolalaisia.
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  Palvelukseen halutaan

  Nimityksiä

Jukka Vierimaa on nimitetty Kemira Chemicals Oy:n 
Äetsän toimipaikan johtajaksi 17.5.2010 alkaen. Vieri-
maa on aloittanut Kemiran palveluksessa vuonna 1996 
Kokkolassa, missä hän toimi viimeksi tehtaanjohtajana.

Marko Lummio on nimitetty Kemira Chemicals Oy:n 
henkilöstöpäälliköksi 3.5.2010 alkaen. Hän vastaa tehtä-
vässään Äetsän, Joutsenon ja Kuusankosken henkilöstö-
toiminnoista. Lummio siirtyi tehtävään UPM-Kymme-
ne Oyj:n Rauman yksiköstä, missä hän toimi työsuhde- 
ja HRD-päällikkönä.

Kirkkoherra Ari Paavilainen:

”Yksinkertaisesti: kiitos aseveljille”
  Jatkosodan aikainen Kevyt Patteristo 14 kokoontui Vammalassa

Minna Isotalo

”Tässä on suomalaisia, jot-
ka eivät taipuneet Neuvosto-
liiton massiivisen suurhyök-
käyksen edessä. Patteristo 14 
ylsi uskomattomiin suorituk-
siin, ja kärsi valtavat mene-
tykset”, totesi teollisuusneuvos 
Matti Niemi puhuessaan san-
karihaudalla aseveljille ja -sis-
koille. Niemen isä, esikunta-
vääpeli Aarno Niemi oli  yk-
si niistä sotilaista, jotka taiste-
livat  torjuntavoiton Äyräpään 
Vuosalmella.

Kevyt Patteristo 14 perus-
tettiin Turussa jatkosodan 
alussa. Moottoroidun patte-
riston vahvuudeksi oli mää-
rätty 500 miestä. 

Vuosien 1941-42 vaihtees-
sa patteristoon tuli paljon Tyr-
vään seudulta kotoisin olevia 
”vanhoja miehiä”. 

Myöhemmin patteriston 
miesvahvuutta täydennettiin 
nuorilla, 1924 ja 1925 synty-
neillä tyrvääläisillä asevelvol-
lisilla. 

Neuvostoliiton suurhyök-
käyksen alettua kesäkuus-
sa 1944, patteristo siirrettiin 
Taipaleenjoelle ja sieltä Äyrä-
pään Vuosalmelle torjumaan 
venäläisten läpimurtoyritys-
tä. 10. heinäkuuta käyty tais-
telu oli yksi jatkosodan veri-
simmistä. 

”Teidän läsnäolonne muis-
tuttaa siitä, kuinka epämiellyt-
tävä, mahdoton ja vaikea voi 
olla se tehtävä, joka kuitenkin 
on pakko tehdä. Elämässä on 
hetkiä, jolloin ei voi kieltäy-
tyä, jolloin on pakko toimia. 
Te kuulitte kutsun ja vastasit-
te siihen. Yksinkertaisesti: kii-
tos”, lausui patteriston veteraa-
neille Tyrvään kirkossa puhu-
nut kirkkoherra Ari Paavilai-
nen.   

Hartaustilaisuuden jälkeen 
patteristossa palvelleet laski-
vat seppeleen sankaripatsaal-
le. Kirkolta veteraanit saatta-
jineen suuntasivat lounaalle 
Rautajoen kartanoon, missä 
pidettiin juhlaohjelman jäl-
keen asevelikokous.

Aseveljet kokoontuivat kukkaseppeleen laskuun Tyrvään kirkon hautuumaan sankaripatsaalle. Matti Niemi piti puheen.

Yliluutnantti Kosti Punkka ja alikersantti Tauno Järvinen ovat syntyjään 
karkkulaisia. ”Oli se aika kummallista, että tykistöön aikoinaan päädyttiin. 
Karkun poikia määrättiin enimmäkseen muihin tehtäviin”, herrat miettivät. 

  Kokouksia

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 25.6.

Viime arvonnassa onni suosi Ilonaa Kauvatsalta.

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 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 paki-
na. Pekka Santonen pakinoi. 9.05 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 
13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 Tänään 
keskiviikkona. 14.30 Totta vai tarua 
-kilpailu. Soita numeroon 0700-94433. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Il-
lasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 

21.30 ja 23.30. Muistojen sävelet 20.00 ja 
2.00. Musamylly soi läpi yön.

Torstai 24.6.Torstai 24.6.
Johannes, Juhani, Juha, Jukka, 
Janne, Juho, Jani, Jussi, Juhana

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Turpa-
käräjät. Numero studioon 0700-94433. 
Lähetykseen soittaneiden kesken 
arvotaan palkinto.  9.05 Aamupäivän 
biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista lounas-
aikaan. 11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 
12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 Levy-
lämpimäisiä. 14.05 Tänään torstaina. 

15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Il-
lasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Levylämpimäisiä 20.00 ja 
2.00. Musamylly soi läpi yön.

Perjantai 25.6.Perjantai 25.6.
Uuno

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 
4.00 Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aa-
muhartaus. 8.30-8.40 Tuokio tenaville. 
9.05 Radio Top 20. 10.05 Aamupäivän 
säveliä. 11.05 Viikon varrelta. 12.05 
Muistojen sävelet. 13.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 15.00 Lääketieteen 

uutisten viikkokooste. 16.00 Levylämpi-
mäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 18.05 
Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 
Radio Top 20. 21.05 Muistojen sävelet. 
22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Lauantai 26.6.Lauantai 26.6.
Juhannuspäivä

Jorma, Jarmo, Jarkko, 
Jarno, Jere, Jeremias

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 
9.30 Hengellistä musiikkia. 10.00 Messu 
Tyrvään kirkossa.

Sunnuntai 27.6.Sunnuntai 27.6.
Elviira, Elvi

STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 
9.30 Hengellistä musiikkia. 10.00 
Messu Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. 
Uusintalähetyksiä: 12.05 Pekan pakina. 
Pekka Santosen pakinoiden viikkokoos-
te. 13.05 Viikon varrelta. 15.05 Belairin 
penkillä. Aulikin vieraana Seppo Tam-
milehto. 17.05 Listasuosikit. 19.05 Radio 
Top 20. 22.05 Muistojen sävelet. 23.00 
Musamylly soi läpi yön.

Maanantai 28.6.Maanantai 28.6.
Leo

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 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 
Listakiikari. Paikallisradioiden Top 20 -lis-
talle pyrkivät esittäytyvät. 14.05 Tänään 

maanantaina. 15.05 Iltapäivän iskelmä-
karuselli. 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. Tätä Suo-
mi tanssii -lista 20.00 ja 2.00. Listakiikari 
22.00. Musamylly soi läpi yön.

Tiistai 29.6.Tiistai 29.6.
Pekka, Petri, Petra, 

Petteri, Pietari, Pekko
STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 6.05 Muistojen sävelet. 7.05 
Aamuhartaus. 7.15 Mantan aamupala. 
9.05 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Listasuosikit. 14.05 Tänään 
tiistaina. 15.05 Iltapäivän iskelmäka-
ruselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 

Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuu-
tiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Listasuosikit 
20.05 ja 2.00. Musamylly soi läpi yön.

Keskiviikko 30.6.Keskiviikko 30.6.
Päiviö, Päivö

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 
7.15 Mantan aamupala. 8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 
9.05 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 
Tänään keskiviikkona. 14.30 Totta vai 
tarua -kilpailu. Soita numeroon 0700-
94433. 15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Muistojen sävelet 20.00 ja 
2.00. Musamylly soi läpi yön.

5 m TELESKOOPPIONKIVAPA 
+ LAADUKAS ONKILAITE



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 Työtarjouksia

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.

JAS
Remontointi

  (Huom! Kotitalousvähennys)

Jouni Saukola
Puh. 040-5416979

Vähän vielä Tervamäestä
Sastamalan kaupunginval-
tuusto on nyt tehnyt päätök-
sensä Tervamäen ja Salokun-
nan koulujen lakkautuksesta. 
Positiivista on se, että puheit-
ta ja äänestyksittä päätöstä ei 
tehty.

Haluamme esittää lämpi-
mät kiitoksemme kaikille Teil-
le, jotka olette tukeneet meitä 
tässä taistelussamme! On ollut 
upeaa huomata, että runsaas-
ti  tukea on tullut niin Terva-
mäestä kuin eri puolilta kau-
punkia.  Samalla haluamme 
vielä palauttaa mieliin muuta-
mia seikkoja matkan varrelta.

