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ikkunat • ovet • asennus

              Kari Männistö 050 409 7976
Koti
      kuntoon!
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Eura • Huittinen • Pori • Säkylä • Ulvila • Vammala • Äetsä

Tutut henkilöt palvelevat konttoreissa jatkossakin,  
vain puhelinnumeromme ovat vaihtuneet.

 Eura 010 8415 760
 Huittinen 010 8415 700
 Pori 010 8415 740
 Säkylä 010 8415 770
 Ulvila 010 8415 730
 Vammala 010 8415 780
 Äetsä 010 8415 795

Internetsivuiltamme www.saastopankki.fi/huittistensp
löytyvät henkilökohtaiset suorat puhelinnumerot.
Konttorimme ovat avoinna klo 10.00 - 16.30.

Puhelun hinta on soitettaessa kotimaan kiinteän verkon liittymistä 
8,21 snt/puhelu+ 5,9 snt/minuutti, kotimaan matkapuhelinverkoista 
8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/minuutti. Hinnat sisältävät alv 22%. 

Hyvät asiakkaamme!
Puhelinnumeromme ovat muuttuneet

Ilmalämpöpumpulla kohennat  
sisäilman laatua merkittävästi

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

Raikasta ilmaa Allergia- 
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maksuton
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Voimassa 1.7.-7.7.
Vain Härkäpakarin Hesburgerissa

KOTOISASTI SYÖMÄÄN

Tervetuloa!Tervetuloa!

Avoinna 10-18 joka päivä
tai sopimuksen mukaan

p. 0440 565 021

Presidentti
paikalla 570

KERROS-
ATERIA

570

KERROS-
ATERIA

ma-pe 5.30-23, la 6.30-23, su 7.30-23
p. (02) 565 000

Kehys-
markkinat

Kehysalennuksen saat ostaessasi kehykset ja normaalihintaiset linssit. Normaali-

hintaiset kehykset 79€-420€. Voimassa 28.6.-30.7.2010. Ei muita alennuksia.

 Alennukset

40–60%

SASTAMALA Puistokatu 18, (03) 511 4299
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30, kesälauantaisin suljettu
www.silmaasema.fi

Merkkikehykset ja aurinkolasit
uskomattoman edullisesti!
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Touko-syyskuussa
jäteasemamme
palvelevat myös
joka kuukauden
1. lauantai 9-13!

Sastamalan jäteasema
Pesurinkatu 179
Puh. (03) 511 5831 
GSM 050 329 0305
avoinna ma-pe 11-18

Kierrätä lasi, metalli ja paperi.
Kaikki kierrätyspisteemme
löydät osoitteesta
kierratys.info

Parhaat kierrätys- 
ja lajitteluvinkit neuvonnasta: 
(03) 424 2619 tai neuvonta@lhj.  

Peräkärrykuormat 0 - 25 €
Jouni Auramo Pirkanmaan 
musiikkiopiston rehtoriksi

  Huittisten musiikkiopiston rehtorin virka 
 täytetään ainakin aluksi sijaisvoimin. 
 Tuulimyllyn Puhaltajat saa pian uuden johtajan. 
Marianna Langenoja

Huittisten musiikkiopiston 
rehtori Jouni Auramo sanoo 
Huittisille hyvästit ensi syksy-
nä, sillä hänet valittiin Pirkan-
maan musiikkiopiston rehto-
riksi Tampereelle. Se ei tarkoi-
ta Auramolle vain työpaikan 
vaihdosta, vaan myös muut-
toa Tampereelle. 

”Työpaikan vaihdos osui 
minulle henkilökohtaises-
ti hyvään saumaan, sillä van-
hempi pojistani asuu Tampe-
reella, ja nyt nuorempikin pää-
si Tampereelle ammattikou-
luun opiskelemaan. Muutto 
olisi ehkä joka tapauksessa ol-
lut edessä”, rehtori kertoilee. 
Hän myöntää, että on haike-
aa jättää Huittisista hyvä työ-
yhteisö ja erinomaiset yhteis-
työkumppanit, mutta toivoo 

onnistuvansa virittelemään 
tulevaisuudessa jonkinlaista 
yhteistyötä Pirkanmaan mu-
siikkiopiston ja Huittisten 
musiikkiopiston välille.  Ai-
nakin Huittisten Hullu puhal-
lus –kilpailussa hän pyrkii ole-
maan jollakin tavalla mukana. 
”Tällä alalla kontaktit ovat tär-
keitä. Eihän sitä koskaan tiedä 
millaista yhteistyötä tulemme 
vielä tekemään”, rehtori lisää. 

Ammatillisia syitä

Myös ammatilliset syyt vai-
kuttivat Auramon päätökseen 
vaihtaa opistoa. Onhan Pir-
kanmaan musiikkiopisto yk-
sityinen ja isompi. Sielläkin 
on vahvat perinteet musii-
kin tekemisessä. ”Pirkanmaan 
musiikkiopistolla on hieman 
isompi tiimi pyörittämästä 
hallintoa, joten rehtorille jää 

ehkä enemmän aikaa keskit-
tyä isompiin kokonaisuuksiin. 
Myös uusien opettajien saa-
minen on kenties helpompaa 
isolla paikkakunnalla, päätök-
senteko saattaa olla yksityisel-
lä puolella piirun verran no-
peampaa ja saadut valtion-
avustukset tulevat käyttöön 
saman tien”, rehtori selostaa. 
”Joskin aika näyttää, päästään-
kö isommissa taloissa niin hy-
vään yhteishenkeen kuin tääl-
lä Huittisissa”, hän lisää.  

Apulaisrehtori 
toimittaa virkaa
Vielä kesän ajan Auramo kui-
tenkin touhuaa Huittisten mu-
siikkiopiston parissa ja elokuus-
sakin käynnistelee uutta luku-
vuotta alkavaksi, vaikka on jo 
toinen jalka Pirkanmaan mu-
siikkiopiston oven välissä. Täl-

lä hetkellä rehtori on yhdessä 
Tuulimyllyn Puhaltajien kanssa 
Kiinassa Expo 2010 maailman-
näyttelyssä esiintymässä. Matka 
kestää kaksi viikkoa. Auramo 
on toiminut Tuulimyllyn Puhal-
tajien johtajana, mutta on ajatel-
lut luopua tehtävästä jo jonkin 
aikaa. Muutto Tampereelle rat-
kaisee asian rehtorin puolesta. 

Nyt Auramon paikalle etsi-
täänkin uutta kapellimestaria, 
joka toimisi samalla trumpe-
tinsoiton opettajana. Rehtorin 
hommat siirtyvät toistaiseksi 
todennäköisesti apulaisrehtori 
Eeva-Maija Talasmaalle, mutta 
lopulliset päätökset asiasta teh-
dään vasta elokuussa. Auramo 
uumoilee, että rehtorin virka 
laitetaan hakuun kenties vas-
ta vuonna 2011. Sen aikaa apu-
laisrehtori saa toimittaa rehto-
rin virkaa. 

Huittisten musiikkiopistossa rehtorina vielä kesän ajan hääräilevä Jouni Auramo on soittanut itse aikoi-
naan pasuunaa. Pasuuna on nytkin mukana Shanghaissa Maailmannäyttelyssä, jossa rehtori Auramo on 
Tuulimyllyn Puhaltajien kanssa. 

Kaupunki mukana Elastopolin 
kehittämisstrategian laatimisessa

 Luonnonkuitukomposiittien kehittäminen etenee
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunki osallis-
tuu Elastopoli Oy:n kehittä-
misstrategian laatimiseen 5 
000 euron osuudella. 

Rahoitus tulee kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttäväk-
si toisen osavuosikatsauksen 
yhteydessä osana Sastamalan 
kaupungin osuutta Sastama-
lan Seudun Yrityspalvelu Oy:n 
toimintakustannuksiin.

Kaupungin elinkeino- ja 
työllisyysstrategiassa toise-
na keihäänkärkenä on luon-
nonkuitukomposiittien kehit-
täminen. Tuotekehitystyö on 
edennyt niin, että Sastamalan 

kaupunki ja Sastamalan kou-
lutuskuntayhtymä ovat yh-
teistyössä panostamassa op-
pimisympäristön kehittämi-
seen, jotta uuden teollisuuden 
tarpeisiin saataisiin alan osaa-
vaa henkilöstöä. 

Elastopoli Oy:n kehittämis-
strategiaa laadittaessa on olen-
naista määrittää teollisen lii-
ketoiminnan linjauksia. 

Strategianeuvotteluissa on 
lähdetty siitä, että kaupunki 
osallistuisi 5 000 euron osuu-
della ulkoisen asiantuntemuk-
sen hankkimiseen teollisuu-
den vastatessa omasta 5 000 
euron osuudestaan. 

Kaupunkikonsernin ty-
täryhteisö Sastamalan Seu-
dun Yrityspalvelu Oy omis-
taa Elastopoli Oy:n osakkeita. 
Sastamalan kaupunki vastaa 
mainitusta osuudestaan Sasyp 
Oy:n kautta.

Koska Sasyp Oy:ssä on ku-
luvana vuonna niin kunti-
en rahoitettavassa toiminnas-
sa kuin projekteissakin tapah-
tunut monenlaisia muutoksia, 
pyytää kaupunginhallitus Sas-
tamalan seudun yrityspalve-
lu Oy:ltä toista osavuosikatsa-
usta varten kokonaisselvityk-
sen kaupungin talousarvioon 
2010 varatun määrärahan to-
teutumisesta.
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KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 2.7.  Oinaanojan Leipomo 9-16
 Yläneen Perinneliha 9-16
LA 3.7. Pyymäen Leipomo 6-15

Arvonlisävero nousee, hinnat pysyvät samoina!

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
KE 30.6.  Linkosuo 9-16
PE 2.7.  Pyymäen Leipomo 9-16
LA 3.7. Pirjon Pakari 9-15, 
 Arin Kalatuote 9-15

www.saastomarket.com

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

Pouttu A-lk 
Hieno GRILLI-
MAKKARA
400 g

Atria PORSAAN 
OHUTLEIKE 
FILEESTÄ
800 g
• BBQ

Serla Toilet 
WC-PAPERI
24 rll

Serla 
TALOUS-
PAPERI
16 rll

Serla 
LIINAT
120 kpl/pkt

SERLAN REKKAMYYNTI
1.7. Häijää 10-18

2.7. Huittinen 10-18

Liisa 
Ihmemaassa 
-DVD
Julkaisu 2.7.

TRAMPOLIINI
3,96 m

Felix 
SALAATIN-
KASTIKKEET
375 g

Serla 
JÄÄPALAPUSSI
• 10+2 pussia
• 240+48 
   jääpalaa

Aito 
HIENOSOKERI
30 kg/talous

250
2 pkt
(3,13 kg)
yks. 1,99

399
pkt
(4,99 kg)
norm. 8,20

600
pkt

600
pkt

300
2 pkt

079
kg

Valio 
VIILIKSET
200 g

Suomalainen
SIPULINIPPU

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

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

www.saastomarket.co

Säästömarketin Säästömarketin 
kesäiset tarjouksetkesäiset tarjoukset  

30.6.-6.7.2010

Ingman Kingis
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
58 g
• Päärynä
• Toffee
• Mansikka

Ingman maistattaa 
Kingis-uutuusmakuja

Häijäässä 
PE 2.7. klo 10-17

Huittisissa 
LA 3.7. klo 10-16

Sokerimyynti Huittisissa 
Huittisissa 

PE 2.7. klo 9-17

Häijäässä 
LA 3.7. klo 9-16

Säästä 
yli 50 %

500
5 kpl
(17,24 kg)
yks. 1,39 1790

kpl

12900
kpl
norm. 139,-

079
pkt
(0,79 kg)

199
plo
(5,31 kg)

099
pkt

650
10 kg

Tarjoukset ovat voimassa 30.6.–6.7.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

Ingman Apetit
VANILJA-
JÄÄTELÖ
1 l

9900
kpl

Einhell KATKAISU- 
JA JIIRISAHA
liukuva BT-SM 2050

• Teho 1700 W
• 4800 kierrosta/min • takuu 24 kk

Gardener 
RUOHONLEIKKURI

• takuu 6 kk
• leikkuuleveys 18”

• moottori 4 hp, OVH, 
4-tahti, 3600 kierr./min.

200
5 prk
(2,00 kg)
yks. 0,55

OSALLISTU
WALKER BAY VENE 

ARVONTAAN
TÄSSÄ MYYMÄLÄSSÄ

ARVO 1280 €

DELTA I
UTLOTTNINGEN

AV EN WALKER BAY-BÅT

HÄR I AFFÄREN
VÄRDE 1280 €

12900
kpl
norm. 149,-

Trampoliinin
TURVAVERKKO
3,96 m

6900
kpl

Sastamalan kaupungin tarve 
tasapainottaa 2,5 miljoonaa

  Andersson muistuttaa, että nyt ei leikata 
 vaan hillitään menojen kasvua
Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungilla on 
taloudessaan tasapainotetta-
vaa 2,5 miljoonaa euroa, jos-
ta suurin osa, 1,9 miljoonaa 
euroa, lankeaa hyvinvoinnin 
sektorille.

Verotulot ovat vähenty-
neet ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla 0,8 prosenttia. 

-Yhtälö ei toimi, kun tu-
lopohja heikkenee ja menot 
kasvavat, sanoo suunnittelu-
johtaja Elina Alajoki.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Jari Anders-
son kuitenkin muistuttaa, 
että Sastamala ei vähennä 
eikä supista aikaisemmasta 
vaan hillitsee menojen kas-
vua.

-Emme ole ottaneet tä-
nä vuonna lainaa. Tämä on 
iso asia. Emme ole velkaan-
tuneet, vaan lainoja on mak-
settu takaisin, Andersson sa-
noo talouden myönteisistä 
puolista.

Ohjelmalla 
tasapainottamaan

Kaupunginvaltuusto käyn-
nisti kesäkuun kokoukses-
saan lautakunnissa talouden 
tasapainottamisohjelman. 
Valtuusto antoi kaupungin-
hallitukselle tehtäväksi koh-
dentaa 3,5 prosentin toi-
mintakatteen kasvun lauta-
kunnille raamiksi vuoden 
2010 talousarvion määrä-
rahamuutosten valmistelua 
varten.

Valtuusto antoi lisäk-
si kaupunginhallitukselle ja 
edelleen lautakunnille teh-
täväksi toimenpideohjelman 
laatimisen niin, että talous-
arvio 2011 ja taloussuunni-
telma voidaan rakentaa 2,5 
prosentin vuotuiselle toi-
mintakatteen kasvulle.

Valtuuston päätöksen 
mukaan raamin lisäksi voi-
daan taloussuunnitelmiin 
sisällyttää vanhuspalvelujen 
rakennemuutosinvestoin-
neista johtuvat tulosvaiku-
tukset. Sama koskee Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin in-
vestointiohjelmista johtuvia 
palvelujen hinnantarkistuk-
sia.

Syyskuussa tärkeitä 
päivämääriä
Lautakunnan talouden ta-
sapainottamisohjelman jät-
töaika kaupunginhallituk-
selle on 3. syyskuuta, jotta 
valtuusto voi tehdä talous-

arvion 2010 määrärahojen 
ja tarvittaessa perustelujen 
muuttamisesta päätöksen 
20. syyskuuta. Vuoden 2011 
talousarvioehdotusten jättö-
aika on puolestaan syyskuun 
loppu.

Kaupunki on laskenut 
taulukoihinsa raamiin si-
sään peruspalveluohjelman 
mukaisen perusterveyden-
huollon ja vanhuspalvelu-
jen tarpeen kasvun vuosille 
2010-2012. 

Kaupunginhallitus ryh-
tyy myös valmistelemaan 
tarkennettua esitystä syys-
kuussa kokoontuvalle val-
tuustolle niin, että Hopun-
kallion uudesta palvelukes-
kuksesta ja vanhusten pal-
velurakenneselvityksen 
johtuvat talouden tulos-
vaikutukset sisältyvät näin 
kasvatettuun raamiin, jot-
ta vuonna 2012 saavutetaan 
nollatulos. 

Taulukoihin on laskettu 
vuodelle 2010 raamiksi toi-
mintakatteelle 4,1 prosenttia 
ja nettomenoille ennen yh-
distymisavustuksia 3,2 pro-
senttia, kun valtuuston pää-
tös oli toimintakatteelle 3,5 
prosenttia. 

Kaupunginhallitus ryh-
tyy valmistelemaan tarken-
nusta vuoden 2010 määrä-
rahoihin 4,1 prosentin yh-
distymisavustusten jälkeen 
laskettavan toimintakat-
teen kasvun mukaises-
ti, kun otetaan huomi-

oon yhdistymisavustuk-
sen 25 prosentin vähene-
minen, käytettävissä oleva 
aika kuluvasta vuodesta se-
kä uusimmat tiedot ja arvi-
ot Sastamalan alueen vien-
titeollisuuden elpymisestä 
sekä sen vaikutuksesta yh-
teisöveroihin.

Edullisia 
vaihtoehtoja etsitään 
lakisääteisissäkin
Kaupunginhallitus an-
toi lautakunnille tehtäväksi 
vuonna 2012 esityksissään 
pienentää yhdistymisavus-
tuksin rahoitettuja meno-
jaan 646 000 eurolla, koska 
yhdistymisavustustuloa ei 
enää kerry. 

Myös Suodenniemen ja 
Vammalan yhdistymisso-
pimuksen sekä Sastamalan 
kaupungin perustamisso-
pimuksen voimassaolo on 
päättynyt. 

Yksityisteiden perus-
parannustöihin myönnet-
tävässä kaupungin tuessa 
noudatettavasta periaattees-
ta kaupunginhallitus pyytää 
maaseutulautakunnalta eh-
dotuksen.

Kaupunginhallitus an-
toi niin ikään lautakunnille 
tehtäväksi etsiä lakisääteis-
ten palvelujen järjestämi-
seksi edullisin vaihtoehto. 
Lakisääteisyys ei riitä ilman 
harkintaa perusteeksi nykyi-
sen toimintatavan tai mallin 
mukaisille menoille.

”Emme ole 

ottaneet tänä 

vuonna lainaa.

Voita J
OPO!

Osallist
u arvon

taan m
yymälä

ssä

Arvo 
349 €

16 95 €
YHTEENSÄ VAIN

norm. 26.50

shampoo 250 ml +
hoitoaine 250 ml

VUODEN KAMPAAMOSARJA

www.fanletti.fiHiustuotemyymälä / Parturi-kampaamo  
Risto Rytin katu 30, HUITTINEN

044 - 750 65 15 • ark. 9-18, la 9-14
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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 30.6.2010

JSN

Kirjakulttuuria 
ja kansanvaltaa

S
astamala sai loppuviikolla myönteistä julkisuutta 

kahdessakin valtakunnallisessa lehdessä. Suomen 

Kuvalehti esitteli ensi vuonna avattavan kirjakult-

tuurin valtakunnallisen keskuksen otsikolla ”Herra Hak-

karaisen naapurissa tapahtuu”. Toisaalla Tatu ja Patu -kir-

jojen tekijät Aino Havukainen ja Sami Toivonen vink-

kasivat lehden lukijoita käymään Tyrvään Pyhän Olavin 

kirkolla ja Herra Hakkaraisen talossa.

Helsingin Sanomat taas nosti esiin juhannusaaton nume-

rossaan kansanvallan päivän. Otsikkona oli ”Kansanval-

taa juhlitaan enää Sastamalassa”. Lehti pahoitteli muun 

muassa sitä, että päivä käväisi kalenterissa mutta ei siel-

lä enää ole. Hesari totesi hienosti, että aivan koko Suomi 

ei ole kansanvallan juhlintaa unohtanut, vaan Vamma-

lassa ja Mouhijärvellä ylläpidetty perinne jatkuu Sasta-

malan kaupungissa.

Toimittaja Juha Mäkinen vielä kysyi ja ehdotti: -Kunnan-

isät ja -äidit kautta maan, eikö olisi aika ottaa Sastamalas-

ta mallia ja ryhtyä suunnittelemaan kunnon bileitä vuo-

den 2011 heinäkuulle? 

Kansanvallan päiväksi heinäkuun seitsemästoista nimet-

tiin itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuonna 1992. Päivämää-

rä löytyi valtiomme alkutaipaleelta, sillä Suomen tasaval-

tainen hallitusmuoto vahvistettiin 17. heinäkuuta 1919. 

Valtioneuvosto ei ole kuitenkaan koskaan vahvistanut 

päivää viralliseksi juhlapäiväksi tai liputuspäiväksi.

Kansanvallan päivää ajoi viralliseksi juhlapäiväksi eri-

tyisesti entinen pääministeri Kalevi Sorsa, joka itse pu-

hui kansanvallan päivän juhlassa Vammalan torilla hei-

näkuussa 1996. Sorsa tarkasteli neljätoista vuotta sitten 

pitämässään puheessa Euroopan unionia ja sen tulevai-

suutta. Unionia hän sanoi pitävänsä ihan hyvänä mutta 

epäili tämän liitovaltiokehitystä:

”Oma ennustukseni olisi koko lailla epäilevä. Sellaista 

valtioliittoa en usko ainakaan nykyisin elävien euroop-

palaisten näkevän. Ihmisen luontoon kuuluu edistystah-

to. Kun EU:n lujittuminen sisäisesti on hidasta ja vai-

valloista, se korvataan ulkoisella laajentumisella Itä-Eu-

rooppaan. Tämä tuo lisää hajottavia tekijöitä ja ajatus liit-

tovaltiosta siirtyy sitäkin etäisemmäksi.”

Hannu Virtanen

Sasky sijoittaa Kokemäelle 
LVI-alan koulutuskeskuksen

  Parin miljoonan euron hankkeessa 
 rakennukset ja oppimisympäristö

Hannu Virtanen

Sastamalan koulutuskuntayhtymä sijoit-
taa LVI-alan koulutuskeskuksen osaksi 
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Ko-
kemäen yksikön toimintaa. Hankkeen ko-
konaiskustannusarvio rakennuksineen ja 
oppimisympäristöineen on noin 1,8 mil-
joonaa euroa.

Kuntayhtymäjohtaja, rehtori Antti 
Lahti sanoo, että koulutustehtävän sijoit-
taminen Kokemäelle palvelee Satakunnan 
ja myös Pirkanmaan työelämän tarpeita 
sekä tukee luonnonvara-alan oppimisym-
päristöjä mahdollistamalla muun muassa 
pienväline- ja konekorjauksen opintoko-
konaisuudet.

”Näin luodaan yritys- ja elinkeinoelä-
mälle heidän toiveidensa mukaisesti mah-
dollisuus kattavaan moniosaajakoulutuk-
seen jo ammattiin valmistuneille ja työssä 
oleville henkilöille. Samalla parannetaan 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja 
täten pystytään vahvistamaan kilpailuky-
kyä aluekehityksen näkökulmasta.”

Osaajista huutava pula
Kuntayhtymäjohtaja Lahti kertoo, että 
LVI- ja rakennuspeltisepän alojen osaajis-
ta on nyt ja tulevaisuudessa huutava pula. 
Vuodenvaihteessa 2008 Lounais-Pirkan-
maan ja Kaakkois-Satakunnan kyseisten 
alojen yrittäjät tekivät aloitteen Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän hallitukselle 
uuden koulutustehtävän aloittamiseksi ja 
tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi. Sasta-
malan koulutuskuntayhtymä aloitti LVI-
alan koulutuksen Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä syk-
syllä 2009.

Nykyisessä tutkintojärjestelmässä ei 
ole varsinaista koulutusohjelmaa peltise-
pille. Sastamalan koulutuskuntayhtymä 
tulee tarjoamaan LVI-koulutuksen toi-
seksi suuntautumisvaihtoehdoksi raken-
nuspeltiseppäpainotteisia opintoja työ-
voimatarpeen tyydyttämiseksi. 

”Koulutus toteutetaan tiiviissä työelä-
mäyhteistyössä, joka on tae sille, että toi-
minta on aitoa työelämän palvelu- ja ke-
hittämistoimintaa”, Lahti sanoo.

Kirjainstituutti 
kerää talteen tiedot 
kirjahyllyistä
Alueviesti

Suomen Kirjainstituutti 
käynnistää muistitiedon 
keruun, jonka tarkoituk-
sena on tallentaa kirjojen 
omistamiseen ja säilyttä-
miseen liittyviä muistoja, 
kokemuksia, tarinoita se-
kä valokuvia. Kirjahylly 
on lähes jokaisen suoma-
laisen kodin vakiohuo-
nekalu. Kirjahyllyjen ul-
komuoto ja sisältö sen si-
jaan vaihtelevat laidasta 
laitaan.

Vanhan kirjallisuuden 
päivillä 2.-3.7. käynnis-
tyvän kyselyn avulla kar-
toitetaan, minkälaisia kir-
jahyllyjä ihmisillä on ko-
deissaan, mihin ne on si-
joitettu, mitä niissä on ja 
– ennen kaikkea – miksi? 
Onko kirjahylly sisustu-
selementti, monikäyttöi-
nen säilytyskaluste, perin-
tökalleus, statussymboli, 
henkilökohtainen ”muis-
tojen kokoelma” vai kaik-
kea tätä yhtä aikaa? 

Kyselyn yhteydessä do-
kumentoidaan suomalais-
ten kirjojen omistamiseen 
ja säilyttämiseen liittyviä 

tapoja ja niiden muuttu-
mista. Kirjan Keskus on 
kirjahyllyprojektillaan 
mukana valtakunnallises-
sa ammatillisten museoi-
den tallennus- ja kokoel-
mayhteistyöhankkeessa, 
joka on käynnistynyt tä-
nä vuonna.

Kerättyä aineistoa käy-
tetään ensi vuonna avatta-
van Kirjan Keskuksen en-
simmäisessä vaihtuvassa 
näyttelyssä, jossa kirjahyl-
lyjen kirjoa esitellään teks-
tein, kuvin ja audiovisuaa-
lisin keinoin. Vastaukset 
tallennetaan Kirjan Kes-
kuksen arkistoon myös 
tutkimuskäyttöä varten.

Kirjahyllykyselyyn voi 
vastata Suomen Kirjains-
tituutin esittelypistees-
sä Vanhan kirjallisuu-
den päivillä tai netissä 
2.7.2010 alkaen, osoittees-
sa www.kirjainstituutti.fi /
kirjahyllyt. 

Lomakkeen ja mahdol-
liset kuvaliitteet voi toi-
mittaa Suomen Kirjains-
tituutille myös postitse, 
osoitteeseen Sillankorvan-
katu 1, 38210 Sastamala.

Egyptin tykkihanke 
johtaa syytteisiin
Alueviesti

Patria Vammaksen muutamien vuosien 
takainen tykkihanke Egyptiin johtaa syyt-
teisiin. Patrian mukaan valtionsyyttäjä on 
päättänyt kohdistaa sen tytäryhtiö Patria 
Land & Armament Oy:öön vaatimuksen 
rangaistusvastuusta jutussa, jossa tytäryh-
tiön entinen johtaja ja kolme muuta toi-
mihenkilöä saavat syytteen muun muassa 
törkeästä lahjuksen antamisesta.

Vaatimus liittyy Egyptin tykkihank-
keeseen, jonka toteutti Patrian silloinen 
tytäryhtiö Patria Vammas Oy vuosina 
1998-2004. Yhtiö pitää syyttäjän vaati-
musta perusteettomana.

Tutkinnan aikana Patria on tukenut 
Keskusrikospoliisin toimia tapauksen 
selvittämiseksi. Patrian johto sanoo suh-
tautuvansa asiaan vakavasti, eikä yhtiö 
hyväksy minkäänlaisia laittomuuksia tai 
väärinkäytöksiä liiketoiminnassaan.

Törmä kauppakorkean 
neuvottelukuntaan
Alueviesti

Elinkeinojohtaja Eila Törmä edustaa Huit-
tisten kaupunkia Turun yliopiston kauppa-
korkeakoulun Porin yksikön neuvottelu-
kunnassa. Kaupunginhallitus nimesi Tör-

män tehtävään maanantaina. Turun kaup-
pakorkeakoulun Porin yksikkö toimii nyt 
osana uutta monitieteistä Turun yliopistoa. 
Kevään kuluessa yksikön hallintomallia on 
rakennettu yliopiston uuden johtosäännön 
pohjalta. Osana uutta hallintomallia yksi-

kölle ollaan perustamassa neu-
vottelukuntaa.

Turun yliopiston kauppakor-
keakoulun Porin yksikön neu-
vottelukunnan tehtävänä on 
edistää ja seurata johtokunnan 

hyväksymän strategian toteu-
tumista erityisesti alueellinen 
näkökulma huomioiden. Neu-
vottelukunta asetetaan ajalle 
1.9.2010-31.7.2012. Se kokoon-
tuu 2-3 kertaa vuodessa.

Anneli Keinosen 
luova työ jatkuu

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä tulee ku-
luneeksi 30 vuotta siitä, kun Anneli Keino-
nen aloitti kotonaan Huittisissa tekstiilien 
painamisen. Tällä hetkellä Sastamalan Äet-
sässä vanhassa meijerissä toimiva yritys on 
koko historiansa kovimmassa vauhdissa. esän 
ajan tohinaa ovat aiheuttaneet niin turistit, 
uusi mallisto kuin laitehankinnatkin.

Sivu 7

Isä Camillo
Karkusta

Karkun kappalaisen virkaa hoitava Reijo 
Ylimys kertoo, että hänen papin tiensä 

on ollut perin erilainen. 
Körttiukoksikin itseään kutsuva 

mies on julistanut evankeliumin ilo-
sanomaa vankiloissa, mielisairaa-

loissa, yömajoissa, ostoskeskuk-
sissa ja siltojen alla. 

Sivu 11

Huhtalan 
museo on 
aarreaitta

Kolmisen vuotta sitten Huhtalan 
kotitilalle alettiin rakentaa uut-
ta rakennusta vanhojen koneiden 
säilömiseksi. Museorakennus on 
saatu tänä keväänä lopullisesti val-
miiksi, kun sinne valmistui parvi. 

Sivu 15



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.

Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen

Jakelu postin välityksellä yli 30.000 talouteen • Myös noutopisteistä
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www.alueviesti.fi 
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DNA:n 
3G-verkko 
laajeni 
Köyliöön
Alueviesti

DNA:n 3G-verkko on laajen-
tunut Satakunnassa Köyliön 
taajamaan. Lisäksi Raumalle 
on rakennettu uusia tukiase-
mia ja vahvistettu aiemmin 
rakennettujen tukiasemien lä-
hetystehoa.

”Olemme kevään aikana 
laajentaneet ja vahvistaneet 
jo aiemmin rakennettua 3G-
verkkoa. Langattoman inter-
netissä surff ailun suosio kas-
vaa edelleen jatkuvasti, joten 
tehokkaita verkkoja tarvitaan” 
kertoo DNA:n 3G-verkon 
suunnittelusta vastaava kehi-
tyspäällikkö Jarkko Laari.

Köyliön uusi 3G-tukiase-
ma on rakennettu modernil-
la ja laajoja alueita kerrallaan 
kattavalla 900 MHz-teknii-
kalla. Sen kuuluvuus riittää 

kattamaan Köyliön taajaman 
hyvin. 

3G-kuuluvuus mahdollis-
taa internetin käytön langat-
tomasti kannettavalla tietoko-
neella tai älypuhelimella.

Raumalle on tullut loppu-
keväällä uusia tukiasemia Iso-
metsään, Kiuruvaheeseen ja 
Tuomoniemeen. 

DNA:n 3G-palvelut ovat 
nyt lähes viiden miljoonan 
suomalaisen saatavilla.

Uudelta alueelta voisi löytyä tyyssija 6 000 neliön liikekeskukselle

Huittinen pohtii 
haluansa houkutella 
hypermarket Sahkoon

  Myös keskustan palvelut ja kauppa halutaan turvata

Hannu Virtanen

Huittisten Sahkon uuden kaup-
pa-alueen suunnittelu on alka-
massa. Keskeisenä kysymykse-
nä on se, halutaanko alueelle 
hypermarket-kokoluokkaa ole-
va liikekeskus, jossa käydään 
myös päivittäistavarakauppaa. 
Huittisissakin tulee siis entistä 
lujemmin mietittäväksi perin-
teisen keskustan ja uuden ke-
hitettävän kauppa-alueen väli-
nen työnjako.

Kaupunginjohtaja Jyrki 
Peltomaan mukaan nyt on 
tarkasteltava myös sitä, halu-
taanko Huittista kehittää seu-
dullisen kaupankäynnin näkö-
kulmasta vai paikkakunnan si-
säisestä näkökulmasta.

Kaupunki oli kutsunut tors-
taiaamuksi kauppiaat ja yrit-
täjäyhdistysten hallitusten jä-
senet keskustelemaan niin Sah-
kon alueen suunnittelusta kuin 
keskustaan suunnitteilla olevis-
ta liikennejärjestelyistäkin. 

Kaupungin hallinnossa 
Sahkon alueesta ei Peltomaan 
mukaan ole vielä tehty min-
käänlaisia linjauksia.

”Haluamme ensi käydä tä-
tä vuoropuhelua yrittäjien ja 
asukkaiden kanssa. Sen jäl-
keen on linjausten aika.”

Maankäyttö-
suunnitelma ensi 
syksyksi
Huittinen on parhaillaan laa-
timassa ensimmäistä, syksyksi 
valmistuvaa maankäyttösuun-
nitelmaa alueelle.

”Nyt mietimme sitä, min-
kälaisia kaupallisia palvelui-
ta haluamme Sahkoon hou-
kutella”, kaupunginjohtaja sa-
noo.

”Keskeinen kysymys on, 
sallitaanko Sahkoon tulevan 

hypermarket-tasoa oleva lii-
ke, jossa on myös päivittäista-
varakauppamyyntiä.”

Huittinen on Satakunnan 
kolmanneksi suurin kauppa-

kaupunki. Edellä ovat vain Po-
ri ja Rauma.

Ostovoimasiirtymä onkin 
kaupungille komeasti eduk-
si, sillä ulkopuolelta tuleva os-
tovoima vastaa 40 prosenttia 

Huittisten omasta ostovoimas-
ta. Kaupunginjohtajan mu-
kaan esillä onkin myös kaup-
pakaupunkinäkökulma.

”Jos haluamme kehittyä ja 
saada statusta lisää kauppa-
kaupunkina sekä houkutella 
lisää asiakasvirtoja Huittisiin, 
silloin varmasti olisi perustel-
tua saada iso, jopa 6 000 ker-
rosneliömetrin kokoinen ve-
turiyritys Sahkoon.”

Kehitystyötä 
kokonaisuutena
Peltomaan mukaan Huitti-
nen haluaa kehittää keskus-
taa ja Sahkoa sekä näiden vä-

listä aluetta yhtenä kokonai-
suutena.

”Pyrimme pitämään nykyi-
sessä keskustassa niin sano-
tun keskustahakuisen erikois-
kaupan, jolloin asiakasvirto-
ja pysyy myös siellä. Keskus-
tan palvelut halutaan turvata 
ja erikoisliikkeiden säilyvän. 
Keskustalla ja Sahkon alueel-
la on kilometrin etäisyys, ja 
näkymä tulevaisuuteen on se, 
että se olisi yhtenäinen koko-
naisuus.

”Sahkon alueella on yleis-
kaavoitus menossa, ja syksyl-
lä meidän pitää päättää, mitkä 
kaavamerkinnät yleiskaavaan 
laitetaan. Sitä kautta se mää-
rittää, mitä yrityksiä Sahkoon 
sallitaan.”

”Kun yleiskaava on teh-
ty, aloitetaan välittömästi yk-
sityiskohtaisempi kaavoitus. 
Asemakaavatyö alkaa toivot-
tavasti jo loppuvuonna tai en-
si vuoden alussa.”

Liikennejärjestelyjä 
suunnitellaan
Vilkastuvan kauppakaupun-
gin keskustan liikennejärjes-
telyt ovat myös suunnittelu-
pöydillä. 

Huittinen on varannut bud-
jettiinsa tälle vuodelle suun-
nittelurahaa risteyksiin, jotka 
vaikuttavat liikenteeseen Ris-
to Rytin kadulla.

”Meillä on kaksi vaihto-
ehtoa, kumpaa risteystä ke-
hitetään ensin. Lauttakylän-
kadun ja Risto Rytin kadun 
Miljoonaristeys on tällä het-
kellä kaikkein kiireellisin ja 
tukkoisin risteys. Riston Ry-
tin kadun ja Sahkonkadun 
risteys eli Härkäpakarin vie-
ressä oleva risteys tulee taas 
tukkeutumaan sitä mukaa 
kuin Sahko kehittyy”, Pelto-
maa kertoo.

Suunnittelu ja aikanaan 
suunnitelmien toteuttami-
nen pyrkivät saamaan Risto 
Rytin kadun liikennettä verk-
kaisemmaksi nopeuksia alen-
tamalla. 

Vs. maankäyttöpäällikkö 
Ulla Ojalan mukaan Miljoo-
naristeyksessä keinoina ovat 
liikennevalot, kiertoliittymä 
tai yhteinen torimainen tila.

”Rauhallisempi liikenne so-
pii kauppakadun luonteeseen. 
Toisaalta on hyvä, että Huit-
tisissa on ruuhkia. Kaikkialla 
niitä ei ole”, kaupunginjohta-
ja muistuttaa.

Vilkastuva kauppakaupunki joutuu - tai pikemminkin saa - pohtia myös lii-
kennejärjestelyjä. Esimerkiksi Lauttakylänkadun ja Risto Rytin kadun riste-
ykseen, Miljoonaristeykseen, voisi tulla liikennevalot, kiertoliittymä tai jopa 
torimainen tila.

”Haluamme ensin käydä 

vuoropuhelua yrittäjien ja 

asukkaiden kanssa.

Roismalan 
liikenneaseman 
asemakaava nähtäville
Hannu Virtanen

Roismalan liikennease-
man asemakaava- ja ase-
makaavanmuutosehdo-
tus tulee nähtäville Sasta-
malassa. Kesäkuun alus-
sa päivättyä ehdotusta on 
vielä tarkistettu kaupun-
ginhallituksen antamien 
ohjeiden mukaisesti.

Asemakaavaehdotuk-
seen on muutettu huolto-
aseman korttelialueeseen 
kohdistuvia asemakaava-
määräyksiä. 

Rakennusoikeutta on 
lisätty 800 neliömetrillä ja 

alueelle on lisätty mahdol-
lisuus rakentaa enintään 
1000 neliömetrin suurui-
nen paljon tilaa vaativan 
tavaran myymälä. Samal-
la merkintöjä ja määräyk-
siä on hieman täsmennet-
ty ja tehty vastaavat korja-
ukset kaavaselostukseen.

Ehdotus lähtee lausun-
toa varten Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, 
Pirkanmaan maakunta-
museolle, Saspen ympä-
ristöjaostolle, Fortum säh-
könsiirto Oy:lle ja raken-
nuslautakunnalle.

Yrityselämän ja maatalouden 
yhteistyöhaluja Kashinissa

  Sastamalan ystävyyskaupunki antaa arvon yhteyksille

Hannu Virtanen

Sastamalan venäläinen ystä-
vyyskaupunki Kashin on en-
tistä enemmän kiinnostunut 
yhteyksistä suomalaiseen 
yrityselämään. Myös maata-
louselinkeinojen kehittämi-
nen ja tähän liittyvät yhtey-
det kiinnostavat niin Kashi-
nissa kuin Tverin alueella 
laajemminkin.

”Heillä on nyt aito halu 
tehdä yhteistyötä yrityselä-
män kanssa”, kertoo Jari An-
dersson tuoreita kuulumisia 
ystävyyskaupungista.

Sastamalan kaupungin-
valtuuston puheenjohta-
ja Pauli Pietilä ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Jari Andersson vierailivat 
Kashinissa 24.-27. kesäkuu-
ta.

”Kyllä huomasi, että ystä-
vyyskaupunkiyhteistyöllä on 
heille merkitystä”, Anders-
son sanoo lämpimästä vas-
taanotosta ja huolenpidosta.

