
Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

Jakelu yli 30.000 talouteen: Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä 
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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!

Huittinen • Eura • Pori • Säkylä  
Ulvila • Vammala • Äetsä

Tarjousesite, joka sisältää täydelliset laina-
ehdot ja tietoja liikkeeseenlaskijasta, on 
saatavana merkintäpaikoista sekä internetissä  
osoitteessa  www.sphuittinen.fi.
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Huittisten Säästöpankin 

debentuurilaina I/2010
Korko:

Debentuurilainan 1. vuoden nimelliskorko on 2,50 % 
ja seuraavien 2.-5. vuoden nimelliskorko 

12 kk euribor + 0,25 %

Merkintäaika:
24.5. - 31.8.2010 

Merkintä:
Huittisten Säästöpankin konttoreissa

Ainoastaan Alueviestillä 
tavoitat jokaisen talouden

Sastamalassa,
Huittisissa,
Kiikoisissa,
Laviassa,

Punkalaitumella,
Kokemäellä,
Köyliössä ja
Säkylässä.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSääääääääääääääääääääkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyyylllllllläääääääässssääääääää.

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

Opiskelija-
valinnat 

julkaistiin

Ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavan koulutuksen 
opiskelijavalinta syksyllä 2010 
alkavaan koulutukseen on val-
mistunut. Osoitteessa www.
samk.fi  on luettavana hyväk-
syttyjen opiskelijoiden nimet 
koulutusohjelmittain, mikä-
li hakija on antanut luvan ni-
mensä julkaisemiseen SAM-
Kin internetsivuilla.

Satakunnan ammattikor-
keakouluun valittiin kaikki-
aan reilu 1000 uutta opiske-
lijaa. Liiketoiminnan ja kult-
tuurin toimialalle uusia opis-
kelijoita otetaan noin 380, 
sosiaali- ja terveysalalle noin 
220 ja tekniikan ja merenku-
lun toimialalle noin 440 uutta 
opiskelijaa.

SAMKin Huittisten yksiös-
sä aloittaa noin 30 uutta opis-
kelijaa.

www.alueviesti.fi 



2 Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

 Hannu Virtanen

Vuoden aikana Huittisten 
Vampulaan nousseen VamBio 
Oy:n biokaasulaitoksen toi-
minta on jo käynnissä . Lai-
toksen vihkiäistilaisuus on 
huomenna torstaina 8. heinä-
kuuta.

”Maaliskuun puolivälissä 
alkoi laitoksen ylösajo. Täl-
lä hetkellä homma pyörii niin 
sanotusti tapissaan. Meille on 
raaka-ainetta toimitettu sii-
nä määrin, että laitos on saa-
tu nopeassa aikataulussa käyt-
töön oikein tosissaan”, sanoo 
toimitusjohtaja Kaisa Suvi-
lampi.

Biokaasulaitoksen proses-
si pyörii nyt sillä kapasiteetil-
la, minkä laitoksen ympäristö-
lupa sallii.

”Ympäristölupa mahdollis-
taa sen, että voimme käsitellä 
60 000 tonnia vuodessa erilai-
sia jakeita. Arkipäivisin se tar-
koittaa viittä tai kuutta rekka-
lastia.”

”Biokaasua syntyy, mutta 
vielä sitä ei hyödynnetä kuin 
omaan käyttöön. Poltamme 
kattilassa biokaasua, ja siitä 
saadaan laitoksen oma läm-
pöenergia. Sähköntuotan-

to käynnistyy lähiaikoina ja 
myös yhteistyö kaasunmyyn-
nistä kalkkitehtaalle etenee.”

Kilpailukyky 
yllättänytkin
VamBio Oy on ympäristön 
huoltoon erikoistunut yritys. 
Sen ydintoimintaa on bioener-
gian ja lannoitetuotteiden val-
mistaminen alkutuotannon, 
teollisuuden ja yhdyskuntien 
biohajoavista jätteistä ja sivu-
virroista.

”Meille tulee tällä hetkel-
lä kuntien jätevedenpuhdista-
moilta linkokuivattua puhdis-
tamolietettä merkittävä osa. 

Elintarviketeollisuudesta tu-
lee erilaisia jakeita, muun mu-
assa rasvaerotuskaivoliettei-
tä ja joitain teurassivuvirtoja. 
Käsittelemme myös lähitilojen 
sianlantaa.”

VamBion biokaasulaitos on 
osoittautunut kilpailukykyi-
seksi yksiköksi yllättävänkin 
laajalla alueella.

”Toimintasäteemme ylittää 
pitkästi sen sata kilometriä, 
mikä oli alunperin oma aja-
tuksemme, kun aloimme tar-
jota jätehuoltopalvelua kun-
tiin ja elintarviketeollisuuteen. 
Se kertoo siitä, että laitoksem-
me on kilpailukykyinen ja pys-

tymme järkevällä tavalla tuot-
tamaan jätehuoltopalvelua 
tiettyjen jakeiden käsittelyyn.”

Suunnitelmia alueen 
kehittämiseksi

Toimitusjohtaja Kaisa Su-
vilampi kertoo, että VamBiol-
la on suunnitelmia alueen ke-
hittämiseksi.

”Käymme edelleen ihan 
mielenkiintoisia keskustelu-
ja siitä, mitä muuta toimintaa 
voisi tähän meidän kylkeem-
me tulla.”

Suvilampi myöntää tiettyjä 
laajentamispaineitakin laitok-
sella olevan.

”Voisi sanoa laajentamis-
paineitakin olevan, mutta tällä 
hetkellä meillä on investoitu-
na kaksi pääreaktoria ja kapa-
siteetti on kuitenkin kohtuul-
lisen korkea. Eiköhän nyt pi-
detä vähän malttia hommassa 
ja yritetä saada laitos hallitus-
ti otettua käyttöön ja toiminta 
vakiinnutettua.

Vampulan biokaasulaitos 
polttaa jo kaasua kattilassa

 Sähköntuotantokin alkaa lähiaikoina

”Arkipäivisin 

se tarkoittaa 

viittä tai kuutta 

rekkalastia” VamBio Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi kertoo, että biokaasulaitoksen 
toimintaa on ajettu ylös maaliskuun puolivälistä lähtien.

Palauta energian- 
säästölamput meille!

Sastamalan jäteasema avoinna syyskuuhun asti
joka kuukauden 1. lauantai klo 9-13!

Katso miten voit osallistua www.lhj.  

Sastamalan jäteasema (03) 511 5831
Pesurinkatu 179, Sastamala ma-pe 11-18

Turnee pysähtyy Punkalaitumen 
Torstaitorilla 8.7.

Fujifi lm
DIGIKAMERA
- Malli: fi nepix AV100
- Väri: musta
- Ominaisuudet: 12.2 miljoonaa pikseliä, 3 x optinen zoom   
(32 mm - 96 mm), Iso ja tarkka 2.7” näyttö, Herkkyys ISO 
3200, SR AUTO automaattinen kohteentunnistus, Kasvojen 
tunnistus, Digitaalinen kuvanvakautus, Automaattinen puna-
silmäisyyden poisto, Panoraamatoiminto, 20 kuvausohjel-
maa, Full HD kuvaus, HD videokuvaus, 2 x AAA paristoa 
(sisältyy) tai 2 x AA akkua, 
Kameraan sopivat SD
tai SDHC muistikortit, 
Kamerassa on suomen 
ja ruotsinkieliset valikot 
sekä  käyttöohjeet CD:llä, 
Kameralla on 12 kk takuu

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

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

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

Maahantuojan shokkipoisto!!

Paljon erilaisia lenkkareita sekä vapaa-ajan kenkiä!
Silvertech 
DIGITAALINEN
VIDEOKAMERA
- Videokuvaus, valokuvaus, 
  kuvien/videoiden katselu
- Toimii 3xAAA paristolla
- Kuvasensori 1,3 megapikseliä
- 4 x digitaalinen zoom
- LCD-näyttö 1,5”
- Resoluutio valokuva 2592 x 1944
- Resoluutio video vga 640 x 480 
- SD/MMC korttipaikka (max. 4GB)

4 m JÄTTI-

TRAMPOLIINI 

159,-

KAUPAN PÄÄLLE TRAMPOLIINITIKKAAT 

(ARVO 14,95)

RASTASVERKKO

2x5 m .......... 1,25
2x10 m .......  1,50
4x10 m ........ 2,50

Rauhassa hyönteisiltä! 

Nautinnollista kesää ilman 

hyönteisiä! Asenna Träppi 

Hyönteispyydys sisälle tai ulos, 

oleskelutilojen lähistölle

ja se houkuttelee hyönteiset 

luokseen. Träppi puhdistaa 

hyönteiset jopa 120m2 alueelta. 

Toimii verkkovirralla.

79,95

Biolan
KOMPOSTIKÄYMÄLÄ 
Käymälän päivittäinen käyttö on siistiä  ja mukavaa. 
Käymäläsäiliöstä katolle asennettava tuuletusputki takaa
huonetilan hajuttomuuden. Laitteen sileät muovipinnat on
helppo pitää puhtaana.  Istuinrenkaana on viileässäkin 
huonetikassa mukava lämpöistuin.  Eroottelee virtsan
kiinteästä jätteestä jo istuinosassa. Helppokäyttöinen
 kuivikkeen annostelija. Jätesäiliössä
on kaksi erillistä sisäastiaa

Norm. 79,-
NYT! 31,60

-60%

579,-

2,-2 RSS/ Latz 
KISSAN KUIVARUOKA
- 400 g 
- á 1,45

RETKITUOLI
Edullinen retkituoli kesän retkille, 
tapahtumiin, konsertteihin yms. 
Kulkee kätevästi mukana omassa 
säilytyspussissa.

9,95

FESTAREILLE, 
KISOIHIN, RANNALLE...

RAKENNUSTELINE
- 187 x 181 x 73 cm
- Max. 150 Kg
- Voidaan asettaa 
  3 eri tasolle

169,-

LENKKARIT

- Norm. 29,95-79,95

- Valikoimat vaihtelevat

  myymälöittäin

9,95
Träppi 
HYÖNTEISPYYDYS

59,95

IKUISTA IHANAT KESÄPÄIVÄT!
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 Alueviesti

Sastamalan Karkussa ja Pirk-
kalassa tuotantoa harjoitta-
van Majavatuote Oy:n koko 
osakekanta on siirtynyt Ma-
java Group Oy:n omistuk-
seen, jonka enemmistön omis-
taa Helmet Business Mentors 
Oy:n keräämä sijoittajaryh-
mä. Yhtiön avainhenkilöt Pet-
ri Holappa ja Mikko Raja-
la tulevat emoyhtiön Majava 
Group Oy:n merkittäviksi vä-
hemmistöosakkaiksi.

Majava Group Oy:n halli-
tuksen muodostavat Helme-
tin osakkaat Pentti Kulmala 

ja Timo Hyvönen sekä Maja-
van avainhenkilöt Petri Ho-
lappa ja Mikko Rajala. Majava 
Group Oy:n toimitusjohtajak-
si on nimitetty Petri Holappa, 
joka jatkaa myös Majavatuote 
Oy:n toimitusjohtajana.

Majavatuote Oy on tällä 
hetkellä Suomen johtava hen-
kilöautojen perävaunuja ja ve-
netrailereita valmistava yritys. 
Yhtiö on aloittanut vientitoi-
minnan Ruotsiin ja Venäjäl-
le, joten myös ulkomaan liike-
toiminnan kasvunäkymät ovat 
erittäin lupaavat.

”Majavatuote on selviyty-
nyt hyvin viime vuosien haas-

tavassa markkinatilanteessa ja 
onnistunut kasvattamaan lii-
kevaihtoaan vuosi vuodelta. 
Nyt on tullut aika ottaa seu-
raava askel ja hakea myös voi-
makasta kansainvälistä kas-
vua. Helmetin myötä saamme 
lisää taloudellisia voimavaroja 
ja osaamista tukemaan yhtiön 
kehitystä”, kertoo Majavan toi-
mitusjohtaja Petri Holappa.

”Yrityksellä on erittäin vah-
va markkina-asema Suomes-
sa ja sen tuotteet ovat erittäin 
laadukkaita. EU-lainsäädän-
nön aiheuttamien muutosten 
vuoksi toimiala tulee muuttu-
maan voimakkaasti lähivuosi-

na, koska valmistajien laatu-
kriteerejä tiukennetaan. Maja-
va on toiminut edelläkävijänä 
ja saanut jo perävaunuilleen 
ensimmäiset myönnetyt EU-
tyyppihyväksynnät”, toteaa 
Majavan hallituksen puheen-
johtaja Pentti Kulmala. 

Tuotantoa Karkussa 
ja Pirkkalassa
Majavatuote Oy on vuonna 
1990 perustettu henkilöauto-
jen perävaunuja ja venetraile-
reita valmistava ja myyvä yri-
tys. Yhtiön liikevaihto vuonna 
2009 oli 5,1 miljoonaa euroa ja 
työntekijöitä yhtiössä on noin 
31 henkilöä. 

Helmet Business Men-
tors Oy on suomalainen lis-
taamattomien kasvuyritysten 
omistusjärjestelyihin ja teolli-
seen kehittämiseen erikoistu-
nut pääomasijoitusyhtiö, joka 
on sijoittanut varoja miltei 40 
yritykseen. 

Neljän rahaston lisäksi Hel-
metin sijoittajina on joukko 
kotimaisia ja ulkomaisia am-
mattimaisesti sijoittavia yk-
sityishenkilöitä, vakuutusyh-
tiöitä ja muita instituutioita. 
Helmetin kantava voima on 
joukko kokeneita suomalaisia 
teollisuusjohtajia.

Majavalle lisäresursseja 
kasvuun ja kansainvälistymiseen

 Perävaunu- ja venetraileriyhtiö aloittanut viennin Ruotsiin ja Venäjälle

Majava Group Oy:n toi-
mitusjohtajaksi on ni-
mitetty Petri Holappa, 
joka jatkaa myös Maja-
vatuote Oy:n toimitus-
johtajana. Mikko Rajala 
on Majavatuotteen toi-
nen avainhenkilö.

 

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 9.7.   Pyymäen Leipomo 9-16
LA 10.7.   Linkosuo 9-15

Saparo Festareiden kunniaksi tarjoamme Korpelan kuumaa grillimakkaraa 
molemmissa myymälöissä perjantaina 9.7. klo 11 alkaen. 1000 kpl erä. 

www.saastomarket.com

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

Kivikylän
GRILLIKYLKI
n. 1kg

399
kg

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

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

Säästömarketin 
kesäiset tarjoukset 

7.-13.7.2010

Ingman 
Perinteiset
JOGURTIT
150g
• Ei rasvat-
   tomat

Säästä yli 40 %

399
20 kpl
(1,33 kg)
yks. 0,35 

Tarjoukset ovat voimassa 7.7.–13.7.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

595
  kg

Tuore 
suomalainen
KIRJOLOHI

Ingman 
Pohjanpoika
KERMAJUUSTO
1 kg

499
kpl

Suomalainen
VARHAISPERUNA
TIMO

039
 kg

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 9.7.   Arin kalatuote 9-17
   Heinon Leipomo 9-16
LA 10.7.   Arin kalatuote 9-15
   Pyymäen Leipomo 9-15
MA 12.7.  Aallon Leipomo 9-16

249
 pkt
(5,76 kg)

Ingman
ESKIMO-
PUIKKO
12x36 g
• vanilja ja 
   mansikka

Frödinge 
PAKASTEKAKUT
480-565 g
• kinuski
• mansikka
• prinsessa

399
  kpl
(7,06-
8,31 kg)
norm. 5,79

Olvi
SIIDERIT
4x0,450 L
• mansikka-
   raparperi
• omena-
   päärynä

799
  pack
    (3,58 l)
sis. pantin 0,8

Olvi
III-OLUT
24x0,33 L

1990
pack
(2,04 l)
sis. pantin 3,60

Tarjous voimassa 
17.2.2010 alkaen

Chappi
KOIRANRUOKA
10 kg 890

     sk
(0,89 kg)

Latz
KISSAN
ANNOS-
PUSSIT
12x100 g
• Roasted

Latz
KISSAN
KUIVARUOKA
400 g

500
2 pack
(2,08 kg)
yks. 3,89 

200
2 pkt
(2,50 kg)
yks. 1,39 

Finnwear
NAISTEN 
SUKAT
Kesästep

300
2 paria
yks. 1,99
 Otso

VAPAA-AJAN
SANDAALIT
• Monia värejä 695

pari
 

Tarjous voimassa 
12.5.-13.7.2010

Alkaen TO

ERÄ

Huittisten kaupungilla työs-
kentelee tällä hetkellä noin 
135 henkilöä vanhustyössä. 
Kaupungin työntekijöitä osal-
listuu syksyllä Huittisissa alka-
vaan vanhustyön erikoisam-
mattitutkinto-koulutukseen. 
Koulutuksen aikana päivite-
tään ja vahvistetaan osaamis-
ta vanhustyön erityisosaamis-
ta vaativissa tehtävissä sekä 
perehdytään vanhustyön pal-
velujärjestelmässä ja työyhtei-
sössä toimimiseen. Koulutuk-
sesta vastaa Sastamalan kou-
lutuskuntayhtymän Karkun 
kotitalous- ja sosiaalialan op-
pilaitos yhdessä Aikuiskoulu-
tusosaston ja oppisopimustoi-
miston kanssa. 

Uusia osaajia tarvitaan 
vuosittain
Huittisten tuore perusturva-
johtaja Kristiina Piirala nä-
kee hyvin tärkeänä asiana 
henkilöstön kouluttamisen, 
niin jo olemassa olevan kuin 
uuden henkilöstön. 

Vuoteen 2025 ulottuvissa 
arvioissa uusia osaajia tarvi-
taan joka vuosi. Sastamalan 
koulutuskuntayhtymän ke-
hittämisjohtaja Eija Saarela 
koosti alueen kuntien sosi-
aali- ja terveydenhuoltoalan 
henkilöstön eläköitymistie-
toja toukokuussa pidettyyn 
alueen toimijoiden yhtei-
seen strategiatyöhön. Kai-
kissa vastanneissa kunnissa 
tilastot näyttävät rekrytoin-
titarvetta sosiaali- ja terve-
ydenhuoltopalveluissa. Työ- 
ja elinkeinoministeriön ti-

lastojen  mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalalta pois-
tuu vuoteen 2025 mennessä 
noin 185 000 työntekijää. Lu-
ku vastaa yli puolta alan työ-
voimasta. 

Hyvät kokemukset

Huittisissa on tämäkin asia 
pyritty huomioimaan ja sik-
si viime syksynä Kuninkai-
sissa alkoi lähihoitajakoulu-
tus. Ensimmäisestä vuodes-
ta jäi niin hyvät kokemukset, 

että tarkoitus olisi aloittaa 
uudella ryhmällä syksyllä 
Huittisissa. Sastamalan kou-
lutuskuntayhtymän Karkun 
kotitalous- ja sosiaalialan 
oppilaitoksen apulaisrehtori 
Helena Särkänlahden mu-
kaan ryhmässä on vielä va-
paita paikkoja. Koulutukseen 
voi hakea valtakunnallisessa 
täydennyshaussa 12. – 23. 7. 
Lisätietoja antaa oppilaitok-
sen opinto-ohjaaja Eija Uo-
tila. 

Sosiaali- ja terveysalan 
koulutus vahvistuu 
Huittisissa edelleen



4 Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

www.alueviesti.fi 

ISSN 1236-0619

Sanomalehtien 
Liitto ry:n jäsen

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

Ilmoitukset 
maanantaihin 

klo 14 
mennessä.

Aluetori-ilmoituk-
set, järjestöpalstat 

ja seurakunta-
tiedot ma klo 12 

mennessä.

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

Toimitus  konttori  myynti 

 010 229 0400 fax 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 23 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy
toimitusjohtaja Sami Latva
010 229 0410

Sivunvalmistus
Keskuskuva Ky, Sastamala

Painopaikka
Allatum Oy, Pori

Pääkirjoitus 7.7.2010

JSN

Birgit P. Jaakola tuntee 
hää- ja avioliittotavat

Suomalaisessa talonpoikasyhteisössä häät pidet-
tiin vasta sitten, kun peltotyöt oli tehty. Tässä on 
taustaa myös suomalaiselle, nykyisin hyvinkin 
voimissaan olevalle kesähääperinteelle.
Jaakolan kotikunta Kiikoinen on tullut tunnetuk-
si entisaikojen häämenoihin liittyvästä purpuripe-
rinteestään ja sen pohjalta 1970-luvun alussa ide-
oidusta, edelleen järjestettävästä kesätapahtumas-
taan. Sivu 16

Vammalan Venekerholaiset ovat talkoilleet Rautavedellä 
sijaitsevaan Ekosaareen viihtyisän kesäparatiisin, jossa 
on mukava viettää iltaa samanhenkisen porukan kanssa. 
Alueella on grillikatos, sauna ja hyvät laiturit. Vaikkakin 
alue on Venekerhon omistuksessa, taukopaikalla ei kat-
sota pahalla muitakaan retkeilijöitä. Saunaankin satun-
nainen kulkija saattaa päästä, jos paikalla on venekerhon 
väkeä. Maanantaina saaressa oli talkoot, mutta Oskari 
Metsämäki ehti myös kalastamaan. Sivu 15

Sastamalan Rautavedellä 
on veneilijöiden keidas

Lyriikan lento oli kirjan 
juhlaa Sastamalassa

Toimittajallemme Hannu Virtaselle oli aikoinaan 
suuri onni, että Donnerin Isä ja poika -teos ehti il-
mestyä 80-luvun puolivälissä ennen kuin hän kir-
joitti ylioppilaaksi. ”Kirjoja oli tullut ja mennyt, 
mutta tämä oli se teos, joka vei kirjallisuuden pa-
riin. Waltarin, Linnan ja Merenkin aika tuli, mut-
ta Donner oli ensin”, Virtanen sanoo. Ja Vanhan 
Kirjallisuuden päivillä Virtanen tapasi Donnerin.
Sivu 10

Kokemäen kaupungin-
johtajakilpaan 
ilmoittautui 
yhdeksän hakijaa

 Elinkeinoasiamies Katajala ja kaupunginsihteeri 
 Uuttu ovat hakijoiden joukossa

Pirkanmaan laajakaistahanke 
laajenee Sastamalassa

 Runkoverkkoa 39 km, tilaajayhteyksiä 33 km

Minna Isotalo

Kokemäen nykyinen kaupunginjohta-
ja Martti Jalkanen jää eläkkeelle huhti-
kuun alussa 2011. Haku kaupunginjoh-
tajan virkaan päättyi keskiviikkona 30.6. 
kello 15. Määräaikaan mennessä hake-
muksia tuli yhteensä yhdeksän. Hakijoi-
den joukossa ovat muun muassa Koke-
mäen elinkeinoasiamies, valtiotieteiden 
maisteri Minna Katajala Porista sekä 
kaupunginsihteeri, oikeustieteen maiste-
ri ja varatuomari Kari Uuttu Harjaval-
lasta. Lisäksi virkaa hakivat valtiotietei-
den tohtori, Sataedun projektipäällikkö 
Timo Forsten Porista, Pyhtään kunnan-
johtaja ja hallintotieteiden kandidaatti 
Olli Ikonen, ekonomi, kauppatieteiden 
maisteri ja liikkeenjohdon konsultti Net-
ta Kulhia, yhteiskuntatieteiden maisteri, 
kunnanjohtaja Petri Liukku Kihniöstä, 

hallintotieteiden lisensiaatti ja kunnan-
johtaja Matti Muukkonen Kyyjärveltä, 
ulkomaankauppa- ja kehitysministerin 
erityisavustaja, fi losofi an maisteri Mar-
kus Ojakoski Helsingistä sekä projekti-
päällikkö, fi losofi an maisteri Juha Valka-
ma Pielavedeltä.

Viran täyttö alkuvuodesta

Kokemäen kaupunginhallitus päätti ni-
metä hakijoiden haastatteluryhmään val-
tuuston ja hallituksen puheenjohtajan, 
valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä 
kaupunginjohtajan ja talousjohtajan. Va-
lintaprosessissa voidaan tarvittaessa käyt-
tää myös ulkopuolista konsulttia. Kau-
punginhallituksen tavoitteena on, että 
uusi kaupunginjohtaja aloittaisi tehtäväs-
sä ennen kuin Martti Jalkanen jää eläk-
keelle. Käytännössä tämä tapahtuu tam-
mi-helmikuussa 2011.

Hannu Virtanen

Pirkanmaan liitto on julistanut haetta-
vaksi laajakaistarakentamisen tuen ha-
ja-asutusalueille Kuhmalahden Kivisal-
men, Tampereen Teisko-Kaanaan, Par-
kanon Yliskylän ja Sastamalan kaupun-
gin alueella.    

Sastamalan kaupungin viidelle han-
kealueelle osin julkisella tuella laajakais-
tan runkoverkkoa tulee arvion mukaan 
yhteensä 39 kilometriä sekä tilaajayhte-
yksiä arviolta 33 kilometriä. 

Tuen kohteena on nopeiden laajakais-
tapalveluiden tarjontaan soveltuvan vies-
tintäverkon suunnitteleminen ja rakenta-
minen sekä edistyksellisten viestintäpal-
veluiden tarjonta viestintäverkkoon liitty-
ville loppukäyttäjille.    

Julkinen tuki näille hankkeille on haet-
tavissa elokuun loppuun asti, minkä jäl-
keen Pirkanmaan liitto valitsee verkko-
jen rakentajat. Tämän perusteella kunnat 

päättävät osallistumisestaan hankkeiden 
rahoitukseen, minkä jälkeen hankkei-
den toteuttajat jättävät hakemuksen val-
tiontuesta.

Hankkeiden käynnistymiseen liitty-
vistä viiveistä johtuen on mahdollista, et-
tä Pirkanmaalla vuonna 2010 toteutetta-
vaksi suunniteltujen hankkeiden raken-
taminen toteutetaan vasta vuoden 2011 
aikana.     

Runkoverkon valmistuttua hankealu-
eiden asukkailla on mahdollisuus hank-
kia huippunopea 100/100 Mbit/s -laa-
jakaistayhteys. Käyttäjä maksaa liitty-
mismaksut enintään kahden kilometrin 
verkkoyhteyden rakentamisesta ja liitty-
män käytöstä aiheutuvat normaalit kuu-
kausimaksut. 

Käyttäjä valitsee omien tarpeiden-
sa perusteella myös yhteyden nopeuden. 
Valokuituverkossa pystytään tarjoamaan 
vuosikymmenien ajan huippunopeita, 
toimintavarmoja ja luotettavia yhteyksiä. 

Hämeenkyrön 
ja Sastamalan 
maaseutualueet 
kasvussa

Alueviesti

Pirkanmaan liiton ruutupoh-
jaisen (1 km x 1 km) väestö-
aineiston mukaan sekä Hä-
meenkyrön että Sastamalan 
maaseutualueet ovat 2000-lu-
vulla kasvaneet keskusta-alu-
eita nopeammin. Aineisto on 
vertailukelpoisin Hämeenky-
rössä, jossa tiheästi asuttujen 
(yli 100 henkilöä/neliökilo-
metri) ruutujen määrä on säi-
lynyt koko vertailujakson sa-
mana (13 ruutua). 

1980-luvulla harvaan asu-
tun alueen väkiluku vielä las-
ki Hämeenkyrössäkin mutta 
kääntyi kasvuun jo 1990-lu-
vulla (+3 %). 2000-luvulla 
Hämeenkyrön maaseutu (+9 
%) on lisännyt väestöään kes-
kusta-alueita (+4 %) nopeam-
min. Hämeenkyrön väestös-
tä 54 % asuu tiheästi asutuis-
sa ruuduissa ja 46 % harvaan 
asutuissa ruuduissa.

Sastamalassa maaseutualu-
eiden väkimäärä kääntyi kas-
vuun vasta 2000-luvulla. Osan 

muutoksesta selittää väestön 
väheneminen tiheästi asutuis-
sa ruuduissa, jolloin ruutujen 
luokitus on muuttunut vertai-
lujakson aikana. 

Sastamalan alueella oli ti-
heästi asuttuja ruutuja enim-
millään vuonna 1990, 39 kap-
paletta. Vuonna 2008 tiheiden 
ruutujen määrä oli 34. 

Sastamalan maaseudun vä-
kiluku on 2000-luvun aikana 
kasvanut prosentilla ja kes-
kustojen vähentynyt 12 %. 
Sastamalalaisista 56 % asuu 
tiheästi asutuissa ruuduis-
sa ja 44 % harvaan asutuissa 
ruuduissa.

Vertailussa käytetty raja-ar-
vo 100 henkilöä neliökilomet-
rillä on kansainvälisesti ver-
rattuna alhainen, esimerkik-
si OECD määrittelee maaseu-
tumaisiksi alueet, joilla on alle 
150 henkilöä neliökilometril-
lä. Joutsenten reitti tilaa vas-
taavat väestökehitystiedot uu-
den ohjelmakauden valmiste-
lua varten myös Huittisten ja 
Punkalaitumen osalta.

Riippumaton 
riippumatossa

Suomen suvi on parhaimmillaan juuri nyt ja moni on 

parasta aikaa kauan odottamallaan kesälomalla. Leh-

det pursuavat vinkkejä monenmoisesta kesätekemi-

sestä, mutta vielä enemmän on artikkeleita siitä, miten lo-

ma koettelee parisuhdetta. Yhteinen loma kun merkitsee 

hyvin usein parisuhdekriisiä  ja ainakin tilastojen mukaan 

avioerohakemusten määrä on kesäkuukausina selvästi tal-

viaikaa suurempi. 

Arjessa kertyneet paineet saattavat lomalla purkautua 

Islannin tulivuoren tavoin, kun lomaan on ladattu val-

tavasti odotuksia ja suunnitelmia. Väestöliiton asian-

tuntijat kehottavat kokemuksen syvällä rintaäänellä, 

että älkää ylibuukatko lomaanne. Yleisin virhe on kuu-

lemma se, että yhteiselle lomalle on sovittu ihan liikaa 

menemistä ja tekemistä.

”Älkää ylibuukatko lomaanne

Itse nautin kesälomalla nimenomaan siitä, että kalen-

teri ammottaa lähes tyhjyyttään. Enkä minä, talvisin 

jatkuvaa kaukokaipuuta poteva ihminen, kaipaa ke-

sällä muualle kuin mökille. Onneksi mieheni on sa-

maa sorttia, joskin olemme varsin erilaisia mökki-ih-

misiä. Minä sellainen tartu hetkeen -tyyppi ja isäntä 

muurahainen, joka pakertaa  aamusta iltaan työleiril-

lään (kuten erään lehden leikkimielinen testi hauskas-

ti ilmaisi.)

Täydelliseen lomapäivään ei tarvita kuin hyvää, yksin-

kertaista kesäruokaa, paljon makaamista laiturin no-

kassa tai riippumatossa ja päätteeksi saunan leppoisia 

löylyjä. Tiskiveden voi aina lämmittää huomenna uu-

delleen ja klapisouvikin saa odottaa pilvisempää päi-

vää.

Maija Latva

Yli 900 
varusmiestä 
reserviin Porin 
Prikaatista 
Porin Prikaati kotiuttaa vii-
me heinäkuussa palveluksen-
sa aloittaneet, täyden vuoden 
palvelleet  ja kuluvan vuoden 
tammikuussa palvelukseen as-
tuneet, puoli vuotta palvelleet 
varusmiehet tulevana perjan-
taina. Säkylän Huovinrinteel-
tä reserviin siirtyvien ”Pori-
laisten” kokonaismäärä on 
917, joista vuoden palvelleita 
on 556 ja puolen vuoden mie-
histöä 361.

Palveluksessaan erityisen 
hyvin kunnostautuneille va-

rusmiehille ja heidän omaisil-
leen järjestetään tänään pal-
kitsemistilaisuus. Palkitse-
mistilaisuuden jälkeen jär-
jestetään kaikkien reserviin 
siirtyvien yhteinen kotiutta-
mistilaisuus Porilaisaukiolla. 

Varsinaisena kotiuttamis-
päivänä perjantaina upseeri-
kokelaat ylennetään reservin 
vänrikeiksi juhlatilaisuudes-
sa Huovinrinteen upseeriker-
holla. Tilaisuuteen osallistu-
vat myös upseerikokelaiden 
omaiset. 
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grillikesä jatkuu kuumana

kg

rs
(5,98/kg)

2 pkt
(4,38-5,83/kg)

4 pl
(0,57l)
sis pantit 1,60

pkt
2 pkt
(4,44/kg)

24-pack
(2,07 /l) sis. 
pantit 3,60

299 350

VARHAISPERUNA
Suomi

Atria
KASSLERPIHVIT

500 g, marinoitu
HK Kabanossi

GRILLIMAKKARAT
300-400 g

Hartwall
JAFFAT

1,5 l, raj 1 erä /talous

Ingman
VANILJA

KERMAJÄÄTELÖ
1 l (ei laktoositon)

Atria
LAUANTAI MAKKARAT

225 g, myös kevyt

Ilman K-Plussa-korttia  1,25 pkt (5,56/kg)

Valiojogurtti
MAUSTETUT
JOGURTIT

200 g

4 prk
(1,25/kg)

Ilman K-Plussa-korttia yks. 0,43 prk (2,15 /kg)

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,25 pl (1,23/l) sis. pantin 0,40

Ilman K-Plussa-korttia 2,59 pkt (6,48-8,63/kg)

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

100
Ilman K-Plussa-korttia  1,59 pkt

VOIMASSA 1.7.-1.8.

-25 %

Ilman K-Plussa-korttia 3,99 rs (7,98/kg)

-32 %

VOIMASSA 1.7.-1.8.

2 pkt!

039

VOIMASSA 8.-10.7.

-23 %

24-pack!

VOIMASSA 31.8. SAAKKA

Carlsberg
III-OLUT

4,5 %, 24x0,33 l tlk

1999 500
-54 %

VOIMASSA 8.-15.7.

-41 %

VOIMASSA 8.-15.7.

-20%

VOIMASSA 1.7.-1.8.

200
-37% 099

VOIMASSA 1.7.-1.8.

SOTE-yhteistyöstä esiselvitys

Riittävän suuret peruskunnat 
luovat edellytykset hyville 
sosiaali- ja terveyspalveluille 
Pirkanmaan kuntien sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhteis-
työn kehittämiseksi tehty esi-
selvitys on valmistunut. 

Pirkanmaalla selvitettiin 
niitä edellytyksiä, joilla sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palve-
luja toteutetaan koko maakun-
nassa hallinnollisesti selkeäm-
mällä ja palvelutuotannon 
kannalta taloudellisemmal-
la ja laadukkaammalla tavalla. 

Selkein ja yksinkertaisin ta-
pa tuottaa sosiaali- ja terveys-
palvelut kustannustehokkaas-
ti, laadukkaasti ja paikallisde-
mokratia huomioiden on riit-
tävän suurten peruskuntien 
malli. Myös yhteistyötä alueen 

kokonaisedun ja asiakkaiden 
valinnanmahdollisuuksien ni-
missä on kehitettävä yksittäi-
siä kuntia ja yhteistoiminta-
alueita laajemmalta pohjalta. 
Tavoitteena tulee olla sosiaali- 
ja terveydenhuollon kokonai-
suuden vahvistaminen.

Esiselvityshankkeen oh-
jausryhmä toteaa, että Tam-
pereen kaupunkiseudulla on 
syytä selvittää kaupunkiseu-
dun yhteistyönä, millaisia 
mahdollisuuksia yhteistyöl-
lä. Palveluille, joissa yhteistoi-
minta-alueen tai kunnan vä-
estöpohja on liian pieni, tulisi 
selvittää yhtenäinen maakun-
nallinen toimintamalli - esi-

merkiksi isäntäkuntamalli. 
Pirkanmaan kuntien orastavaa 
yhteistyötä tulee jatkaa pitkä-
jänteisenä kehittämistyönä.

Ohjausryhmän mukaan 
esiselvitystyö on nostanut 
esiin yhteistyökysymyksiä uu-
della tasolla ja prosessin kulu-
essa on ollut havaittavissa yh-
teistyövalmiuksien kasvua. 

Pirkanmaan liiton maakun-
tahallitus käynnisti esiselvitys-
hankkeen marraskuussa 2009. 
Hankkeelle asetettiin ohjaus-
ryhmä, jonka puheenjohta-
jana toimi apulaispormesta-
ri Anna-Kaisa Ikonen Tam-
pereelta, varapuheenjohtaja 
kaupunginjohtaja Markku Au-

vinen Valkeakoskelta ja mui-
na jäseninä kaupunginjohta-
ja Mauri Heinonen Mänttä-
Vilppulasta, kaupunginjohtaja 
Jarkko Malmberg Parkanosta, 
kaupunginjohtaja Markku Ra-
hikkala Nokialta, kaupungin-
johtaja Paavo Salli Sastamalasta 
ja johtaja Juha Yli-Rajala Tam-
pereelta. Työstä Pirkanmaan 
liitossa vastasi edunvalvonta-
johtaja Pentti Hämäläinen.

4H-lannoitesäkkikeräys täl-
tä kesältä on päättymässä. Sä-
kit pitää tuoda keräyspaikoille 
11.7. mennessä, jolloin säkki-
rekka aloittaa keräyspisteiden 
tyhjennyksen Satakunnan 4H-
piirin alueella. 

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

taan viisi kappaletta päällek-
käin, kääräistään tiukasti rul-
lalle ja sidotaan parista kohtaa 
narulla. 