Ensinnäkin, ensimmäinen 
päätös, jolla päätettiin säilyt-
tää ko. koulut kouluverkos-
sa, tehtiin 30.3.2009. Kahden 
kuukauden sisällä alettiin val-
mistella uutta päätöstä, joka 
oli valtuuston käsittelyssä jou-
lukuussa 2009. Tuolloin teh-
dyn lakkautuspäätöksen hal-
linto-oikeus sittemmin ku-
mosi, mutta samantien vir-
kamiesjohto alkoi valmistella 
uutta lakkautuspäätöstä, jo-
ka nyt siis on tehty. Sen lisäksi 
kaupunginhallitus on päättä-
nyt valittaa hallinto-oikeuden 

päätöksestä korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen

Asian valmistelua ja pää-
töksentekoa on mielestämme 
leimannut vahva junttaamisen 
meininki, ts. päätetään niin 
kauan, kunnes saadaan ”oi-
kea” päätös. Ei ole väliä, vaik-
ka Häijään koulussa on ahtaat 
tilat ja nyt on vuokrattava  li-
sää tai että kuljetuskustannuk-
set nousevat, pääasia näköjään 
on, että koulut on lakkautettu.

Onpa korviimme kantau-
tunut valtuutettujen painos-
tamista toisten valtuutettujen 
taholta. Se siitä mielipiteenva-
paudesta.

Toisekseen Uotsolan kou-
lun ns. monttuluokan korjaus 
toteutettiin tervamäkeläisten 
aloitteesta, ei suinkaan paikal-
listen valtuutettujen toimesta, 
kuten kokouksessa annettiin 
ymmärtää. Olemme aikoinaan 
jättäneet kaupunginhallituk-
selle ja -valtuustolle selvitys-
pyynnön asiasta ja liittäneet 
mukaan Mouhijärven kunnan 
aikana ko. kiinteistöstä teh-
dyn sisäilmaselvityksen. Tä-
män myötä toimeen ryhdyt-
tiin kaupungin taholta. Nämä 

asiakirjat ovat kenen tahansa 
tarkistettavissa.

Ihmetyttämään on jäänyt 
myös erään valtuutetun kom-
mentti siitä, että Sastamalan 
kaupungilla on liikaa raken-
nuksia. Nyt sitten hankitaan 
lisää niitä; rautatieasemaa li-
särakennuksineen ja kirjan-
keskusta, liikuntahalliakin ale-
taan rakentaa.

Haluamme vielä muistut-
taa yhdestä asiasta. Tervamäen 
koululla on kokoontunut Sas-
tamalan Opiston piirejä, jois-
sa on ollut erittäin vilkas osan-
otto. Missä nämä kokoontuvat 
jatkossa? Onko kaupungil-
la osoittaa näille tiloja? Näil-
lä on suuri merkitys sosiaali-
selle hyvinvoinnille ja toimin-
takyvylle ja myöskin maaseu-
dun elävänä pitämiselle. Nämä 
ovat niitä kaupungin proses-
seja, jotka on kauniisti kirjat-
tu ylös, mutta mikä sitten on 
sisältö, onkin jo toinen juttu.

Aurinkoista ja hyvää kesää 
kaikille kyläkouluja puolusta-
neille!

Sari Hassi, Sastamalan 
Opiston johtokunnan pj.

Jouni Uusi-Rauva

Säästöjä?
Kaupunki koittaa tehdä sääs-
töjä vähän joka asiassa. 
16.06.2010 kello 03.30 katu-

valot paloivat kirkkaassa kesä-
yössä Keikyässä.

Onko järkeä?

Voimanosto - puhdasta vai hys-hys toimintaa?
Voimanosto on raju äärim-
mäsyyslaji, jossa mitataan ke-
hon maksimivoimaa moni-
puolisella tavalla. Voimanos-
tokilpailun osalajeja ovat jal-
kakyykky, penkkipunnerrus 
ja maastanosto. Nostomuo-
to kilpailulajina on suhteel-
lisen nuori, Suomeen se saa-
pui 60-luvun lopulla. Tätä en-
nen liikesuoritukset olivat to-
ki tuttuja voimaharjoitteita eri 
lajien edustajille.

  Voimanostoa ei pidä se-
koittaa painonnostoon, jon-
ka lajeja ovat työntö ja tempa-
us. Voimanoston osalajit kuu-
luvat tänäpäivänä monen eri 
lajin voimaharjoitteluun eri 
variaatioina. Kun kilpailutoi-
minta Suomessa alkoi, tarvit-
tiin tietysti järjestö, joka ohjaa 
toimintaa ja silloin perustet-
tiin Suomen Voimanostoliitto 
(SVNL). Suomen Voimanos-

toliitto on sitoutunut SLU:n 
Reilun pelin sääntöihin, jois-
sa korostetaan  liikuntaa ter-
veyttä edistävänä ja kilpaile-
mista eettisesti kestävillä pe-
riaatteilla. SLU on suurin suo-
malainen urheilun lajiliittojen 
ja liikuntajärjestöjen yhtei-
sö.  SVNL kuuluu osana tä-
hän.  SVNL:n harrastama voi-
manosto on valtiollisesti tun-
nustettua ja tuettua urheilua. 
OKM (Opetus- ja Kulttuuri-
ministeriö) tukee liiton toi-
mintaa vuosittain.

SVNL:n urheilu- ja kilpai-
lutoiminta on sitoutunut An-
tidopingiin.    Jokaisella urhei-
lijalla on oma antidopingsopi-
mus.  Lisäksi liitto on sitoutu-
nut kansainvälisen WADA:n 
sekä Suomen Antidoping-
säännöstöön. Liitolla on li-
säksi oma antidopingohjelma. 
Urheilijoita testataan säännöl-

lisesti ja sitä liitto ja sen urhei-
lijat haluavat osoittaakseen, et-
tä ovat urheilutoiminnassa sa-
ralla, jota Suomen valtio ja rei-
lun pelin urheilussa halutaan 
edistää. 

Kuten kaikessa urheilus-
sa, niin myös voimanostoon 
on liittynyt lajia mustaavia lie-
veilmiöitä. Testaustoiminnas-
ta huolimatta ja siitä johtuen 
on käryjä tullut. Tämän vuok-
si entiset SVNL:n nostajat ovat 
perustaneet ja liittyneet pie-
nempiin liittoihin, joissa ei ole 
niin tarkkaa kyseisten sään-
töjen suhteen. Toki sinne on 
liittynyt myös muista lajeista 
siirtyneitä ja jopa juniori-ikäi-
siä nostajan alkuja.  Tässä koh-
taa herää kysymys, ohjaisitko 
oman lapsesi, nuoren voimai-
lijan sellaiseen yhteisöön, jos-
sa ei ole doping- testaus toi-
mintaa vaan ihan päinvastai-
nen kulttuuri kuin SVNL:n 
toiminnassa. Esimerkiksi Voi-
mailuseurat MaxPower Sasta-
malasta ja Huittisten Voimai-
lijat ovat SVNL:n jäseniä ja si-
ten sitoutuneet noudattaman 
liiton tarkkoja sääntöjä ja mo-
lemmat tekevät tärkeää junio-

rityötä. Molemmista seurois-
ta oli jäseniä puhumassa voi-
manostosta Sylvään koululla 
toukokuun lopussa järjeste-
tyssä liikuntapäivässä. Paikal-
la oli takuulla puhtaan urhei-
lun puolestapuhujia.

Asia on toisille alan har-
rastajille jopa arkaluontoinen, 
mutta luulisi kaikkien   osaa-
van vastata rehellisesti, kuu-
luuko nostajana tai muuna 
voimanoston parissa toimi-
jana SVNL:n jäsenistöön vai 
aidan toiselle puolelle.  Myös 
yritykset voivat miettiä, kuu-
luvatko puhtaan urheilun 
kannattajiin tukiessaan urhei-
lijoita. Tämä kirjoitus on tehty 
sen takia, että myös muut kuin 
voimanostossa mukana olevat 
ymmärtäisivät, että voimailus-
sa on todellakin terveempi ja 
puhtaanpi vaihtoehto. Me em-
me anna muutamien ”sankari-
en” pilata mahtavaa lajia, jota 
voi harrastaa mies tai nainen, 
nuori tai vanha, kehittyen sii-
nä ilman doping-aineita ja nii-
den  käyttäjien ihannointia.   

Puheenjohtaja 
Timo Kaasalainen, 

MaxPower

  Yleisöltä
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Suunnistuksen keskimatkoilla 
kilpaillaan juhannuksen jälkeen

VaLePa:n junioreilla 
kesän kohokohta

  99-syntyneet E-pojat sekä 95/96-syntyneet C-pojat 
 pärjäsivät tällä kerralla parhaiten

Olli Bäckman

Maailman suurin juniorilen-
topallotapahtuma Power-cup 
järjestettiin 26.kerran 10-13.6 
Seinäjoella. Turnaukseen osal-
listui peräti 901 juniorijouk-
kuetta. Ulkomaisia vieraita oli 
saapunut mm Israelista, Venä-
jältä ja Virosta.  Aurinkoinen 
sää suosi  pelaajia turnauk-
sen alkupäivinä. Loppua koh-
ti tuuliseksi sateeksi kääntynyt 
keli ei pystynyt estämään pe-
laamisen riemua raviradan 
nurmikentillä.