Vammalan ja Kashinin 
ystävyydellä on perinteitä jo 
41 vuoden ajalta. Kaupun-
kien välinen yhteistyö voisi 
toimia juuri siltana muual-
takin Suomesta Kashinin ja 
Tverin alueelle. Nyt vierai-

lulla oli mukana yritysval-
tuuskunta Seinäjoelta. An-
derssonin mukaan ainakin 
Atria ja Paulig ovat suoma-
laisista yrityksistä jo löytä-
neet tiensä alueelle. 

Andersson ja Pietilä huo-
masivat suomalaisin silmin, 
miten valtavat peltoalueet 
ovat vailla hyödyllistä maa-
talouskäyttöä. Tilanne tun-
nustetaan myös Kashinissa, 

minkä vuoksi siellä ollaan 
kiinnostuneita maatalouden 
kehittämiseen liittyvästä yh-
teistyöstä. 

”Suurkaupungit Pietari ja 
Moskova huutavat ruokaa, 
kun samaan aikaan peltoja on 
kesannolla”, Pietilä mainitsee.

Yhteydet jatkuvat. Kashi-
nin edustajat saivat kutsun 
osallistua Vanhan kirjalli-
suuden päiville ensi kesänä.

A L U E E N S A  K AT TAV I N

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

Digikameran ostajalle 
LOISTAVIA VÄRIKUVIA VELOITUKSETTA

Kompakti 20 kpl

LOISTAVAT VÄRIKUVAT

Superzoom 50 kpl
Järkkäri 100 kpl

Voimassa heinäkuun loppuun

Kuvan käsittelyt, korjailut, suurennukset ja siirrot CD:lle
filmeiltä ja muistikorteilta
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Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 9-14
Puh. 0201 211 760 *

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

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

elämäsi DIILI

ALE
SUOMEN RAJUIN 90- %

ALKOI! SINÄ SÄÄSTÄT!

LAATUA ALE-HINNOIN!

30- % 70%-
40- %

Tule ja tee elämäsi DIILI!

jopa

Avatessasi 1.-31.7.2010 uuden vuosimaksuttoman 
TUOHI MasterCard-tililuoton, saat ensiostolle
korotonta maksuaikaa lokakuulle 2010. 
Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot 
ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 
TUOHI MasterCard -tililuoton todellinen vuosikorko 
tyypilliselle 2000 euron luotolle on 14,61% (5/2010).
Kuukausittainen tilinhoitomaksu on 5 euroa. 
Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt - maksa
lokakuussa 2010!

Korot ja 
kulut 0%
Kysy lisää!

LAATU-
MERKKI

BADEN BADEN 
RELAX keltainen

harmaa ja musta 
19,90

1790

59,-

Erä.

New Haga pöytä 140 x 80 cm
+ 4 kpl 7-as. säädettävää tuolia.

Väri valkoinen 199,- (545,-).
Kuvan ruskea 249,- (595,-). 

63- %

Pehmusteet
myydään erikseen.

Maskussa laaja
valikoima 
pehmusteita!

MASSIIVIMÄNTYÄ

MAAN  SUURIN  SUPERTYHJENNYS!

(545,-)199,-

60- %
10- %

15- %
20- % 50- %

HULLUN
HALPA!

TODELLINEN ALE-POMMI! Raj.ERÄ!

198,-
Duo vuodesohva.
Alk. Rimini-kankaalla.
Saatavana useilla kankailla/väreillä.

VUODESOHVA SÄILYTYSLAATIKOLLA

(398,-)

50- %

PERÄKÄRRY MUKAAN!

HULLUN
HALPA! 179,-Alk.

Bea 3-ist. sohva. 
Microkangas, vihreä 239,-.

Bea 2-ist. sohva. 
Microkangas, vihreä 179,- 

Tule ja tee elämäsi DIILI!

Cosby-lepotuoli.
Alk. Spain Olive 
-kankaalla 59,-. 
Saatavissa myös muilla 
kankailla/väreillä. Erä. 

Alk.

Raj.erä!
MERKKITAVARAA ALE-HINNOIN!

60- %

LOPUT POISTETTAVAT MALLISÄNGYT
VÄHINTÄÄN

Esim. Kotimainen 
Pilke runkopatja
80 x 200 cm 89,-70- %

NYT VAIN!
(299,-)

Saatavana myös 
muilla väreillä.
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Kiikoisten 
41. Purpurien 
juhlaviikko alkaa

 Alueviesti

Purpurit polkaistaan 
käyntiin Jaaran Kyläta-
lolla järjestettävällä, Eino 
Leinon sekä runon ja su-
ven päivänä tiistaina 6.7. 
järjestettävällä ja kello 19 
alkavalla tilaisuudella.

Eino Leinon ja Las-
se Heikkilän runoja lau-
suu Aino Korhonen. Ke-
sälauluja runojen lomassa 
esittävät Marjo Kotiranta, 
Anita Salmi, Minna Gü-
ley ja Marko Vähä-Kreu-
la.

Tilaisuuteen peritään 
kahden euron pääsymak-
su. Jaaran Kyläseuralla on 
paikan päällä puff etti. Jär-
jestäjinä ovat Kiikoisten 
Nuorisoseura ja Jaaran 
Kyläseura.

Keskiviikkona 7.7. juh-
laviikko jatkuu repäseväl-
lä meiningillä. 

Aikuisten ilta asiasta ja 
asian vierestä eli Remp-
seeRiihi aloitetaan kel-
lo 20 Myllymäen torp-
parimuseoalueen riihes-
sä. Lauluja, juttuja, sana-
muunnoksia ja muutakin 
sen tapaista on tiedossa 
illan emäntien ja isäntien 
toimesta. 

Vauhtimimmit eli Tyy-
ne ja Martta ovat myös 
lupautuneet käydä näyt-
tämässä uudet kesäklen-
ninkinsä Rempseessä Rii-
hessä. 

Tilaisuuteen peritään 
kymmenen euron pääsy-
maksu, joka sisältää ilta-
palan. Järjestäjänä on Kii-
koisten Nuorisoseura.

Sarkia-ilta 
Kinnalan Koukulla
Perinteinen runoehtoo 
järjestetään ensi perjan-
taina 2.7. kello 20 Kinna-
lan Koukulla Sastamalan 
Kiikassa. 

Ilta toteutetaan kara-
oke-tyyliin. Kukin saa 
esittää itse Kaarlo Sarki-

an runoja tai toivoa niitä 
muiden lausumana. 

Pirtissä on esillä Sar-
kia-näyttely. Myös Sarkia-
äänitteitä kuullaan. Lisäk-
si nautitaan iltapalaa. Ru-
noehtoon järjestää Sarkia 
Seura.

Kesäasukkaille 
ajanvietettä 
Vampulassa

 Alueviesti

Vampulan vapaamuodos-
teisen kesäasukastoimin-
nan yksinkertaisena toi-
minta-ajatuksena on lisätä 
vuorovaikutusta vakinais-
ten asukkaiden ja kesäasuk-
kaiden välillä sekä palauttaa 
mieliin ehkä jo hieman un-
hoon jääneitä, merkittäviä-
kin asioita seudustamme.

Kesäasukas havainnoi 
myös helposti asioita, jotka 
ovat vakinaiselle asukkaal-
le jokapäiväisen tuttuja ja 
siksi vähemmän merkityk-
sellisiltä tuntuvia. Kesäasu-
kastoimikunnan on ollut-
kin vaivatonta löytää teema 
jokavuotiselle kesäasukas-
tapahtumalle. Viime vuon-
na aiheena oli Kylät kunni-
aan – kylätarinoita. Tänä 
vuonna punaisena lankana 
on seutua jo vuosisatoja lei-
mannut  Loimijoki. Tapah-
tuma järjestetään sunnun-
taina 4. heinäkuuta ja aloi-
tetaan Vampulan Sallilasta 
Osuuspankin pihasta kello 
11.30 alkaen.

Tämänkaltainen, jo use-
ana vuonna kaikille vam-
pulalaisille sekä erityises-
ti kesäasukkaille suunnat-
tu tapahtuma on järjestet-
ty Vampula-viikon aikana 
ja seurakunnan - tänään 
kappeliseurakunnan - siipi-
en suojassa. Tähän on aina 
liittynyt halukkaiden siirty-
minen pyörillä toimintapai-
kalle ja pyöräilijät on ennen 
liikkeellelähtöä myös siu-
nattu. Tällä kertaa siirtymi-
nen juhlapaikalle tapahtuu 
myös vesitse ja tietysti ve-
sitseliikkujatkin siunataan.

Loimijoen historia 
ja tulevaisuus
Tänä vuonna halutaan 
tuoda esille Loimijo-

en, sen historiaa ja nyky-
päivää sekä katsoa myös 
eteenpäin. Parhaat tavat  
tutustua Loimijokeen ovat 
liikkuminen vesillä ja rau-
hallinen vaeltelu rannoilla 
silmät avoinna. Näin kuu-
lee ja näkee paljon sellaista 
mikä kiireiseltä liikkujalta 
jää ehkä huomaamatta. 

Tältä pohjalta on valit-
tu siirtymistavat juhlapai-
kalle, Antero Norrin ran-
taniitylle. Liikkeelle lähde-
tään Sallilan keskustasta, 
kolmelta kesäasukaslaitu-
rilta. Kirkkoveneen johta-
ma soutuarmada purjeh-
tii juhlapaikalle Laatin-
kosken kautta. Pyöräilijät 
seuraavat armadan mat-
kaa rantaa pitkin ja ma-
tonpesupaikan tienoil-
la ehkä kajautetaan yhtei-
nen laulu.

Juhlapaikalla pidetään 
aluksi, noin kello 13 al-
kaen jokijumalanpalve-
lus. Seuraavaksi tarjotaan 
ruumiin ravintoa, syötä-
vää. Ruokailua elävöite-
tään musiikilla sekä Loi-
mijokea koskevilla muis-
teluilla ja tietoiskuilla. 
Ruokailun aikana osal-
listujat voivat vastata jo-
kivisaan. 

Kesäjuhlan keskeinen 
esiintyjä on Loimijoes-
ta paljon tietävä limno-
logi, maisteri Pirkko Val-
pasvuo-Jaatinen. Risto 
Härkönen purkaa tieto-
kilpailun vastaukset sekä 
julistaa ja palkitsee voit-
tajat. Edellä olevan poh-
jalta syntyy toivottavasti 
vilkas keskustelu ja muis-
telujen ryöppy. Lisää tun-
nelmaa tuovat välillä esi-
tetyt musiikkiesitykset. 
Komeasti kajahtava Sata-
kuntalaisten laulu päättää 
tilaisuuden.

Anneli Keinonen on suunnitellut 
tekstiileitä jo 30 vuoden ajan

 Kaikille avoimia syntymäpäiviä vietetään viikonloppuna. 
 Kutsuja on lähetetty jopa toistasataa kappaletta.

 Marianna Langenoja

Heinäkuun ensimmäisenä 
päivänä tulee kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun Anneli Kei-
nonen aloitti kotonaan Huit-
tisissa tekstiilien painamisen. 
Tällä hetkellä Sastamalan Äet-
sässä vanhassa meijerissä toi-
miva yritys on koko historian-
sa kovimmassa vauhdissa. Ke-
sän ajan tohinaa ovat aiheutta-
neet niin turistit, uusi mallisto 
kuin laitehankinnatkin. Turis-
teja on parhaimmillaan käy-
nyt jopa kuusi bussilastillista 
päivässä. ”Pyhän Olavin kir-
kon matkailijat tulevat käy-
mään täälläkin. Jos ensi kesä-
nä turisteja kävisi edes puolet 
tästä määrästä, olemme hy-
vin tyytyväisiä”, Keinonen sa-
noo. Keskimäärin busseja on 
käynyt noin 10 viikossa. Sa-
maan aikaan malliston teko 
on käynnissä, ja sen parissa 
on päästy tällä kertaa huimaan 
vauhtiin. Anneli Keinonen 
nauraakin, että uuden mallis-
ton aloittaminen on tuskaa ja 
vie paljon henkisiä voimava-
roja, mutta sitten kun mallis-
to lähtee syntymään, on kuin 
villihevosta pidättelisi. ”Ideoi-
ta on ihan hirveästi ja jotain 
täytyy karsia.” 

Muutokset 
hankkeiden ansiota
Keinonen on tehnyt yhteis-
työtä muotitaiteilija Merja 
Lambergin kanssa, ja myös 
Markku Pirillä sekä Janne 
Renvalilla on ollut oma vai-
kutuksensa uuden malliston 
syntyyn. Heidän apuaan Kei-
nonen sai Sastamalassa toi-
mivan Pyry-hankkeen kaut-
ta. ”Markku Piri tarkasteli yri-
tystäni kokonaisuutena arvos-
tellen, mikä on hyvää ja mitä 
pitäisi kehittää. Janne Renval 
sen sijaan avasi silmäni uusil-
le materiaaleille”, yrittäjä ku-

vailee. Hänen tuore malliston-
sa onkin aiemmista poikkeava 
etenkin materiaalien suhteen. 
Uudessa mallistossa materiaa-
leina käytetään muun muassa 
suomalaista bambuviskoosia 
ja konepesun kestävää villa-
neulosta. ”ilman Sastamalan 
oppisopimustoimistoa ja Py-
ry-hankkeita emme olisi pys-
tyneet näihin muutoksiin.”

”Nyt kun yrityksessä on 
mukavasti työntekijöitä, mi-

nulla on aikaa keskittyä enem-
män suunnitteluun. Se on to-
della hyvä asia, sillä suunnit-
teluprosessia ei saa katkaista. 
Ehkä senkin vuoksi uusi mal-
listo on niin uudenlainen.” 
Mallisto on nähtävillä myös 
ensiviikonloppuna järjestet-
tävissä juhlissa, jossa Anne-
li esittelee ideansa vastakohti-
en yhdistämisestä pukeutumi-
sessa. Juhliin on kutsuttu jopa 
toistasataa vierasta. Syntymä-

päivät ovat kaikille avoimet 
ja tarjolla on taidekakkua se-
kä Romulan Taiteellisen Teat-
terin performanssi perjantai-
na ja lauantaina. Sen verran 
Anneli Keinonen tietää, että 
performanssi kertoo hänestä. 
Kaikki muu onkin sitten yl-
lätystä. 

Miesten 
vaatemallisto tulossa
Keinonen myöntää, että pari 
vuotta sitten hänen innostuk-
sensa oli jo hiljalleen hiipu-
massa vaatteiden suunnittelua 
kohtaan, mutta pojan kiinnos-
tus alasta nosti jälleen yrittä-
jänkin innostuksen huippuun-
sa. 

”Kun Atte tuli yritykseeni 
töihin, kaikki muuttui. Se oli 
yksi merkittävä käännekoh-
ta tämän kolmekymmenvuo-
tisen uran aikana. Sain itsekin 
puhtia työntekoon ja aikaa jäi 
suunnittelulle. Olen todella 
tyytyväinen työntekijöihini. 
Myös Anja Siuko on ollut mi-
nulle hyvin tärkeä.” 

Keinonen sanookin katso-
vansa luottavaisin mielin tule-
vaisuuteen, eikä häntä pelota 
enää yhtään. Lähinnä yrityk-
sen markkinoinnista huoleh-
tiva Atte on hänkin ryhtymäs-
sä vaatesuunnittelupuolelle. 
Miesten mallisto on tiedossa 
ensi vuonna. 

”Emme ole vielä ehtineet 
miettiä sitä sen tarkemmin. 
Täytyy saada tämä naisten 
mallisto ensin tehtyä. Sitten 
voimme keskittyä myös mies-
ten vaatteisiin”, Atte Keinonen 
toteaa. 

Annelilla on nyt syytä huo-
kaista helpotuksesta. Hän 
oli aikanaan yhtä onnellinen 
vuonna 1987 päästessään pois 
vuokra- ja purkutalokiertees-
tä ostaessaan upean meijerin. 
Se toi lisää turisteja ja jonkin-
laista varmuutta jatkolle. Sa-
man ajatuksen synnytti myös 
pojan kiinnostus alaa kohtaan. 
Nyt on jälleen yrityksen jatko 
varmistettu. 

”Mielestäni näitä 30 vuotta 
on syytäkin juhlistaa. Onhan 
yritykseni jo läpikäynyt kaksi 
lamaakin”, yrittäjä toteaa tyy-
tyväisenä. 

Anneli Keinosen uusi mallisto on syntymässä. Se on esillä ensiviikonlopun syntymäpäivillä. Keinosen 
mukaan mallistossa yhdistellään eri materiaaleja ja se on muutenkin erilainen kuin aiemmat.

Anneli Keinonen (vasemmalla) katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen, sillä hän on löytänyt avuk-
seen mahtavan tiimin. Annelin poika Atte Keinonen aikoo jatkaa yritystä tulevaisuudessa ja lanseeraa 
ensi vuonna miesten malliston. Anja Siuko on kuin yrittäjän oikea käsi. 

”Kun Atte tuli 

yritykseeni 

töihin, kaikki 

muuttui. 
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Tinja Fiia Wilhelmiina Ruotsalai-
nen, Eerika Angelina Lydia Hei-
näkallio Karkku, Arttu Veikka Si-
piläinen Mouhijärvi, Erika Ellen 
Telilä, Aku Eemeli Ylimaa Kiikka.
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Juha Tapio Rahkola ja Sari Lee-
na Päivikki Valtonen, Riku Ola-
vi Salo Mouhijärvi ja Sari Mirja-
mi Keskinen Mouhijärvi.

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 4.7. Konfirmaatiomessu, 
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi-
nen, Tuori, Vuoristo. Iltaharta-
us, Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
ko klo 18, Pihlajamaa.
Kokoonnumme yhteen
To 1.7. Tyrvään kirkkokuoron 
leiripäivä, Houhajärven Leiri-
maja alkaen klo 16.
La 3.7. Toripappi, Vammalan to-
ri klo 9-10.30, Tenkanen. Suvi-
illan vieno tuuli –konsertti, Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkko klo 
22, Pirjo Turunen mezzosopraa-
no, Senni Valtonen kantele.
Ti 6.7. Lähetyksen vihtaseu-
rat Ulla ja Jukka Vesamäessä 
(Vammalant. 1042), vihtojen te-
ko alkaa klo 17 ja vihtaseurat klo 
18.30, Hannu ja Elina Heikkilä, 
Aro-Heinilät, Karo.

Karkun kappeliseurakunta
Ti 6.7. Runon ja Sanan ilta, Pi-
runvuori, Danielssonin kivilin-
na klo 19, Pirjo Turunen, Yli-
mys, Vuoristo.
Ke 7.7. Suzuki –musiikkileirin 
opettajien konsertti, Sastama-
lan Pyhän Marian kirkko klo 19.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ti 6.7. Kappeliseura, Rukous-
huone (Vakint.), klo 19.
To 8.7. Lauluseurat Keikyän kir-
konmäellä klo 18.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 4.7. Sanajumalanpalvelus, 
Leiriaho (Halmeent. 26)  klo 13, 
Jokinen-Lundén, Vuoristo. Kii-
kan kirkko avoinna tutustumis-
ta varten klo 15-17, vuonna 1807 
valmistunutta kirkkoa esittelee 
kappalainen Jouni Pihlajamaa.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Su 4.7. Konfirmaatiomessu, 
Mouhijärven kirkko klo 10, 
Hautala, Pihlajamaa, Mattila A.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 1.7. Ulkoilupäivä Heikkilässä 
klo12.30, tule ulkoilukaveriksi!, 
lisätiedot diakoni 050-3149043.
Ke 7.7. Perinteiset kesäseurat Ki-
vikkolanmäellä (Kivikkolant. 40) 
klo 18, Pisarat, Lea Heikkilä, Tel-
lervo Kuusiranta, Seppo Laakso, 
Jari Rankinen, tarjoilua, arvontaa.

Nuoret ja nuoret aikuiset
Ke 30.6. Höntsäilyfutista Kaali-
saaren kentällä klo 19.30.
Pe 2.7. Kesäinen oleiluilta 
Nuakkarilla klo 19.30.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 

4.7. 18.00 Todistuskokous ja eh-
toollinen. Veli-Matti Selin.
6.7. 19.00 Sanan ja rukouksen 
ilta. Ari Törmä.
Kirpputori Valonpilkku avoin-
na ti-pe 10-17 ja la 10-13 Pik-
kusuonkatu 5 A:ssa.
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.
Perjantaiset varhaisnuortenillat 
ovat nyt kesätauolla ja jatkune-
vat taas syksyllä.

SLEY VAMMALA
To 1.7. klo 13 lähetysjuhla Lut-
her-talossa mukana Thomas 
Asiago (Kenia), Robert Kaumba 
(Sambia), Jorma ja Reijo Arkki-
la, srk:n laulupiiri, Kannelmie-
het. Kahvitarjoilu. Kutsuu Leo.
Ti 6.7. klo 18.30 seurat Illon Ve-
samäessä, puheita mm. Veli-Mat-
ti Karo ja Seppo Laaksonen ym.
Su 11.7. klo 11 messu Karkun 
ev. opistolla, toimittaa Ilkka 
Perttula, Markus Malmivaara. 
Pyhäkoulu. Kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

La 3.7. klo 8.10 aamuharta-
us Radio Mantassa, Katja Kes-
ti. Klo 11 alk. leirin pystytystal-
koot. Klo 19 Kohtaaminen Lei-
rikartanossa. Yhteislähtö ruko-
ushuoneelta klo 18.30.  
Su 4.7. klo 11 ehtoolliskokous, 
Irmeli ja Ilpo Viljanen, Reino 
Kankaanniemi. Musiikki: Cari-
ta Kallio. 
Ma 5.7. klo 15 yhteiskuljetus 
rukoushuoneelta Kesäranta-lei-
rille. 
Ke 7.7. klo 18 ylistyksen ja yh-
teyden 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 30.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Timo Sepällä, Kalliotie 1 B 18.
Pe 2.7. klo 18 K-13, klo 19 Elä-
män lähteellä ilta teltassa Heli ja 
Markku Viljasella, Villiläntie 250. 
Ari Lepistö, lauluryhmä, klo 19.30 
nuortenilta rukoushuoneella.
La 3.7. klo 18.30 Elämän läh-
teellä ilta teltassa Viljasella. Ari 
Lepistö, yhteislaulua, makka-
ranpaisto.
Su 4.7. klo 14 Elämän lähteellä 
teltassa Viljasella. Ari Lepistö, 
ylistysryhmä.
Ma 5.7. klo 19 rukousilta. Sep-
po Keselius.
Ke 7.7. klo 18  yhteislähtö mies-
tenpiiriin Päivärinteelle.

Mouhijärvi
Ke 30.6. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.

Su 4.7. klo 18.30, sanan ja ru-
kouksen ilta Pukaran kylätalol-
la Veikko Manninen.
Ke 7.7. klo 19 sanan ja rukouk-
sen ilta.
Su 11.7. klo 11 Ehtoollisjuhla 
Mauri Kuokkanen.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Venla Kiia Kaarina Salo. 

Pyhäpäivät:
Su 4.7. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Herranen, Honkanen, 
Rekikoski-Räikänmaan kinke-
rip. avustaa.  Kolehti: Kirkon dia-
koniarahastolle. Klo 14 Esikoisle-
stadiolaisseurat  Kulmassa.
Viikkotilaisuudet:
Aamurukoukset jatkuvat keski-
viikkoisin klo 7 kirkossa ja torstai-
sin klo 7 Sley:n rukoushuoneella.
Ke 30.6. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puol., takka-
huone. 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.
To 1.7. klo 19 kotiseurat Soili 
Lehtisellä, Raskalantie 184, pu-
hujana Matti Wendelin, video-
kuvia Pakistanista, tervetuloa.
Ti 6.7. klo 18.30 Kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa. klo 
19 Yhteiskristillinen rukousil-
ta ”Rakas rukous”  Kotikirkossa.
Ke 7.7.  klo 18 Rukousilta Isra-
elin ja Suomen puolesta, takka-
huone, klo 19  Ympäristöpuis-
ton hartaus, Sinikka Ritakallio,  
Honkanen, (sateella kirkossa).
To 8.7. klo 18 Lähetysavun seu-
rat Helena-salissa.
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:

KASTETTU: 
Eemil Ilmari Nieminen.
KUOLLUT: 
Eeva-Maria Juurakko-oja 76 v .

To 1.7. Klo 19 Suven säveliä – 
lähetyksen yhteislauluilta Toi-
vo ja Kyllikki Arolan pihassa, 
Vampulant. 116, Lähteenmäki 
ja Honkanen.
Su 4.7. Kesäasukkaiden suunnit-
telema kirkkopyhä, klo 11.30 ko-
koontuminen OP:n parkkipai-
kalla jossa veneilijöiden ja pyöräi-
lijöiden siunaus, klo 12 kirkkove-
nesoutu Sallilasta Norrin rantaan 
jossa n. klo 13 jokijumalanpalve-
lus, kalasoppaa ym. ohjelmaa.
Su 11.7. klo 13 Messu, yhteis-
malja, Lehtisaari, Honkanen
Tulossa: 
To 22.7. Kappelisrk:n yhteinen 
virkistys-ilta Ylistenrannassa, 
saunomista, makkaran paistoa, 
ym. mukavaa yhdessäoloa.  Läh-
tö omilla autoilla srk-talon edes-
tä klo 17.  Ilmoittautuminen Sir-
pa-kanttorille  16.7. mennessä p: 
0440-560171, tai s.a.honkanen@
luukku.com.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

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-
20 RukousAsema Plikkain baa-
rissa klo 18.30 Rukousilta Anita 
Ruusumaalla, Puistokuja 4.
Su 4.7. klo 11 Jumalanpalvelus, 
HPE, Rainer Lindeman.

Ti 6.7. klo 19 Rakas Rukous, yh-
teiskristillinen rukoushetki.   

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 

Ke 30.6. Lauluhetki Ainokodilla 
klo 17.15 ja tk:ssa klo 18. Osal-
listutaan rukoukseen Israelin ja 
Suomen psta klo 18 srk-keskuk-
sen takkahuoneessa. Lastenleiri-
palaveri Mattelmäen mökillä Ri-
porannassa klo 19, nyyttärit.
To 1.7. Lauluhetki Iltatuulessa 
klo 18. Osallistutaan kotiseuroi-
hin klo 19 Soili Lehtisellä, Ras-
kalantie 184, Matti Wendelin.
Pe 2.7. Yht.kr. rukousasema 
(avoin kaikille ohikulkijoil-
le) klo 18-22 Plikkain baarissa, 
Risto Rytin katu 24. Osallistu-
taan rukousiltaan klo 18.30 Ani-
ta Ruusumaalla, Puistokuja 4.
La 3.7. Lähtö Helsinkiin, etu-
käteen ilmoittautuneille, yhteis-
kuljetuksella Vapaakirkolta klo 
7, järj. Sastamalan vapaasrk., 
tied. 045 1282540, Hannu.
Su 4.7. Mahdollisuus rukouk-
seen klo 17. Ehtoolliskokous 
klo 18, Jorma Hiekkanen, Pau-
liina Kenni, Pirjo Tuomola.
Ma 5.7. Rukousilta klo 19.
Ti 6.7.  Yht.kr. Rakas rukous- 
rukousilta klo 19 Kotikirkolla. 
Tervetuloa!
Huom. 2.-4.7. Vapaakirkon ke-
säjuhlat Helsingin jäähallissa. 
Ks. http://www.kesajuhlat.net

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

AVIOLIITTOON 
KUULUTETTU: 
Peter Theodoor Groen Porin 
Teljän seurakunnasta ja Eriik-
ka Anna-Katriina Heikola Ko-
kemäen seurakunnasta.
KASTETTU: 
Ebba Noora Birgitta Laukkanen ja 
Janne Kalevi Tapio Mannila Ko-
kemäen seurakuntaan sekä Tuo-
mas Kari Forsberg Hakunilan 
seurakuntaan ja Aku Eemeli Yli-
maa Sastamalan seurakuntaan.

Pe 2.7. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8.
Su 4.7. Apostolien päivä. Messu 
klo 10, Jorma Ojala, Henri Tuo-
miniemi. Konsertti Kokemäen 
kirkossa klo 18, Selloduo Anna-
Maaria ja Olli Varonen.
Ma 5.7. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk-keskuksessa klo 18.
Ke 7.7. Kaikille avoin saunailta 
Aittakarissa klo 18-20, iltahartaus 
klo 20, Kirsti ja Jouko Suontausta.
Rauhanyhdistys:
Srk:n Suviseurat Liperissä 2-5.7. 
”Anna meille tänä päivänä mei-
dän jokapäiväinen leipämme” 
(Matt. 6:11). Seuraradion taajuus 
Eurajoki 88.70 MHz. Lähetysajat 
ja ohjelma  www.suviseurat.fi 

Kauvatsan alue:
Su 4.7. Apostolien päivä. Sa-
najumalanpalvelus Aittakarissa 
klo 18, Pirkko Järvinen, Henri 
Tuominiemi.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Su 4.7. klo 11 Päivätilaisuus + 
ehtoollinen: Veijo Heinonen.
Ti 6.7. klo  12 Elämän leipää/
ruokailu: Risto L. ym.
Ke 7.7. klo 18.30 Ylistyksen ja 
rukouksen ilta: Risto.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
Enni Ilona Aaltonen.

Pe 2.7. Kirkkoherranvirasto 
poikkeuksellisesti kiinni. Lähe-
tystori srk-talolla 16-18. 
Su 4.7. klo 10 Sanajumalanpal-
velus, rov Tauno Wikström. 
Ke 7.7. klo 18.30 Iltahartaus 
hautausmaalla. Klo 18 (huom!) 
Iltahartaus hautausmaalla ja 
klo 19 Kirkkokuoro kokoontuu 
Lähdekorven mökille.

Pe 9.7.klo 19 Kirkkokonsertti. 
Esiintyjinä kanttori Timo Meri-
läinen, urkusoolo ja säestys dip-
lomiurkuri Anne-Marie Grund-
sten. Yksinlaulua.
Su 11.7. klo 10 Purpurijuhliin 
liittyen kansanlaulukirkko.(Pur-
pureihin liittyvistä tapahtumista 
erilliset ohjelmatiedotteet.) 
Ennakkotietona: 
Su 18.7. klo 19 Iltakirkko, Sana-
jumalanpalvelus, rov Antti Koi-
visto Porista .
Su 25.7. klo 10 Kylätalolla Jaa-
ran kyläseuran ja kesäasukkai-
den kirkko.

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net

Ke-pe 30.6.-2.7. klo 19 Teltta-
kokouksia Marjo ja Seppo Rau-
tiaisen pihapiirissä, Huikkalan-
tie 21.  Keskiviikkona muka-
na Milla Happonen ja torstaina 
mukana Lasse Kangassalo.
Su 4.7. klo 12 Saarnaaja Veikko 
Manninen seurantalolla.
Ma 5.7. klo 18 Mimmi-solu Be-
tanian yläkerrassa.
Ke 7.7. klo 19.00 Suvi-illan näy-
telmä ”Ilosanomaa leijonan luo-
lasta” + muuta ohjelmaa.
La 10.7. alkaen klo 16 Ilosano-
maa Kiikoisten Purpurien ai-
kaan, katso erillinen ilmoitus. 

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU: 
Lasse Aleksi Heikkilä 

Kirkkokuoron harjoitukset ke-
säaikana torstaisin klo 18.
Ke 30.6. klo 18 virsilauluilta kir-
kossa.
Su 4.7. klo 10 messu; Ojansivu, 
Hämäläinen, kesäkirkkokahvit 
kirkon eteisessä.
Ke 7.7. klo 18 virsilauluilta kir-
kossa.
Su 11.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus; Ala-Paavola, Toivonen, 
kesäkirkkokahvit kirkon eteises-
sä; klo 18 lähetyksen pihaseurat 
Anneli ja Helge Rannan mökil-
lä, Heikkiläntie 60.
Nuoret: 
Ke 7.7. klo 18 nuorten ilta vin-
tillä (seuriksen yläkerta) Num-
misen Sinin johdolla.
Kirkkoherra Hautala lomalla 
21.6.-20.7.; Diakonissa Laurila 
lomalla 1-31.7.
Sankarihautojen hoito: vko 27-
28 Lavia-Seura ja Kansalliset Se-
niorit.

Punkalaidun
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Jari Kristian Suonpää ja Anne 
Maarit Laine molemmat Van-
taa-Tikkurilan srk:sta.
AVIOLIITTOON 
KUULUTETTU: 
Mika Juhani Hannu Urjalan 
srk:sta ja Auli Kaisa Anneli Kar-
tano Punkalaitumen srk:sta.
KASTETTU: 
Tuure Toivo Tapio Vähä-Jaakko-
la. Unna Sofi a Suonpää (Vantaa-
Tikkurilan srk). 

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.
Ti 6.7. klo 11 ehtoollishartaus 
Saimikodilla (Karo). Klo 14 eh-
toollishartaus Kaisankodilla (Ka-
ro). Sään salliessa ollaan ulkona. 
Klo 17 alkaa vihtojen teko Ulla ja 
Jukka Vesamäessä ja jatkuen klo 
18.30 vihtaseuroilla Vesamäessä, 
mukana Irja ja Veikko Aro-Hei-
nilä, Elina ja Hannu Heikkilä, 
srk:sta Karo ja Ketonen. 
To 8.7. klo 8-12 lähetyksen tori-
kahvila torilla. 
Pe 9.7. klo 10-12 II-rippileirin lä-
hetystunnit srk-talolla ja klo 12 
konfi rmaatioharjoitus kirkossa. 
La 10.7. klo 11 II-rippileirin 
konfirmaatiomessu kirkossa 
(Tulkki, avustaa Karo, Ketonen).  
Su 11.7. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Karo, Keto-
nen). 
Tulevaa: 
Vanhusten leiripäivä ti 13.7. klo 
9-15.30 leirimajalla. Lähtö klo 
9 srk-talolta linja-autolla, aja-
en vanhustentalojen ison park-
kipaikan ja Teboilin kautta Kos-
kioisille. Ei tarvitse ilmoittautua. 

Ke 14.7. klo 9-16 kehitysvam-
maisten leiripäivä. Lähtö klo 9 
Toukolasta taksilla. 
To 15.7. klo 9-14 mielenterveys-
asiakkaiden leiripäivä leirimajal-
la. Lähtö klo 9 srk-talolta taksilla.

Köyliö
La 3.7. klo 19 Köyliö-päivien 
konsertti kirkossa, Vesa Alare, 
Jukka Keskitalo, Ahti Laine.
Su 4.7. klo 10 messu kirkossa, 
Vuola, kantt. Jukka Saarni. Pal-
veluvuorossa Köyliön kunta. 
Järvisalin kesäkahvio klo 11-15.
Su 11.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa. Järvisalin kesä-
kahvio klo 11-15.

Säkylä
KASTETTU: 
Veeti Vili Vihtori Korkeakoski. 
KUOLLUT:  
Liisa Kaarin Maunu 74 v.

La 3.7. klo 18 kirkontornisoitto 
Tomi Hulmi.
Su 4.7. klo 10 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, Isotalo, Perko, 
jumalanpalveluksen jälkeen lä-
hetyksen kesäkahvila seura-
kuntatalolla. Klo 20 Suvi-ilta soi 
kirkossa, laulamme toivevirsiä, 
Perko.
Ma 5.7. klo 17 lähtö kirkkoau-
kiolta naisten saunaillan retkelle 
Yläneen Valasrannan saunalle.
La 10.7. klo 18 nuorten ilta Pap-
pilassa. Klo 18 kirkontornisoitto 
Reijo Virmavirta.
Su 11.7. messu ja  toisen rip-
pileirin konfi rmaatio kirkossa, 
Isotalo, K. Koivisto, Laitala, Per-
ko, jumalanpalveluksen jälkeen 
lähetyksen kesäkahvila seura-
kuntatalolla. Klo 20 Suvi-ilta soi 
–kirkossa. Sellodue Annamaaria 
ja Olli Varonen, vapaa pääsy, oh-
jelma 10 e.

Seurakuntatietoja

Hautauspalvelut

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

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

Hääpalsta

Valokuvaamo STUDIO-86, Vammala.

Piela-Maria o.s. Koivisto ja 
Mauri Malinen.
Vihitty 29.5.2010.

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.

Vauvauutisia
Miia ja Mika Lumiainen sekä 

isosisko Riia Sastamalasta 
ovat saaneet poikavauvan 
14.6.2010 VAS:ssa Vamma-

lassa.

Anna ja Arto Tuovinen 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 14.6.2010 
VAS:ssa Vammalassa.

Kaisa ja Vesa Kiviranta 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 13.6.2010 
VAS:ssa Vammalassa.
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Suvi-illan vieno tuuli 
soi Pyhän Olavin kirkossa
Laulajatar Pirjo Turunen ja 
kanteletaiteilija Senni Valto-
nen pitävät lauantaina 3. hei-
näkuuta yökonsertin Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkossa. Suvi-
illan vieno tuuli –konsertti al-
kaa kello 22. Konsertin juon-
taa pastori Reijo Ylimys.

Ohjelmassa on Ave Ma-
ria –sävellyksiä eri säveltäjiltä, 
negrospirituaaleja, kotimais-
ta, koskettavaa kirkkomusiik-
kia sekä kantelesooloja, jot-
ka Senni Valtonen on sovitta-
nut kansanlaulumelodioiden 
pohjalta.

Sastamalassa nykyisin asu-
va mezzosopraano Pirjo Tu-
runen on ahkerasti konser-
toiva laulaja ja vapaa taiteili-
ja. Hänen laaja ohjelmistonsa 
käsittää kirkkomusiikkia, oop-
peraa, operettia, liediä, musi-
kaaleja ja laulelmia. 

Hän on julkaissut myös kol-
me cd:tä ja järjestää tänä kesä-
nä jo viidennen kerran musii-
killisen On hetki –juhlaviikon 
kulttuurikodissaan WillePerk-
kiössä.

Senni Valtonen on helsin-
kiläinen muusikko, joka aloit-

ti kanteleensoiton ja alle kou-
luikäisenä. 

Valtonen on opiskellut Si-
belius-Akatemiassa musiik-
kikasvatusta vuodesta 2006. 
Hän on syventynyt opinnois-
saan kansanmusiikkiin, mut-
ta toiminut laajasti myös kirk-
komusiikin ja klassisen musii-
kin parissa. Hän on mukana 
Sae-kansanmusiikkiyhtyeessä 
ja esiintynyt myös lukuisissa 
muissa kokoonpanoissa. Sen-
ni Valtonen toimii tilaussävel-
täjänä vuoden 2012 kirkko-
musiikkijuhlille.

Sastamalassa nykyisin asuva mezzosopraano Pirjo Turunen on ahkerasti 
konsertoiva laulaja ja vapaa taiteilija.

Häpeä ja syyllisyys vaivaavat 
perheväkivallan uhria

  Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi oppaan 
 perheväkivallan vuoksi eroavalle. Yksi uhreja 
 huolestuttavista asioista on taloudellinen tilanne.

 Pauliina Vilenius

Perheväkivalta on vaiettu ai-
he. Suurin osa perheissä ja lä-
hisuhteissa tapahtuvasta väki-
vallasta jää piiloon, sillä väki-
vallan uhriksi joutuminen ai-
heuttaa häpeää ja syyllisyyttä. 
Poliisille tulee vuosittain noin 
20 000 tehtävää, joiden syyksi 
kirjataan kotiväkivalta. Näis-
tä vain 5 000 tapauksessa teh-
dään rikosilmoitus. Poliisin 
tietoon arvioidaan tulevan 
noin 10 % perheväkivallasta.

”Sisäasiainministeriö on 
arvioinut, että vuosittain 90 
000 naista on avo- tai aviomie-
hensä fyysisen väkivallan koh-
teena. Viranomaisten toimin-
taa kuvaavat tilastot kertovat 
vain tietoon tulleista tapauk-
sista, mikä on ainoastaan osa 
totuutta. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön Tunnista, turvaa 
ja toimi (2008) -materiaalin 
mukaan Suomessa kuolee lä-
heisen tappamana keskimää-
rin 21 naista vuodessa, mi-
kä on kaksi kertaa enemmän 
kuin muissa EU-maissa”, sa-
noo Ensi- ja turvakotien liiton 
suunnittelija Susanna Winter. 