Sastamalassa on viisi ke-
räyspaikkaa. Äetsän keräys-

paikka on Pirjasojan alueel-
la. Keräyspaikat Vammalas-
sa ovat: Illossa Suuniityntien 
varrella, Stormissa Männis-
tön hallille menevän tien var-
rella, Liuhalassa Äijälän ko-
nehallin vieressä. Mouhijär-
ven keräyspaikka on Pynnä-
rin alueella.

Lannoitesäkkikeräys päättyy
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Aittalahdenkatu 9, Sastamala Ma–pe 9.00–17.00, La 9.00–14.00 Puh. 0600 15798 (0,95€/min)

Katso lisää tuotteita www.erikoistavaratalo.fi 

Aina edullinen
lastentarvikemyymälä

Teutonia
Spirit S3 
- kantokoppa
- jalkapeite
- sades. & 
  aurinko-
  lippa

799,-
(999,-)

BP Parma
- vaunukoppa
- erillinen ratasosa

579,-
(699,-)

Herlag
Torino
- varuste-
  paketti

459,-
(499,-)

Basson
Baby City
- kuomu-
  rattaat

149,-
(229,-)

Graco
Mirage+

109,-
(129,-)

OBaby
Atlas Circles
- vastasyntyneestä
  alkaen
- 14 väriä

109,-
(139,-)

OBaby
Apollo
- vasta-
  syntyneestä
  alkaen

179,90
(249,-)

Hoco
Tandem
- pehmeä
  kantokoppa

229,-
(349,-)

BeOne SP
turva-
kaukalo
- max 13 kg

99,99
(129,-)

Recaro
Young Sport
- 9 kk - 12 v
  lapsille

259,-
(294,-)

Kiddy
Comfort Pro
- 9 kk - 12 v
  lapsille
- lantiontuki-
  palkki

289,-
(299,-)

Lulu
syöttötuoli
- musta, valk. & natur
- muutettavissa
  tavalliseksi tuoliksi-

89,-
(109,-)

Herlag
leikkikehä
- korkeus
  säädettävissär
- 100 x 100 cm

129,-
(169,-)

Sophie
kehto
- sis. tekstiilit
  & patja

179,20
(249,-)

Hoitopöytä
- hoitotason
  alla kylpyamme

99,90
(149,-)

Turva-
portti

59,90
(79,-) 49,-

(59,-)

29,90
(39,90)

Kettler
potku-
pyörät
alk.

59,- Kissa-
verkko

SunBreak
suoja

18,-
(29,-)

Aurinko-
varjot
- vaunuihin &
  rattaisiin

24,90

Kassi-
koukku
- aisaan

7,90
(14,90)

Lokerikko
- aisaan

21,90
(28,-)

Sadesuoja
- musta-valko-
  kukallinen
  tai lehmä

Esprit
pyyhe
- eri värejä
  hupullinen

25,90
(30,-)

Ruoka-
lappu
hihoilla
- pun. ja sin.

9,90 (14,90)

Teddy
Kompaniet
soittorasia
- eri hahmoja

13,-
(16,90)

Sangenic
vaippa-
roskis

29,90
(59,-.)

Graco Travel
sitteri
- värinä &
  äänitoiminto
- kuljetuskassi

79,90
(89,-)

Matkasänky
- kantokassi
- 60 x 120 cm

39,90
(55,90)

Hartan
Topline X
- Paljon värejä
- varuste-
  paketti

649,-
(839,-)
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 Alueviesti

Joutsenten reitti ry:n hallitus 
käsitteli yksitoista uutta han-
kehakemusta, joista yhdek-
sän rahoitusta päätettiin puol-
taa ja yhden hylätä. Yksi ha-
kemus siirrettiin Satakunnan 
ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Nyt puollettujen hankkei-
den yhteenlasketut kustan-
nukset ovat 293 000 euroa, jos-
ta tuen osuus on 60 prosenttia. 
Ohjelmakauden hankkeiden 
lukumäärä nousi sataan. 

Vuosien 2007-11 rahoituk-
sesta on puollettuna 79 pro-
senttia. Hallitus käsittelee 
hankehakemuksia seuraavan 
kerran 9.9. Hakemusten vii-
meinen jättöpäivä Joutsenten 
reitille on 30.8.

Onnistunut 
omistajanvaihdos
Sastamalan Seudun Yrityspal-
velu Oy:n Onnistunut omis-
tajanvaihdos Sastamalan seu-
dulla -hankkeessa jatketaan 
syksyllä 2008 käynnistynyttä 
työtä yritysten omistajanvaih-
dosten ja työpaikkojen turvaa-
miseksi. 

Lähes puolella hankkeen 
läpikäymistä ikääntyvistä yrit-
täjistä ei ole tiedossa jatkajaa 
työlleen. 105 yrityksen jou-
kosta hankkeella on voitu tu-
kea yhdeksäätoista omistajan-
vaihdosta. Ostajia ja myyjiä 
on tuotu yhteen mm. nettio-
mistajanvaihdospankin avulla. 

Erityistoimenpiteinä on sel-
vitetty luopujan suunnitelmia, 
jatkajan hakua, yhtiömuodon 
tarkistamista, yrityksen myyn-
tikuntoon saattamista, arvon-

määrityksiä, tilinpäätöksiä, 
lainsäädäntöä, verotusta, ra-
hoituskanavia ja muutosil-
moituksia. 

Kaksi vuotta kestävän 
hankkeen jatkovaiheen tavoit-
teena on mm. luoda omista-
janvaihdosten mentori-pal-
velu, vakiinnuttaa nettiomis-
tajanvaihdospankki pysyväk-
si palveluksi sekä käydä läpi 
satakunta uutta yritystä, jois-
sa omistajanvaihdos on ajan-
kohtainen. Hankkeen kohde-
alueena on koko Joutsenten 
reitin toimialue: Huittinen, 
Hämeenkyrö, Punkalaidun ja 
Sastamala. 

Energiapuu kestävästi 
hyötykäyttöön
Metsänhoitoyhdistys Kyrös-
järvi ry:n Energiapuu kestä-
västi hyötykäyttöön -hank-
keessa lisätään metsänomis-
tajien tietoisuutta omista 
energiapuun hakkuumahdol-
lisuuksista tilakohtaisen neu-
vonnan avulla. Hankkeen ta-
voitteena on kolminkertaistaa 
markkinoille tulevan energia-
puun määrä 300 000 kuutio-
metriin ja lisätä koko toimi-
tusketjun osaamista energia-
puun kaupassa, korjuussa se-
kä toimituksissa laitoksille. 

Onnistuessaan hanke syn-
nyttää 55 uutta työpaikkaa 
yhdeksän kunnan alueella. 
Joutsenten reitiltä hankkees-
sa ovat mukana Hämeenky-
rö ja Sastamala. Seitsemän 
muun pirkanmaalaisen kun-
nan osalta hankkeen käyn-
nistyminen edellyttää vielä 
kolmen Leader-ryhmän lau-
suntoa.

Vapaaehtoistyön 
kysyntä ja tarjonta

Vammalan-Huittisten seu-
dun mielenterveysseura ry:n 
hankkeessa selvitetään sosiaa-
li- ja terveysalan vapaaehtois-
työn kysyntä ja tarjonta Jout-
senten reitin toimialueella. Ta-
vallisesti järjestöjen tekemällä 
vapaaehtoistyöllä on merkittä-
vä ennaltaehkäisevä vaikutus, 
joka täydentää julkisen sekto-
rin palveluaukkoja. 

Esimerkiksi lapsiperheille 
järjestetään varamummu- ja 
varapappatoimintaa, vanhuk-
sille ulkoilutusapua ja keskus-
teluseuraa sekä mielenterveys-
kuntoutujille tukihenkilöitä ja 
ystävävierailuja. Toimialueel-
la tehtävästä vapaaehtoistyös-
tä, sen laajuudesta ja laadus-
ta ei ole käytettävissä koottua 
tietoa. 

Myöskään vapaaehtoistyön 
kysynnän laajuudesta ja koh-
taamisesta ei ole käytettävis-
sä tietoja. Valtuustoaloitteena 
esitetyn selvitystyön pohjalta 
luodaan vapaaehtoistoimin-
nan koordinaatiojärjestelmä: 
toimijoiden rekisteri, koulu-
tus ja ohjaus sekä vapaaehtois-
työn välitys. 

Lammastaloudelle 
kilpailukykyä
Ahlman-instituutin Lam-
mastalouden täydennyskou-
lutus -hankkeessa kehitetään 
lammastalouden kilpailuky-
kyä ja lisätään lammastuot-
tajien liiketoimintaosaamis-
ta. Lammastaloudella on pal-
jon kasvupotentiaalia Pir-
kanmaalla. 

Kohderyhmänä ovat erityi-
sesti lammastaloutta harkitse-
vat maatalouden tuottajat sekä 
lammastaloutta jo osatoimise-
na toteuttavat tuottajat. Kou-
lutuksessa on kaksitoista lähi-
opetuspäivää, joista yksi käy-
tetään opintoretkeen. 

Koulutukseen otetaan vä-
hintään 20 opiskelijaa. Jout-
senten reitti ry ja Tampereen 
seudulla toimiva Kantri ry ra-
hoittavat hankkeen puoliksi.

Kehitystä Miharin 
uimaranta-alueelle
Hämeenkyrön Mahnalan 
maamiesseura ry:n Miha-
rin rantavirkistysalue -hank-
keessa kunnostetaan ja kehi-
tetään Maisematien Miharin 
uimaranta-aluetta koko kylää 
ja matkailijoita silmällä pitä-
en. Ranta-alueen hallinta on 
toukokuussa siirtynyt kunnal-
ta seuralle vuokrasopimuksen 
nojalla. 

Rannalle ostetaan hirsi-
rakenteinen infokioski, joka 
palvelee kylän nuoria työllis-
tävänä kesäkioskina ja talvi-
sin Mahnalan tanssilavan las-
kettelumäessä talvitapahtumi-
en tukena. Infokioski varuste-
taan äänentoistolaittein, joita 
tarvitaan myös tanssilavalla 
ja Mahnalan Ympäristökou-
lun tapahtumissa. Ranta-alu-
een autopaikoitusta paranne-
taan maankaivuulla ja pinta-
murskeen levityksellä.

Konesuoja Huhtamoon

Huittisten Huhtamon maa-
miesseura ry:n investointi-
hankkeessa rakennetaan ko-
nesuoja seuran jäsenten yh-

teiskäyttöön. Olemassaoleva 
katos on jäänyt liian pienek-
si.

Lounaskahvila-
toimintaa
Lounaskahvila Signe Ky:n 
käynnistämistukihankkeel-
la tuetaan vanhoja perintei-
tä ja yhteisöllisyyttä korosta-
van lounaskahvilatoiminnan 
käynnistämistä Mouhijärven 
Uotsolassa, hoivapalveluyritys 
Iltalakodin läheisyydessä. 

Yrityksen tavoitteena on 
tarjota maaseutumiljöössä 

kaikenikäisille asiakkaille kul-
turelli ja tunnelmallinen paik-
ka, jossa voi ravita itseään se-
kä ruumiillisesti että henki-
sesti. Kahvilan tavoitteena on 
työllistää 2,5 henkeä.

Viherrakennusalan 
yritykselle kasvua
Vammalassa toimiva Kivat 
Pihat Jaana Liemola Tmi täh-
tää investoinhankkeellaan 
toiminnan laajentamiseen. 
Neljä vuotta toiminut viher-
rakennusalan yritys pyrkii 
kone- ja laiteinvestoinnillaan 

tuplaamaan liikevaihtonsa ja 
luomaan yhden uuden työ-
paikan. Yrityksen investoin-
tihankkeen tukiprosentti on 
20.

Kiinteistöhoitoon 
uusi yritys 
Harry Rastas Tmi:n perusta-
misinvestointi synnyttää uu-
den kiinteistönhoitoalan yri-
tyksen Mouhijärvelle. Yrityk-
sen palveluita ovat mm. nur-
mikoiden leikkuu, puiden 
kaadot, lumien luonnit ja re-
monttityöt.

Yhdeksän uutta hanketta 
siivilleen Joutsenten reitillä

 Ohjelmakauden hankkeiden lukumäärä nousi sataan

RautaRasti Oy
Hopunkatu 11, 38200 SASTAMALA
Puh. 03-511 5575 Fax 03-511 5573

R

RAUTA

ALV NOUSI
HINNAT EI!

KATTOLAATTA
Tema
l. ruskea
3 m2 /pkt

MIRVA-
KIUAS 6-14 m2

Lindab
AALTOPELTI
LT-18 rusk.
pit. 3 m

KATERUUVI
4,8 x 38
250 kpl/rasia
harmaa, musta,
pun, ruskea

AKKUPORA
BS 12G

KIUASKIVET
5-10 cm

1290 139,- 89,-

9,-

59,-

99,-

pkt

rs

129,-
KULMAHIOMA-
KONE WSG-125
700 W490

ISOVER ERISTE
KL-37 100 mm

Tehomix
SuperCross 2
RISTIVIIVA-
LASER + JALKA

199,-

ISKUPORAKONE
Ergomax 750 W

HÖYLÄ
PL 750
750 W

KUUMAILMA-
PUHALLIN
PT 560
1500 W 39,-1890

kpl

22,-pkt

4,92 m2 /pkt
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.fi 

KASTETTU
Henri Veikko Antero Helenius 
Keikyä
AVIOLIITTOON VIHITTY
Tuomas Olavi Hakulinen ja An-
na Katariina Saari 
KUOLLUT
Anni Ilona Piranen 86 v, Kal-
le Valtteri Pajuranta 77 v, Anna 
Maija Mäkipää 66 v

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 11.7. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Tenkanen, Myllymä-
ki, Rajalampi. Iltahartaus, Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkko klo 
18, Tenkanen.
Kokoonnumme yhteen
La 10.7. Toripappi, Vammalan 
tori klo 9-10.30, Pihlajamaa.

Karkun kappeliseurakunta
Ke 7.7. Suzuki –musiikkileirin 
opettajien konsertti, Sastama-
lan Pyhän Marian kirkko klo 19.
Su 11.7. Messu, Sastamalan Py-
hän Marian kirkko klo 19, Pih-
lajamaa, Koikkalainen.

Ke 14.7. Lauluilta, Harsun piha 
(Maakunnant. 17) klo 19, muka-
na Karkun kirkkokuorokurssi. 
To 15.7. Iltamusiikki, Karkun 
kirkko klo 19, kirkkokuorokurs-
sin ryhmä, illan sana Johanna 
Haapiainen-Makkonen.

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 8.7. Lauluseurat Keikyän kir-
konmäellä klo 18.
Su 11.7. Konfirmaatiomessu, 
Keikyän kirkko klo 10, Jokinen-
Lundén, Tuori, Vuoristo.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 11.7. Kiikan kirkko avoinna 
yleisölle klo 16-18, kirkkoa esit-
telee kappalainen Jouni Pihlaja-
maa. 

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Ke 7.7. Perinteiset kesäseurat 
Kivikkolanmäellä (Kivikkolant. 
40) klo 18, Järventaus, Pisarat, 
Lea Heikkilä, Tellervo Kuusi-
ranta, Seppo Laakso, Jari Ran-
kinen, tarjoilua, arvontaa.
Su 11.7. Kesäkirkko, Suoden-
niemen museonmäellä klo 18-

18.45, Järventaus, Vähämäki. Ju-
malanpalveluksen jälkeen urku-
konsertti, Suodenniemen kirk-
ko, Esa Vähämäki.
To 15.7. Lauluilta lähetyksen 
hyväksi Lahdenperän rantasau-
nalla (Lahdenperänt. 1041) klo 
19.
To 22.7.Vanhemman väen lei-
ripäivä, Samin leirikeskus (Sal-
ment. 43) klo 10-15, kyytitila-
ukset diakoni p. 050 3149043, 
omavastuu 1 e/sivu.
Nuoret ja nuoret aikuiset
Ke 7.7. Höntsäilyfutista Kaali-
saaren kentällä klo 19.30.

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
Pe 9.7. klo 12–14 EU-kassien 
jako + kahvitarjoilu Kirpputo-
ri Valonpilkussa. Perjantai-ry-
säys kirpparilla. Kaikki kirppa-
rilta puoleen hintaan klo 10–17.
La 11.7. klo 18 Hyvän Sanoman 
ilta. Pastori Veijo Heikkilä, puf-
fetti.
Ti 13.7. Kokous Kankaanpääs-
sä teltalla. Ei kokousta kirkol-
la.

SLEY VAMMALA
Su 11.7. klo 11.00 Messu Kar-
kun ev. opistolla toimittaa Juk-
ka Perttula ja Markus Malmi-
vaara. Pyhäkoulu. Kahvit.
Ti 13.7. klo 18.00 Lähetyspiiri 
Luther-talossa, puhe Olavi Ryö-
mä. Kutsuu ja kahvittaa heinä-
elokuun ryhmä.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

La 10.7. klo 14 Kesäranta-leirin 
päätöstilaisuus Leirikartanos-
sa Houhajärvellä. Klo 19 Koh-
taaminen Leirikartanossa. Yh-
teislähtö rukoushuoneelta klo 
18.30. 
Su 11.7. Maakuntajuhlat Huit-
tisissa. 
Ma 12.7. klo 18 vanhimmiston 
kokous. 
Ke 14.7. klo 18 ylistyksen ja 
yhteyden ilta. Klo 19 rukousil-
ta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 7.7. klo 18  yhteislähtö mies-
tenpiiriin Päivärinteelle 
Pe 9.7. klo 18 K-13, klo 19.30 
nuortenilta 
Su 11.7. klo 12 yhteislähtö ru-
koushuoneelta  ala-asteikäis-
ten lasten leirille Aurajärvel-
le. Leiri on ilmainen ja päät-
tyy ma 12.7. klo 12. Leirl-
lä on telttamajoitus, leikkejä, 
uintia ja raamiksia. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset leirille 
pe 9.7. mennessä tekstiviestil-
lä 0503425091/ Mikael. Huit-
tisissa maakuntajuhlat, ei oma 
tilaisuutta.
Ma 12.7. klo 18.30 Täyttykää 
Hengellä rukousilta. Jarmo Haa-
visto ja Veli-Matti Savijoki. 
Ke 14.7. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7 

Mouhijärvi
Ke 7.7. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta. su 11.7 Ei tilaisuutta. ke 
14.7 klo 19 Rukouskokous. Telt-
tajuhlat:16-18.7 pe.klo 19 Lasse 
Kangassalo, Kuninkaan tyttäret. 
la klo 18 Jani Lindroos su klo 11 
Mauri Kuokkanen

THE RIVER SASTAMALA
To 15.7. klo 18 Yhteiskristillinen 
Israel-ilta Kiikassa, uimahalli-
talon Maremmassa,mukana Jad 
Hashmonan suomalaismosha-
vista Anja Suomela.Kahvitarjoi-
lu.Olet sydämellisesti tervetullut.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU: Anni Dagmar 
Eveliina Matomäki
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Lauri Sakari Hosike ja Heli Tuu-
lia Holopainen
KUOLLUT: Helvi Vilhelmiina 
Heinonen  93 v,  Pirkko Kaari-
na Yli-Äyhö  83 v
PYHÄPÄIVÄT:
Su 11.7. Klo 10 Messu ja 2. lei-
rin konfi rmaatio Huittisten kir-
kossa, Kultalahti, Lähteenmäki, 
Honkanen, Karttunen, Vehmaa, 
Vampulan kirkkokuoro,  Koleh-
ti: Suomen Pipliaseuralle . 
VIIKKOTILAISUUDET:
Aamurukoukset jatkuvat keski-
viikkoisin klo 7 kirkossa ja torstai-
sin klo 7 Sley:n rukoushuoneella
Ke 7.7.  klo 18 Rukousilta Isra-
elin ja Suomen puolesta, takka-
huone, klo 19   Ympäristöpuis-
ton hartaus, Sinikka Ritakallio,  
Honkanen, (sateella kirkossa)
järj. Evankelioimistyön toimik.
To 8.7. klo 18 Lähetysavun seu-
rat Helena-salissa 
Ma 12.7. klo 18 Lähetyspiiri He-
lena-salissa, Sinnamari Iso-Rau-
tio, Kiiverin perhe
Ti 13.7. klo 18.30 Kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa, mu-
kana Seppo Mäki-Arvela
Ke 14.7.  klo 18 Rukousilta Isra-
elin ja Suomen puolesta, takka-
huone, klo 19 Ympäristöpuiston 
hartaus (sateella kirkossa) järj. 
yhteiskuntatyön joht.
TULOSSA.
Su 25.7. Sammun ja Nanhi-
an d-piirien kirkkoretki Kei-
kyän kirkkoon, ruokailu Pir-
jon pirtillä, lähtö ent. Sammun 
Op klo 9.15, ilmoittautumiset 
17.7. mennessä Salme puh. 040-
5698723, tervetuloa koko seura-
kunnan alueelta  mukaan! 
Ma 19.7. Huittisten ja Vampu-
lan kirkkokuorojen virkistysil-
tapäivä Ylistenrannassa. Lähtö 
omilla autoilla Huittisten srk-
keskuksesta klo 15.    
Ti 3.8. Huittisten ja Vampulan 
kirkkokuorojen retki Raumal-
le.  Ilm. 19.7. mennessä Hilkalle 
puh. 050-5626867

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Su 11.7. klo 13 Messu, yhteis-
malja, Eino ja Salli Lehtisaari, 
Honkanen
TULOSSA:  
To 22.7. Kappelisrk:n yhtei-
nen virkistys-ilta Ylistenran-
nassa, saunomista, makkaran 
paistoa, ym. mukavaa yhdessä-
oloa.  Lähtö omilla autoilla srk-
talon edestä klo 17.  Ilmoittau-
tuminen Sirpa-kanttorille  16.7. 
mennessä puh: 0440-560171, tai 
s.a.honkanen@luukku.com
Vampulan kirkkokuoro huom! 
Retki- ja virkistyspäivätiedot 
Huittisten ilmoituksissa.

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.fi 

To 8.7. klo 17.30 Kuoroharjoitus
Pe 9.7. klo 18 Parasta Huittisiin, 
Matti Karvinen, Rainer Linde-
man, musiikki  Riitta Ahonen 
ja tytöt klo 21 Parasta nuoril-
le, Matti Kankaanniemi, Jaska 
Stenroth, musiikki Vapaaseura-
kunnan nuoret
La 10.7. klo 14 Parasta Sanasta, 
Matti Karvinen klo 15 Parasta 
Sanasta, Matti Karvinen klo 18 
Parasta Huittisiin, Taisto Laak-
so, Matti Karvinen, musiikkin-
Leonard ”Leukku” Stenroos ja 

Leif Lindeman klo 21 Parasta 
nuorille, Minea-yhtyeen kon-
sertti Vanhalla urheilukentäl-
lä (sateen sattuessa Huhkolin-
nassa).
Su 11.7. klo 11 Parasta seura-
kunnalle, Matti Karvinen, Rainer 
Lindeman, musiikki Kotikirkon 
kuoro klo 14 Parasta lähetystyöl-
le, Ilpo Viljanen, Hannu Puus-
telli, Toivo Mäki, musiikki Ca-
rita Kallio ja Irmeli Viljanen klo 
17 Parasta Huittisiin, Matti Kar-
vinen, Veijo Heinonen, Rainer 
Lindeman, musiikki Carita Kal-
lio ja Irmeli Viljanen.
Ti 13.7. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta.

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 7.7. Lauluhetki Kun. VK:n 
os. 2:lla klo 17.15 ja TK:ssa klo 
18. Osallistutaan rukoukseen 
Israelin ja Suomen psta klo 18 
SRK-keskuksen takkahuonees-
sa. Ylistyslauluharjoitukset klo 
19.
To 8.7. Sisarpiiri klo 15. Laulu-
hetki Kaarirannassa klo 17.30 ja 
Ryhmäkoti 3:ssa klo 18. 
Pe 9.7. Osallistutaan Parasta 
Huittisiin- tilaisuuksiin Huhko-
linnassa, järj. Kotikirkko.
La 10.9. Osallistutaan Parasta 
Huittisiin-tilaisuuksiin Huhko-
linnassa, järj. Kotikirkko.
Su 11.8. Sanan ja todistusten il-
ta klo 18, Alba-sisar Uruguays-
ta/ Espanjasta, Ritva Kirra ym., 
uhri lastenleirin hyväksi. Osal-
listutaan Parasta Huittisiin-ti-
laisuuksiin Huhkolinnassa, järj. 
Kotikirkko.
Ma 12.7. Talkoot klo 9. Toivoa 
särkyneille-rukousilta klo 19, 
Erik Lehtinen, Päivi Tuomi.
Ti 13.7. Talkoot klo 9. Ruokailu 
lähimmäisille klo 12.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: Aina Ester Kuha s. 
Jortikka 96 v.
AVIOLIITTOON KUULU-
TETTU: Tapio Antero Lilja ja 
Sanna Riikka Lydia Ranne se-
kä Veli-Matti Tapani Koskinen 
ja Mari Tuulikki Vuorela.
KASTETTU: Onni Michael 
Huotari Vantaankosken seura-
kuntaan.
Lämmin kiitos Aittakarin ju-
hannusjuhlien vapaaehtoisille.
Pe 9.7. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8.
Su 11.7. Konfi rmaatiomessu klo 
10, Pirkko Järvinen, Henri Tuo-
miniemi. Nuoret laulavat ja toi-
mivat lukijoina. Ehtoollispöytä 
kutsuu myös nuorten omaisia, 
kummeja ja muita seurakunta-
laisia. Pyydetään, ettei kirkossa 
valokuvata jumalanpalveluksen 
ja konfi rmaation aikana.
Ma 12.7. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ke 14.7. Kaikille avoin saunailta 
Aittakarissa klo 18-20, iltahar-
taus klo 20, Elina Törmä.
Muuta: Harjavallan seura-
kunnan syysretkellä vielä ti-
laa! Retki Enontekiön Hettaan 
11.-18.9. Matkan hinta 550 eu-
roa. Sisältää kuljetukset, ma-
joittumisen kahden hengen 
huoneissa hotelli Jussantuval-
la, aamupalat, eväät retkille, 
illallisen seisovasta pöydästä, 
sauna sekä uima-allasosaston 
käytön. Matkan vetäjinä Tiina 
Virta ja Juhani Merikallio. Il-
moittautumiset 16.7 mennessä 
Tiina / 040 - 7694264. 

Kauvatsan alue:
Su 11.7. Sanajumalanpalvelus 
klo 18, Pirkko Järvinen, Henri 
Tuominiemi.
Ma 12.7. Rukouspiiri diakonia-
toimistossa klo 18.
La 17.7. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat 
alkavat, Kauvatsan kirkossa klo 
16 Muistojen ilta.
Su 18.7. Vpl. Pyhäjärvi-juhlien 
juhlajumalanpalvelus Kauvatsan 
kirkossa klo 10.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Maakuntajuhlat Huittisten 
Huhkolinnassa 09-11.07 ks. eril.
ilmoitus.
Ke 14.7. klo 18.30 Sanan ja ru-
kouksen ilta: Seppo
Olet sydämellisesti tervetullut !

Seurakuntatietoja

Kuolleita Hääpalsta

Fotokata.

Satu os. Rinne ja 
Veli-Matti Palojoki vihitty
11.6.2010 Huittisten kirkossa.

Vauvauutisia
Krista Laivuori ja Mika Saari 
Huittisista ovat saaneet poi-
kavauvan 16.6.2010 VAS:ssa 

Vammalassa.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

Ke 7.7. klo 18:30 iltahartaus 
hautausmaalla.
Pe 9.7. klo 14 ehtoollishartaus 
vanhustentalolla.
Su 25.7. klo 10 Messu Jaaran ky-
lätalolla seurakuntalaiset ja ke-
säasukkaat tervetuloa!

KIIKOISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 7.7. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19.00 
Suvi-illan näytelmä ”Ilosano-
maa leijonan luolasta” + muu-
ta ohjelmaa.
La 10.7. Ilosanomaa Kiikois-
ten Purpurien aikaan alkaen 
klo 16, mm. klo 17 Mika Karola 
ja Anni Kaisa Karola, klo 18.15 
Altti Viljanen, klo 19.30 Man´s 
Castle, klo 21 Pontus J Back, 
klo 22 Lumina Polaris kristil-
linen metalliyhtye, katso lisä-
tietoja erillisestä ilmoituksesta.
Su 11.7. Ei kokousta, maakun-
tajuhlat Huittisissa.
Ma 12.7. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 14.7. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU: Oliver Leo Mika-
el Nygård Vantaan srk
KUOLLUT: Aarne Arvo Ilma-
ri Laine 81v.

Ke 7.7. klo 18 virsilauluilta kir-
kossa
Su 11.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus; Ala-Paavola, Toivonen, 
kesäkirkkokahvit kirkon etei-
sessä; klo 18 lähetyksen piha-
seurat Anneli ja Helge Rannan 
mökillä, Heikkiläntie 60
Su 18.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus; Ala-Paavola, Toivo-
nen, kesäkirkkokahvit kirkon 
eteisessä
Nuoret: ke 7.7 ja 14.7 klo 18 
nuorten ilta vintillä, Sini
Rippikuva noudettavissa viras-
tolta.
Su 15.8. retki Hämeenky-
röön ja Ikaalisiin, lähtö klo 
8 kirkon parkkipaikalta. Ju-
malanpalvelus Hämeenky-
rön kirkossa, messussa avus-
taa Lavian kirkkokuoro ja sen 
toimittaa Anu Leminen. Kirk-
kokahvit, vierailut Frantsi-
lan kehäkukkamyymälään ja 
Ikaalisten kirkkoon, ruokailu 
Tei-tuvalla. Paluu n. klo 18, 
hinta 30-40 euroa lähtijöiden 
määrästä riippuen. Ilm. viras-
toon viim.30.7.
Kirkkoherra Hautala lomalla 
21.6.-20.7.; Diakonissa Laurila 
lomalla 1-31.7.

Punkalaidun
KUOLLUT: Helmi Helena Kor-
honen 88 v., Sylvi Kyllikki Sil-
lanpää 87 v, Olavi Johannes Uu-
si-Kuitti 82 v.
KASTETTU: Mila Alexandra 
Lumme, Janina Minja Auroora 
Nousiainen. 
To 8.7. klo 8-12 lähetyksen tori-
kahvila torilla. 
Pe 9.7. klo 10-12 II-rippileirin 
lähetystunnit srk-talolla ja klo 
12 konfirmaatioharjoitus kir-
kossa. 
La 10.7. klo 11 II-rippileirin 
konfi rmaatiomessu kirkossa ( 
Tulkki, avustaa Karo, Ketonen). 
Virret: 571:1-3; 135; 511; 468; 
236; 513; 514; 517:1-2. 
Su 11.7. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa ( Karo, Keto-
nen). Virret: 544; 128:2-4; 262; 
520:1-; 414:5-7. 
Ti 13.7. klo 9-15.30 vanhusten 
leiripäivä leirimajalla.  Lähtö klo 
9 linja-autolla srk-talolta ajaen 
vanhustentalojen ison parkki-
paikan ja Teboilin kautta Kos-
kioisille ja sieltä leirimajalle. Ei 
tarvitse ilmoittautua. 
Ke 14.7. klo 9-16 kehitysvam-
maisten leiripäivä leirimajal-
la. Lähtö  klo 9 Toukolasta tak-
silla. Klo 18.30 lähetysapuseu-
rat srk-talolla, Helinit, Jokinie-
mi, Tulkki. 
To 15.7. klo 8-12 lähetyksen to-
rikahvila torilla. Klo 9-14 mie-
lenterveysasiakkaiden leiri-
päivä leirimajalla. Lähtö klo 9 
srk-talolta taksilla. Klo 18 sau-
nailtaan leirimajalle kutsuu 
Halkivaha-Moision kinkeripii-
ri. Iltahartaus Karo. Tervetuloa 
mukaan. 

Su 18.7. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Keto-
nen). Klo 12 alkaen Koskioisten 
kyläyhdistyksen kesäpäivä lei-
rimajalla, srk:sta mukana Ka-
ro klo 15. Klo 13 jumalanpalve-
lus Halkivahan kirkossa (Tulkki, 
Ketonen).
Lomalla: Srk-mestari Juha Här-
mä lomalla 12.7.-15.8.2010. 
Nuorisotyönohjaaja Sanna Hie-
tanen lomalla 12.7.-8.8.2010.

Köyliö
KASTETTU: Senni Kerttu Kaa-
rina Saarenketo Kankaanpäästä
KUOLLUT: Risto Vilho Johan-
nes Jalonen Kankaanpäästä, 90 
v.
Su 11.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa, Vuola, Juk-
ka Saarni. Järvisalin kesäkahvio 
klo 11-15.
Su 18.7. klo 10 messu kirkos-
sa. Mukana 50 vuotta sitten ri-
pille päässeet. Messun jälkeen 
juhlatilaisuus seurakuntatalolla 
50 vuotta sitten konfi rmoiduil-
le puolisoineen. Järvisalin kesä-
kahvio klo 11-15.

Säkylä
KASTETTU: Olga Saima Kris-
tina Palmén, Ilona Ellimaria Re-
ko
KUOLLUT: Mauno Kalevi Tuo-
mola 79 v.
To 8.7. klo 18 Miesten piiri Pih-
lavassa
La 10.7. klo 18 Nuortenilta Pap-
pilassa
La 10.7. klo 18 Kirkontornisoit-
to Reijo Virmavirta
Su 11.7. klo 10 Toisen rippilei-
rin konfi rmaatiomessu kirkos-
sa Isotalo, K. Koivisto, Laitala 
ja Junnila. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähetyksen kesäkahvila 
seurakuntatalolla
Su 11.7. klo 20 Suvi-ilta soi kir-
kossa, selloduo Annamaaria ja 
Olli Varonen. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €
La 17.7. klo 18 Nuortenilta Pih-
lavan päärakennuksessa
La 17.2. klo 18 Kirkontornisoit-
to Juuso Aro
Su 18.7. klo 10 Messu kirkossa 
Isotalo ja Junnila. Jumalanpalve-
luksen jälkeen lähetyksen kesä-
kahvila seurakuntatalolla
Su 18.7. klo 20 Suvi-ilta soi kir-
kossa Irina Kaukinen, Kullervo 
Kauppi ja Kyllikki Kauppi
Lähetyksen juhannustorin tuot-
to 764,50 €, kiitos kannatukses-
ta!
Kirkkoherranvirasto avoinna 
28.6.-25.7. ma, ke ja pe klo 9-13
Lomalla ja vapailla: Kappalai-
nen Ismo Nieminen 25.7. as-
ti, diakonissa Hilkka Koivisto 
12.7.-8.8. ja nuorisotyönohjaaja 
Kimmo Koivisto 12.7.-10.8.
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Hautauspalvelut

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

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

”Sen Suven 
Suloisuutta” 
Kiikoisten 
kirkossa 

perjantaina
Jo perinteeksi on muodostu-
nut Kiikoisten Purppurijuh-
lien Kirkkokonsertti järjeste-
tään Kiikoisten kirkossa yli-
huomenna perjantaina kello 
19. Tällä kertaa kuullaan upe-
aa baritonisolistia Timo Meri-
läistä, jota säestää Anne-Ma-
rie Grundstén.

 Konsertin ohjelmassa on 
mm. Oskar Merikannon, Mi-
ka Piiparisen, Kari Tikan, Ah-
ti Sonnisen, Anton Dvorakin 
ja Taneli Kuusiston musiik-
kia.Konsertin laulut herkistä-
vät kuulijan suven suloisuu-
teen ja Raamatun tekstien se-
kä rukouk sen äärelle.

Musiikin maisteri Timo 
Meriläinen on tullut tunne-
tuksi erityisesti Lasse Heik-
kilän säveltämän Gospelpas-
sion ”Ristinkantaja” solistina, 
Simon Kyreneläisenä. Teosta 
on esitetty v. 2006 lähtien Tu-
run, Tampereen ja Porin kon-
serttitaloissa, v. 2007 Saksassa 
eri kaupungeissa ja v. 2009 se-
kä 2010 TV-taltiointina Ylen 
TV2:ssa.

 Konsertin urkurina toimii 
diplomiurkuri Anne-Marie 
Grundstén, jonka aloitteesta 
tilattiin ja tuotettiin Porin Tel-
jän Kamarikuorolle Gospel-
passio ”Ristinkantaja”.

Timo Meriläinen on tullut tunnetuksi erityises-
ti Lasse Heikkilän säveltämän Gospelpassion ”Ris-
tinkantaja” solistina.

Diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén säestää Ti-
mo Meriläistä Kiikoisissa.

Suomalaiset päätyvät edel-
leen usein valitsemaan lap-
selleen etunimet, joiden al-
kuperä löytyy kristinuskon 
piiristä. Nimipäiväkalenterin 
perusnimistö pohjautuu Raa-
mattuun.

”Joillakin vanhemmilla on 
selkeä linja, että lapsille an-
netaan kristillisiä nimiä, ku-
ten Matteus, Luukas ja Jo-
hannes. Nimi voi olla kris-
tillinen myös sisällöltään, 
kuten Toivo”, kertoo Helsin-

gin yliopiston nimistöntutki-
muksen dosentti Minna Saa-
relma.

Yksilölliset ja erikoiset ni-
met ovat lisänneet suosiotaan 
2000-luvulla. Kristillisten ni-
mien ohella lapselle saate-
taan etsiä nimeä suomalais-
ten tai esikristillisten nimien 
joukosta. Yhä useammin ni-
mi muokataan olemassa ole-
vien vaihtoehtojen pohjalta 
tai keksitään kokonaan itse. 
Myös populaarikulttuurista 

nousevat nimet ovat nykypäi-
vänä suosittuja.