Vammalan Lentopallo osal-
listui turnaukseen seitsemällä 
joukkueella yli 70 tytön ja po-
jan voimin. Ystävien kanssa jae-
tut hetket ja naurut jättivät mie-
liin monia mukavia ja pysyviä 
muistoja. Aamuin ja illoin jouk-
kueet siirtyivät majoituskoulun 
ja pelipaikan välillä luotettavas-
ti  kuljettaja Juha Valtasen  ja 
matkanjohtaja Arto Lintu-
sen ohjaamina. Pelipäivien jäl-
keen iltaohjelmista mieleen jäi-
vät ainakin Talentista tutun Joo-
na Leppälän ilmaveivaus-show 
kisadiskossa  ja jättiscreeniltä 
katsottu suora lähetys Tampe-

reella pelatusta maailmanliigan 
ottelusta Suomi-USA.

VaLePa:n joukkueista me-
nestyksekkäimmin pärjäsivät 
tällä kerralla 99-syntyneet E-
pojat sekä 95/96-syntyneet C-
pojat. Molemmat voittivat sar-
joissaan pronssia.   E-poikien 

mitalijoukkue pelasi kokoon-
panolla Henrikki Bäckman, 
Tatu Vuorenmaa, Joonas Tu-
lonen, Leevi Mäenpää ja Tu-
ro Laurila valmennusopin ja-
kajina Olli Bäckman ja Harri 
Reunanen. C-poikien mitali-
joukkueen muodostivat Saka-

ri Mäkinen, Olli-Pekka Pa-
lonen, Jaakko Tulonen, Ol-
li Korpela, Arttu Lehtimäki, 
Mika Vastaranta, Jyri Lintu-
nen ja Juhana Tuomisto val-
mentajanaan Pertti Korpela.

Ensi kesänä Power-cup jär-
jestetään Lahdessa.

99-syntyneiden voittovirnistys pronssiottelun jälkeen. Voimaviisikko vasem-
malta Tatu, Turo, Leevi, Henrikki ja Joonas. Kuva: Kauko Hirvonen.

Suunta-Sepot järjestää vakiin-
tuneen tavan mukaan Cres-
cent –iltapikakilpailun juhan-
nuksen jälkeisenä keskiviik-
kona 30.6. Kilpailumaastona 
käytetään viime syksyn SM-
kilpailun maastoa Ekon Sou-
kossa. 

Kilpailukeskuskin on täs-
mälleen samassa paikassa, 
kuin oli SM-kisassakin, eli 
Jukka ja Eija Sianojan omista-
man Prihtin tilan pellolla.

Kilpailu on vuosien saa-
tossa saanut hyvän suosion ja 

nytkin siihen odotetaan viit-
tä-, kuuttasataa kilpailijaa.

Crescent –iltapikakilpai-
lussa kilpaillaan keskimatkoil-
la. Keskimatkat vaativat kil-
pailijalta tiukkaa keskittymis-
tä lähdöstä maaliin, sillä vain 
noin puoli tuntia kestäväs-
sä kilpailusuorituksessa ei ole 
varaa tehdä virheitä.

Kilpailun pääratamestari 
Ilkka Sariluoto on suunnitel-
lut kilpailuratoja viime syk-
systä lähtien. Suunnittelussa 
on tarvinnut huomioida eri-

tyisesti se, että viime syksyn 
SM-kisassa suunnistaneet ve-
teraanisarjalaiset saavat uudet 
radat ja rastipisteet kierrettä-
väkseen.

Lasten radoista vastaa nuo-
ri Antti Rantala.

Kilpailuun opastetaan val-
tatie 12:sta Stormin kohdal-
ta. Parkkipaikka sijaitsee pel-
lolla kilpailukeskuksen yhte-
ydessä. 

Tähän kello 18.00 alkavaan 
kilpailuun on yleisöllä vapaa 
pääsy.

Kiikoisten Kirman 
piirikunnallisten tuloksia
Junnukeihäs 1. Erkka Maine 
LLuja 11,01, 2. Eero Iltanen Kii-
Ki 9,75, 3. Jaakko Lakkamäki 
NaVire 4,54
Pojat 9 Pituus 1. Santeri Man-
nelin KiiKi 351,  2. Sami Jout-
senlahti KiiKi 344, 3. Rasmus 
Tuokko KullU 302, 4. Joonas 
Lakkamäki NaVire 301, 5. Aaro 
Pihlajamäki KiiKi 283

Pojat 11 pituus 1. Aleksi Jout-
senlahti KiiKi 403, 2. Joni Oja-
laLaKi 370, 3. Jaakko Vähäsan-
tanen KullU 329, 4. Juho Kau-
nistola LLuja 310

Pojat 13 keihäs 1. Juho Vähä-
santanen KullU 30,07, 2. Mar-
kus Alajoki Vsv 24,17, 3. Joni 
Ojala LaKi 24,10, 4. Aleksi Jout-

senlahti KiiKi 23,79, 5. Joel Ra-
jamäki UST 20,54

Tytöt 15 kuula 1. Suvi Marttila 
EuVe 11,55, 2. Netta-Nana Mäk-
kylä KSL 11,31, 3. Julia Kiviran-
ta LaKi 7,71
Miehet 17 keihäs 1. Toni Jaako-
la KiiKi 34,39, 2. Sauli Kaistamo 
KiiKi 27,91

Tulospostia
Riennon sarjakisat 16.6.
T5 100m 1) Pihla Junnila 24,8, 
2) Nea Sillanpää 25,2, 3) Hilma 
Lehtimäki 25,6
P5 100m 1) Matias Mikkola 
25,8, 2) Max Heinonen 26,3, 3) 
Amos Kesti 27,6

T7 150m 1) Lilli Virtanen 32,2, 
2) Melina Järvinen 33,9, 3) Wil-
ma Rintala 36,8
P7 150m 1) Aatu Harjula 30,9, 
2) Markus Mikkola 31,0, 3) Ak-
seli Alanen 36,1
T7 turbokeihäs 1) Lilli Virta-
nen 7.68, 2) Salme Saukola 5.41, 
3) Jessica Junkkala 4.52

P7 turbokeihäs 1) Markus Mik-
kola 9.66, 2) Lauri Rantapelko-
nen 7.21, 3) Leevi Laikko 6.73
T9 150m 1) Julia Junkkala 30,9, 
2) Elisa Lähde 31,5, 3) Nora 
Haavisto 32,0
P9 150m 1) Julle Virtanen 28,0, 
2) Jeremias Saukola 29,2, 3) Jus-
tus Toiviainen 30,3

T9 junnukeihäs 1) Julia Junk-
kala 8.76, 2) Kiia Korpela 8.22, 
3) Elisa Lähde 7.07
P9 junnukeihäs 1) Justus Toi-
viainen 16.43, 2) Olli Hillborg 
13.02, 3) Julle Virtanen 12.95
T9 pallo 1) Kiia Korpela 17.05, 
2) Julia Junkkala 14.68, 3) Elisa 
Lähde 10.80,

P9 pallo 1) Justus Toiviainen 
37.26, 2) Olli Hillborg 26.54, 3) 
Julle Virtanen 23.51
T11 150m 1) Jenna Heinonen 29,8
P11 150m 1) Joonatan Junkkala 
26,4, 2) Santeri Jalonen 26,6, 3) 
Aleksi Inkinen 27,4
T11 3-loikka 1) Jenna Heino-
nen 5.96
P11 3-loikka 1) Joonatan Junk-
kala 7.01, 2) Aleksi Inkinen 
6.93, 3) Santeri Jalonen 6.40
T11 keihäs 400g 1) Jenna Hei-
nonen 8.36
P11 keihäs 400g 1) Aleksi Inki-
nen 19.58, 2) Samuli Haapamäki 
17.22, 3) Joonatan Junkkala 17.18
T13 kuula 2.5kg 1) Ella Junnila 
6.31, 2) Pinja Enqvist 6.13, 3) Ja-
nina Keronen 5.95
T13 3-loikka 1) Janina Keronen 
8.01, 2) Ella Junnila 7.39, 3) Pin-
ja Enqvist 6.91
T13 200m 1) Janina Keronen 
32,7, 2) Jenna Jalonen 32,7, 3) 
Ella Junnila 36,3
T15 3-loikka 1) Marianne Vii-
tamaa 8.11
T15 1) Marianne Viitamaa 50,9 
T15 kuula 3kg 1) Marianne Vii-
tamaa 6.94
N17 kuula 3kg 1) Meiju Koivu-
niemi 9.72
N kuula 4 kg 1) Marjukka Virta-
nen 7.85, 2) Saara Peurala 7.18, 
3) Anne Kakkuri-Alanen 6.06
M kuula 5kg 1) Saku Virtanen 
12.32, 2) Simo Rintala 10.62, 3) 
Jussi Alanen 8.46
M 300m 1)Saku Virtanen 51,0, 
2) Jussi Alanen 51,2, 3) Simo 
Rintala 55,8