Oppaasta neuvoja 
erotilanteeseen
Ensi- ja turvakotien liitto jul-
kaisi toukokuun lopussa netti-
oppaan perheväkivallan vuok-
si eroavalle. Uskallanko lähteä, 
riittävätkö rahat -opas on tar-

koitettu perheväkivaltaa ko-
keneelle, joka on huolissaan 
taloudellisesta tilanteestaan 
erovaiheessa. ”Turvakodeista 
saadun kokemuksen mukaan 
monet väkivallan kohteeksi 
joutuneet eivät uskalla erota, 
koska pelkäävät että omat ra-
hat eivät riitä toimeentuloon. 
Lisäksi eron myötä eteen tu-
levat asiat, kuten esimerkik-
si lasten huoltajuuteen ja uu-
den asunnon hankintaan liit-
tyvät asiat tuntuvat vaikeilta”, 
Winter kertoo.

Opas neuvoo, miten selviy-
tyä eron aiheuttamista tilan-
teista ja ohjaa tiedon lähteil-
le. Oppaasta saa neuvoja lap-
sen asioiden järjestämiseen, 
taloushuoliin, uuden kodin 
perustamiseen, oikeudellisiin 
kysymyksiin ja omaisuuden 
jakoon. 

Kun eropäätös on tehty, on 
suunnittelija Susanna Winte-
rin mukaan ensimmäinen ja 
tärkein asia huolehtia omasta 
ja lasten turvallisuudesta. Vas-
ta sen jälkeen käydään muiden 
asioiden kimppuun.

”Järjesteltävää on paljon, 
mutta asiat kannattaa ottaa 
järjestettäväksi pala kerral-
laan. Asiat järjestyvät kyllä”, 
hän kannustaa.

Kodin rikkominenkin 
perheväkivaltaa
Perheväkivaltaa voi esiintyä 
monessa eri muodossa. Puoli-

soon kohdistuvaa fyysistä vä-
kivaltaa ovat lyöminen, pot-
kiminen, töniminen ja kuris-
taminen. Seksuaaliseksi väki-
vallaksi luetaan esimerkiksi 
raiskaus, ahdistelu ja hyväk-
sikäyttö. Lapseen kohdistuva-
na fyysisenä väkivaltana pide-
tään ruumiillista kurittamis-
ta ja pahoinpitelyä, kuten lyö-
mistä, tukistamista, läpsimistä 
ja repimistä. Fyysistä väkival-
taa on seksuaalinen hyväksi-
käyttö. Fyysiseksi väkivallaksi 
luetaan myös kodin ja henki-
lökohtaisten esineiden rikko-
minen tai tärvely.

Myös henkistä väkivaltaa 
esiintyy paljon. Sitä ovat uh-
kailu, kiristäminen, nöyryyt-
täminen, eristäminen esimer-
kiksi sukulaisista ja ystävistä, 
kontrollointi, kuten liikkumi-
sen valvonta tai oman rahan-
käytön estäminen sekä musta-
sukkaisuus ja aiheeton, koros-
tunut epäluulo puolisoa koh-
taan. 

Ensi- ja turvakotien liiton 
suunnittelija Susanna Winter 
sanoo uhriutumisen aiheut-
tavan häpeän ja syyllisyyden 
lisäksi pelkoa ja masennus-
ta. ”Häpeä liittyy väkivaltai-
seen suhteeseen alistumiseen. 
Väkivaltaa kokenut ei usko it-
seensä, ja hän on menettänyt 
itsetuntonsa ja päätöksenteko-

kykynsä. Tulee kokemus, ettei 
tilanteelle ole vaihtoehtoja.”

Nuoremmat lähtevät 
helpommin
Perheväkivallan uhriksi joutu-
nut kokee usein olevansa riip-
puvainen puolisostaan. Ajatus 
erosta pelottaa. Asiasta puhu-
minen on vaikeaa ja usein per-
heessä oleva väkivalta muut-
tuu salaisuudeksi. Tämä li-
sää yksinäisyyden ja turvatto-
muuden tunnetta. ”Väkivalta 
aiheuttaa fyysisten vammojen 
lisäksi psykosomaattisia vai-
voja. Väkivaltaa pitkään ko-
kenut voi menettää kyvyn hal-
lita omaa elämäänsä ja päättää 
omista asioistaan”, Winter ku-
vailee. 

Lähtemispäätös voi Winte-
rin mukaan syntyä esimerkik-
si siitä, että uhrille tulee huoli 
lapsista tai väkivalta muuttuu 
niin vakavaksi, että usko asi-
oiden muuttumiseen parem-
maksi loppuu. ”Läheisten tu-
ki on tärkeää. Usein prosessi 
on pitkä ja siihen sisältyy läh-
temisen ja takaisin palaamisen 
vaiheita.

WHO:n tutkimuksen mu-
kaan naiset pysyvät väkival-
taisessa suhteessa keskimää-
rin kuusi vuotta. Nuoremmat 
naiset lähtevät iäkkäämpiä 
helpommin.”

Häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, masennusta. Näitä kaikkia kokee perheväkivallan uhri.

  Tärkeitä osoitteita

  Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti (www.turvako-
ti.net) tarjoaa väkivaltatyön ammattilaisten tuottamaa tie-
toa ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuo-
lille. Sivuilla keskitytään ennaltaehkäisevään ja varhaisvai-
heen apuun. 

  Nettiturvakodista löytyy myös Uskallanko lähteä, riittävät-
kö rahat -opas.

  Turvasuunnitelman tekoon saa ideoita sivulta www.turvako-
ti.net/fi /kokijat/selviytymiskeinoja/turvasuunnitelma1/.

  Pirkanmaalla toimii Tampereen ensi- ja turvakoti. ”Mikäli 
on huolissaan oman perheensä turvallisuudesta, sinne voi ol-
la aina yhteydessä. Turvakoti on auki myös juhannuksena,” 
suunnittelija Susanna Winter muistuttaa. 

  Turvakotien lisäksi apua 
voi hakea viranomaisilta

Suomessa on kaikkiaan 21 turvakotia, joista 14 Ensi- ja turva-
kotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä. Ensimmäiset turvako-
dit perustettiin 1979. 30 vuoden aikana Ensi- ja turvakotien lii-
ton jäsenyhdistysten turvakodeissa on ollut 74 000 miestä, nais-
ta ja lasta. Vuosittain näissä turvakodeissa noin 1 200 naista, 1 
400 lasta ja 60-70 miestä. Turvakotien lisäksi monilla jäsenyh-
distyksillä on avopalvelua. Apua tarjotaan väkivaltaa kokeneil-
le ja sitä käyttäneille eli naisille, miehille ja lapsille. Yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.turvakoti.net > mistä apua.

Mikäli omasta kunnasta ei turvakotia löydy, apua voi hakea 
mm. kunnan sosiaalitoimesta, poliisilta, rikosuhripäivystykses-
tä, raiskauskriisikeskuksesta sekä terveyskeskuksesta ja työter-
veyslääkäriltä.

Vanhan kirjallisuuden 
päivät alkavat perjantaina

 Alueviesti

26. Vanhan kirjallisuuden 
päivät järjestetään Sastama-
lassa kuluvan viikon per-
jantaina ja lauantaina 2.-3. 
heinäkuuta. Vuoden teema-
na on Lyriikka lentoon!

Vanhan kirjallisuuden 
päivien puhujina nähdään 
perjantaina muun muas-
sa Claes Andersson, Pa-
si Heikura, Martti Häikiö, 
Panu Rajala ja Vilja-Tuu-
lia Huotarinen. Perjantai-
na on myös tietokirjalli-
suuden edistämiskeskuksen 
järjestämä TIETOKIRJA.
FI –seminaari, jossa puhu-
massa ovat Jörn Donner ja 
Anna Kortelainen.

Runoja myös lauletaan. 
Perjantain ”Kaihoni kallein 

maa” tilaisuudessa kuullaan 
Kaj Chydeniuksen sävel-
lyksiä rakastettuihin suo-
malaisiin runoihin. Perjan-
tai-iltana hotelli Ellivuores-
sa järjestetään ohjelmalliset 
Kirjatoukkain Ehtoohuvit 
kello 21 alkaen. Perjantain 
kirjahuutokauppa on kirja-
päivien historian korkeata-
soisin. Myynnissä on har-
voin tarjolla olevia huippu-
kohteita.

Lauantain puhujia ovat 
muun muassa Petteri Lei-
no, Erkki Tuomioja, Ce-
cil Hagelstam, Chisu, Jus-
si Hakulinen, Maarit Hur-
merinta sekä Ilpo Tii-
honen ja Merja Ikkelä. 
Kirjailijanimikkoseurojen 
toimintaan johdattaa Nimi-
koiden tapaaminen. Lasten 

omilla kirjapäivillä musiik-
kivieraana nähdään Pulpu-
tinpannu ja kirjailija Eppu 
Nuotio valmistaa runoja 
Runomaatillaan. Paikallis-
ta väriä ohjelmaan tuo Tyr-
vääläinen tryki.

Kirjajulkistamisia on 
kaikkiaan kolme: avajaisissa 
julkistetaan Vanhan kirjal-
lisuuden hintaopas, lauan-
taina aamupäivällä Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkosta ker-
tova kirja sekä iltapäivällä 
kirja tyrvääläisten vuorten, 
ahteiden, kallioiden ja töp-
päröiden nimistä.

Kävijöitä odottavat myös 
kirjakauppiaiden myynti-
tiskit sekä esittelypisteiden 
tarjonta. Vanhan kirjalli-
suuden päivät on pääsy-
maksuton tapahtuma.

Poutasäät jouduttaneet 
nurmisatojen korjuuta

  Viljakasvustojen kunto vaihtelee suuresti

 Alueviesti

Poutasäät ovat jouduttaneet 
nurmisatojen korjuuta Sa-
takunnassa. 

Ensimmäinen säilörehu-
sato saatiin korjattua pää-
osin juhannukseen men-
nessä ja juhannuksen jäl-
keen on aloitettu kuivahei-
nän korjuuta. 

Kuivaheinän korjuu vaa-
tii muutaman päivän yhtä-
jaksoisen poutajakson, jot-
ta sato saadaan hyvälaatui-
sena varastoon.

Säilörehusato menee 
pääasiassa nautakarjan re-
huksi.

 Kuivaheinän merkitys 
nautakarjan rehuna on vä-

hentynyt ja suurin osa kui-
vaheinäsadosta meneekin 
hevosten rehuksi. Sekä kui-
vaheinä että säilörehusato 
muodostui keskimääräistä 
paremmaksi sateisen alku-
kesän ansiosta. 

Kostea maa on myös 
edesauttanut  korjatuil-
la aloilla uuden kasvun al-
kuunlähtöä.

Rypsi on aloittamassa 
kukintaansa ja ensimmäi-
set kevätviljat ovat tulossa 
tähkälle. 

Erot kevätviljojen kehi-
tyksessä ovat poikkeukselli-
sen suuret tänä vuonna, sil-
lä samaan aikaan, kun en-
simmäiset tulevat tähkälle, 
niin viimeiset kylvöt ovat 

vasta orastuneet. Erot ovat 
seurausta sateisesta kevääs-
tä ja poikkeuksellisen pit-
käksi venyneestä kylvöajas-
ta. 

ProAgria Satakunnan 
arvion mukaan viljakas-
vustojen kunto vaihtelee 
suuresti eri osissa maakun-
taa epätasaisesti jakautunei-
den sateiden takia. 

Liialliset sateet näkyvät 
myöhästyneiden kylvöjen 
lisäksi paikoin kellastunei-
na kasvustoina tai tyhjinä 
laikkuina pelloilla. 

Toisaalta paikoin sade-
määrät ovat olleet kohtuul-
lisia ja osissa maakuntaa on 
myös erittäin reheviä kas-
vustoja.
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TERVETULOA PALVELTAVAKSI
EURA p. (02) 865 1533
HARJAVALTA p. (02) 674 3785
HUITTINEN  p. (02) 561 111
SASTAMALA p. (03) 511 4353
Aukioloajat: Ark.  9-17.30, La  9-14

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

KUULUMME 
TERVEYSTIETO-KETJUUN

Tarjoukset voimassa toukokuun loppuun

Meille on myönnetty 
Avainlippu-tunnus

Käy tutustumassa uusiin sivuihimme
WWW.LUONNONHELMA.FI

ÄLÄ SUOTTA KÄRSI KESÄKIUSOISTA!
HAE APUA MEILTÄ! Me neuvomme parhaat luonnon omat konstit!

UUDET IHANAT 
LUOMUMEIKIT SAAPUNEET!
Meikkausvinkkejä ja neuvontaa

Huittinen p. (02) 561 111 
8.7. klo 11–16

Vammala p. (03) 511 4353 
9.7. klo 11-16
Varaa aikasi!

Valittu vuoden 2010 
hoitotuotteeksi!

SÄÄSTÖKOKO

VIP-KORTILLA

Riittää n. 3 kk käyttöön!

Hyvä hiusravinne!

Ei väsytä!

Sopii kaikkien 
lääkkeiden kanssa!

Toimiva resepti jo 1600-luvulta!

KESÄN LÄÄKEKAAPPIIN...

TURVOTUSTA? 
KERTYYKÖ NESTETTÄ?

VÄSYVÄTKÖ JALAT?

TURVOTUSTA? 
KERTYYKÖ NESTETTÄ?

VÄSYVÄTKÖ JALAT?

VÄSYTTÄÄKÖ?VÄSYTTÄÄKÖ?

ILMAVAIVOJA? 
SUOLISTOVAIVOJA? JATKUVIA 
TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 
HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 

PÖPÖJÄ VASTAAN?

ILMAVAIVOJA? 
SUOLISTOVAIVOJA? JATKUVIA 
TULEHDUKSIA? ALLERGIOITA? 
HEIKKO IMMUUNIPUOLUSTUS 

PÖPÖJÄ VASTAAN?

SALT BALANS SUPER

Hyvinimeytyvä rauta, 
joka ei käy vatsan päälle!
FLORADIX 
500ml tai
FLORAVITAL 
500ml

MAKSALÄISKIÄ? ARPIA?
IHOTTUMAA?

MAKSALÄISKIÄ? ARPIA?
IHOTTUMAA?

RUUANSULATUSVAIVAT! 
HYÖNTEISTEN PISTOKSET!

FLUNSSA JA TUKKOINEN OLO!

RUUANSULATUSVAIVAT! 
HYÖNTEISTEN PISTOKSET!

FLUNSSA JA TUKKOINEN OLO!

SUURSUOSIKKI!
ANTAA LIHASKUNTOA JA TUKEE 
HYVÄÄ PALAUTUMISTA! SUOJAA 
RASKASMETALLEILTA! EHKÄISEE 

MAITOHAPON KERTYMISTÄ! 
TÄRKEÄ SYDÄMELLE!

ANTAA LIHASKUNTOA JA TUKEE 
HYVÄÄ PALAUTUMISTA! SUOJAA 
RASKASMETALLEILTA! EHKÄISEE 

MAITOHAPON KERTYMISTÄ! 
TÄRKEÄ SYDÄMELLE!

PÄT-KII-KÖ MUISTI?
KESKITTYMISVAIKEUKSIA? 

STRESSIÄ?

PÄT-KII-KÖ MUISTI?
KESKITTYMISVAIKEUKSIA? 

STRESSIÄ?

FINNEJÄ? AKNE?FINNEJÄ? AKNE? HIUSPULMIA?
HALUATKO 

VAHVEMMAT HIUKSET?
HIUSTEN LÄHTÖÄ?

HIUSPULMIA?
HALUATKO 

VAHVEMMAT HIUKSET?
HIUSTEN LÄHTÖÄ?

Hyvä 24h voide!
Kotiloseerumi

BABA DE CARACOL

AINEENVAIHDUNTA 
JUMISSA? NÄRÄSTYSTÄ?
KIPUJA? SELLULIITTIA?

AINEENVAIHDUNTA 
JUMISSA? NÄRÄSTYSTÄ?
KIPUJA? SELLULIITTIA?

KUIVAT LIMAKALVOT?
KUIVUUKO SILMÄT?

KUIVUUKO SUU?

KUIVAT LIMAKALVOT?
KUIVUUKO SILMÄT?

KUIVUUKO SUU?

PASCOE 
EMÄS-
JAUHE

FOSFOSER MEMORY

SOKERIT KOHOLLA?SOKERIT KOHOLLA?

BERBERIINI
LIHASKRAMPPEJA?

SUONENVETOA?
FIBROMYALGIA? KIHTI?

LIHASKRAMPPEJA?
SUONENVETOA?

FIBROMYALGIA? KIHTI?
Mg-Plus

ALLERGIA? 
TUKKOINEN OLO

ALLERGIA? 
TUKKOINEN OLO

Tehokas
KVERILLA

PROBIOOTTI
PLUS

+ Ilmaiseksi 
pillerirasia

1 prk

12,90
2 prk

20,-

2 prk

19,90
1 prk

12,90
(ovh. 18,10 )

125 kpl

21,90

19,90

21,90

100 ml

39,90

90 kpl

39,90

60 kpl

16,90
120 kpl

29,90

20 kpl

9,90
60 kpl

21,90

CARMOLIS

BIO 
CARNOSIN 

FORTE
400 mg

BACTOSAN

EVONIA

TYRNIKAPSELI OMEGA7
60 kpl tai
150 ml

22,90
150 kpl

45,90

40 ml

5,50
80 ml

8,90
40 kpl

23,50

Voide

11,90

32,90

25,-

Raikkaat 

värisävyt!
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Karkun Isä Camillolle evankeliumi 
on vapautussanoma ja taistelulaulu

  ”Usko on ihmeellisin asia maailmassa. Lisää siihen 
 jotain omaasi ja sinä turmelet sen”, Reijo Ylimys sanoo

 Maija Latva

Karkun kappalaisen virkaa 
hoitava Reijo Ylimys kertoo, 
että hänen papin tiensä on ol-
lut perin erilainen. 

Körttiukoksikin itseään 
kutsuva mies on julistanut 
evankeliumin ilosanomaa 

vankiloissa, mielisai-
raaloissa, yöma-

joissa, ostoskes-
kuksissa ja sil-
tojen alla. 

Vä k i v a l -
lan, huumei-
den ja pros-
tituution 

maailma 
on hä-

nel le 
tut-

tua, kuten on kadun kieli ja 
kulttuurikin. 

Hän on siis myös urbaani 
citypappi. 

”Ainoastaan evankeliumi 
voi vapauttaa ja antaa ar-
mon ja arvon. Kansainväli-
nen terrorismi, kadun väki-
valta, kaikkinainen hyödytön 
ja silmitön vahingonteko si-
kiää ja kasvaa siellä, missä on 
pitkä ja syvä kokemus omas-
ta arvottomuudesta. Sielunvi-
hollisen, pahan valta ja voima 
on vain ja juuri siinä, että se 
saa meidät pelkäämään. Pel-
ko on rakkauden vastakohta”, 
Ylimys luennoi.

Mies tietää, mistä puhuu. 
Vankilapappina hän on toi-
minut niin pahamaineisessa 
Kakolassa kuin Nokallakin. 

”Siihen aikaan Kakola oli 
vankilamaailman korkea-
koulu. Siellä olivat ne, joilla 
oli loistava tulevaisuus taka-
naan. Siellä totisesti koin, et-
tä evankeliumi on ainoa tie 
todelliseen vapauteen.”

Toivon välikappale
Kirkollisista toimituksista 
Ylimykselle läheisimpiä ovat 
hautajaiset. 

”Silloin ollaan suuren sa-
laisuuden edessä. Menetyk-
sen kohdatessa ihmiset ovat 
surullisia ja ehkä peloissaan-
kin omaa maallista aikaansa 
ajatellessaan. Noissa hetkissä 
saan olla toivon välikappale 
ja kertoa sen ilosanoman, et-
tä olemme läheisistämme aina 
vain rukouksen matkan pääs-
sä. Kuoleman jälkeenkin”, Yli-
mys sanoo.

Aikoinaan Reijo Ylimys 
toimi kappalaisena Helsingin 
Vartiokylässä ja siellä hän toi-
mitti viikoittain myös ns sosi-
aalihautauksia.

”Parhaalla kerralla arkkuja 
saattoi olla 13 ja kolme vaina-
jaa siunattiin kerralla. Paikalla 
oli vain vainajat, pappi ja Ju-
mala, ei yhtään saattajaa. Sil-
loin mietin usein, mitä meille 
ihmisille on tapahtunut”, hän 
sanoo hiljaa.

Lähellä seurakuntaa
Reijo Ylimys kertoo olevansa 
kulkeva ja viipyilevä ihminen. 
Hänessä on jotakin samaa, 
kuin Isä Camillossa. Tiedät-
tehän tuon kirjailija Giovanni 
Guareschin luoman hahmon? 
Italialaisen maalaispapin, joka 
piti seurakuntalaisensa lähellä, 
olivatpa nämä sitten miten hy-
viä tai pahoja tahansa.

”Kristuksen seurakunta, 
publikaanin rukouksen kirk-
ko, voi olla vain syntisten, 
odottavien, huokaavien, kai-
paavien, parantumattomas-
ti sairaitten lasaretti. Ja sii-
nä sairaalassa on vain yksi 
ylilääkäri. Vaikka monenlai-
sia omavoimaisia vaihtoehto-
hoitajia esiintyykin isompaan 
virkaan asettautuneena, Jee-
sus Kristus on Herra. Se on 
siinä. Siihen luottakaamme, 
siihen turvatkaamme” Yli-
mys painottaa.

Mouhijärveltä 
Karkkuun
Mouhijärven kappeliseura-
kuntaa puoli vuotta palvel-
lut kappalainen hoitaa nyt siis 

Karkun kappalaisen virkaa 
toistaiseksi.

”Tämä tuntuu hyvältä, 
Karkussa on jo pitkät perin-
teet kappeliseurakuntana, 
Mouhijärvellä tuota käytän-
töä vasta opeteltiin”, Ylimys 
selvittää. 

Mouhijärveläisiä Ylimys 
luonnehtii tavallisiksi, reh-
deiksi ja suoriksi kristityiksi. 
Samanlaisia hän uskoo kark-
kulaistenkin olevan. 

”Olen saanut tehtävääni 
hyvää opastusta ja ohjausta, 
kiitos siitä erityisesti rovasti 
Arto Jaatiselle, suntio Leena 
Poutalalle sekä Maiju ja Upi 
Vuorenojalle”, Ylimys kiitte-
lee.

Vapaa kirjoittaja ja 
pätkätyöläinen
Reijo Ylimyksellä on nuores-
ta pitäen ollut valtava sisäinen 
palo, joka on vaatinut häntä 
kirjoittamaan. Hän muistaa, 
miten jo pienelle Reijolle au-
kesi aikanaan ihan uusi maa-
ilma, kun hän oppi lukemaan.

Kirjaviisaalle älykölle olisi 
auennut useammankin opin-
ahjon ovi, mutta teologia vei 
miehen mennessään.

Tampereen aikuislukios-
sa Ylimys toimi uskonnon, 
psykologian ja fi losofi an van-
hempana lehtorina vuosina 
1990-2007, jolloin hän joutui 
vaikean valinnan eteen: kaksi 
kirjoittamiseen käytettyä vir-
kavapausvuotta oli mennyt. 

Ylimys olisi tarvinnut vie-
lä kolmannen, jota ei kuiten-
kaan myönnetty. 

”Ajatella, ukko tässä iäs-
sä jätti varman työn, josta piti 
ja jonka hyvin osasi. Ja ryhtyi 
vapaaksi kirjoittajaksi. Miehen 
on tehtävä, mitä miehen on 
tehtävä. Rohkeasti. Tarkkaan 
kuulostelin järkeä, sydäntä ja 
omaatuntoa. Ja yhä vankem-
min vakuutuin. Sisäinen käs-
ky tuli kuin Aabrahamille: läh-
de, minä osoitan sinulle uuden 
maan. Kun yksi ovi sulkeutuu, 
kaksi uutta avautuu”, Ylimys 
juttelee. 

Parin vuoden ajan mies 
on nyt toiminut vapaana kir-
joittajana ja tehnyt ohessa pa-
pin pätkätöitä. Kolme kirjaa 
on valmiina, kaksi työn alla 
ja haaveissa romaani. Mitä ro-
maani käsittelisi? ”Enhän mi-
nä Jumalasta eroon pääse näis-
sä kirjoissanikaan”, Ylimys sa-
noo arvoituksellisesti.

Paljonko olet 
uskaltanut rakastaa?
Sastamalan suunta on Ylimyk-
selle mieleinen. Suurimman 
osan ajastaan hän asuu Tam-
pereella 18-vuotiaan Antti-
poikansa kanssa, mutta pap-
pismies on tuttu näky myös 
Sastamalan Kaltsilan kylällä. 
Siellä nimittäin asuu miehen 
sydämen valittu ja tuleva rou-
vansa, maailmanluokan lau-
lajatar, mezzosopraano Pirjo 
Turunen. ”Ihana nainen, jol-
la on todellista sydämen sivis-
tystä. Hyvä vaimo on Jumalan 
suuri lahja”, mies ylistää vuo-
laasti.

Hän kertoo avoimesti, mi-
ten sekä hän että Pirjo olivat 
aikaisemmissa liitoissaan pet-
tyneet. 

”Pirjo veti Radio Moreenis-
sa puheohjelmaa ja kerran hä-
nellä oli aiheenaan ´sydämen 
sivistys ja muut unohtuneet 
hyveet´. Minut kutsuttiin vie-
raaksi tuohon ohjelmaan”, Yli-
mys muistelee ja miehen sil-
mätkin hymyilevät tuolle iha-
nalle muistolle. 

”Kahden rikkinäisen koh-
datessa padot murtuivat. Vii-
meisellä iltahuudolla yhtä ai-
noata meiltä kysytään: paljon-
ko olet uskaltanut rakastaa. Et 
voi muuttaa koko maailmaa, 
mutta voit muuttaa yhden ih-
misen koko maailman”, Reijo 
Ylimys sanoo ja katselee Kar-
kun kirkon pihamaalta Riip-
pilänjärven sinisenä kimmel-
tävää selkää.

Reijo Ylimyksen papin tie on ollut erilainen ja värikäs. Nyt mies hoitaa Kar-
kun kappalaisen virkaa.

”Pienimmänkin hengellisen 
väkivallan ja painostuksen, 
Raamatulla ja ohuella raa-
matunlausekotelolla hutki-
misen aistin herkästi. Enkä 
sellaista siedä, keneenkään 
kohdistuvana. Se on osin tä-
män seutukunnankin vie-
nyt surulliseen tilaan. Kris-
tuksen asiaa ei niin edistetä”, 
Reijo Ylimys muistuttaa.

”Et voi muuttaa koko maailmaa, 

mutta voit muuttaa yhden 

ihmisen koko maailman.

”Ajatella, 

ukko tässä iässä 

jätti varman 

työn, josta piti 

ja jonka 

hyvin osasi.

POLIISIN PIIRISTÄ
Varkaussarja 
selvitetty

Pirkanmaan poliisilaitoksen 
Ikaalisten  tutkintaryhmä on 
selvittänyt yli 40 omaisuus-
rikosta käsittäneen varkaus-
sarjan. Tutkinnan yhteydes-
sä on selvinnyt loppuvuo-
desta 2009 ja alkuvuodes-
ta 2010 tehtyjä varkauksia 
Pirkanmaalta, Satakunnasta 
ja Etelä-Pohjanmaalta. Asi-
an johdosta on ollut tutkin-
nan aikana vangittuna kol-
me henkilöä ja lisäksi muu-
tamia henkilöitä on ollut 
kiinniotettuna. Tekijät ovat 
pääosin nuoria miehiä. Ri-
kosten kohteena oli muun 
muassa mönkijöitä, perä-
moottoreita, moottorikelkka 
ja viihde-elektroniikkaa. Li-
säksi on selvinnyt useita va-
paa-ajan asuntoihin kohdis-
tuneita rikoksia. Varkausri-
kosten ohella on selvinnyt 

kätkemisrikoksia ja huomat-
tava osa omaisuudesta on 
saatu tutkinnan yhteydes-
sä saatu takaisin ja palautet-
tu omistajilleen. Anastetun 
omaisuuden arvo on ollut 
vähintään kymmeniä tuhan-
sia euroja.

Moottoripyöräilijä 
suistui tieltä 
Keikyässä
Moottoripyöräilijä suistui 
tieltä Sastamalan Keikyässä 
ja törmäsi ojarumpuun vii-
me viikon keskiviikkona il-
tapäivällä. Hänet kuljetettiin 
hoitoon Tampereen yliopis-
tosairaalaan.

Turma sattui Keikyäntiel-
lä, kun motoristi ajoi kohti 
valtatietä 12. Hän lensi suis-
tumiskohdasta mittattuna 18 
metrin etäisyydelle tien oi-
kealle puolelle. 

Silminnäkijöiden mukaan 
moottoripyörälijä ajoi ennen 

suistumistaan huomattavaa 
ylinopeutta. Tapahtumapai-
kalla on viidenkympin no-
peusrajoitus.

Mies hukkui 
Pyhäjärveen
Säkyläläinen 50-vuotias 
mies hukkui Pyhäjärveen ju-
hannusaattona.

Satakunnan hätäkeskus 
sai ilmoituksen aamuyhdek-
sältä, että Pyhäjärvellä Säky-
län ja Euran rajalla on tyhjä 
vene ajelehtimassa. Paikalle 
meni useita pelastuslaitok-
sen yksiköitä sekä poliisi.Ve-
sialueella järjestettiin etsin-
nät, joihin osallistui sukel-
tajia. Vainaja löytyi puolen-
päivän aikaan Kiuskarjaan 
ja Lännen tehtaiden välisel-
tä alueelta.

Rattijuoppo Laviassa
Liikkuvan poliisin partio py-
säytti Tampereentiellä Lavi-

assa maanantaiaamupäivänä 
puhallusratsian yhteydessä 
henkilöauton, jonka kuljet-
tajalle puhalsi alkometriin 
0,86 promillea. Keski-ikäis-
tä miestä epäillään rattijuo-
pumuksesta.

Satakunnassa 
30 rattijuoppoa
Satakunnan poliisia työllis-
ti juhannuksen aikaan ratti-
juopot. 

Koko viikonlopun aika-
na Satakunnassa jäi nalkkiin 
30 humalaista kuskia. Juhan-
nusaattona rattijuoppoja jäi 
kiinni kaikkiaan 12. 

Aattona sattui Satakun-
nassa yhdeksän pahoinpite-
lytapausta. 

Pirkanmaalla 
heilui puukkokin 
juhannuksena
Pirkanmaan poliisilla oli ju-
hannusviikonloppuna 1063 

hälytystehtävää. Päihtynei-
den säilytystiloissa aikaansa 
vietti viikonlopun aikana 65 
henkilöä. 

Yli kolmekymmentä rat-
tijuoppoa jäi kiinni viikon-
lopun aikana ja vesiliikenne-
juopumuksiakin oli kolme 
kappaletta. Puukko heilui 
viidellä eri tapahtumapai-
kalla.

Murtoja Kokemäellä
Poliisi tutkii kahta, Kokemä-
ellä tapahtunutta vapaa-ajan 
asuntoihin kohdistunut-
ta murtoa. Ilmoittajien mu-
kaan vapaa-ajan asuntoihin 
on murtauduttu rikkomalla 
lukko. Molemmista vapaa-
ajan asunnosta anastettiin 
omaisuutta. 

Asioista mahdollisesti jo-
tain tietäviä pyydetään il-
moittamaan havaintonsa vir-
ka-aikana Kokemäen poliisi-
asemalle. 

LOMIEN KESKITTÄMINEN
Sastamalan kaupungintalolla vuosilomia on keski-
tetty ajalle 12.7.-1.8.2010. 

Kaupungintalon ovet ovat avoinna ja puhelinvaih-
de 03 – 52 131 palvelee em. aikana kello 8.00-15.00.

Välttämättömät asiat pyritään hoitamaan yksiköissä 
olevien päivystäjien toimesta.

Sastamalan toimintakeskus on suljettuna heinäkuun 
ajan.

Sosiaalikeskuksen neuvonta on suljettu 12.-
23.7.2010. Työntekijöiden puhelinajat toimivat kui-
tenkin normaalilla tavalla, minkä lisäksi aikuissosiaa-
lityössä ja lastensuojelussa toimii päivystys. Toimeen-
tulotuen käsittely toimii ajalla 12.-23.7. normaalisti.

Lomatoimisto on suljettu 5.7.-25.7.2010. Käytössä on 
päivystyspuhelin klo 9.00-15.00 

puh. 050-4338899.

Sastamalan kaupunki 
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Seurakunnan leirillä 
on joka kesä yhtä hauskaa

  Huittisten seurakunta palkkasi tänä kesänä yhden leiriohjaajan lisää. 
 Marianna Langenoja 

Kesäleirillä on superhauskaa. 
Sitä mieltä ovat ainakin viime 
viikolla Huittisten seurakun-

nan leirillä Ylistenrannalla 
viihtyneet 3.-4.-luokkalaiset. 
Heitä kokoontui jälleen hie-
man vajaa 30 leikkimään, pe-
laamaan, uimaan ja leikkimie-

lisesti kilpailemaan. Lapsilta ei 
lopu syyt viettää kesäänsä lei-
reillä. Esimerkiksi 11-vuotiaat 
Hermanni Hakasuo ja Eetu 
Kivipelto olivat jo seitsemät-

Lisää ohjaajia leireille 
Lähes jokaisen leiriläisen mie-
lestä parasta seurakunnan var-
haisnuortenleirillä oli uimi-
nen. Pojat julistivat käyneen-
sä uimassa niin monta kertaa, 
kuin vain on ollut lupa. Sa-
moin kertoivat Marika Haa-
visto ja Milla Heino. ”Täällä 
on parasta kaverit ja uiminen. 
Olemme käyneet jo kolme 
kertaa uimassa kahden päi-
vän aikana, ja aiomme men-
nä vielä tänään ja huomenna-
kin.” Tytöt kertoivat myös sou-
delleensa, joka osoittautuikin 
huippuhauskaksi. ”Ensin mei-
nasi olla vaikeuksia, kun mi-
nulla on oikea käsi vahvem-
pi kuin vasen”, Milla muisteli 

huvittuneena. Hän aikoo viet-
tää lopun kesäänsä mökillä ja 
leireillä. Myös sukulaisen tal-
lilla hän ehti viettää kesästään 
viikon verran. Marika sen si-
jaan urheilee koko kesän. Hän 
on käynyt jo lukuisissa yleisur-
heilukisoissa. 

Tänä vuonna Huittisten 
seurakunnan kesäleireille on 
saatu isosten lisäksi kolme oh-
jaajaa, kun aiemmin ohjaajia 
on ollut vain kaksi. Myös sau-
nanlämmittäjä on erikseen. 
Marjo Mäki huokaileekin, et-
tä muutos on erittäin hyvä. 
”Vaikka meitä onkin nyt kol-
me, eikä kenenkään tarvitse 
päivystää saunalla, ovat kädet 
silti täynnä töitä.” 

tä kertaa seurakunnan järjes-
tämällä leirillä.  ”Isoset ovat 
kivoja, ohjelma on kivaa, pää-
see uimaan, on paljon ystäviä, 
ei tarvitse katsella isoveljeä ko-
ko kesää, saa valvoa ja on te-
kemistä”, alakoululaiset luette-
levat syitä leireilyyn. Ja kivaa 
kaikilla tuntuikin olevan. Ti-
no Ihamäki, Marko Paldan, 
Juho Kaunistola, Eetu Vii-
kari, Eetu Kivipelto ja Her-
manni Hakasuo kertoilivat in-
noissaan, mitä kaikkea leiri-
ohjelmaan on kuulunut. ”Ho-
lympialaiset eli seurakunnan 
olympialaiset olivat tosi haus-
kat. Huomenna selviää, ketä 
ne voitti”, pojat iloitsivat. 

He kehuivat myös vuolaasti 
isosten tekemiä hauskoja sket-
sejä, joista yhdessä eräs ava-
ruusolio, Bratsialainen kaap-
pasi isosen. 

Lapset saivat etsiä isostaan 
FBI-agenttien tavoin limajäl-
kiä seuraamalla. Lopulta ra-
kas isonen löytyikin. 

Lapsilla oli edessä vielä juk-
kajalkapallocup, jonka Her-
manni oli päättänyt voittaa ja 
Eetu Viikari ilmoitti pyrkivän-
sä viiden parhaan joukkoon. 

”Kyllä on haikea olo, kun 
tämä leiri loppuu”, pojat har-
mittelivat. Heidän muita ke-
säsuunnitelmiaan ovat aina-
kin jäätelön syönti, mökkei-
ly ja huvipuistoissa käynti. 
Hermannin kotiin on tulossa 
myös romanialainen vierailija 
ja Eetu Viikaria odottaa vielä 
toinen jääkiekkoleiri tänä ke-

sänä. Ensimmäinen oli jo al-
kukesästä. 

Sivi Kuusisto esitteli maireita kasvomaalauksiaan, 
jotka oli taiteillut leiriohjaaja.

Marika Haavisto harrastaa yleisurheilua, joten hänellä riittää voimaa kantaa 
ystäväänsä Milla Heinoa harteillaan. Marikan ja Millan mielestä leirillä pa-
rasta ovat uiminen ja kaverit. 

Pojat tasapainoilivat laiturin kaiteella. Edessä Hermanni Hakasuo ja Marko 
Paldan. Taaempana temppuilee Eetu Viikari. 

Seurakunna leireillä touhuillaan isolla porukalla. Isoset ovat lasten suosikkeja.  

”Lopulta 

rakas isonen 

löytyikin.



13Keskiviikko kesäkuun 30. 2010

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

SASTAMALA

   

 KATSO HINTAA!

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

Meiltä saat
Bonusta!

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Kampanja voimassa 28.6.–10.7.2010

S-ETU

S-ETUS-ETU
59,-

Norm. 79,-  
Etusi S-Etukortilla –25%

Norm. 25,90
Etusi S-Etukortilla –7%

RUUVITALTTA 
BAHCO
RÄIKKÄ JA 6 KÄRKEÄ
• Magneettinen kärkipidin
• Räikkä-toiminto
• Kahvassa suunnanvaihtomekanismi
•  Kahvan sisällä 2 urakärkeä 4,5 ja 5,5 mm ja 

ristikärjet ph 1 ja 2 sekä pz 1 ja 2. 

19,90 

LAITURITIKAS
4-askelmainen, 
materiaali alumiinia.

–25%

AS
n,
umiinia.

RASTAS VERKKO
• Sadon suojaamiseen.
• Koko 4 x 5 m.

2,95

O
een.

TIKKURILA 
VALTTI PUUÖLJY 2,7 L

23,90
Norm. 12,- 
Etusi S-Etukortilla –17,5%

9,90

TIKKURILA 
VALTTI KALUSTE- JA 
TERASSIÖLJY RUSKEA 0,9 L

(1
1,

-/l
)

(8
,8

5/
l)

TERASSIRUUVI 
4,2X56 A4 TX20 200 KPL
Haponkestävä terassiruuvi 
vaativiin olosuhteisiin 
mm. laitureihin 
merellä.

AAA!!

n

HEVOSTARVIKKEITA JA 
RATSASTUSVAATTEITA

–20% –30%

KESÄKALUSTEET 
JA PEHMUSTEET 

–50%

13,90
Norm. 21,-

ALE ALKAA 1.7.2010
SAUNANOVI
Kokolasi
Pronssi, harmaa
7 x 19
Nuppivedin

89,-

Emmille ja 
Sallalle SM-kultaa 
metsätaidossa

 Outi Jokela

4H:n valtakunnalliset luonto-
polku- ja metsätaitokilpailut 
kisattiin juhannusviikolla Sii-
linjärvellä. 

Satakunnan joukkue pärjä-
si erinomaisesti Toivalan met-
säopetusyksikön reheväpoh-
jaisessa rinnemaastossa. 

Emmi Jokela ja Salla Leso-
nen voittivat kumpikin oman 
sarjansa. 

Menestystä täydensi Alek-
si Rantasen kolmas tila van-
hempien sarjassa ja kaikkien 
satakuntalaisten sijoittumi-

nen kärkijoukkoon tässä ko-
vatasoisessa kisassa.