Papin kanssa käydään 
kastekeskustelu
Nimen ja identiteetin suhde on 
aina ollut vahva, joten nimen-
valintaan usein panostetaan. 
Pappi on vanhempien apuna 
nimeä pohdittaessa. Nimes-
tä käydään keskustelua, mikä-
li vanhempien toivenimi tun-
tuu papista epäsopivalta. Vii-
mekädessä nimen sopivuuden 

päättää nimilautakunta. Ajoit-
tain rajanveto on hankalaa.

 Nimen antaminen on iso 
asia. Papin lisäksi vanhemmat 
saattavat konsultoida myös 
nimistöasiantuntijaa nimeä 
pohtiessaan.

”Lapsen nimi valitaan 
muun muassa äänteellisen 
kauneuden ja mieltymyksen 
takia, tai sitten se löydetään 
suvusta vaikkapa muutaman 
sukupolven takaa”, dosentti 
Minna Saarelma selvittää.

Uudet nimet 
sijoitetaan kalenteriin 
eri perustein
Nimi on mahdollista saada 
kalenteriin, kun nimenkan-
tajia on vähintään 500. Suo-
messa oli 1980-luvulla käy-
tössä noin 30 000 etunimeä. 
Nyt niitä on yli 50 000. Ni-
mien kirjo tietää ruuhkaa ni-
mipäiväkalenteriin. Nykyiset 
nimipäivät pohjautuvat edel-
leen pitkälti vanhaan pyhi-
myskalenteriin, ja uusien ni-
mien sijoittaminen siihen voi 
olla hankalaa. Nimi laitetaan 
kantanimen kanssa samalle 
päivälle, mikäli mahdollista. 
Jos kantanimeä ei löydy, si-
joittamisperusteena voi olla 
nimen merkitys. Viimeisim-
mässä, vuoden 2010 alussa 
tehdyssä uudistuksessa esi-
merkiksi Kaislalle valikoi-
tui sama nimipäivä Heinin 
kanssa.

Kristillispohjaiset nimet 
säilyvät edelleen suosiossa

 Nimi on mahdollista saada kalenteriin, 
 kun nimenkantajia on vähintään 500

Viimeiset leposijat ja 
muistojen puistot -sivusto 
esittelee tunnettujen 
henkilöiden hautoja
Tunnettujen henkilöiden 
hautapaikkoja on koottu 
Viimeiset leposijat ja muis-
tojen puistot -sivustolle kir-
kon evl.fi-verkkopalvelussa. 
Sivustolla esitellään muun 
muassa Elias Lönnrotin hau-
ta Sammatissa, Aleksis Ki-
ven viimeinen leposija Tuu-
sulassa sekä Rauli ”Badding” 
Somerjoen hauta Somerolla. 
Henkilöistä ja heidän hau-
doistaan on lyhyitä esittely-
jä myös pod.fi-ajankohtais-
sivustolla.

Haudoilla on kulttuurihis-
toriallinen merkitys. Hauta-
usmaat kertovat tarinoita ih-
misistä, elämänkaaresta ja 
kulttuurista. Hautakivet ker-
tovat kävijälle myös perheen, 
suvun tai paikkakunnan his-
toriaa. Sankarihaudat puo-
lestaan hiljentävät koko kan-
sakunnan sotahistorian ää-
relle. Viimeisen leposijan 
äärellä voi palauttaa mieleen 
vainajan elämänvaiheita ja 
osoittaa kunnioitusta muis-
tolle. Erityisesti monet mat-
kailijat ovat olleet kiinnostu-
neita tunnettujen ihmisten 
hautapaikoista.

Sivustolla esiteltäviä hau-
toja yhdistää tiekirkon lä-
heisyys. Haudat löytyvät 
tiekirkkojen hautausmail-
ta. Poikkeuksena Kaarina 
Maununtyttären ja Åke Tot-
tin haudat, jotka ovat Turun 
tuomiokirkossa.

Kaarina Maununtyttären ja Åke Tottin haudat si-
jaitsevat Turun tuomiokirkossa.

Retriitissä arki jää taakse
Retriitit ovat Suomen evanke-
lis-luterilaisten seurakuntien 
vakiintunutta toimintaa. Ret-
riittejä järjestetään heinä- ja 
elokuussa monipuolisesti eri 
puolilla Suomea. Valittavana 
on muun muassa hiljaisuuden 
retriittejä, kuvataideretriitte-
jä sekä henkilökohtaisesti oh-

jattuja retriittejä, kuten viikon 
kestäviä ignatiaanisia retriit-
tejä. Seurakuntien lisäksi kris-
tilliset järjestöt ja retriittitalot 
järjestävät retriittejä.

Osallistujat viettävät retrii-
tissä parista päivästä viikkoon 
täysihoidossa. Suomessa järjes-
tetään vuosittain satoja retriit-

tejä ja niihin osallistuu tuhan-
sia kävijöitä. Hiljaisuuden ret-
riitti, retriitinomainen kurssi 
tai parin päivän oleskelu ret-
riittikodissa tarjoavat mahdol-
lisuuden vetäytymiseen ja hil-
jentymiseen arkielämästä.

Retriitissä vetäydytään ar-
kielämästä ja hiljennytään kii-

reisen elämänrytmin katkaise-
miseksi. Hiljaisuuden retriitit 
toteutetaan varhaisen kristil-
lisen perinteen pohjalta. Ret-
riitti mahdollistaa ulkoisen hil-
jaisuuden lisäksi myös sisäisen 
hiljentymisen, levollisuuden ja 
rukouksen. Retriiteissä osallis-
tujat sitoutuvat rukoushetkiin 

ja muuhun ohjelmaan, jotka 
rytmittävät hiljaisuutta ja oh-
jaavat retriittivierasta.

Retriittitoiminta alkoi Suo-
messa 1970-luvulla. Ensim-
mäiset suomenkieliset retriitit 
pidettiin vuonna 1973 Nurmi-
järvellä ja Porvoon maalais-
kunnassa.

Heinäkuussa vietetään kir-
kollisia kesäjuhlia eri puolil-
la Suomea. Juhlien sesongin 
aloittavat neljät suuret kesä-
juhlat heti kuukauden ensim-
mäisenä viikonloppuna. Hei-
näkuu päättyy Hengen uu-
distus kirkossamme ry:n ke-
säjuhlaan Turussa. Väliin 
mahtuu useita tapahtumia.

Herättäjäjuhlille Kiuru-
vedelle odotetaan 25 000-30 
000 vierailijaa. Heinäkuun 9.–

11.7. päivä järjestettävillä juh-
lilla luvassa on muun muas-
sa raamattutunti, messu, kon-
sertteja sekä seuroja, joissa 
veisataan Siionin virsiä. Yö-
puarissa on tarjolla musiikkia, 
muikkuja ja makkaraa. Juhli-
en tunnuksena on Valaise var-
jot tiemme, joka on säe Siio-
nin virrestä 54. Herättäjäjuhli-
en järjestelyissä korostuu eko-
logisuus. Tarjolla on lähi- ja 
luomuruokaa. Rauhan Sanan 

Suvijuhlia vietetään Himan-
galla 16.–18.7. Länsi-Suomen 
104. herännäisjuhlat ovat sa-
mana viikonloppuna Luvialla. 
16.–18.7. vietetään myös Ru-
koilevaisten kesäseuroja Laiti-
lassa. Uusherätyksen kesäseu-
rat ovat 23.–25.7. Vaasassa. Sa-
mana viikonloppuna vietetään 
Kirkastusjuhlia Heinävedellä. 
Hengen uudistus kirkossam-
me ry:n kesäjuhla on 30.7.–
1.8.2010 Turussa.

Heinäkuu on kirkollisten kesäjuhlien 
vilkkainta aikaa

Tiekirkot ovat luterilaisia 
ja ortodoksisia kirkkoja, jot-
ka sijaitsevat pääteiden lä-
heisyydessä. Tiekirkot ovat 

avoinna kesäkuun alusta elo-
kuun loppuun. Tänä kesänä 
on avoinna ennätykselliset 
284 tiekirkkoa.



10 Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

Lyriikan lento oli kirjan juhlaa Sastamalassa
 Rakastetun runoilijan poismeno herkisti kirjayleisöä

 Hannu Virtanen

Ilo kirjoista ja kirjallisuudes-
ta oli päällimmäisenä piirtee-
nä tämänkin vuoden Vanhan 
kirjallisuuden päivillä, mutta 
tieto runoilija Tommy Taber-
mannin poismenosta saavut-
ti pian myös kirjapäiväylei-
sön ja herkisti etenkin ennen 
Lyriikka on musiikkia -tilai-
suutta lauantaina, kun Päi-
vi Istala lausui Sylvään salis-
sa runoilijan muistosanat se-
kä luki Tabermannin runon 
Pojilleni.

Kir jajulkistamisia oli 
kaikkiaan kolme. Avajaisis-
sa perjantaina julkistettiin 

Vanhan kirjallisuuden hin-
taopas, lauantaina Kuutti 
Lavosen, Osmo Rauhalan ja 
Pirjo Silverin teos Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkosta sekä 
Sanna Kauniston kirja tyr-
vääläisten vuorten, ahteiden, 
kallioiden ja töppäröiden ni-
mistä.

Meklari Anssi Arohon-
ka tiesi jo on ennalta, että tä-
män vuoden kirjahuutokau-
pasta tulee huima, sillä listal-
la oli useita arvokkaita ja ha-
luttuja teoksia.

Raamattu vuodelta 1685 
maksoikin 1 500 euroa, Ka-
levala vuodelta 1835 hinnoi-
teltiin huutaen 1 600 euroon, 

Kantelettaresta vuodelta 1840 
maksettiin tonni ja nousipa 
Zacharias Topeliuksen teos 
Finland framstäldt i tecknin-
gar vuodelta 1845 sekin kah-
teen tonniin.

Kirja on luonut imagon

”Kirja on luonut kaupungil-
lemme imagon, josta meidät 
tunnetaan”, tähdensi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Pauli Pietilä Sastamalan kau-

pungin tervehdyksessä kirja-
päivien avajaisissa.

”Ja tämä kirjan voittokul-
ku jatkuu. Ensi kesänä, tä-
hän samaan aikaan, Sasta-
malassa avataan valtakun-
nallinen suomalaisen kirjan 
museo. Suomalaiselle kirjal-
le on yritetty saada museo-
ta jo 1940-luvulta saakka. Ja 
muutkin kaupungit ovat vuo-
sikymmenten varrella olleet 
kiinnostuneita kirjan museon 
perustamisesta.”

Pietilän mukaan Sastama-
lan vankka sitoutuminen ja 
pitkäjänteinen suunnitelmal-
lisuus ovat ne ratkaisevat te-
kijät, joilla kaupungista tulee 

pitkään odotetun suomalai-
sen kirjan museon kaupunki

Lyriikka lentoon

Tämän vuoden teema, Lyriik-
ka lentoon, oli parhaimmil-
laan, kun kirjailija Panu Raja-
la tarkasteli Aila Meriluodon 
runoutta. Rajalan mukaan so-
ta on synnyttänyt kolme Suo-
men runouden merkittävintä 
teosta: J.L. Runebergin Vän-
rikki Stoolin tarinat, Yrjö Jyl-
hän Kiirastulen ja Aila Meri-
luodon Lasimaalauksen.

”Aila Meriluodon kohdal-
la ei ensimmäiseksi ajatteli-
si sotaa hänen taiteensa taus-
tavoimana. Mutta mistä muu-

alta nuori neito ja ylioppilas 
olisi vahvimmat elämyksensä 
saanut 1940-luvun alkupuo-
liskolla?” Rajala tarkasteli.

Eskola ja Rajala 
palkittiin
Suomen tietokirjailijat ry:n 
Warelius-palkinnot luovutet-
tiin professori Antti Eskolal-
le ja maakuntajohtaja Pertti 
Rajalalle Vanhan kirjallisuu-
den päivien avajaisissa per-
jantaina.

Tampereen yliopistossa so-
siaalipsykologian professori-
na 1966–1997 toiminut Antti 
Eskola on tehnyt pitkän uran 
tieto- ja oppikirjojen tekijänä 

”Kirja on luonut kaupungillemme 

imagon, josta meidät tunnetaan.”

Tuhannet kirjan ystävät löysivät jälleen tiensä Sastamalaan kirjapöytien ja -hyllyjen löytöretkitunnelmaan.

Tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon tänä vuon-
na saivat professori Antti Eskola ja maakuntajoh-
taja Pertti Rajala. Palkitsemassa ovat Suomen tie-
tokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka 
Pietiäinen ja palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Anna Kortelainen.

Maarit Hurmerinta, Chisu ja Jussi Hakulinen kes-
kustelivat Lyriikka on musiikkia -seminaarissa. 
Puhetta johti Parnasson päätoimittaja Jarmo Pa-
pinniemi.

 Hannu Virtanen

”Tulin juuri, lähden koh-
ta”, Jörn Donner sanoo aika-
taulustaan mutta hetkeäkään 
epäröimättä suostuu jututet-
tavakseni.

Donner asioi kirjapäivien 
toimistossa, josta siirrymme 
vieressä olevaan Sylvään kou-
lun opettajainhuoneeseen.

Itselleni oli aikoinaan suuri 
onni, että Donnerin Isä ja poi-
ka -teos ehti ilmestyä 80-lu-
vun puolivälissä ennen kuin 
kirjoitin ylioppilaaksi. Kirjo-
ja oli tullut ja mennyt, mutta 
tämä oli se teos, joka vei kir-
jallisuuden pariin. Waltarin, 
Linnan ja Merenkin aika tuli, 
mutta Donner oli ensin.

Isän ja pojan kerronta ja ra-
kenne viehättivät, mutta en-
nen kaikkea Donnerin lauseet 
ja virkkeet olivat täsmällisiä, 
opiksi otettavia rakennuspali-
koita. Oli hyvä syy lukea lisää.

Yritin välittömästi siirtää 
donnermaisia lauseita lukio-
aineisiini. En tiedä onnistuin-
ko juuri siinä, mutta joka ta-
pauksessa opettajani Anneli 
Toivonen-Seppä antoi mer-
kittävästi parempia arvosano-
ja tuon suunnanoton jälkeen. 

Kannustipa hän myös jatka-
maan opintoja kirjallisuuden 
parissa.

Donnerin kirjat ja tapa kir-
joittaa tulivat myös mukaan 
koulutoverini Jyrki Ohriston 
kanssa käymiimme intomie-
lisiin keskusteluihin välitun-
neilla ja etenkin hyppytun-
neilla Lavian Matkabaarissa.

”Toi on selvää Donneria”, 
Jyrki tunnisti virkkeen taus-
tan aineestani.

Olen pitänyt mielessäni 
sen, että Donner kirjoittaa 
ruotsiksi. Siksi esimerkik-
si kääntäjillä Seppo Heikin-
heimo, Jukka Kemppinen, 
Rauno Ekholm ja Ilona An-
hava on ollut oma lusikkan-
sa sopassa. Sittemmin olen 
löytänyt saman mestarilli-
sen Donnerin myös ruotsin 
kielellä. 

Olen niin ikään sisäistänyt 
sen, että ilman suhdetta ruot-
sin kieleen ja suomenruot-
salaiseen kirjallisuuteen oli-
sin puolirampa kulkija koti-
maisen kirjallisuuden poluil-
la. Donnerin ohella erityisesti 
Johannes Salmisen esseet se-
kä Bo Carpelanin lyriikka ja 
proosa ovat maailmankuvaa-
ni tässä muokanneet.

Nyt Donner oli saapunut Van-
han kirjallisuuden päiville pu-
huakseen TIETOKIRJA.FI -se-
minaarissa aiheesta Miten mi-
nusta tuli tietokirjailija. Asioi-
den kriittinen tarkastelu alkaa 
jo seminaaripuheenvuoroon 
asetetusta kysymyksestä.

”Se on oikeastaan väärä 

kysymys. Ehkä vastauskin on 
väärä sen takia, että se on vä-
hän sellainen veteen piirretty 
viiva, siis käsitteet fi ktio ja fak-
ta, tietokirjallisuus ja muu kir-
jallisuus. Sitä kannattaa setviä 
jonkin verran.”

”Romaaneihin usein sisäl-
tyy koettua, ja tietoteoksiin, 
matkakirjoihin ja muihin sen 
tyyppisiin kirjoihin sisältyy 

fi ktiota. Sehän on tietysti sel-
vä, että sienikirja on tietokirja, 
jossa ei pitäisi valehdella niin 
kuin ei keittokirjassakaan. On 
hyvin laaja kirjo niin sanottua 
tietokirjallisuutta. Käsitteestä 
en hirveästi pidä.”

Tähdennän Donnerille, et-
tä kaunokirjallisuuden ja tie-

tokirjallisuuden erottelua on 
kuitenkin haluttu harjoittaa. 
Kysyn, onko taustalla kenties 
kirjallisuuspolitiikkaa tai talo-
udellisia kysymyksiä.

”Olen huomannut tämän. 
Suomen tietokirjailijat ry. on 
Suomen suurin kirjailijayh-
distys, paljon suurempi kuin 
Kirjailijaliitto ja vastaavat 
ruotsinkieliset yhdistykset. 

Kyllä tässä pientä reviirijuttua 
on. Henkilökohtaisesti en sii-
tä juurikaan piittaa.”

”Ilmeisesti tietokirjailijoilla 
on myöskin aika hyvin apura-
hoja käytössään. No, minusta 
tämä nyt ei saisi olla houkut-
timena. Todettakoon vain, et-
tä apurahojahan kaikki tarvit-
sevat sen takia, että Suomen 
kirjallisuudessa harva ansait-
see elantonsa kirjoittamalla 
vaan on tehtävä jotain muu-
ta tai sitten saatava apuraho-
ja. Kannattaahan tästä aihees-
ta keskustella. Keskustellaan 
sitten.”

“Mikä tietokirja on tehnyt Tei-
hin syvän vaikutuksen?”

”Nuorena pidin Raamattua 
aika heikkona juttuna, koska 
erosin kirkosta. Jälkeenpäin 
olen huomannut, että Raa-
mattu on aika hyvä opaskir-
ja Lähi-Idässä, vaikka se on-
kin osittain valehdeltu. Leik-
ki leikkinä.”

”Kyllähän niitä hirveän 
paljon on sellaisia teoksia tai 
teossarjoja, jotka ovat vaikut-
taneet. Ajatellaanpa nyt vaik-
kapa äskettäin julkaisuna val-
mistunutta Suomen kansallis-
biografi aa. Se on kyllä erittäin 

hyvä hakuteos, mitä tulee suo-
malaisiin. Mutta joku nuori 
sanoo, että netti on parempi. 
Tästäkin voidaan keskustella.”

”Huoli minulla on siitä, siir-
tyykö tieto nettiin ja siirtyykö 
fi ktio eli siirtyvätkö romaanit 
lukulaitteisiin. Tämähän on 
kysymys, josta kannattaisi kes-

kustella. Ihme kyllä, täällä en 
ole nähnyt mitään merkkejä 
siitä, että tästä puhutaan.”

”Minä ainakin olen pape-
ri-ihminen. Jos netistä löytyy 
jotakin laajempaa infoa, kyl-
lä minä sen printtaan ulos. 
Ei pitäisi tehdä niin, koska se 
on ympäristövihamielinen te-
ko. Mutta teen sen kuitenkin. 
Tarkoitan sitä, että ainakin 

olen päässyt siihen ikään, et-
tä en minä rupea kirjoja luke-
maan lukulaitteesta.”

”Voinko vielä ottaa kuvan?” 
kysyn lopuksi.

”Siitä vaan. Otetaan se täs-
sä”, Donner sanoo.

Kamera ikuistaa Donnerin 

istumassa Sylvään koulun hä-
märässä opettajainhuonees-
sa heinäkuun helteisenä päi-
vänä 2010.

”Mistä täällä saa ruokaa?” 
Donner kysyy.

Ohjaan hänet koulun pihan 
kautta ravintolatelttaan, jonka 
ovella eroamme eleettömästi 
tahoillemme.
Olin tavannut Donnerin.

”Raamattu on aika hyvä opaskirja 

Lähi-Idässä.”

 Tapasin Donnerin

”Huoli minulla on siitä, siirtyykö 

tieto nettiin ja fi ktio lukulaitteisiin.”



11Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

Suomen kirjainstituutin toiminnanjohtaja Lee-
na Aaltonen kertoi tuoreimmat kuulumiset Kirjan 
Keskuksen rakentamistyöstä Turun kirjamessujen 
ohjelmapäällikkö Kari J. Kettulalle.

HOITOKADUN JA 
MELARTININKADUN 
KATUSUUNNITELMA 
Hoitokatu alkaa Tampereentieltä Hopun vanhainko-
din kohdalta vaihtuen Melartininkaduksi ensiavun 
ohi Itsenäisyydentietä kohti mentäessä.

Katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 
Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikassa Sas-
tamalan kaupungintalon II kerroksessa sekä inter-
net-sivulla osoitteessa www.sastamala.fi ajalla 8.7.-
6.8.2010.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmien johdosta 
on jätettävä kirjallisena ja tekniselle lautakunnalle 
osoitettuna 6.8.2010 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Pasi Lähteenmä-
ki puh. 03-52134683, pasi.lahteenmaki@sastamala.fi

Sastamalassa 7.7.2010

Tekninen lautakunta

PIRUNVUOREN KIVILINNA
Avoinna 2.6.-29.8.2010 ke klo 18-20 ja la-su klo 10-
16. Näyttely Kivilinnassa 2010 Heli Mäkisen Grafiik-
kaa. Vapaa pääsy!       

Sastamalan kaupunki, kulttuuripalvelut

ASEMAKAAVOITUS 
Roismalan liikenneaseman asemakaava- ja  
asemakaavanmuutosehdotus

Roismalan risteysalueelle (valtatie 12:n ja Punkalai-
tumentien risteys) ja sen lounaispuolelle on laadittu 
asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus, jolla 
mahdollistetaan liikenneaseman rakentaminen alu-
eelle.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 8.7. – 
9.8.2010 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupun-
gintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan 
kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi.

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee 
jättää nähtävilläoloaikana kaupunginhallitukselle 
osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 
Sastamala tai sähköpostitse osoitteella sastamala@
sastamala.fi tai kirjaamoon kaupungintalon 3.krs, 
Aarnontie 2A. 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Jorma Tuo-
misto puh. (03) 5213 4680 tai suunnittelupäällikkö 
Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776 138 .  

Sastamalassa  6.7.2010

Kaupunginhallitus

SASTAMALAN  
SAHDINVALMISTUKSEN  
KARSINTAKILPAILUT
pidetään Sastamalan kauppalantalon juhlasalissa, 
Puistokatu 10

perjantaina 13.8.2010 

Näytesahti 3 litraa tulee tuoda kello 19.00. Tekijän 
tulee olla sastamalalainen. Kilpailussa valitaan voit-
taja kustakin lakanneesta kunnasta (Mouhijärveltä, 
Suodenniemeltä, Vammalasta ja Äetsästä), jotka läh-
tevät edustamaan Sastamalaa Lahdessa 14.8. pidet-
täviin SM-kilpailuihin.

Katariina Pylsy puh. 0500-727741

”Siitä vaan. Otetaan se tässä”, Donner sanoo ku-
vaajalle Sylvään koulun opettajainhuoneessa.

1960-luvulta alkaen. Hänen 
kirjoittamansa oppikirjat ovat 
olleet ainakin parin sukupol-
ven ajan oppialojensa keskei-
siä perusteoksia.

Pentti Rajala on ollut tuo-
massa Suomeen selkokieltä ja 
selkokirjallisuutta. Hän on jul-
kaissut noin 70 selkokielistä 
kirjaa, joista uusin on marsalk-
ka Mannerheimin elämäkerta. 
Työn alla on Urho Kekkosen 
selkoelämäkerran kirjoittami-
nen. Rajala toimii Satakunnan 
maakuntajohtajana.

Warelius-palkinnot ovat 
suuruudeltaan 12 000 euroa. 
Palkinnot jakoivat Suomen tie-
tokirjailijat ry:n toiminnanjoh-

taja Jukka-Pekka Pietiäinen ja 
palkintolautakunnan puheen-
johtaja Anna Kortelainen.

Suomen tietokirjailijat ry:n 
Warelius-palkinto myönne-
tään vuosittain tietokirjaili-
jalle, jolla on laaja ja korkea-
laatuinen tietoteostuotanto tai 
jolla on ollut merkittävä vai-
kutus suomalaiseen tietokir-
jallisuuteen. Warelius-palkin-
to on yhdistyksen merkittävin 
tunnustus.

Palkinto on nimetty tyr-
vääläissyntyisen Antero Ware-
liuksen (1821–1904) mukaan. 
Häntä pidetään ensimmäisenä 
varsinaisena suomalaisena tie-
tokirjailijana.

Nomen est omen, nimi on enne. Kirjan Keskus 
tarvitsee hyvän nimen. Museonjohtaja Maria Pie-
tilä houkutteli kirjaväkeä keksimään nimiehdo-
tuksia ja osallistumaan kilpailuun.

POLIISIN PIIRISTÄ

Rattijuopumus-
valvonnassa kortteja 
kuivumaan
Perjantaiaamuna poliisipar-
tio piti rattijuopumusval-
vontaa Sastamalan Martti-
lankadulla, kun paikalle ajoi 
viisikymppinen mies henki-
löautolla. Miehelle suoritet-
tiin puhalluskoe, jonka tu-
los oli 0.61 promillea. Mies-
tä epäillään rattijuopumuk-
sesta ja hänet määrättiin 
ajokieltoon.

Lauantaiaamuna ratti-
juopumusvalvontaa suori-
tettiin Sastamalan Kirkko-
kadulla ja silloin poliisin 
haaviin jäi nelikymppinen 
naishenkilö, joka puhal-
si 1,56 promillea. Hänel-
tä puuttui myös ajo-oikeus. 
Naista epäillään törkeästä 
rattijuopumuksesta ja kul-
kuneuvon kuljettamisesta 
oikeudetta.

Lauantaina iltapäivällä 
poliisipartio pysäytti liiken-
teen valvonnan yhteydes-
sä henkilöauton Vammalan 
keskustassa Marttilanka-
dulla. Autoa kuljettaneelle 
mieshenkilölle suoritettiin 
puhalluskoe, jonka tulos 
oli 1.51 promillea. Miehen 
käyttämä auto oli myös kat-
sastamaton. Häntä epäillään 
törkeästä rattijuopumukses-
ta ja ajoneuvorikkomukses-

ta. Lisäksi mies määrättiin 
ajokieltoon.

Ruorijuopon matka 
tyssäsi alkuunsa

Lauantain vastaisena yönä 
poliisipartio havaitsi Sasta-
malassa Rautaveden vene-
rannassa liikkeelle yrittävän 
moottoriveneen. Veneen 
moottori sammui peruut-
taessa ja sen kiinnitysna-
ru oli vedessä. Kuljettaja oli 
selvästi päihtyneen oloinen, 
mutta totteli poliisi käskyä 
ajaa takaisin laituriin.

Venettä kuljettaneelle ne-
likymppiselle miehelle suo-
ritettiin puhalluskoe, jon-
ka tulos oli 2.00 promillea. 
Miestä epäillään vesiliiken-
nejuopumuksesta.

Kypärättä ajanut 
skootterikuski 
kaatui ja loukkaantui 
humalassa
Lauantai-iltana poliisille tu-
li ilmoitus Sastamalan Sam-
maljoentiellä kaatuneesta 
skootterikuskista. Poliisin 
päästyä paikalle nainen oli 
saamassa ensiapua ambu-
lanssissa. Naiselle suoritet-
tiin puhalluskoe, jonka tulos 
oli 1.77 promillea. Nainen ei 
ollut käyttänut kypärää ajon 
aikana ja kaatuessaan hän 

oli saanut vammoja pään-
seudulle. Alle viisikymppis-
tä naista epäillään törkeästä 
rattijuopuksesta, liikenne-
turvallisuuden vaarantami-
sesta ja liikennerikkomuk-
sesta.

Varkaat urakoivat 
Huittisissa, Köyliössä 
ja Kokemäellä
Sunnuntain ja maanantain 
välisenä yönä noin puolen-
yön ja kahden välissä mur-
tauduttiin Huittisissa Sata-
kunnan Liikenne Oy:n toi-
mitiloihin. Tutkinnallisis-
ta syistä johtuen poliisi ei 
tiedota tarkempaa tekota-
paa, mutta liikkeestä anas-
tettiin jonkin verran käteis-
tä rahaa. 

Köyliössä valtatie 12 var-
rella murtauduttiin kaivin-
koneeseen sekä metsätyö-
koneeseen 3. - 4.7.2010 vä-
lisenä aikana. Kummasta-
kin koneesta oli anastettu 
mm. työkaluja.

VR:n työmaalta Koke-
mäen Karekseltantieltä oli 
anastettu viikonlopun aika-
na 300 metriä kuparikaa-
pelia.

Tapauksiin liittyviä ha-
vaintoja pyydetään ilmoit-
tamaan Kokemäen poliisi-
asemalle numeroon 07187 
47555.

Tietyöt haittaavat merkittävästi 
liikennettä Säkyläntiellä

 Rakennustöiden stabilointi- ja päällystystyöt alkavat 19.7.

Maantiellä 212 Huittinen - 
Säkylä (Säkyläntie) välillä 
Uudenniityntie - Lepistön-
tie ovat käynnissä rakennus-
työt. Hankkeessa paranne-
taan maantien rakennetta ja 
oikaistaan muutaman erit-
täin jyrkkä mutka. Koko pa-
rannettava osuus päällyste-
tään uudelleen. 

Rakennustöiden stabi-
lointi- ja päällystystyöt al-
kavat 19.7.2010 lisämurs-
keen ajolla, jolloin koko 
urakka-alue on murskepin-
nalla ja töistä aiheutuu mer-

kittävää haittaa liikenteelle. 
Stabilointi- ja päällystystyöt 
kestävät elokuun loppuun 
asti. Koko urakka valmis-
tuu syyskuun loppuun men-
nessä.

Stabilointi- ja päällystys-
töiden aikana tiealueella liik-
kuu erityisen paljon työnte-
kijöitä ja koneita. Urakoitsija 
pyytää tienkäyttäjiä kiinnit-
tämään huomionsa ajonope-
uksiin tietyöalueella. Nope-
us- ja muut mahdolliset lii-
kennerajoitukset on asennet-
tu sekä työntekijöiden että 

tienkäyttäjien turvallisuu-
den vuoksi.

Maantien 212 parantami-
nen aloitettiin vuoden 2009 
lopulla. Hankkeen tavoitteena 
on varmistaa Huittisten Joki-
sivulle avatun kultakaivoksen 
kuljetusten sujuvuus ja tur-
vallisuus kaikkina vuodenai-
koina. Hankkeessa on tämän 
kevään aikana tehty rumpu-
jen uusimisia, massanvaihto-
ja ja ojien perkuita.

Hankkeen rahoitukseen 
osallistuu osarahoittajana Sa-
takunnan ELY-keskus.

Siltaremontti haittaa liikennettä 
Sastamalan Villilässä

 Silta suljettu liikenteeltä maksimissaan neljä päivää

 Alueviesti

Pirkanmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus uusii 
Sastamalan Karhiniementiellä 
tiellä vanhan ja huonokuntoi-
sen Pietinojan puusillan. Sil-
lan uusiminen haittaa Karhi-
niementien eli maantien 12941 
liikennöintiä heinäkuun kol-
mannella viikolla Sastamalan 
Villilässä. Arviolta neljä päivää 
kestävässä remontissa vanha 

Pietinojan puusilta korvataan 
teräksisellä putkisillalla.

Tie on suljettu sillan koh-
dalta 12.7. kello 8.00 – 16.7. 
kello 8.00. Tonteille ajo on re-
montin aikanakin sallittu. Tie 
avataan liikenteelle heti, kun 
työ saadaan valmiiksi.

Kiertotie käyttöön 
remontin ajaksi
Liikenne ohjataan liikenne-
katkon ajaksi kiertotielle. 

Kiertotien tarkka reitti kul-
kee Höyssyntien eli maan-
tien 12941, Karhiniementien 
eli maantien 12817 ja Villilän-
tien eli maantien 2481 kaut-
ta. Kiertotie merkitään maas-
toon.

Siltaremonttia urakoi So-
raset Yhtiöt Oy. Töitä saate-
taan joutua tekemään myös 
yöaikaan, mikä voi aiheut-
taa meluhaittaa lähiympä-
ristölle. 

Maatilalla riehunut tulipalo 
aiheutti mittavat vahingot

Raju tulipalo aiheutti mittavat vahingot ei-
lisaamuna Huittisissa, Vampulan Kukon-
harjassa sijaitsevalla maatilalla.

Tuli tuhosi useita rakennuksia koneineen 
ja laitteineen. Palossa tuhoutui mm uudeh-
ko leikkuupuimuri, useita traktoreita ja suu-
ri joukko maatilan muita työkoneita ja lait-
teita. Tulipalo oli niin raju, ettei rakennuk-
sista voitu pelastaa mitään. Rakennuksia pa-
loi arviolta 2 000 neliön suuruudelta, mm

paalivarastossa paloivat tilan kaikki juu-
ri korjatut heinät.

Tulipalo ei päässyt suotuisan tuulen an-
siosta leviämään karjasuojiin. Pihapiirissä 
on muun muassa iso sikala ja uusi navet-
ta, joissa oli yhteensä toista tuhatta eläintä. 
Suurimmassa vaarassa oli muutaman met-
rin palaneesta rakennuksesta ollut eläin-
suoja, jonka yhteydessä ovat myös asuinti-
lat. Pelastuslaitoksen yksiköt pystyivät suo-
jelemaan rakennuksen. Osa asuintilojen ir-
taimistosta ehdittiin jo evakuoida kovalla 
kiireellä ulos.

Palon syttymissyytä ei vielä ole tietoa. 

Valetarkastajat 
liikkeellä 

Kokemäellä

Kokemäellä on tuntema-
ton pariskunta esiintynyt 
terveystarkastajana viikol-
la 26. He ovat vieneet tava-
raa paikallisesta S- marke-
tista kylmälaukussa kasso-
jen ohi sanoen niiden ole-
van tutkittavia näytteitä. 

Tapaus tuli ilmi kun pai-
kallinen terveystarkastajan 
Heidi Rosenbladin haki 
näytteitä S-marketista. Ro-
senbladin tullessa paikalle 
oli työvuorossa myös vale-
tarkastajien käynnin aika-
na kassoilla työskennellyt 
henkilö, jolloin hän muis-

ti, että näytteitä oli haettu 
jo edellisellä viikolla ja ky-
syi keitä edellisellä viikol-
la olleet henkilöt ovat, kun 
olivat esiintyneet terveys-
tarkastajana. 

Kokemäen ympäristö-
terveydenhuolto haluaa 
painottaa, ettei näytteitä 
tule antaa kaupoista ilman 
terveystarkastajan varmaa 
tunnistamista. 

Lisätietoja asiasta an-
taa Kokemäen terveystar-
kastaja Heidi Rosenblad, 
jonka tavoittaa numerosta 
040-488 6208.
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Rakenna mieleisesi kokonaisuus

useista modulivaihtoehdoista!

Satoja kangas-/nahkavaihtoehtoja!

50- %
KAIKKI PALASOHVAT
HURJAAN 
ALE-HINTAAN!

Focus
MODUL Collection

ovh 
hinnoista

Esim. Focus 3-istuttava
modulisohva.
Alk. kampanjakankaalla/värillä. 
Saatavana useilla kankailla/väreillä. 

249,-

jopa

(498,-)

Satoja kangas-/
värivaihtoehtoja!

LAADUKKAAT          KALUSTEET VAIN MASKUSTA!
Alkuperäinen 

Norrlandian 
tiheäsyinen mänty 3vuoden

takuu

2 SOHVAA JA MIHIN HINTAAN!

HULLUN
HALPA! 299,-(598,-)

50- %
Airton
Collection

Airton 3 + 2  istuttavat sohvat.
Alk. New Anna-kankaalla, pun., 
soft istuinpehmusteella. Saatavana 
useita värejä/kankaita/hard 
istuinpehmusteella.
Saatavana myös divaanisohvana.

MERKKITAVARAA ALE-HINNOIN!

Pehmusteet myydään erikseen.

Sofi a pöytä + 6 säätötuolia. 
Pöytä 200 x 95 cm. 799,-

SOFIA tuoli, lakattu koivu/
puuistuin 79,-
Pähkinä, pyökki, vanilja/
pyökki 109,-
Saatavana useita värejä.

Jatkettava SOFIA pöytä
90 x 135 + 40 cm 499,-
100 x 176 + 45 cm 545,-
Värit: pyökki, pähkinä, 
vanilja/pyökki.  Saatavana 
useita kokoja/värejä.

alk.695,-
Casino-s-kulmasohva. 
Koko 240 x 200 cm, alkaen Rimini-kankaalla 695,-, väri Terra. 
Kuvan sohva Cortina-kankaalla. Saatavana useita kangas- ja 
värivaihtoehtoja. Saatavana oikean- tai vasenkätisenä.

SUOMALAISEEN MAKUUN!

1133,-

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- %

30- % 70%-
40- %

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

60- %
10- %

15- %
20- % 50- %

149,-alk.

KAASU-
GRILLIT

LAAJA VALIKOIMA 
KAASUGRILLEJÄ!

MAAN  SUURIN  SUPERTYHJENNYS!

NYT MASKUSSA!
LAATUA ALE-HINNOIN!

Tule ja tee elämäsi DIILI!
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Pellonpiennartapahtumasta 
uutta potkua viljelyyn

 Moni saapui Junttilan tilalle päivittämään tietojaan muun muassa 
 valkuaiskasvien jalostuksesta, hukkakauralohkojen tarkkailusta 
 sekä kasvinsuojelusta.