Nordea Games 14.6.
T3 pituus 1) Anette Telilä 129, 
2) Maija Häggblom 76, 3) Tytti 
Andersson 72

P3 pituus 1) Onni Järvinen 124, 
2) Joona Rantapelkonen 110, 3) 
Anselmi Ryyppä 106
T5 40m 1) Saana Nieminen 
10,23, 2) Unna Nurmi 11,16, 3) 
Alli Järvinen 11,19
T5 pallo 1) Anni Rajala 3.95, 
2) Jenni Vuori 3.86, 3) Kamilla 
Lehtinen 3.81
P5 40m 1) Aleksi Hujo 10,15, 2) 
Max Heinonen 10,25, 3) Lauri 
Kallionsivu 10,33
P5 pallo 1) Leevi Kallionsivu 
9.92, 2) Vili Viitanen 9.44, 3) 
Matias Mikkola 6.59
T7 40m 1) Lilli Virtanen 7,71, 2) 
Siiri Elomaa 7,94, 3) Mili Nur-
mi 8,03
T7 pallo 1) Helga Rantanen 
11.30, 2) Pauliina Kaski 1103, 3) 
Lilli Virtanen 9.72
P7 40m 1) Turkka Nieminen 
8,14, 2) Leevi Palokangas 8,17, 
3) Max Lehtinen 8,37
P7 pallo 1) Valtteri Hujo 19.25, 
2) Topias Tokola 16.81, 3) Onni 
Hartikainen 13.64
T9 pituus 1) Linnea Aho 301, 2) 
Karoliina Iso-Ropo 293, 3) Ven-
la Välläri 290
T9 kiekko 600g 1) Karoliina 
Iso-Ropo 11.70, 2) Kiia Korpe-
la 8.80, 3) Anna Lindroos 8.70
T9 400m 1) Karoliina Iso-Ropo 
1.22,5, 2) Venla Välläri 1.35,8, 3) 
Julia Junkkala 1.37,9
P9 pituus 1) Juuso Junnila 337, 
2) Axel Karenius 310, 3) Julle 
Virtanen 306
P9 kiekko 600g 1) Jesper Kallio 
19.05, 2) Juuso Junnila 13.40, 3) 
Julle Virtanen 12.10
P9 400m 1) Julle Virtanen 
1.23,3, 2) Axel Karenius 1.26,2, 
3) Matias Kinnanen 1.27,8
T11 pituus 1) Roosa Rantaniit-
tu 353, 2) Pinja-Liisa Peuramäki 
344, 3) Henna Kaasalainen 341

T11 kiekko 600g 1) Roosa Ranta-
niitty 11.70, 2) Matleena Kinnanen 
11.65, 3) Henna Kaasalainen 11.40
T11 600m 1) Roosa Rantaniitty 
2.13,5, 2) Nadja Mikkola 2.15,9, 
3) Pinja-Liisa Peuramäki 2.20,4
P11 pituus 1) Paavo Tamminen 
388, 2) Joonatan Junkkala 335, 
3) Atte Isolähteenmäki 315
P11 kiekko 600g 1) Markus 
Alajoki 19.90, 2) Mikael Kare-
nius 17.40, 3) Atte Isolähteen-
mäki 16.80
P11 600m 1) Mikael Karenius 
2.08,1, 2) Joonatan Junkkala 
2.10,1, 3) Emil Karenius 2.14,3
T13 pituus 1) Janina Keronen 
382, 2) Nea Isolähteenmäki 
365, 3) Fanni Anttoora 362.
T13 moukari 2,5kg 1) Nea 
Isolähteenmäki 23.05, 2) Fan-
ni Anttoora 17.22, 3) Veera 
Hyvärinen 16.20
T13 600m 1) Janina Kero-
nen 2.19,1, 2) Fanni Anttoo-
ra 2.26,2. 
P13 moukari 2,5kg 1) Valtte-
ri Finska 9.72.
T15 pituus 1) Jutta Kuuse-
la 462, 2) Pia Isolähteenmä-
ki 443, 3) Marianne Viitamaa 
424.
T15 kiekko 750g 1) Marianne 
Viitamaa 19.75, 2) Pia Isoläh-
teenmäki 18.58.
T15 800m 1) Jutta Kuusela 
2.39,2, 2) Pia isolähteenmäki 
2.41,1, 3) Marianne Viitamaa 
2.42,6.
M17 pituus 1) Samu Kiviniitty 
503, 2) Tuomas Tyynelä 463.
M17 kiekko 1,5kg 1) Samu 
Kiviniitty 24.50, 2) Tuomas 
Tyynelä 18.20.
M17 800m 1) Samu Kiviniit-
ty 2.32,2, 2) Tuomas Tyynelä 
2.38,0.
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Koke-
mäen AA Tulkkilantie 4 (terv. 
kesk. alakerta) pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-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. Ase-
makatu 9.

4H Kiikoinen. Ohjattua leik-
kikenttätoimintaa kesä-heinä-
kuussa Kiikoisissa: tiistaisin Jaa-
rassa, keskiviikkoisin Vuolteella 
ja torstaisin Kuosmassa klo 10-
13. Omat eväät ja säänmukai-
nen varustus. Lisätietoja Pokul-
ta. Retki Puuhamaahan 12.7. ja 
huvipuistoretki Power Parkiin 
29.7. Elämä Lapselle konserttiin 
15.9. voit jo myös ilmoittautua. 
4H-työpalvelu auttaa kodin pie-
nissä askareissa. Työn tilaukset 
Pokulta. Auringonkukan kasva-
tuskilpailu on käynnissä. Kilpai-
lu on kaikille avoin. Lisätieto-
ja toiminnasta sekä ilmoittau-
tumiset retkille Poku p. 0500-
497453. Katso myös www.4h.fi /
kiikoinen

4H Lavia. Retki Puuhamaa-
han 12.7. ja huvipuistoretki Po-
wer Parkiin 29.7. Elämä Lapsel-
le- konserttiin 15.9. voit myös 
jo ilmoittuautua. 4H-työpalve-
lu auttaa kodin pienissä aska-
reissa. Työn tilaukset Pokulta. 
Auringonkukan kasvatuskilpai-
lu on jälleen käynnissä. Kilpailu 
on kaikille avoin. Lannoitesäk-
kikeräyksessä välivuosi, kesällä 
2011 säkkejä kerätään Laviassa 
jälleen. Lisätietoja toiminnas-
ta sekä ilmoittautumiset retkil-
le Poku p. 0500-497453. Katso 
myös www.4h.fi /kiikoinen-lavia

EL Kiikoisten yhdistys. Tiistai-
kammari vanhustentalolla 29.6. 
klo 12.30. Kaikki ikäihmiset ovat 
tervetulleita.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Risteily m/s Isabellalla 18.8. Il-
talähtö. A 2-hytti, Viking Buff et 
lounas ruokajuomineen, pulla-
kahvit ja matkat. Ilm. 9.7. men-
nessä p. 0500-818533.

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Teatterimatkalle Tuiskulaan 4.7. 
auto lähtee Lavian torilta klo 11. 
Porintietä Riuttalan kautta Kul-
laalle, matkalta mukaan. Maksu 
kerätään autossa.

Eläkeliiton Suodenniemen 
yhdistys. Hallituksen kokous 
30.6. klo 12, Kisakuja 6, Helka 
Mäenpää. Liikuntapäivää viete-
tään Salmissa 6.7. klo 12, kaik-

kea mukavaa myös leivonnaisia 
myynnissä.

FC Kalakerho. Ke 30.6. perhe-
retki Aurajärvelle alk. klo 18. 
Tervetuloa!

Huittisten Seudun Hengi-
tysyhdistys. Ke 30.6. klo 17-
20 olemme yhdistyksen yhtei-
sön iltatorilla, myytävää kirp-
putoripöytäämme otetaan 
vastaan siellä tai ilm. Tuulal-
le 040-5687352. Kahvia, lettu-
ja, musiikkia ja iloista yhdessä-
oloa. Tervetuloa!