Tulokset
Luontopolku 10-12 v. (26) 1. 
sija jaettiin Levi Byskata, Ös-
terbotten, Juho Sulkonen, Hä-
me, Ronja Eklund, Suur-Savo 
ja Aino Varajärvi, Lappi, 190 
p. 6. Elina Äyväri, Huittinen, 
Satakunta, 180 p. 12. Anniina 
Ala-Viikari, Punkalaidun, Sa-
takunta, 165 p. 

Metsätaito 13-14 v. (18) 1. 
Emmi Jokela, Sastamala, Sa-
takunta, 181 p., 2. Aleksi Im-
monen, Keski-Suomi, 153 p., 

3. Aino Tanskanen, Pohjois-
Karjala, 132 p. 

Metsätaito 15-17 v. (21) 1. 
Salla Lesonen, Sastamala, Sa-
takunta, 156 p., 2. Leo Byska-
ta, Österbotten, 146 p., 3. Ni-
ko Miettinen, Kaakkois-Suo-
mi, 139 p., 4. Arttu Rantanen, 
Rauma, Satakunta, 138 p. 

Metsätaito 18-28 v. (15) 1. 
Ilari Sundberg, Hausjärvi, Ete-
lä-Suomi, 189 p., 2. Jussi Palo, 
Keski-Suomi, 178 p. 3. Aleksi 
Rantanen, Rauma, Satakun-
ta, 172 p., 6. Hanne-Maarit 
Rantanen, Rauma, Satakun-
ta, 162 p.

Salla Lesonen, Emmi Jokela ja Elina Äyväri osallistuivat 4H:n valtakunnalli-
siin luontopolku- ja metsätaitokilpailuihin Siilinjärvellä. 

1800-luvun kiireet ovat 
esillä Punkalaitumella

  Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely on 
 portti talonpoikaistalon töihin ja touhuihin

 Alueviesti

Tervan tuoksu tuntuu taas Yli-
Kirralla, kun muutaman vuo-
den välein koottava tervahau-
ta poltetaan Kaikkein Aikojen 
Maatalousnäyttelyssä, Pun-
kalaitumella 3.-4.7. Näyttely-
viikonloppuna voi nähdä ter-
van valuvan ronkelista, mutta 
tämän suuritöisen työnäytök-
sen aikaansaamiseksi on va-
lutettu talkoohikeä jo pidem-
män aikaa.

Tervahauta on Kaikkien 
Aikojen Maatalousnäyttelyn 
suurin yksittäinen työnäytös 
tämän kesän näyttelyssä. En-
simmäisen kerran Tervahauta 
sytytettiin Yli-Kirralla vuon-
na 1977. 

Tervahauta sitoo useam-
man talkoolaisen huolehti-
maan tervasten pilkkomisesta, 
itse haudan latomisesta ja hau-
dan sytyttyä on sisäisellä lie-
killä palavaa hautaa valvotta-
va toista viikkoa, yötä päivää. 

Tervahauta sytytetään näyt-
telyviikonloppua edeltävänä 
torstaina 1.7. kello 18. Tilai-
suus toimii lähtölaukauksena 
menneeseen elämänmenoon, 
jonka monisatapäinen tal-
koojoukko herättää henkiin 
Yli-Kirralla. Tervahaudan sy-

tyttää punkalaitumelaistaus-
tainen Tampereen yliopiston 
valtio-opin professori ja po-

litiikan asiantuntija Heikki 
Paloheimo. Paloheimo toimi 
80- ja 90-luvuilla valtiollisten 

vaalien vaalitulospalvelun asi-
antuntijana niin Yleisradion 
kuin MTV3:n kanavilla.

Kertomus kuultavaksi, 
taito talletettavaksi

Vanhojen työtapojen taitami-
nen, kohta tietäminenkin al-
kaa olla hävinnyttä kansanpe-
rinnettä. Punkalaitumen Mu-
seo- ja kotiseutuyhdistys pyr-
kii osaltaan siirtämään tulevaa 
vielä hetkeksi tuonnemmaksi 
tuomalla oman pitäjän perin-
netaidot tiettäväksi ja nähtä-
väksi. Saattaapa vieraan mat-
kaan lähteä jokin paikallisen 
murteen värittämä kertomus-
kin, jos hetkeksi malttaa istah-
taa vaikkapa asuinrivin viile-
älle penkille kuulemaan keh-
rääjien ja matonkutojien tari-
nointia työn lomassa.

Yli-Kirra on toimiva ja toi-
minnantäyteinen museomil-
jöö, jossa katsottavaa riittää, 
mutta koskeakin saa. Koneet 
pärisevät ja paukkuvat trak-
toriparaatissa, viljaa puidessa, 
päreitä höylätessä sekä klape-
ja pilkkoessa. Hiljaisemmal-
la mentaliteetilla valmistuu 
punamultamaalia, kakkoa ja 
ruisjauhoa. 

Kaksipäiväinen maatalous-
näyttely tarjoaa mahdollisuu-
den karata nykyajasta toisen-
laiseen tunnelmaan, ja ko-
keilla, mahtoiko se entisaika 
nyt ollakaan niin kiireetöntä. 
Kiirettä kun on ollut aina, eri 
ajassa vain hiukan erilaista.

Yli-Kirralla toivotaan en-
tisajan hyörinän ja mennei-
den touhujen töminän tarjo-
avan nykyajan ihmiselle elä-
myksellisen kokemuksen. Yli-
Kirran miljöössä muistellaan 
vanhaa aikaa, löydetään kiin-
nepisteitä omaan lapsuuteen, 
ja toisaalta perheen pienim-
mät muodostavat käsitystään 
menneestä varsin konkreetti-
sella tavalla.

Tervahauta on Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttelyn suurin yksittäinen työ-
näytös tämän kesän näyttelyssä.

Kesämediatutkimus kertoo:

Sosiaalinen media ja tv 
ovat kesän häviäjät, radio 
ja painetut lehdet voittavat

  Radion kuuntelua lisää 
 49 prosenttia vastaajista
Suomalaisista 77 prosent-
tia ilmoittaa vähentävänsä 
television katselua kesän 
aikana. Myös sosiaalinen 
media menettää käyttä-
jiä, 36 prosenttia ilmoittaa 
vähentävänsä käyttöä ke-
säkuukausina. Radio sen 
sijaan saavuttaa kuulijoi-
ta huomattavasti enem-
män, 49 prosenttia ilmoit-
taa radion kuuntelun li-
sääntyvän.  Myös painetut 
sanoma- ja aikakauslehdet 
saavat enemmän huomio-
ta. 22 prosenttia ilmoittaa 
viettävänsä sanomalehtien 
ja 32 prosenttia aikakaus-
lehtien parissa enemmän 
aikaa. Tulokset ilmenevät 
viestintäyhtiö Sopranon 
toteuttamasta sähköisestä 
kesämediatutkimuksesta, 
jossa selvitettiin suoma-
laisten median käyttöä ke-
säaikana. Kyselytutkimuk-
seen vastasi kesäkuun al-
kupuolella 3883 suoma-
laista.

Television katselu vähe-
nee siitäkin huolimatta, et-
tä 80 prosentilla vastaajis-
ta on televisiovastaanotin 
kesäpaikassaan. Tallentava 
digiboksi löytyy 27 prosen-
tilla. Tästäkin huolimatta 
41 prosenttia ilmoittaa kat-

sovansa ohjelmat silloin, 
kun ne tulevat. Netti-tv ei 
ainakaan vielä tänä kesänä 
tule saavuttamaan suurta 
suosiota, vain 3 prosenttia 
käyttää tietokonetta televi-
sion katseluun.

Suomalaiseen kesään 
kuuluu radio. 95 prosentil-
la on kesäpaikassaan radio-
vastaanotin. Radion kuun-
telua lisää 49 prosenttia 
vastaajista. Vain 2 prosent-
tia ei kuuntele radiota lain-
kaan. Kuuntelu jakautuu 
tasaisesti aamuun, keski-
päivään ja iltapäivään. Al-
kuillasta lähtien radion ää-
reltä poistutaan ja kuun-
telijoiden määrä vähenee 
entisestään myöhäisillas-
ta. Kysyttäessä aika-arvi-
ota kuuntelulle päivittäin, 
34 prosenttia vastaa kuun-
televansa yli 3 tuntia vuo-
rokaudessa.

”Suomalaiseen 

kesään 

kuuluu radio.
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Metsähanhen 
metsästykseen
rajoituksia

 Alueviesti

Riistanhoitopiirit ovat rajoit-
taneet metsähanhen metsäs-
tysaikaa käytännössä koko 
maassa, Metsästäjäin keskus-
järjestöstä kerrotaan. 

Metsähanhen metsästys al-
kaa vasta 10.9. Kainuun ja La-
pin riistanhoitopiirejä lukuun 
ottamatta. Kainuussa metsä-
hanhen metsästys alkaa 1.9. ja 
Lapissa normaaliaikana 20.8. 
klo 12.00 paitsi Pelkosennie-
mellä, jossa metsähanhi on 
kokonaan rauhoitettu. Pelko-
senniemi on yksi maamme 

tärkeimmistä metsähanhen 
pesimäalueista.

Tänä syksynä on riistanhoi-
topiireissä otettu hyvin katta-
vasti tarkasteluun metsähan-
hen metsästyksen kestävyys. 
On todettu, että metsähanhi-
kannat ovat vähentyneet hä-
lyttävästi pesimäalueilla. Sa-
maan aikaan saalismäärät ovat 
pysyneet samalla tasolla tai jo-
pa lisääntyneet. 

Valtaosa maassamme pe-
sivän hanhikannan saaliista 
ammutaan hyvin lähellä pesi-
mä- ja kuoriutumisaluettaan 
jahtikauden kahden ensim-

mäisen viikon aikana. Met-
sästyksen aloitusta myöhäis-
tämällä maassamme pesivällä 
hanhikannalla on paremmat 
mahdollisuudet selvitä muut-
tomatkan aikaisesta metsäs-
tysverotuksesta. Samoin on 
hyvin todennäköistä, että pe-
sivät hanhet lähtisivät jatkossa 
myöhemmin muuttomatkalle, 
kun niiden metsästyksen aloi-
tusta siirretään eteenpäin. 

Syyskuun puolivälin jäl-
keen maamme kautta muut-
taa Venäjällä pesivää, samaan 
alalajiin kuuluvaa metsähan-
hikantaa. Sekin lisännee mei-
dän pesimäkantamme selviy-
tymismahdollisuuksia talveh-
timisalueilla, joissa suuri osa 
metsästyspaineesta on. 

Jatkossa yksi riistahallin-
non haasteista on kehittää me-
netelmä, jolla metsähanhen 
metsästys mitoitetaan kestä-
välle tasolle sekä pesimäalueil-
la että sen koko muuttoreitillä.

Tienvarsilla edistetään 
luonnon monimuotoisuutta

 Alueviesti

Tienvarsikasvillisuuden vuo-
sittainen niitto luo ja ylläpi-
tää kasvupaikkoja etenkin 
valoa vaativille niitty- ja ke-
tokasveille, joista monet ovat 
muualla Suomessa harvinais-
tuneet viime vuosikymmeni-
nä. Myös perhoset hyötyvät 
niitoista. 

Viherhoidossa huomioi-
daan liikenteellisten tekijöi-
den ohella maisemalliset eri-
tyispiirteet sekä tiehen liitty-
vät ympäristötekijät, kertoo 
Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen liikenteen ympäristö-
vastaava Niina Jääskeläinen.

Tienpientareet muodosta-
vat merkittävän osan suoma-
laista luontoa, sillä tienpien-
tareille on levinnyt kasvi- ja 
eläinlajistoa, joka on menettä-
nyt muualla perinteisen elin-
ympäristönsä. Tieympäristöt 

paikkaavatkin osaksi niittyjen 
harvenevaa verkostoa. 

Niitoista käydään joka vuo-
si keskustelua, sillä tienvarren 
kasvustot ilahduttavat kuk-
kaloistossaan tielläliikkujia. 
Vuosittain toistettu niitto li-
sää kasvillisuuden monimuo-
toisuutta ja parantaa niittyla-
jiston elinoloja. 

Luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämiseksi teh-
dään yhteistyötä ympäristö-
viranomaisten kanssa, sillä 
tavanomainen niittotyö an-
taa paremmat mahdollisuu-
det erityisesti suojeltujen la-
jien säilymiselle. Niittylajien 
säilyminen parantaa monien 
niitty- ja ketokasvillisuudes-
ta riippuvaisten hyönteislaji-
en elinoloja. 

Tienvarsien niitot ja raiva-
ukset ylläpitävät myös paah-
deympäristöjä, jotka tarjoa-
vat hyvän elinympäristön mo-

nille uhanalaisille kasveille ja 
hyönteisille. Pitkällä aikavälil-
lä myös perhoset hyötyvät nii-
tosta, sillä juuri niitto luo edel-
lytykset monipuoliselle kasvil-
lisuudelle, joka puolestaan li-
sää perhoslajien määrää. 

Komea lupiini pitäisi mo-
nen tielläliikkujan mielestä 
säästää niitoilta ja antaa koris-
taa tienpientareita. Suuriko-
koinen lupiini vie kuitenkin 
elintilaa kotimaisilta tienvar-
sikasveilta. Lupiini onkin alun 
perin Suomen luontoon kuu-
lumaton laji. 

Kun vieraslajit sopeutuvat 
uusiin olosuhteisiin ja leviävät 
voimakkaasti, ne voivat uha-
ta alkuperäisen luonnon mo-
nimuotoisuutta. Jättiputki on 
vaarallinen vieraslaji, jonka 
torjunta on sisällytetty tienpi-
don alueurakoihin. Jättiputket 
poistetaan tiealueelta sitä mu-
kaa, kuin niitä havaitaan. 

Mökkibongaus jatkuu 
vielä sunnuntaihin

 Mikä on mökkiläisen rakkain lintu?
 Alueviesti

Mökkibongauksessa selvite-
tään kesämökkiläisen rakkain 
lintulaji ja samalla kerätään 
havaintoja viidestä kohdela-
jista. Mökkibongaus alkoi ju-
hannusviikonloppuna ja jat-
kuu tämän viikon loppuun.

Mökkibongaukseen voi 
osallistua kuka tahansa missä 
tahansa Suomessa. Osallistu-
mismaksua ei ole eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita.

Havaintoja kerätään viides-
tä lintulajista: kuikasta, laulu-
joutsenesta, kyhmyjoutsenes-
ta, rantasipistä ja merihara-
kasta.

Mökkibongauksen tarkoi-
tuksena on saada yleisö kiin-
nostumaan lähiluonnosta ja 
kerätä arvokasta lintutietoa. 
Mökkibongaus järjestetään 
nyt ensimmäistä kertaa maa-
ilmassa.  Mökkibongaukseen 
voi osallistua kertomalla, mi-
kä Suomen linnuista on it-
selle rakkain mökkilintu. Jos 
mökilläsi esiintyy mökkibon-
gausviikon aikana joku bon-
gauksen kohdelajeista, ilmoit-
tamalla tuosta lajista suurim-

man samaan aikaan näkyvissä 
olleen yksilömäärän.

Nettilomake tietojen il-
moittamiseen löytyy mok-

kibongaus.fi -osoittees-
ta. Jos et voi käyttää netti-
lomaketta, voit osallistua 
postikortilla, joka lähete-

tään osoitteeseen BirdLi-
fe Suomi / Mökkibongaus, 
Annankatu 29 A 16, 00100 
Helsinki.

Mökkibongauksen tarkoituksena on saada yleisö kiinnostumaan lähiluon-
nosta ja kerätä arvokasta lintutietoa. Kuikat kuvasi Pekka Lehtonen.

  Viisi kohdelajia

Kuikan komea huuto ”kuuiik-ko” on mökkivesien kuuluvimpia ääniä. Tika-
rinokkainen kalastaja ui ja sukeltaa sulavin liikkein kirkkaissa vesissä. Tun-
nistaminen: Suuri mutta solakka. Harmaa pää, musta kurkkulappu ja musta-
valkoruutuinen selkä. Kuva Jorma Tenovuo.

Laulujoutsen 
(oikealla) on 
Suomen kan-
sallislintu, jo-
ka pelastui 
1950-luvul-
la sukupuu-
ton partaal-
ta. Pesii koko 
maassa. Tun-
nistaminen: 
Suuri koko-
valkoinen lin-
tu. Keltainen, 
mustakärki-
nen nokka. 
Uidessa kaula 
yleensä suo-
ra. Kuva Rei-
jo Lähteen-
mäki. 

Kyhmyjoutsen (oikealla) on painavin lin-
tumme, jonka levittäytymistä rajoittaa 
jäätalven pituus. Lähes äänetön, mutta sii-
vistä kuuluu lennossa voimakas viuhuna. 
Tunnistaminen: Suuri kokovalkoinen lin-
tu. Oranssin nokan tyvellä musta kyhmy. 
Uidessa usein kaula kaarella ja siivet veis-
tosmaisesti koholla. Kuva Jorma Tenovuo.

Rantasipi (alla) on monen mökkirannan 
tuttu piipittäjä, joka kyyristelee usein ki-
villä vesirajassa, keinuttaa lyhyttä pyrs-
töään ja lennähtää äkkiä veden pintaa 
pitkin värisevin siivin. Tunnistaminen: 
Melko pieni ja kahlaajaksi lyhytjalkai-
nen. Päältä ruskeankirjava ja alta valkoi-
nen. Lennossa näkyy selvä valkea siipi-
juova. Kuva Jukka J. Nurmi. 

Meriharakka on frakkipukuinen ja porkkananokkainen 
rantojen simpukansyöjä. Kimeä, voimakas huuto ”ku-
piik!” pääsee ilmoille erityisesti lennossa. Tunnistaminen: 
Kookas kahlaaja. Pitkä oranssinpunainen nokka ja jalat, 
punainen silmä. Ruumis mustavalkoinen, siiven leveä val-
kea juova näkyy lennossa.  Kuva Jukka J. Nurmi. 
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Keräilijät avaavat viimein ovet aarreaittaansa

Huhtalan museolla voi tutustua 
monipuolisesti Huittisten historiaan

  Huhtalan Maatalous- ja Kotiseutumuseo on nyt valmis, 
 kun 600 neliön museohalli valmistui lopullisesti kesän alussa

 Marianna Langenoja

Aito Momman Siinan koppa 
1800-luvulta, lääkäri Arajär-
ven vastaanottohuoneen tuo-
li ja yksi Huittisten vanhim-
mista puhelimista; voisiko us-
koa, etteivät nämä esineet löy-
dy Huittisten museosta, vaan 
Risteentieltä tavallisen keräi-

lijän kokoelmista. 70-luvulta 
saakka hiljaista työtä tehneet 
huittislaiset veljekset Pert-
ti ja Olli Huhtala ovat keräil-
leet kotiseutunsa mahtavim-
mat historialliset esineet ko-
tivarastoon ja pitäneet niitä 
kunnossa. Meteliä harrastuk-
sesta ei ole aiemmin pidet-
ty, mutta nyt touhu on pai-

sunut niin suureksi, ettei sen 
salailukaan enää tahdo luon-
nistua. Kolmisen vuotta sit-
ten Huhtalan kotitilalle alet-
tiin rakentaa uutta rakennus-
ta vanhojen koneiden säilö-
miseksi. Museorakennus on 
saatu tänä keväänä lopullisesti 
valmiiksi, kun sinne valmistui 
parvi. Koneenystäviä 600-ne-

liöisessä museossa kiinnos-
tavat ainakin kaikki 60 van-
haa maamoottoria, 20 trakto-
ria, joista helmenä 30-luvun 
John Deere –traktorit. Näytil-
lä ovat myös muun muassa he-
vosvetoiset kylvinkone, aura 
ja perunannostokone sekä re-
ki ja kiesit. Löytyypä parvelta 
myös 1853-vuoden jauhosaa-

vikin. Toisessa, hieman pie-
nemmässä museorakennuk-
sessa sijaitsee muun muassa 
rukkeja, kirnuja, Lauttakylän 
apteekin esineistöä, apteekka-
ri Oskar Bromsin sinettiväli-
neet, päreillä poltettava jalka-
lamppu, pula-ajan tuotteita se-
kä punkalaitumelaisen suuta-
rin kaikki työvälineet. Suurin 
osa esineistä on ollut käytös-
sä 1900-luvun alkuvuosikym-
menillä. Vanhin esine sijoittuu 
1700-luvulle, mutta se odotte-
lee vielä vintillä vuoroaan tul-
la näytille.  

Paikallinen historia 
tärkeää 
Esineiden kertomat tarinat 
ovat erityisen tärkeitä keräili-
jälleen Pertti Huhtalalle. Esi-
merkiksi vitriinin takana sei-
sovalla vanhalla puhelimel-
la on erikoinen historia. Se on 
yksi Huittisten vanhimmista 
puhelimista, ja sen omistaja 
ammuttiin kansalaissodan ai-
kaan. Puhelin hautautui ko-
tirakennukseen purujen alle, 
jossa se säilyi hyvin. Seuraavat 
talon omistajat kaivoivat sen 
haudastaan. ”Kyllä kaikenlais-
ta tavaraa löytyisi ympäri Suo-
men, mutta paikallisuus on 
minulle tärkeää. Kaikki esi-
neistö on ostettu tai saatu lah-
joituksena lähiseudulta, lähin-

nä maatiloilta”, Pertti Huhtala 
kertoo. Hänen harrastuksen-
sa sai alkunsa ajatuksesta, et-
tei meidän sukupolvemme voi 
olla se, joka tuhoaa kaiken. 
Ajatuksen myötä hän on to-
teuttanut veljensä kanssa mer-
kittävää työtä kotiseutuhisto-
rian ja kulttuurin pelastami-
seksi. ”Esineet tarvitsevat ka-
ton päänsä päälle. Niitä ei voi 
jättää ulos. Harvoilla on tilaa 
pitää vanhoja romuja nurkis-
saan pyörimässä. Täällä näil-
le esineille on varattu kaksi 
rakennusta”, Pertti Huhtalan 
poika, harrastuksesta innos-
tunut Antti kertoo. 

Huhtalan Maatalous- ja 
Kotiseutumuseon ovet au-
keavat heinäkuun ajaksi myös 
yleisölle. Moni olisi aiemmin-
kin tullut ihastelemaan van-
hanajan vempeleitä, mut-
ta omistajat ovat olleet hyvin 
varovaisia museonsa suhteen. 
Tulevana sunnuntaina 3. hei-
näkuuta ovet aukeavat ensim-
mäistä kertaa virallisesti ylei-
sölle ja ovat auki siitä eteen-
päin heinäkuun sunnuntait. 
Huhtalat kiertävät kävijöiden 
kanssa museoita ja kertovat 
herkullisia tarinoita Huittis-
ten ja lähiseudun historiasta. 
Museot ovat auki kello 12-18. 
Osoite paikanpäälle on Ris-
teentie 20. 

”Vanhin esine sijoittuu 

1700-luvulle, mutta se 

odottelee vielä vintillä 

vuoroaan tulla näytille.

”Kyllä kaikenlaista tavaraa 

löytyisi ympäri Suomen, mutta 

paikallisuus on minulle tärkeää.

Museossa sijaitsee yksi Huittisten vanhimmista puhelimista. Sen omistaja ammuttiin kansalaissodan 
aikaan.

Momman Siinan koppa on huittislaista käsityötä 1800-luvulta. Toiset muis-
tavat myös lääkäri Arajärven, jonka mittojen mukaan tehty tuoli löytyy mu-
seosta. 

Huhtalan Maatalous- ja Kotiseutumuseon toinen perustaja, Pertti Huhtala esittelee vuoden -37 John Deere AR-traktoria. Näitä 
menopelejä tuotiin Suomeen vain muutamia. 
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
www.fennooptiikka.fi 

Tervetuloa!

Silmälasien ostajalle 
aurinkolasit tai lukulasit

omilla voimakkuuksilla 

veloituksetta
ostaessasi normaalihintaiset moniteholasit (voimassa kesä-heinäkuun 2010)
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Pakettitarjous

1-tehot  110 €

2-tehot  210 €

NYYSSÖNEN
SASTAMALA, 

Onkiniemenkatu 11, 
puh. (03) 512 6100

HUITTINEN, 
Risto Rytin katu 31, 
puh. (02) 567 700

EURAN OPTIIKKA
Satakunnankatu 22, 

puh. (02) 865 0999

Kesäale 

Exlibris-näyttely 
avataan Koukulla
Kinnalan Koukun suoje-
luskuntamuseossa Sasta-
malan Kiikassa avataan 
ensi perjantaina 2. hei-
näkuuta exlibris-näytte-
ly. Näyttelyn merkit ovat 
Erkki Tuomisen kokoel-
mista. 

Näyttelykokonaisuu-
den muodostaa maan-
puolustukseen liittyvien 
henkilöiden exlibrikset. 
Oman ryhmänsä muo-

dostavat merkit, joissa on 
kuvattu suojeluskuntajär-
jestö, lotttajärjestö, jääkä-
rit, Mannerheim-ristin ri-
tarit ja maanpuolustus eri 
näkökulmista.

Näyttely on avoinna 
Vanhan Kirjallisuuden 
päivien aikaan perjantai-
na 2.7. kello 17-19.30 ja 
lauantaina 3.7. kello 14-
16, muulloin sopimuksen 
mukaan.

Kinnalan Koukun suojeluskuntamuseossa 
esillä olevan exlibris-näyttelyn merkit ovat 
Erkki Tuomisen kokoelmista.

Hopun urheilupuiston 
frisbeegolf-rata on 
silausta vaille valmis

 Marianna Langneoja

Sastamalaan Hopun ur-
heilupuistoon on valmis-
tumassa frisbeegolf-rata, 
joka on loppusilausta vail-
le valmis. 

Rata on kuitenkin jo 
siinä kunnossa, että peli 
onnistuu. 

Viime viikon alussa jul-
kaistiin ratakartat, joita on 
mahdollista tulostaa esi-
merkiksi kaupungin verk-
kosivuilta ja hakea Vinkin 
Vapaa-ajankeskukselta tai 
paikallisesta Kesportis-
ta. Lähiviikkoina heitto-
paikat aiotaan numeroida 
ja elokuussa koulujen al-
kaessa saadaan heittopai-
koille väyläkuvat. 

F r i s b e e g o l f - r a d a n 
suunnittelutyöt aloitettiin 
jo viime vuoden puolella, 
mutta varsinaisiin asen-
nushommiin päästiin tou-
kokuun puolivälissä. Siitä 
lähtien rata onkin ollut ak-
tiivisessa käytössä. 

”Illalla täällä on aika 
paljon pelaajia jo nyt. Ra-
dalle oli selvästi kysyntää”, 
liikuntasihteeri Jari Aho 
toteaa. 

Hänen mukaansa idea 
radan tekemiseen tuli Jou-
ni Kotilahdelta. 

Frisbeegolf-radan to-
dettiin sopivan hyvin Ho-
pun urheilupuistoon, jota 
ollaan parhaillaan kehit-
tämässä. 

Hopulla valmistui 
muun muassa tekonur-
mikenttä viime vuonna 
ja myös hiekkakenttää on 
laajennettu äskettäin ja 
aiotaan laajentaa vielä li-
sää. Myös tenniskenttien 
korjaamiset ovat edessä 
päin. 

Frisbeegolf-rata kier-
tää kuntoradan lähettyvil-
lä ja se on 710 metrin mit-
tainen. 

Ihannetuloksella ra-
dan pääsee ympäri 27 
heitolla. 

Jokaisen korin väliin 
mahtuu parhaalla tulok-
sella kolme heittoa. 

Koreja on yhteensä 
radalla yhdeksän, mut-
ta aloittelijoille on myös 
yksi puttikori, jossa voi 
aluksi harjoitella heittä-
mistä. 

”Frisbeegolf on etenkin 
nuorten suosima harras-
tus. Nuorilla ei ole usein-
kaan mahdollisuutta läh-
teä kovin kauaksi pelaa-
maan, joten rata on hy-
vä olla myös keskustassa”, 
Aho sanoo. 

Kaupungin toinen fris-
beegolf-rata sijaitsee Elli-
vuoressa.

 ”Odotamme kesän ai-
kana myös paljon ulko-
paikkakuntalaisia pelaile-
maan. Aikuisilla harrasta-
jilla on tapana kiertää lä-
hialueen ratoja.” 

Liikuntasihteeri Ja-
ri Aho esittelee uut-
ta frisbeegolf-rataa 
ylpeänä. Rata sijait-
see kauniissa maise-
missa Hopun urhei-
lukeskuksessa Sasta-
malassa. 

Runoja ja lauluja 
Kesäkahvila Tornissa

 Alueviesti

Rakkaus yhdistää erilliset 
on sastamalalaisen Kesä-
kahvila Tornin teema tu-
levana sunnuntaina. 

Wiola Lausniemi lau-
suu muun muassa Tom-
my Tabermannin runo-
ja ja Juice Leskisen teks-
tejä, Maria Nurminen 

taas keskittyy Eino Lei-
non, Aila Meriluodon ja 
Edith Södergranin tulkit-
semiseen. 

Musiikkia kuullaan 
Heidi Honkamäen, Ven-
la Ritasen ja Veli-Pekka 
Bäckmanin esittämänä. 
Runojen ja laulujen tuokio 
alkaa sunnuntaina Kesä-
kahvila Tornissa kello 15. 

Kokemäen yrittäjät panostavat 
Satakunnan Kansansoutuun

  Risteellä tanssitaan soututansseja ja istutaan iltaa 500 henkilön teltassa

 Marianna Langenoja

Satakunnan Kansansoutu sou-
detaan Vammalasta Poriin 
16.-18. heinäkuuta. Reitin var-
rella vastaan tulevat Sastama-
lan rantojen lisäksi muun mu-
assa Huittinen, Kokemäki ja 
Harjavalta, joista kahdessa vii-
meksi mainitussa soutelijoille 
järjestetään yöpymismahdol-
lisuus. Kokemäellä yöpymi-
nen tapahtuu Risteen praasun 
maisemissa. 

Tänä vuonna Kokemäel-
lä panostetaan kunnolla Sata-
kunnan Kansansoutuun, sil-
lä paikalliset yrittäjät ovat ot-
taneet järjestelyt hoitaakseen. 
Risteen koulun alueelle pys-
tytetään Oluthuone 60 yrit-
täjän Marko Kujansuun toi-
mesta teltta, jossa on 500 asia-
kaspaikkaa ja soututanssit. 
Pitkäjärvi Service huolehtii 
muonituksesta ja Kokemäen 
Turvallisuuspalvelu turvalli-
suusjärjestelyistä. Kansansou-
tajat saapuvat Risteelle perjan-
tai-iltana ja jatkavat matkaan-
sa kello 10 lauantaiaamuna. 
Lounaan he nauttivat Tulk-
kilassa ja voivat samalla käy-
dä tutustumassa Kokemäen 
Juustolan käsityötarjontaan. 
Riitta Aaltonen Teljän Ladus-
ta hoitaa voimalaitoksen yli-
tysasiat. Palokunta on aktii-
visesti mukana sekä illan että 
aamun tapahtumissa Risteel-
lä ja Tulkkilassa. Soutajilla on 
mahdollisuus käydä myös ran-

tasaunassa sekä koulun pesey-
tymistiloissa. 

Riste on 
matkan kohokohta
Ei ole täysin merkityksetön-
tä, millaiset järjestelyt nimen-
omaan Kokemäelle tehdään, 
sillä Satakunnan Kansansou-
dun puheenjohtaja Marja-

Terttu Ruohomäen mukaan 
matkan kohokohta monille 
on nimenomaan Risteen py-
sähdys. ”Siinä vaiheessa ollaan 
soudettu vasta päivä. Kaikilla 
on vielä juhlatunnelma pääl-
lä. Harjavallassa porukka al-
kaa jo olla väsynyttä. Risteellä 
on sekin hyvä puoli, että sou-
tajat pysyvät tiiviisti yhdessä ja 

samassa paikassa. Harjavallas-
sa taas jakaudutaan pitkin ky-
lää. Kokemäkeläiset osallistu-
vat itsekin mielellään juhlahu-
muun. Toivonkin, että myös 
tänä vuonna moni paikalli-
nen tulisi paikalle, vaikkei oli-
sikaan soutamassa. Muuten-
kin Kokemäellä on mielestäni 
komeimmat maisemat koko 

Risteen praasu odottelee Satakunnan Kansansoutajia. Tänä vuonna Riste he-
rätetään mahtipontisesti henkiin järjestämällä soutujen aikaan monenlaista 
toimintaa.  

matkan aikana”, puheenjohta-
ja kehuu. Vaikka Riste on sou-
tajien suosikkipaikka, on sii-
näkin omat huonot puolen-
sa: ”Kokemäellä sataa melkein 
aina soutujen aikaan. ”Vitsai-
lemmekin, että kyllä se sade 
tulee Kokemäen kohdalla. Sil-
lehän asialle emme tietysti mi-
tään voi.”  

Turvallisuusvastaavana 
soutujen aikaan toimiva Ta-
pio Grundsröm kertoo, et-
tä tänä vuonna päätettiin teh-
dä järjestelyt vähän perusteel-
lisemmin, jotta soutajien olisi 
mukavampi rantautua Koke-
mäelle. Hänen mielestään Sa-
takunnan Kansansoutu on 
merkittävä tapahtuma niin 
Kokemäelle kuin Huittisille-
kin, joten siihen kannattaa pa-
nostaa. 

Aiempina vuosina palo-
kunta, Teljän Latu ja kyläyh-
distys ovat hoitaneet vieraiden 
kestityksen, mutta muutaman 
viime vuoden aikana tehtävää 
on toimittanut muun muassa  
Markkinaperinteen tuki. 

”Parhaimpana vuonna ta-
pahtumissa on ollut yhteensä 
3000 henkeä. Uskomme, että 
tälläkin kertaa iltamat vetävät 
soutajien lisäksi myös paikal-
lista väkeä ja huittislaisiakin”, 
Grundström sanoo. Puheen-
johtaja Ruohomäki toteaa, et-
tä luottaa täysin tämänhet-
kisiin järjestäjiin, jotka ovat 
kaikki oman alansa ammat-
tilaisia.  

Avajaiset 
kylätalolla
Kiikan Kylätalon eli Kan-
narintalon veranta on nyt 
saatu valmiiksi ja avajaisia 
vietetään huomenna tors-
taina. 

Veranta kunnostettiin 
talkootyönä alkukesän ai-
kana, sillä sieltä tuli kyl-

mää ilmaa sisätiloihin. Ve-
rannan lattia uusittiin, ik-
kunat laitettiin kaksinker-
taisiksi ja tila maalattiin 
uudestaan. Avajaistun-
nelmiin pääsee huomen-
na kello 9-12. Tarjolla on 
kahvia ja munkkia. 
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Drift Team Tyrwää 
Kuopion keikalla

 Mervi Murtoo 

Finnish Pro Drift  -sarjan kol-
mas osakilpailu hörskäytettiin 
käymään kalakukkokaupun-
gissa, Kuopiossa 19.6. Ensim-
mäistä kertaa drift ingkaudella 
2010 kuskit pääsivät ajamaan 
katuradalle. Yleisesti katura-
dan ominaisuuksiin kuuluu 
vähempi hevosvoimien tar-
ve ja kapeampi menoväylä. 
Katuradalla yleensä muotou-
tuu drift ereistä solakampia, ja 
niin kävi monen auton koh-
dalla tälläkin kertaa, erityi-
sessä suosiossa oli takakylkien 
uudelleen muotoilu.

Aamun vapaat harjoitukset 
alkoivat auringon paistaessa 
ja yli 2000 katsojan tapittaes-
sa drift ereiden menoa. Rata 
oli töyssyisempi kuin moot-
toriradat yleensä, joten mm. 
alustansäätöhommia joudut-

Drift Team Tyrwää kerää jälleen mestaruuspisteitä radoilta. Finnish Pro 
Drift -sarja jatkuu Joutsan kilpailulla 17.7. Kuva: Eero Manninen.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita Honkajoen Pesämäessä

JM-kansa vietti juhannusta 
kilpaillen ja yhdessäolon merkeissä

 Aulikki Lehtinen

Honkajoen kunnan asukaslu-
ku 2 200 ylittyi, kun Pesämä-
en Moottoriurheilukeskuk-
seen suuntasivat Juhannuksen 
viettoon toimitsijat, kilpaili-
jat huoltojoukkoineen, katso-
jat ja talkoolaiset.  Kaksi mel-
ko pientä autourheiluseuraa 
Honkajoki (HoMK/UA, jäse-
niä 70) ja Noormarkku (Noo-
rUA/MK, jäseniä 100) järjes-
tivät jo toistamiseen suositun 
Pesämäki Juhannus JM -kisan 
- toki apuvoimia oli myös lähi-
alueen seuroista. 

Moottoriurheilu-
keskus vailla vertaa
Paljon on talkootunteja taka-
na myös tällä kunnan vuok-
ramaalla olevalla tasokkaalla 
moottoriurheilukeskuksella, 
jonka omistaa HoMK/UA. Si-
tä on rakennettu ahkerasti vii-
den vuoden ajan. 

Kaikki oleellinen alkaa ol-
la nyt kunnossa on ravintolat, 

huoltorakennukset wc-suih-
kutiloineen, tuomariston tilat, 
kuulutustornit laitteistoineen 
ja asfaltoidut varikko- ja piha-
alueet jne.

Tapahtumaa 
torstai-illasta 
sunnuntaiaamuun
Tapahtumaa aloiteltiin jo tor-
stai-iltana karaoken merkeis-
sä. 

Perjantaina ajettiin sarjat 
EVK (Etuveto/Kardaani), Nai-
set ja Papat/Seniorit ja lauan-
taina Nuoret ja Yleinen - kil-
pailijoita oli yhteensä 326. 

Juhannuspäivän ja ajojen 
päätteeksi vielä laulettiin ja 
arvatenkin käytiin läpi hyvin 
sujunutta kisaa. Kilpailun joh-
tajat Taito ”Torsti” Tommila 
ja Mika Iltanen sekä kilpailun 
valvoja olivat erittäin tyyty-
väisiä tapahtuman kulkuun ja 
lausuvat kiitokset kaikille osal-
listujille. 

Mittavasta tapahtumasta 
kertoo myös palkintojen mää-

rä 90, arvoltaan 20 tuhatta eu-
roa. 

Palkintojen jaon jälkeen 
olivat autot kaupan niinkuin 
JM-säännöt vaativat. 

JM-kisojen kuuluttajien 
kunkku AP Männistö ilmoit-
ti, että tarjouksia tehtiin 78 au-
tosta yhteensä 1123 kappalet-
ta. 

Se kertoo siitä että rahaa 
piti löytyä kukkarosta auton 
hinta 1150 euroa - mikäli ar-
pa kohdalle osui.  

Kisaan osallistuminen 
maksaa 25 euroa ja tarjouksen 
tekeminen 20 euroa. 

Osallistumis-/tarjousrahat 
jäävät järjestävälle seuralle

 Ei siis mitään nappikaup-
paa ja siitä kertoo myös erään 
huippukuskin tarjousten mää-
rä 56!

Kalle ajoi 
EVK:n voittoon
Sastamalan Autourheilijois-
ta (SAU) Innanmaan veljek-
set Ville, Juuso ja Kalle olivat 
kisoissa mukana itse valmista-
millaan autoilla. Autot toimi-
vat hyvin, mutta täyden on-
nistumisen tunteen sai kokea 
vain Kalle, joka voitti Etuveto/
Kardaani -luokan, jossa kilpai-
lijoita oli 88. 

Naisten fi naalissa oli myös 
näytön paikka viimevuoden 
voittajalla Seita-Maaria Joella 
(SAU) - sijoitus viides. Voiton 

nappasi Outi Pihala-Heikki-
lä (PunMK/UA) ja hienosti 
kolmanneksi sijoittui Riikka 
Holma (ÄetUA).

Seniori/Papat sarjassa kil-
pailivat vuosikymmeniä alaa 
harrastaneet ”rataketut” Pir-
honen, Westerbacka, Lem-
piäinen, Virtanen. Voittoon 
ajoi tällä kertaa Jukka Laine 
(NaSU). 