Hukkakaura-
ongelmat

 Hukkakaura leviää nopeasti lohkolta toiselle, ellei 
torjuntaan suhtauduta alusta alkaen vakavasti.

 Parasta on tarkastaa viljelykset vuosittain. Ennakoi-
va torjunta on tärkeää. 

 Heti ensimmäisten yksilöiden löytäminen ja tuho-
aminen on tehokasta ja samalla myös halvinta.

 Kemiallinen torjunta maksaa esim. ohra- ja vehnä-
kasvustoissa n. 45-50 €/hehtaari (alv. 0 %) pelkkänä 
torjunta-aineen kustannuksena. 

 Suomen viljellystä peltopinta-alasta oli v. 2009 huk-
kakauran saastuttamaa jo 14,8 %. Taloudellisia tap-
pioita se aiheuttaa myös siemenviljelysten hylkäämi-
sinä, sillä sertifi oidussa siemenessä ei hukkakauraa 
sallita lainkaan.

Lähde: Evira

 Minna Isotalo

Kevätkylvöjä tehtiin tä-
nä vuonna toukokuun alus-
ta miltei kesäkuun puoliväliin 
asti. Kasvukauden alku on ol-
lut  poikkeuksellisen sateinen 
- erityisesti Tampereen seu-
dulla. ProAgria Pirkanmaan 
edustajana Pellonpiennarta-
pahtumassa, Sastamalassa esi-
telmöinyt Ritva Tolppa ja-
koi monen maanviljelijän tie-
don siitä, ettei näin suuriin 
vesimääriin oltu varauduttu 
kevätkylvöjen aikaan. ”Kyl-
vöt pitkittyivät jopa viiteen 
viikkoon, kun ne normaalis-
ti on tehty viikossa. Kylvö-
jä jouduttiin jopa rikkomaan 
ja kylvämään uudestaan jon-
kin verran. Etenkin suorakyl-
vetyt lohkot kärsivät märkyy-
destä.” Kasvinviljelyagronomi 
Ritva Tolpan mukaan pellon 
vesitalouden hoitoon tulisikin 
kiinnittää erityistä huomiota. 
”Salaojituksen täydennykset 
ja ojaston toimivuuden puut-
teet on hyvä hoitaa kuntoon 
syksyllä, kun viljat on puitu”, 
Tolppa ohjeistaa. 

Ajankohtaista 
kasvinsuojelussa
Jos kevät on ollut viljelijöiden 
kylvötöille haasteellinen, on 
myös kasvinsuojelussa syn-
tynyt ongelmia. Lasse Ma-
tikainen Berner Oy:stä sa-
noi, ettei kylvötöiden lomas-
sa ehditty aina tehdä kasvin-
suojeluruiskutuksia parhaalla 
mahdollisella hetkellä. ”Tou-
kokuun puolivälissä olleen 
helleviikon aikana härkäpapu 
taimettui ennätysjassa ja mo-
nilta jäi rikkakasvitorjunta 
tekemättä ennen härkäpavun 

taimettumista. Nurmilla voi-
kukka pääsi yllättämään no-
pealla kukinnalla. Myös syys-
viljojen osalta jäi rikkakasvi-
en torjunta monilla pelloilla 
myöhäiseen hetkeen.” Mati-
kainen muistutti kuulijoita, 
että helteisen sään vallites-

sa kasvinsuojeluruiskutukset 
pitää tehdä aikaisin aamul-
la, jolloin ilman suhteellisen 
kosteus on korkeimmillaan. 
Lisäksi kasvinsuojelussa ovat 
ajankohtaisia asioita rapsi-
kuoriaisen esiintymisen tark-
kailu öljykasveissa sekä mah-

dollisesti kukinnan aikana 
tehtävä pahkahomesuojaus. 
Eviran tarkastaja Jari Poiku-
lainen puolestaan varoitteli 
hukkakauran valvonnan lai-
minlyönnin vaaroista. ”Lou-
nais-Suomessa hukkakaura 
on jo röyhynnyt ja näillä alu-

eilla tarkkailu on aloitettava 
viimeistään ensi viikolla.”

Valkuaiskasvien 
viljelyyn panostuksia
Peltokierroksella tapahtuma-
yleisöllä oli mahdollisuus tu-
tustua muun muassa härkä-

papuviljelykseen. Yhä use-
amman viljelijän toivotaan-
kin innostuvan härkäpavusta, 
sillä siitä toivotaan menestys-
kasvia Suomen rehuteollisuu-
den tarvitsemaan valkuais-
tuotantoon. ”Valkuaisoma-
varaisuus on Suomessa vain 
10 % ja EU:nkin alueella vain 
noin 30 %. Meidän rehute-
ollisuutemme on ulkomai-
sen soijan varassa. Brasilias-
sa ja Paraguayssa tuotettaval-
le soijalle on paljon kysyntää, 
sillä lihankulutus kasvaa ko-
ko ajan väkiluvultaan rikkais-

sa Pohjois-Afrikan, Latinalai-
sen Amerikan, Kaakkois-Aa-
sian ja Lähi-Idän maissa. Soi-
jan hinta pysyy siis korkealla. 
Myös meillä Suomessa lihan-
kulutus on kasvanut, joten 
valkuaisrehuja tarvitaan ko-
tieläimille entistä enemmän,” 
selvittää kasvinjalostaja Lee-
na Pietilä Boreal kasvinja-
lostus Oy:stä. Leena Pietilän 
mukaan tuontisoijaan liittyy 
aina salmonella-riski, myös 
ei-geenimuunneltujen tuon-
tilajikkeiden löytäminen on 
ongelmallista.

Härkäpapua tutkittiin tarkasti. Pavun viljelyn toivotaankin lisääntyvän Suomessa, sillä valkuaisomavaraisuus on maassamme vain 
10 % kokonaistarpeesta.

Osaran maatalousoppilaitoksessa työnjohtajana 
toimiva Risto Niemi vietti lomapäiväänsä pellon-
pientareella. ”Suoritin vertailua meidän härkäpa-
puviljelmämme ja Junttilan viljelmän välillä. Hy-
vällä mallilla on meidänkin pavut.” Mummolassa 
maanviljelyskärpäsen puraisun saanut Heidi Haa-
visto totesi kaiken uuden tiedon olevan hyödyk-
si sekä opinnoissa Helsingin yliopiston maatalo-
ustieteellisessä että käytännön työharjoittelussa 
Osaralla.

Helteisellä pellonpientareella riitti uteliaita ammatinharjoittajia ja maanviljelystä kiinnostuneita. Ta-
pahtuman järjesti ProAgria Pirkanmaa yhteistyökumppaneinaan Boreal Kasvinjalostus Oy, Peltosie-
men ry, Evira, Berner Oy ja Maatilapakkaamo Junttilan tila.

” 

Meidän rehuteollisuutemme on 

ulkomaisen soijan varassa.
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Otsikoiden takaa
Minna Isotalo

Oikeus 
äitiyteen

”Tyttö tuli, tyhjä tuli”, saatettiin tokaista 1800-luvul-

la, ja tuo asenne säilyi kyllä ihmisten mielissä vie-

lä pitkään 1900-luvullakin. Totta, että ajan suku-

puoliroolit olivat nykyihmisen näkökulmasta ahtaat ja 

joustamattomat. Totta, että naisen arki oli raskasta ja 

työntäyteistä. Totta sekin, että tytöt kasvatettiin jo var-

hain äidin ja puolison rooliin. Faktaa on myös se, että 

naiseton, äiditön talo oli tuhoon tuomittu. Poikalapsen 

syntymä merkitsi omaisuuden pysymistä perhepiirissä 

ja elättäjää, ”eläkettä” vanhemmille. Pojan syntymä loi 

tässä mielessä turvaa tulevaisuuteen. ”Poika tuli, paljon 

tuli”, sillä poika peri maan ja tilukset. Tasa-arvoinen pe-

rimysoikeus säädettiin Suomessa 1878, eikä nainen ol-

lut enää pelkkä poikalasten synnyttäjä. 

1800-luvun agraariyhteisössä koti ja työ sijaitsivat fyy-

sisesti samassa paikassa. Lastenkasvatuksellisesti ihail-

tavaa on se, miten työ, arki ja juhla, ilo ja suru, elämä 

ja kuolema jaettiin lasten kanssa. Lapset oppivat van-

hempiensa ja lähipiirinsä esimerkkiä noudattamalla, 

niin hyvässä kuin pahassa. Teollistuminen, kaupungis-

tuminen ja tieteellisen maailmankuvan läpimurto vapa-

uttivat naiset kodin ulkopuoliseen työntekoon ja toivat 

lopulta naisille myös oikeuden hallita omia ansioitaan. 

Ensimmäinen neljän viikon äitiysloma naisille myön-

nettiin teollisuustyössä vuonna 1917. Nykynaisellekin 

vaikeasti ratkaistava lasten, työn ja kodin muodostava 

yhtälö syntyi väistämättä naisten työvoimaksi siirtymi-

sen myötä.  

Nyky-yhteiskunnassa äitiys ulkoistetaan jo varhain, ja 

harvojen kotitalouksien taloustilanne sallii lasten hoi-

tamisen kotona. Viime päivinä minimaalinen kotihoi-

don tukikin on joutunut huonoon valoon. Kotihoidon 

tuki nähdään nimittäin ansana. Tukea saaneiden on vai-

keaa saada töitä, urakehitys on hitaampaa ja aukko työ-

elämässä vaikuttaa myös eläkkeisiin. Nyt pohdittavak-

si halutaan työurien pidentäminen lyhentämällä koti-

hoidon tukea. Tampereen yliopiston työelämän tutki-

ja Tapio Rissanen perustelee ajatustaan muistuttamalla, 

että lähes puolet kotihoidon tuen käyttäjistä jää tuki-

jakson loputtua työttömäksi ja syrjäytyy vuosiksi työ-

elämän ulkopuolelle. Hienoa, otetaan vaan pois se nau-

rettavan pieni tukisumma pullantuoksuisilta kotiäideil-

tä. Sehän helpottaa meitä äitejä kummasti sujahtamaan 

uraputkeen. 

Eräs ystäväni kärsii, sillä hänestä tuntuu pahalta vie-

dä 2-vuotias lapsensa päivähoitoon. Suhtaudun toisi-

naan epäillen teorioihin biologisista vieteistä, varsin-

kin kun niillä vallitsevissa kulttuurisyhteiskunnallisis-

sa olosuhteissa perustellaan sukupuoliroolien luonnol-

lisuutta. Mutta kun ystäväni kyyneleet silmissään hakee 

ymmärrystäni hänen halulleen hoitaa ja kasvattaa omaa 

lastaan, toteuttaa tuota jo naisen kautta aikain arvos-

tetuinta ominaisuutta, alkaa minua toden teolla ottaa 

nuppiin. Eikö naisella ole nyky-yhteiskunnassa oikeut-

ta äitimiseen? Naisen tehtävä on tuottaa verotuloja val-

tion kassaan ja synnyttää uusia veronmaksajia, mutta 

mitä nopeammin napanuora katkaistaan, sen parempi. 

Tyttö tuli, tyhjä tuli
 Tytöt kasvatettiin 1800-luvun yhteiskunnassa 

 jo varhain äidin ja puolison rooliin.

 Marianna Langenoja

Kun äiti tuli saunasta kapalo 
sylissään ja sanoi perheen lap-
sikatraalle hakeneensa pieno-
kaisen ”kiukaan takaa”, alet-
tiin tiedustella uuden tulok-
kaan sukupuolta. Koko perhe 
toivoi, että mytty olisi poika, 
mutta kun se toisinaan olikin 
tyttö, puhuttiin naapureille: 
”tyttö tuli, tyhjä tuli.” Tämä oli 
asenne naisiin vielä 1800-lu-
vulla. 

Tyttöjä alettiin jo nelivuo-
tiaina kasvattaa tietyn mal-
lin mukaan, joka ohjasi lasta 
hyväksi äidiksi ja puoliskok-
si. Muutaman vuoden ikäi-
nen tyttö opetteli käsityötaito-
ja, sillä usein käsien näppäryys 
ratkaisi, miten hyvään taloon 
nainen tulevaisuudessa nai-
tettiin. Usein miniäehdokkaat 
istutettiinkin kangaspuiden 

eteen, ja jos jälki ei ollut tyy-
dyttävää, naimakapat saatet-
tiin perua. Yleistä oli, että tu-
levan morsiamen piti valmis-
taa alusta alkaen miehelleen 
sulhaspaita. Paidan laatu vie-
lä arvioitiinkin, mikä määrit-
ti morsiamen naisena. Usein 
tuore morsian vei uuteen ko-
tiinsa mukanaan kapioita eli 
erilaisia tekstiileitä. Niitä alet-
tiin tehdä tyttöporukoissa jo 
teini-iässä. 

Runoilijoita aitan 
oven takana
Nuoret tapasivat vielä pari 
vuosisataa sitten puolisonsa-

kin hyvin eri tavalla kuin tä-
nä päivänä. Kansatieteenlai-
tokselta aikanaan valmistunut 
punkalaitumelainen Leena 
Tasanen sanoo, että 1800-lu-
vun alkupuolella nuoret koh-
tasivat usein kyläkeinuissa ja 
vuosisatojen vaihteessa koh-
taamispaikaksi yleistyivät 
seurantalot. Piioilla oli kesäi-
sin vientiä, sillä heidät laitet-
tiin nukkumaan ulkoraken-
nuksiin, jonne kylän pojat 
pyrkivät iltaisin. Tätä tapaa ei 

katsottu hyvällä, mutta se vai-
eten kuitenkin hyväksyttiin, 
sillä jos talon isäntä jyrkästi 
kielsi poikia ilmestymästä ai-
toille, tekivät pojat usein kep-
posia. Ei ollut harvinaista, et-
tä pojat lausuivat piianaitto-
jen ovien edessä runoja pääs-
täkseen sisään.  Pojat jatkoivat 
matkaansa hetken rupattelun 
jälkeen aitasta aittaan. Jos poi-
ka kiinnostui yhdestä piias-
ta erityisen paljon, saattoi hän 
jättää vaikkapa taskukellon-

sa aittaan. Seuraavalla vierai-
lulla poika tarkisti, minne tas-
kukello oli laskettu ja teki sen 
perusteella päätelmänsä pii-
an kiinnostuksesta. ”Tunteista 
ei juurikaan puhuttu suoraan, 
vaan niistä kerrottiin tiettyjen 
kaavojen mukaisesti”, Tasanen 
nauraa. 

Älä sinä laiskana kulje

Jos viikonloppuna ymmärsi 
Punkalaitumen Talonpoikais-
museossa tarkkailla tiiviisti 

ympärilleen, oli otollinen ti-
laisuus tutustua kaiken häli-
nän keskellä myös 1800-luvun 
naisen elämään. Päärakennus 
on sisustettu samaan tapaan 
kuin se on 1800-luvulla ollut. 
Esimerkiksi pirtissä - jota ny-
kyisin kutsuttaisiin olohuo-
neeksi - näkyvät selvästi nais-
ten ja miesten puolet.  Naisten 
puolta sanottiin aikanaan kar-
sinaksi. Siellä sijaitsivat rukit 
ja kangaspuut. Miesten puo-
lella taas oli monenlaisia työ-
välineitä ja -vaatteita. Nais-
ten puoleksi voidaan kai kut-
sua myös pakaria, jonne mie-
hillä ei juuri ollut asiaa, sillä 
usein päivän ateriatkin nautit-
tiin pirtin puolella. 

Työpäivät olivat pitkiä 
niin miehillä kuin naisilla-
kin, ja kun vapaa-aikaa oli, 
touhuttiin jatkuvasti jotain 
yleishyödyllistä. ”Tuo tulles-
sas, vie mennessäs, älä sinä 
laiskana kulje”, Kaikkien ai-
kojen maatalousnäyttelys-
sä viikonloppuna hääräillyt 
Tasanen muisteli vanhaa sa-
nontaa. ”Eli koskaan ei saa-
nut istuskella tyhjänpanttina. 
Jos ei muuta, niin ainakin jo-
kin lainen kudin oli jatkuvas-
ti kädessä. Esimerkiksi kir-
janlukijoita pidettiin työväen 
keskuudessa laiskoina, sillä he 
eivät tehneet koko ajan töitä”, 
Tasanen kuvailee. 

Naisen tehtäviin kuului 
lehmien, pienkarjan ja lasten 
hoito, ruoanlaitto, vedenkan-

to, pellavamaan hoito, materi-
aalin käsittely ja työstäminen 
vaatteeksi ja saattoivatpa nai-
set tarpeen tullen tehdä myös 
miesten töitä. Miehet sen si-
jaan eivät koskaan kajonneet 
ala-arvoisempiin naisten töi-
hin. ”Ei se naisen elämä siis 
helppoa tai kiireetöntä ollut 
1800-luvullakaan. Onpa on-
ni, että tämän päivän miehet 
osallistuvat yhä enemmän 
myös kotitöihin ja perheen-
sä arkeen”, Tasanen huokailee. 

”Tuo tullessas, 

vie mennessääs, 

älä sinä 

laiskana kulje.

Kansantieteen laitokselta valmistunut Leena Tasanen kuvaili Alueviestille 
tyypillisen 1800-luvun naisen elämää. Yksi naisen fyysisesti rankimpia tehtä-
viä oli veden kantaminen.

”Tunteista ei 

juurikaan 

puhuttu 

suoraan.

”Miehet eivät 

koskaan 

kajonneet ala-

arvoisempiin 

naisten töihin.

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

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

lates. 

Ei lämmin 
luita riko

Ei, eihän se riko, mut-

ta saa tuon erään pik-

ku herhiläisen ehkä 

vielä vähän räjähtävämpään 

olotilaan.  On kuin dyna-

miittipötkö ilman sytyslan-

kaa. Yksikin väärä sana, tai 

edes katse, niin johan räjäh-

tää. Mutta näin helteillä se 

on kyllä äkkiä paikattu man-

sikkatuutilla. Joita EI tieten-

kään meillä syödä paljon, ei 

ei. Eikä suklaatakaani, pois 

se meistä.

Kesän ensimmäiset ihanat, 

suloisen punaiset mansikat 

maistoimme eilen ja ah kun 

ne vaan joka vuosi on niin 

ihania. Ellikin sai maistaa ja 

kyllä näytti herkku kelpaa-

van. Onneksi ei meillä olla 

kauhean herkkiä mansikka-

kuumeelle, sen verran mon-

ta Laurikin söi, vaniliajääte-

lön kera. Oman maan her-

neet ja perunat vielä antavat 

itseään odottaa, mutta eikö-

hän odotus palkita. Varmas-

ti niistä kasvaa isoja ja her-

kullisia, koska niitä on niin 

rakkaudella hoidettu. Pikku 

puutarhurit ovat olleet suu-

rena apuna. Kesässä on vain 

yksi vika: se loppuu aina ai-

van liian aikaisin. 

Mutta nautitaan nyt, kun 

pihalle saa lähteä vain lip-

piksillä ja kengillä varus-

tautuen.  Meidän herk-

kävarpaat ei ilman  ken-

kiä kyllä lähde mihinkään. 

Paitsi Elli. Sukat jalas-

sa neiti konttaa tomuvana 

perässään isompiaan seu-

raten. Eilen myös kolmik-

ko pääsi yhdessä uima-al-

taaseen ja kyllä niillä vaan 

oli hauskaa. Joku aurinko-

dementiasta kärsivä vaan 

jätti kameran sisälle. Eikö-

hän keskiviikon rantatreffit 

paikkaa sen unohduksen. 

Saa nähdä, uskaltautuuko 

meidän kesäpojat ja -ty-

töt veteen lainkaan. Lauri 

usein kyselee, onko Koke-

mäenjoessa haita.  Entä on-

ko sitten kaloja ja pureeko 

ne. Elli varmaan ilosta hih-

kuen präiskii rantavedessä, 

toivon mukaan isommat-

kin. Minä en kyllä uskalla! 

Kylmää ja märkää. Katso-

taan sitten elokuun puolel-

la, jos saisi omankin talvi-

turkin ravistella pois.

Mutta nyt ulos nauttimaan 

suomen kesästä! Muistakaa 

hellehatut ja aurinkorasvat. 

Ja ne jätskit!
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TAWANNA 14,50€ (norm 29€)

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

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

–50 %
ALE 
KAIKKI KEHYKSET

YLI 1000 KEHYKSEN VALIKOIMA

PENTAX-
VAKIOYKSI-
TEHOLINSSIT
AINA 0€*

 Maija Latva

Heinäkuinen maanantai-il-
ta on aurinkoinen ja heltei-
nen Sastamalan Rautavedel-
lä. Vammalan Venekerhon 
tukikohdasta kuuluu vasa-
roiden pauke. Oskari Metsä-
mäki istuu parrun päällä on-
gella, mutta kutsuu pian pap-
pansa Kari Laurolinnan tuu-
raamaan. ”Mä lepään välillä”, 

poika sanoo ja tyrkkää on-
gen papalleen ja ryntää kat-
somaan talkoolaisten puu-
hia. Aggregaatti pärähti juuri 
käyntiin ja Oskaria kiinnos-
taa, mitä tapahtuu seuraa-
vaksi.

Talkoita koko 
viikonloppu
Seuran kommodori Juha Met-
sämäki, Matti Tihveräinen, 
Veikko Pylkkänen ja Mart-
ti Poikonen puuhaavat uusien 
rappusten kimpussa. Perjantai-
na alkaneissa talkoissa on teh-
ty lisää terassia, rappusia sekä 
uusittu laiturilla olevan pöy-
dän kansi. Osa talkoolaisista on 
vaihtunut välillä. ”Tänä vuon-

Grillikatoksessa mah-
tuu myös ruokaile-
maan. Korkeammalla 
sijaitsevasta katokses-
ta on kauniit näkymät 
Rautavedelle.

”Saunaankin 

satunnainen 

kulkija saattaa 

päästä, jos 

paikalla on 

venekerhon 

väkeä.

Ekosaaren taukopaikka 
on veneilijöiden keidas 
Sastamalan Rautavedellä

 Vammalan venekerholaiset talkoilivat saareen viihtyisän 
 kesäparatiisin, jossa tapaa samanhenkistä porukkaa.

Oskari Metsämäki kaloja narraamassa. Kun aggregaatti pärähti käyntiin, poika tyrkkäsi ongen papal-
leen Kari Laurolinnalle ja kiiruhti katsomaan talkoolaisten työmaata. Emma (vasemmalla) ja Vilma 
Pylkkänen jännittivät, tuleeko saalista. ”Me ollaan saatu mökillä särkiä ja ahvenia”, Vilma kertoi.

Oskaria onnisti. Saalis pistettiin tikkuun ja grilliin.Matti Tihveräinen (vasemmalla), Martti Poikonen, kommodori Juha Metsämäki ja Veikko Pylkkänen 
ahersivat talkoissa helteisenä maanantaina. ”Hyvin menee, kun pulahtaa välillä veteen”, miehet tuumi-
vat.

na meidän ei pitänyt talkoil-
la mitään, mutta tässä sitä taas 
ollaan”, Metsämäki naurahtaa.

Paikat pidetään 
kunnossa
”Vammalan Venekerho hank-
ki tontin täältä Ekosaaresta 
vuonna 1996”, taustoittaa Tih-
veräinen. Ensin tukikohtaan 
tehtiin laituri ja sen jälkeen 
alueelle on rakennettu liite-
ri, puucee, sauna- ja tupa sekä 
grillikatos.

Vaikkakin alue on Vene-
kerhon omistuksessa, tau-

kopaikalla ei katsota pahal-
la muitakaan retkeilijöitä. 
”Kyllä täällä saa käydä gril-
laamassa ja iltaa viettämässä, 
kunhan pitää paikat kunnos-
sa ja siivoaa jälkensä”, mie-
het sanovat. Metsämäki kiit-
telee, että kaikki kävijät ovat 
tähän asti toimineetkin juu-
ri niin. ”Ja kiva, että ihmiset 
ovat myös laittaneet merkin-
nän meidän vieraskirjaam-
me”, Tihveräinen lisää.

Saunaankin satunnainen 
kulkija saattaa päästä, jos pai-
kalla on venekerhon väkeä.
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 Hannu Virtanen

”Tänä päivänä kaikki odot-
tavat romanttista rakkaut-
ta. Ruotsin prinsessahäätkin 
edustivat tätä romanttista rak-
kautta”, hääperinteitä tutkinut 
kiikoislainen kotiseutuneuvos 
Birgit P. Jaakola sanoo.

Aineelliset arvot ovat kui-
tenkin säilyneet ajallisesti hy-
vin pitkälle. Kun piioille ja 
rengeille sallittiin jo rakastu-
minenkin, talolliset saattoi-
vat vielä 1930-luvulla pahek-
sua sitä, jos otti puolisokseen 
köyhän.

Mielenkiintoisena tutki-
musaiheena Jaakola mainitsee 
avioliittokentän. Naimakaup-
poja tehtiin muinoin lähinnä 
kyläkunnissa, kun huonojen 
yhteyksien takia oli mahdo-
ton löytää kumppania kauem-
paa. Kauppiaat sentään olivat 
kulkevaisempaa sorttia.

Vihkimisen historiaa

Katolinen kirkko otti avio-
liittoon vihkimisen käyttöön 
300-luvun lopulla. Myöhem-
min siitä tuli katolisen kirkon 
sakramentti. Ruotsi-Suomen 
luterilaisessa seurakuntaelä-
mässä vihkiminen vakiintui 
1500-1600 -luvuilla.

Vuoden 1612 valtiopäivät 
määräsi vihkimisen pakolli-
seksi. Vuoden 1686 kirkkolaki 
vahvisti sen. Valtakunnan la-
ki vuodelta taas 1734 vahvis-
ti kristillisen käytännön.

Vuoden 1734 laki määritte-
li, ketkä saivat mennä naimi-
siin keskenään ja sen, miten 
ihmisten piti elää seksuaali-
suutensa kanssa.

Laki kielsi kaksinnaimi-
sen, aviorikoksen tekemisen, 
salavuoteuden ja huoruuden. 
Avioliiton solmimisen ehto-
na oli kirkkoon kuuluminen 
ja ehtoollisella käynti.

Vuoteen 1913 voimassa ol-
leen vihkikaavan mukaan vai-
mo oli luotu miehen tähden 

eikä miestä ollut luotu vaimon 
tähden. Katekismukset, virret 
ja muu hartauskirjallisuus to-
distivat samaa.

Miehillekin oli sentään ase-
tettu miehuudennäytteitä. Jaa-
kola mainitsee esimerkin La-
viasta: 

”Miehen piti syödä leipä 
kerralla, juoda pullo olutta 
yhdellä siemauksella ja vään-
tää kuiva leipä peukaloillaan 
halki.”

Kaikkiaankin vävyksi ja 
miniäksi toivottiin sopuisaa ja 
työteliästä ihmistä.

Avioliiton 
neljä murrosta
Puhuessaan suomalaisen avio-
liiton historiasta kotiseutu-
neuvos Birgit P. Jaakola mai-
nitsee avioliiton neljä mur-
rosta.

”1500-luvulla naisen ni-
meä ei edes vihittäessä käy-
tetty, vaan mieheltä kysyttiin 
’tahdotko ottaa tämän nai-
sen’.

1860-luvulle saakka voi-
massa olleen lain mukaan tyt-
tären isän suostumus avioliit-
toon oli ehdoton edellytys. Jos 
tytär avioitui ilman vanhempi-
ensa suostumusta, hänet voi-
tiin laillisesti jättää ilman pe-
rintöä. Varallisuus, työkyky ja 

terveys sekä sukutausta olivat 
keskeisessä roolissa. Rakka-
us oli epämääräinen ja pitkäl-
lä aikavälillä epävarma tunne, 
miltei tuntematon kriteeri.

”Nainen ei saanut määrätä 
ruumistaan, mikä tarkoitti si-
tä, että lapsia syntyi joka vuo-
si. Lasten myötä taloon saatiin 
lisää työntekijöitä.”

Toisessa murroksessa 
1880-luvulla alkanut ja vähi-
tellen myös kirkon hyväksy-

mä syntyvyyden säännöstely 
on merkinnyt sitä, että nainen 
voi itse määrätä omasta ruu-
miistaan. Liiton päätarkoi-
tuksena ei ole enää lasten saa-
minen ja suvun jatkaminen. 
Esiaviolliset suhteet eivät ole 
enää salavuoteutta, josta ran-
gaistaan.

Kolmantena merkittävänä 
murroksena Jaakola mainit-
see sen, että avioliiton kestos-
ta määräävät puolisot. Maas-
samme oli vain noin 30 avio-
eroa 1880-luvulla.

Neljäntenä murroksena on 
naisen ja miehen keskinäisen 
aseman muuttuminen. Vanha, 
vuoteen 1913 saakka voimassa 
ollut vihkikaava alisti naisen: 
”Vaimo on luotu miehen täh-
den, sinun tahtos pitä miehen 
alla annettu oleman ja hänen 
pitä sinun Herras oleman.”

Kotiseutuneuvos Birgit P. Jaakola 
tuntee hää- ja avioliittotavat

 Ruotsin prinsessahäätkin edustivat romanttista rakkautta

”Vaimo oli luotu miehen tähden”

Hääesineistön hienot piirteet ja näyttävät perinteet
 Ammennettavaa riittäisi myös näihin päiviin

Kotiseutuneuvoja 
Birgit P. Jaakolan hää-

esitelmiä on kysytty aina 
pääkaupunkiseutua myöten. 

Satakuntalaisen killan juhlaesi-
telmän hän piti tammikuussa. Suo-

men tapakulttuuriseuran kanssa esitel-
mätilaisuutta on suunniteltu syksyksi.

Hannu Virtanen

Suomalaisessa talonpoikas-
yhteisössä häät pidettiin vas-
ta sitten, kun peltotyöt oli teh-
ty. Tässä on taustaa myös suo-
malaiselle, nykyisin hyvinkin 
voimissaan olevalle kesähää-
perinteelle.

”Häät olivat ennen aina su-
kujuhlat. Nykyisin sukuhäi-
den tilalla järjestetään ennem-
minkin bileet ystäville”, Birgit 
P. Jaakola mainitsee aikojen ja 
tapojen muuttumisesta.

Jaakolan kotikunta Kiikoi-
nen on tullut tunnetuksi en-
tisaikojen häämenoihin liitty-
västä purpuriperinteestään ja 
sen pohjalta 1970-luvun alus-
sa ideoidusta, edelleen järjes-
tettävästä kesätapahtumas-
taan.

”Purpuriperinne on paljon 
jäänyt hyödyntämättä. Jos ha-
luttaisiin, Kiikoinen voisi teh-
dä oman purpurimorsiamen 
kruunun”, Jaakola miettii.

Komeat helykruunut

Häämenojen näyttäviä hely-
kruunuja ei ole ollut vain Poh-
janmaalla, vaan niitä on käy-
tetty myös Satakunnassa ja 
Varsinais-Suomessa. Hely-
kruunun tarkoitus on ollut pi-
rujen ja pahojen henkien kar-
kotus.

”Niissä on ollut lasihelmiä, 
pieniä peilejä ja kaikkea muu-
takin kiiltävää”, Jaakola esit-
telee Tiitu Mäkisen tekemää 
isompaa kruunua ja niin ikään 

Mäkisen valmistamaa pienois-
mallia.

Kunniankruunu taas oli 
metallikruunu, joka oli tar-
koitettu vain neitsytmorsia-
melle ja joka kätkettiin he-
lykruunun sisään. Pitkät 
hiukset koottiin ylös, ja käy-
tännössä morsiamella oli 

päässään painoa useita kilo-
ja. Helykruunut saattoivat ol-
la jopa 70 senttimetriä kor-
keita.

”Pohjanmaalla helykruunut 
olivat erittäin komeita. Ne oli-
vat suoraan verrannollisia sii-
hen, kuinka komeat häät oli-
vat.”

”Kätevät nuoret tekivät 
kruunun. Se oli kaason keskei-
nen tehtävä. Kruunun saattoi 
tehdä myös joku niin sanottu 
parempi ihminen, siis papin-
rouva tai opettaja.”

”Morsiamella oli usein 
musta puku, joka koristeltiin 
vyöllä. Paperikukkaset meni-
vät tavallisesti puvun ympäri.”

Vihkipukuperinne sisältää 
hyvin mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia, sillä morsiamella 
saattoi olla puku jopa kolmel-
le päivälle.  

Portit ja häähuoneet 
koristeluineen
Hääperinteisiin kuuluvat 
myös portit ja häähuoneet 
monenlaisine koristeluineen.

”Portin pielet voitiin ko-
ristella olkilyhteillä, joita sään 
salliessa saatettiin myös polt-
taa. Tuli poltti pirut, mikä 
tuotti onnea.”

Yleisiä koristeita ovat olleet 
hääsalot, jollaiset ovat tulleet 

tutuksi myös Kiikoisten Pur-
purien juhlaportista. Hääsal-
kojen väliin pingotettiin ka-
tajakranssi, jossa oli nimikir-
jaimet ja tervetulotoivotukset. 
Salkojen päissä hääkarahkoina 
olivat tupsupäiset kuuset.

Hääesineistö on ollut pitä-
jäkohtaista. Kiikoisissa on säi-
lynyt esimerkiksi häävakkoja. 

Kiikoisissa ei ole valmistettu 
kaappikelloja, mutta myös ne 
kuuluvat avioliiton solmimis-
perinteisiin. Kaappikello teh-
tiin nimittäin kihlajaislahjaksi. 

Jaakoloiden Lampitalossa 
olevan kellon on isäntä Antti 
Jaakola itse valmistanut Hei-
mo Koskisen opastuksella. 
Birgit on huolehtinut koriste-
maalauksesta.

”Kellon kruunuosa on ir-
rallinen kappale, joka on tehty 
paikkakunnan mukaan.” 

Hääesineistöä Jaakola pi-
tääkin mielenkiintoisena mut-
ta valitettavan unohdettuna 
asiana.

Hääesineistöä Birgit P. Jaakola pitää mielenkiin-
toisena mutta valitettavan unohdettuna asiana. 
Kaappikello on valmistettu kihlajaislahjaksi, hely-
kruunut ovat taas olleet näyttäviä morsiamen pää-
hineitä.

Tutkija myös 
pahoittelee aikojamme

Hää- ja avioliittoperinteiden tutkija ei seuraa aikojem-
me ja tapojemme muutoksia vailla ajatuksia ja mielipitei-
tä. Kotiseutuneuvos Birgit P. Jaakola pahoittelee suoma-
laisten perheiden tilaa, avioliiton asemaa ja kirkon roo-
lia nykyelämässä.

”Nyt kukaan ei vahdi moraalia, ei kirkkokaan. On suu-
ri tappio, että kirkko on höllännyt otettaan. Mikä muu on 
yhteiskunnan perusta kuin perhe?”

• Pirkko Lahtinen

Kirjan 
merkitys

Täällä Sastamalassa saimme taas viettää Vanhan Kirjallisuuden 

päiviä. Tällä kertaa oli aiheena runot ja niiden merkitys ihmi-

selle. Runoissa puhutaan kauniisi ja syvällisesti elämän oleelli-

sista asioista. Liian harvoin pysähdymme runojen äärelle. Mieti-

pä, mitä tarkoitetaan runon säkeellä: ”Minä olen ruoho. Antakaa 

minun tehdä työni”?  Me ihmiset olemme erilaisia ja ymärräm-

me samat sanat kukin omalla tavallamme. Minulle tuo pieni säe 

sanoo, että jokainen ihminen on arvokas ja suorittaa elämänteh-

täväänsä omalla tavallaan. Ruoho on ruoho ja se tehtävä saattaa 

näyttää vähäpätöiseltä, mutta sen tehtävä on tärkeä. Ilman ruo-

hoa tämä kasvupaikkamme olisi kova ja kylmä.  

 Mitä sinulle sanovat seuraavat säkeet? 

”On, on niitä nähty.

Ihan maajalassa

siipien välkettä

pilvistä odottaessasi

et vain huomannut.

Tarpoivat ohitsesi

arkivaatteissa

   reppu selässä

   kassia kantaen.

Huulilla hyvä sana.

Silmissä siunaus.”

                          (Maaria Leinonen)

Minulle nämä sanat kertovat siitä, että vielä löytyy niitä ihmi-

siä, jotka antavat itsestään sekä aikaa että voimaa toisen ihmisen 

hyväksi. He ovat enkeleitä täällä maan päällä. Olen saanut olla 

mukana jo kauan vapaehtoisten tukihenkilöiden työssä ja olen 

nähnyt, kuinka he pyyteettomästi ovat auttamassa ihmisiä, jot-

ka eivät yksin selviä elämänsä karikoista. Siis enkeleitä on täällä 

maan päällä tänäänkin.

Suomen tietokirjailijat jakavat joka vuosi Warelius - palkin-

non tietokirjallisuutta tuottaneille  kirjailijoille. Tällä kertaa sai-

vat palkinnon  Antti Eskola ja Pertti Rajala. Olen erikoisen iloi-

nen siitä, että Pertti Rajala sai tuon palkinnon, sillä hän on omilla 

kirjoillaan aukaissut kirjojen maailman sellaisille lukijoille, jotka 

eivät selviä kielen  mutkikkaista sanakäänteistä. Hän on kirjoit-

tanut kymmeniä kirjoja selkokielellä. Tämä on yksinkertaistet-

tua kieltä, niin että  mutkikas, käsitteitä täynnä oleva kielemme  

aukenee. Kehitysvammaiset on yksi ryhmä, jolle Rajalan kirjat 

ovat avanneet kirjojen maailman. On suurta, että tämä kirjalli-

suuden laji on huomioitu Suomen tietokirjailijat ry:n piirissä.