Kaukolan kyläseura. Koko per-
heen pesistä Kaukolan koulun 
kentällä keskiviikkoisin 23.6., 
30.6. ja 7.7. klo 18. Omat va-
rusteet mukaan. Muutamia rä-
pylöitä on lainattavaksi. Pe-
laamme pihapesispallolla, joka 
on pehmeämpi kuin virallinen 
pallo. Turvallisuussyistä pikku-
pelaajien on oltava vähintään 
kouluikäisiä. Kesäpäivä Harto-
lankoskella su 4.7. klo 13 Har-
tolankoskentie 100, Sastamala. 
Puistoon voit ottaa oman viltin 
mukaan ja istahtaa nurmikol-
le kuuntelemaan akustista mu-
siikkia Alwar D soittaa pehmeää 
jatsia ja swigiä Glenn Millerin ja-
lanjäljissä. Voimalaitoksen työn-
tekijät ovat luvanneet kertoa 
laitoksen toiminnasta ja sisälle 
pääsee tutustumaan ohjatulla 
kierroksella. Annen ohjauksel-
la leikitään lasten perinneleik-
kejä Ruokana on tarjolla Marke-
tan herkullista lohikeittoa. Myös 
kahvia voi ostaa puff etista. Sa-
teen sattuessa yhtye jammailee 
teltassa ja ohjelmaan voi tulla 
vähän muutoksia. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy

Keikyän kyläseura. Juhannus-
aattona kyläseuran rantasau-
nalla kokko klo 20. Kahvit ja 
pullat tarjotaan klo 20-22. Grilli 
kuumana - omat makkarat mu-
kaan. 24.6. klo 18 pidetään ko-
kon kokoomistalkoot.

Kiikan Jokisivun kyläseura. 
Lauttarannassa juhannuskokko 
noin klo 22. Siivoustalkoot Laut-
tapirtillä 28.6. klo 18.

Kiikan Kyläseura. Tervetuloa 
verannan avajaisiin to 1.7. klo 
9-12. Kahvia, musiikkia ja mu-
kavaa yhdessäoloa nauttien uu-
den verannan mukavuudesta!

Kiikan Riento. Seuraavat kesä-
kisat Kiikan kentällä ke 30.6. klo 
18.30. Sarjat 5-7-9-11-13-15-17-
N/M. Ilmoittautuminen klo 18-
18.30.

Kiikoisten nuorisoseura. Pur-
purijuhlien Talkoot alkavat heti 
Juhannuksen jälkeen ma 28.6. 
klo 18 alkaen ja jatkuvat iltai-
sin niin kauan kuin tekemistä 
riittää. Siivottavaa on sekä si-
sällä että pihalla, omia vehkei-
tä voi ottaa mukaan. Tervetu-
loa Talkoisiin! Tiedustelut 050-
3365483/Taina.

Kuorsumaan kyläseura. Joh-
tokunnan kokous 28.6. klo 19 
Sakukodalla.

Kutalan Nuorisoseura. Sikahy-
vien Hytittömien järjestyksen-
valvojien info Ns-talolla ti 29.6. 
klo 19. Tervetuloa!

Lavian seudun RHY. Ampuma-
koe Kiikoisten radalla to 24.6. 
klo 18.

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Roinamarkkinat järjestetään su 
11.7. klo 9-14. Talkoolaisia tarvi-
taan, ilmoittaudu Katjalle 040-
5135527. Pienikin apu on terve-
tullut. Paikkavaraukset vastaan-
ottaa Taru 044-5011050.

Mouhijärven Eläkkeensaajat.
Vietämme Kesäpäivää ke 30.6. 
klo 12-  Ruposen mökillä Karin-
kylässä os. Vesunnintie 481. Ter-
vetuloa! 

SAK Sastamalan seudun pai-
kallisjärjestö. Perinteinen kou-
lutusristeily 20.-22.8. aiheena 
”Ilmasto muuttuu”, kouluttaja 
TSL:stä. Maksullinen, sis. koulu-
tuksen, linja-auto- ja laivamat-
kat, ruokailu laivalla, majoituk-
sen Dorbat-hotellissa, aamupa-
lat sekä la että su. Lähtö pe Äet-
sän (klo 7.10), Kiikan (klo 7.20) 
ja Vammalan linja-autoaseman 
(klo 7.30) sekä Karkun ja Häi-
jään (n. klo 7.40) kautta. Koulu-
tus tapahtuu Hämeenlinnassa, 
josta matka jatkuu kohti Hel-
sinkiä ja Tartoa. Paluu Vamma-
laan su-iltana n. klo 22.30. Lai-
vamatkat Tallink Superstarilla. 
Linja-auto matkalla mukana. Si-
tovat ilm. 1.8. menn. talouden-
hoitaja Anneli Mäkelälle 041-
5449114 tai opintosihteeri Juk-
ka Tahvanaiselle 040-7527466. 
Maksu SAK:n tilille, jonka saat il-
moittautumiset yhteydessä. Ky-
sy ammattiosastoltasi koulutus-
avustusta!

SPR Ystävänpirtti. Ystävän-
pirtti kiinni 28.6.-2.7. välisen 
ajan. Hyvää Juhannusta kaikille! 
Avoinna arkisin 10-15. Ma 5.7. 
klo 13 Yhteislaulua Anu Mattila 
laulattaa kansanlauluja. Ti 6.7. 
klo 13 Bingo! Ke 7.7. klo 13 Tie-
tokilpailu. To 8.7. klo 13 Keskus-
telutuokio. Pe 9.7. klo 13 Hen-
gellinen tuokio. Tervetuloa!

Suunta-Sepot. Kuntosuunnis-
tus: Suunta-Seppojen järjestä-
mä kuntosuunnistus Kiimajär-
ven kylätalolta to 24.6. klo 17-
18.30. Opastus kantatieltä 44 
Kiikka -Kiikoinen. Tervetuloa!

TSL:n Huittisten Seudun 
Opintojärjestö, TSL:n Sata-
kunnan Piiri. TSL järjestää ym-
päristöretken Ouran saaristoon 
Merikarvialle 24.7. klo 11-16. 
Retkestä kiinnostuneet voivat 
ilmoittautua Eino Leinolle ke-
säkuun loppuun mennessä p. 
0500-997820.

Tyrvää Petanque. Harjoitukset 
Tervakalliolla ke 23.6. klo 18 alk. 

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 24 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Raili Nieminen
Sastamala

Oikea vastaus:
Specsavers, Sastamala.

Palkinto on noudettavissa
Specsaversista 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.

sateella sisähallissa. Tervetuloa 
kaikki lajista kiinnostuneet.

Vammalan Invalidit. Lämmin 
kiitos Inkerille ja kaikille muka-
na olleille mukavasta lauluillas-
ta. Kirppis, Nuutilank. 4, otetaan 
vastaan puhtaita ja ehjiä vaattei-
ta ja astioita, avoinna ti-pe 10.30-
15 ja la 10-15. Teatteriin lähtö to 
1.7. klo 17.15 matkahuollosta, 
ajetaan Itsenäisyydentietä. Sau-
nailta Rantasaunalla pe 9.7., ilm. 
kirpparille 2.7. menn. Yhdistyk-
sen kotisivujen osoite on www.
vammalaninvalidit.fi 

Vammalan Karjalaseura. 
Kyykkä- ja mölkkyharjoitukset 
alkavat ke 23.6. klo 18 Sylvään 
kentällä. Tervetuloa pelaamaan 
tai kannustamaan!

Vammalan Retkeilijät. Ti 29.6. 
klo 17-19 ilmainen sauna ja uin-
ti Ritajärven mökillä. Samana il-
tana johtokunnan kokous klo 
18 mökillä.

Vammalan seudun hengitys-
yhdistys. Kesäpäivä Virroilla 
perinnekylässä su 8.8. Yhdistys 
maksaa kuljetuksen. Lähtö Puis-

tokatu 10, klo 10. Sit. ilmoittau-
tumiset 5.7. p. 0400-221270.

Vammalan seudun MS-kerho. 
Mitäs siitä-sakki pitää kesälo-
maa kesä-heinäkuun ja kokoon-
numme vasta elokuulla.

Vammalan seudun Voima. Lin-
ja-auto piiriviesteihin Kankaan-
päähän ke 23.6. klo 15.45 Vlan 
lukiolta, Kiikan uimahalli klo 16. 
Jos tulet omalla kuljetuksella ilm. 
Leilalle p. 050- 3433910. Seuraa-
vat lasten kisat, Tyrvis Gamesit 
26.7. klo 18.30. Vattenfall osakil-
pailu keskuskentällä ti 29.6. klo 
18. Toimitsijoita tarvitaan!

Yttilän kyläyhdistys. Köyliön 
perinteinen juhannuskokko Yt-
tilän Ottassa pe 25.6. klo 20 al-
kaen. Arvontaa, puff etti, makka-
raa, lettuja, musiikkia ym. Kokko 
sytytetään klo 23.30. Tervetuloa!

Äetsän Reserviläiset. Van-
han kirjallisuuden päivien tal-
koot valmistelutöiden osalta Syl-
vään koululla iltaisin 28.6.-1.7.se-
kä purkutöiden osalta su 4.7. Ilm. 
Vesalle p. 0500-832681. Jokaisel-
le löytyy tekemistä.