SAU:n Heimo Sukanen 
(sij. 16.) oli mukana speedyl-
lään tällä kertaa ns. juhannus-
ajelun merkeissä, mutta en-
si vuonna pistän paremmaksi, 
lupaili Heimo. 

Nuorten sarjan voitti Jani 
Välimäki (KauhUA) ja aivan 
hänen kannoillaan maalivii-
van ylittivät Äetsän Urheilu-
autoilijoiden Markus Mäki-
talo toinen ja Ville Törmä oli 
kolmas. 

Yleisen sarjan (131 kilp.) 
voiton ja kiertopalkinnon 
nappasi Joni-Pekka Rajalalta 
(NoorUA/MK) Markus Yli-
nen (KarUA/MK). 2. Joni-
Pekka Rajala, 3. Marko Ylinen 
(HoMK/UA, 4. Pasi Välimä-
ki (KauhUA), 13. Teemu Läh-
de (ÄetUA), 16. Jarno Haka-
la (SAU), 18. Kalle Innanmaa 
(SAU). 

Kilpailun johtajat kertoivat, 
että myös ensi vuodelle 2011 
on Juhannuskisa jo anottuna, 
mutta vuonna 2012 ovat täh-
täimessä SM-kilpailut.

Kuvassa EVK:n voittanut SAU:n Kalle Innanmaa sekä Jarno Hakala ja Seita-
Maaria Joki.

tiin tekemään monessa tii-
missä. Nopeudet jäävät ka-
turadalla yleensä alle moot-
toriratanopeuksien, tällä ker-
taa suurin drift attu nopeus oli 
85km/h.

Lajitteluajoissa Drift  Team 
Tyrwään Tapio Murtoo jäi 
kolmanneksi häviten vain pis-
teen kymmenyksellä toisek-
si tulleelle Harri Hokkaselle. 
Piikkipaikan lajitteluissa nap-
pasi Street- luokasta noussut 
Petri Uusi-Pohjola. 

Pariajojen kaaviossa Mur-
too tiputti ensimmäisenä pa-
rinaan jatkosta paikallisen ka-
lakukon Tomi Leinosen. Toi-
sessa parissaan Murtoo sai ti-
putettua Juha Pöytälaakson. 
Seuraavana oli vastassa D1- 
paluumuuttaja Harri Hokka-
nen. Vihreät Nissanit väänsi-

vät tosissaan, eivätkä tuomarit 
löytäneet voittajaa ilman One 
More Timeä. 

Uusintavedossa Mur-
too kuitenkin hävisi niukas-
ti Hokkaselle joutuen tyyty-
mään pronssifi naaliin. Päivää 
sävytti monien kuskien tek-
niikkaongelmat, joiden vuok-
si pronssifi naaliakaan ei ajettu, 
sillä Henri Haanpään autos-
ta oli edellisessä kamppailus-
sa hajonnut ohjauksen kään-
tövarsi. 

Päivän saldona Murtoolle 
oli kolmas sija lajitteluista ja 
pronssipokaali. Tällä hetkel-
lä sarjatilanteen paalupaikkaa 
pitää Murtoo 311 pisteellä. 

Kuopion kisan voittaja Har-
ri Hokkanen nousi sarjakak-
koseksi 36 pisteen erolla kär-
keen. 

Kolmantena pistepörssis-
sä vaikuttaa Streetistä nous-
sut Janne Laakso, jolla mat-
kaa sarjajohtoon on 52 pistet-
tä. Finnish Pro Drift ing -sarjaa 
on vielä jäljellä kolme osakil-
pailu, joten usealla kuskilla 
kärkikolmikon lisäksi on vielä 
mahdollisuus sarjamestaruu-
teen. Aina on kuitenkin muis-
tettava, että jos kisapaikal-
la ilmenee yksikin liian suuri 
tekniikkamurhe paikanpääl-
lä korjattavaksi tai kuljetta-
ja tekee ajovirheen, saattaa se 
maksaa mahdollisuuden sar-
jamestaruuteen. 

Seuraavan osakilpailun ra-
ta on Drift Team Tyrwääl-
le entuudestaan tuntematon. 
Finnish Pro Drift  -sarja jat-
kuu Joutsan kilpailulla 17.7., 
jolloin odotettavissa on kiris-
tyvää taistelua mestaruuspis-
teistä. 

Tämän vuoden yhteis-
kumppaneille suuri kiitos jo 
tässä vaiheessa!: Telilän Säh-
kötyö Oy, Kiviniitty, Sata-
laatta, Automaalaamo Miika 
Haapanen, Sporttiauto, Mo-
tonet, Osanetti, 100+ Mo-
torshow, Mainosteippi Henri 
Torra, Rakennus- ja remont-
tityö T:mi Jari Haapanen se-
kä Alueviesti.

”Jäljellä on kolme osakilpailua, 

joten usealla kuskilla on vielä 

mahdollisuus mestaruuteen.

Kovatasoinen Suunta-Seppojen Crescent –iltakisa
Suunta-Seppojen perinteinen 
kansallinen iltapikakisa kes-
kimatkoilla suunnistetaan tä-
nään keskiviikkona kovatasoi-
sen osallistujakaartin voimin. 
Kilpailuun on ilmoittautu-
nut kansallisen tason huip-
pusuunnistajien lisäksi myös 
maajoukkuesuunnistajia.

Kaikkiaan tähän Evon Sou-
kon kylässä juostavaan kilpai-
luun on ilmoittautunut 568 
kilpailijaa 37 sarjaan. Nuorim-
pien kilpailusarja on alle kym-
menvuotiaiden rastireittisarja, 
vanhimmat kilpailijat löytyvät 
yli kahdeksankymmentävuo-
tiaiden miesten sarjasta.

Suurin mielenkiinto kohdis-
tuu sekä miesten että naisten 
pääsarjoihin. Miesten pääsar-
jaan on ilmoittautunut 64 kil-

pailijaa, naisten vastaavaan 48. 
Miesten pääsarjassa on muka-
na mm. maamme tämän het-
ken ykkössuunnistaja, Vehka-
lahden Veikkojen Tero Föhr. 
Ennakkosuosikin voittaminen 
on tietenkin tavoitteena mo-
nilla haastajilla ja tuota voittoa 
tavoittelevat mm. juuri junio-
risarjat taakseen jättänyt Pel-
lon Ponnen Olli-Markus Tai-
vainen, Tampereen Pyrinnön 
Timo saarinen, Deltan Oska-
ri Liukkonen ja monet muut.

Naisten pääsarjan nimek-
käin osallistuja lienee Koo-
Veen Liisa Anttila, jonka haas-
tavat mm. Paimion Rastin Inga 
Dambe, Venlojen voittajajouk-
kueessa suunnistaneet Tampe-
reen Pyrinnön Riina Kuuse-
lo, KooVeen Pinja Mäkinen, 

Rasti-Lukon Marika Teini ja 
Lynxin Anne-Mari Leskinen. 
Erinomainen näytön paikka on 
myös Suunta-Seppojen kasva-
teilla KooVeen Ulrika Uotilal-
la, Erika Uotilalla ja Kaisa Ly-
lynperällä, MS Parman Maija 
Sianojalla ja Tampereen Pyrin-
nön Anna-Sofi a Marilalla.

Suunta-Seppojen omia kil-
pailijoita nähdään vain nuor-
ten alle 14-vuotiaiden sarjois-
sa, vanhemmat keskittyvät kil-
pailun järjestelytehtäviin. Sen 
sijaan kilpailijoita on useista 
lähiseudun seuroista, mm. La-
viasta, Kiikoisista, Punkalaitu-
melta, Huittisista ja Stormista.

Kilpailu alkaa kello 18.00 ja 
useimpien sarjojen osalta tu-
lokset ovat selvillä iltakahdek-
san aikoihin.

w w w . a l u e v i e s t i . f i
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Pajuranta Viking Trophyssa kolmas
Alueviesti

Ruotsin Lidköpingissä 12.-
13.6.2010 käydyssä CIK:n Vi-
king Trophyssa Juuso-Mat-
ti Pajuranta ajoi hienosti kol-
manneksi.

Koko viikonlopun sekä kui-
valla että sateella käydyssä ki-
sassa hän ajoi kärjen vauhdis-
sa. Prefi naali eli esifi naali oli 
Juuso-Matin näytöstä lähdös-
tä ruutulipulle asti. Finaaliin 
lähtöpaikka putosi kahdella 
pykälällä, sillä J-M oli ajanut 
kärkiautona 3 km/h liian ko-
vaa lähdössä ja sai näin kol-
men sekunnin aikasakon.

Finaali ajettiin kaatosa-
teessa ja kolmannessa kurvis-
sa Juuso-Matin sijoitus oli pu-
donnut kahdeksanneksi pe-
räänajojen vuoksi. 24 kierros-
ta kestävä fi naali oli taistelua 
alusta loppuun asti. Vasta vii-
meisen kierroksen kolme vii-
meistä kurvia nostivat sijoi-
tuksen komanneksi.

Pajuranta/ Ninar/ Vortex-
yhdistelmä sai paljon huo-
miota ja hämmästystä vauh-
dillaan kansainvälisissä kar-
tingpiireissä.

Juuso-Matin saavutus ta-
kasi paikan MM-kilpailuun 
Espanjan Zueraan syyskuus-
sa, sillä siihen osallistuakseen 
täytyy tietyt meriitit olla saa-
vutettuna.

Alkukauden hankaluuksien 
jälkeen vauhti on alkanut löy-
tyä Juuso-Matille uuden suo-
malaisvalmisteisen NINAR-
rungon ja helmi-maaliskuun 
jälkeen tehdyn moottorimer-
kin vaihdon seurauksena. Vii-
mein on päästy tekemään sen 

kaltaista testi-/ säätötyötä mi-
tä oli tarkoituskin.

Uusi KF 2 luokka on tuo-
nut J-Matille tehokkaamman 
moottorin ja käsikäyttöisen 
etujarrun, jotka edelleen vaa-
tivat hiómista. Motivaatio on 
koulun päättymisen jälkeen 
vain kasvanut ja jatko-opis-
kelupaikan varmistuminen on 
sekin poistanut tiettyjä pai-
neita nuorelta mieheltä, joten 
kovilla odotuksilla jatketaan 
kohti seuraavaa kisaa.

Ruotsin Lidköpingis-
sä käydyssä kisassa Juu-
so-Matti Pajuranta ajoi 
kolmanneksi.

Sastamalan 
pesäpallopuulaaki 
kesätauolle
Jerry Stenberg

Uudelleen viritetty Sastamalan 
pesäpallopuulaaki on lähtenyt 
upeasti käyntiin. Juhannuk-
seen mennessä pelatuissa 14 
ottelua on nähty paljon upei-
ta suorituksia sekä tasokkaita, 
tasaväkisiä otteluita.

Puulaakissa siirrytään nyt 
kesätauolle, ja pelit jatkuvat 
3. elokuuta. Puulaakin runko-
sarja päättyy syyskuun alussa, 
ja syyskuun loppuun mennes-
sä on selvillä Sastamalan paras 
pesäpallojoukkue.

Joukkue O V T H TJ PJ P

1. Lihan Liukkaat 4 4 0 0 58 12 8

2. Pesisukot 2 2 0 0 22 11 4

3. Walter`s Pub 3 2 0 1 30 21 4

4. Team Näpy 3 2 0 1 20 13 4

5. Pesähait 2 1 0 1 24 15 2

6. Lantula 2 1 0 1 16 21 2

7. Karkun Baari 2 1 0 1 10 20 2

8. Ipa 3 0 0 3 18 34 0

9. Kiikan VPK 5 0 0 5 21 72 0

O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TJ = Tehdyt juoksut, PJ = Päästetyt juoksut, P = Pisteet Sastamalan pesispuulaakissa on nähty paljon upeita suorituksia  sekä tasokkaita, tasaväkisiä otteluita

Vammalan Autokeskus Ky
Palvelemme ma-pe 9-18, kesälauantait suljettu. Tervetuloa reiluille autokaupoille!

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

METALLIVÄRI KAIKKIIN MILLESIM 
200 -MALLEIHIN VAIN 200 €*
*Autoverollinen hinta vaihtelee 
malleittain 244 – 265 €.

 
Nyt ESP vakiona ja huikea Millesim Pack 
vain 200 €.
15” kevyt metalli vanteet  WIP Bluetooth langa  ton matka puhelin  yhteys 
+ USB-por Design Pack ( korinväriset sivulistat kromikoris tein 
+ kro mi nen etu säleikkö )

Peugeot 207 Millesim 200 alkaen 12.990 €, arvioitu autovero 
3.313,01 €, kokonaishinta 16.303,01 € + toimituskulut 600  €. 
CO2-päästöt 115–137 g/km, keskikulutus 4,4–5,9 l/100 km.

PEUGEOT 206+ 
MILLESIM 200 LIMITED
Klassikkoainesta - todelliseen juhlahintaan.
Peugeot 206+ häikäisee muotoilullaan ja varustelullaan. Nyt pääset 
huippuedullisesti nauttimaan erinomaisista ajo-ominaisuuksista ja mm. 
ilmastoinnista. 

Peugeot 206+ Millesim 200 Limited alkaen 10.150 € + arvioitu autovero 2.821,76 €, kokonais-
hinta 12.971,76 € + toimituskulut 600 €. CO 2-päästöt 150 g/km, keskikulutus 6,3 l/100 km. 

Peugeot 308 Millesim 200 alkaen 15.350 €, arvioitu autovero 4.575,91 €, kokonaishinta 
19.925,91 € + toimituskulut 600 €. CO 2-päästöt 125–169 g/km, keskikulutus 4,7–7,1 l/100 km.

PEUGEOT 308 ja 308 SW 
MILLESIM 200

16” kevytmetallivanteet  tasanopeus säädin nopeudenrajoittimella WIP 
Bluetooth langaton matkapuhelinyhteys + USB-portti  Design Pack ( korin-

 iskäsil assillam assesivo-5  iruksupute nenilluliehru aj tatsil uvis tesiräv
urheilullinen takapuskuri )

Huikea Millesim Pack nyt vain 200 €.

PEUGEOT 207 MILLESIM 200

PEUGEOT MILLESIM 200 JUHLAVUODEN

TERVETULOA KOEAJOLLE!
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Ammatinvalintapsykologilta 
uusia eväitä uralle

  Huittisten työvoimatoimistossa työskentelevä
 Niina Kajala on itsekin ollut aikuisopiskelija

 Pauliina Vilenius

Kun edessä on elämänmuutos, 
moni meistä kaipaa ulkopuo-
lista tukea. Puolueetonta hen-
kilöä kanssaan pohtimaan, 
mihin suuntaan kannattai-
si lähteä. Työhön ja opiske-
luun liittyvissä ongelmissa 
apu voi löytyä työ- ja elinkei-
notoimiston ammatinvalin-
tapsykologin vastaanotolta. 
Kaakkois-Satakunnan te-toi-
mistossa ammatinvalintapsy-
kologina työskentelevä Niina 
Kajala kertoo asiakkaidensa 
olevan kaikenikäisiä, kaiken-
laisissa elämäntilanteissa ole-
via ihmisiä. ”Ihan nuoria luo-
nani käy aika vähän. Yhteistä 
kaikille asiakkaille on, että he 
ovat elämässään muutoskoh-
dassa ja miettivät, mitä tule-
man pitää.”

Kajala ottaa asiakkaita vas-
taan Harjavallan ja Huittisten 
toimipisteissä. Harjavallassa 
vierähtää yksi päivä viikosta, 
loput neljä hän on Huittisissa. 
Kajala kertoo asiakkaita riit-
tävän tasaisesti, lomautusten 
myötä asiakasvirta on jonkin 
verran kasvanut. Tällä hetkel-
lä hänen vastaanotolleen on 
parin viikon jono. 

Pääpaino keskustelussa
Mitä ammatinvalintapsyko-
login luona sitten tapahtuu? 

”Pääpaino on keskustelussa, 
jolla yritämme avata tilan-
netta eri näkökulmista. Oma 
tehtäväni on esittää hyviä ky-
symyksiä”, Kajala sanoo. Toi-
sinaan keskustelun tueksi 
tehdään testejä, kuten kiin-
nostuskartoitus. ”Itsearvioin-
nilla haetaan kunkin henki-
lön vahvuuksia. Mistä hän pi-
tää, missä hän pärjää”, Kajala 
kuvailee. 

Yksi toimiva menetel-
mä esimerkiksi alanvaihtoa 
suunnittelevalle on työko-
keilu.

”Työkokeilussa voi mennä 
tutustumaan itseään kiinnos-
tavaan alaan ja työpaikkaan, 
jolloin näkee käytännössä, mi-
tä työ on. Yleensä työkokeilu 
kestää vähintään neljä viikkoa, 
mutta puolen vuodenkin jak-
soja on ollut.” 

Työttömältä ei työkokeilun 
ajalta viedä työttömyyskorva-
usta. Sen sijaan peruspäivära-
han lisäksi tilille kilahtaa pieni 
ylläpitokorvaus.

Kajalaa ilahduttaa se, että 
yrityksetkin ovat innostuneet 
työkokeilusta.

 ”Jotkut työkokeilut ovat 
poikineet yrityksissä myö-
hempiä sijaisuuksia, mutta 
auttaneet myös koulutukseen 
pääsyssä, kun se oma ala on 
löytynyt.”

Lähiseudulla mittava 
koulutustarjonta

Niina Kajala kertoo Huittis-
ten sijainnin olevan ihanteel-
linen aikuisopiskelijan näkö-
vinkkelistä katsottuna. Pait-
si että suuret kaupungit Pori, 
Turku ja Tampere ovat koh-
tuullisen lähellä, löytyy myös 
lähempää paljon erilaisia kou-
lutusvaihtoehtoja. Saskyssa 
voi opiskella merkonomiksi ja 
tradenomiksi, Sataedu tarjoaa 
mahdollisuuden muun muas-
sa kuljetusalan sekä myynnin 
ja sisustuksen opintoihin. Ko-
kemäellä on puutarhaoppilai-
tos ja Harjavallassa voi opis-
kella sosiaali- ja terveysalaa. 

Vaikka opiskeleminen ai-
kuisena saattaisi hiukan jän-
nittää, kannustaa Kajala kyp-
sempäänkin ikään ehtineitä 
koulun penkille. ”Mikäli opis-
kelijalla on voimassaoleva työ-

suhde, hän voi hakea opinto-
vapaata. Opintovapaalla voi 
saada aikuiskoulutustukea, jo-
ka on varsin kohtuullinen.”

Myös opintojen monimuo-
toisuus helpottaa. ”Monimuo-
to-opinnot, eli esimerkik-
si verkko-opiskelu taas mah-
dollistaa sen, että koulutus 
on mahdollista hankkia työn 
ohessa.”

”Voin suositella”
Ammatinvalintapsykologi 
Niina Kajala osaa eläytyä ai-
kuisopiskelijan rooliin erityi-
sen hyvin, sillä hänellä itsel-
läänkin on takanaan aikuisel-
la iällä suoritettuja opintoja. 
Kajala kertoo työskennelleen-
sä 14 vuotta työhallinnossa ja 
koulutusneuvojana 10 vuotta. 
Neljänkympin korvalla hän 
alkoi miettiä tulevaisuuttaan 
ja sitä, että työvuosia on vielä 
jäljellä. ”Olin opiskellut aiem-
min psykologiaa yliopistos-
sa, joten päätin viedä opintoni 
loppuun. Opiskelu kesti kaik-
kinensa kolme vuotta, jois-
ta pienen osan olin opintova-
paalla. Loput opinnot suo-
ritin työn ohessa. Menetel-
mät olivat muuttuneet jonkin 
verran vuosien varrella, mut-
ta opiskelu oli oikein hauskaa. 
Voin lämpimästi suositella ai-
kuisopiskelua kaikille”, Kajala 
hymyilee.

Niina Kajala työskentelee ammatinvalintapsykologina Kaakkois-Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistos-
sa. Hän ottaa asiakkaita vastaan Huittisissa ja Harjavallassa.

”Oma tehtäväni 

on esittää hyviä 

kysymyksiä.

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

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

AVOINNA ARK. 9-17, Kesälauantaisin suljettu

VAIHTOAUTO-
MYYNNIN 

KESÄTARJOUS!

SHOKKIHYVITYKSET 
1250€ TAI 1600€ TAI 2000€

Vaihtohyvitys pihaan ajetusta autostasi vaihdossa vähintään. 
Koskee 60 vaihtoauton erää!

Citroen C5 2,0 HDi SX 
Break AT 
221t -04 9.900

Toyota Corolla 1,6 
Terra 4ov 
196t -98 5.950

Fiat Punto 60 Dy-
namic 5d a/c 
54t -06 8.900

Toyota Hiace 2,4 TDsl 
4ov pitkä 
251t -00 9.950

Nissan Almera 1,5  
Visia 4-ov. Sedan, AC 
82t -07 12.950

Toyota Yaris verso 1,3 
VVT-i Linea Sol 5d 
215t -00 5.950

Skoda Fabia Combi 
1,4 Classic 50kW 
166t -03 6.500

Volvo S40 1,6 a/c 
173t -00 7.950

Toyota Avensis 1,6 
VVT-i Terra Liftback 
5d 187t -01 7.950

Volvo S80 2,4 170hv 
290t -99 8.900

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

KESÄN 

YKKÖSTARJOUKSET

CITROËN EDITION -SARJA

CITROËN C4 VTI 120 EDITION 17 997,14 €. Autoveroton svh 13 870 € + arvioitu autovero 

4 127,14 € CO2 -päästöllä 159 g/km + toimituskulut 600 € = 18 597,14 €. EU-keskikulutus 

6,7 l/100 km. VTi 120 Edition Automaatti 20 333 € ja HDi 110 Edition 20 596 € 

(sis. toim.kulut). Kuvan auto erikoisvarustein.

CITROËN C4 PICASSO VTI 120 EDITION  21 998,61 €. Autoveroton svh 16 560 € + arvioitu 

autovero 5 438,61 € CO
2
-päästöllä 174 g/km + toimituskulut 600 € = 22 598,61 €. 

EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. HDi 110 Edition 24 593 € (sis. toim.kulut). 

Kuvan auto erikoisvarustein.

www.fi at.fi 

Tarjous koskee 31.7.2010 mennessä tehtyjä uusia tilaussopimuksia. Punto Evo Torino 3-ovinen: arvioitu autovero 2.945,23 €, autoveroton hinta 
11.445,00 €, CO2-päästöt 139 g/km. Punto Evo Torino 5-ovinen: arvioitu autovero 3.070,39 €, autoveroton hinta 11.920,00 €, CO2-päästöt 139 g/km. 
Grande Punto: arvioitu autovero alk. 2.603,66 €, autoveroton hinta alk. 10.385,00 €, CO2-päästöt 135 g/km. Takuu 3 vuotta /100 000 km. Hintoihin 
lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan autossa erikoisvarustelu. Maahantuoja: AutoFennica Oy, Ristipellontie 5, Helsinki. Puh. 020 547 71.

Punto-malliston uusin tulokas Punto Evo kolme- tai viisiovisena, 1,4-litraisella bensiinimoottorilla nyt kesähintaan! Torino-varusteluun kuuluu mm. ilmastointi, kuusi 
turvatyynyä, ESP-ajonhallintajärjestelmä ja mäkilähtöavustin sekä CD/MP3-soitin. 

HUIKEA KESÄTARJOUS: PUNTO EVO TORINO 
-ERIKOISMALLI ERIKOISHINTAAN alk. 14.390 €

Tarjoukset voimassa 31.7.2010 asti. 
Tule ja koeaja nyt!

Kesätarjous: ilmastointi vain 150 €.
GRANDE PUNTO ACTUAL 1.2 65 HV ALK. 12.990 €

  Viikon vinkeä
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  Sastamalan 
päiväkotien ruokalista

Ma 5.7.
Aamupala: Vehnähiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Lanttu-possukastike, perunat, kurkkusalaatti
Välipala: Suolainen leivonnainen

Ti 6.7.
Aamupala: Grahampuuro, tuorepala
Lounas: Italiankeitto, ruisleipä, tuorepala
Päivällinen: Hedelmäsalaatti, voileipäkeksi

Ke 7.7.
Aamupala: Talon puuro, tuorepala
Lounas: Uunikala, keit.perunat, punajuurisalaatti
Välipala: Mangokiisseli, tuore leipä

To 8.7.
Aamupala: Ruishiutalevelli, leipä, leikkele, tuorepala
Lounas: Broilerpasta, mustaherukka-punakaalisalaatti
Välipala: Vatkattu puuro

Pe 9.7.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Lihakeitto, ruisleipä, tuorepala
Välipala: Rahka

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.

Etelä-Satakunnan 
autoteknillinen yhdistys teki 
kevätmatkan Opelin tehtaalle
Teksti: Heikki Parri
 Kuvat: Matti 
 Tihveräinen

Lauantaina 15. toukokuuta 
lähti Ryanairin lento Pirkka-
lasta  kohti  Frankfurt- Hah-
nia vieden mukanaan 35 Ete-
lä-Satakunnan autoteknillisen 
yhdistyksen kevätmatkalaista. 
Kentällä oli bussi ja oppaam-

me Riitta Sengebusch vastassa. 
Kenttäselvitysten jälkeen jat-
koimme matkaamme Moselin 
varteen pieneen Löffi  n kylään. 
Majoituimme hotelli Landha-
us Krähennestiin. 

Sunnuntaina aamiaisen jäl-
keen lähdimme bussilla tu-
tustumaan keskiaikaiseen lin-
naan Burg Eltziin. Linnakier-
roksella oli paikallinen opas-

tus, jonka Riitta tulkkasi. Elzin 
linnaa ei ole vallattu tai tuhot-
tu, ja se on aina ollut saman 
suvun hallussa. Linnan ra-
kennustyöt kestivät kaikkiaan 
yli 500 vuotta. Lopputulos oli 
näyttävä tornien ja erkkerien 
yhdistelmä – tyylisekoitus ro-
maanisesta varhaisbarokkiin. 
Eltzin linna on jyhkeä, mah-
tava ja synkkäkin. Se seisoo 
kukkulalla, mutta notkelmas-
sa, havuvaltaisen metsän pii-
rittämänä.

Mahtavan linnavierailun 
jälkeen ajoimme pieneen Sen-

heimin viinikylään. Vierailim-
me Schlagkampin viinitilalla 
tutustuen tilan toimintaan ja 
sen viinimuseoon. Tilan isän-
tä Andreas Schlagkamp jat-
kaa viiniperinteitä jo yhden-
nessätoista sukupolvessa. Pää-
tuotteenaan hänellä on ”va-
koinen kuningatar,” Riesling 
viiniköynnösten ehdoton yk-
könen. Tilalla myös maiste-
limme viinilaatuja ja söimme 
kevyen lounaan.

Viinitilavierailun  jälkeen 
ajelimme Moselin ranto-
ja kohti Cochemin kaupun-

kia. Moselin seutua sanotaan 
Euroopan kauneimmaksi jo-
kiseuduksi, täällä muinaiset 
roomalaiset 2000 vuotta sitten 
aloittivat viiniviljelyn. Coche-
min valtakunnanlinna ja mo-

ESATYN-viiri luovutettiin Opelin tehtaalla. 

  Myydään
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sataedu.fi

Kohderyhmänä on tulkkauksesta kiinnostuneet, 
joilla on sujuva, väh. taitotasoa 4 (YKI) vastaa-
va kielitaito suomen kielessä, sujuva kielitaito 
toisessa työkielessä, hyvät viestintätiedot ja 
soveltuvuus tulkin ammattiin. Tavoitteena on 
koulutuksen aikana suorittaa näyttötutkintona 
asioimistulkin ammattitutkinto. Koulutus 
kestää n. 14 kk. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi 
joka toinen viikko.

Koulutukseen haetaan palautamalla täytet-
ty hakulomake ja kopiot todistuksista viim. 
6.8.2010 osoitteella: Satakunnan aikuiskoulu-
tuskeskus, PL 3, 32701 Huittinen.

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus järjestää monimuoto koulutuksena 
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Huittisissa

ASIOIMISTULKKI 
23.8.2010 alkaen

SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen
p. 040 199 4800

Lisätiedot ja hakulomakkeet:
Kouluttaja Ari Tabell p. 040 199 4871 tai 
www.sataedu.fi/asioimistulkki 

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 2.7.

Viime arvonnassa onni suosi Ollia.

Palkinnon lahjoittaa:
Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

     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 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 Ajan-
kohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 
Tänään keskiviikkona. 14.30 Totta vai 
tarua -kilpailu. Soita numeroon 0700-
94433. 15.05 Iltapäivän iskelmäkaru-
selli. 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. Muisto-

jen sävelet 20.00 ja 2.00. Musamylly soi 
läpi yön.

Torstai 1.7.Torstai 1.7.
Aaro, Aaron

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Mantan 
aamupala. 9.05 Aamupäivän biisipaketti. 
11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Keski-
päivän sävelet. 13.05 Levylämpimäisiä. 
14.05 Tänään torstaina. 15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 
17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 

Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. Musamylly 
soi läpi yön.

Perjantai 2.7.Perjantai 2.7.
Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, 

Maiju, Riia, Maaria, Maikki, 
Kukka-Maaria

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Tur-
pakäräjät. Numero studioon 0700-94433. 
Lähetykseen soittaneiden kesken arvo-
taan palkinto. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05-11.00 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen uutisia. 
12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 Radio 
Top 20. Paikallisradioiden soitetuimmat 

levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 15.05 
Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00 Muistojen sävelet. 
Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja paikalli-
suutiset. 20.00 Belairin penkillä. Studiossa 
Aulikki. Numero lähetykseen 0700-94433. 
Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 3.7.Lauantai 3.7.
Arvo

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuharta-
us. 8.30-8.40 Tuokio tenaville. 9.05 Radio 
Top 20. 10.05 Aamupäivän säveliä. 11.05 
Viikon varrelta. 13.05 Lauantailevyt. 15.00 
Lääketieteen uutisten viikkokooste. 16.00 
Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi tanssii. 
18.05 Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 20.05 
Radio Top 20. 21.05 Muistojen sävelet. 
22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 4.7.Sunnuntai 4.7.
Ulla, Ulpu

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

Maanantai 5.7.Maanantai 5.7.
Unto, Untamo

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Man-
tan aamupala. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän biisi-
paketti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. Pai-

kallisradioiden Top 20 -listalle pyrkivät 
esittäytyvät. 14.05 Tänään maanantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 
20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 6.7.Tiistai 6.7.
Eino Leinon päivä

runon ja suven päivä
Esa, Esaias

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 7.7.Keskiviikko 7.7.
Klaus, Launo

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.

PÄÄSYLIPPUPAKETTI 2:lle perheelle
Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyyn

Th ermiSol Eriste 
-tulosyksikkö
Tradenomi Tommi Palomä-
ki on nimitetty 3.5.2010 alka-

  Nimityksiä ThermiSol Oy:ssä

Rakennusmestari Ari Halla-
aho on nimitetty Th ermiSol 

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri Marko Nieminen 
on nimitetty 16.11.2009 alkaen Teollisuusasiakas –tuotelin-
jan tuotelinjapäälliköksi. 
Marko Nieminen on työskennellyt aikaisemmin Patria Land 
& Armament Oy:ssä paikallisvalmistuksen johtajana.

Marko Niemisen asemapaikka on Sastamalan tehdas. 
Hän raportoi Eristeen myynti- ja markkinointijohtaja Tom-
mi Palomäelle.

Laskentatoimen merkonomi 
Sari Heikkilä on nimitetty 
10.5.2010 alkaen myyntiassis-
tentiksi Th ermiSol Eriste-tu-
losyksikön asiakaspalveluun 
Sastamalan tehtaalle.

Sari Heikkilä on työsken-
nellyt aikaisemmin Sulzer 

Pumps Finland Oy:ssä Mäntässä vientikoordinaattorina 
noin 15 vuoden ajan.

Th ermiSol Elementti –tulosyksikkö

DI Petri Ääri on nimitetty 1.6.2010 alkaen Th ermiSol Ele-
mentti –tulosyksikön kehitys- ja suunnittelupäälliköksi. 

Petri Ääri on työskennellyt aikaisemmin Fiskars Oy:n In-
han tehtailla tuotekehityspäällikkönä ja Patria-konsernissa 
projektinhoitotehtävissä.

Petri Äärin asemapaikka on Sastamalan tehdas. Hän ra-
portoi tulosyksikön johtaja Mika Nurmiselle.

en Th ermiSol Eriste –tulosyk-
sikön myynti- ja markkinoin-
tijohtajaksi. 

Hän on työskennellyt ai-
kaisemmin vuodesta 2007 
Huurre Finland Oy:ssä tulos-
vastuullisena myyntipäällik-
könä vastuullaan mm. kau-
pan kylmätilarakentamisen 
ja kylmäkalusteiden projek-
tiliiketoiminta ja sitä ennen 
8 vuotta kauppiaana/yrittä-
jänä Spar Market Upassa Sei-
näjoella.

Tommi Palomäen asema-
paikka on Sastamalan tehdas. 
Hän raportoi Eristeen tulosyk-
sikön johtaja (oto) Urpo Sal-
miselle.

Eristeet –tulosyksikön Raken-
nuseristeet -tuotelinjan tuote-
linjapäälliköksi 1.3.2010 alka-
en. Hän on tullut Th ermiSol 
Oy:n palvelukseen 17.8.2009 
aluemyyntipäälliköksi. 

Ari Halla-aho on työsken-
nellyt aikaisemmin Kalajoen 
Teollisuuseristys Oy:n alue-
päällikkönä ja sitä ennen eri 
myyntitehtävissä Rautaruuk-
ki Oyj:ssä. 

Ari Halla-ahon asemapaik-
ka on Sastamalan tehdas. Hän 
raportoi Eristeen myynti- ja 
markkinointijohtaja Tommi 
Palomäelle.

net muut linnat ja linnan rau-
niot antavat hohtonsa Mose-
lille.

Opelin tehtaalle ja 
Mainzin kaupunkiin 
Maanantaina 17.5. suunta-
simme Rüsselsheimiin Opelin 
tehtaalle sekä Mainzin kau-
punkiin. Meitä odotti opas-
tettu kierros Opelin kokoon-
panotehtaalla ja vierailu Old-
timer - museossa. 

Opel, alkuperäiseltä ni-
meltään Adam Opel GmbH, 
on saksalainen autovalmista-
ja. Tämä Adam Opelin pe-
rustama yhtiö aloitti liike-
toimintansa 21. tammikuu-
ta 1863 tuottamalla kodin ta-
varoita, kuten ompelukoneita. 
Autojen valmistus aloitettiin 
vuonna 

1898 Opel Lutzmann –ni-
mellä. Vuodesta 1929 Opel 
on ollut osa General Motors-
sia. Opel on GM:n päämerkki 
Euroopassa. Opelia myydään 
myös Englannissa Vauxhalli-
na. Yhtiön pääkonttori sijait-
see Russelsheimissä, lisäksi on 
tehtaita Bochumissa ja Eisena-
chissa. Myös Suomessa on val-
mistettu Opel Calibraa vuosi-
na 1991 – 1997. 

Meidän vierailumme Rus-
selshein tehtaalla alkoi Opel 
Foorumilta, paikasta jossa 
uudet mallit ovat esillä se-
kä ensimmäinen Opel Kapi-
tan vuodelta 1952. Tehtaalla 
työskentelee kaikkiaan lähes 
15  000 työntekijää kahdessa 
vuorossa. 

Autoja valmistuu 400 kpl./
vuoro ja tällä tehtaalla val-
mistetaan ainoastaan Opel 
Insigniaa. 

Foorumilta siirryimme en-
sin katsomaan fi lmin tehtaan 
toiminnasta ja sen jälkeen 
matkasimme bussilla prässää-
möön, jossa näimme korituo-
tannon alkuvaiheet. Tämän 
jälkeen tutustuimme alustan 
ja korin kokoonpanoon ja sii-
tä edelleen lopputuotantoon. 
Viimeksi kävimme myös Old-
timer –museossa, jossa olivat 
käsillä kaikki Opelin valmis-
tetut mallit.

Opelilta jatkoimme koh-
ti Mainzin kaupunkia, jossa 
osa ryhmästämme teki ostok-
sia. Teimme kävelykierroksen 
vanhassa kaupungissa ja vie-
railimme St. Stephanin kirkos-
sa, jossa hienona nähtävyyte-
nä ovat taiteilija Marc Chaga-
lin luomat vaikuttavat siniset 
ikkunat. 

Maanantai-illan vietimme 
yhteisellä aterialla hotellissa ja 
muistelimme edellisten päivi-
en tapahtumia. Tiistaina aa-
mupäivällä lähdimme koh-
ti Hahnin kenttää, josta Ry-
anair meidät jälleen kuljetti 
kohti kotia. Neljän päivän ai-
kana näimme paljon ja paljon 
jäi mukavia muistoja Moselil-
ta ja sen ympäristöstä. 

  Sekalaista   Huutokaupat

  Vuokralle 
tarjotaan

  Koulut ja kurssit

Kaupunki varasi tontin 
Tyrväänkylästä Polarsetille 

 Alueviesti

Sastamalan kaupungin-
hallitus hyväksyi Polarset 
Oy:n varaushakemuksen 
Tyrväänkylän kylän Sam-
polan tilan 14 904 neliö-
metrin suuruisesta määrä-
alasta, josta muodostetaan 
teollisuus- ja varastoraken-
nusten tontti Tyrvään kau-
punginosan kortteliin 6. 

Tontti myydään vajalla 30 
000 eurolla.

Yrityksen päätoimialat 
ovat maa- ja vesirakenta-
minen, kunnossapito sekä  
maantiekuljetukset.

Sen tarkoituksena on ra-
kentaa raskaan kaluston 
huolto -ja pesuhalli, työn-
tekijöiden sosiaalitilat, toi-
mistotilat sekä mahdolli-
sesti pienehkö edustustila. 

Tarkoituksena on jättää 
valmiudet tilojen laajenta-
miselle tarpeiden kasvaes-
sa. 

Lisäksi tontille olisi tar-
koitus rakentaa kylmää va-
rastotilaa kaluston sekä tar-
vikkeiden varastointiin. 

Alustava suunnitelma 
varsinaisten rakennustöi-
den aloittamiselle on ensi 
vuoden kesäkausi.

A L U E E N S A
K A T T A V I N



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

Aarre Kukkurissa

Tällä kirjoituksella on yksi ta-
voite. Toivon, että mahdol-
lisimman moni tämän jutun 
luettuaan tekisi retken Sas-
tamalan kaupungin yhteen 
aarteeseen: Kukkuriin. Sin-
ne kannattaa mennä nyt, en-
nen kuin moottorisahat alka-
vat siellä soimaan.  

Juuri nyt Tampereentien ja 
rannan välinen metsä on kuin 
Seitsemisen ja Helvetinjärven 
kansallispuistoissa. Se on täyn-
nä villiä metsää, naavaparto-
ja, sammaleita vihreän kaikissa 
sävyissä. Se on metsä, jossa as-
kel väkisinkin hiljenee kaune-

uden vuoksi. Paikka, jossa voi-
si kuvitella satujen syntyvän. 
Patakalliolla on luonnon oma 
pikkuinen hiekkaranta, jossa 
voi käydä uimassa. Sieltä kie-
murtelee polku aivan rannan 
tuntumassa Iisaan asti ja mai-
semat ovat hulppeat. 

Minusta on surullista, et-
tä niin harvat ovat ymmärtä-
neet mikä helmi on aivan kau-
punkimme rajojen sisäpuo-
lella. Jos saisin päättää, teki-
sin kaupunkimme ihanista 
kävelypaikoista oman käve-
lyreittikartaston. Ensimmäi-
senä siihen kuuluisi juuri tuo 

Vehmaanniemen ja Kukku-
rin alue.  Liittäisin siihen li-
säksi muutkin rannat ja Lie-
koveden ympäri kulkevat pa-
tovallit, Rudolf Koivun tien se-
kä kenties Narvantien. 