 Lukemalla hyvää kirjallisuutta ihminen pääsee arjen yläpuo-

lelle ja löytää uusia ajattelumalleja arkensa keskelle. Kesä on ai-

kaa, jolloin on lupa ottaa aikaa myös itselleen. On lupa istua ke-

säkeinuun tai parvekkeen tuoliin ja pysähtyä lukemaan ja miet-

timään elämäänsä. Lepoa levoton mielemme tarvitsee.

Vammalan kirjastonystävät 
ry viettää tämän vuoden ke-
säjuhlaansa Sillankorvanpuis-
tossa, pääkirjaston luona 8. 7. 
2010 kello 18 alkaen. Yhdis-
tys viettää samalla 10-vuotis-
juhlaansa.

Ohjelma on monipuoli-
nen, nähtävää ja kuultavaa 
on lapsille ja aikuisille. Pu-
heen kirjalle tulee pitämään 
Suomen Kirjainstituutin tut-
kimussuunnittelija/tiedotta-
ja Anna Tuukkanen. Noki-
an kaupunginkirjaston nuk-
keteatteri Tarinatassu ker-
too, mitä Kisu Pikkukuu 

kokee seikkailussaan. Har-
monikkoineen saapuu juh-
laan Ikaalisten Kultaisen har-
monikan finalisti Katri Ran-
tanen. Vammalan teatterin 
ohjelmana on kirja-aihei-
nen sketsipläjäys. Saksofo-
ni-kvintet soittaa illan mit-
taan Pentti Tammiahon joh-
dolla. Ilkka Nykänen juontaa 
ja laulaa yhdessä Päivi Vahe-
la-Nykäsen kanssa. Yhteis-
laulullekin on aikaa eikä sa-
tutuntilaisten palkitsemista-
kaan unohdeta.

Kesäjuhlaan on vapaa pää-
sy. 

Vammalan 
kirjastonystävillä 
kymppisynttärit 

ja kesäjuhla

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



17Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

Varhaiskaalikausi jatkuu vie-
lä lähelle heinäkuun puolivä-
liä. Varastoimatonta, raikas-
ta kesäkaalia saadaan toki ai-
na syksyyn saakka. Varhais-
kaali on loistava salaattiaines, 
mutta erinomaista myös kei-
tossa ja vokkipannulla kuu-
mennettuna. Varhaiskaali tuo 
oman piristävän lisänsä kesä-
ruoan makupalettiin.

Varhaiskaalit kylvettiin kas-
vihuoneisiin maaliskuun alus-
sa, ja taimet päästiin istutta-
maan huhtikuun alkupuolis-
kolla avomaalle harsojen alle. 
Ennen kotimaisen kaalin val-
mistumista varhaiskaalia tuo-
tiin Unkarista.

Tutustu kaaliin 
rohkeasti
Jos kaalin käyttö on tähän 
saakka jäänyt omassa keitti-
össä vähäiseksi, voi tutustu-
misen nyt aloittaa varhaiskaa-
lista, joka rapsahtaa raikkaa-
na ja maistuu makealta. Ku-
ten kaalikasvien yleensäkin, 
myös varhaiskaalin ravinto-
arvo on hyvä ja monipuoli-
nen. Kaalista kertyy vain vä-
hän kilokaloreita, mutta si-
täkin enemmän esimerkiksi 
kaliumia, kalsiumia ja mag-
nesiumia, C- ja K-vitamii-
nia, karotenoideja, folaattia ja 
muita B-ryhmän vitamiineja 
sekä kuitua.

Pilko rouskuvaa kesäkaa-
lia salaatiksi. Voit myös pika-
paistaa kaalin suikaleina tai 
lohkoina vokki- tai muurin-
pohjapannulla. Erilaisiin keit-
toihin minestronesta borssiin 
kaali sopii loistavasti. Kesäisen 
kasviskaalikeiton voit maustaa 
pehmeällä vuohenjuustolla.

Varhaiskaalipata on ehdo-
ton kesäherkku. Se valmis-
tuu mukavimmin niin, että 
kuullotat kattilassa öljytilkas-
sa täysjyväriisiä tai ohraa yh-
dessä sipulisilpun kanssa, li-
säät vähän kasvislientä, pal-
jon paloiteltua varhaiskaalia 
ja porkkanaa. Tomaattiloh-
kotkin sopivat mukaan. Anna 
padan kypsyä parikymmentä 
minuuttia ja paista joukkoon 
vielä krakovan- tai muuta voi-
makasta makkaraa paloiteltu-
na. Lisää makkarat pataan yh-
dessä tuoreyrttien kanssa.

Maitokaali on lähes unoh-
duksiin jäänyt kesäruoka, 
mutta ehdottomasti kokeile-
misen arvoinen. Kaalilaatikko 
puolestaan kypsyy kesäkaalis-
ta valmistettuna tavallista no-
peammin, ja moni kehuu sen 
makua. Kaalikeitto kaalinvilje-
lijän tapaan keitellään varhais-
kaalista ja sianlihasta. Mukaan 
voi kypsentää porkkanaa ja si-
pulia.

Varhaiskaali-
broilerivokki
400 g broilerin rintafi leetä
1 rkl pullomargariinia
ripaus suolaa ja pippuria
1 nippu kesäsipuleita
2 kesäporkkanaa
noin 500 g varhaiskaalia
0,5 dl valkoista balsamietikkaa
1 dl omenatäysmehua
2 rkl fariinisokeria
2 rkl makeaa soijakastiketta 
(ketjap manis)
200 g maustamatonta tuore-
juustoa
(1 – 2 rkl keltaista currytah-
naa)
1 dl tuoretta, hienonnettua 
persiljaa

 Leikkaa broilerinliha 
ohuiksi suikaleiksi. Kuu-
menna isolla paistinpan-

nulla tai vokkipannulla 
tilkka rasvaa ja paista broi-
lerisuikaleet niin, että pin-
ta saa väriä. Mausta kevy-
esti suolalla ja pippurilla.

 Paloittele pienet sipulit 
lohkoiksi, viipaloi myös 
varret. Raasta porkkanat 
karkeaksi raasteeksi. Sui-
kaloi kaali.

 Lisää pannulle ruskistet-
tujen broileripalojen jouk-
koon sipulit, varret voit 
säästää lisättäviksi lopuk-
si ruoan pinnalle. Kun si-
puli on hieman kuullottu-
nut, lisää porkkanaraaste 
sekä kaalisuikaleet. Sekoit-
tele kahden lastan avulla 
nostellen.

 Lisää viinietikka ja ome-
namehu. Anna ruoan kyp-
syä kannen alla noin 15 mi-
nuuttia. Tarkista kypsyys 
maistamalla kaalia ja pork-
kanaa.

 Lisää ruokaan tuorejuus-
to nokareina ja halutessasi 
currytahna tai käytä maus-
tettua tuorejuustoa, esi-
merkiksi omena-piparjuu-
ri- tai Intian currytuore-
juustoa. Kuumenna, kun-
nes tuorejuusto sulaa ja 
sekoittuu tasaisesti ruo-
kaan.

 Viimeistele hienonnetul-
la persiljalla. Tarjoa lisäksi 
keitettyjä uusia perunoita ja 
esimerkiksi kirsikkatomaat-
ti-purjosalaatin kanssa.

Varhaiskaalia 
maitokaalin tavoin
1 varhaiskaali (noin 600 g)
4 kesäporkkanaa
6 varhais- tai kesäperunaa
5 dl vettä
noin 1 tl suolaa
muutamia maustepippureita
1 laakerinlehti
noin 2 dl hienonnettuja sipu-
linvarsia
2 dl ruokakermaa
noin 0,5 dl tuoretta, hienon-
nettua ruohosipulia
1 – 2 rkl tuoretta, hienonnet-
tua basilikaa tai tilliä

 Leikkaa varhaiskaali suika-
leiksi, viipaloi porkkanat ja 
lohko pestyt perunat. Keitä 
kiehuvassa, suolalla, maus-
tepippureilla ja laakerin-
lehdellä sekä sipulinvarsi-
silpulla maustetussa vedes-
sä noin 15 minuuttia.

 Lisää kattilaan ruokaker-
ma, kuumenna ja sekoita. 
Lisää tuoretta ruohosipulia 
ja basilikaa tai tilliä. Tarjoa 
kaalipata ruisleivän kanssa.

Raikas kesäkaalisalaatti

1 varhais- tai kesäkaali (noin 
600 g)
pieni nippu retiisejä tai kesä-
porkkanoita
1 hapahko omena
Kastikkeeseen:
2 dl kermaviiliä
1 dl sinappirelissiä

 Leikkaa kaali lohkoiksi ja 
edelleen suikaleiksi. Voit 
ripauttaa kaalisuikaleille 
kulhoon suolaa ja painel-
la, jolloin kaali mehevöityy.

 Pese ja viipaloi retiisit tai 
pikkuporkkanat. Voit pi-
tää retiisejä ensin raikas-
tumassa kylmässä vedes-
sä. Yhdistä salaattiainek-
set kulhossa kahdella haa-
rukalla nostellen.

 Sekoita kastikeainekset ja 
pyöräytä kastike salaattiin 
kevyesti käännellen.

Ohjeet: 
Kotimaiset Kasvikset ry.

Rapean raikkaat varhaiskaalit 
ovat nyt parhaimmillaan

 Maitokaali on lähes unohduksiin jäänyt kesäruoka, 
 mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Kaalilaatikko puolestaan 
 kypsyy kesäkaalista valmistettuna tavallista nopeammin.

Varhaiskaali rapsahtaa raikkaana ja maistuu ma-
kealta.

Punkalaitumella 
kadonnut borderterrieri 
yhä kateissa 

 Teksti: Maija Ankkuri 
 Kuva: Maija Harakan 
 kotialbumista

Punkalaitumella huhtikuun 
11. päivän aamuna kadon-
nutta opettaja Maija Ha-
rakan kilttiä, yksivuotiasta 
borderterrieriurosta kaiva-
taan yhä kotiin. Nuori uros 
lähti kunnan keskustan tun-
tumassa sijaitsevasta pikku 
metsiköstä livohkaan per-
heen toisen borderterrierin, 
Pyryn kanssa. Pyry oli ka-
dottanut kaverinsa ja lähte-
nyt seuraamaan lenkkeilijää, 
joka oli yrittänyt karistaa sitä 
vanavedestään. Kiitos kiinni 
ottaneiden perheiden, sitkeä 
seuraaja saatiin jo iltapäiväl-
lä kotiin.

Koirien kadottua käynnis-
tyi Punkalaitumella tehokas 
puskaradio. 

”Muun muassa alueen 
metsästäjille lähti kadonneis-
ta borderterriereistä teksti-
viestillä tieto”, kertoo Jalasjo-
en metsästysseuran sihteeri 
Janne Uusi-Kämppä. Myös 

tieto toisen koiran löytymi-
sestä saatiin nopeasti.

”Pesintäkausi oli jo alkanut, 
mutta kaksi luolakoiranomis-
tajaa kävi tarkistamassa, olisi-
ko kateisiin jäänyt koira ollut 
jossakin karkaamispaikan lä-
hialueen luolista. Ilman etsit-
tyä koiraa miehet sieltä pala-
sivat.”

Maija Harakka sai neljän 
päivän kuluttua koiransa ka-
toamisesta hankittua paikal-
le koiranetsintää harrastavan 
koirakon, jonka mukaan kar-

kurin jäljet loppuivat keskelle 
sänkipeltoa.

Jos etsijäkoirakko oli oikeil-
la jäljillä, on karkuri kadonnut 
pellolta suuren linnun tai ne-
lijalkaisen eläimen matkaan 
tai kaksijalkainen on kanta-
nut 8-kiloisen koiran pellolta 
autoonsa.

Katoamisesta kuluneen lä-
hes kolmen kuukauden aikana 
on kadonneesta saatu pari ha-
vaintoilmoitusta. Etsijäkoirakon 
mukaan molemmilla kerroil-
la oli kyseessä joku muu koira.

Minne ilmoittaa 
katoamisesta?
Koiran ja kissan katoamisesta ja näköhavainnoista ilmoi-
tetaan kunnan löytöeläintarhaan. Monissa kunnissa myös 
112-numero ottaa vastaan koirailmoituksia. Ilmoitus kan-
nattaa tehdä myös nettiin. Ellei katoamishetkellä ole käsillä 
internetiä, antaa numerotiedustelu Suomen Löytöeläinavun 
valtakunnallisen neuvontanumeron (046-6645059), josta saa 
etsintäohjeita, löytöeläintarhan yhteystiedot ja maksuttoman 
ilmoituksen karkurit.fi  -sivustolle. Katoamisilmituksen voi 
laittaa itsekin internetiin. Karkurit.fi  -sivujen koiranetsin-
täohjeista löytyy linkki metsästäjien yhteystietoihin,  sekä 
muun muassa  kaverikoiralla etsiminen.

Kaveruksista tummempi on yhä kateissa. Kuva otettu kaksi päivää ennen ka-
toamista.

Suomessa hylätään vuosittain 
tuhansia eläimiä, joista suurin 
osa on kissoja. Myös nykyi-
nen tiukka taloustilanne vai-
kuttaa omistajien kykyyn hoi-
taa lemmikkiä vastuullisesti. 
Jo seitsemättä kertaa käynnis-
tyneen Whiskas Kissakaveria 
Ei Jätetä! -kampanjan avul-
la halutaan kannustaa suo-
malaisia vastuulliseen lemmi-
kin omistajuuteen ja herättää 
keskustelua lemmikin ottami-
sesta ja pitämisestä. Kampan-
ja käynnistyi 24.4. ja päättyy 
31.7.2010. Kampanjan järjes-
tävät Whiskas, SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto 
sekä kampanjan julkisuudes-
ta tutut kummit. 

Kissat ovat pitkäikäisiä 
eläimiä ja voivat parhaim-
massa tapauksessa olla omis-
tajansa seurana jopa 20 vuot-
ta. ”On tärkeää, että kissan 
lemmikikseen ottavat sitoutu-
vat pitämään eläimestä huol-
ta koko sen eliniän ajan. Kis-
san pitäminen vaatii myös ta-

loudellista sitoutumista, sil-
lä lääkäri- ja ruokakuluineen 
kissan pitäminen voi maksaa 
kymmeniä, joskus jopa satoja 
euroja kuukaudessa – 20 vuo-
dessa siis monia tuhansia eu-
roja,” Helinä Ylisirniö SEY:stä 
painottaa.

Ylisirniö painottaa kisso-
jen leikkauttamisen tärkeyttä. 
”Kissan vieminen leikattavak-
si on vastuullista lemmikkikis-
san omistajuutta. Se ei muuta 
kissan luonnetta eikä vähennä 
sen hiirenmetsästysvaistoja 
tai -taitoja. Leikkauksella voi-
daankin estää kissojen hallit-
sematonta lisääntymistä. Kun 
kissakannan määrä laskee, kis-
soja ei ole yhtä paljon tarjol-
la, jolloin myös kynnys kisso-
jen ottamiseen nousee.” 

Kissojen runsas määrä ja 
helppo saatavuus näyttävät-
kin johtavan lajin arvostuksen 
puutteeseen. Kissoja on help-
po ottaa, mutta myös helppo 
hylätä. Koirista joutuu usein 
maksamaan huomattavasti. 

Yhdeksän kymmenestä hylä-
tystä eläimestä on kissa.

Ylisirniön mukaan viime 
aikojen haastava taloustilan-
ne on myös vaikuttanut erityi-
sesti omistajien hyvinvointiin. 
Kun lemmikin omistaja voi 
pahoin, se heijastuu välinpitä-
mättömyytenä kissaa kohtaan; 
vastuu hoitamisesta siirretään 
helpommin oman itsen ulko-
puolelle.  Taloustilanne on sil-
ti vain yksi monista vastuulli-
seen lemmikin omistajuuteen 
vaikuttavista tekijöistä: kissoja 
hylätään myös hyvinä aikoina. 
Lemmikin ottamisen on aina 
oltava huolellisen harkinnan 
tulo. Vastuutonta omistajuut-
ta ei voi perustella taloustilan-
teella, helpolla saatavuudella, 
kulttuurilla tai ympäristöllä.

Haastava taloustilanne on 
näkynyt SEY:n löytöeläinta-
lojen toiminnassa erityises-
ti lisääntyneenä löytökisso-
jen määränä. Lisäksi kissoille 
on yhä vaikeampi löytää kotia 
ja vaikeampi saada rahoitusta. 

Kissakavereita hylätään yhä tuhansia vuosittain
 Tiukassa taloustilanteessa lemmikki jää helposti heitteille
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VAMMALA

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

KESTOPUU
28x95, vihreä

1,39/jm

BETONILAATTA 
300x300x50, harmaa

1,20/kpl

TERASSILAATTA 
BARDIGLIO 
20 x 20 cm / 8,5 mm

14,90/m2

MUURIPATA
Kota, 80 l

369,-/kpl

- 30%

189,-/kpl

169,-/kpl

TAIMETASEKAAPPI
BLACK BEAR

6 aseelle

8 aseelle

SATAEDU vastaa 
tulevaisuuden haasteisiin 
monipuolistamalla 
koulutuksiaan

 Parturi-kampaaja- ja kosmetologikoulutus tukevat 
 muoti- ja kauneusalan keskittymistä Kokemäelle

 Alueviesti

SATAEDU aloitti toimintan-
sa tämän vuoden alussa. Sa-
taedu tarjoaa ammatillista 
koulutusta niin nuorille kuin 
aikuisopiskelijoillekin Sata-
kunnassa. Sataedu Satakun-
nan ammattiopisto toimii 
kuudella eri paikkakunnalla, 
joita ovat Harjavalta, Kan-
kaanpää, Kokemäki, Nakki-
la ja Ulvila. Sataedun aikuis-
koulutuskeskukset toimivat 
Kankaanpäässä ja Huittisissa. 
Huittisen yksiköllä on sivu-
toimipisteet Ulvilassa, Rau-
malla ja Tampereella. 

SATAEDUN koulutustar-
jonnan monipuolistamista tu-
kee opetus- ja kulttuuriminis-
teriön päätös 20 opiskelijapai-
kan lisäämisellä. Näin koulu-
tustarjontaa monipuolistetaan 
jo alkavana syksynä.  Sataedun 
Harjavallan yksikössä alkavan 
sosiaali- ja terveysalan lähi-
hoitajakoulutus alkaa uutena 
myös Kankaanpään yksikössä 
tänä syksynä.

Uutena koulutuksena Ko-
kemäellä aloitetaan vuonna 

2011 parturi-kampaajakou-
lutus ja vuonna 2012 kosme-
tologikoulutus. Nämä kou-
lutuslinjat tukevat hyvin Ko-
kemäellä perinteisesti annet-
tua monipuolista vaatetusalan 
koulutusta ja toteuttavat am-
mattiopiston tavoitteen muo-
ti- ja kauneusalan keskitty-
män muodostumisesta Koke-
mäelle. 

Opetusravintolakin 
aloittaa Kokemäellä
Kokemäellä aloittaa uute-
na toimintamuotona vuon-
na 2011 myös opetusravin-
tola, joka mahdollistaa tar-
joilijakoulutuksen antamisen 
ja tukee catering-alan kok-
kikoulutusta. Moniosaajien 
koulutustarpeisiin vastataan 
syksyllä 2011 Kokemäen ja 
Ulvilan yksiköissä lisäämäl-
lä koulutustarjontaan kiin-
teistöpalvelujen perustutkin-
to, josta valmistuu kiinteistö-
hoitajia. Kiinteistönhoitajal-
la on erityisosaamista muun 
muassa ilmanvaihtokoneiden 
huollossa, kiinteistön toimin-
takunnon arvioinnissa, kiin-

teistöautomaation käyttä-
misessä, rakennusteknisissä 
korjaustöissä, ulkoalueiden 
hoidossa, LV-järjestelmien 
huollossa.

Vielä voi hakeutua 
ammattistarttiin
Kankaanpään, Ulvilan ja Ko-
kemäen yksiköissä on par-
haillaan haku lukuvuoden 
pituiseen ammattistarttiin, 
joka on ammatillisen perus-
koulutuksen ohjaava ja val-
mistava koulutus. Koulutus 
ei ole tutkintoon johtavaa 
koulutusta, mutta tavoitteil-
taan ja sisällöltään selkeästi 
ammatilliseen koulutukseen 
suuntautunutta. Koulutus 
on suunnattu erityisesti niil-
le peruskoulun päättäneille 
nuorille, jotka haluavat sel-
keyttää ammatillisia suun-
nitelmiaan, haluavat mah-
dollisuuden kokeilla eri am-
matillisen koulutuksen alo-
ja ennen varsinaista valintaa 
ja haluavat vahvistaa omia 
opiskelutaitojaan.

Nauti kesästä, 
mutta suojaudu säteiltä
Paras tapa suojata ihoa aurin-
gonvalon UV-säteilyltä on py-
sytellä poissa auringosta. Toi-
seksi paras tapa on peittää eri-
tyisesti aremmat ihoalueet so-
pivalla vaatetuksella ja käyttää 
lierillistä hattua. Ohut puuvil-
lapaitakin estää 90 prosenttia 
UV-säteilystä. Kesähattu suo-
jaa kasvoja, korvia, nenää ja 
kaulaa. Erityisen tärkeää vaa-
tetuksen käyttö on lapsilla, sil-
lä heidän herkän ihonsa suo-
jaaminen palamiselta on ensi-
sijaista. Koko päivän ulkosal-
la viettävien tulisi pukeutua 
auringolta suojaaviin, mutta 
miellyttävän tuntuisiin vaat-
teisiin ja hakeutua varjoon. 
Aurinkolasit suojaavat silmiä, 
ja erityisen tärkeää on suojata 
lasten silmät.

Aurinkovoiteet sisältävät 
suoja-aineita, jotka  vähen-
tävät UV-säteilyn, erityises-
ti UVB-säteilyn pääsyä iholle. 
Suoja-aineita on kahdenlai-
sia: kemiallisia ja fysikaalisia. 
Kemialliset suoja-aineet ime-
vät UV-säteilyä ja fysikaaliset 
suoja-aineet toimivat kilpenä 
heijastaen säteitä ihosta pois.

Suojakerroin kertoo tuot-
teen tehon. Suojakerroin 4 
tarkoittaa, että auringossa voi 
oleskella palamatta 4 kertaa 
pidempään kuin ilman voi-
detta. Suurikaan suojaker-
roin ei kuitenkaan anna täy-
dellistä suojaa UV-säteilyä 
vastaan. Voiteesta huolimat-
ta iho saa säteilyä sitä enem-
män mitä kauemmin aurin-
gonpaisteessa oleskellaan. 
Täten mahdollisia soluvauri-
oita aiheuttavaa UV-säteilyä 

pääsee iholle, vaikka voiteen 
ilmoittama suoja-aika ei vie-
lä olisikaan ylitetty ja vaik-
ka auringossa oleskeltaisiin 
vain suojakertoimen osoitta-
man ajan. Aurinkovoiteita tu-
lisikin siis käyttää ihon sätei-
lyrasituksen vähentämiseksi 
eikä auringossa oleskelun pi-
dentämiseksi. Aikuisten tulisi 
käyttää voiteita, joiden suoja-
kerroin on vähintään 15, mie-
luummin enemmän. Lapsil-
lä käytetään tätäkin voimak-
kaampia suojakertoimia (SPF 
vähintään 20).

Vältä palamista

Toistuva palaminen lisää ris-
kiä sairastua pahanlaatuiseen 
melanoomaan. Sen takia pa-
lamista pitää välttää. Erityisen 
tärkeää UV-säteilyltä suojau-
tuminen on lapsille ja vaalea-
ihoisille, punatukkaisille ja pi-
samaisille.

Vuorokauden aikana ker-
tyvästä UV-annoksesta noin 
puolet tulee kello 11-15 vä-
lillä.  Auringonpaahteen vält-
täminen  keskipäivän tuntei-
na pienentää saadun säteilyn 
määrää.

Varjossa UV-säteilyä on 
puolet vähemmän kuin aurin-
gossa. Jotta varjo antaisi täy-
den suojan, pitää suuren osan 
taivaastakin peittyä puiden 
tai rakennusten taakse. Sätei-
lyn siroamisen takia UV-sätei-
lystä korkeintaan puolet tulee 
suoraan auringosta, ja loput 
tasaisesti koko taivaalta. Tästä 
syystä uimarannalla tai vesillä 
oltaessa aurinko polttaa ihoa 
erityisen tehokkaasti.

Ihovauriot lopullisia
Auringonvalon aiheuttamaa ihon palamista hoidetaan 
pinnallisena palovammana oireenmukaisella hoidol-
la kuten viilentävällä kostealla kääreellä tai kevyellä, 
haihtuvalla emulsiovoiteella. Nämä voivat sisältää ku-
tinaa lievittävää mentolia. Kipua voidaan hoitaa sisäi-
sesti otettavalla tulehduskipulääkkeellä, kunnes elimis-
tö itse rauhoittaa tilanteen.

Hoidolla ei pysty vaikuttamaan jälkikäteen palami-
sen aiheuttamiin soluvaurioihin. Niitä voi estää vain 
suojautumalla ja ehkäisemällä ihon palaminen. 

Erityisen tärkeää UV-säteilyltä suojautuminen on 
lapsille ja vaaleaihoisille, punatukkaisille ja pisa-
maisille. Muista, että erityisen tärkeää on suojata 
lapsen silmät. Kuva: STUK.

w w w . a l u e v i e s t i . f i
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Autotalo Pelttari palkitsi viime 
perjantaina pitkään autotalon 
palveluksessa työskennelleitä 
henkilöitä. Autoalan Keskus-
liitto ry:n timanttinen henkilö-
kuntamerkki myönnettiin va-
raosapäällikkö Kari Kinnaril-
le 40 esimerkillisestä palvelus-
vuodesta Pelttarin Auto Oy:n 
palveluksessa. Autonasenta-
ja Ossi Korpelalle myönnettiin 
kultainen henkilökuntamerk-
ki 30 palvelusvuodesta ja auto-
myyntiavustaja Janne Laaksolle 
hopeinen henkilökuntamerk-
ki 20 palvelusvuodesta yhtiön 
palveluksessa. Kakkostien Au-
to Oy myönsi myyntipäällik-
kö Pekka Heinoselle hopeisen 
henkilökuntamerkin 20 palve-
lusvuodesta yrityksessä. 

Huittisissa Loimijoen-
tiellä sijaitsevaan Autota-
lo Pelttariin kuuluva Pelt-
tarin Auto Oy perustettiin 
1958 Äetsässä, josta yritys 
siirtyi Huittisiin 1994. Pelt-
tarin Auto Oy myy ja huol-
taa Toyota-merkkisiä auto-
ja. Autotalon toinen yritys 
Kakkostien Auto Oy perus-
tettiin 1982. Kakkostien Au-
to Oy:n Huittisten myynti-
pisteessä myydään ja huol-
letaan Fiat, Chrysler, Jeep, 
Dodge ja  Citroën-merkki-
siä autoja. Porin myyntipis-
teessä Korjuuntiellä on Fiat, 
Chrysler, Jeep, Dodge, Hyun-
dai, Suzuki, Isuzu ja Alfa Ro-
meo -edustus. Yhtiöt työllis-
tävät yhteensä 36 henkilöä.

Autotalo Pelttari 
palkitsi 

pitkään palvelleita 
työntekijöitään 

Kari Kinnari (vasemmalla), Pekka Heinonen, Ossi 
Korpela ja Janne Laakso saivat Autoalan Keskus-
liitto ry:n henkilökuntamerkkejä.

Huonosti vaihtuva tai liian 
lämmin ilma väsyttää ja han-
kaloittaa keskittymistä.   Sik-
si on huolehdittava riittäväs-
tä ilmanvaihdosta. Ilmastoin-
nin lisäksi viilennystä saa, kun 
välttää liikkumista kuumim-
milla kesäkeleillä, varaa mat-
kalle juotavaa ja pitää useam-
pia taukoja.

Autonkuljettajan on huo-
lehdittava siitä, etteivät hä-

nen vaatevalinnat haittaa ajo-
neuvon käsittelyä. Kuumasta 
kelistä huolimatta ajoneuvon 
kuljettajan jalassa on hyvä ol-
la tarkoituksenmukaiset ja aja-
miseen soveltuvat jalkineet, 
huomauttaa Liikenneturva.

Kuljettaja voi vaikuttaa ajo-
turvallisuuteen monella taval-
la. Ajoneuvon kunnon lisäksi 
myös kuljettajan on hyvä va-
rustautua matkan tekoon. Ke-

sähelteillä autossa on hyvä pi-
tää lumilapion asemesta vesi-
pullo.

Kuljettajan vaatetus ei 
yleensä vaikuta liikennetur-
vallisuuteen, mutta poikkeuk-
siakin on. Kuljettajan polkies-
sa kaasu-, jarru- tai kytkinpol-
jinta korostuu se, millaiset jal-
kineet jalkoja koristavat.

Sellaiset jalkineet, jotka 
voivat irrota jalasta ja luiskah-

taa poljinten alle eivät sovi au-
tonkuljettajan jalkaan.   Myös 
erimalliset korkokengät voi-
vat soveltua ajamiseen heikos-
ti. Tuntuma ajonhallintaväli-
neisiin ei saa heikentyä epä-
sopivan kenkävalinnan myötä.

Ajoneuvoa saa periaattees-
sa ajaa paljain jaloin, jos tästä 
ei aiheudu haittaa hallinnalle. 
Laki ei myöskään määrittele 
millaiset jalkineiden pitää olla.

Kesäautoilija, muista 
sopivat kengät

Sinnikästä pujoa vastaan kan-
nattaa taistella koko kesä. Jos 
pujoa on niitetty keväällä, sen 
jälkiversot nostavat päätään 
jo keskikesällä. Pujon leviä-
misen kannalta on oleellista 
estää sen kukinta ja siemen-
täminen.

Pujo on maamme perin-
nemaisemaa vahvasti valtaa-
va vieraslaji. Se on myös yksi 
eniten allergiaoireita aiheutta-
vista kasveistamme. Pujo kuk-
kii heinäkuun puolesta välistä 
elokuun loppuun.

Pujon kukista vapautuu 
paljon siitepölyä. Pujon my-
keröissä on 15 kehräkukkaa, 
joista jokaisessa on noin 5 000 
siitepölyhiukkasta. Suurissa 
versoissa on jopa yli kymme-
nen tuhatta mykeröä. Keski-
kokoisessa pujon versossa ke-
hittyy 500 miljoonaa ja suu-
rimmissa jopa miljardi siite-
pölyn hiukkasta.

Pujolle allergisten on syy-
tä välttää pujoa sen kukinta-
aikaan. Oma piha- ja lähipiiri 

kannattaa puhdistaa pujoista 
niin hyvin kuin mahdollista.

Torjuntaa koko 
kesän ajan
Orastavia pujomättäitä on syy-
tä tuhota kasvukauden alus-
sa joko kitkemällä, niittämäl-
lä tai kemiallisin keinoin. Niit-
täminen ja pinnallinen kitke-
minen eivät kuitenkaan tuhoa 
pujon juuria, vaan pujo alkaa 
kasvattaa melko nopeasti jäl-
kiversoja. Ne ovat jo loppuke-
sästä valmiina kukkimaan ja 
siementämään, siis antamaan 
pujolle hyvät mahdollisuudet 
leviämiseen.

Kemiallinen torjunta on 
hyvä keino pujon torjuntaan 
sekä keväällä että pujon jälki-
versojen tuhoamiseen keski-
kesällä ennen niiden kukintaa.

Lehtivihreän kautta vai-
kuttava yleisrikkahävite gly-
fosaatti on tehokas torjunta-
aine. Glyfosaatti kulkeutuu 
nopeasti kasvissa lehdistä juu-
ristoon ja se tehoaa kaikkiin 

lehtivihreällisiin yksi- ja kak-
sirikkaisiin kasveihin - myös 
monivuotisiin.

Glyfosaatti voidaan levittää 
pujokasvustoon joko sivelykä-
sittelynä tai ruiskutteena.

Täysikasvuisiksi päässeet 
kukkivat pujot on syytä niittää 
tai kitkeä ennen kuin ne ehti-
vät siementämään. Kitkemi-
sessä on tärkeää yrittää nyhtää 
pujon juuretkin maasta mah-
dollisimman tarkasti pois.

Pujon kukinnot voidaan 
kaivaa maahan tai polttaa, 
jotta siementäminen voidaan 
varmasti estää.

Pujoa vastaan kannattaa 
taistella, ja sitkeä työ tuottaa 
varmasti tulosta. Kemiallinen 
torjunta oikein tehtynä teho-
aa jo kertakäsittelynä. Huo-
lellinen kitkeminen on syytä 
uusia pujokasvistolle kaksi tai 
kolme kertaa perättäisinä vuo-
sina. Niittäminen on vain vä-
liaikainen ratkaisu eikä varsi-
naisesti vaikuta pujon kasva-
miseen ja leviämiseen.

Estä pujon kukinta 
ja leviäminen

Pujo on maamme pe-
rinnemaisemaa vahvas-
ti valtaava vieraslaji. Se 
on myös yksi eniten al-
lergiaoireita aiheutta-
vista kasveistamme.
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Tuloksia:
P9 Kiekko: 1) Antti Pajuniemi 
MaarMa 21,84, 2) Vesa Levee-
lahti VirtU 20,87, 3) Juho Le-
veelahti VirtU 12,09, Matias 
Jaakkola LahdA DNS. 

P10 Kiekko: 1) Aaro Leinonen 
RymSoi 28,86, 2) Arttu Korke-
asalo LielKi 27,42, 3) Heik-
ki Leveelahti VirtU 21,31, 4) 
Mikael Haapaniemi VampU 
19,87, 5) Kalle Lehmusvaara 
KalVa 15,66. 

P11 Kiekko: 1) Veikka Koski-
nen KauhajKa 33,39, 2) Joonas 
Nurmi MaarMa 32,23, 3) Lau-
ri Pajuniemi MaarMa 26,80, 
4) Teijo Lahdenperä Noorm-
No 26,10, 5) Jonathan Björk-
lund IFKraft  23,98. Ryhmä 1: 
1) Veikka Koskinen KauhajKa 
33,39, 2) Joonas Nurmi Maar-
Ma 32,23, 3) Lauri Pajuniemi 
MaarMa 26,80, 4) Teijo Lah-
denperä NoormNo 26,10, 5) Jo-
nathan Björklund IFKraft  23,98. 

P12 Kiekko: 1) Janne Suomi-
nen HalsToi 33,42, 2) Jere Tas-
kinen VehmKi 30,32, 3) Miro 
Lähteenmäki RaisKu 23,98, 4) 
Valtteri Heinilä EurRai 22,67, 
5) Joel Rajamäki UlvST 22,41. 
Ryhmä 1: 1) Janne Suominen 
HalsToi 33,42, 2) Jere Taski-
nen VehmKi 30,32, 3) Miro 
Lähteenmäki RaisKu 23,98, 4) 
Valtteri Heinilä EurRai 22,67, 
5) Joel Rajamäki UlvST 22,41. 

P13 Kiekko: 1) Juho Nurmi 
MaarMa 47,60, 2) Jonas Sö-
derlund MalaxIF 36,55, 3) Ot-
to Veckman SäynRie 36,50, 4) 
Mikko Oranen SäynRie 34,86, 
5) Panu Tirkkonen KeitKu 
33,22, 6) Waltteri Saastamoi-
nen UudKK 30,50, 7) Oska-
ri Kuusisto KokemKV 22,32, 
Matias Hannuksela IlmajKi 
DNS, Jani Poutanen NakkVire 

DNS. Ryhmä 1: 1) Juho Nur-
mi MaarMa 47,60, 2) Jonas Sö-
derlund MalaxIF 36,55, 3) Ot-
to Veckman SäynRie 36,50, 4) 
Mikko Oranen SäynRie 34,86, 
5) Panu Tirkkonen KeitKu 
33,22, 6) Waltteri Saastamoi-
nen UudKK 30,50, 7) Oska-
ri Kuusisto KokemKV 22,32, 
Matias Hannuksela IlmajKi 
DNS, Jani Poutanen NakkVi-
re DNS. 

P14 Kiekko: 1) Oskari Perä-
lampi EspTa 43,86, 2) Mikael 
Antola EspTa 40,52, 3) Tuukka 
Koskelainen ViitVie 36,21, 4) 
Miro Tuokko KullU 34,36, 5) 
Martin Mäkipää OrimJy 33,55, 
6) Terho Järventausta LempKi 
32,33, 7) Ville Lehmusvaara 
KalVa 31,89, 8) Matti Kaurola 
TapE 28,54, 9) Milan Mäkipää 
OrimJy 27,95, 10) Aleksi Kan-
kaanpää VampU 27,86, 11) Jo-
ni Taskinen VehmKi 22,70, Ni-
ko Avikainen HKV NM. Ryh-
mä 1: 1) Oskari Perälampi 
EspTa 43,86, 2) Mikael Anto-
la EspTa 40,52, 3) Tuukka Kos-
kelainen ViitVie 36,21, 4) Miro 
Tuokko KullU 34,36, 5) Mar-
tin Mäkipää OrimJy 33,55, 6) 
Terho Järventausta LempKi 
32,33, 7) Ville Lehmusvaara 
KalVa 31,89, 8) Matti Kaurola 
TapE 28,54, 9) Milan Mäkipää 
OrimJy 27,95, 10) Aleksi Kan-
kaanpää VampU 27,86, 11) Jo-
ni Taskinen VehmKi 22,70, Ni-
ko Avikainen HKV NM. 