Koulutintti laajentaa 
majoitustoimintaa 
Porttikalliolle

  Vanhassa koulussa eli päärakennuksessa on 
 vieläkin pulpetit ja liitutaulu paikoillaan

 Marianna Langenoja

Porttikallion Aluehiihtokes-
kuksella on kevään aikana 
tapahtunut, kun Koulutin-
tin yrittäjä Sakari Pärssinen 
on viettänyt siellä eläkepäivi-
ään rakennustöiden merkeis-
sä. Aivan ampumahiihtora-
dan tuntumaan nousee neljä 
vuokramökkiä, joista kahden 
on tarkoitus valmistua jouluk-
si. Pärssinen naureskelee, että 
hän on jo useita vuosia yrittä-
nyt houkutella matkailuyrittä-
jiä kehittämään aluetta, mut-

ta kukaan ei ole ottanut neu-
vosta vaaria. Niinpä hän on it-
se ryhtynyt toimiin. Ajatuksen 

takana ei ole niinkään se, et-
teivätkö nykyiset majoitustilat 
riittäisi, vaan toive matkailun 

lisääntymisestä Punkalaitu-
mella. Pärssisen mielestä kesä-
matkailijoita riittää sopivas-
ti, mutta talvella on hiljaista. 
”Tässä hiihtokeskuksella voi-
si olla kävijöitä, jos olisi ma-
joitusta”, yrittäjä toteaa. Kesä-
aktiviteetiksi Pärssinen suun-
nittelee alueelle uima-alasta 
ja savusaunaa. ”Ja onhan täs-
sä vieressä valaistut lenkkipo-
lutkin kesällä”, hän lisää. Peti-
paikkoja Porttikalliolle tulee 
yhteensä 25. 

Koulutintti-yrityksen pää-
rakennus sijaitsee Punkalai-
tumen keskustassa vanhas-
sa Sarkkilan kansakoulussa, 
jossa loppui toiminta vuonna 
1971. Rakennuksessa järjeste-
tään erilaisia juhlia ja se toimii 
myös motellina, jossa voi yö-
pyä 16 nukkujaa. Pärssiset os-
tivat koulurakennuksen kym-
menen vuotta sitten erittäin 
huonossa kunnossa, mutta re-
montoivat siitä vanhaa kunni-
oittaen itselleen kodin, motel-
lin ja juhlatilat. Koulutintis-
sä on yhä pulpetit ja liitutaulu 
paikoillaan ja löytyypä hyllys-
tä aika läjä 50-luvun oppikir-
jojakin. 

Pärssiset vuokraavat myös 
Yhivuoressa sijaitsevaa kym-
menen hengen mökkiä.

Tänä vuonna Koulutint-
ti sai osakseen myös vastuun 
Punkalaitumen infopisteen 
pyörittämisestä. 

Esitteitä on lähtenyt lähin-
nä juhlijoiden matkaan, mut-
ta puhelimen kautta matkai-
luun liittyvää neuvontaa on 
kaivattu. 

”Oikeastaan vasta tänä 
vuonna kymmenen toimin-
tavuoden jälkeen meidät on 
kunnolla huomattu. Kiitos 
kuuluu kunnanjohtaja Ante-
ro Aleniukselle, joka panos-
taa aktiivisesti matkailuun. 
GoTampere-yhteistyökin oli 
mielestämme hyvä idea”, pa-
riskunta kehaisee.

Koulutintin isäntä Sakari Pärssinen ja emäntä Hanna-Riitta Pärssinen ovat 
tyytyväisiä Punkalaitumen kunnan panostukseen matkailuasioissa. Paris-
kunta toivottaa kaikenlaiset turistit tervetulleiksi myös Koulutinttiin.

Koulutintti laajentaa toimintaansa Porttikalliolle. Sakari Pärssinen rakentaa 
Aluehiihtokeskuksen tuntumaan neljä mökkiä, joista kaksi valmistuu toden-
näköisesti jouluksi. 

”Oikeastaan 

vasta tänä 

vuonna 

kymmenen 

toimintavuoden 

jälkeen meidät 

on kunnolla 

huomattu.
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Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Nissan Maxima QX 2.0 V6 
24V -97 manuaali, kats. 5/2010 

ml. 267 tkm, irrotettava 
vetokoukku, abs, airbag, 

sähköikkunat, keskuslukitus, 
cd-soitin 6 kaiutinta, 

sähköpeilit, ilmastointi, 
lohkolämmitin, sisäpistoke, 

vihreä metalliväri. Hp. 3190 e. 
P. 040-5412362.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot

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

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
MB 190D -87 K. 10/09 hyvä! 
Ruosteeton! H. 1000 e/vaihto. 
P. 0500-998246.

Mitsubishi Lancer -91 5 ov. 
Juuri kats. Hyvä. Hp. 650 e. P. 
046-6389899.

Nissan Sunny 1.4 -92 kats. ok 
2 renk. hp. 550 e. 040-7700133.

Peugeot 406 -99, diesel 1,9 
aj. 300 t, lisävalot, CD/radio, 2 
renk. Hp. 1800 e. 044-3062205.

VW Passat -96, aut. 2,0 nahka-
sis. 2 renk. uudet, aluvant. suk-
siboksi, tilaauto. CD/radio. Hp. 
1750 aj. 270 t. 044-3062205.

VW Polo -06 aj. vain 39 tkm il-
mastointi, 050-5160321.

Yamaha 125 DT -78 hyvin säi-
lynyt retro enduro mökille tai 
tielle. H. 700 e. 0500-928260.

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 Sas-
tamala. Eritt. hyväk. 044-
2963457.

Tilava OKT Sastamalan Mart-
tilasta päättyvän kujan pääs-
tä. Kahdelta sivulta puistoon 
rajoittuva tontti. Lisätietoja 
www.jokakoti.fi  kohde 3614d 
tai p. 050-5624772.

Rivitalohuoneisto 4h+k+s 89 
m2 Marttilassa p. 050-3002070.

Tässä voisi olla Sinun todella 
tehokas ilmoituksesi. Kokeile 
jo ensi viikolla!

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Siisti Kafi  asuntovaunu 1100 
e its. tarpeeton. 040-5324275.

Heinänpaalain hp. 700 e. Puh. 
0400-554193.

Uudehko heinänpöyhin Ylö 
320. 320 e. 040-5324275.

Hirsikehikko 8” pyöröä sism. 
2,5x2,6+v Lavia 040-5728328.

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

Koivu- ja sekaklapia perille 
toimitukset. 040-5694920.

Polkupyöriä miesten, nais-
ten, poikien mm. crossi/maas-
topyöriä. H. 60-100 e. P. 0500-
998246.

Uudehko Lohi soutuve-
ne moottorilla 700 e. 045-
2763270.

Talon vanhat ikkunat. 040-
5694920.

Täytesoraa, tiesoraa, kiviä ym. 
Lastinkäsittely Tmi Asko Vor-
misto puh. 050-3104043.

Jussiksi vesille. Vaihtovene 
Yamarin 405 20 hv Yamaha-
koneella 2250 e. Move tasa-
perävene kuin uusi 980 e. La-
sikuitujolla 300 e. 2 kpl korja-
uskelpoisia soutuveneitä 175 
e. Näitä myy Järvisen Kone Oy, 
tied. 0400-505990.

Viiniköynnökset, koulutuk-
set, tutustumiskäynnit ja muu-
ta. Kyttälän Viinitila, Kokemäki, 
p. 0400-990942 www.kyttalan-
viinitila.com

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

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.

ELÄIMIÄELÄIMIÄ
Kääpiöpinserin luovutusikäi-
set rek. sirut. el. tark. urospen-
nut. P. 045-1311672.

Lahjoitetaan n. 1 v. labrado-
rinnoutaja/saksanpaimen-
koira tyttö. P. 0400-636419.

ANNETAANANNETAAN
Kuivurin siilot ja koneisto pu-
rettavaksi. 044-5768316.

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

2h+k n. 52 siisti. Vamma-
la. 400+vesi+sähkö p. 0400-
589345.

6h asuntoauto vm. 03 0400-
734388 Huittinen.

KT 1h+kk Huittisten keskusta 
2. krs. 0400-532100.

KT 2h+k Vlan keskust. Siisti, 
rauhall. paikka. 0500-731203.

Kokemäellä ent. Räisälän kan-
sanopiston laitoskeittiö 65 m2 
ja juhla/kokoustilat 90 m2 esim. 
pitopalvelu toiminnan harjoit-
tamiseen. Metoksen koneet ja 
Huurteen kylmätilat. Kiinteis-
töllä myös runsaasti huoneita 
majoitusliiketoiminnan harjoit-
tamiseen puh. 040-5190492.

Loma mökillä tai kylpylässä? 
Vapaita loma-aikoja eri mö-
keissä. www.sepanlomapalve-
lut.fi  p. 040-7450884 tai 0400-
838850.