Missä se Kukkuri oikein siis 
on? Sinne pääsee kulkemaan 
esimerkiksi Tampereentieltä 
Ikalankadun kohdalta tai en-
nen Villinkatua sinisen talon 
kohdalta. Kukkurissa risteilee 
polkuja siellä täällä. Eksymään 
ei pääse, sillä Kukkuri  sijaitsee 
Rautaveden ja Tampereentien 
välissä. Tavataan Kukkurissa!

Eveliina Rožnovski

Kaunis Kaalisaari – Vammalan Helmi
Todella hienoa, että Kaalisaa-
ren hyppytornin edusta ruo-
pattiin. Nuoriso viihtyy ja 
vanhemmilla ihmisillä riittää 
hauskaa heidän kustannuksel-
laan. Harmillista vain, että jot-
kut nuivat ihmiset porasivat 
lehdistössä sen reilun kolmen-
kymmenentuhannen euron 
perään. Päätöshän oli kaupun-
kilaisten valitseman valtuuston 
tekemä ja lainvoimainen.

Mutta, mutta… sitten pää-
sivät asialle kaupungin ”puu-

tarhainsinöörit”, siis henkilöt 
joiden palkan me maksam-
me. Onhan tosi, puistoaluei-
ta pitää hoitaa ja lahoamassa 
olevat sekä veteen kaatumassa 
olevat puut pitää poistaa. Tä-
män toimenpiteen voisi ajoit-
taa hieman paremmin. Kysyn-
kin asiasta päättäneiltä, MIK-
SI JUURI JUHANNUKSEN 
ALLA?

Tapasimme Kaalisaaren 
matonpesupaikalla useita kau-
punkilaisia, jotka olivat tyr-

mistyneitä näkemäänsä. Sii-
votkaa Kaalisaari, putsatkaa 
penkkien ympäristö ja ulkoi-
lutiet. Kauniiseen Vamma-
laamme on tulevana viikon-
loppuna tulossa paljon vierai-
lijoita, onhan tulossa Vanhan 
kirjallisuuden päivät, ihmisiä 
jotka ymmärtävät luontoa ja 
kauneutta.

Eläköön Kaunis Kaalisaari, 
kaupunkilaisten paratiisi.

Jarmo Järvinen

Murrosikäisten oikeudet ja naapurisopu
Naapurilähiössä on mukavaa. 
Naapurista ei tarvitse välit-
tää, kun naapurit huolehtivat 
vain omista asioistaan. Kaikki 
on hyvin, kun et näe, kuule tai 
tiedä naapureistasi - ainakaan 
ongelmista. 

14-16-vuotiaiden bileet ha-
vahduttavat naapurit. Bileää-
net kohoavat ja naapurisopu 
menee metelin myötä. Ehkä 
alaikäisillä on oikeus ja lupa 
juhlia koko tontilla. Kaikilla 
on kalja- tai siideripullo kä-
dessä. Myös naapurit haluai-
sivat olla rauhassa pihoissaan 
ja kodeissaan? Laki sanoo yh-
tä, naapurisopu toista ja jär-
ki puntaroi, mitä pitäisi tehdä.

Virkavalta saapuu ja pullot 
katoavat. Kun virkavalta työs-
kentelee, niin osa nuorista läh-
tee kotiin vanhempiensa kyy-
dissä. Näkyvillä olevat juo-
mat menevät viemäriin. Jokin 
on pielessä, kun kaksi pitkä-

hiuksista ”blondia” heiluttelee 
keskisormea naapuria koh-
ti. Alaikäisten ja talon omis-
tajan mielestä asian voi hoitaa 
myös toisin. Ei virkavaltaa tar-
vita, kun bileet ovat kai luval-
liset ja alkoholia saa lisää po-
liisin mentyä. Poliisi lähtee ja 
osa porukasta juo aidan taka-
na ja siirtyy sisälle. Sulkeeko 
paikalle tullut vanhempi ta-
lon verhojen lisäksi myös sil-
mänsä?

Toinen esimerkki koskee 
10-14-vuotiaita, joille van-
hemmat ostavat mopon tai 
skootterin, jotta nuori eh-
tii harjoitella ajopelin käyttöä 
ennen oikeata ikää. Vanhempi 
sanoo: ”Annan ajoluvan. Ajele 
kotitiellä ja ota kaveri kyytiin. 
On turvallista ja hyvä ajaa, 
kun apu on lähellä. Kypärä on 
turha tällä tiellä.” 

Vanhempi jatkaa vielä:  ”Ei 
kukaan puutu asioihin. Naa-

purin T ja T tekivät samaa 
vuosi sitten keväällä ja nyt ke-
sällä. Pöljä on se, joka jotain 
sanoo tai puuttuu asiaan.” Vie-
reinen naapuri (siis toisen isä) 
nyökyttelee hyväksyvästi pää-
tään.

Kommenteista arvaa, et-
tä jos uskaltaa sanoa jota-
kin, niin ohjeeksi käsketään 
katsoa peiliin ja miettiä, mil-
lä oikeudella puuttuu tois-
ten asioihin. Mikä olet kas-
vattamaan ja ohjaamaan toi-
sia? Naapuri saa ikävän ihmi-
sen maineen, kun ei hyväksy 
kaikkea samoin kuin nämä 
naapurukset. Ehkä ajo-, bile- 
ja esimerkiksi rakettienam-
pumisluvan antaneille per-
heille jää ajatus, että ei väliä, 
kuka on oikeassa tai mitä la-
ki sanoo, kunhan lapset saa-
vat tehdä sitä, mihin (yleen-
sä) isät antavat luvan ja hy-
väksyntänsä. ”Lapsia täytyy 

ymmärtää ja antaa heidän ko-
keilla. Minä kannan vastuun 
lapsistani”, myhäilee toinen 
isä, kun kuulee keskustelun. 

Aikuisena ja naapurina on 
myös oikeus valita ja päät-
tää, mitä sallii itseltään, lap-
siltaan ja naapureiltaan. Asi-
oihin puuttuminen ei ole rii-
danhaastamista. Keijo Tahko-
kallion mukaan aikuisuudessa 
pitäisi olla jotakin tavoittele-
misen arvoista. Uskallatko si-
nä olla aikuinen, puuttua ja 
kieltää ajoissa, jotta vältytään 
turhilta onnettomuuksilta ja 
kuolemantapauksilta? Onnet-
tomuuden uhri voi olla lapsesi 
tai naapurin lapsi. Toisin ajat-
televa naapuriko on väärässä? 
Jos näin on, niin anteeksi, että 
on olemassa ns. huonoja naa-
pureita ja ikäviä ihmisiä.

Nimimerkki 
Mitä asia sulle kuuluu?

  Yleisöltä

Lisää lukijoiden kirjoituksia 
sivulla 28.



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 30.6.-3.7.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 2.7.Perjantai 2.7.Keskiviikko 30.6.Keskiviikko 30.6.

Lauantai 3.7.Lauantai 3.7.Torstai 1.7.Torstai 1.7.

10.30 Rykmentin tytär
12.45 Francon aika
16.10 Välimeren 
 historian aalloilla
16.40 Henkinen Eurooppamme

17.10 Aivomyrsky
17.40 Unohdetut keksijät
18.05 Ensimmäiset 
 australialaiset
19.00 Kymmenen käskyä

20.00 Mestarin siveltimestä
20.10 Maailman 
 tunnetuimmat kaupungit
21.00 Picasson seikkailut
22.48 Picasso - arvoitus

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki
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
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

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina 
 Madridissa
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.10 YLE News
11.15 Tie Avonleaan
12.05 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 Aleksis Kivi
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: 
 C.G.E. Mannerheim
19.00 Puutarhan lumoissa: 
 Pellolta pataan
19.30 Puutarhaunelmia
20.00 Kesäkirppis
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 Kuningas Alkoholi
21.35 Ryhmä Pullman
22.25 Naisten kokemaa
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Katkera tropiikki
00.05 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina 
 Madridissa
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Suuret Suomalaiset: 
 C.G.E. Mannerheim
13.30 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
13.40 Tosi tarina: 
 Tanssitunti
14.10 Kotikatsomo: 
 Seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden 
 Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Mossin tyttäret
19.30 Tuliportaat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Robert Altmanin 
 huonot vitsit
22.45 Terapiassa
23.15 Tv-uutiset
23.20 Jekyll (ja Hyde) (K15)
00.10 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 Avaruusvakoilijat
09.00 Tv-uutiset
09.05 Mennyttä etsimässä: 
 Teretulemast Soome
10.00 Tv-uutiset
10.05 Aikamatka texasilaiselle 
 karjatilalle
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: 
 Pakovarma eläintarha
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 Naisten etsivä-
 toimisto nro 1
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
22.00 Anna Pihl (K13)
22.45 Sano että rakastat (K15)
23.35 Poliisikomentaja 
 Blake (K15)
00.20 Uutisikkuna

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
15.06 Summeri
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)

06.50 Pikku Kakkonen
07.46 Neppajymykerho
07.54 Kaapo
08.18 Suolaa ja pippuria
08.29 Pertti ja Purtti
08.41 Betonin särkijät
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Summeri
10.57 Loma!
11.19 Summeri
11.25 H2O
11.50 Summeri
11.55 Eläinsairaala
12.25 Kultainen ja hopeinen 
 harmonikka 2010
13.15 Kultainen ja hopeinen 
 harmonikka 2010
14.10 Derrick
15.08 Summeri
15.10 Loma!
15.32 Summeri
15.39 H2O
16.03 Summeri
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Seitsemäs taivas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Primus Ikaalinen 2010
21.00 Satuhäät
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kadonneet
22.35 Eurodekkari: 
 Komisario Montalbano

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 Sydänmailla
12.45 Tanssikipinä
13.00 Primus Ikaalinen 2010
14.40 Kesärenki
14.50 Toinen minä: Eva Biaudet
15.00 Summeri
15.02 Loma!
15.24 Summeri
15.31 H2O
15.55 Summeri
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Postimies Pate
17.23 Pikku Kakkonen
17.55 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
19.00 Tv-uutiset
19.05 Alueellinen uutislähetys
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Nolojen tilanteiden mies
19.50 Läähätän ja läkähdyn
20.20 Kesärenki
20.30 Kätevä emäntä
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Sopranos (K15)
01.10 Kadonneet

07.45 Pikku Kakkonen
07.48 Saari
07.52 Pasin ja Kielon 
 valtakunta
08.05 Pikku traktori
08.16 Maikki ja pelottava Pontso
08.41 Hotelli Ulappa
08.55 Ariol
09.00 Galaxi
09.10 POPsis!
09.28 Mimun maailma
09.48 Operaatio Hurrikaani
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Meren ihmeellinen 
 elämä
10.30 Tartu Mikkiin
11.20 Peliuutiset
11.50 Paikallisuutiset
13.10 Miljoonavaillinki
14.50 Puutarhassa 
 tuoksuu ruoka
15.20 Hiihtäjien kesäkilpailu
16.10 V75-ravit
16.45 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
19.00 Tv-uutiset
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Tangomarkkinat 2010: 
 Semifi naalin satoa
19.20 Nolojen tilanteiden mies
19.50 Yleisurheilua: Seiväs- ja 
 moukarikarnevaalit
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Puolivälieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Totuus vai väärä tuomio?

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

08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
10.25 Makuja
10.45 Ostoskanava
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.20 Kesäristikko
14.55 Menestyksen takana: 
 Brandt - Otto Brandtin tie
15.50 Lääkärit
17.05 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
19.30 Kesä T.i.l.a.
20.00 Kurjat kuppilat USA
21.00 House
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Aina vaarassa
23.30 Freddyn 
 painajaiset 2 (K15)

09.15 EastEnders
10.25 Makuja
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.15 Kesäristikko
14.45 E! Forbes: Rikkaimmat 
 nuoret kuninkaalliset
15.45 Lääkärit
17.05 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
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Polttarit (K15)
00.35 Steven Seagal: 
 Amerikan seriffi  
01.05 Yhdestoista tunti

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
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 FUTIS+
12.00 Makuja
12.10 Poltettu horisontti 
 - Soile Yli-Mäyryn kuvat
12.40 Melody Gardot: 
 The Accidental Musician
13.35 Ostoskanava
13.45 Keskellä kesäpäivää
14.15 GoFinland.fi 
14.45 Keskellä kesäpäivää
15.25 Televisa
16.05 Lauantain perheleff a: 
 Samanthan ihmeellinen 
 loma
17.50 Marja Tyrni: 
 Suut makiaks!
17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.15 FUTIS+: MM 2010
19.30 Karpon parhaat
20.00 Kadonneen jäljillä
21.00 Pelikaanimuistio
21.55 Lotto ja Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Pelikaanimuistio
00.10 Tulosruutu
00.20 Tennistä: Wimbledon
01.20 Shark

06.00 Älypää-TV
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

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 Hullut japanilaiset
20.30 Hullut japanilaiset
20.57 Keno
21.00 Criminal Minds 
 - FBI-tutkijat
22.00 Toimintatorstai: Stealth 
 - näkymätön uhka (K15)
00.20 Nelosen uutiset
00.25 Nelosen sää
00.30 Frasier
01.00 Frasier

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 Talent USA
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Olimme 
 sotilaita (K15)
23.40 Nelosen uutiset
23.45 Nelosen sää
23.50 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.50 Elokuva: 
 Poliisipiiri B13 (K15)

09.00 Ilmailun maailma
09.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
09.45 Oprah
13.30 Eli Stone
14.30 Häähullut
15.30 Tanssin huipulle
16.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
16.45 Brittien Gladiaattorit
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Elokuva: Poika ja maski
20.57 Keno

21.00 Elokuva: Alfi e
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Masters of Horror (K15)
00.30 Elokuva: Real Cancun 
 - tulikuuma 
 kevätloma (K15)

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)
23.00 C.S.I.
23.55 Ashes To Ashes
01.00 Heroes
01.55 Modern Toss
02.25 Modern Toss
02.55 Sub chat

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 Viiden tähden hotelli

16.00 E! Tähtäimessä häät
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 Muodin huipulle
22.00 L-koodi
23.15 C.S.I.
00.10 Täyskäännös (K13)
00.45 Kaksi tuoppia, kiitos!
01.20 Kuolettava liitto
01.50 Ultimate Fighter (K15)

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
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

11.40 Ostos-tv
14.40 Baywatch
15.35 Sinkut saarella
16.35 Mad TV
17.30 Ben Stiller Show
18.00 Living Lahaina
18.30 Muodin huipulle -

  mallien silmin
19.00 Täydellinen muotikuva
20.00 Tosipaikka: 
 Vastakohtien Amerikka
21.00 Rimakauhua 
 ja rakkautta
22.00 Heroes

23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate 
 Fighter (K15)
00.50 Modern Toss
01.20 Petolliset
02.10 Erikoisjoukkue
03.10 Sub chat

16.25 Eurooppa rakentaa
16.55 Tiededokumentti: 

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

04.00 Teematieto
17.10 Ruokamatka Välimerellä

18.10 Kolmas ulottuvuus: 
 Erämaan naiset
19.15 1 Giant Leap 
 - Musiikkimatka 
 ihmisyyteen

19.40 Pieni moskeija preerialla
20.05 Unohdetut keksijät
20.30 Aivomyrsky
21.00 Tiededokumentti: 
 Rannikot

21.55 Kino: Sisarukset (K15)
23.40 Theroux’n
 vinksahtaneet 
 viikonloput
00.30 Teematieto

04.00 Teematieto
16.35 TV-arkiston kesäkeittiö

16.35 Possua nuotiolla
16.55 Ahvenesta haukeen
17.14Tarjottavaa yllätysvieraille
17.45 Maupassant: Adoptiopoika
18.45 Tunnetuimmat kaupungit

19.35 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
20.02 Ajattelen siis olen...
20.05 Historia: Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13)

21.00 Marilyn Koreassa
21.34 Nanook 
 - pakkasen poika
23.05 Täältä ikuisuuteen (K13)
23.45 Glastonbury

09.20 Japania Erinin kanssa
09.45 Tohtori Zivago

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 Nokia Missio
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
12.30 TV7 Israel News
12.40 Uusi Testamentti avautuu

13.40 Taiteilija kuvassa
13.55 Rajaton rakkaus
14.55 Benny Hinn
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo
17.00 Israel Art
17.15 Taiteilija kuvassa
17.30 Café Raamattu
18.00 Ermot
18.30 Sanan ja runon tuoksua
19.00 Isännän pöydässä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.10 Avainmedian uutiset
20.30 Leo Meller ja ystävät

21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Peittämättömin kasvoin
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 Israel Art
01.15 Taiteilija kuvassa
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa

02.30 Isännän pöydässä
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus
03.40 Avainmedian uutiset
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Peittämättömin kasvoin
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
 Äideistä parhaan sain
09.00 Koulun jälkeen
 Ystävyys
09.30 Lentävä talo
10.00 Uudistunut työelämä
10.30 Benny Hinn
11.00 Yliluonnollista
11.30 Nokia Missio
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Gershon Nerelin Israel

12.40 Cantate!
13.10 Jumalan juoksutytöt
13.40 Pawson
14.30 Ritari vai luuseri 
 - haaste miehuuteen
15.15 Kirkkauden aika
15.30 Hillsong TV
16.00 Innoituksen lähteellä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Ruutupyhäkoulu
18.50 Anna kulkee 

 enkelin kanssa
19.00 Kaivo
19.30 Café Raamattu
20.00 Elämän sykkeessä
 -jumalanpalvelus
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Israel puhuu
21.40 Kuvaraamattu
23.35 Kulmakivi
23.55 Musiikkia
00.00 Elämän virta
00.30 Koputus
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 Elämän sykkeessä 
 -jumalanpalvelus
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Israel puhuu
05.10 Kuvaraamattu
07.05 Kulmakivi
07.25 Musiikkia
07.30 Elämän virta
08.00 Koputus

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

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Gershon Nerelin Israel
12.40 Peittämättömin kasvoin
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
17.00 Eliinan eväät
17.30 Koulun jälkeen
18.00 Lentävä talo

18.30 Uudistunut työelämä
19.00 Benny Hinn
19.30 Yliluonnollista
20.00 Nokia Missio
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Cantate!
21.40 Jumalan juoksutytöt
22.10 Pawson
23.00 Ritari vai luuseri 
23.45 Kirkkauden aika
00.00 Hillsong TV
00.30 Innoituksen lähteellä
01.00 Eliinan eväät

01.30 Koulun jälkeen
02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Nokia Missio
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Cantate!
05.10 Jumalan juoksutytöt
05.40 Pawson
06.30 Ritari vai luuseri
07.15 Kirkkauden aika
07.30 Hillsong TV
08.00 Innoituksen lähteellä

House
House MTV3-kanavalla torstaina 
1.7.2010 klo 21.00 jaksolla Rakkau-
desta hupsut. Nuori pari joutuu kes-
kelle ravintolaryöstöä. Vaimo kulje-
tetaan sairaalaan ryöstötilanteessa 
ilmenneiden hengitysvaikeuksien ja 
kovien mahakipujen takia. Pian myös 
aviomiehelle alkaa ilmetä samankal-
taisia oireita ja he molemmat joutu-
vat petipotilaiksi.

Taisteluplaneetta Galactica
Taisteluplaneetta Galactica Nelosella klo 23:50.
Tavallinen päivä. Päällikkö ja Cally ovat huoltamassa rikkinäistä 

ilmalukkoa, kun he jää-
vät ansaan. 
Amiraali Adaman 
mieleen tulvii vanhoja 
muistoja entisestä vai-
mostaan. 
Kuvassa Nicki Clyne 
(Cally).



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 4.-7.7.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 6.7.Tiistai 6.7.Sunnuntai 4.7.Sunnuntai 4.7.

Keskiviikko 7.7.Keskiviikko 7.7.Maanantai 5.7.Maanantai 5.7.

 Kirurgian historia
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
18.55 Lapset puhuvat

19.00 Kino Bergman: 
 Hiljaisuus (K13)
20.32 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
21.00 Punaisella matolla

21.55 Kino Scifi : 
 Tuntematon 
 maailma
23.20 Ensimmäinen piiri
00.05 Teematieto

08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Maatilan yö
09.00 Tv-uutiset
09.05 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus: 
 Kolmen vartin kirkko
10.45 Taikayö
11.00 Tv-uutiset
11.05 Mikä aika on Viipurissa?
12.30 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
12.45 Parhain terveisin, 
 Irene ja Vera
13.10 Apinaliiga
13.35 Terapiassa
14.50 Rauhoitettu: 
 Pähkinälehto
15.00 Rauhan asialla
15.30 Kuningas Alkoholi
16.00 Historiaa: Dollarin tarina
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 Urheiluruutu
21.10 Foylen sota
22.45 Aikamatka texasilaiselle 
 karjatilalle
23.40 Lucky Louie (K15)
00.00 Uutisikkuna

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: Luonto-
 kuvaajan matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 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 Pienten historia: 
 Lapsuus löytyy
19.00 Prisma: Onko 
 kasveilla älykkyyttä?
19.53 Ensyklopedia
20.00 Elämää Tanskan hovissa
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
10.35 Luontohetki: 
 Luontokuvaajan 
 matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Pienten historia: 
 Lapsuus löytyy
13.30 A-studio
14.00 Ihmiskunnan aarteita
14.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Pienten historia: 
 Leikki on lapsen työtä
19.00 Mennyttä etsimässä: 
 Hyvinvointivaltion loppu?
20.00 Tosi tarina: Aksel Berg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Rakastan sinua ikuisesti
22.50 Terapiassa
23.20 Tv-uutiset
23.25 Prisma: 
 Onko kasveilla 
 älykkyyttä?
00.15 Uutisikkuna

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Luontohetki: Luonto-
 kuvaajan matkassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Pienten historia: 
 Leikki on lapsen työtä
13.30 Valoa päähän
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 Pienten historia:
 Lapsen sota ja rauha
19.00 Historiaa: Stonehengen 
 parantavat kivet
19.50 Menestyjä
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: 
 Suuri jalkapallolahja

22.30 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Roperin lakiasiaintoimisto

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Mimi ja Kuku
08.06 Jessin kanssa
08.17 Disney esittää
08.43 Katinkontti
08.59 Galaxi
09.03 Late lammas
09.13 Betonin särkijät
09.25 Sutaistu sankari Roy
10.00 Alfred J. Kwak
10.25 Pieni runotyttö
11.15 Kuinka Villi 
 länsi hävitettiin
13.05 Luontokuvaaja vaarassa
13.25 Kesämielellä
13.55 Kauden parhaat maut
14.25 Sydänmailla
15.10 Robin Hood
15.55 Pat & Stan
16.00 Matkakassi
16.30 Toistaiseksi 
 tuntemattomasta syystä
17.00 Raviurheilua: 
 Suur-Hollola-ajo
17.45 Yleisurheilua: 
 Keihäskarnevaalit
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Kesäillan valssi
20.00 Ruusujen jälkeen
20.55 Ikimuistoinen: 
 Juice Leskinen
21.20 Ei vanhene koskaan
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Nora Roberts: 
 Rakkauden kuu (K15)
23.40 Sopranos (K15)

006.50 Pikku Kakkonen
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
11.55 Summeri
12.00 Yllätysvieraita
12.30 Kahden keikka
13.30 Ruusujen jälkeen
14.25 Meidän jengi
15.10 Summeri
15.12 Loma!
15.34 Summeri
15.41 H2O
16.05 Summeri
16.10 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Ensiaskeleita
18.05 Vuoristosairaala
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Kauden parhaat maut
19.50 Rosamunde Pilcher: 
 Kotiinpaluu
21.20 Kätevä emäntä
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Toistaiseksi 
 tuntemattomasta syystä
22.35 True Blood (K15)
23.30 Menneisyyden salaisuudet
00.30 Älä katso

06.50 Pikku Kakkonen
07.43 Neppajymykerho
07.52 Kaapo
08.16 HöpöHöpö
08.21 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
12.00 Läähätän ja läkähdyn
12.30 Kissahullun unelma
13.00 Ruusu ja kulkuri
14.40 Tuntematon Norja
15.10 Summeri
15.11 Loma!
15.34 Summeri
15.40 H2O
16.05 Summeri
16.10 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Lapsityrannit
20.00 Meidän jengi
20.50 Toinen minä: Aku Syrjä
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Välieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Välieräottelu
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 Komppanian neropatit
14.15 Norjalaiset muodinluojat
14.45 Pat & Stan
15.05 YleXGames
15.10 Summeri
15.12 Loma!
15.41 H2O
16.10 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 Matkalla Virossa
20.00 Seikkaillen: Albania
20.30 Elämäni eläimet
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Välieräottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Välieräottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Torchwood (K13)

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
08.20 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
12.35 Purjehdusta: 
 49er Grand Prix
13.05 Beach Volley 
 Weekly
13.35 Pilanpäiten
13.45 Leo
13.50 45min Special: 
 Prinsessa ja 
 gangsteri
14.50 Pakko olla IN
17.00 Koko sydämestä
17.55 National 
 Geographic: 
 Maanjäristyksen mahti
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Pitkä kuuma kesä
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. Miami
23.35 Tennistä: 
 Wimbledon
00.35 Rantakytät
01.35 Televisa
02.15 MTV3 Chat

09.15 EastEnders
10.25 Makuja
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.20 Pitkä kuuma kesä
15.45 Lääkärit
17.05 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
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

09.15 EastEnders
10.25 Makuja
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.50 Tuomioja ja Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
15.20 Jokakoti.fi 
15.50 Lääkärit
17.05 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

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
14.20 Kesäristikko
14.50 Top Gear
15.50 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 Chez Jouni
20.00 45min Special: 
 Kuninkaalliset 
 skandaalit
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

09.00 Unitupa
09.30 Kotiäidistä uraäidiksi
10.30 Animal Planet: 
 Oppia eläimiltä
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
12.40 Frasier
14.40 Good Wife
15.35 Stylista
16.35 Elokuva: Kesän sävelet
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Pelkokerroin UK
20.00 Wipeout

20.57 Keno
21.00 Elokuva: Flawless 
 - virheetön suunnitelma
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Kenraali Pancho & Pojat 
 Pohjoiskalotilla
23.50 Criminal Minds
 - FBI-tutkijat

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
20.40 Vaaleanpunainen 
 pantteri
20.57 Keno
21.00 Good Wife
22.00 Damages
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Swingtown

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 Brittien Huippumalli 
 haussa
20.00 Hurja remontti
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat
22.00 4D: Himohamstraajat
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Rooma (K15)
00.40 Navigare

14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Echo 

Beachin 
kulis-
seis-
sa

15.25 Echo Beach
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 Brittien Huippumalli 
 haussa
20.00 Unelmien poikamies
20.57 Keno
21.00 Kylmäverisesti sinun
22.05 Big Love
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Frasier
23.50 Rooma (K15)
00.55 Ostosruutu

06.00 Sub chat
10.30 Ostos-tv

13.30 Kyttäkokelaat
14.00 Exterminators
14.30 Baywatch
15.25 Sinkut saarella
16.25 Täydellinen muotikuva
17.15 Viiden tähden hotelli
18.15 Top Chef

19.15 Muodin huipulle -
  mallien silmin
19.45 Rokkarille morsian
21.00 Star Wars Episodi I 
 - Pimeä uhka
23.40 Duudsonit (K15)
00.10 Tosipaikka: Rakastuin 

 nukkevauvaani
01.10 Julkkikset kuiville
02.05 Yli synkän virran
03.00 Tähtiportti
03.50 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision
04.50 Se Oikea

06.00 Sub chat
08.30 Bakugan

08.55 Hannah Montana
09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
15.10 Xena
16.00 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 Wimbledon
23.05 Terminator: Sarah 

 Connorin aikakirjat
00.00 Moonlight
00.55 Tosipaikka: Rakastuin 
 nukkevauvaani
01.50 Playboy-talon tytöt
02.20 Van Helsing: The London 
 Assignment

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
00.00 Duudsonit (K15)
00.30 Naisten murharyhmä
01.25 Genesis - tappajan 
 jäljillä (K15)
02.25 Erikoisjoukkue

006.00 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 Hinnasta viis
23.05 C.S.I.
00.00 Ashes To Ashes
01.05 Heroes
02.00 Modern Toss
02.30 Modern Toss
03.00 Sub chat

08.50 Elokuvamusiikin lumoissa
09.40 Maupassant: Isä ja poika

10.10 Morsian yllättää
11.20 TV-arkiston kesäkeittiö
11.20 Possua nuotiolla
11.40 Ahvenesta haukeen
11.59Tarjottavaa yllätysvieraille

12.30 Tohtori Faustus
13.34 Nanook - pakkasen poika
15.05 Rannikot
16.00 Minun elämäni
17.30 Marilyn Koreassa

18.00 Valamiesten ratkaisu
19.35 Ette voi aloittaa ilman minua
21.05 Mona Lisan kirous
22.00 Kymmenen käskyä
23.00 Muotinäytös huomenna!

04.00 Teematieto
16.55 Historia: Ensimmäiset 

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

19.50 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia
20.45 Joe Strummer
22.45 Theroux’n vinksahtaneet 
 viikonloput

23.35 Pieni moskeija preerialla
00.00 Kino Into: 
 Tänä yönä valtaan 
 ruumiisi (K15)
01.50 Teematieto

04.00 Teematieto
16.50 Välimeren 

 historian aalloilla
17.20 Henkinen 
 Eurooppamme
17.50 Francon aika 
 - näin sen koimme 

 (Cuéntame cómo pasó)
19.00 Japania Erinin kanssa
19.25 Viimeinen kesä
21.05 Historia: Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13)

22.00 TV-arkisto: Tangon taika
22.00 Tangoilta Satumaa
22.31 Lavatanssit
23.00 Tohtori Zivago
23.45 Teematieto

04.00 Teematieto
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 Elämän sykkeessä 
 -jumalanpalvelus
12.30 Gershon Nerelin Israel

12.40 Israel puhuu
13.10 Kuvaraamattu
15.05 Kulmakivi
15.25 Musiikkia
15.30 Elämän virta
16.00 Koputus
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous
18.30 Kirkko soi
19.35 Jumalan juoksupoika
19.55 Musiikkia

20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti 
 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Jumalan juoksutytöt
22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Uudistunut työelämä
23.00 Haastattelussa
23.30 Varustamo
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous 

02.00 Kirkko soi
03.05 Jumalan juoksupoika
03.25 Musiikkia
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti 
 avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Jumalan juoksutytöt
05.30 Marttyyrien ääni
06.00 Uudistunut työelämä
06.30 Haastattelussa
07.00 Varustamo
07.30 Derek Prince
08.00 Elämän sykkeessä

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus
09.30 Parantava rukous
10.00 Kirkko soi
11.05 Jumalan juoksupoika
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Jumalan juoksutytöt
13.30 Marttyyrien ääni

14.00 Uudistunut työelämä
14.30 Haastattelussa
15.00 Varustamo
15.30 Derek Prince
16.00 Elämän sykkeessä
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 Gershon Nerelin Israel

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
23.55 Pelastusrukous
00.00 Koulun jälkeen
00.30 Lentävä talo
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas
02.00 Reunalla
02.30 Käännekohta

03.00 One Way
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
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 Koulun jälkeen
08.00 Lentävä talo

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Hesseliuksen tarinoita
09.55 Hesseliuksen tarinoita
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Meritähti
11.30 7 päivää Israelissa
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Gershon Nerelin Israel

12.40 Tie on valmis!
13.10 Sytkäri
13.40 Tie, totuus ja elämä
14.10 Armon kalliolla
14.40 Syvällisesti Sinun
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 kaverit
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä

19.00 Iloa arkeen -Joyce Meyer
19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Uusi Testamentti avautuu
21.55 Sanan silta
22.25 Elämän sykkeessä
23.25 Benny Hinn
23.55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
00.25 Kaivo
00.55 Pelastusrukous
01.00 Nokia Missio
01.30 Panjo ja kaverit

01.40 Lasten kotipuu
02.00 Elämän sykkeessä
02.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
03.00 Innoituksen lähteellä
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Uusi Testamentti avautuu
05.25 Sanan silta
05.55 Elämän sykkeessä 
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 Gershon Nerelin Israel
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 Koulun jälkeen
16.00 Lentävä talo
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia
18.20 Hesseliuksen tarinoita
18.30 Elämän virta
19.00 Derek Prince

19.30 Meritähti
20.00 7 päivää Israelissa
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Tie on valmis!
21.40 Sytkäri
22.10 Tie, totuus ja elämä
22.40 Armon kalliolla
23.10 Syvällisesti Sinun
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 Meritähti
03.30 7 päivää Israelissa
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Tie on valmis!
05.10 Sytkäri
05.40 Tie, totuus ja elämä
06.10 Armon kalliolla
06.40 Syvällisesti Sinun
07.10 Ikuista rakkaus!
07.55 Parantava rukous 
08.25 Pelastusrukous

g o

Australian Huippumalli 

haussa 
Nelosella klo 19:00 Finaali. 
Finalistikaksikko pääsee näyt-
tämään kyntensä Australian 
muotiviikolla, jolla menesty-
minen tai epäonnistuminen voi 
ratkaista voittajan. Finaalin kulu-
essa tavataan uudelleen jo pudon-
neet kilpailijat, ja entinen kilpaui-
mari Ian Thorpe palkitsee katsojien 
suosikin. Ilta huipentuu Australian 
seuraavan huippumallin valintaan. 

Todistettavasti 

syyllinen
Todistettavasti syyllinen 
MTV3-kanavalla tiistaina 
6.7.2010 klo 21.00 jaksolla La-
vastusta. Etsivät alkavat tutkia 
vuonna 1999 kuolleen pojan 
kuolemaa. Tapaus lienee la-
vastettu itsemurhaksi. Kuvas-
sa etsivä Lilly Rush (Kathryn 
Morris).

14.4 25 Venäläinen Nanny
14.55 Echo 

Beachin
kulis-
seis-
sa
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 
5 ma klo 19. Kauvatsan AA srk-
talo, Kirkkot. 57 to klo 19. Ko-
kemäen AA Tulkkilantie 4 (terv. 
kesk. alakerta) pe klo 19. Autta-
va 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.

EL Vammalan yhdistys. EL 
Punkalaitumen yhdistys kutsuu 
kesäpäivän viettoon Punkalaitu-
men Särkkään ti 6.7. klo 12. Tar-
joilua, ohjelmaa, tanssia. Halli-
tuksen kokous Arvella Mäenky-
läntie 7 ma 12.7. klo 13. Terve-
tuloa.

EL Äetsän Yhdistys. EL Punka-
laitumen yhdistys kutsuu mei-
tä kesäpäivän viettoon Punka-
laitumen Särkkään ti 6.7. klo 12-
17.Aloituskahvien jälkeen päi-
vä jatkuu mukavalla ohjelmalla 
ja arvonnalla. Tanssin tahdit ta-
kaa Duo Kulkurit. Mennään-
pä viettämään kesäpäivää naa-
puriyhdistyksen kutsuille luon-
nonkauniiseen Särkkään omilla 
tai kimppakyydeillä.

Eläkeliiton Huittisten yhdis-
tys. Eläkeliiton Punkalaitumen 
yhdistys kutsuu meitä kesäpäi-
vän viettoon Punkalaitumen 
Särkkään ti 6.7. klo 12-17. Läh-
tö kimppakyydeillä Huittisten 
linja-autoasemalta klo 11. Tilai-
suus aloitetaan kahvitarjoiluil-
la, jonka jälkeen jatketaan mu-
kavalla ohjelmalla ja arvonnalla. 
Tanssin tahdit takaa Duo Kulku-
rit. Tervetuloa!

FC Kalakerho. Su 4.7. 3-seura-
ottelu Raumalla.

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys. Lauluilta Jylhänmaan toril-
la su 4.7. klo 18. Kahvia laulun 
lomassa. 30.7. menemme Ve-
sarannan kesäteatteriin katso-
maan Uittojätkien paluuta klo 
19 näytökseen. Varaa lippusi 
050-3086380 Tiinalta 19.7.men-
nessä. Kyläyhdistys maksaa mat-
kan. Lippu maksullinen.

Heinoon Nuorisoseura. Nuo-
risoseura järjestää kesäteatte-
rimatkan Vesarantaan su 18.7. 
Kappale on nimeltään ”Uittojät-
kien paluu”. Lauhamon auto tu-
lee Sastamalantietä ja kääntyy 
Riippilän tielle, josta lähdetään 
Heinoontietä klo 17.45 Vamma-
lan keskustan kautta Vesaran-
taan. Lipun hintaan sisältyy vä-
liajalla kahvit. 30 nopeinta mah-
tuu mukaan! Ilmoittaudu Sirkal-
le, p. 0400-531548, perjantaihin 
9.7. mennessä.

Honkolan asukasyhdistys. Pii-
an Kammari taas ke 7.7. klo 13 
alkaen. Rannassa jos paistaa, 
luetaan ja ollaan nuotion ympä-
rillä. Jos sataa ollaan kerhohuo-
neella ja laput mukaan. Molem-
missa tapauksissa nyyttikestit. 

Huittisten demarinaiset. Ko-
koontuminen 1.7. klo 18.30 kir-
jastolla. Suunnitellaan tulevia 
tapahtumia. Tervetuloa myös 
uudet Dorikset!

Huittisten eläkeläisyhdistys-
ten yhteistyötoimikunta ”He-
ly”. Salon matkalle to 1.7. läh-
tö asem. klo 8 Siwan kautta, 
matkalta mukaan. Lapin mat-
kalle 23.-28.8. Oulu-Levi majoi-
tus Alppitalossa 2 hh huoneis-
sa edulliseen hintaan kuuluu 
majoitus, ruokailu ravintolassa, 
matkat, kiertoajelut, aamiaiset. 
Tied. ja sitovat ilm. 15.7. menn. 
Pirkko p. 040-5230184.

Huittisten Seudun Hengitys-
yhdistys. Tänään 30.6. ei yh-
teispyöräilyä, olemme torilla klo 
17-20. Pyöräily jatkuu taas ko-
ko kesän 7.7. klo 18 Huhkolin-
nan edestä.

Huittisten seudun kehitys-
vammaisten tuki. Olemme 
mukana kirppispöydän kanssa 
ohjelmallisella Iltatorilla Huittis-
ten torilla 30.6. klo 17-20. Kaik-
ki mukaan kesäiseen tapahtu-
maan!

Huittisten Seudun Suomi-Vi-
ro-Seura. Vaasa-Pärnu-seu-
ra saapuu vieraaksemme sun-
nuntaina 18.7, yhteinen lounas 
Seurahuoneella klo 13, Huittis-
ten museo klo 15, kirkko klo 16 
ja Pitsipirtti klo 16.45. Suttilan 
Suviteatterissa Tahdotko nai-
misiin klo 18. Varaukset p. 044-
2576799 14.7. mennessä. Läh-
demme Porin teatteriin katso-
maan Pirjo Tuomisen kirjoitta-
maa Linda-näytelmää pe 10.9. 
Lähtö linja-autoasemalta klo 
17.30, näytös alkaa klo 19. Va-
raukset 15.8. mennessä p. 044-
2576799.

Huittisten vasemmistoliitto. 
Johtokunnan kokous kaupun-
gintalon kokoushuoneessa nro 
046 ti 29.6 klo 18.

Illon metsästysseura. Talkoot 
Nevassa 2.7. klo 17 alkaen. Teh-
dään klapeja, laitetaan kuivat 
liiteriin. Niitetään piharuohot, 
trimmerit mukaan. Nyt metsäs-
täjät talkoisiin! Makkaratarjoilu.

Kiikan kyläseura. Muistathan 
verannan avaus to 1.7. klo 9-12. 
Kahvia ja musiikkia! Tervetuloa!

Kiikan Riento. Kesän sarjakil-
pailut jatkuvat ke 30.6. klo 18.30 
Kiikan kentällä. Sarjat 5-7-9-11-
13-15-17-N/M.

Kutalan nuorisoseura. Sikahy-
vät Hytittömät suunnittelupala-
veri to 1.7. klo18.30 NS-talolla. 
Kaikki tervetulleita! Vielä tarvi-
taan lisää väkeä juhlien toteutta-
miseen, esim. ravintolaan tanssi-
en ajaksi Yhteydenotot ja lisätie-

toja Matti Ranta p. 0400-520455 
tai matti.ranta@kopteri.net

Lantulan seudun kyläyhdis-
tys. Huom! talkoot tämän vii-
kon perjantaina klo 13 alkaen 
pihan ja sisätilojen järjestelyä. 
Aarnen kerholaiset vanhempi-
neen laavulle polttopuita teke-
mään Aarnen johdolla. Makka-
raa ja limsaa tarjolla. Illalla savu-
sauna ja uintia Virrillä kaikille tal-
koolaisille.