P15 Kiekko: 1) Olli Takala 
LahdA 53,01, 2) Jussi Kalli-
ola EspTa 52,09, 3) Olli Kivi-
oja NokU 51,24, 4) Juho Hii-
vola KalVa 49,37, 5) Joni Syr-
jälä TampPy 49,11. Ryhmä 1: 
1) Olli Takala LahdA 53,01, 2) 
Jussi Kalliola EspTa 52,09, 3) 
Olli Kivioja NokU 51,24, 4) Ju-
ho Hiivola KalVa 49,37, 5) Joni 
Syrjälä TampPy 49,11. 

M17 Kiekko: 1) Mikko Tör-
rönen IFSibboV 59,36, 2) Mi-
ka Flinkkilä SeinäjSU 55,77, 
3) Mikki Hietaharju IlmajKi 
52,30, 4) Olli-Pekka Korho-
nen KaavKai 52,18, 5) Ville 
Kalliola EspTa 52,08, 6) Kalle 
Kivioja NokU 50,51, 7) Jussi 
Kiviniemi 50,37, 8) Oskar Itä-
nen IFSibboV 47,88, 9) Reino 
Ranto IlmajKi 44,39, 10) Ville 
Tourunen EspTa 42,64, Kalle 
Savolainen KeitNu DNS, Ville 
Savolainen KeitNu DNS. 

M19 Kiekko: 1) Mikko Mar-
tinmäki VihU 49,88, 2) Teemu 
Poikolainen ViitVie 49,45, 3) 
Antti Korhonen OulPy 46,91, 
4) Antti Koivusaari OulPy 
32,97. 

M22 Kiekko: 1) Ville Kivi-
oja NokU 55,55, 2) Pyry Nis-
kala SeinäjSU 53,74, 3) Antti 
Martinmäki VihU 46,70, Tuu-
re Hollo LänsiUU DNS. 

T10 Kiekko: 1) Taija Tirk-
konen KeitKu 16,95, 2) Nel-
li Rakkolainen KokemKV 
16,79, 3) Adeliina Herrala Ko-
kemKV 16,06, 4) Janna Häihä-
nen LauttLu 14,19. 

T11 Kiekko: 1) Helena Levee-
lahti VirtU 32,97, 2) Eveliina 
Salminen LiedPa 24,29, 3) Eli-
na Kinnunen UudKK 20,83, 
4) Marika Haavisto LauttLu 
20,55, 5) Pihla Karhunen Hä-
meenlTa 19,19, 6) Elina Äy-
väri VampU 12,12. Ryhmä 1: 
1) Helena Leveelahti VirtU 
32,97, 2) Eveliina Salminen 
LiedPa 24,29, 3) Elina Kinnu-
nen UudKK 20,83, 4) Mari-
ka Haavisto LauttLu 20,55, 5) 
Pihla Karhunen HämeenlTa 
19,19, 6) Elina Äyväri Vam-
pU 12,12. 

T12 Kiekko: 1) Susanna Tör-
rönen IFSibboV 39,62, 2) 
Pinja Karhunen HämeenlTa 
33,50, 3) Tiia Tuomisto Kes-
kiUYU 25,81, 4) Katja Mäke-
lä KokemKV 23,86, 5) Evelii-
na Herrala KokemKV 16,02, 
6) Veera Tuominen KokemKV 
15,08, Milla Savolainen Keit-
Nu DNS. Ryhmä 1: 1) Susan-
na Törrönen IFSibboV 39,62, 
2) Pinja Karhunen HämeenlTa 
33,50, 3) Tiia Tuomisto Kes-
kiUYU 25,81, 4) Katja Mäke-
lä KokemKV 23,86, 5) Evelii-
na Herrala KokemKV 16,02, 
6) Veera Tuominen KokemKV 
15,08, Milla Savolainen Keit-
Nu DNS. 

T13 Kiekko: 1) Netta-Nana 
Mäkkylä KanksLei 41,58, 2) 
Paula Katajisto EspTa 41,07, 3) 
Viivi Ahonen JämsI 27,58, 4) 
Annika Knuutila OulHui 26,88, 
5) Marika Kiviniemi 25,24. 
Ryhmä 1: 1) Netta-Nana Mäk-
kylä KanksLei 41,58, 2) Paula 
Katajisto EspTa 41,07, 3) Viivi 
Ahonen JämsI 27,58, 4) Annika 
Knuutila OulHui 26,88, 5) Ma-
rika Kiviniemi 25,24. 

T14 Kiekko: 1) Vilma Paakka-
la EspTa 39,08, 2) Anni Siirola 
RiihimKi 38,27, 3) Anni-Ma-
ri Huhtanen LaitJy 36,38. Ryh-
mä 1: 1) Vilma Paakkala EspTa 
39,08, 2) Anni Siirola Riihim-
Ki 38,27, 3) Anni-Mari Huhta-
nen LaitJy 36,38. 

T15 Kiekko: 1) Katariina 
Kuoppala SeinäjSU 38,95, 2) 
Elina Penttilä NakkVire 38,34, 
3) Anu Poutanen NakkVire 
33,22, 4) Tiia Tirkkonen Keit-
Ku 30,75. Ryhmä 1: 1) Katarii-
na Kuoppala SeinäjSU 38,95, 
2) Elina Penttilä NakkVire 
38,34, 3) Anu Poutanen Nak-
kVire 33,22, 4) Tiia Tirkkonen 
KeitKu 30,75. 

N17 Kiekko: 1) Miia Mak-
konen SysmSi 39,08, 2) Heini 
Järventausta LempKi 37,87, 3) 
Isabelle Nygårds IFKraft  36,77, 
4) Tiina Repo JuuanU 35,49, 5) 
Julia Ojala KokemKV 34,94, 6) 
Aino Olkkonen HartVoi 33,32, 
7) Anu Reijonen PolvijU 31,01, 
8) Katja Kiviniemi 24,20. 

N19 Kiekko: 1) Hanna Rinta-
mäki IFFemman 44,04, 2) Kai-
sa Ilonen KangKi 40,80, 3) An-
na Olkkonen HartVoi 40,25, 4) 
Sanni Halkivaha SäkU 38,77. 

N22 Kiekko: 1) Elina Matti-
la TuUL 51,17, 2) Katri Hir-
vonen JoensKa 48,51, 3) Sini 
Granholm TampU 45,71, 4) 
Jenna Virtanen VehmKi 41,57, 
5) Noora Virkalahti RaisKu 
41,20, 6) Pernilla Ek IFKraft  
39,01. 

Nuorten kiekkokarnevaalikisat 
kisattiin Kokemäen Pitkäjärvellä

T7-sarjan voittaja Veera Mattila leiskautti pituut-
ta 266 crocsit jalassa – kuinka pitkälle piikkareilla 
olisi lentänytkään?

Kiikoisten Hippokisat saivat lapset liikkeelle 
Kiikoisten Toukolan koulun 
kentällä kisailtiin Kiikoisten 
Osuuspankin Hippokisoissa 
30.6.2010.

Aurinkoisessa illassa innok-
kaita nuoria kilpailijoita oli 44. 
Huoltojoukkoja oli runsaasti 
mukana, ja reippaan kannus-
tuksen saattelemina kilpailuis-
sa tehtiin paljon hyviä suori-
tuksia. Kilpailulajeina oli pi-
kajuoksu ja pituushyppy, lajien 
yhteistuloksen perusteella rat-
kaistiin sijoitukset. Henri Hip-
pokin oli mukana kannusta-
massa lapsia liikuntatapahtu-
massa.

Osuuspankin toimitusjoh-
taja Harri Vehkalahti oli tyy-
tyväinen runsaasta osanotosta: 
”Lasten ja nuorten ohjaami-
nen liikuntaharrastusten pariin 
on nykyään yhä tärkeämpää. 
Oman paikkakunnan pankki-
na haluammekin olla muka-
na tukemassa lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa”.

Osuuspankin yhteistyö-
kumppanina kisoissa oli Kii-
koisten Kirma, joka sai osallis-
tujilta ja pankkilaisilta kiitok-
set hienosti sujuneista järjes-
telyistä. 

Tulokset: 
T3: 1. Iida Pihlajamäki, 2. 

Aada Mannelin, 3. Liina Val-
kama

P3: 1. Elias Koskinen, 2. Re-
ko Ojala, 3. Vili Nurmi

T5) 1. Ella Gutierrez-Poh-
jala, 2. Milla Kaistamo ja Miia 
Rintala, 4. Pinja Mattila, 5. Inka 
Nurmi, 6. Sofi a Mannelin

P5) 1. Aleksi Koskinen, 2. 
Sampo Mäkitalo, 3. Lauri Oja-
la, 4. Ville Vehkalahti, 5. Ee-
li Valkama, 6. Nuutti Koskinen

T7) 1. Veera Mattila, 2. Juu-
lia Ruutana, 3. Emma Vehka-
lahti ja Emilia Mannelin 

P7) 1. Niko Laitila ja Mar-
kus Maja, 3. Niklas Puistola

T9 1. Noora Rintala, 2. Ella 
Merelä ja Ronja Mattila, 4. Lau-
ra Maja, 5. Aleksina Halme

P9) 1. Ville Rajainmäki, 
2. Patrik Puistola, Sami Jout-
senlahti ja Santeri Mannelin, 
5. Aaro Pihlajamäki, 6. Kalle 
Vehkalahti, 7. Ekzon Dzema

T11 1. Roosa Rintala, 2. 
Moona Mattila, 3. Aino Pohja-
la, 4. Gylgjan Dzema

P11) 1. Aleksi Joutsenlah-
ti, 2. Markus Alajoki, 3. Joonas 
Ruutana
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Meiltä kaikki tarjoukset 
ja tarvittaessa “kylkiäiset”

www.loimaanlaatuauto.fi

Tee hyvä kauppa Loimaalla!
Ostamme ja vaihdamme 

halvempaan.

Alennukset
100–5000 €/auto/pyörä

jopa ilman käsirahaa ja korkoa!
Ensimmäinen erä elokuussa.

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

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7900

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7950

Äetsän Seudun 
Koirakerholle 

taas menestystä 
agilityssa

12-vuotias Inka Hasu kilpailee omalla ja itse kou-
luttamallaan schipperke-rotuisella Lilli-koiralla, 
joka on myös Sastamalalaista kasvatustyötä. 

Agilityn vuosittainen suur-
tapahtuma, Agirotu, kisat-
tiin viime viikonloppuna 
Ylöjärven Teivossa. Agiro-
tu on Suomen suurin epävi-
rallinen agilitykilpailu, joka 
kerää vuosittain satoja koi-
rakoita ympäri Suomen ki-
saamaan rotujoukkuemesta-
ruuksista.

Helteisen viikonlopun ai-
kana tapahtumassa ratkottiin 

agilityn rotujoukkuemesta-
ruuksien lisäksi Finnish Agili-
ty Open tittelelit. Äetsän Seu-
dun Koirakerho esiintyi SM-
kisojen tapaan edukseen, kun 
seuran Inka Hasu ja schipper-
ke Lilli voittivat  junioreiden 
miniluokassa mestaruuden. 
Junioreiden lisäksi Finnish 
Open tittelistä kisattiin nuor-
ten, senioreiden ja avoimessa 
luokassa.

Sytytä sauna oikein
 Kesän aikana klapien käyttö 

 saunan kiukaissa moninkertaistuu 
 muihin vuodenaikoihin verrattuna.

Vaaralliset kaasulaitteet pois kesämökeiltä
 1960- ja 70-luvulla hankittuja kaasulaitteita löytyy edelleen valitettavan paljon

Kesämökkien vanhat nes-
tekaasulaitteet aiheuttavat 
vuosittain useita onnetto-
muuksia. Yli 30 vuotta van-
hat laitteet, joissa ei ole lie-
kinvarmistinta, pitäisi pois-
taa käytöstä. 

Tukesin tarkastajat ovat 
kierrelleet jo viitenä kesänä eri 
puolella Suomea tutustumas-
sa kesämökeillä olevien kaa-
sulaitteiden turvallisuuteen. 
Kierrokset on tehty yhdessä 
pelastusviranomaisten kanssa. 

Suuri osa 
onnettomuuksista 
voitaisiin välttää
Turvallisuusinsinööri Seppo 
Huttusen mukaan kesämö-
keiltä löytyy valitettavan pal-
jon 1960- ja 70-luvulla han-
kittuja kaasulaitteita, joiden 
käyttö ei ole enää turvallis-
ta. Esimerkiksi vanhojen kaa-
suliesien keittopolttimissa ei 
useinkaan ole liekinvarmis-
tinta, joka katkaisee kaasun 
tulon, jos liekki sammuu it-
sestään.   Liekinvarmistin on 
ollut pakollinen varuste kaa-
sulaitteissa jo yli 30 vuotta, 
ja se lisää olennaisesti laittei-
den turvallisuutta. Suuri osa 

nestekaasuonnettomuuksis-
ta voitaisiin välttää vaihtamal-
la ikivanhat turvallisuudeltaan 
puutteelliset kaasulaitteet uu-
siin.

  Viime vuonna neljä ih-
mistä menehtyi nestekaasu-
onnettomuuksissa, yksi tuli-
palossa ja kolme häkämyrky-
tykseen. Häkämyrkytystapa-
uksessa mökillä oli käytössä 
1970-luvun alussa valmistet-
tu kaasuliesi, josta puuttui lie-
kinvarmistin. Liesi oli jäänyt 
päälle, mutta näkyvää liekkiä 
ei ollut. Lieden sisällä kaa-
su jatkoi palamistaan häkää 
tuottaen ja aiheutti kolmen 
ihmisen kuoleman.

Huolto ja 
kunnossapitotärkeää
Vanhat kaasulaitteet ovat ai-
heuttaneet 1999–2009 kuu-
si häkäonnettomuutta, jois-
sa on kuollut yhteensä 12 ih-
mistä.   Häkää voi tulla huo-
nosti hoidetuista ja viallisista 
kaasulaitteista, kuten liesistä, 
jääkaapeista ja lämmittimis-
tä.   Pienetkin häkäpitoisuu-
det useamman tunnin aika-
na, esimerkiksi yöllä, voivat 
olla terveydelle vaaraksi. 

Huttunen muistuttaa myös 
laitteiden huollon ja kunnos-
sapidon tärkeydestä. Tarkas-
tuskäynneillä on löytynyt lait-
teita, joiden kunnossapito on 
pahasti laiminlyöty.   Laitteet 
pitäisi huoltaa 3-5 vuoden vä-

lein. Paineensäädin suositel-
laan vaihdettavaksi 10 vuo-
den ja kaasuletku noin 5 vuo-
den välein. Vanhojen kaasu-
laitteiden huolto kannattaa 
jättää hyväksytyille kaasu-
asennusliikkeille.

Kaasulaitteiden 

käytössä 

on lisäksi 

muistettava:

Riittävä ilmanvaihto. 
Kaasulaitteet tarvitsevat 
palamisilmaa.  Jos sitä ei 
ole riittävästi, syntyy hä-
kää. Tämän vuoksi esim. 
mökin ilmanvaihtoauk-
koja ei pidä tukkia.  
Käyttö- ja huolto-oh-
jeiden noudattaminen.   
Laitteiden vuosihuol-
toon kuuluu polttimien 
puhdistus, liitosten tiivi-
yden tarkistus sekä let-
kun kunnon tutkiminen.  
Polttimia puhdistettaes-
sa on oltava tarkkana, et-
tä ne laitetaan puhdistuk-
sen jälkeen oikeille pai-
koilleen. 
Kesämökeille, joissa on 
käytössä kaasulaitteita tai 
tulisija, kannattaa hank-
kia palovaroittimen li-
säksi häkävaroitin.

Puulämmityksessä on kui-
tenkin omat haasteensa. Eri-
tyisesti tulee kiinnittää huo-
miota pienhiukkasten vapau-
tumiseen savukaasujen mu-
kana. Polton onnistuminen 
riippuu suuresti käyttäjästä ja 
polttoaineen laadusta. Tutki-
musten mukaan eniten haital-
lisia päästöjä syntyy sytytys-
vaiheessa, jolloin tulisija ei ole 
vielä riittävän kuuma kaikkien 
kaasujen palamiseksi.

 Saunan lämmittäminen 
aloitetaan hankkimalla kui-
vat polttopuut. Kopautettaes-
sa kuivia polttopuita toisiaan 
vasten kuuluu soinnukas ki-
lahtava ääni. Kuiva pilke sä-
löilee ja sen kuori tai kaarna 

irtoaa helposti. Puun poltto-
kosteutena pidetään yleisesti 
20 %:n kosteutta. Polttopuut 
kannattaa tuoda sisälle muu-
tamaa vuorokautta aikaisem-
min. Sisätiloissa puu lämpe-
nee ja sen kosteus voi laskea 
15 - 10 %:iin. Tällöin sytytys 
on helppoa ja puun palaminen 
puhdasta.

Tulisijaa sytyttäessä en-
simmäiseen pesälliseen laite-
taan pieni määrä polttopuu-
ta. Puut ja sytykkeet ladotaan 
siten, että palamisilma pää-
see kiertämään puiden välis-
sä. Hyviä sytykkeitä ovat tuo-
hi, lastut, sanomalehti ja pie-
net puut. Puuta voidaan lisätä 
reilummin enemmän, kun tu-

lipesän pinnat ovat kuumen-
tuneet. Puita lisätään kun lie-
kit ovat laskeutuneet.

Polttopuun tulee 
olla kuivaa
Kaatotuoreen puun kos-
teuspitoisuus on noin 50 %. 
Normaalina kesänä pilkkeen 
kuivuminen käyttökosteu-
teen kestää ulkona katoksen 
alla vähintään kaksi kuu-
kautta. Puun kuivaamisen 
kannalta otollisinta aikaa 
on huhtikuusta syyskuun 
alkuun. Varastointi talven 
yli liiterissä ei enää oleelli-
sesti vähennä puun kosteut-
ta. Puun kuivuminen on no-
peinta, kun ilman suhteelli-

Puun kuivuminen on nopeinta, kun ilman suhteellinen kosteus on alhainen, 
lämpötila korkea ja tuulet ovat voimakkaita.

Liekinvarmistin on ollut pakollinen varuste kaa-
sulaitteissa jo yli 30 vuotta, ja se lisää olennaisesti 
laitteiden turvallisuutta. Suuri osa nestekaasuon-
nettomuuksista voitaisiin välttää vaihtamalla iki-
vanhat turvallisuudeltaan puutteelliset kaasulait-
teet uusiin.

nen kosteus on alhainen, 
lämpötila korkea ja tuulet 
ovat voimakkaita.

Halkaistu puu kuivuu 
halkaisematonta nopeam-
min, koska siinä on enem-
män vapaata haihtumapin-
taa. Halkaisematon pyöreä 
puu kuivuu erittäin huo-
nosti ja lahoaa herkästi. Jä-
reä halkokin saattaa etenkin 
huonoilla varastopaikoil-
la kuivua heikosti kuoren 

puolelta. Kuivuessaan pilke-
pinon tilavuus kutistuu 6-7 
prosenttia.

Puut olisi hyvä siirtää lii-
teriin ennen syyssateita. Jos 
pinot jätetään ulos talveksi, 
on ne syytä peittää. Tällöin 
on huolehdittava kosteuden 
haihtumisesta. Puupinon ja 
sitä peittävän muovin tms. 
väliin on jätettävä rako, jot-
ta ilma kiertää.

Tulipaloissa on tänä vuonna 
kuollut 41 henkilöä

 Jopa puolet kuolleista oli yli 60-vuotiaita

Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö SPEK on huolis-
saan tulipaloissa kuolleiden 
ikääntyneiden ihmisten suu-
resta määrästä. SPEKin me-
diaseurannan mukaan jo-
pa puolet tänä vuonna tuli-
paloissa menehtyneistä oli 
yli 60-vuotiaita. Suurin osa 
heistä asui omakoti-, pien- 
tai rivitalossa. Kun ikäänty-
neiden ihmisten määrä li-
sääntyy ja kotona asumista 
tuetaan, palokuolemamäärä 
todennäköisesti kasvaa.  Ke-
säkuussa tulipaloissa kuoli 
kaksi henkilöä.

SPEKin mediaseurannan 
mukaan tämän vuoden tuli-
paloissa on kuollut 41 henki-
löä. Heistä 29 oli miehiä ja 12 
naisia.

Suurin osa kuolemaan 
johtaneista tulipaloista syt-
tyi omakoti- ja pientaloissa 
sekä rivitaloissa. Jopa puolet 
menehtyneistä oli iältään yli 
60-vuotiaita. Viime vuonna 
vastaavaan aikaan palokuo-
lemia oli 52. Heistä 16 oli yli 
60-vuotiasta. Vuonna 2008 
kesäkuun loppuun mennes-
sä tulipaloissa oli kuollut 60 
henkilöä, joista 17 kuului 
ikääntyneiden ihmisten ris-
kiryhmään. Koska ikäänty-

neiden ihmisten kotona asu-
mista tuetaan ja heidän mää-
ränsä lisääntyy, palokuo-
lemaluku todennäköisesti 
kasvaa tulevaisuudessa.

Ihmisen on vaikeaa pois-
tua ajoissa palavasta raken-
nuksesta, kun hänen toimin-
takykynsä on huonontunut 
ikääntymisen, lääkkeiden tai 
alkoholin vuoksi. Toimiva pa-
lovaroitin herättää nukkuvan 
ja antaa aikaa poistumiselle, 
mutta sekään ei aina riitä, jos 
ihminen ei osaa tai pysty toi-
mimaan oikein muutamassa 
minuutissa.

SPEK suosittelee automaat-
tisten sammutusjärjestelmien 
asentamista hoitolaitoksiin ja 
erityisiin riskiryhmiin kuulu-
vien koteihin. Asumisen pa-
loturvallisuudesta keskustel-
laan Pohjoismaissa vilkkaasti. 
Tavoitteena on palokuolemi-
en vähentäminen. Esimerkik-
si Norjassa tuli 1.7. voimaan 
määräys, että yli 3-kerroksiset 
asuinrakennukset varustetaan 
automaattisilla sammutusjär-
jestelmillä.

SPEKin mediaseurannan 
mukaan kesäkuussa tulipa-
loissa kuoli kaksi henkilöä; yk-
si mies ja yksi nainen.
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 Marianna Langenoja

Kaikkien aikojen maatalous-
näyttely järjestettiin 19. kerran 
Punkalaitumen Yli-Kirralla 
viikonloppuna. Talonpoikais-
museon pihamaa täyttyi jälleen 
lukuisista kävijöistä, jotka ha-
lusivat päästä hetkeksi vanhan 
maatalon tunnelmiin. Myös 
metsän laidalta tuprutellut ter-
van tuoksu vei kävijät vuosisa-
tojen taakse. Klapien, kantojen 
ja turpeen alla muhi pieni hiil-
los, joka tuotti tervaa hautaan 
ja sitä kautta se johdettiin tyn-
nyreihin. Tervahaudan sytyt-
ti punkalaitumelaistaustainen 
valtio-opin professori Heik-
ki Paloheimo jo torstaina. Sii-
tä lähtien tervahautaa on täyty-
nyt vartioida yötä päivää. 

Punkalaitumen Museo- ja 
Kotiseutuyhdistyksen puheen-
johtaja Kalevi Sillanpää nau-
reskeli, että yrittää ehtiä nuk-
kumaan loppuviikosta edes sil-
mäyksen. Tervahauta nimittäin 
muhii vielä tänään keskiviikko-
nakin, joskin sitä yritetään jo 
hiljalleen sammutella. 

Ensimmäiset erät 
lauantaina
Ensimmäiset erät tervaa hau-
dasta saatiin lauantaina. Sil-
lanpää uumoili, että tervaa on 
odotettavissa viikon aikana al-
le 1000 litraa. ”Nyt miellä on 
paljon puuta, joten voi olla, et-
tä tervaa tulee hieman enem-
män, kuin aiempina vuosina. 
Riippuu tietysti puun tervapi-
toisuudesta. Viimeksi saimme 
tervaa 800 litraa”, puheenjoh-
taja arvioi. 

Kaikkien aikojen maatalo-
usnäyttelyssä on yleensä sy-
tytetty tervahauta noin kol-
men tai neljän vuoden välein, 
mutta tänä vuonna ajatus tu-
li ajankohtaiseksi, sillä Loi-
maalta tarjottiin yhdistyk-
selle puuta. ”Emmehän me 
olisi voineet jättää tilaisuut-

ta käyttämättä”, puheenjohta-
ja totesi.

Jos ei terva, viina ja 
sauna auta…
Tervahautoja tehtiin Suomes-
sa jo 1500-luvulla. Kaikista 
aktiivisimmin niitä kokoiltiin 
vuosisata myöhemmin. Suomi 

oli aikanaan maailman suurin 
tervan viejä. Parhaimmillaan 
matkaan lähti vuodessa jopa 
25 miljoonaa litraa tervaa. Si-
tä käytettiin aikanaan moneen 
tarpeeseen. Sillanpään mu-
kaan terva on vieläkin parem-
paa korroosiota vastaan, kuin 
mikään öljy. Tervaa laitettiin-

kin muinoin kaikkiin pintoi-
hin, jotka olivat jollakin taval-
la kosketuksissa kosteuden ja 
ulkoilman kanssa. Tervaa käy-
tetään vieläkin, kun rakenne-
taan perinteisellä tavalla. Esi-
merkiksi useiden kirkkojen 
katot on tervattu. Tervalla us-
kotaan olevan myös terveys-
vaikutuksia ja ennen se oli-
kin kansan keskuudessa suo-
sittu lääke. ”Jos ei terva, viina 
ja sauna auta, on tauti kuole-
maks”, tapahtuman järjestäjät 
muistelevat vanhaa suoma-
laista sanontaa, joka kertoo 

tervan merkittävyydestä suo-
malaisten elämässä. 

”Tuo meidän puheenjoh-
tajamme onkin vielä tervaa-
matta”, tapahtuman vekkuli 
tervamestari Valte Numme-
lin muisti yhtäkkiä keskuste-
lun lomassa. Sillanpää nau-
reskeli vähän kankeasti. ”Joo, 
kierittäkää vielä höyhenissä-
kin”, hän hymähti. 

Tervahauta sytytettiin jälleen Yli-Kirralla
 Aiempina vuosina tervaa on saatu noin 800 litraa. Nyt odotettiin 

 hieman enemmän, sillä Loimaalta saatiin paljon kolopuuta. 

Tervahauta odotteli vielä viikko sitten syttymistään. Sitä oli kokoamassa 
muun muassa tervamestari Valte Nummelin (vasemmalla) ja Punkalaitumen 
Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Sillanpää.  

”Tuo meidän 

puheen-

johtajamme 

onkin vielä 

tervaamatta.

Marianna Langenoja

Talvella tunnemme sen Jou-
lukahvilana, keväällä Kevät-
kahvilana ja kesällä Ruusu-
kahvilana. Sastamalassa Kar-
kun rautatieasemalla kylän 
Kotijoukkojen voimin pyö-
rivä myymälä-kahvila yllä-
pitää hyviä perinteitä. Se ei 
ole pelkästään esimerkilli-
nen talkootyöläistensä vuok-
si, vaan myös paikkakun-
nan leipurien ja käsityöläis-
ten taidonnäyte. Kyläyhdis-
tyksen vapaaehtoiset Terttu 
Karjalainen ja Anja Seppo-
nen sanovat, että ulkopaik-
kakunniltakin saakka tullaan 
ihastelemaan myynnissä ole-
via tuotteita. Ne ovatkin täy-
sin uniikkeja, sillä myynnis-
sä on vain karkkulaisten tai 
paikkaan jonkinlaisen si-
teen omaavien tekemiä käsi-
töitä ja leivonnaisia. ”Tänne 
on hyvät junayhteydet. Moni 
tuleekin vain poikkeamaan 
ja lähtee ostosten jälkeen ta-
kaisin kotiin seuraavalla ju-
nalla.”

Yhtäkkiä ovelta kuuluu 
hälinää, kun eräs karkkulai-
nen tulee ison laatikon kans-
sa myymälään. ”Sain nä-
mä pullat leivottua. Huo-
menna en sitten ehdikään 
leipomaan, koska on työ-
päivä”, nainen jutustelee ja 
asettelee höyryäviä pulla-
pusseja myyntipöydälle. Pöy-
dällä seisoskelee jo ennes-
tään muun muassa herkulli-
sen pehmeitä kakkoja, jotka 
sisältävät esimerkiksi luon-
non kasveja. Yhdistyksen jä-
sen Outi Tuomisto kertoo 
ostaneensa eilen ensimmäis-
tä kertaa kyseistä leipää ja tu-
li tänään hakemaan lisää. ”Se 
oli aivan taivaallista”, nainen 
hehkuttaa leipurille, joka is-

tuu myyntitiskin takana tyy-
tyväisenä. ”Ovathan ne hy-
viä, mutta eivät säily paria 
päivää kauempaa, koska niis-
sä ei ole säilöntäaineita”, Kar-
jalainen vastaa.

 Anja Sepponen järjestelee 
käsitöitä paikoilleen ja puut-
tuu tiskillä käytävään keskus-
teluun. ”Minä olen ehdotto-
masti kaikenlaisia lisäaineita 
vastaan”, hän tokaisee. Samaa 
mieltä taitaa olla moni muu-
kin yhdistyksen jäsen, sillä 
myymälässä on tarjolla vain 
kotona tehtyjä herkkuja. Jopa 
myynnissä olevat mehut ovat 
itse tehtyjä. ”Ihmiset halua-
vat syödä hyvää ruokaa, mut-
ta esimerkiksi kesäasukkail-

la, joita täällä Karkussa on 
aika paljon, ei aina ole aikaa 
ruveta lomallaan leipomaan. 
Siksi moni tulee hakemaan 
meiltä leivonnaiset”, puu-
hanaiset kertovat. ”Tänään 
on vähän hiljaisempi päivä, 
mutta eilen meni ihan kaik-
ki, mitä vain myynnissä oli”, 
Karjalainen iloitsee.  

Kahvila, myymälä 
ja kirpputori
Ruusukahvilan parissa hää-
rää tänä kesänä kaikkiaan jo-
pa 40 talkoolaista, joista osa 
on ulkopaikkakunnaltakin. 
Tietty prosentti saaduista va-
roista käytetään Karkun Ko-
tijoukkojen hyväksi. Rahalla 
ostetaan kylälle tärkeitä asi-
oita, esimerkiksi penkkejä ja 
apuvälineitä.  Myymälän li-
säksi samassa rakennukses-
sa sijaitsee itse kahvila, jos-
ta paikka on nimensäkin saa-
nut. Kahvilasta saa kuuman 
kupposen seuraksi esimer-
kiksi karamelleja ja jäätelöä. 
Yhdistyksen jäsenten kirp-
putorikin on heinäkuun ajan 
avoinna kahvilan takaosassa 
ja myynnissä on myös kesä-
kukkia. 

Yhdistyksen jäsenet to-
teavat yhdessä tuumin, et-
tä Ruusukahvilan hommiin 
riennetään aina hyvällä mie-
lellä, sillä saapa kaupankäyn-
nin yhteydessä vähän har-
joittaa leukalihaksiaankin. 
”Tämähän on ennen kaik-
kea sosiaalista touhua”, naiset 
pohdiskelevat. Heidän mu-
kaansa moni jäsenistä viet-
tää kesälomansakin töitä teh-
den. ”Tämä on vaan niin mu-
kavaa”, myyjät hymyilevät. 

Ruusukahvila on avoinna 
heinäkuussa tiistaista sun-
nuntaihin kello 13-19. 

Talkoohenki kukkii Ruusukahvilassa
 40 vapaaehtoista karkkulaista pyörittää kesämyymälää heinäkuun ajan

Karkun rautatieasemalla sijaitseva Ruusukahvi-
la kutsuu herkkusuita ja käsityön ystäviä paikalle 
heinäkuun ajan. 

Anja Sepponen, Terttu Karjalainen, Tuula Heikkilä ja Outi Tuomisto ovat 
Ruusukahvilan ahkeria talkoolaisia. Vapaaehtoisia työntekijöitä on kaikki-
aan 40.

Siilinrannassa 
kurkistellaan 
sastamalalaista 
taidetta

 Taidekirnu täyttää tänä 
 vuonna 10 vuotta ja juhlii 
 50-vuotiaan Vammalan seudun 
 taideyhdistyksen kanssa.

Marie Pentti, Samuli Pyykönen ja Minttu Lumpio-
la ihastelevat Tauno Vuorennojan tekemää vasik-
kaa. Vasikka on osa Kurkistuksia- näyttelyä.

Marianna Langenoja

Vammalan seudun taideyhdis-
tyksen jäsenten töitä on näy-
tillä Sastamalan Mouhijärvel-
lä, Siilinrannassa. Kurkistuk-
sia-niminen näyttely on osa 
koko vuoden kestävää juhla-
näyttelysarjaa, jonka myötä 
taideyhdistys juhlii 50-vuotis-
ta taivaltaan. Siilinrantaan on 
pystytetty 25 yhdistyksen jä-
senen töitä. Jyryttäjänä toimi 
taiteilijaprofessori Ossi Som-
ma. Vanhassa meijerissä yri-
tystään pyörittävä Lea La-
kio toteaakin, että näyttelys-
sä on jokaiselle jotakin, niin 
monipuolista taidetta on esil-
lä. Useat töistä ovat harrasta-
jien tekemiä, mutta joukkoon 
mahtuu myös muutaman am-
mattilaisen töitä. Osa taiteesta 
on myös myynnissä.

 ”Näyttely on vaan niin hie-
no”, Vammalan seudun tai-
deyhdistyksen puheenjohtaja 
Maija-Liisa Tenhunen heh-
kuttaa. Hänen mukaansa aja-
tus yhteistyöstä Siilinrannan 
kanssa kumpusi siitä, että yh-
distys haluaa kuntaliitoksen 
myötä näkyä koko Sastama-
lan alueella. ”Yhdistyksellä on 
edessä suuria haasteita, kos-
ka täytyy huomioida muut-

kin osat Sastamlaa kuin Vam-
mala. Toivottavasti voisimme 
ensivuonna pistää näyttelyn 
pystyyn Äetsään”, Tenhunen 
suunnitteli. 

Yhteistyö Siilinrannan 
kanssa sai alkunsa yhdistyk-
sen sihteerin Heidi Piipon tu-
tustuttua Lea Lakioon. ”Piip-
po toi töitään tänne näytille 
ja minä aivan rakastuin nii-
hin”, Lakio muistelee. Kaksik-
ko alkoi jutella myös tulevai-
suudesta ja tuli ilmi, että tai-
deyhdistys täyttää samana 
vuonna 50, kun Siilinrannas-
sa toimineessa Taidekirnus-
sa lähtee pyörimään kymme-
nes kesä. Yhteinen näyttely so-
pi siis molemmille. Lea Lakio 
harrastaa itsekin maalaamista 
ja on laittanut myös omia töi-
tään näytille taideyhdistyksen 
näyttelyn ajaksi. 

50-vuotisjuhliaan Vam-
malan seudun taideyhdistys 
viettää elokuun alussa, jol-
loin näytillä on myös varsinai-
nen juhlanäyttely. Anna-Maija 
Tenhunen paljastaa, että taite-
lijat on kutsuttu näyttelyyn ja 
se on koko vuoden isoin ja 
mahtavin.  

Kurkistuksia- taidenäyttely 
on avoinna Siilinrannassa 23. 
heinäkuuta asti kello 12-17. 

Mikko Rothsénin mahtipontisen 
työn nimi on Orhi. 
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sataedu.fi

Lisätiedot ja hakulomakkeet: p. 040 199 4800 tai
www.sataedu.fi/sisustusalan_at ja www.sataedu.fi/sisustusartesaani

Pääsyvaatimuksena on oppivelvollisuuden suoritus ja pohjakoulutus. 
Pohjakoulutuksena voi olla esim. käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
tai vastaava sisustusalalle soveltuva ammatillinen koulutus sekä työelämäs-
sä hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Tavoitteena on koulutuksen aikana 
suorittaa näyttötutkintona sisustusalan ammattitutkinto; sisustus- ja 
huonekalutekstiilit tai pintakäsittelyt osaamisalalta tai tutkinnon osia.

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 
30.8.2010 - 21.10.2011, Huittisissa

Koulutuksiin haetaan palauttamalla täytetty hakulomake ja kopiot todistuksista 
viim. 16.7.10 osoitteella: Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, PL 3, 32701 Huittinen.

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen järjestää omaehtoisina koulutuksina 

SISUSTUSARTESAANI
16.8.2010 - 8.6.2012, Huittisissa ja Ulvilassa

Pääsyvaatimuksena on oppivelvollisuuden suoritus ja 18 vuoden ikä. 
Tavoitteena on koulutuksen aikana suorittaa näyttöinä käsi- ja taideteollisuus-
alan perustutkinto, sisustusartesaani, osaamisalana ympäristön suunnittelu ja 
rakentaminen.

SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen
p. 040 199 4800

sataedu.fi

Opiskelijat valitaan pääsyvaatimukset täyttävistä haki-
joista haastattelun ja soveltuvuustestin perusteella. 
Linja-autonkuljettajaksi pyrkivän pitää olla 21-vuotias ja 
yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi 18-vuotias. Hakijalla 
pitää olla BC-luokan ajo-oikeus ja ajokortti.

Koulutuksiin haetaan palauttamalla täytetty hakulomake 
ja kopiot todistuksista viim. 23.7.2010 osoitteella: 
Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, PL 3, 32701 Huittinen.

YHDISTELMÄAJONEUVON-/ 
LINJA-AUTONKULJETTAJA

Sataedu Satakunnan aikuiskoulutuskeskus Huittinen järjestää oma-
ehtoisena päätoimisena päiväopiskeluna ammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta, joka sisältää näyttökokeen.

SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen
p. 040 199 4800

Lisätiedot ja hakulomakkeet: p. 040 199 4800 tai  
sataedu.fi/la_huit ja sataedu.fi/ya_huit

Aloitus: 
Huittisissa 
9.8.2010
kesto 26 ov, josta 
työssäoppimista 8 ov.

 Koulut ja kurssit  Myydään

 Palvelukseen halutaan

 Työtarjouksia

 Huutokaupat

Puistokatu 4, Sastamala. Puh. (03) 51 941
www.vammalanseurahuone.fi

-

P. 020 7437 550, 044 5108 414 

ASUINKIINTEISTÖJÄ

METSÄTILA/
LOMAKIINTEISTÖ

PARITALOASUNTO
Eura, Nikkari
Martanpolku. 3 h, tupak., vh, s, 
pesuh., pukuh./khh, kuraet. n. 110 
m². V. 1989 rak. upea talo, johon on 
n. 10 v. sitten asennettu öljylämmi-
tyslaitteisto. Tilavat autotalli ja 
varasto. Reheväkasvuinen 
puutarhapiha, jossa on paljon mm. 
marjapensaita. Hp. 143.000 €.

Huittinen, Kiviranta
Puolukkakatu, 4 – 5 h, k, s, pesuh., 
2 wc:tä, 2 vh n. 147 m². Ns. 
jyrkkäharjakattoinen, 2 kerr.  talo, 
rak. v. 1978. Pääosin alkuperäis- 
mutta siistikuntoinen. 
Autotalli/varasto. Tontti 871 m². Heti 
vapaa! Hp. 138.000 €.

Huittinen, Vesitorninmäki
Vihterintie. Ak. 2 h, k, et, wc, vh, s, 
pesu- ja pukuh. n. 75 m², sekä 
lämpökeskus. Yk. 2 h n. 25 m², jota 
ei lasketa virall. asuin neliöihin. 
Talousrakennus, huvimaja ym. Tontti 
1800 m². Hp. 85.000 €.

Sastamala, Keikyä
Äetsäntie. 3 h, k, wc, s, pesuh., 
pukuh. n. 85 m². Kellarik. kok. avoin, 
jossa em. saunaosaston lisäksi 
lämpökeskus ja paljon varastotilaa. 
Yläk. on mahd. tehdä vielä 2 h lisää. 
Uusi 2:n auton  talli/oleskelutila. 
Huvimaja. Kokemäenjoen rantaan 
rajoittuva 4350 m²:n tontti. Hp. 
151.000 €.

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

Sastamala, Aurajärven alue
Hosiolammen-Levontie. Metsätila n. 
8,36 ha, metsätaloussuunnitelmaan 
liittyvä puustoarvio on. Alueelle on 
soranoton myötä syntynyt 
uimakelpoinen lampi, jonka rannalla 
on uusi lomarakennus, 1 h, k, s, 
pukuh. n. 25 m², puuliiteri-
/varastorakennus, puucee ja 
kaivonkoppi. Hp. 115.000 €.

Huittinen, Uolanmäki
Mustikkakatu. 4 h, k, th, vh, s, 
pesuh./wc ja erill. wc n. 103 m². 
Autotalli ja varasto. Tontti 874 m². Hp. 
122.500 €.

LUHTI-
KERROSTALOSSA

Vesivahinko on kesäaikaan 
yksi kotien suurimmista uhis-
ta. Loman ajaksi auki jääneet 
hanat ja kasteluletkut, tukkoi-
set viemärit ja huonokuntoi-
set putkistot saattavat aiheut-
taa lomalta palaaville ikävän 
yllätyksen ja suuret taloudel-
liset vahingot. Siksi vesivahin-
koihin pitäisi varautua lomille 
lähdettäessä siinä missä mur-
tovarkaisiinkin.

 Monet vesivahingoista ai-
heutuvat huolimattomuudes-
ta ja olisivat siten estettävis-
sä. Tyypillisesti esimerkiksi 
pyykinpesu- tai astianpesu-

koneen vesihana on unohtu-
nut auki, vuotava wc-pönttö 
on tulvinut yli tai puutarhan 
kasteluletku on jäänyt valu-
maan ja vesi tunkeutunut kel-
laritiloihin.

Huolla säännöllisesti ja 
huomioi käyttöikä
Parhaat keinot vesivahinko-
jen ehkäisyyn ovat huolelli-
suus ja säännölliset huoltotoi-
menpiteet.

Puhtaat lattiakaivot ja vesi-
lukot ehkäisevät viemärin tuk-
keutumista, samoin astianpe-
sukoneen ruokasihdin tyhjen-

täminen kuukausittain. Let-
kut, liitokset ja tiivisteet on 
hyvä tarkastaa säännöllisesti. 
Tiivisteet pitää uusia tarpeen 
mukaan ja esimerkiksi pyyk-
kikoneen täyttö- ja poistolet-
kut on vaihdettava noin kym-
menen vuoden välein mate-
riaalin haurastumisen ja hal-
keamien varalta.

Etenkin pitkälle lomareis-
sulle lähdettäessä kannat-
taa tehdä ylimääräinen tar-
kistuskierros, koska mahdol-
linen vahinko voi muhia ko-
tona päiviä tai jopa viikkoja. 
Myös kaikkien hanojen kun-

to pitäisi ehdottomasti tarkis-
taa ennen loman alkua, ja ve-
sisulut sulkea mahdollisuuk-
sien mukaan. Loman aikana 
kukkia kastelevaa naapuria tai 
tuttavaa on hyvä pyytää pitä-
mään silmällä samalla koko 
kiinteistöä.

Toimi nopeasti 
vahingon sattuessa
Vesivahinkojen ehkäisyssä 
voi ottaa avuksi tekniikan. 
Pesukoneen alle asennet-
tu valumisallas toimii ensi-
apuna ja kodinkoneliikkeis-
sä myytävät vuotovaroitti-

met auttavat vuotojen havait-
semisessa. Ne ovat erityisen 
hyödyllisiä, jos vuoto on pai-
kassa, joka on katseilta pii-
lossa.

Koska rakennuskanta van-
henee ja rakennusvirheitä sat-
tuu, pelkkä huolellisuuskaan 
ei aina estä vahingon synty-
mistä. Vesivahingon sattues-
sa kannattaa sulkea päävent-
tiili, ottaa viipymättä yhteyttä 
vakuutusyhtiöön ja tilata pai-
kalle alan ammattiosaaja, jo-
ka ryhtyy välittömästi puh-
distamaan ja kunnostamaan 
vahinkokohdetta.

Vältä vesivahingot loman aikana

Tynkkynen 
Tyynessä
Vihreiden varapuheenjohta-
ja, kansanedustaja Oras Tynk-
kynen kävelee 5.–9.7. Pirkan-
maan halki itä-länsisuunnas-
sa Orivedeltä Sastamalaan. Jo-
toksen päättyessä takana on 
viisi päivää, yhdeksän kuntaa 
ja yli neljän maratonin ver-
ran kävelyä. Matkan loppu-
huipennuksena Tynkkynen 
ja sastamalalainen vihreiden 
eduskuntavaaliehdokas, bio-
logi Eveliina Asikainen ovat 
tavattavissa Vammalassa kah-
vila Tyynessä tulevana perjan-
taina kello 17 – 18.

- Kansanedustajan kuu-
luu pysyä kärryillä siitä, mitä 
kansalaiset ajattelevat. Maa-
kunnan halki käveleminen on 
hieno tapa nähdä Pirkanmaa-
ta leppoisassa tahdissa ja tava-
ta ihmisiä, Tynkkynen sanoo.



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Asiantuntijapalvelut

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

HoitopalvelutEläintenhoitopalvelut

Keittiökalusteet

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

Palvelu-
hakemistossa 

edullisesti

/pmm/ilm. 
+alv 23% 
yht. 0,48€

0,39€

Hinta on voimassa, kun ilmoitus on 
lehdessä yhtäjaksoisesti vähintään 

2 kuukauden ajan.

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



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
Palvelu-

hakemistossa 
edullisesti

/pmm/ilm. +alv 23% 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

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

 Yleisöltä

Naapurisopuun tarvitaan ai-
na molemmat osapuolet, ei 
vain oma puoli. Naapuriso-
pua ei synny valittamalla, tur-
hia ilmoituksia ja syytöksiä te-
kemällä. Mainitsit muutaman 
esimerkin huonosta naapuri-
suhteesta, minäkin voin ker-
toa muutaman huonon esi-
merkin, miten asioita ei kuu-
luisi hoitaa. 

Sen muutaman vuoden ai-
kana, jolloin olemme asuneet 
naapurustossa, on meille syy-
töksiä satanut yhdestä talou-
desta jos jonkinmoista; kerran 
saimme kirjeen, jossa naapu-
rit syyttelivät meitä kirvoista, 
jotka pomppivat puskistam-
me heidän pihaansa ja orapih-
laja-aitamme tiputtelee piik-
kejä pihatielle, kiusaakohan 
puska tahallaan ja haluaa puh-
koa naapurin renkaat? Saavat-
ko naapurit arvostella toisten 
pukeutumista ja ulkoisia omi-
naisuuksia, siitäkö naapuriso-
pu alkaa?

Onko myös se naapuriso-
pua, että uhkaa tappavansa 
toisen koiran, vain koska se 
haukkuu sillon tällöin omas-
sa pihassamme? Onko naapu-
risopua ajaa autolla miten sat-
tuu niin, että naapurin lapset 
ovat vaarassa jäädä alle? Mi-
nusta on jo törkeää alkaa esit-
tämään uhkauksia, missä ha-
lutaan tehdä pahaa toisille. 
Entäpä onko sekään naapuri-
sopua, jos uhkaa venetsialai-
set-juhlapäivänä, jolloin on 
lupa ampua raketteja, soittaa 
poliisit paikalle? Onko naapu-
risopua soittaa ympäristömi-
nisteriölle, jos roskiksen kan-
si on hetkellisesti raollaan täy-
den sisällön takia? Eikö asias-
ta voisi tulla keskustelemaan 
ja kertomaan, mikä mättää ja 
miten kaikki olisivat tyytyväi-
siä.

Ehkäpä meillä kaikilla on 
omat käsityksemme naapu-
risovusta, mutta mielestäni 
sopu ei synny syyttelemällä 

ja soittamalla poliisia, ympä-
ristöministeriötä sun kaiken 
muunlaisia virkamiehiä tois-
ten perään - syyttä. Kyllä täs-
sä nyt siihen lopputulokseen 
tullaan, että katsokaahan 
vain sinne peiliin, tekee hy-
vää välillä itse kullekin. Hau-
kut tässä väärää puuta, katso 
omiasi ensin ja selvitä, mit-
kä ovat omien murrosikäis-
tesi oikeudet ja mitä he oi-
keasti tekevät. Särkyykö per-
heidylli?

Naapurit elävät omaa elä-
määnsä, ei ole toisten asia 
puuttua asioihin, mitkä ei-
vät heille kuulu. Saat anteek-
si sen, että on olemassa nii-
tä huonoja naapureita ja ikä-
viä ihmisiä, kunhan vain löy-
dät sen peilin sieltä vintiltä 
ensin. Hyvä, että osaat pyy-
tää anteeksi, sitä arvostetaan 
elämässä!

Se naapurin kauhukakara

Vastaus nimimerkille 
”Mitä asia sulle kuuluu?”Olen paluumuuttaja. Lähdin 

Keikyästä maailmalle 1960-lu-
vun puolivälissä ja palasin vai-
moni kanssa Keikyään asu-
maan pari vuotta sitten. Näh-
tyäni Turun ympäristön meri-
alueita ja Sisä-Suomen järvi- ja 
mäkimaisemia voin todeta, että 
kyllä Keikyäkin on hyvin luon-
nonkaunista seutua Kokemä-
enjokivarsineen ja joen yli me-
nevine kolmine siltoineen. 

Olen seurannut Tyrvään 
Sanomia ja Alueviestiä muuta-
man vuoden ajan. Lauttakylä- 
lehteä sitävastoin olen luke-
nut vain satunnaisesti, vaikka 
Huittinen on minulle vanha-
na koulukaupunkina selvästi 
tutumpi kuin Vammala.

Entisenä keikyäläisenä ja 
nykyisenä Sastamalan kei-
kyäläisenä olen ollut var-
sin kiusaantunut ja vaivautu-
nut monista Tyrvään Sanomi-
en ja Alueviestin kirjoituksis-
ta, joissa on käsitelty entisen 
Keikyän kunnan alueen asioi-
ta. Lehtikirjoituksissa Keiky-
än osalta nimistösotku on ol-
lut täydellistä ja mielestäni hy-
vin tarkoitushakuista. Se osa 

kaupunkia, joka lehdissä lois-
taa poissaolollaan, on Keikyä.

Jokin aika sitten katsoin ne-
tistä Sastamalan kaupunkikart-
taa. Kartalla oli samanarvoisina 
niminä Kiikka ja Keikyä. Olin 
vähän kummissani, kun näi-
den väliin Hailanraitin ja Rau-
kontien kohdalle oli ilmaantu-
nut edellisten kanssa samanar-
voinen Äetsän kaupunginosa. 

Äetsä on kaupunkikartas-
sa selvästi entisen Kiikan kun-
nan alueella, mihin nimi luon-
tevimmin kuuluukin. Viittaan 
tässä Kiikassa olleeseen Äet-
sän rautatieasemaan. Mik-
si Äetsä-nimeä yritetään väen 
väkisin ujuttaa entisen Keiky-
än kunnan alueelle? Ei ihme, 
että ihmiset ovat kummissaan.

Kun juhannuksen alla luin 
Alueviestistä ja Tyrvään Sano-
mista, että Äetsän patsaspuis-
tossa on ollut patsaspuistota-
pahtuma, päätin ilmaista pa-
luumuuttajan mielipiteen. Jos 
Äetsän pohjoispuolella ole-
va Sastamalan kaupunginosa 
on kartan mukaan Kiikka (ai-
kaisemmin itsenäisen kunta), 
niin miksei sen eteläpuolel-

la oleva osa ole kuten kartassa 
Keikyä (aikaisemmin itsenäi-
nen, Suur-Huittisista lohkaistu 
kunta). Ainakaan vielä Keikyän 
asutustaajaman Pehulan nimeä 
ei ole muutettu Äetsäksi. Mikä-
li näin olisi tapahtunut, silloin 
edellä mainitut kirjoitukset oli-
sivat nimistön osalta olleet asi-
allisia. Keikyän ja Kiikan muo-
dostamaa lyhytaikaista liitos-
kunta Äetsää ei enää ole.

Muutama sata metriä pat-
saspuistosta olevassa tieportis-
sa lukee Pehula, myös kaupun-
kikartassa lukee Pehula. Oikea 
ilmaisu lehdissä olisi ollut ”Kei-
kyän (tai Pehulan) patsaspuis-
tossa”.  Ja tapahtumaan osallis-
tuneet ihmiset olisivat olleet lä-
hinnä joko keikyäläisiä tai pe-
hulalaisia, eivät äetsäläisiä. 

Minulla on yksi pyyntö Sas-
tamalan kaupunkikartan laati-
joille. Poistakaa kartasta seka-
sotkua aiheuttava nimi Äetsä. 
Onneton liitoskunta saisi jäädä 
unholaan jo nimenkin osalta. 

Samalla minulla on kaupun-
gille suora kysymys. Kenen etua 
palvelee esillä oleva nimisotku? 
Varmaa on, että Keikyän kun-

nan muiston ja keikyäläisten 
identiteetin murentaminen pal-
velee jonkun tahon etua Sasta-
malan kaupungissa. Itsestään 
tällaisia uudestaannimeämisiä 
ei tapahdu. Joku taho tai jotkin 
tahot tätä ovat lobanneet. 

Ainakin minä kehtaan sa-
noa olevani keikyäläinen ja 
asuvani Sastamalan kaupun-
gissa ja tarkemmin sanottuna 
Keikyässä. Keikyällä on pitkä 
käsityöperinne ja teollisuus-
historia. Keikyän kunta taisi-
kin olla aikoinaan yksi Suo-
men teollistuneimmista kun-
nista. Työelämäni 24 viimeis-
tä vuotta olin Kuopiossa. Vielä 
tällöin kuulin Keikyän teolli-
suuden maineesta. Luonnon-
kauneus ei sitävastoin ole niin 
laajalti tunnettu. 

Äetsä tunnetaan lähin-
nä vain riitelystä. Miksi täl-
laista riitelymainetta halu-
taan vaalia ja ylläpitää Sas-
tamalan kaupungissa? Ei 
se ainakaan mikään kau-
pungin vetovoimatekijä ole.                                                                                                                                             

Heikki Elo
Keikyä

Äetsä Sastamalan kaupunkikartassa

Lisää lukijoiden kirjoituksia sivulla 28.



TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 7.7.-10.7.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 9 .7.Keskiviikko 7.7.

Lauantai 10.7.Torstai 8.7.

11.20 Ette voi aloittaa ilman minua
12.49 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: 
Mestarin sivelltimestä

20.10 Maailman tunnetuimmat 
kaupungit
21.00 10 näkymää Vermeeriin
21.52 Tyttö ja helmikorvakoru
23.30 Creamin jäähyväiset 1968

04.00 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
13.00 Pienten historia: Leikki 
 on lapsen työtä
13.30 Valoa päähän
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 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 jalka-
 pallolahja
22.30 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
10.40 Paikka yhteiskunnassa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Pienten historia: Lapsen 
 sota ja rauha
13.30 A-studio
14.05 Tuliportaat
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 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: 
 Oikeutta lapsille!
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 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.45 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Pienten historia: 
 Oikeutta lapsille!
13.30 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
13.40 Tosi tarina: Aksel Berg
14.10 Kotikatsomo: Seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 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 - 20.22 Tuliportaat
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Äksyt vanhat herrat
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Jekyll (ja Hyde) (K15)
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Historiaa: Charles Lindbergh
09.00 Tv-uutiset
09.05 Mennyttä etsimässä: 
 Hyvinvointivaltion loppu?
10.00 Tv-uutiset
10.05 Aikamatka texasilaiselle 
 karjatilalle
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Onko kasveilla 
 älykkyyttä?
12.05 Tohtori Kiminkinen
12.35 Mossin tyttäret
13.35 Terapiassa
13.57 - 14.25 Terapiassa
14.30 Puutarhan lumoissa
14.59 Puutarhan lumoissa
15.25 Puutarhaunelmia
15.55 Roperin lakiasiaintoimisto
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Kotikatsomo: Seitsemän
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Kesäkirppis
18.45 Avara luonto: 
 Galápagossaaret
19.35 Naisten etsivätoimisto nro 1
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Arto Nybergin kesäduu-
niblues
22.00 Anna Pihl (K13)
22.45 Sano että rakastat (K15)
23.35 Poliisikomentaja Blake

06.50 Pikku Kakkonen
07.45 Neppajymykerho
07.51 Kaapo
08.14 Sketsiä!
08.26 Operaatio Hurrikaani
08.34 Hämärä luonto
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
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!
15.34 Summeri
15.41 H2O
16.05 Summeri
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Touhulan arvoituksia
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
00.15 Torchwood (K13)

06.50 Pikku Kakkonen
07.45 Neppajymykerho
07.53 Kaapo
08.20 Suolaa ja pippuria
08.30 Pertti ja Purtti
08.43 Betonin särkijät
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
11.57 Summeri
12.00 Pat & Stan
12.03 Seikkaillen: Albania
12.30 Eläinsairaala
13.00 Derrick
14.00 Ulkosuomalaisen tarina 
 Kiinassa
14.30 Hylkysukeltajat Itämerellä
14.59 Summeri
15.01 Loma!
15.23 Summeri
15.30 H2O
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Touhulan arvoituksia
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 Ulkosuomalaisen tarina
19.50 Tangomarkkinat 2010: 
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kadonneet
22.35 Komisario Montalbano

06.50 Pikku Kakkonen
08.19 Syrhämä: Velhon pyyntö
08.50 Uudenmaan uutiset
09.00 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.24 Summeri
11.31 H2O
12.00 Sydänmailla
12.45 Tanssikipinä
12.55 Derrick
13.55 Kesärenki
14.05 Vuoristosairaala
14.50 Toinen minä: Aku Syrjä
15.00 Pat & Stan
15.04 Summeri
15.06 Loma!
15.35 H2O
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Postimies Pate
17.28 Pikku Kakkonen
18.00 Matkapassi: Länsi-Intia
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Paavolaisen jalanjäljillä
19.50 Läähätän ja läkähdyn
20.20 Kesärenki
20.30 Kätevä emäntä
21.00 Kesäillan tango
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Sopranos (K15)
23.45 True Blood (K15)
00.40 Kadonneet

07.45 Pikku Kakkonen
08.59 GALAXI
09.09 POPsis!
09.24 Mimun maailma
09.40 Operaatio Hurrikaani 
 Turmion tivolit
10.00 Taotao, pieni panda-
 karhu
10.25 Meren ihmeellinen 
 elämä
10.30 Peliuutiset
11.00 Tartu Mikkiin
11.50 Tangomarkkinat 2010: 
 Finaalin karsinta
13.40 Suotorpan tyttö
14.50 Puutarhassa tuoksuu 
 ruoka
15.20 Lapsityrannit
16.05 Oz ja James: Malja 
 Britannialle!
16.35 Kutsukaa pelastusheli-
 kopteri!
17.05 V75-ravit
17.40 Yleisurheilua: SM-viestit
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Tangomarkkinat 2010: 
 Finaali
21.00 Jalkapallon MM 2010: 
 Pronssiottelu.
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Pronssiottelu
23.30 Jalkapallon MM 2010
00.15 Totuus vai väärä tuomio?

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 rikollis-
 jengit
00.30 30 Rock
01.00 Televisa
01.40 - 06.00 Se Oikea 

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Makuja
10.35 Televisa
10.45 Ostoskanava
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.20 Kesäristikko
14.50 Menestyksen takana: 
 Paulig - ja kädentaitajat
15.50 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
17.35 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 Tohtori Jekyll ja herra 
 Hyde (K15)
01.30 Televisa
02.10 - 06.00 MTV3 Chat

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 E! Forbes 15 Hot 
 Hollywood Moms
15.50 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
17.35 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
19.30 Hännänheiluttajat
20.00 Suurin pudottaja
21.00 Suurin pudottaja
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 MM-ralli: Bulgaria
22.40 Formula 1: vapaat 
 harjoitukset
23.10 Matkustaja 57 (K15)
00.50 MM-ralli: Bulgaria
01.20 Steven Seagal: Amerikan 
 seriffi  
01.50 Yhdestoista tunti
02.45 Televisa
03.25 - 06.00 Se Oikea

08.00 Lomasää
08.45 Ostoskanava
08.55 Uki
09.00 Kikoriki
09.30 Chuggington
09.45 Horseland - heppajengi
10.10 Winx-klubi
10.35 Code Lyoko
11.05 Prätkähiiret
11.30 F1 Ennakkotunnelmat
12.00 FUTIS+
12.30 Makuja
12.40 Keskellä kesäpäivää
13.10 GoFinland.fi 
13.40 Keskellä kesäpäivää
14.20 Astro-tv
15.00 Keskellä kesäpäivää
15.10 Televisa
16.00 Lauantain perheleff a: 
 Cliff ordin Tosi Iso 
 Elokuva
17.30 FUTIS+: MM 2010
17.45 Formula 1: aika-ajot
18.45 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 MM-ralli: Bulgaria
19.30 Karpon parhaat
20.00 Kadonneen jäljillä
21.00 Inside Man (K15)
21.55 Lotto ja Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Inside Man (K15)
23.50 Tulosruutu
00.00 Shark
00.55 Formula 1: aika-ajot
01.25 MM-ralli: Bulgaria
01.55 Televisa

14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Echo Beachin kulisseissa
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)

14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Echo Beachin kulisseissa
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 Hullut japanilaiset
20.30 Hullut japanilaiset
20.57 Keno
21.00 Criminal Minds - 
 FBI-tutkijat
22.00 Toimintatorstai: Judge 
 Dredd - tuomari (K15)
23.55 Nelosen uutiset
00.00 Nelosen sää
00.05 Frasier
00.35 Frasier

14.20 Venäläinen Nanny
14.50 Echo Beachin kulisseissa
15.20 Echo Beach
15.50 Rempalla rahoiksi
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 Talent USA
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Elizabethtown
23.25 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Taisteluplaneetta 
 Galactica
00.35 Elokuva: Steamboy

09.00 Ilmailun maailma
09.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
09.40 Oprah
10.35 Oprah
11.30 Oprah
12.25 Oprah
13.20 Eli Stone
14.15 Häähullut
15.15 Tanssin huipulle
16.15 Eläintenpelastustiimi
16.45 Brittien Gladiaattorit
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Sisko tahtoisin jäädä
19.05 Elokuva: Dynamiitti-
 Napoleon
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Kuolettavan 
 kaunis
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Masters of Horror (K15)
00.20 Elokuva: Pinball Summer 
 - fl ipperikesä (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 Hinnasta viis
23.10 C.S.I.
00.05 Ashes To Ashes
01.10 Heroes
 02.05 Modern Toss
02.35 Modern Toss
03.05 - 06.00 Sub chat

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
15.10 Viiden tähden hotelli
16.05 E! Tähtäimessä häät
17.00 112 - hengenpelastajat

17.30 Kolmas kivi auringosta
18.00 Poliisikoira Rex
19.00 Lemmen viemää
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Muodin huipulle
22.00 Bionic Woman

23.00 C.S.I.
00.00 Täyskäännös (K13)
00.35 Kaksi tuoppia, kiitos!
01.10 Kuolettava liitto
01.40 Ultimate Fighter (K15)
02.30 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
15.00 Living Lahaina
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 
00.30 Dennis Rodman ja täy-
 dellinen muodonmuutos
01.05 Mad TV
01.55 Kaksi tuoppia, kiitos!

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 Rokkarille morsian
21.00 Rimakauhua ja 
 rakkautta

22.00 Heroes
23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate Fighter (K15)
00.55 Modern Toss
01.25 Petolliset
02.15 Erikoisjoukkue

04.00 Teematieto
16.55 Tiededokumentti: 

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

19.00 Kino Bergman: Hiljaisuus
20.32 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin
21.00 Punaisella matolla
21.55 Kino Scifi : Tuntematon 

maailma
23.20 Ensimmäinen piiri
00.05 - 04.00 Teematieto

 04.00 Teematieto
17.10 Ruokamatka Välimerellä

18.10 Kolmas ulottuvuus: 
 Ilotyttöjen jalkapallo
 joukkue
19.10 Lapset puhuvat
19.15 Giant Leap - 

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

 Rannikot
21.55 Kino: Rosa Luxemburg
23.55 Theroux’n vinksahtaneet 
 viikonloput
00.45 - 04.00 Teematieto

16.45 TV-arkisto: Tangon taikaa
16.45 Tangoilta Satumaa

17.16 Lavatanssit
17.45 Maupassant: Miss Harriet
18.45 Maailman tunnetuimmat 
 kaupungit
19.30 Lapset puhuvat

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

21.00 Ydinkoe Bikinillä
21.36 Mies ja elokuvakamera
22.45 Täältä ikuisuuteen (K13)
23.35 Joe Strummer

10.10 Japania Erinin kanssa
10.35 Tohtori Zivago

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 Nokia Missio
09.00 Superkirja
09.30 Panjo ja kaverit
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Elämän sykkeessä
10.30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
11.00 Innoituksen lähteellä
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Gershon Nerelin Israel
12.40 Uusi Testamentti 

avautuu
13.25 Sanan silta
13.55 Elämän sykkeessä -juma-
lanpalvelus
14.55 Benny Hinn. Kristuksen mieli
15.25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15.55 Kaivo: Riku Rinne
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Jumalan juoksutytöt
17.30 Café Raamattu
18.00 Come Home Kids
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Elävä yhteys. Nöyryys

19.00 Katulähetys
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus. Jukka.
20.10 Raamattu rakkaaksi
20.25 Ylistysliike. 
 Shalom Jerusalem
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Viestiveljet
22.10 Hyökyaalto
22.40 Arken
23.10 Taiteilija kuvassa
23.25 Käännekohta
23.55 Sytkäri

00.25 Missä olet?
00.55 Pelastusrukous
01.00 Jumalan juoksutytöt
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Elävä yhteys. Nöyryys
02.30 Katulähetys
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus. Jukka
03.40 Raamattu rakkaaksi
03.55 Ylistysliike
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Viestiveljet

08.30 Sanan silta
09.00 Koulun jälkeen
09.30 Lentävä talo
10.00 Uudistunut työelämä
10.30 Benny Hinn. Montreal 09
11.00 Yliluonnollista
11.30 Isännän pöydässä
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Gershon Nerelin Israel
12.40 Sateet lähetä
13.40 Pawson

14.45 Kaikkeen maailmaan
15.15 Ojennettu käsi 
15.30 Come Home
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. Tapani Sopanen
19.30 Café Raamattu
20.00 Kosketus taivaasta

21.00 Gershon Nerelin Israel.
21.10 Israel puhuu
21.40 Kadotettu maailma
23.20 Sinä olet minun lähteeni
23.50 Taivas TV7 esittäytyy
00.00 Elämän virta
00.30 Tie on valmis!
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Ruutupyhäkoulu
02.20 Anna kulkee enkelin 
 kanssa
02.30 Kaivo. Tapani Sopanen 
03.00 Café Raamattu. 

 Minä uskon ruumiin 
 ylösnousemiseen
03.30 Kosketus taivaasta. 
Karstulan kirkko.
04.30 Gershon Nerelin Israel. 
 Aabraham kansakuntien 
 isä
04.40 Israel puhuu
05.10 Kadotettu maailma 
07.20 Taivas TV7 esittäytyy
07.30 Elämän virta. 
 Odottaminen. 
08.00 Tie on valmis!. 
 Valmistaudu kuolemaan

08.30 Jumalan juoksutytöt
09.00 Café Raamattu
09.30 Come Home Kids
10.00 Sanan ja runon tuoksua
10.15 Elävä yhteys
10.30 Katulähetys
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät
11.30 Kosketus. Jukka
11.40 Raamattu rakkaaksi
11.55 Ylistysliike
12.00 Leo Meller ja ystävät

12.30 Gershon Nerelin Israel
12.40 Viestiveljet
13.40 Hyökyaalto
14.10 Arken
14.40 Taiteilija kuvassa
14.55 Käännekohta
15.25 Sytkäri
15.55 Missä olet?
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Sanan silta
17.30 Koulun jälkeen. Ilot ja surut
18.00 Lentävä talo. Kavallettu
18.30 Uudistunut työelämä

19.00 Benny Hinn. Montreal 09
19.30 Yliluonnollista
20.00 Isännän pöydässä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Gershon Nerelin Israel
21.10 Sateet lähetä
22.10 Pawson: Kristuksen kuo-
 lema ja ylösnousemus
23.15 Kaikkeen maailmaan
23.45 Ojennettu käsi
00.00 Come Home
00.30 Innoituksen lähteellä
01.00 Sanan silta
01.30 Koulun jälkeen

02.00 Uudistunut työelämä
02.30 Benny Hinn. 
 Montreal 09
03.00 Yliluonnollista
03.30 Isännän pöydässä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 Gershon Nerelin Israel
04.40 Sateet lähetä
05.40 Pawson
06.45 Kaikkeen maailmaan
07.15 Ojennettu käsi
07.30 Come Home
08.00 Innoituksen lähteellä: 
 Uskon naisia. 

Big Love 

7.7.2010 22:05
Paljastuksen jälkeen. Barb tar-
vitsee omaa aikaa, ja Nickin ja 
Margenen vastuu perheen sisäl-
lä kasvaa. Bill yrittää selvittää, 
kuka on paljastuksen takana.

Toimintatorstai: 

Judge Dredd - tuomari 

8.7.2010 22:00 

Elokuva: Steamboy 

9.7.2010 00:35

Elokuva: 

Dynamiitti-Napoleon 

10.7.2010 19:10



TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 11.-14.7.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 13.7.Sunnuntai 11.7.

Keskiviikko 14.7.Maanantai 12.7.

17.45 Lapset puhuvat
17.50 Francon aika - 
 näin sen koimme
19.00 Matka suomalaiseen 
 elokuvaan

19.35 Kohtauksia eräästä 
 avioliitosta
20.25 Lapset puhuvat
20.30 Maisemamaalauksen 
 mestarien tyyliin

21.00 Puuteria ja kunniaa
22.25 Kino Scifi : Kielletty 
 planeetta
00.00 Ensimmäinen piiri
00.55 - 04.00 Teematieto

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Galápagossaaret
09.00 Tv-uutiset
09.05 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
09.55 Tv-uutiset
10.00 Rikottu rakkauden 
 nimessä
10.50 Rauhoitettu: Kantolan 
 kataja
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pitkin tietä pieni lapsi
12.20 Kotkan poikii ilman siipii
12.45 Parhain terveisin, 
 Irene ja Vera
13.10 Apinaliiga
13.35 Terapiassa
14.45 Viimeinen pisara
15.30 Kuningas Alkoholi
16.00 Historiaa: Stonehengen 
 parantavat kivet
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.08 Tuliportaat
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Tohtori Kiminkinen
18.45 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
18.55 Komisario Lewis
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Foylen sota
22.45 Aikamatka texasilaiselle 
 karjatilalle
23.40 Lucky Louie (K15)
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.45 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
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 Näytetään kieltä
19.00 Prisma: Neandertalilais-
 ten geenikoodi
19.50 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: Suuri 
 jalkapallolahja
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.30 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 Näytetään kieltä
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 Näytetään kieltä
19.00 Mennyttä etsimässä: 
 Mannerheim ja Pietari
19.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
20.00 Tosi tarina: Heikin haku
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Veljekset (K15)
22.55 Terapiassa
23.20 Tv-uutiset
23.25 Prisma: Neandertalilais-
 ten geenikoodi
00.10 - 04.00 Uutisikkuna

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.35 Henna leu’dd
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Näytetään kieltä
13.30 Avara luonto: 
 Galápagossaaret
14.20 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.09 Sydän paikallaan
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Näytetään kieltä
19.00 Historiaa: Machu 
 §Picchun arvoitus
19.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
20.00 Parhain terveisin, 
 Irene ja Vera
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 Ulkolinja: Kitkerä totuus 
 suklaasta
22.30 Tunteet jne. (K11)
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Roperin lakiasiain-
 toimisto

07.45 Pikku Kakkonen
08.44 Katinkontti
09.00 GALAXI
09.04 - 09.12 Late lammas
09.17 Betonin särkijät
09.26 Sutaistu sankari Roy
10.00 Alfred J. Kwak
10.25 Pieni runotyttö
11.15 Tangomarkkinat 2010: 
 Finaali
13.05 Ulkosuomalaisen tarina
13.35 Luontokuvaaja vaarassa
13.55 Kauden parhaat maut
14.25 YleXGames
14.30 Sydänmailla
15.15 Robin Hood
15.58 Ruohonjuuritasolla
16.05 Matkakassi
16.35 Toistaiseksi tuntematto-
 masta syystä
17.05 YleXGames
17.10 Raviurheilua: 
 St. Michel-ajo
17.40 Yleisurheilua: SM-viestit
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Tangomarkkinat 2010: 
 Finaalitunnelmia
19.35 Ruusujen jälkeen
20.30 Jalkapallon MM 2010: 
 Loppuottelu
22.20 Uutiset ja sää
22.25 Jalkapallon MM 2010: 
 Loppuottelu
23.50 Jalkapallon MM 2010
00.35 Sopranos (K15)
01.25 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli

06.50 Pikku Kakkonen
07.46 Neppajymykerho
07.55 Kaapo
08.19 Hirveä Henri
08.30 Tohtori Koira
08.43 Viikon luontohavainto
08.50 Taotao, pieni pandakarhu
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Zlatanin jalanjäljillä
10.10 McLeodin tyttäret
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.31 H2O
12.00 Oz ja James
12.30 Kahden keikka
13.30 Ruusujen jälkeen
14.25 Meidän jengi
15.09 Summeri
15.11 Loma!
15.40 H2O
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 Luonto elää
17.00 Touhulan arvoituksia
17.25 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 tuntematto-
 masta syystä
22.35 True Blood (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.43 Neppajymykerho
07.49 Kaapo
08.16 HöpöHöpö
08.22 Animalia
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 YleXGames
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.31 H2O
12.00 Läähätän ja läkähdyn
12.30 Elämäni eläimet
13.00 Onnen-Pekka
14.15 Esittely elokuvaan: 
 Murheenkryynin poika
14.20 Luontokuvaaja vaarassa
14.40 Viimeinen vahti
15.09 Summeri
15.11 Loma!
15.40 H2O
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 Luonto elää
17.00 Touhulan arvoituksia
17.25 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
20.45 Pat & Stan
20.50 Toinen minä: Marion Rung
21.00 Ajankohtainen Kakkonen
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Suomen tie jatkosotaan
23.00 Keskiyön pako (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
07.45 Neppajymykerho
07.52 Kaapo
08.16 Sketsiä!
08.27 Operaatio Hurrikaani
08.34 Hämärä luonto
08.50 Paikallisuutiset
10.10 McLeodin tyttäret
10.55 Pat & Stan
11.00 Summeri
11.02 Loma!
11.31 H2O
11.56 Summeri
12.00 Paavolaisen jalanjäljillä
12.30 Puutarhassa tuoksuu ruoka
13.00 Tuulinen päivä
14.15 Ajankohtainen Kakkonen
15.09 Summeri
15.11 Loma!
15.40 H2O
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 Meren ihmeellinen elämä
17.00 Touhulan arvoituksia
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 Australian erämaa
20.30 Elämäni eläimet
21.00 Kukkia ja sidontaa (K15)
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki: Erikoisyksikkö
22.50 Dokumenttiprojekti: Banaani
00.20 Torchwood (K13)