Mökki rannalla H-kyrössä ko-
ko kesä 1000 e. 0400-634977. 

Ylistenjärvellä www.lomamo-
kit.tarjoaa.fi  p. 0500-332734.

Minikaivuri pihatöistä 
sisätöihin. Te-Ko Palvelu 

p. 044-0835858.

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Parakki, merikontti yms.raken-
nustyömaalle. P. 040-1609140. 

Halutaan vuokrata Vampulasta 
yksiö tai kaksio. 040-5059070 
Haavisto.

OSTETAANOSTETAAN
Auto 0-1500 e. 046-6389899.

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

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

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

Olkipaaleja p. 040-9607802.

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.

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

Karaokessuulitanssit juhan-
nuskeskiviikkona 23.6. klo 21 
alk. Tallikrouvin buff etti, grilla-
usta, liput 4 e. Koiviston Kesti-
kievari, Pitotie 63 www.koivis-
tonkestikievari.fi 

Kiimajärven kyläseuran perin-
teinen lauluilta pidetään to 
1.7.10 klo 18.30 Horko-Koivis-
ton pihapiirissä Kiikan Kiima-
järvellä. Yhteislaulua, torvisoit-
toa, puff etti. Tervetuloa kaikki 
laulamisesta innostuneet! Toi-
vottaa kyläseuran väki.

SEKALAISTASEKALAISTA
Lomalla 25.6.-12.7. Parturi-
Kampaamo Number One, Sari.

Maanajot, klapinteot yms. 
autojen ja maatalouskonei-
den huollot ja korjaukset. 040-
5694970 Janne Lehtimäki.

Murajan tila avoinna 27.6.-
31.7. ma-pe 12-18,la-su 12-15. 
1.8. lähtien sopimuksen mu-
kaan. P. 050-3655350, laita nu-
mero talteen, vanha lanka-
numero poistunut. www.free-
webs.com/murajantila

Olen lomalla 25.6.-3.7. Partu-
riliike Pike, linja-autoas.

Juhlat tulossa? Marianne ja 
Paavonpojat soittaa perinteis-
tä tanssimusiikkia. Yhteyden-
otot 0400-511191.

Roinamarkkinat Sastama-
lan Stormissa su 11.7. klo 9-14. 
Myyntipaikkavaraukset 044-
5011050/Taru.

Televisioantennien asennuk-
sia 15 v. kokemuksella. Puh. 
040-41992260.

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

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huonekalu-
ja. Puh. 0500-261954.   

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 .  Av. 24.6. 
10-16, 25.-26.6. suljettu. 

Juhannuksena nautitaan 
limegraavatusta lohesta
Maija Latva

Kesän ensimmäiset varhais-
perunat eivät kaipaa rinnal-
leen montaa sorttia. Yksinker-
tainen on paitsi hyvää, myös 
helppoa ja suhteellisen nope-
aakin. Limegraavattu lohi hi-
velee makuhermoja ja valmis-
tuu suhteellisen nopeasti.

Tarvitset vain tuoretta (me-
ri)lohta, limeä, meri- tai sor-
misuolaa, rosépippuria ja hyp-
pysellisen sokeria. Ja terävän 
fi leointiveitsen, jolla saat lo-
hifi leen ohuiksi siivuiksi. (It-
se käytin viimeksi rosépippu-
rin sijaan myllyssä olevaa sea-
food and fi sh -mausteseosta.)

1. Nypi fi leestä kalapinse-
teillä mahdolliset selkäruodot 
pois ja leikkaa fi le ohuiksi sii-
vuiksi ja lado vieretysten laa-
keaan vuokaan. Halkaise lime 
ja puristele sen mehua siivu-
jen päälle ja ripottele pinnal-
le vielä valitsemaasi suolaa ja 
rosépippuria. Sitten päälle vie-
lä pienen pieni hyppysellinen 
sokeria. Ja samanlainen ker-
ros päälle, jos siivuja piisaa. 
Peitä vuoka kelmulla ja lai-
ta kylmään tekeytymään. Li-
me kypsyttää kalan nopeasti, 
herkku on syötävissä siivujen 
paksuudesta riippuen jo parin 
tunnin kuluttua.

Vinkki! Limegraavattu lohi 
on herkkua myös esimerkiksi 
saaristolaisleivän päällä.

Kun tuore (meri)lohifi le on leikattu ohuiksi sii-
vuiksi, puristetaan päälle limen mehua, suolaa, 
mausteita ja ehkä myös hyppysellinen sokeria.

Yksinkertainen herkku on valmista syötäväksi jo 
parin tunnin kuluttua.
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Loimaa

www.pappistenlava.net
Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry

Torstaina 24.6. klo  21-2.00

Liput 11,-

Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI 

KÄYTTÖÖN. 
Arvonta 

        joka perjantai.

kesä10v.
Juhla-

ANNELI 
MATTILA

AAA
MMAMMMMMMMMMMMMA

Loimaan 

Laatuauto

Pe 2.7.
Mikko Mäkeläinen

     Tervetuloa!

T.T. PURONTAKAFBI BEAT

PUNKALAIDUN

23.6.Ke

Klo 20-02 • Liput 14€

www.sarkanlava.com

Talvi- ja Jatkosotamuseossa 
Säkylässä palataan 
välirauhan tunnelmiin

Tanja-Annika Aronen

Viikko sitten keskiviikkona Sä-
kylän Talvi- ja Jatkosotamuse-
ossa vietettiin välirauha-aihei-
sen uuden näyttelyn avajaisia. 
Näyttely kertoo tekstein, ku-
vin ja pula-ajan tuottein väli-
rauhan ajanjaksosta. Välirau-
halla tarkoitetaan aikaa talvi-
sodan päättäneestä Moskovan 
rauhasta 13.3.1940 jatkosodan 
syttymiseen 25.6.1941. Talvi- 
ja Jatkosotamuseon näyttelys-
sä kerrotaan ajan poliittises-
ta tilanteesta. Uuden näyttelyn 
seinäkkeistä voi lukea, kuin-
ka Suomen välit Saksan kans-
sa lähentyivät ja miten se vei 
maatamme kohti jatkosotaa. 
Varustautumisen, Salpalinjan 

rakentamisen ja välirauhan 
aikana aloitetun jälleenraken-
tamisen lisäksi myös evakot 
ovat saaneet omat osionsa Sä-
kylän Talvi- ja Jatkosotamuse-
on Välirauha-näyttelyssä.

Juhlaan oli  muitakin syi-
tä, sillä 11.6.2010 Suomen ta-
savallan presidentti Tarja Ha-
lonen myönsi museonhoitaja
Ilpo Nurmelle sotakamreerin 
arvonimen.  Everstiluutnantti 
evp. Seppo Suontausta lausui 
Säkylän Talvi- ja Jatkosotamu-
seon säätiön puolesta onnitte-
lut. 

Avajaispuheen tilaisuudes-
sa piti puolustusasiainneuvos, 
eversti evp. Ilkka Puukka. 
Muistoja välirauhan aikaisis-
ta evakkomatkoista kertoivat 
Karjalan Räisälästä kotoisin 

olevat euralaiset Aarne Räk-
köläinen ja Eero Ruotsalai-
nen, sekä Antero Miettinen 
Köyliöstä. Veteraaneista pu-
heenvuorot käyttivät muun 
muassa euralainen Markus 
Aaltonen ja säkyläläinen Es-
ko Mäntyranta muistellen 
omia kokemuksiaan talvi- ja 
jatkosodista sekä välirauhas-
ta. Avajaistilaisuus oli perin-
teiden mukaan varsin juhlava; 
siellä kannettiin

kunniamerkkejä. Alkumal-
joina tarjottiin sota-ajan ma-
kua Sitruuna-Soodaa, nyky-
ään Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehtaan valmistamana. Säky-
län sotilaskotisisaret tarjoilivat 
kahvia ja munkkeja. 

Välirauha-näyttelyä pide-
tään esillä Säkylän Talvi- ja 
Jatkosotamuseossa ensi ke-
sään asti. Museo on avoinna 
yleisölle tiistaista perjantai-
hin klo 10-17, lauantaisin klo 
10-14 ja kesäsunnuntaisin klo 
12-16.

Säkylä Talvi- ja Jatkosotamuseon tuoreen Välirauha-näyttelyn avajaistilai-
suus oli perinteiden mukaan varsin juhlava. Kuva: Riitta Konttinen

Vasemmalla: Näytte-
lyssä on esillä myös pu-
la-ajan tuotteita. Kuva: 
Tanja-Annika Aronen

Ajalla 28.6.-1.7. 