Lauttakylän metallityövä-
en ao 190. Ao tarjoaa jäsenil-
leen kesäteatteri esityksen Sut-
tiilan Suviteatterissa (Punkalai-
tumentie 266, 32700 Huittinen) 
Tahdotko naimisiin esitykset: 9., 
14., 15., 16., 21., 22.7. klo 19 ja 
11.7., 25.7. klo 14 ja 18 yönäy-
tös 23.7. klo 22 sekä 15.8. klo 14 
Risto Ryti sali. Näytä jäsenkortti-
si kassalla! 

MLL Lavia. Kaikille avoimet 
perhekerhot Takamaan leikki-
puistossa tiistaisin klo 18-20 ja 
perjantaisin klo 11-13. Ei sateel-
la. Omat eväät mukaan. Lavia 
viikolla (ti 20.7. - la 24.7.) Kirp-
pis Rauhalasäätiötalossa. Vara-
ukset Vilma Peltovirta p. 050-
3066887 pe 16.7. mennessä. 
Kirpparitavarat otetaan vas-
taan ma 19.7. klo 19-20.30. Las-
ten Liikennekaupunki tapah-
tuma Lavian torilla ma 19.7. 
klo 16-19. Ajelu ilmaista.Puff et-
ti. Seuraa toimintaamme myös 
kotisivuiltamme:http://www.
mll-lavia.arkku.net

MLL Mouhijärvi. Kesän ajan äi-
dit ja lapset kokoontuvat vuoro-
viikoin keskiviikkoisin klo 10-12 
Häijään ja Pentinpuiston (Uot-
sola) leikkipuistoissa. Parilliset 
viikot Häijää. Parittomat Uot-
sola. Mukaan omat eväät ja le-
lut. Kesäretki Poriin su 18.7. läh-
tö 10.00, paluu n. 17.00. Maksul-
linen, alle 3 v. ilmaiseksi, lapsil-
le pieni yllätys. Ilmoittautumiset  
ma 14.6. alkaen klo 12-18. p. 
050-3482796/ Tarja. Lisätietoa 
yhdistyksen nettisivuilta. Terve-
tuloa mukaan!

Mouhijärven Eläkkeensaajat.
Menemme Satumaa Tango-mu-
sikaaliin la 10.7. Tyyskän bussi 
lähtee Tiisalantieltä klo 9.45 ja 
ajaa Porintietä Tervamäen kaut-
ta Uotsolaan, jossa klo 10, Häi-
jää klo 10.10. Matkalta mukaan.  
3-piirin Viking Isabella risteily 
27.-28.9. Ilm. 30.6. menn. Boc-
ciaa Uotsolan Koulun pihassa 
to 8.7. klo 16-.  Piirin Kesäjuhla 
Mäntässä to 5.8. Ilmoittautumi-
set 0400-774452.

Mouhijärven metsästysseura. 
Viimeiset ampumaradan kun-
nostustalkoo Paukkukorvessa 
la 3.7. klo 9. Maalaillaan, laite-
taan vesikouruja, sorastushom-
mia yms... Olisi mukava jos olisi 
kymmenkunta miestä paikalla.

Rekikosken kyläyhdistys. Ti 
6.7. klo 18 lähdetään Kylätalolta 
tiistaikerhon souturetkelle. Voit 
soutaa tai jäädä ”rannalle ruikut-

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 25 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Katriina Kruuti
Pirkkalasta

Oikea vastaus:
Huittisten Laatuauto.

Palkinto on noudettavissa
Huittisten Laatuautosta.

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.

tamaan!” Retken jälkeen tarjoi-
lua Kylätalolla. Tervetuloa kaikki!

SAK:n paikallisjärjestön jäsen-
osastot. Muista tarkistaa, että 
olette maksaneet tämän vuoden 
jäsenmaksunne paikallisjärjes-
tölle. Jos ei, maksakaa 2.7. menn.

Sarkia-seura. Perinteinen Sar-
kia-ilta pe 2.7. klo 20 Kinnalan 
Koukulla Sastamalan Kiikassa. 
Runokaraoke Sarkian runoja.

Sastamalan Sotaveteraanit. 
Retki Kustavi-Brändö 7.7. Muut-
tuneet lähtöajat (poistettu läh-
töpaikat, joista ei lähtijöitä): Kiik-
ka uimahalli klo 5, Teboil klo 5.20, 
srk-talo 5.25, linja-autoasema 
5.30. Jos tulee muualta autoon, 
otettava yhteys matkanjoht. p. 
5113315. Rudolfin keitaalle su 
11.7. klo 13 kutsuu Maila ja Pek-
ka Tilli jäseniämme perinteiseen 
kesätapahtumaan Petteri Tillin 
muistoksi. Mukana past. Jari Nur-
mi. Lohikeittoa ja kahvia. Autoili-
jat, tarjotkaa kuljetusapua!

SPR Ystävänpirtti. Avoinna ar-
kisin 10-15. Ma 5.7. klo 13 Yh-
teislaulua Anu Mattila laulattaa 
kansanlauluja. Ti 6.7. klo 13 Bin-
go! Ke 7.7. klo 13 Tietokilpailu. To 
8.7. klo 13 Keskustelu tuokio. Pe 
9.7. klo 13 Hengellinen tuokio. 

SPR. Hyvät ystävät -kerho: Ker-
hoiltaa grillauksen merkeissä 
vietetään ma 5.7. klo 17.30 alka-
en Leenan luona Kiikassa. Muista 
mukaan pussillinen aurinkoista 
mieltä ja säänmukainen vaatetus.

Stormin metsästysseura. Sau-
na lämpiää mökillä maanomis-
tajille ja seuran jäsenille Heinä-
kuulla maanantai-iltaisin.

SuPer Huittisten seudun ao.  
Lähtö Pyynikin kesäteatteriin 
7.7. Huittisten linja-autoasemal-
ta klo 16.15.

TSL:n Huittisten Seudun Opin-
tojärjestö, TSL:n Satakunnan 

Piiri. TSL järjestää ympäristöret-
ken Ouran saaristoon Merikarvi-
alle 24.7. klo 11-16. Ilm. Eino Lei-
nolle kesäkuun loppuun men-
nessä p. 0500-997820.

Tyrvää petanque. Kesäkuun 
kuukausikisa ke 30.6. klo 18 alk. 
Tervakalliolla, sateella hallilla. 
Tervetuloa. Vammala Open Ter-
vakalliolla 10.7. klo 10 alk.

Vammalan Eläkeläiset. Kesä-
tapaaminen 13.7. klo 12 alkaen 
Heinoon Aarikkarannassa. Arpa-
jaiset. Raision Seudun Eläkeläis-
ten kutsuille 5.8. klo 12 lähtijät, 
pikaiset ilm. kyydin järjestämistä 
varten Tuulalle p. 050-3775323.

Vammalan Invalidit. Nokialle 
kesäteatteriin lähtö to 1.7. klo 
17.15 linja-autoas., ajetaan Itse-
näisyydentietä Superille. Muu-
rinpohjalettuja torilla perjan-
taina. Saunailta Rantasaunal-
la pe 9.7., ilm. kirpparille pe 2.7. 
menn. 

Vammalan seudun taideyhdis-
tys. Yhdistyksen 50-vuotis- ja Tai-
dekirnun 10-vuotisjuhlanäytte-
ly Siilinrannassa Meijerintie 10, 
Mouhijärvellä 26.6.-23.7. Avoin-
na joka päivä 12-17. Tervetuloa 
katsomaan taiteilijaprofessori Os-
si Somman juryttämää näyttelyä.

Vammalan seudun Voima. Yu- 
harjoitukset keskuskentällä to 
1.7. klo 18-19.30.

Vammalan Venekerho. Ter-
vetuloa ranta/laituritalkoi-
siin Ekosaareen. Aloitamme la 
3.7. aamupäivällä ja jatkamme 
sunnuntaina. Lisät. Juha 050-
4030626, Veikko 0500-237088.

VaMP. Kontioon lähtijät! To-pe 
yön majoituspaikka Siikajoella, 
Törmälän matkailumaatila. Foo-
rumilta tarkemmat tiedot!

Vasemmistoliiton Sastama-
lan alueen kunnallisjärjestö. 
Vanhan Kirjallisuuden Päivil-

lä avauspuheenvuoron käyttää 
Claes Andersson pe 2.7. Häntä 
voit kuulla jazzin ja runojen tii-
moilta Äetsän Palokunnantalol-
la 2.7. klo 16 alkaen, osoite Äet-
säntie 329. Paikalla myös edus-
kuntavaali 2011 ehdokkaita. Va-
paa pääsy. Tervetuloa!

VUK. Onkikilpailu 3. pinnakisa 
to 1.7. Lähtö lukiolta klo 17.30. 
Neljäs pinnakisa ja VUK-FC:n ka-
lakerhon välinen seuraottelu to 
8.7. Kokoontuminen Vammalas-
sa kirjaston parkissa klo o17.30. 
Uistelijat: 2. Rautavesi-Cup su 
4.7. klo 15-20. Kipparikokous n. 
klo 14.30. Lähtö Siikasuolta.

Vähähaara-Seura. Kotiseutu-
talon ulkolavalla lauletaan ka-

raokea ja tanssitaan la 3.7. kel-
lo 19. Laulattajana Petri Rinne. 
Kaikki laulun ja tanssin ystävät 
mukaan! Maksullinen. Kesäkah-
vila kodalla pe-su kello 11-15 
elokuun alkuun asti. Myydään 
leivonnaisia myös mukaan. Pi-
hassa eläimiä edellisvuosien ta-
paan.

Äetsän Invalidit. Teatterimat-
kan reitti ja aikataulu 8.7. on 
seuraava: klo 14.40 Jussinpelto/
ent.Kuusisen kauppa, 14.50 Hei-
nimaantie, 15.03 Vihtari, 15.05 
Pehula, kerrostalot, 15.20 Kiik-
ka, länsitie, 15.20 Kiikan uima-
halli, 15.35 Vammala, väriaitta, 
15.40 Vammala la-asema, 15.45 
Vammas.

  Yleisöltä

Osuiko ja upposiko?
Viime viikon doping-kirjoi-
tukseeni viitaten, täytyy joi-
takin asioita vielä tarkentaa. 
Sain jonkin verran palautetta 
henkilökohtaisesti ja  ystävii-
ni otettiin myös yhteyttä jut-
tuun viitaten. Jotkut tahot läh-
tivät viemään keskustelua fa-
cebookiin ja muille internetin 
keskustelufoorumeille. Sieltä 
kautta tulivatkin vakavimmat 
kommentit tietooni, esim. et-
tä otsaani sopisi koristamaan 
9 mm reikä. 

No, näistä kommenteis-
ta täytyi tietysti ottaa yhteyt-
tä poliisiin. Pahimmat vies-
tit poistettiin palstoilta, mut-
ta niin kuin tiedämme sa-
mankaltaisista keskustelun 
avauksista netissä  on poiki-
nut tapahtumia, jotka ylittävät 
valtakunnallisenkin uutiskyn-
nyksen. 

Itse juttuhan ei ollut hyök-
käys ketään kohtaan, eikä sii-
nä todellakaan viitattu yhteen-
kään henkilöön. Jotkut vaan 
käsittivät asian niin ja lähtivät 
hakemaan hyväksyntää omil-
le toimilleen keskustelupals-
tojen kautta. En kirjoittele ni-
mimerkkien suojissa, enkä ole 
syyttänyt mistään ketään hen-
kilökohtaisesti.

Juttuni oli pelkästään puo-
lustuksen puheenvuoro sil-
le jatkuvalle mustamaalaami-

selle, jota käydään netissä do-
pingtestauksen piiriin kuu-
lumattomien toimesta. Esim. 
”seuratoiminnassa vaan har-
rastellaan eikä treenata ja siel-
lä pitää vaan olla  hauskaa”. 
”Todelliset lahjakkuudet nos-
tavat muissa liitoissa kuin Suo-
men Voimanostoliitossa ”. Eli 
selvennys tähän ensimmäi-
seen toteamukseen, että kun 
niin sanottu pro nostaja joka 
ei kuulu dopingtestauksen pii-
riin edustaa vain itseään eikä 
mitään seuraa. 

Niinpä niin, mistähän ne 
tulevaisuuden urheilijat nou-
sevat, jos ei seurojen juniori-
työstä. Kukaan tuskin junio-
rikäisenä tietää oman lajin-
sa saloja ja opi niitä netistä. 
Tarvitaan ryhmä vetäjiä jotka 
neuvovat ja opastavat oikeille 
urille. Esim. MaxPower Sasta-
malasta ja Huittisten voimai-
lijat ovat seuroja, joista löytyy 
asiantuntevaa valmennusta ja 
puhtaan urheilun täydellis-
tä kannatusta valmennusrin-
gistä.

Esim. voimanosto on yksi-
lölaji, mutta monesti sitä har-
joittelevat tarvitsevat treeni-
kaverien apua varmistamas-
sa raskaita nostoja, apua va-
rusteiden päälle pukemiseen 
yms.  Täytyyköhän paikka-
kunnan harrastelijoiden olla 

auttamatta näitä oman tien-
sä kulkijoita, jotka kuitenkin 
käyttävät paikkakunnan kun-
tosalia,  ei  heidän mukaansa 
harrastamiseen vaan.. ääh en 
tiedä mihin.

Toiseen kommenttiin lah-
jakkuuteen liittyen, miten kes-
kiverto nostaja, joka kärähtää 
SVNL:n kisoissa, muuttuu 
lahjakkaaksi siirtyessään  liit-
toon jossa ei ilmeisesti saa ol-
la mukavaa?

Tärkein esille tuomani asia 
kuitenkin  oli dopingtestauk-
sen puuttuminen muissa kuin 
SVNL:n  alaisissa kilpailussa. 
Mikään selitys ei poista sitä to-
siseikkaa, että myös tämän asi-
an takia tulosten vertailu ei ole 
tasavertaista eri liittojen välil-
lä. On myös tietenkin muita 
seikkoja joita pitää huomioida 
vertailuja tehdessään. 

SVNL-kilpailussa pitää 
esim. jalkakyykyn ala-asen-
nossa olla reiden yläpinta 
lonkkanivelen kohdalta alem-
pana kuin polven yläpinta. 
Joissain muissa liitoissa riit-
tää, että käydään vähän kyy-
kyssä ja käytetään moninker-
taisesta kankaasta rakenneltu-
ja tukevia varusteita. Jokainen 
voi koittaa ottaa kaverin rep-
puselkään ja kyykistyä reisi 
45 asteen kulmaan kireät far-
kut jalassa ja sen jälkeen men-
nä kyykkyyn verkkarit jalassa 
perä lattiaa koskettaen. Kumpi 
mahtaa olla helpompaa?

Sitten vielä siihen, että jot-
kut ovat tuoneet kirjoitukseni 
johdosta ajatuksenaan  nosta-
vansa allekirjoittanutta vastaan 
kunnianloukkaussyytteen. To-
ki näistä keskustelupalstoilta 
tallennetuista kommenteista 
oikeustoimia on tulossa, mut-
ta jokainen voi lukea Aluevies-
tissä 23.6 olevan kirjoituksen ja 
miettiä kenen kunniaa on lou-
kattu? 

En ole suunnannut edellistä 
kirjoitustani yhteenkään hen-
kilöön, puhuin yleisellä tasol-
la. Toisin kuin nettikirjoitte-
luissa tiedettiin kuka on leh-
tikirjoituksen takana ja siellä 
mentiin todellakin henkilö-
kohtaisuuksiin.

Allekirjoittaneen on väitet-
ty tehneen kirjoituksen kate-
udesta. Tämän kun kuulin oli 
pakko ottaa kiinni isosta ma-
hastani ja nauraa muutama 
minuutti. En ole todellakaan 
kateellinen kyseisille henki-
löille. En heidän tuloksilleen 
siellä toisessa liitossa, en hei-
dän ulkoisille olemuksilleen, 
en heidän yhteiskunnallisel-
le asemalleen enkä mihinkään 
mitä he edustavat. Ja jokaisen 
on edelleen elettävä  asumal-
laan paikkakunnalla, käytävä 
kaupassa, parturissa ja  töis-
sä, ei oikein voi muuttaa face-
bookiin asumaan..

Puheenjohtaja
Timo Kaasalainen

MaxPower

Viekkaudella kesäloman aikana!
Turun Seudun Vesi Oy:n on 
tehtävä Huittisten Takkulan 
kemiallisen vedenpuhdista-
mon tarkkailusuunnitelma, 
jossa määritetään jokiveden 
ja puhdistetun veden näyt-
teenottotiheydet ja veden laa-
tu. Suunnitelmaa ei ole esitet-
ty vielä julkisesti.

Lupaviranomainen on Var-
sinais-Suomen ELY-keskus 
Turusta, joka lähettää suun-
nitelman tiedoksiantokuulu-
tuksena Huittisten viralliselle 
ilmoitustaululle määräajaksi, 
jona aikana on mahdollisuus 
tehdä muistutuksia suunnitel-
maa vastaan. Kyseessähän on 
suunnitelma, joka määrittää, 
kuinka paljon Loimijokea saa 
Takkulan lietteillä saastuttaa ja 

minkälaista vettä maahan saa 
laskea Virttaankankaalla.

Nyt kun on loma-aika, 
Huittisten kaupungintalokin 
suljetaan viikoiksi. Silloin on 
viekasta pitää suunnitelmaa 
nähtävänä, kun sitä ei kukaan 
pääse edes katsomaan! Tätä 
temppua TSV Oy on käyttä-
nyt ennenkin. Asiaan liittyy, 
että V-S ELY-keskuksella ei ole 
varaa edes kuuluttaa siitä pai-
kallislehdissä! Tällaista viek-
kautta ei pitäisi saada järjestää 
näissä asioissa!

Huittislaisten tulisi nyt olla 
valppaana ja yhtenä rintama-
na käydä taistoon Loimijoen 
tahallista saastuttamista vas-
taan. Takkulastahan tulee hal-
kaisijaltaan 1,2 metrin jäteve-

siputki Punkalaitumenjoen ja 
Loimijoen risteykseen veden 
alle. Kun siitä aikansa laske-
taan lietettä jokeen, paikalle 
tulee liejusärkkä. Vesieliöt ei-
vät lietteen mukana lasketta-
vaa vedenpuhdistuskemikaa-
lia siedä. Tulee kalakuolemia.

On merkillistä, että Kanta-
Huittisten kaksi suurinta puo-
lueryhmää vain kumartelevat 
TSV Oy:n suuntaan, vaikka 
luonnonkatastrofi  on tekeillä 
Loimijokeen! Kuntalain 32 § 2 
mom määrää: Luottamushen-
kilön tulee edistää kunnan ja 
sen asukkaiden parasta. Siksi 
jokaisen huittislaisen tulisi ot-
taa asia puheeksi, miksi päät-
täjien on muka välttämätöntä 
kumartaa TSV Oy:n edessä?

Koko onnettomaan teko-
pohjavesihankkeeseen saadaan 
muutos vain vaikuttamalla te-
hokkaasti Turun kaupungin-
valtuustoon, joka 13.12.1999 te-
ki virhepäätöksen. Vain Turun 
valtuusto voi muuttaa hank-
keen suoraputkeksi, jossa edes 
Takkulaa ei käytetä ja jopkive-
si johdetaan suoraan Halisiin 
puhdistettavaksi. Tässä tarkoi-
tuksessa järjestetään suuri mie-
lenosoitus Turussa ma 30. elo-
kuuta klo 17, jolloin kaupungin-
valtuusto kokoontuu seuraavan 
kerran kaupungintalolla, Aura-
katu 2 klo 18. On varmaa, et-
tä monituhantinen väenpaljo-
us herättää Turun kaupungin-
valtuuston ja vesihanke saisi 
onnellisen lopun Huittisten ja 
Virttaankankaan kannalta.

Hannes Heikkilä
dipl.ins., Alastaro
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MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Ferguson 20 diesel vm-55, 
Lami-vene + 20 hv. P. 0500-
928228.

Fiat Brava -98 1.4 aj. 166 tkm,  
huoltok., 15” aluvant., uudet 
renk., hyvin pidetty. H. 1350 e.  
P. 0400-895920.

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

Opel Astra 1.6 -01 5 ov,  aj. 
259 tkm, ilmastoitu, 2 aluvant., 
vkoukku, huoltokirja,  kats., 
erittäin tarkasti pidetty h. 3300 
e p. 045-6795482.

Opel Corsa Swing 1.4 vm-97 
aj. 196 tkm. Kats. 2/2010. 050-
3669307.

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.

Myydään/vuokrataan KT 3h+k 
71 m2 kunto hyvä. Sastamala. 
041-7236374.

Mummonmökki Äetsässä Kii-
majärvellä. Tupa ja kamari. Iso 
metsäinen tontti ja lampi. Puh. 
050-5977768.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Myydään perunaa kiloittain ja 
säkeittäin: Nikola, Van Gogh, 
Kulta, Annabella. Äetsän toril-
la pe 2.7. klo 9-12.30, Vamma-
lan Nesteen piha klo 13-17. 
Tuottaja.

Kastelulaite ha:lle. Vaih-
to trakt., koneisiinkin. 045-
2763270.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

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

Käytettyä kattopeltiä. Suurin 
osa aaltopeltiä, myös uutta. Eri 
värejä. 050-5226473.

Kirjoja, polkupyöriä, edestä-
vedettävä sänky ym. huonek. 
Astioita, maljakoita, Arabiaa, 
mattoja, liinoja, verhoja, man-
keli, tv, radioita ym. ym. Väli-
tysmyynti, Sastamalankatu 3 
Vla p. 03-5114805.

Koirankoppi, isolle koiralle. 
Lämpöeristetty. Kuin uusi. 050-
5226473.

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

Koivuklapia 10 m3 tuotuna 
perille. 0400-616626.

Koivu- ja sekaklapia perille 
toimitukset. 040-5694920.

Kuivia koivu- ja sekaklapeja 
kotiintuotuna. P. 0400-802464.

Painekyllästettyä lankkua n. 
1500 m pit. 4 m tai 10 m. Sor-
mijatkettua, 60 mm x 200 mm. 
Annetaan ilmaiseksi vaijeria ja 
rautavanteita. 050-5226473.

Loman vuoksi lasikuitumoot.- 
ja soutuvene edull. 040-
5324275.

 

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Ratsastusta pikkutallilla 
Karkussa. Kenttä ja kivat 

maastot, 10 e/krt.
 P. 0400-982762.

Farmi Pro 27 L peräkärry, 
125x265x34, Jaxal 100 cm 

kuomu. vm-07. vähän vedetty, 
Vammalassa. Hinta 1500 

euroa. 045-78404869.

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

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Maansiirtokärryjä, 10 m paa-
likärry. Puh. 050-5117108 myös 
ilt. www.maatalouskonemyyn-
ti.net

Sekaklapia 10 m3 350 e kotiin 
tuotuna p. 050-4039839.

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.

Uudehkot Ylö-pöyhin ja hei-
nähäntä halvalla. 045-2763270.

ELÄIMETELÄIMET
Laumanvartija/susivahti py-
reneittenmastiffi   7 vko nart-
tu. Rekist. sirut. madot. eltarks. 
040-5407714 Loimaa.

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

Ostetaan auto 0-2000 e. Puh. 
046-6389899.

Saunaksi sopiva jalasmökki. 
0400-635141.

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

Maatilan talouskeskus tai 
OKT taajaman ulkopuolel-
ta, asuinrak. väh. 4h+k. Tarjoa! 
Puh. 040-5612912.

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

OSTETAANOSTETAAN
Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nu-
meroon 0500 335 595. Johan 
tapahtuu. Vammalan Osa-
myynti Oy Autopurkaamo.

Romuautot ym. metallit hy-
vä hinta, nopea nouto! 040-
1858510.

Tontti haja-asutusalueella 
max. 20 km Vammalan keskus-
tasta etelään tai itään. P. 050-
3618675.

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

2h+k 60 m2 vapaa Vammala 
Uittomiehenk. 16 vakuus 0400-
737126, 050-5338907.

Kiikan keskustassa 3h+k 127,5 
m2. Vuokra 703,80 e+vesi. He-
ti vapaa. Tied. päivisin 010-
2287552.

Liikehuoneisto Huittisten 
ydinkeskustassa. 0400-635718.

Vielä mökki rann. H-kyrös-
sä mukavuuksin, edul. 0400-
634977.

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

Kaksio 46 m2 rivitalosta (Vam-
malan torille n. 2 km). 050-
5633422.

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

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Halutaan vuokrata kaksio 
Huittisista, ei eläimiä. Varma 
vuokra. 040-7026459.

Kaksio 38210 postin alueelta. 
0400-525329.

Ok-talo, yli 70 m2, Alueviestin 
jakelualueelta. 040-7657970.

Ok-talo Huittisista/Vampu-
lasta. 4-henk. perhe. Pitkäaik. 
vuokrasuhde. 044-9132351.

Etsin tallipaikkaa hevoselle 
15 km:n säteellä Vammalasta. 
Hyvät ja turvalliset ratsastus-
maastot ja mahdollisesti kent-
tä. P. 040-5118135.

Yksinäinen, tupakoimaton 55 
v. mies haluaa vuokrata yksi-
ön tai vastaavan Huittisista tai 
n. 30 km säteellä H:sta. P. 0400-
636419.

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputo-
ri.com runs. vanh. huoneka-
luja. Puh. 0500-261954. Kiin-
ni 1.-3.7.

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kellarikirppis, Huittinen. Ke-
sätarjous pöytäv. 12 e/vko. P. 
02-567883.

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.

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.fi .  Heinä-
kuun rompepäivät 3.-4.7.2010.

Pihakirppis 2.-3.7. klo 14-18 
Kävelykatu 9 Vammala.

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

Kiikkapäässä karaoke perjan-
taina klo 21 alk! Tervetuloo!!

Kossukisat pe 2.7. klo 18.00. 
Lähtö voimalaitokselta.

Maanajot, klapinteot yms. 
autojen ja maatalouskonei-
den huollot ja korjaukset. 040-
5694920 Janne Lehtimäki.

Bussimatka kauniiseen Rii-
kaan ja Jurmalaan 12.-15.7.10 
220 e/hlö/2 hh. Kirpputorimat-
kalle Helsinkiin la 3.7.10 vielä 
vapaita paikkoja! Tilausliiken-
ne Pekka Palmgren Ky 0400-
631830 www.pekkapalmgren.
fi 

Tiilikaton purku ja peltika-
ton asennus. Kustannusarvio. 
044-5135544, 5135544, 050-
5664776 fi rma.

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

HENKILÖ-HENKILÖ-
KOHTAISTAKOHTAISTA

Olen 65 v. vapaa nainen. Sinä 
mukava 60-68 v. mies, tule ys-
täväksi ja eteenpäin viejäksi. 
Puh. 045-3470547.

Uiminen kielletty?
Juhannuspäivänä olin menossa 
uimaan kunnan uimarannalle, 
Kiimajärvelle, kuten joka ju-
hannus tähänkin asti. Kun sit-
ten pääsin tienhaaraan, törmä-
sin tylyyn käsin kirjoitettuun 
lappuun: ”yksityistilaisuus to-
su”. Lisäksi tein huomion, että 
rantahiekalle, aivan vesirajaan, 
oli ajettu pakettiauto. 

Onko Sastamalan kaupun-
ki todella ottanut tällaisen uu-
den käytännön, että rantasau-
nan vuokraus sulkee koko alu-
een muilta uimareilta? 

Mielestäni näin ei ennen 
asian laita ole ollut, sillä Kii-
majärvellä ei ole kuin yksi 
yleinen ranta. Lehdessäkin 
(Alueviesti 23.6.2010) mai-

nitaan vain saunojen varaa-
misesta ulkopuoliseen käyt-
töön. 

Näköjään vanhat hyvät ajat, 
kun uimaan sai mennä koska 
tahansa, ovat takana päin. Ei-
kö Kiimajärven uimaranta 
olekaan enää julkinen ranta? 

Nim. Juhannus pilalla

  Yleisöltä

Kaija Pietilä lauloi itsensä 
Tangoseniorifi naaliin 
Kaisa Putaja

Seinäjoella käytiin toukokuus-
sa Tangoseniorikilpailun se-
mifi naali, jossa sastamalalai-
nen Kaija Pietilä selvitti tien-
sä heinäkuussa Tangomarkki-
noilla käytävään fi naaliin. 51 
semifi nalistin joukosta fi naa-
liin valittiin 4 naista ja 6 mies-
tä.

Tangoseniorikilpailu jär-
jestetään tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa, mutta jo nyt se 
on saavuttanut suuren suosi-
on seniori-ikäisten laulajien 
keskuudessa. 

Kilpailun esikarsintoihin 
osallistui kaiken kaikkiaan 191 
kilpailijaa, joista 10 parhainta 
kisaa Tangoseniorin tittelistä 
Seinäjoella 8.7 pidettävässä fi -
naalissa. 

Kisan järjestelyistä vastaa 
Suomalaisen tangon satumaa 
Ry yhteistyössä Tangomarkki-
noiden kanssa. 

Kilpailun suojelijana ja 
juontajana toimii tangokunin-
gas Risto Nevala.

”Tangoseniorikilpailun 
tarkoituksena on luoda vart-
tuneemmille laulajille forum, 
jossa he voivat esittää osaa-
mistaan ja jonka kautta heil-
lä on mahdollisuus julkiseen 
esiintymiseen ja oman uran 
luomiseen”, kerrotaan kilpai-
lun kotisivuilla. 

Kilpailu on tarkoitettu 45 
vuotta täyttäneille miehille ja 
naisille. 

Kilpailusarjoja on vain yksi, 
joten naiset ja miehet kisaavat 
samassa sarjassa.

Kilpailu alkoi esikarsin-
noilla eri puolilla Suomea. 
Kaija Pietilä osallistui karsin-
taan Härmän kuntokeskuk-
sessa Kauhavalla, mistä mat-
ka jatkuikin sitten Seinäjoelle 
Joupiska Soi -tapahtuman yh-
teydessä 22.5 pidettyyn semi-
fi naaliin. 

– Semifi naalissa oli paljon 
hyviä laulajia, joten tuoma-
riston tehtävä oli taatusti vai-
kea, Pietilä kertoo kilpailun 
tasosta.

Tunnetta ja tulkintaa
Nyt Kaijan katse on suunnat-
tu tiukasti heinäkuussa Tan-
gomarkkinoilla käytävään fi -
naaliin. Finaalissa on kak-
si kierrosta: ensimmäinen 
kierros alkaa klo 20.30 ja sii-
hen osallistuvat kaikki fi nalis-
tit. Klo 22.30 alkavalle toisel-
le kierrokselle pääsee vain vii-
si laulajaa. Laulettavat tangot 
valitaan listalta, jolla on kah-
deksan tangoa naisille ja kah-
deksan miehille. Myös kappa-
leiden sävellajit on määrätty 
ennalta, mikä hieman kaven-
taa valinnanvapautta. 

Kuinka moiseen koitokseen 
sitten oikein voi valmistautua?

– Pitää vaan treenata se-
kä laulua että tulkintaa. Vart-
tuneemmilta laulajilta odote-
taan nimenomaan tulkintaa ja 
tunnetta tangon esittämiseen. 
Täytyy myös kiinnittää huo-
miota sävelpuhtauteen, sillä 
se on yksi tuomareiden koros-
tamista kriteereistä, Pietilä ki-
teyttää.

Kaijan lisäksi fi naaliin ovat 
selviytyneet Ari Ahokas Ilma-
joelta, Jari Grek Tampereelta, 
Veli-Matti Linna Viitasaaresta, 
Arvo Pienimäki Seinäjoelta, 
Marjo Raatikainen Kotkasta, 
Jussi Roponen Soinista, Tui-
ja Saariniemi Lahdesta, Pau-
li Schukov Järvenpäästä sekä 
Merja Uimonen Jalasjärveltä.

Sastamalalaisella Kaija 
Pietilällä on jännät pai-
kat 8.7.
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     Tervetuloa!

EIJA
KANTOLA
& Omega

JANI JA JETSETTERS

PUNKALAIDUN

30.6.Ke

Klo 20-02 • Liput 14€

www.sarkanlava.com

Loimaa

www.pappistenlava.net
Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry

Perjantaina 2.7. klo  21-1.30

Liput 11,-

             JIVE
ennen tansseja 
klo 19-20.30 
tanssilipun 
hinnalla

TANSSI-
KURSSI

kesä10v.
Juhla-

SANSTANS ISISI-SI-
I

Mikko
Mäkeläinen

Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI 

KÄYTTÖÖN. 
Arvonta 

        joka perjantai.

Loimaan 

LaatuautoPERINNETAPAHTUMA
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

Sastamalan vasemmiston 
kulttuuritapahtumassa Äetsän palokunnan-

talolla perjantaina 2.7. kello 16.00
Paikalla myös Pirkanmaan kansanedustajaehdokkaita

Ajatuksia-runoja-jazziaAjatuksia-runoja-jazzia

CLAES ANDERSSONCLAES ANDERSSON 
KINO     Sahakatu 2, Huittinen     

       www.kinoset.fi1-2
 Ohjelmisto ajalla
 30.6.-8.7.2010

Twilight-Epäilys

Kesto 2h06min
-k13/11- 8,50€

Kesto 1h25min
 -K18-   8,00€

KE-TO 19:00
PE,LA,SU 19:00
MA-TO 19:00

StreetDanceReindeerspotting

Kesto 1h38min
  -Sallittu-  8€

Ensi-ilta vko.   Toivottu dokkari
VIELÄ!

TÄNÄÄN  19:00
HUOMENNA 19:00

PE,LA,SU 19:00
MA-TO 19:00
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Kuudetta kertaa

Runoja ja lauluja Vampulassa
Mauno Kotamäki

Eino Leinon päivänä 6.7. 
Huittisten Vampulassa esi-
tetään runoja ja lauluja kuu-
detta kertaa. Tapahtumapaik-
kana on, kuten aiemmillakin 
kerroilla, Jonkan kartanon pi-
ha-alue. Tämän kertaisen ti-
laisuuden nimenä on Ystävyy-
den mitalla – runoja ja lauluja.

Tilaisuuden järjestäjän, 
Soinilan Taidepiirin edustajat 
valottavat tapahtumaillan si-
sältöä.

-Tapahtuman nimi jo ker-
too, että käsittelyaiheena on 
ystävyys, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Pirkko Rehelä.

-Ystävyyden ohella myös 
kaveruus, toteaa Marita Mart-
tila.

min sen tiimoille perustettiin 
oma yhdistys, Soinilan taide-
piiri, joka rekisteröityi vuon-
na 2008. 

Jonkan kartanon idyllises-
sä pihapiirissä pidettävän ti-
laisuuden esiintyjiä ovat Ee-
va Kaplas, Ne Akat, Sekulit,
Maija Harakka, Pirkko Re-
helä, Maikki Tolkki ja Mikko 
Saarinen. 

Tilaisuuden juontaa Aki 
Mikkola. 

Yhteislauluja ja tarvittaessa  
myös esiintyjiä säestää Jukka 
Keskitalo. Sateen varalta jär-
jestäjät varautuvat telttakatso-
moilla.

Ystävyyden mitalla – runo-
ja ja lauluja Jonkan kartanolla 
Vampulassa tiistaina 6.7. kel-
lo 19.

Lippuja on ennakolta saa-
tavilla mm. Vampulan Osuus-
pankista, Vampulan kirjastos-
ta ja Jonkan kartanosta, sekä 
tapahtumailtana ovelta.

Kuudetta kertaa Eino Leinon päivänä 6.7. kokoon-
nutaan runojen ja laulujen pariin Jonkan kartanol-
le. Kesäisen sateen lomassa tapahtuman teemapai-
toja kuivattelemassa Anne Palonen, Matti Reijo-
nen ja Mikko Saarinen ja edessä selin Piia Sund-
man.

-Ystävyyttä ja kaveruutta 
käsitellään eri ikäisten näkö-
kulmasta ja eri aikakausina, 
täydentää Hilve Reijonen.

Vuosi sitten tapahtuman ai-
heena oli huumori runoissa ja 
lauluissa.

-Ystävyyttä ja kaveruut-
ta käsiteltäessä huumoria ei 
tälläkään tapahtumakerralla 
unohdeta, huomioi Anne Pa-
lonen.

Runon ja laulun tapahtu-
ma järjestettiin Eino Leinon 
päivänä ensimmäistä kertaa 
vuonna 2005. 

Ensimmäisillä kerroilla ta-
pahtuma järjestettiin useiden 
paikallisten toimijoiden kans-
sa yhteisesti, mutta sittem-

Puistokatu 4, Sastamala. Puh. (03) 51 941
www.vammalanseurahuone.fi
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Hinnat voimassa to-su 1.-4.7. ja K-Plussa-tuotteet 1.8. asti, ellei toisin mainita.

349
kg

Jumbo

IRTOHERKKU-
SIENET
Hollanti

499895
HK viljapossun 

KASSLER-
PIHVI LIEKKI
n. 1 kg

Kariniemen 
kananpojan

GRILLIFILEE
n. 800 g

199
kg

JÄÄVUORI-
SALAATTI 
Suomi

Ilman korttia ja yksittäin 2,69 rs (6,73 kg) Ilman korttia 10,95 kg Ilman korttia 5,99 kg

400
kgkg

NAUDAN 
JAUHELIHA
400 g (5,00 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

149
kg

Tuore

KURKKU
Suomi

-25 %

Voimassa 8.7. asti

2
rs

-18 %

Voimassa 4.7. asti 

Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (8,63-6,48 kg) Ilman korttia 1,59 pkt (1,59 l)

Trip

MEHU-
JUOMAT
2 dl (1,00 l)

Ingman

VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ
(ei laktoositon) 
1 l (0,99 l)

HK Kabanossi 

GRILLI-
MAKKARAT
300-400 g 
(5,83-4,38 kg)

099
pkt

Ilman korttia ja yksittäin 0,34 tlk (1,70 l)

200
10 
tlk

-41 %-37 %-32 %350
2 
pkt

Dansukker

TALOUSSOKERI
1 kg (0,65 kg) 
rajoitus: 10 ps/talous

065
Ilman korttia 0,95 ps (0,95 kg)

Voimassa 8.7. asti

ps -31 %

-16 %

399
kg

Tuore

MUIKKU
Suomi, säävaraus 
Voimassa to-la 1.-3.7.

099
kpl

SIPULINIPPU
Suomi

Kesäherkut Superista

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 

Perjantai 2.7.  LEIVO, KIVIKYLÄ 
Lauantai 3.7. PYYMÄKI, MAKULIHA
Maanantai 5.7. SINUHE

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

Voimassa 14.6.-15.8.

-23 % 1999
ltk

Carlsberg

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

Ilman korttia 24,90 ltk (2,69 l), sis. pantit 3,60675
kg

Naudan

PAISTI-
JAUHELIHA

TO-LA 1.7.-3.7.

1695Minerva

HÄRÄN 
ULKOFILE-
PALA
n. 1,3 kg

TO-SU 1.7.-4.7.

200JUOMAT
1,5 l (0,67 l)
seka, hedelmä, 
mansikka, vadelma

2 prk

GRILLI-
MAKKARA
400 g (2,50 kg)

200
2 pkt

PAKASTUS-
RASIAT
0,35 l, 0,5 l, 0,75 l tai 1 l
(0,18-0,25 kpl)

250
2 rs

490NAUTA-SIKA-
JAUHELIHA

MA-KE 5.-7.7.

kg 169Oiva

PERUNA-
LIMPPU
500 g (3,38 kg)

kpl

kg

595Kypsä

GRILLIRIBS
500 g (11,90 kg)

TO-SU 1.7.-4.7.

rs
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Tervetuloa Huittisiin 

- ruoan ja 

toiminnan kaupunkiin!