Ma, Ti 18.00, Ke, To 16.00
K-13/11  2h 28 min  7,5€

MAAILMAN ENSI-ILTA!
Ti-Ke välinen yö 00.03

Ke, To 19.15
K-13/11  2h 6 min  8€

DANNY 
& VOICES

SHOW
Olavi Hällpackan
Puhallinkvintetti

A-oikeudet
INFO

040 725 5613

26.6. klo 20-02

LIPUT 15 €
Ei alennuksia

PERINNETAPAHTUMA
Kaikkien Aikojen
 Maatalousnäy ely

3.-4.7.2010
Talonpoikaismuseo Yli-Kirralla
Punkalaitumella

Portit auki lauantaina ja sunnuntaina klo 10-17.

“Museonmäki täynnä entisaikain töitä, makuja, 
muistoja ja elämyksiä. Näe miten maailma makasi 

aikaan, jolloin töitä tehtiin hartiavoimin.”

Tervahauta sytytetään torstaina 1.7. klo 18.00.

Rasintie 2, Punkalaidun
www.koiramaentalo.fi
02-7674111, 040-199 0680

Liput: 8 e, 
kouluikäiset 2 e
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Vanhojen kuorma-autojen 
letka poikkesi Huittisissa

 Marianna Langenoja

Joukko huittislaisia automie-
hiä oli kokoontunut Härkä-
pakarin edustalle kello 10 vii-
me torstaiaamuna. Olipa pai-
kalle tuotu huittislaisen Simo 
Saarisen Scania-kuorma-au-
tokin, vuosimallia -65. Miehet 
olivat kokoontuneet odottele-
maan kulkuetta, jossa olikin 
vanhoista kulkuneuvoista pi-
tävälle katsottavaa. Veteraani-
kuorma-autoseuran vuoden 
päätapahtumaa vietettiin vii-
konloppuna Kuopiossa, jonne 
matkattiin pari päivää. Seurue 
poikkesi matkan varrella myös 
Huittisiin puoleksi tunniksi. 

Ihastelijoiden joukosta löy-
tyi Kalevi Vatja, jossa van-
hat autot herättivät muisto-
ja vuosien takaa. ”Suurin osa 
näistä kulkupeleistä on jostain 
50-luvulta. Muistan itsekin is-
tuneeni aikoinaan tuollaisen 
Jyry-Sisun pelkääjänpaikalla. 
Olin silloin 15- tai 16-vuoti-
as ja Kokemäkeläisessä yrityk-
sessä kesätöissä”, Vatja muiste-
lee. Hänen mielestään Jyry-Si-
su olikin letkan komein nähtä-
vyys. Kuorma-auton omistaa 

sastamalalainen Juha Juvela. 
Vatja sanoi nähneensä letkas-
sa myös niin sanotun ”Piik-
kinokka” Sisun, ”Kontio-Si-
sun” sekä Frodin vuosimallia 
-38. Kyseinen auto olikin let-
kan vanhin.

Oman vanhan menopelin-
sä näytille tuonut Simo Saari-
nen päivitteli, että seurue olisi 
voinut olla paljon näyttäväm-
pikin, jos siinä olisi enemmän 
autoja. Hän kuitenkin sanoo, 
ettei harrastus ole kovin yleis-
tä, sillä vaatii paljon rahaa, va-
raosia on vaikea saada ja teke-
mistäkin autojen kanssa riit-
tää. ”Kukaan ei voi tietääkään, 
miten paljon siinä on hom-
maa”, mies puhkui. Hän har-
rastaa itsekin vanhoja autoja. 
Näytillä olleen Scanian lisäk-
si harrastajalta löytyy vanho-
ja henkilöautoja. 

Veteraanikuorma-autoseu-
ran letka jatkoi matkaansa ta-
san kello 10.30 kohti Kuopiota 
alle 80 kilometrin tuntivauh-
dilla. 

Letkassa mukana oli myös Jyry-Sisu vuosimallia -63, joka on 
sastamalalaisen Juha Juvelan omistama. Kuva: Kalevi Vatja 

Letkan vanhin oli vuosimallia -38. Kuva: Kalevi Vatja

Huittislainen Simo Saa-
rinen (oikealla) toi 
oman Scaniansa näytil-
le, kun vanhojen kuor-
ma-autojen kulkue pi-
ti tauon Härkäpakaril-
la. Menopeliä ihasteli 
kulkueeseen kuuluvien 
kuorma-automiesten li-
säksi muun muassa Ka-
levi Vatja. 

ONKILAITE
(50:lle ensimmäiselle

perjantaina juhannusaattona)

Kaupan päälleKaupan päälleJUHANNUSSAUNAVIHTA
JUHANNUSSAUNAVIHTAVELOITUKSETTVELOITUKSETTAAHyvää juhannusta!Hyvää juhannusta!

Kaupan päälleJUHANNUSSAUNAVIHTAVELOITUKSETTAHyvää juhannusta!

(1/hlö)

Aattona palvelemme 9–12

1€/kpl
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Superista juhannuspöytään

Hinnat voimassa ke-pe 23.-25.6. ja K-Plussa-tuotteet 30.6. asti, ellei toisin mainita.

1395799
Tuore 

HÄRÄN 
ULKOFILEE
palana n. 1,3 kg
Brasilia

HK marinoitu

VILJAPOSSUN 
SISÄFILEE
n. 650 g

Ilman korttia ja yksittäin 

2,49 pkt (8,30-6,23 kg)

300
kgkg

HK Kabanossi

GRILLI-
MAKKARAT
300-400 g (5,00-3,75 kg)
rajoitus: 2 erää/talous

-39 %
Ilman korttia 10,90 kg

Voimassa 27.6. astiVoimassa 25.6. asti  

Carlsberg

III-OLUT
24 tlk x 0,33 l (2,07 l) 
sis. pantit 3,60

-26 %

189
2-pack

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT
2 x 1,5 l (0,36 l) sis. pantit 0,80 
rajoitus: 2 x 2-pack/talous

Ilman korttia 3,25/2-pack (0,82 l) sis. pantit 0,80

199
plo

Olvi

SIIDERIT
0,45 l (3,98 l) sis. pantin 0,20

Ilman korttia 2,35 plo (4,78 l) sis. pantin 0,20

129
pkt

kypsä

MAISSI
2 kpl/400 g (3,23 kg), Espanja2490

kg

HK takuumurea

NAUDAN 
SISÄFILEE
kokonaisena 

895
kg

Kariniemen kananpojan 
maustamaton

MINUUTTIPIHVI
n. 900 g 990

kg

Tuore kokonainen

NIERIÄ
Ruotsi
Voimassa KE–PE 23.–25.6.

300
rs

HK amerikan  

PEKONIT 
original ja fi lee
120-170 g (12,50-8,82 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,85-1,88 pkt (10,88-15,67 kg)

139
rs

Atria

GRILLISALAATIT
valkosipulinen, sinappinen ja 
hedelmäinen, 380 g (3,66 kg) 300

rs

Creme ja Fresh Bonjour

TUOREJUUSTOT
200 g (7,50 kg)

-55 %

-16 %

2
pkt

-23 %

499
rs

marinoitu

KASSLERPIHVI
1 kg (4,99 kg)

169
pkt

Arla

APETINA PALA
200 g (8,45 kg)

149
psVARHAISPERUNAT

1 kg/ps (1,49 kg), Suomi

399
kg

Champ

IRTOHERKKUSIENI
Suomi

Ilman korttia 24,90 ltk (2,69 l), sis. pantit 3,601999
ltk

Voimassa 14.6.-15.8.

Voimassa 25.6. asti

Voimassa 31.5-1.8.

2 
pkt

2 
rs

-18-20 %

Ilman korttia 1,99 rs (5,00 kg) Ilman korttia ja yksittäin 2,19 rs (10,95 kg)

-26 % -26 %

Palvelemme juhannuksena: 
pe 25.6. klo 12 asti, 

la 26.6. olemme kiinni  
su 27.6. klo 12-18.

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 

KE-PE 23.-25.6.

Estrella

SIPSIT
250-300g (7,16-5,97 kg) 179

ps

Ilman korttia 2,28 ps (9,12-7,60 kg)

Boy

SILLIT
580/275 g ja 550 g (7,82-3,91 kg) 215

prk

Ilman korttia 2,39 prk (8,69-4,35 kg)

1999
kori

(1,94l)

Hartwall

VICHY 
ORIGINAL
24x0,33L 

Sis. pantit 4,60 plo,

yksittäin 0,91 plo (2,45 l) sis. pantin 0,10

Keskiviikkona 23.6.  LEIVO
Torstai 24.6.   MATTILA, PYYMÄKI
Maanantai 28.6.  HEINON LEIPOMO

Herkkutorilta juhannuksen 
silliherkut, kalat ja lihamestarien 

parhaat pihvit grilliin. 
Tervetuloa palveltavaksi!

kg

895Tuore,ruodoton

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 fi lettä/talous

Karkkikatu

IRTOMAKEISET 495

kg

kg
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