 X Kaupunginjohtaja 

 Jyrki Peltomaa 

Lihajaloste korpelan ykköstuote on kesäisin grillimakkara

sivu 2 sivu 2

POSSUISÄNTÄ MARTIN YLIKÄNNÖ

”TÄYSMITTAINEN SAPARO 
ON SUOMALAISEN 

POSSUN HYVINVOINNIN 
MITTARI”

sivu 6

sivu 7

satafood hakee viljelyyn 

uusia vihanneslajeja 

ja -lajikkeita
SIKAHYVÄ SUOMALAINEN 

LIHA TIRISEE MYÖS 

ARTISTIEN GRILLEISSÄAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIII

sivu 8 sivu 8

Satu Sopanen hurmaa lapset ja lapsenmieliset

SAPAROFESTARI
HUITTISISSA

9.-10.7.
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Huittinen - ruoan ja 
toiminnan kaupunki

H
uittinen on Suomen sikaisin 

kaupunki – ja olemme siitä yh-

tä ylpeitä kuin Hulluistamme! 

Meillä Huittisissa nimittäin 

asustaa reilun 10.000 asukkaan lisäk-

si kunnioitettavat 100.000 saparohän-

tää. Sikatalous onkin yksi monipuoli-

sen maataloutemme ja koko elinkei-

noelämämme kivijaloista, ja oikein on, 

että Suomen ensimmäiset Saparofesta-

rit järjestetään juuri meillä - Huittisis-

sa! Ne muut elinkeinoelämämme kivi-

jalat ovat muuten kaupalliset palvelut 

ja monipuoliset PK -yritykset, lippulai-

vanaan elintarviketeollisuus.

Huittinen on vilkas ja vireä seutukes-

kus, jossa sattuu ja tapahtuu, varsinkin 

näin kesällä! Huittinen on maakun-

nan kolmanneksi suurin kauppakau-

punki, joka vetää ihmisiä lähialueilta ja 

myös kauempaa. Kaupunkimme virke-

ys mahdollistaa monenmoiset toimin-

not ja kesätapahtumat. Kuluvana kesä-

nä muun muassa yleisurheillaan nuor-

ten SM -kisoja ja vietetään Huittisten 

päiviä, joissa tänä vuonna taas nimite-

tään kaupunkiin arvohenkilö – Huit-

tisten Hullu. Paljon muutakin tapah-

tuu, mutta kesän ehdoton kohokohta 

on tietysti Saparofestarit!

Saparofestarit on koko perheen tapah-

tuma, jossa tarjolla on hyvää musiik-

kia, ruokaa ja juomaa koko perheelle; 

on rokkia, tanssin taikaa ja tietysti si-

tä itseään – huittislaista possua ulkog-

rillissä! Possuisäntänä toimii itseoikeu-

tetusti oma sikafarmarimme, TV:stä 

tuttu Martin Ylikännö. Festareita vie-

tetään mukavasti loma-aikana, jolloin 

matkailijoilla on tilaisuus tutustua pa-

”Don’t mess with 
the countryboys

 (Peer Günt, 1990)

remminkin Huittisiin. Myös ”etähuittislaisilla” on 

tällöin parempi mahdollisuus tulla kotikonnuilleen 

tuttuja tapaamaan.

Toivotan Teille kaikille viihtyisiä hetkiä Saparofes-

tareilla! 

Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja

Korpela mukana 
sikatapahtumien 
temmellyksessä

 X Toimitusjohtaja tietää, että lihatuotteen 
 hinta-laatu-suhde tulee olla kohdillaan.

Marianna Langenoja 

Huittislainen Lihajaloste Kor-
pela on mukana Saparo Festa-
reilla heinäkuun toisena vii-
konloppuna. 

Toimitusjohtaja Seppo 
Korpelan mukaan yrityksen 
tärkein tehtävä on sponsoroi-
da tapahtumaa, mutta myös 
Korpelan tuotteisiin pää-
see tutustumaan tapahtuman 
temmellyksessä. 

Korpela lupailee, että tie-
dossa on possunlihaa, joka 
kuuluu oleellisesti teemaan. 
”Tuotteistamme koostetaan 
todennäköisesti mittava lau-
tanen, joka sisältää muun mu-
assa makkaraa ja ribsejä”, Kor-
pela paljastaa. 

Hänen mielestään Saparo 
Festari –tapahtuma on juu-
ri sitä, mitä Huittinen on kai-
vannutkin. 

Onhan Vampulan liittyes-
sä Huittisiin paikkakunnasta 

Syksy tuo taas 
uutuuksia
Lihajaloste Korpelan ykkös-
tuote on kesäisin grillimak-
kara.  Klassikkotuotteet teke-
vät parhaiten kauppansa kes-
ki-ikäisille kuluttajille. Nuo-
rille Korpelassa on kehitelty 
viimeisen vuoden ajan aktii-
visesti erilaisia tuotteita. Sep-
po Korpelan mukaan nuo-
ret suosivat mahdollisimman 
valmiita ja helppoja tuotteita, 
jotka kuitenkin maistuvat it-
se tehdyiltä. Myös maut maa-
ilmalta, keveys ja vähäsuolai-
suus ovat tämän päivän tren-
disanoja. ”Kesä mennään vielä 
näillä klassikkotuotteilla, joil-
le on jatkuvasti enemmän ky-
syntää, mutta syksyllä tuom-
me taas markkinoille uutuuk-
sia.” Luvassa on muun muassa 
marinoituja broilerinsuikalei-
ta valmiiksi kypsennettynä, 
valmiita snacks-ruokia sekä 
uudenlaisia pihvejä.  Klassik-

kopuolellakin kuuluu hyvää. 
Juhannuksen alla Korpelan 
makkaraa myydään parhaim-
millaan jopa 500 000 pakettia. 
”Hyvä hinta-laatu-suhde on 
se, mikä myy. Paikallisellekin 
ruoalle on kysyntää, ja suo-
malaisuutta arvostetaan, mut-
ta hinta pitää olla kohdillaan”, 
Korpela sanoo. 

Lihajaloste Korpelan toimitusjohtaja Seppo Korpela esittelee fi rman herkkuja. Juhannuksen alla Korpe-
la myy jopa 500 000 makkarapakettia. 

”Hyvä hinta-
laatu-suhde 

on se,
 mikä myy.

tullut yksi Suomen sikaisim-
mista. Kaiken lisäksi Huitti-
nen on tunnettu ruokakau-
punkina. 

”Kyllä tämä tekee Huittista 
tunnetuksi. Toivomme tietys-
ti, että myös meidän fi rmam-

me saisi vähän lisää tunnet-
tuutta tapahtumassa. Meil-
le on positiivista myös se, et-
tä ruokakaupat panostavat 
sinä viikonloppuna paikalli-
siin tuotteisiin”, Korpela poh-
diskelee. 

”Kesä 
mennään 

klassikko-
tuotteilla.

Lauttakylänkatu 6-8
Huittinen

Huom! Olemme perjantaina 9.7. avoinna klo 21 asti!

Possujäätelöannos 
Saparo-festareiden ajan 

2,- 

Herkkumunkki 
+ kahvi

Saparo-festareiden ajan 

P

Aito, perinteinen 

Ellen 
Svinhufvud 

-kakku

Vain meiltä! Ait

Sv
-

Vain meiltä

www.ellensvinhufvud.fi

2,- 

Saparofestariviestin sinulle tarjoaa alueviesti!
Puh. 010 229 0400 • www.alueviesti.fi  • toimitus@alueviesti.fi  / ilmoitukset@alueviesti.fi 

Julkaisija: Kustannusliike Aluelehdet Oy
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Festarijuontaja VeePee Lehto kehottaa:

”Kärsä kohti Huittista”
Pauliina Vilenius

Saparo Festareiden juontajana 
toimiva VeePee Lehto on mo-
nipuolinen mies: laulaja, lau-
luntekijä, juontaja, viihdyttä-
jä ja käsikirjoittaja Suomen 
Turusta. 

Hänen sanoittamiaan kap-
paleita ovat vuosien saatos-
sa tulkinneet muiden muassa 
sellaiset artistit kuin Finlan-
ders, Yölintu, Anneli Saaris-
to, Petri Laaksonen, Solis-
tiyhtye Suomi, Leo Luoto ja 
Sleepy Sleepers. 

Hänen kynästään lähtenei-
tä ikivihreitä sanoituksia ovat 
esimerkiksi hitit Mä näitä pol-
kuja tallaan, Mä joka päivä 
töitä teen, Sata salamaa ja Elä-
köön elämä. 

Etenkin Matti ja Teppo ovat 
tehneet V-P Lehdon sanoituk-
sista tunnettuja.

Palkintoja, voittoja ja mui-
ta hyviä sijoituksia on ker-
tynyt roppakaupalla. Sellai-
siin lukeutuvat Syksyn sävel 
-voittosanoitus yhdessä Turk-
ka Malin kanssa, neljä Euro-
viisu-loppukilpailusanoitusta 
sekä 7 platina- ja 18 kultale-
vyä sanoituksista ja sävellyk-
sistä.

VeePee Lehdon on saatta-
nut nähdä myös televisioruu-
dussa. 

Hän on ollut esiintyjänä 
ainakin sellaisissa ohjelmis-
sa kuin Aamu-TV, Bumtsi-
Bum, Huvin vuoksi, Kesäillan 
valssi, Kymppitonni, Levyraa-
ti ja Speden Spelit. Onpa hä-
net nähty myös Euroviisuissa 
ja Syksyn Sävelessä. 

Turun murteen vaalija

Hengästyttävä meriittilista jat-
kuu radion puolella. 

Lehdolla on ollut sellaisia 
omia radio-ohjelmia kuin Hy-
myn paikka, Murrepakina ja 
Suvisoitto. 

Mukana hän on ollut mm. 
ohjelmissa Maun mukaan, Yö-
myöhä ja Puhelinlangat lau-
laa. Sekä radiosta että televisi-
osta on myös käsikirjoitusko-
kemusta.

VeePee Lehto on ylpeä tur-
kulainen ja häärinyt Turun 
murteen kimpussa vuosien 
saatossa. 

Hän on  pakinoinut Turun 
murteella Radio Suomessa ja 
Turun radiossa sekä paikallis-
lehti Turkulaisessa. 

Vuonna 1998 hänellä ja 
Hannu Lumivuorella oli omat 
sketsiosuutensa TV2:n Kesäil-
lan valssi -ohjelmassa. 

1999 Lehto voitti Aku 
Ankka Turun murteelle -kil-
pailun ja albumin käännös 
myi huimat noin 85 000 kap-
paletta.

VeePee Lehto on julkaissut 
vuosien varrella kahdeksan al-
bumia. 

Ensimmäinen ”Kuule sie 
amigoski” julkaistiin 1978, 
viimeisin ”Kertakäyttöelämää” 
vuonna 2003.

Festarijuontaja VeePee Leh-
to kehottaa kaikkia kääntä-
mään kärsän kohti Huittista 9. 
ja 10. heinäkuuta ja tulemaan 
Saparo Festareille koko per-
heen voimin. 

Juontotehtävien lisäk-
si mies on saanut luvan myös 
laulaa luikautella.

Saparo Festareiden juontaja VeePee Lehto on hen-
gästyttävän monipuolinen mies. 

”Juontotehtävien lisäksi 
mies on saanut luvan myös 

laulaa luikautella.

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

www.fennooptiikka.fi 

Tervetuloa!

Ulkopöydän kesäkoreissa paljon
yllätystarjouksia

Pe 9.7. ja la 10.7.

ISO ERÄ

MERKKIAURINKOLASEJA

NYYSSÖNEN

Festariale

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN
puh. (02) 567 700

Avoinna pe 9.7. klo 9-21, 
la 10.7. klo 9-13

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18

HUITTINEN
RISTO RYTINKATU 37

02-6251765
www.pirkanmaanosuuskauppa.fi

PIRKANMAAN OK 1130 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789
4318

1490/kg1490/kg

9.7. KLO 10 ALKAEN: 
Veljekset Mattilan 
KUUMA SUUTARI 
porsaan saunapalvattu 
filee kuumana 

9.7. KLO 10 ALKAEN: 
Veljekset Mattilan 
KUUMA SUUTARI 
porsaan saunapalvattu 
filee kuumana 

Pysyvää edullisuuttaPysyvää edullisuutta

SIKAHALVAT VAIN FESTAREILLA VOIMASSA OLEVAT 
TARJOUKSET JULKAISEMME LÄHEMPÄNÄ 

SEURAA ILMOITTELUAMME.

56556519681968 990/kg990/kg

Koff III  
24-pack, tölkki 

(2,03/l)

X-TRA Colat 
ja Appelsiini 

Limsat 
6 x 1,5 pack 

(0,36/l)

249249

Kivikylän 
Grilleri 

400 g (6,22/kg)

278278

Kivikylän 
Huiluntuhti 

400 g

Kivikylän 
Porsaan marin. 
ulkofilee pihvit 

10 kpl

695695179179 760760

Snellman 
sikanauta- 
jauheliha

400 g

Kariniemen 
Kananpojan 
fileepihvit

1 kg 
hunajamarinoitu

163163

Rainbow 
Jäätelötuutit 

6 kpl 
416 g (3,92 kg)

750750

Serla keltainen 
WC-paperi

24 rullaa 
(0,31 kpl)

Serla 
Talouspaperi

16 rullaa 
(0,48 kpl)
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Hotellin 
porraskäytävä
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Huittisten Seurahuoneen alueella 
9.-10.7.2010

KOKO PERHEEN 
KESÄTAPAHTUMA
Saparo Festari valloittaa Huittisten 
keskustan 9.-10.7.2010. 

Tule nauttimaan monipuolisesta musiikista: 
suomipoppia ja -rokkia, iskelmää, kunnon 
heviä, kaartisoittokunnan bilebändiä ja 
sekaan sopivasti huumoria. 

Maakunnan lähituottajien sikahyvää 
kesäruokaa: possua vartaassa, 
grilliherkkuja, salaatteja ym.
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PE 9.7. 

Teltassa klo 18-24:
Femu brass band 
Aino ja Reino klubi
feat. Pauli Hanhiniemi 

Sisällä klo 24:
Peer Günt

Juontana ja festari-isäntänä Veepee Lehto 
ja possuisäntänä Martin Ylikännö.

P
E

 9
.7

.
L

A
 1

0.
7.

M
U

K
S

U
S

A
PA

R
O

Liput: 15€  
Lippupalvelun myyntipisteet ja Seke. 
Lastentapahtumaan VAPAA PÄÄSY! 

Lauttakylänkatu 14, Huittinen     
www.seke.fi  • P. 010 548 1410

LA 10.7. 

Teltassa klo 18-24:
Femu brass band 
Suurlähettiläät

Sisällä klo 24:
Pasi Vainionperä

LA MUKSUSAPARO 

Teltassa klo 12-15:
Satu Sopanen &  
Huvitutti orkesteri 
Pellekaija Pum -Trio
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SIKAYRITTÄJÄN USKO 
RUOANTUOTANNON 
TULEVAISUUTEEN KANTAA

 X Martin Ylikännö haluaa tiloille 
 enemmän mahdollisuuksia eläinlääkintään

 Hannu Virtanen

”Kyllä pitkässä juoksussa ru-
oantuotannon täytyy kannat-
taa, sillä syöjät maailmassa li-
sääntyvät. Paljon on kuiten-
kin kiinni Suomen omista va-
linnoista”, tarkastelee Suomen 
Sikayrittäjät ry:n puheenjoh-
taja Martin Ylikännö tuotan-
non näkymiä.

Sianlihantuottajien ajatuk-
set ovat alan yrittäjien nokka-
miehen, Huittisten Vampulas-
ta kotoisin olevan Ylikännön 
mukaan kuitenkin ristiriitai-
set, sillä yrittäjät tuottavat laa-
dukasta lihaa Euroopan unio-
nin alhaisimmalla tuottajahin-
nalla mutta suurilla tuotanto-
kustannuksilla.

Hän näkee tulevaisuudessa 
kaksi vaihtoehtoa. Yksi mah-
dollisuus on tuottaa lihaa itse 
ja huolehtia siitä, että se teh-
dään vastuullisesti ja kannat-
tavasti. 

-Vaihtoehtona on se, että 
ostamme halvimmat lihakuor-
mat sieltä mistä saamme, em-
mekä ihmettele mistä ne ovat 
peräisin.

Koskinasula 
ja Satapossu
Ylikännö on itse osakkaa-
na kahdessa sikayhtiössä. Ne 
ovat Koskinasula ja Satapos-
su, jotka molemmat sijaitse-
vat Vampulan Rutavan kyläs-
sä. Koskinasula pyörittää va-
jaan tuhannen emakon yksik-
köä, joka tuottaa vuodessa 23 
000-24 000 porsasta. Satapos-
sulla on kolmen tuhannen pai-
kan lihasikala. 

Ylikännö on myös Vam-
pulaan valmistuneen VamBio 
Oy:n biokaasulaitoksen halli-
tuksen puheenjohtaja. Vam-
Bio on marraskuussa 2007 pe-
rustettu osake-yhtiö, jonka 
toiminta-ajatuksena on bio-
energian ja lannoitevalmistei-
den tuottaminen biohajoavista 
jäännösmateriaaleista, kuten 
karjan lannasta ja erityisesti 
elintarviketuotantoketjun si-
vujakeista ja biojätteistä. Pro-
sessi on ollut käynnissä maa-
liskuusta saakka. Laitoksen 
vihkiäisiä vietetään 8. heinä-
kuuta.

Merkittävä tekijä 
paikallistaloudessa
Sianlihantuotannolla on Huit-
tisissa suurta paikallista mer-
kitystä. Esimerkiksi Koskina-
sula tarjoaa työtä viidelle si-
kalanhoitajalle ja yhdelle osa-
aikaiselle pesijälle. Tämän 
lisäksi tulee työtä tarjolle eri 
alojen urakoitsijoille.

”Tällaisen vajaan tuhan-
nen emakon yksikön vaiku-
tus on kymmenen henkilö-
työvuotta.”

”Voin osallistua myös maa-
hanmuuttokeskusteluun”, nau-
rahtaa Ylikännö. ”Meillä on 
viisi maahanmuuttajaa töissä. 
Heistä neljä on Virosta ja yk-
si Puolasta. Minkäänlaisia on-
gelmia ei ole ollut, joten taitaa 
se kotouttaminen ja kotoutu-
minen olla hieman omastakin 
asenteesta kiinni.”

Merkittävä asia on myös al-
kutuotannon tarpeisiin parin 
viime vuoden aikana tehdyt 
investoinnit. Ylikännö laskee, 
että investointeja on hyvinkin 
tehty lähes 30 miljoonalla eu-
rolla. Mukana ovat niin Vam-
Bion ja Satarehun mittavat ra-
kennushankkeet kuin Emo-
myllyn laajennuskin.

Ruotsi on 
huono esimerkki
Keväällä olleen elintarvike-
teollisuuden lakon vaikutuk-
set tuntuvat vielä sikatiloilla, 
vaikka teurasruuhkat alkavat-
kin olla jo ohi. Käytännössä 
vaikutukset näkyvät vielä niin, 
että teuraaksi lähtee tavallista 
kookkaampia, kymmenkun-
ta kiloa painavampia eläimiä.

”Lakkopäiviä oli kaksitois-
ta ja työsulkupäiviä yksi. Tu-
levat lihabarometrit kertovat, 
miten tämä avasi tuontikana-
via tuontilihalle.”

Esimerkki oman tuotan-
non vähenemisestä ja tuonnin 
lisääntymisestä löytyy naapu-
rimaastamme Ruotsista, jos-
sa viisitoista vuotta sitten val-
linneesta ylituotannosta on 
pudottu määrään, joka kat-
taa vain puolet ruotsalaisten 
omasta kulutuksesta. 

Tanskalaiset ovat kunnos-
tautuneet sianlihantuottaji-
na, ruotsalaistenkin syöttäji-
nä, mutta siellä alan kannat-
tavuus on ollut jo vuosia erit-
täin huono. 

”Sianlihantuotanto on tans-
kalaisten metsäteollisuutta”, 
Ylikännö vertaa tuotannon-
alojen merkitystä.

Maailmalla Brasiliassa on 
investoitu muun lihantuotan-
non ohella myös sianlihantuo-
tantoon. Itä-Euroopassa Ro-
maniassa on tehty suuria si-
kalainvestointeja. Myös Puo-
lassa on alaan panostettu, kun 
ulkomaiset pääomasijoittajat 
ovat olleet asialla.

Mutta myös kotimaisella 
tuotannolla on kansainvälisiä 
yhteyksiä.

”Meillä oli viime syksynä 
yhdeksän viikkoa hollantilai-
nen konsultti Hans Lemmens, 
joka sai paljon aikaiseksi ihan 
vain työtapoja järkeistämällä”, 
ilman investointeja.

Terveydenhuolto 
liittyy hyvinvointiin
Julkisuudessa on paljon pu-
huttu tuotantoeläinten hyvin-
voinnista. Ylikännö nostaa 
tärkeäksi hyvinvointiin liitty-
väksi seikaksi eläinten terve-
ydenhuollon. Koskinasula ja 
Satapossu käyttävät yksityisiä 
eläinlääkäripalveluita.

”Eläinlääkäri on sikalas-
sa vähintään yhden työpäivän 
kuukaudessa. Jos hän on pai-
kalla vaikkapa viisi tuntia, sen 
lisäksi kolme tuntia asioita kä-
sitellään puhelimessa.”

”Ei voida lähteä siitä, että 
joka sikalassa on eläinlääkäri, 
vaikka laki tuntuukin sitä vä-
hän edellyttävän. Todellisuus 
on kuitenkin sitä, että eläimet 
sairastavat. Eläinlääkinnäs-
sä lainsäädäntö on kuitenkin 
jäänyt jälkeen.” 

”Järkevä käytäntö olisi, et-
tä tiloilla voisi olla kunnon 
lääkevarastot. Meillä on kyl-
lä silmää eläinten hyvinvoin-
nille ja lääkinnälle. Lääkintä-
koulutusta pitäisikin järjestää. 
Suomen sikayrittäjät ja Eläin-
tautien torjuntayhdistys ovat-
kin aloittamassa hyvinvointi- 
ja lääkintäkoulutusta.”

Saparo viisarina
Suomi on siinä mielessä har-
vinainen maa, että täällä ei ty-
pistetä porsaiden häntiä. 

”Se on täysin rutiinitoi-
menpide isoissa tuotantomais-
sa, ja tähtää siihen, etteivät si-
at pureskelisi toistensa häntiä. 
Sitä kun tapahtuu stressitilan-
teissa.”

Täysimittainen saparo toi-
miikin omalla tavallaan suo-
malaisessa tuotannossa hy-
vinvoinnin mittarina. Siinä 
on myös oiva viite, kun Huit-
tisissa kokoonnutaan musii-
kin ja lähiruuan merkeissä Sa-
paro Festarin riennoista naut-
timaan.

Ylikännöllä on tapahtu-
massa komea titteli, possui-
säntä. Tämä juontuu siitä, että 
sikayrittäjät ovat tietenkin ta-
pahtuman hengessä mukana. 

”Esimerkiksi samaan ai-
kaan Oripäässä järjestettävään 
Okra-näyttelyyn odotetaan 70 
000 kävijää, joten jos pienikin 
osa siitä tulee Huittisiin, pai-
kalle saapuu jo hyvin väkeä”, 
Ylikännö aavistaa.

Martin Ylikännö Huittisten Vampulasta on itse osakkaana kahdessa sikayhti-
össä. Hän on myös Suomen Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja.

”LIHAA VOIDAAN 
TUOTTAA ITSE vastuullisesti 

ja kannattavasti.

Meiltä saat
Bonusta!

KUMISAAPPAAT 

KOKOONTAITTUVA 
15 LITRAN 
JUOMAKANISTERI 

RIIPPUVA LASIPALLO 

VUORIMÄNTY 

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Nyt lähtee tavaraa sikahalvalla!

AINA EI FESTAREILLA SÄÄ SUOSI!

JA ÄKILLISEN JANON VARALLE

5,-

1,-

2,50 12,90

HUITTINEN 
Kievarinkatu 3
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Lähiruoka on tuoretta, ympäristöystävällistä ja hyödyttää alueen taloutta

Popsi, popsi porkkanaa, 
fenkolia ja tomaattia

 X Satafoodin hankkeessa tähdätään 
 vihannestuotannon monipuolistamiseen
Minna Isotalo

”Avomaan tomaattia, basili-
kaa, fenkolia, kesäkurpitsaa, 
käärmekurkkua, mangoldia, 
melonia, erilaisia papuja”, lu-
ettelee huittislainen maanvil-
jelijä Pirjo Tapanila tiluksil-
laan kasvavia kasvikunnan 
tuotteita. Tapanila lähti jo vii-
me vuonna mukaan Satafoo-
din hankkeeseen, jossa pyri-
tään monipuolistamaan vi-
hannestuotantoa uusilla lajik-
keilla ja lajeilla.

Tapanila näkee viljelyvali-
koiman monipuolistamisen 
pienviljelijän elinehtona EU-
Suomessa, jossa byrokratia 
tukee tuotannossa suurtiloja. 
”Esimerkiksi ohrasta makse-
taan tällä hetkellä vain 80 eu-
roa tonnilta. Päätuotteemme 
on keräkaali, mutta näitä vä-
hän erikoisempia tuotteita on 
kannattavampaa viljellä”, hän 
toteaa.

Viime kesänä Pirjo Tapa-
nilan kasviksia oli myynnissä 
marketeissa Huittisissa ja Po-
rissa, ja muun muassa fenko-
lit tekivät hyvin kauppansa. 
Tapanila kävi itse markkinoi-
massa tuotteita ravintoloihin, 
ja tietää, miten tärkeää hen-
kilökohtaiset kontaktit oman 
maakunnan ravintolapäälli-
köihin ovat.

Tähtäimessä 
verkostoituminen ja 
jatkojalostus 
”Tämän hankkeen tavoitteena 
on säilyttää Satakunnan vah-
va asema kotimaisen vihan-
nestuotannon alueena. Py-
rimme tukemaan viljelijöitä 
myös uusien tuotteiden mark-
kinoinnissa ja myynnissä”, Sa-
tafoodin toimitusjohtaja Jari 
Lehmusvirta sanoo. 

Satafoodin hankkeessa 
kannustetaan Lehmusvirran 
mukaan pienviljelijää ver-
kostoitumaan oman maa-
kunnan muiden tuottajien, 
kauppojen ja ravintoloiden 
kanssa. ”Markkinakanavat 

sien oppimiseen menee aikaa. 
Itselläni täydellisen kurpitsa-
pikkelssin valmistuminen on 
vaatinut usean eri lajikkeen, 
valmistustavan ja reseptin ko-
keilemista.”

Suosi suomalaista
Pirjo Tapanila tietää, että 
oman lähialueen vihanneksia 
kannattaa suosia jo maun ta-
kia. ”Makueroja on Suomen 
rajojen sisäpuolellakin, kos-
ka maaperä vaikuttaa olennai-
sesti makuun. Kaikki tietävät, 
että maku muuttuu myös ajan 
oloon, kesän ensimmäinen sa-
to maistuu erilaiselta kuin al-
kusyksyksystä pelloilta poi-
mitut.” Pitkin poikin Suomea 
reissatessa kannattaakin mais-
tella paikkakunnalla kasvatet-
tuja vihanneksia vaikka vertai-
lumielessä. 

”Myös turistit arvosta-
vat paikallisista raaka-ai-
neista valmistettuja ruokia ja 
ovat valmiita maksamaan sii-
tä. Moni suomalainenkin ha-
luaa ulkomailla ollessaan teh-
dä makumatkan paikalliseen 
kulttuuriin”, muistuttaa Jari 
Lehmusvirta ja lisää lähiruu-
an olevan nouseva trendi niin 
kotimaassa kuin ulkomailla-
kin. Lähiruuan käsite on Leh-
musvirran mukaan hyvä pitää 
joustavana. ”Kotimainen on 
lähempänä kuin ulkomainen, 
ja oman seutukunnan tuot-
teet taas lähempänä kulutta-
jaa kuin toisella puolella maa-
ta tuotetut.”

Vihannekset 
kiertueelle?
”Maistiaiset ovat hyvä keino 
saada ihmiset kokeilemaan 
uusia lajikkeita”, Merja Mäki-
nen ja Pirjo Tapanila tietävät.  
Viime kesänä maistatuksia jär-
jestettiin Huittisissa ja Porissa. 
Samalla saatiin kuluttajilta pa-
lautetta. ”Saparo Festarit voi-
sivat ensi vuonna olla vähän 
myöhemmin, koska possun 
kyytipojaksi sopivat värikkäät 
ja makoisat vihannekset ovat 
parhaimmillaan vasta loppu-
kesällä”, Merja toteaa. ”Saa-
ristolaismarkkinoidentyyliset 
Suomea kiertävät vihannes-
markkinat olisivat hieno jut-
tu”, innostuu Jari Lehmusvir-
ta ideoimaan. ”Siellä olisi hyvä 
myydä myös jalostettuja tuot-
teita kuten kesäkurpitsapik-
kelssiä”, Pirjo Tapanila tuumii. 
Aika näyttää jalostuuko Leh-
musvirran ideasta viljelijöi-
den ja kuluttajien liikkuva to-
ritapahtuma, kotimaisten vi-
hannesten makuparaati.

 X Miksi lähiruokaa?

_ Tarjoaa kuluttajalle uusia, erilaisia makuja
_ Hyödyttää lähialueen taloutta (viljelijät, kuluttajat, kaupat, 

ravintolat, jalostajat)
_ Ympäristöystävällisempää (vähemmän logistiikkakuluja ja 

päästöjä)
_ Omavaraisuus tuotannossa (esim. elintarvikealan lakon ai-

kana pientuottajat esillä)
_ On tuoreempaa kuin tukkujen kautta tullut tavara
_ On reilua suosia kotimaista lähiruokaa

 X Pirjon 
resepti-
vinkit

Kurpitsasosekeitto
1 kesäkurpitsa
1 purjo tai sipuli
2 perunaa
ruokaöljyä
8 dl vettä
1 kasvisliemikuutio
mustapippuria
suolaa
100 g sulatejuustoa

Laita kattilaan perunakuu-
tiot ja keitä puolikypsiksi, li-
sää kurpitsa ja kuullotettu si-
puli.   Keitä noin 15 min. so-
seuta sauvasekoittimella.

Lisää sulatejuusto, tarkis-
ta maku ja mausta. Koriste-
le keitto yrteillä.  Keittoon voi 
lisätä erilaisia vihanneksia tai 
vaikkapa paistettua kylkeä.

Gratinoidut fenkolit

1 fenkoli
1/2 l lihalientä
voisulaa
parmesaanijuustoraastetta

Pese fenkoli ja laita se nel-
jään osaan, keitä kypsiksi.Lai-
ta sen jälkeen ne uunivuo-
kaan, voisulaa päälle ja vielä 
permesaanijuusto raaste.

Gratinoi uunissa 225- as-
teessa kauniin värisiksi muu-
taman minuutin. Tarjoa sellai-
senaan tai lihan, kanan tai ka-
lan kera.

on saatava auki lähiruual-
le. Alueellinen yhteistyö vil-
jelijöiden kesken on kannat-
tavaa. Lähitulevaisuudessa 

usean tuottajan kasvikset toi-
vottavasti päätyvät kuluttajil-
le kimppakuljetuksella”, Leh-
musvirta kaavailee. 

Puutarhuri, terveysteknik-
ko Merja Mäkinen Satafoo-
dista kertoo, että hankkees-
sa tähdätään myös kasvisten 
ja vihannesten jatkojalostuk-
seen, johon viljelijät saavat 
koulutusta. ”Tuoreena lähi-
ruuan myyntiaika on aika ly-
hyt, joten tässä kokeillaan, 
mitkä lajit ja lajikkeet maistu-
vat hyvältä esimerkiksi kuivat-
tuna tai pakastettuna.” 

Pirjo Tapanila myöntää 
parhaimman mahdollisen 
tuotteen valmistamisen olevan 
aikamoista hifi stelyä ja vaati-
van tutkijan luonnetta. ”Ha-
lu tehdä ei aina riitä, vaan nik-

Pirjo Tapa-
nilan kas-
vattamat 
fenkolit 
menivät vii-
me vuonna 
hyvin kau-
paksi.

Satafoodin Jari Lehmusvirta ja Merja Mäkinen sekä viljelijä Pirjo Tapanila katsastivat puolen hehtaarin 
pellon, jossa on hyvää vauhtia kasvamassa monenlaista popsittavaa käärmekurkuista vahapapuihin.

Kuvassa vil-
jelijä Jari 
Kalmin vii-
me vuoden 
porkkana-
satoa.

HUITTINEN Risto Rytin Katu 24 p. (02) 561 111  
Palvelemme arkisin 9-17, lauantaisin  9-13 Eura (9-14)

Terveyskauppa Luonnonhelma palvelee 
myös Eurassa, Harjavallassa ja Sastamalassa

IHO - HIUKSET - KYNNET
KUNTOON!

IHO - HIUKSET - KYNNET
KUNTOON!

PIIMAX C
KALKKI D

KKUNTKUNTKUKUUNNTT

90 kpl

2,-
(Rajoitettu erä, tarjous voimassa vain 

Huittisten myymälässä 9.–10.7. Saparofestareilla)
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Peer Günt
1. ”Kesä on kiireinen. Keik-
koja on joka viikonloppu ja 
välillä viikollakin. Juhannus 
on rauhoitettu loman viet-
toon perheiden kanssa.”
2. ”Soittamalla kovaa ja hy-
vin vanhaa ja uutta materi-

aalia. Ja jos se ei auta niin 
rumpali Koivula puetaan 
pinkkiin Muumipeikon pu-
kuun, jonka sisällä hän on 
aivan alasti.”

3. ”Joo, juhannuksena saa 
suomalainen liha kuumaa 
kyytiä.”

Esiintyjät villitsevät festariväen

hulvatonta meininkiä 
ja kovaa poljentoa
Pauliina Vilenius

Saparo Festareiden nimekäs 
esiintyjäkaarti takaa sen, että 
Huittisten Seurahuoneen alu-
eella on tarjolla musiikkia mo-
neen makuun. Perjantaina oh-
jelmateltassa ja Seurahuoneel-
la esiintyvät Femu Brass Band, 

Aino ja Reino feat. Pauli Han-
hiniemi sekä Peer Günt. Lau-
antaina lauteille astuvat Fe-
mu Brassa Band, Suurlähetti-
läät ja Pasi Vainionperä. Lap-
sia ja lapsenmielisiäkään ei ole 
unohdettu.

Alueviesti tavoitti keikka-
kiireiden keskeltä kolme festa-

riesiintyjää ja esitti näille seu-
raavat kysymykset:

1. Miltä keikkakesä näyttää?
2. Miten Saparo-yleisö villi-
tään?
3. Tiriseekö artistin/yhtyeen 
grillissä kesällä kotimainen, 
sikahyvä liha?

Femu Brass Band
1. ”Keikkakesä näyttää juuri sopivan vauh-
dikkaalta. Ei liian vauhdikkaalta, mutta on-
neksi juuri sen verran vauhdikkaalta, että tor-
vet pysyvät vielä lämpöisinä.”
2. ”Yleisön villitsemisessä käytetään hyväk-
si todettuja konsteja, kuten 70-luvun Suomi 

hittejä ja tämänpäivän bilemusiikkia, sekä tie-
tysti Femu Brass Bandin tunnetuksi tekemää 
hulvatonta meininkiä.”

3. ”Tähän mennessä näyttäisi siltä, että gril-
leissä on kotimainen liha tirissyt jo hieman 
liiankin kanssa.”

Pasi 
Vainionperä
1. ”Keikkakesä näyttää hy-
vältä! Keikkoja on kalen-
teriin kertynyt todella hy-
vin, vaikkakin esikoisal-
bumi julkaistiin vasta tou-
kokuun lopussa. Eipähän 
tarvitse miettiä, mitä sitä 
viikonloppuisin tekisi.”
2. ”Huumorilla ja rehelli-
sen reippaalla lavameinin-
gillä. Omien kappaleiden 
lisäksi keikalla on luvassa 
myös suomalaisten rakas-
tamaa bilepoljentoa mei-
dän näköisellä otteella.”
3. ”No tottakai! Palo-
turvallisuussyistä oman 

asunnon parvekkelta ei gril-
liä löydy, mutta kun mah-
dollisuus grillaamiseen tu-
lee, niin kotimaiset pihvit ja 
makkarat siellä ritilällä kyl-
lä tirisee. 

Huh, tulipa nälkä!”

Aurinkoinen Satu Sopanen 
Tuttiorkestereineen 
viihdyttää lastentapahtumassa

vi läpi noin 400 lastenlaulua. 
Parhaimmillaan konserteis-
sa oli yleisöä 10 000 henkeä. 
Ei siis liene liioiteltua väittää 
yhtyeen olevan yksi Suomen 
suosituimmista lastenmusiik-
kibändeistä. 

Satu Sopanen kehuu lapsi-
yleisöä avoimeksi ja ihanaksi. 
”Lapset tulevat mielellään jut-

Huvitutti-ohjelmasta kansan tietoisuuteen ponnahtanut Tuttiorkesteri on 
esiintynyt parhaimmillaan yli kymmentuhatpäiselle yleisölle. Yhtye esiintyy 
Saparo Festareiden lastentapahtumassa 10. heinäkuuta.

 Pauliina Vilenius

Lapset ja lapsenmieliset aurin-
koisella energiallaan hurman-
nut Satu Sopanen & Tuttior-
kesteri esiintyy Huittisten Sa-
paro Festareiden lastentapah-
tumassa lauantaina 10.7. 

Kaupunki ei ole orkesteril-
le entuudestaan tuttu. ”Huitti-
sissa ei ole tullut vierailtua tai 
keikkailtua kovin paljon, siinä 
ympärillä kylläkin. Kiva tulla 
katsomaan, millainen meno 
kesäisessä Huittisissa ja Sapa-
ro Festareilla on”, Satu iloitsee.

Sibelius-Akatemiassa syn-
tynyt Tuttiorkesteri on eh-
tinyt pitkän uransa aikana 
viihdyttää suomalaisia lap-
sia jo kahdessa sukupolvessa. 
Alun perin Mukaralla-nimel-
lä toiminut yhtye ponkaisi ko-
ko kansan tietoisuuteen Pik-

ku Kakkosen Huvitutti-oh-
jelmasta, jota tehtiin vuosina 

1998-2002 yli 100 jaksoa. Oh-
jelmasarjan aikana yhtye kä-

Voita J
OPO!

Osallist
u arvon

taan m
yymälä

ssä

Arvo 
349 €

16 95 €
YHTEENSÄ VAIN

norm. 26.50

shampoo 250 ml +
hoitoaine 250 ml

VUODEN KAMPAAMOSARJA

www.fanletti.fiHiustuotemyymälä / Parturi-kampaamo  
Risto Rytin katu 30, HUITTINEN

044 - 750 65 15 • ark. 9-18, la 9-14

telemaan ja kertomaan kuulu-
misiaan.” 

Meissä kaikissa asuu 
pieni lapsi
Satu Sopanen kertoo yhtyeen 
keikkakesän näyttävän muka-
valta. Saparo Festareiden lisäksi 
esiintymisiä on buukattu mui-
hinkin tapahtumiin. ”Keikkoja 
on kivoilla festivaaleilla heinä-
elokuussa melkein joka viikon-
loppu. Sitten vielä äänitämme 
uutta levyä, eli musiikin mer-
keissä kesä vierähtää.”

Vaikka keikkoja ja levyn 
parissa puuhailua riittää, eh-
tii Satu nauttia myös Suomen 
suvesta. ”Kesässä parasta on 
mökillä saunominen, järveen 
pulahtaminen, lintujen laulun 
kuunteleminen ja kesäinen le-
kottelu ilman kelloa ja aika-
taulua”, hän tunnelmoi.

Satu Sopanen & Tuttior-
kesteri on lastenmusiikkibän-
di, mutta Satu paljastaa aikui-
syleisönkin villiintyvän kei-
koilla. ”Aikuisetkin leikkivät 
ja laulavat. Meissä jokaisessa 
asustaa ikuisesti pieni lapsi, ja 
se on mahtavaa!”
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