09.00 Palomies Sami
09.15 101 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 Hännänheiluttajat
12.25 Purjehdusta: 
 49er Grand Prix
12.55 Beach Volley Weekly
13.25 F1 Ennakkotunnelmat
13.55 45min Special: 
 Kuninkaalliset skandaalit
14.55 Mermaid Chair
16.45 Koko sydämestä
17.40 MM-ralli: Bulgaria
17.50 Formula 1: osakilpailu
18.50 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 FUTIS+: MM 2010
19.35 Pitkä kuuma kesä
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Formula 1: Extra
22.45 C.S.I. Miami
23.45 Teloituksen tiede
00.50 Formula 1: osakilpailu
02.20 MM-ralli: Bulgaria
02.50 Televisa
03.30 - 06.00 MTV3 Chat

08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
09.50 EastEnders
10.25 Makuja
10.35 Televisa
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.20 Pitkä kuuma kesä
15.45 Lääkärit
16.40 Televisa
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

08.00 Lomasää
09.15 EastEnders
10.25 Makuja
11.45 Keskellä kesäpäivää
12.15 GoFinland.fi 
12.45 Keskellä kesäpäivää
14.15 Kesäristikko
14.50 Tuomioja ja Aalto-Setälä, 
 kirjan takana
15.20 Jokakoti.fi 
15.50 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
18.00 Teho-osasto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
19.30 Peili
20.05 Perhesiteet
21.00 Todistettavasti syyllinen
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Survivors (K13)
23.35 C.S.I. Miami
00.30 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 National Geographic: 
 Eläinmaailman ihmeitä, 
 osa 2/3
15.50 Lääkärit
16.40 Televisa
17.05 Salatut elämät
17.35 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: 
 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 - 06.00 Se Oikea

09.00 Unitupa
09.30 Kotiäidistä uraäidiksi
10.30 Animal Planet: Oppia 
 eläimiltä
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
14.30 Good Wife
15.30 Stylista
16.30 Elokuva: Anna onnelle 
 mahdollisuus
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Hullut japanilaiset
19.30 Wipeout
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Marie 
 Antoinette
23.25 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Kenraali Pancho & Pojat 
 Pohjoiskalotilla
00.05 Criminal Minds - 
 FBI-tutkijat

06.00 Älypää-TV
12.20 Ostosruutu
13.20 Ostosruutu
14.20 Venäläinen Nanny
14.50 Echo Beachin kulisseissa
15.20 Echo Beach
15.50 Rempalla rahoiksi
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 Drop Dead Diva
20.57 Keno
21.00 Good Wife
22.00 Damages
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Swingtown
00.40 Ostosruutu
00.55 - 06.00 Älypää-TV

14.20 Venäläinen Nanny
14.50 Echo Beachin kulisseissa
15.20 Echo Beach
15.50 Rempalla rahoiksi
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: Tahdon täydellisen 
 alapään
23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Rooma (K15)
 00.45 Navigare

14.20 Venäläinen Nanny
14.50 Echo Beachin kulisseissa
15.20 Echo Beach
15.50 Rempalla rahoiksi
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)

06.00 Sub chat
10.30 Ostos-tv

13.30 Kyttäkokelaat
14.00 Exterminators
14.30 Baywatch
15.30 Sinkut saarella
16.30 Täydellinen muotikuva
17.30 Viiden tähden hotelli
18.30 Top Chef

19.30 Muodin huipulle - 
 mallien silmin
20.00 Rokkarille morsian
21.00 Star Wars Episodi II - 
 Kloonien hyökkäys
23.45 Duudsonit (K15)
00.15 Tosipaikka: Lyhyet 

 vihaiset miehet
01.15 Julkkikset kuiville
02.05 Yli synkän virran
03.00 Tähtiportti
03.50 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision
04.50 - 06.00 Se Oikea

08.30 Bakugan
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
12.10 Ostos-tv
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 16 Blocks

23.10 Terminator: Sarah 
 Connorin aikakirjat
00.05 Moonlight
01.00 Tosipaikka: Lyhyet 
 vihaiset miehet
01.55 Playboy-talon tytöt
02.25 - 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! Täydellinen poka

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

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

06.00 Sub chat
08.30 Bakugan

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

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

21.00 Charlie sanoo
23.20 C.S.I.
00.20 Ashes To Ashes
01.25 Heroes
02.20 Modern Toss
02.50 Modern Toss
03.20 - 06.00 Sub chat

09.25 Elokuvamusiikin lumoissa
10.15 Viikon tyttö

11.40 Tangoilta Satumaa
12.11 Lavatanssit
12.40 Huijari Felix Krullin 
 tunnustukset
13.40 Dokumenttielokuvan 

klassikot
13.46 Mies ja elokuvakamera
14.55 Tiededokumentti: Rannikot
15.50 Viimeinen kesä
17.30 Ydinkoe Bikinillä

18.00 Kino Klassikko: Charly
19.40 Mahleria Luzernissa
21.20 Kymmenen käskyä
22.20 Hair
23.15 Punaisella matolla

04.00 Teematieto
16.45 Historia: Ensimmäiset 

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

19.50 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia
20.45 Made in Sheffi  eld
21.40 Theroux’n vinksahtaneet
  viikonloput

22.30 Pieni moskeija preerialla
22.55 Kino Into: Muumion 
 salaisuus (K15)
00.20 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
16.50 Välimeren historian 

aalloilla
17.20 Henkinen Eurooppamme
17.50 Francon aika - 
 näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)

19.05 Japania Erinin kanssa
19.30 Kätketyt sanat
21.00 Historia: Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13)
21.55 - 23.45 TV-arkiston kino

21.55 Yö vai päivä
23.24 Ohjaajan muotokuva: 
 Risto Jarva
23.45 Tohtori Zivago
00.32 - 04.00 Teematieto

16.55 Tiededokumentti: 
 Kirurgian historia

08.30 Polvijärven pastori
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Lasten Taivas
10.00 Ruutupyhäkoulu
10.20 Anna kulkee enkelin 
 kanssa
10.30 Kaivo. Tapani Sopanen 
11.00 Café Raamattu
11.30 Kosketus taivaasta
12.30 Gershon Nerelin Israel
12.40 Israel puhuu

13.10 Kadotettu maailma 
14.50 Sinä olet minun lähteeni
15.20 Taivas TV7 esittäytyy
15.30 Elämän virta
16.00 Tie on valmis!
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Ermot. Ermot ilmassa
17.30 Ikuisia kertomuksia. 
17.50 Kosketus. Jukka. 
18.00 Parantava rukous
18.30 Tulimummot. Turvamuuri
19.00 Cantate!. Jumala on hyvä!
19.30 Kirja
20.00 Ajankohtaista taivaasta

20.30 Vanha Testamentti 
avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Israel Art
21.45 Israel Art
22.00 Raamattu on ihmeellinen!
22.30 Uudistunut työelämä
23.00 Haastattelussa
23.30 Peittämättömin kasvoin
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus. Jukka
01.30 Parantava rukous 

02.00 Tulimummot. Turvamuuri
02.30 Cantate!. Jumala on hyvä!
03.00 Kirja
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Israel Art
05.15 Israel Art
05.30 Raamattu on ihmeellinen!
06.00 Uudistunut työelämä
06.30 Haastattelussa
07.00 Peittämättömin kasvoin
07.30 Derek Prince
08.00 Elämän sykkeessä

08:30 Ermot: Ermot ilmassa
09:00 Ikuisia kertomuksia
09:20 Kosketus: Jukka.
09:30 Parantava rukous
10:00 Tulimummot: Turvamuuri
10:30 Cantate!: Jumala on hyvä!
11:00 Kirja
11:30 Ajankohtaista taivaasta
12:00 Vanha Testamentti avautuu
12:45 Rohkaisua Raamatusta 
13:00 Israel Art

13:15 Israel Art
13:30 Raamattu on ihmeellinen!
14:00 Uudistunut työelämä: 
14:30 Haastattelussa
15:00 Peittämättömin kasvoin
15:30 Derek Prince
16:00 Elämän sykkeessä
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Israel puhuu
17:30 Superkirja
18:00 Lasten Taivas: Kesäleikkejä
18:30 Katupaimen
18:40 Kulmakivi
19:00 Käännekohta

19:30 One Way
20:15 Itäraportti
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 Gershon Nerelin Israel
21:10 Särmää: Ajattelun taito
21:40 Hillsong TV
22:10 Come Home
22:40 Yliluonnollista
23:10 Elävä yhteys: Nöyryys
23:25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
23:55 Pelastusrukous
00:00 Koulun jälkeen: Ilot ja surut
00:30 Lentävä talo: Kavallettu
01:30 Lasten Taivas: Kesäleikkejä

02:00 Katupaimen
02:10 Kulmakivi
02:30 Käännekohta
03:00 One Way
03:45 Itäraportti
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 Gershon Nerelin Israel
04:40 Särmää: Ajattelun taito. 
05:10 Hillsong TV
05:40 Come Home
06:10 Yliluonnollista
06:40 Elävä yhteys: Nöyryys
06:55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07:25 Pelastusrukous

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 Koputus
11:30 Juuret lähteellä
12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 Gershon Nerelin Israel

12:40 Varustamo
13:10 Sytkäri
13:40 Missä olet?
14:10 Marttyyrien ääni
14:40 Syvällisesti Sinun
15:10 Uusi elämä
15:40 Raamattu rakkaaksi
15:55 Parantava rukous
16:25 Pelastusrukous
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Isännän pöydässä
17:30 Superkirja: Kalan vatsassa. 
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 Armon kalliolla
22:25 Kosketus taivaasta
23:25 Benny Hinn: Montreal 09
23:55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
00:25 Kaivo: Tapani Sopanen 
00:55 Pelastusrukous
01:00 Isännän pöydässä

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 Armon kalliolla
05:55 Kosketus taivaasta
06:55 Benny Hinn: Montreal 09
07:25 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07:55 Kaivo: Tapani Sopanen

08:30 Israel puhuu
09:00 Superkirja
09:30 Lasten Taivas
10:00 Katupaimen
10:10 Kulmakivi
10:30 Käännekohta
11:00 One Way
11:45 Itäraportti
12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 Gershon Nerelin Israel
12:40 Särmää: Ajattelun taito

13:10 Hillsong TV
13:40 Come Home
14:10 Yliluonnollista
14:40 Elävä yhteys: Nöyryys
14:55 Iloa arkeen -Joyce Meyer
15:25 Pelastusrukous
15:30 Koulun jälkeen: Ilot ja surut
16:00 Lentävä talo: Kavallettu
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Hyvät, pahat ja pyhät
17:30 Yltäkylläinen elämä
18:00 Ikuisia kertomuksia
18:20 Hesseliuksen tarinoita
18:25 Hesseliuksen tarinoita

18:30 Elämän virta
19:00 Derek Prince
19:30 Koputus
20:00 Juuret lähteellä
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 Gershon Nerelin Israel
21:10 Varustamo
21:40 Sytkäri
22:10 Missä olet?
22:40 Marttyyrien ääni
23:10 Syvällisesti Sinun
23:40 Uusi elämä:
00:10 Raamattu rakkaaksi
00:25 Parantava rukous

00:55 Pelastusrukous
01:00 Hyvät, pahat ja pyhät
01:30 Yltäkylläinen elämä
02:00 Elämän virta
02:30 Derek Prince
03:00 Koputus
03:30 Juuret lähteellä
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 Gershon Nerelin Israel
04:40 Varustamo
05:10 Sytkäri
05:40 Missä olet?
06:10 Marttyyrien ääni
06:40 Syvällisesti Sinun

Elokuva: 

Marie Antoinette 

11.7.2010 21:00

Good Wife 

12.7.2010 21:00

UUSI SARJA ALKAA! Survivors MTV3-kanavalla 

tiistaina 13.7.2010 klo 22.30

National Geographic: 

Eläinmaailman 

ihmeitä

MTV3 14.7.2010



28 Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-ta-
lo, Kirkkot. 57 to klo 19. Koke-
mäen AA Tulkkilantie 4 (terv. 
kesk. alakerta) pe klo 19. Aut-
tava p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

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

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

NA-Sastamala. To klo 18. Ase-
makatu 9.

4H-Kiikoinen. Ohjattua leik-
kikenttätoimintaa kesä-heinä-
kuussa Kiikoisissa: tiistaisin Jaa-
rassa, keskiviikkoisin Vuolteella 
ja torstaisin Kuosmassa klo 10-
13. Omat eväät ja säänmukai-
nen varustus. Leikkikenttätoi-
minta on osallistujille maksu-
tonta. Lisätietoja Pokulta. Ret-
ki Puuhamaahan 12.7. Lähtö 
ABC:lta klo 9. Vielä on vapaita 
paikkoja, ilmoittaudu Pokulle. 
Huvipuistoretki Power Parkiin 
29.7. Bussireitti ABC klo 9, Lavi-
an tori klo 9.15. Elämä Lapselle 
konserttiin 15.9 voit jo myös il-
moittautua. 4H-työpalvelu aut-
taa kodin pienissä askareissa. 
Työn tilaukset Pokulta. Lisätie-
toja toiminnasta Poku p. 0500-
497 453 Katso myös www.4h.fi /
kiikoinen-lavia

4H-Lavia. Retki Puuhamaahan 
12.7. Lähtö Kiikoisten ABC:lta 
klo 9. Vielä vapaita paikkoja, il-
moittaudu Pokulle. Huvipuisto-
retki Power Parkiin 29.7. Bussi-
reitti Kiikoisten ABC klo 9, Lavi-
an tori klo 9.15. Elämä Lapselle 
konserttiin 15.9 voit jo myös il-
moittautua. 4H-työpalvelu aut-
taa kodin pienissä askareis-
sa. Työn tilaukset Pokulta. Li-
sätietoja toiminnasta Pokul-
ta p. 0500-497 453 Katso myös 
www.4h.fi /kiikoinen-lavia

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Onkikilpailu 11. 7. Linjalahden 
mökillä Raistamo järvellä. Yh-
teislähtö torilta klo.12. Eläkelii-
ton Lapin yhdistys kutsuu viet-
tämään heinäkuista iltapäivää 
20.7. Lapin Salamakalliolle al-
kaen klo. 12. Ohjelmaa sanoin 
ja sävelin ja lopuksi tanssia tah-
dittaa Duo  Kulkurit.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. To 15.7.10 Siuro-Hämeen-
kyrö -matkalle mahtuu vielä 
muutama henkilö.   Ajoreitti ja 
-aikataulu: Lauhamon talli klo 
11.30 - Its.tie - l.asema klo 11.45 
- Karkku - Siuro.  Purimo-laival-
la H:kyröön, missä eri kohteita, 
illalla retken päättää Myllyko-
lun kesäteatterin näytös ”Silta-
lan pehtoori”.  Ei katettua katso-
moa, joten varusteet sään mu-
kaan. To 12.8.10 ”Sokkomatka”, 
puolet paikoista jäljellä.   Aika-
taulu- ja hintatiedot Lea, p. 040 
764 6611, lähde kokemaan en-
nalta arvaamaton matkapäivä.

FC Kalakerho. 12.7. ma FC vs. 
Huittinen sekä sarjakilpailu 5, 
Työväentalon suora. Tervetuloa!

Huittisten eläkeyhdistysten 
yhteistyötoimikunta HELY. 
Seuraava kokous 5.8. kaupun-
gintalolla klo 13. Levin matka 
23.-28.8. Ensimmäinen yö Ou-
lussa, majoitus Levillä Alppita-
lossa 2hh. Matkan hintaan sis: 
matkat, majoitukset, ruokai-
lut, aamiaiset, kiertoajelu sekä 
Levin huipulle meno. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset mah-
dollisimman pian puh: 040 523 
0184/Pirkko.

Huittisten Eläkkeensaajat 
ry. Kaikki Tervetuloa Elinan luo 
13.7. Vammalaan Yhteislähtö 
linja-auto asemalta klo 16.25

Huittisten Muistiyhdistys. 
Muistikahvila Toripuodissa joka 
kuun ensimmäinen tiistai klo 
15-17. Kokoonnumme siis seu-
raavan kerran 3.8. Omakustan-
teiset kahvit, juttuseuraa, ohja-
usta ja neuvontaa, tietoiskuja ja 
virikkeellistä ohjelmaa kahvit-
telun lomassa! Muistiyhdistyk-
sen kautta nyt myös muistites-
tit kotona sekä kotimiespalve-
lua; kotiin tulee kaksi lähihoi-
tajaopiskelijaa, jotka toimivat 
kotimiehinä tai saattajina. Tar-
koituksena on vapauttaa omai-
nen sovituksi ajaksi, max 8h. Ul-
koilua ja pieniä kodin askareita 
yhdessä asiakkaan kanssa. Pal-
velu on maksuton! Tiedustelut: 
Niina Immonen 044-5605823.

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 26 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Vuokko Lehtimäki
Sastamala

Oikea vastaus:
Häijään Urheilutarvike.

Palkinto on noudettavissa
Häijään Urheilutarvikkeesta

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

JÄRJESTÖT 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 23 %).

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.

 Yleisöltä

Miten myydään kunnan 
omaisuutta? (Alasatakun-
ta 29.6.2010.) Ilmeisesti hän 
ei ole katsonut kevään aikana 
kolmoskanavalta tullutta oh-
jelmaa. Siinä selvitettiin kun-
tien halua myydä tietyiltä alu-
eilta maa-alueita öljyvaltion 
käyttöön, elektroniikan testa-
usta varten. Virkamiehet hais-
tavat rahan hajun ja tekevät ti-

lusjärjestelyjä. Minkä toinen 
sukupolvi on työllä ja vaivalla 
saanut aikaiseksi, seuraava sa-
haa oksaa minkä päällä istuu. 
Tilusjärjestelyillä ei ole aiko-
mustakaan maksaa kunnan 
syömävelkoja, ne jäävät veron-
maksajien tehtäväksi.

Ei huolta huomisesta.

Kunnan paras 
ihmettelee

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 9.7.

Viime arvonnassa onni suosi Marja-Liisaa.

Palkinnon lahjoittaa:

     0700-94433
1,33 e/min+pvm

Sastamala 101,2 • Kokemäki 98,0 • Ylöjärvi 107,4 MHz
Kaapelitaajuudet:  Sastamala 103,6 • Kokemäki 106,5

Huittinen, Harjavalta, Kankaanpää, Nakkila, Pori ja Ulvila 97,1 MHz

STT:n uutiset 
Radio Mantassa tasatunnein:

Arkisin klo 6-22.
La-su klo 8-22.

Keskiviikko 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 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30-11.35 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 
13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 Tänään 
keskiviikkona. 14.30 Totta vai tarua 
-kilpailu. Soita numeroon 0700-94433. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta 
aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uuti-
sia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 
ja 23.30. Muistojen sävelet 20.00 ja 2.00. 

Musamylly soi läpi yön.

Torstai 8.7.
Turo, Turkka

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 9.7.
Jasmin, Ilta, Jade

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.

(HUOM. uusinta viime viikolta). Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 10.7.
Saima, Saimi

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

Sunnuntai 11.7.
Elli, Noora, Nelli, Eleonoora

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

Maanantai 12.7.
Hermanni, Herkko, Herman

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Man-
tan aamupala. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05 Aamupäivän biisi-
paketti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. 
Paikallisradioiden Top 20 -listalle pyrkivät 
esittäytyvät. 14.05 Tänään maanantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 

Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 
20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 13.7.
Joel, Ilari, Lari

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 14.7.
Aliisa, Alisa

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.

10 kg MANSIKOITA

Huittisten Seudun Eläkeläiset 
ry. Kesäretki Bilnäsiin Antiikki-
markkinoille pe 9.7. Lähtö Lin-
ja-autolla as. klo 8.30. Vanhus-
ten ulkoilutusvuoro ma 12.7. 
klo 13.00-14.00 Kaarirannassa. 
Kuntosalivuorot pe klo 12.00-
13.00 Kaarirannan kuntosalilla.

Huittisten Sosialidemokraa-
tit. Teemme retken Naantaliin 
10.8.2010. Meille on opastettu 
kierros Kultarannassa klo 10.00 
ja sen jälkeen ruokailu Merisa-
lissa n. klo12.00, jonka jälkeen 
tutustumme muuten Naanta-
lin kaupunkiin. Lähtö retkelle 
tapahtuu Huittisten linja-auto-
asemalta klo 8.30. Ilmoittautu-
miset  1.8.2010 mennessä Irjal-
le puh 050-4044781. Lähtekää 
mukaan, jäsenkorttia ei kysytä. 
Tervetuloa

Keikyän Eläkeläiset Ry. Kanga-
salan Sitoutumattomat Eläke-
läiset kutsuvat kanssaan tans-
simaan ti. 27.7. ja 10.8. Tanssit 
alkavat klo. 12.00. ”Kimppakyy-
dit”. Torille menemme perjan-
taina. 9.7

Kiikoisten Autosuunnista-
ja ry. Järjestetään jokavuoti-
nen katselumata SRC Rallicross 
SM-kilpailuun ,Kauhajoelle la 
17.7.10. Aikataulu/hinta selvi-
ää myöhemmin. Ilm. Kimmolle 
050-3422505 viim. 9.7.

Kuorsumaan kyläseura. Kuor-
sumaan kyläseuran teatterimat-
ka Kauhajoelle 24.7. Näytelmä: 
”Tankki täyteen”. Paikkoja va-
paana vielä, tiedustelut 040-
7537357/Sakari Anttila. H.32e 
sis. ruokailun ja kahvin.

Kutalan Nuorisoseura. Puis-
tojumppaa ei pidetä keskiviik-
kona 7.7. Viikon päästä (14.7.) 
jumppa on taas normaalisti klo 
19. Tervetuloa jumppaamaan! 
Sikahyvät Hytittömät pystytys-
talkoot pe. 9.7. klo 18.00. Kaik-
ki juhlien toimihenkilöt paikal-
la lauantaina klo 16.00 pois luki-
en järjestyksenvalvojat joilla on 
oma aikataulu. Purkutalkoot su. 
11.7. klo 10.00. Tervetuloa isol-
la joukolla toteuttamaan Kuta-
lan kylän vuoden suurinta ta-
pahtumaa.

Lavian Martat. Muista seuraa-
va tapaaminen ti 13.7. klo 18.00. 
Mirkun tiloissa markkinoiden 
arpajaisvalmistelut.

Lavian seudun RHY. Ampu-
makoe Lavian radalla pe 9.7.klo 
18.00.

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Roinamarkkinat alkaa ns-talol-
la 11.7. klo 9. Taru ja Taisto pai-
kalle 5:30. Muu talkooväki sovit-
tuna aikana. Klo 14 jälkeen pu-
retaan yhdessä teltta. Taru ot-
taa vastaan paikkavaraukset p. 
044-5011050.

MLL Lavia. Kaikille avoimet 
perhekerhot Takamaan leikki-
puistossa tiistaisin klo 18–20 
ja perjantaisin klo 11–13.Omat 
eväät. Ei sateella. Kirpputori 
Rauhalasäätiötalossa 20.–24.7. 
Pöytävaraukset Vilmalta p. 050 
306 6887 16.7. mennessä. Ta-
varoiden vast.otto ma 19.7. klo 
19–20.30. Koko perheen Liiken-
nekaupunki-tapahtuma ma 
19.7. torilla klo 16–19. Ajelu il-
maista. Puff etti. Seuraa toimin-

taamme myös kotisivuiltamme: 
http://www.mll-lavia.arkku.net.

Mouhijärven metsästysseura 
ry. Metsästyshaulikko 25 kiekko 
seuraottelu MouMS, Jyrä, Mylly-
maa pe 9.7. klo 16.30 Paukku-
korvessa. Osallistujamäärä va-
paa. Seuraottelun jälkeen Trap 
25 kiekkoa. Aloite- ja keskus-
telutilaisuus seuran jäsenille ke 
14.7. klo 18.00 Paukkukorves-
sa. Samassa yhteydessä uusi-
en metsästyskarttojen esittely 
ja tilausmahdollisuus. Lue lisää 
moums.com

Mouhijärven Reuma ja Tules. 
Vesunnin lavalla jutellaan ja pe-
lataan ma 14.7. klo 15. 

Myönteen Martat. Martta-ilta 
Saara Hakaniemessä ma 12.7. 
klo 19. Suunnitellaan loppuke-
sän ohjelmaa.

Sastamalan kristilliset eläke-
läiset. Heinäkuussa matkaam-
me Vivamoon. Tiistaina 20.7. 
klo 8 lähtö Vammalan seura-
kuntatalon pihalta. Vivamos-
sa aamupäivällä Tuhkaajapoi-
ka -musiikkinäytelmä, lounas 
ja Nooan arkki. Kahvin jälkeen 
poikkeamme Lohjan keskiaikai-
sessa kirkossa. Paluu noin klo 
18 Sastamalaan. Ilmoittautumi-
set siht. Riitta Paimensalo puh. 
044-9189774, rpaimensalo@
hotmail.com. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan odotetulle kesä-
retkelle kaikki jäsenet. Mukaan 
mahtuvat muutkin halukkaat.

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna  ar-
kisin 10-15. Ma 12.7. klo 13 Yh-
teislaulua. Ti 13.7. klo 13 Bingo! 
Ke 14.7. klo 13 Tietokilpailu. To 
15.7. klo 13 Keskustelu tuokio. 
Pe 16.7. klo 13 Hengellinen tuo-
kio. Tervetuloa!!

Stormin Seudun kyläyhdis-
tys. Suunnitelmissa olisi teat-
terimatka Lavian Huuhkajavuo-
relle 22.7.2010 klo 19.00 katso-
man Hallanvaaraa. Matkan hin-
ta 17 e. Jos olet kiinnostunut 
niin ota yhteys viimeistään 16.7. 
mennessä nro 041 494 7976 ja 
varaa paikkasi. Perillä pullakah-
vit.

Suunta-Sepot. Iltarastit Kei-
kyässä, torstaina 8.7,klo 17.00-
18.30.Opastus Vt 12 Keikyän 
tienhaara.

TSL:n Huittisten Seudun 
Opintojärjestö ry

Tyrvää Petanque. Keskiviikko-
na 7.7 klo 18.00 alk. harjoituk-
set Tervakalliolla.10.7. klo 10.00 
alk. Vammala Open Tervakalli-
olla. Heinäkuussa ei hallituksen 
kokousta.

Vammalan Invalidit. Perjan-
tain saunailtaan ilmoittau-
tuneet: Tervetuloa kaupun-
gin rantasaunalle, saunomaan 
pääsee klo 16 alk., kirppis ti-pe 
10.30-15 ja la 10-14 Nuutilank 4, 
käynti Hopunk. puolelta.

Vammalan Karjalaseura. 
Kyykkä- ja mölkkyharjoituk-
set jatkuvat ke 7.7. klo 18 Syl-
vään koulun kentällä. Tervetu-
loa! Evakkovaellus Urjalassa la. 
10.7.  Yhteislähtö klo 11.00 Ur-
jalan asemalta. Matka n.6 km 
sorapintaista kylätietä. Osallis-
tujien toivotaan pukeutuvan 
evakkoajan asuun. Satakunnan 

piirin naistoimikunnan järjes-
tämää kesätapahtumaa viete-
tään su. 25.7. Tammen leirikes-
kuksessa Kullaalla klo 11 alkaen, 
kahvin- ja keittolounaan, sau-
nomisen, laulamisen sekä arpa-
jaisten merkeissä.  Kumpaankin 
tapahtumaan omilla kyydeil-
lä. Seuran oma kesätapahtuma 
on ti. 3.8. Rudolfi n  keitaalla klo 
16 alkaen. Arpajaispalkintoja ta-
pahtumaan voi tuoda.

Vammalan Retkeilijät ry. Tiis-
tai-iltojen saunaillat jatkuvat 
Ritajärven mökillä heinäkuus-
sa: 13.7. ja 20.7. klo 17 - 19. Mi-
käli tarvitset kyydin tai et osaa 
mökille, tule lukiolle klo 17.30, 
menemme yhdessä. Ti 27.7. Ri-
tajärven mökillä talkoolaisten 
saunailta klo 18.00 veneenkun-
nostajat, Suomi meloo ja Sata-
kunnan Kansansoutu talkoolai-
set tervetuloa: tarjolla kahvia 
ja makkaraa. Tarvitsemme tal-
koolaisia Satakunnan kansan-
soutuun: torstaina 15.7. päiväl-
lä katoksen pystytystä yms. ilm. 
Jukalle 040 7360506 ja toimis-
toon 16.7. halukkaat Helenalle 
050 5334752.

Vammalan Seudun Ravi ry. 
Järjestämme Kuninkuusravi-
matkan Ouluun sunnuntaina 
25.7. Lähtö Vammalan linja-au-

toasemalta klo 4.30. Mukaan 
pääsee Hämeenkyröstä 5.00. 
Sitovat ilmoitautumiset 18.7. 
mennessä p. 050 5275665 (Mik-
ko).

Vammalan seudun Voima. Yu-
harjoitukset keskuskentällä to 
8.7. klo 18.00-19.20. Lajeina hy-
pyt, ohjaajina paikalla Ringa ja 
Marita. 17-19-vuotiaiden piirin-
mestaruuskisat Harjavallassa ti-
ke 20.-21.7. Muista ilmoittautua 
www.kilpailukalenteri.fi  Tiedus-
telut Leila 050- 34 33910

Vihreät Sisaret. Lähdemme 
viettämään iltaa Ainon mökil-
le ke 7.7. Kokoonnutaan yhteis-
lähtöä varten torille klo 17.00. 
Keskustelemme mm Satakun-
nan Tykistörykmentin valati-
laisuudesta Sastamalassa pe 
27.8.10. Kaikki mukaan!

VUK/Uistelijat. 3. osakilpailu 
la 10.7. klo 17.00-23.00. Kippa-
ri n. klo 16.30. Lähtö Siikasuolta. 
www.rautavesicup.com

Äetsän Kunto -81 -Ry. Sata-
kunnan kansansoudun Äet-
sän taukopaikka:  kirkkoveneil-
le ohitustien rakentamistalkoot 
voimalaitoksella ti 13.7. klo 
17.alkaen. Johtokunta kokoon-
tuu ennen talkoita klo 16.30.
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MYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Halpa ja hyvä skootteri vuosi-
malli 2005 puh. 040 596 1958

Nissan Primera -91 kats.ajo-
aikaa 1.10.saakka. Hp.400e. 
p.050-9103 038.

Peugeot 406 5D Break -98 2.0 
kats. 6/10, h-kirja ilmastointi 
lohkolämm. sisäpist. peräkouk-
ku CD/radio,keskusluk sähköla-
sit, airback, kahdet uudet ren-
kaat, uusi tuulilasi ym. H:2000e 
p. 050 514 4492

Toyota Hiace -03 hyväkun-
toinen, pitkä, 155 tkm 11300€ 
puh.0440 830 499

VW Caddy 1,9TDI -05 5-istuin-
ta aj.109tkm p.040-864 4892

Subaru Legacy Farm -90 1,8 
kats ok 2 renk 580€ 040 770 
0133

Ford Mondeo 2.0 vm-98 ei 
kats hp 550e p 0400-849 465

MYYDÄÄN
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.

Loistava talo perheelle, jo-
ka nauttii vapaudesta ja luon-
nosta. Ei naapureita aidan ta-
kana! Iso tontti 2830 m2. Si-
jaitsee Huittisten Huhtamossa 
Kangastie 1460, lähellä Valta-
tie 2, Keskustaan 17 km. Kun-
nan vesi. Peruskorjattu 2005. 
Pinta-ala 160 m2.Varaavatakka, 
kattolämmitys, ilmalämpö-
pumppu, paljon askartelu- ja 
varastotilaa, autotalli. Uudeh-
ko pihasauna, 2 auton katos, 
liiteri. Hyvät materiaalit. Hinta 
136 000 e. Tule ja ihastu!  p. 050 
363 9195

Myydään kesäasunto Punka-
laitumelta joen rannalla. Ko-
konaisuus käsittää kesäasut-
tavan mökin, pyöröhirsisen 
saunan, varastorakennuksen 
ja leikkimökin. 2100 m2 tontil-
la monilajinen puusto, paljon 
marjapuskia ja pieni kasvimaa. 
Mökki myydään täysin kalus-
tettuna, irtaimistoineen. Mökin 
keittiö ja leikkimökki vaativat 
kunnostusta. Remonttitaitoi-
selle ihanne paikka edullises-
ti. Asumaan vaikka heti. Soita 
Puh. 050 305 2317

Tilava OKT Marttilasta päätty-
vän kujan päästä. Lisätietoja 
www.jokakoti.fi  kohde 3614d 
tai 050 562 4772

Myydään/vuokrataan kt 3h+k 
71 m2 Vammala. Täysin remon-
toitu kaunis koti. 041 723 6374

Rivitalosta siisti 48 m2 saunal-
linen yksiö rauhalliselta pai-
kalta Kiikoisissa, heti vapaa H. 
29.500 P. 050-337 3806

OK-talo 1998/1999 valmistu-
neet hyväkuntoiset rakennuk-
set Sastamalan Kiikassa, Kus-
tintie 13. Lähemmin puh. 03-
513 5261 tai 050 323 6390

MYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net  

Vesikourut, tikkaat, tasot, lu-
miessteet, asennettuna tai osi-
na. Henkilönostinvuokraus 5 
kpl maalaus ym. työt. Perävau-
nu ajorampein auton tai vas-
taavan kuorman kuljetukseen. 
Suoratyö Oy, Sastamala, Tra-
kinkatu 6 0400-336577.

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

Sekunda vaaleanharmaa kat-
topelti 5,50 e/m2. Sekamit-
takattopelti 4 e/ m2. FinnPelti 
050-373 3113.

Matkavene Belmar 575 CA 
-88 Yamaha 70 -88, traileri -05 
siisti ja hyväkuntoinen paketti 
p. 050-535 0944

Siirrettävä ilmastointilaite 
Puh.0500- 781136

Uutta heinää pikkupaaleissa, 
050 516 6918

Hyvä lasikuitu Lohi soutuvene 
ja jolla.Halv. 0400 634 977.

Vesikourut, tikkaat, tasot, lu-
miessteet, asennettuna tai osi-
na. Henkilönostinvuokraus 5 
kpl maalaus ym. työt. Perävau-
nu ajorampein auton tai vas-
taavan kuorman kuljetukseen. 
Suoratyö Oy, Sastamala, Tra-
kinkatu 6 0400-336 577.

Myydään uutta ja vanhaa pe-
runaa kiloittain ja säkeittäin: 
Siikli ja Ariel. Äetsän torilla pe 
9.7. klo 9-12.30, Vammalan 
Nesteen piha klo 13-17. Tuot-
taja.

Halvalla siisti as.vaunu Kafi 
vm-81. Tarjoa. 045 5763270

Hyvä, kaunis Suomi tuulilasi-
moottorivene. edull. 040 538 
0593.

Saunanovi 1900x800 lasinen 
karmit tervaleppää 044 257 
3155

Kippikärry-halkokaira-perä-
levy-heinäkärry-0400-830 447

Päältäajettava ruohonleikku-
ri, traktorimalli. Yard King. 8hv.
Hp.350e. P. 0500-917 259

Kerran käytetty trimmeri, h. 80 
€ p. 050-372 3574

Heinää pikku- ja pyöräpaalis-
sa. Huittinen. 040 543 7866.

Viiniköynnökset, koulutuk-
set, tutustumiskäynnit, jatkos-
sa muuta. Kyttälän Viinitila, Ko-
kemäki, p. 0400 990 942, www.
kyttalanviinitila.com

Hyväkuntoista, käytettyä, 
muovipinnoitettua peltiä n. 
300 m2. P. 0400 871 202

ELÄIMIÄ
Myydään 4 kpl Whippetin 
urospentuja, sirutettu ja ell.
lääk. tarkastamat. Emä ja Isä 
nähtävillä. Kuvia ja lisätietoa 
040 725 4747

OSTETAAN
Romuautot ym. metallit hyvä 
hinta, nopea nouto! 040-185 
8510.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-400 3419.

Vanhoja umpitiiliä 040 751 
3530

Ostan/otan vastaan epäkun-
toisia perämoottoreita. 041 
777 9714

Koht.hintainen vanhempi ok-
talo tai mummonmökki. 050 
407 9793

Traktori etukuormaajalla. 80-
100hv 4-veto. 044-363 9421

Ostetaan auto maks. 3000€ 
puh. 046-638 9899

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.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Asuntoauto 6h. vm. 2003. 
0400 734 388 Huittinen

 

 Yleisöltä

MaxPowerin puheenjohta-
ja Timo Kaasalainen kiinnit-
ti kirjoituksessaan 30.6. huo-
mion tärkeään asiaan liittyen 
urheiluseurojen ja -järjestö-
jen tehtävään puhtaan urhei-
lun sekä eettisen liikuntakas-
vatukseen saralla (”Tarvitaan 
ryhmä vetäjiä, jotka neuvo-
vat ja opastavat oikeille uril-
le”). Suomi osallistuu antido-
pingyhteistyöhön Unescon ja 
Maailman antidopingtoimisto 
WADA:n piirissä. Suomi on 
ratifi oinut kansainvälisen do-
pingin vastaisen sopimuksen 
1.2.2007 ja lisäksi olemme si-
toutuneet yhteistyöhön myös 
Euroopan neuvoston dopin-

gin vastaisen yleissopimuk-
sen velvoittamana. Sopimuk-
sessa on tavoitteet valtioille ja 
urheilujärjestöille antidoping-
työn kehittämiseksi. Valtion 
vastuulla on antidopingtyön 
taloudellinen tukeminen ja 
lainsäädännön kehittäminen. 
Vastaavasti urheilujärjestöil-
lä on velvoitteet kasvatuksel-
liseen ja valistukselliseen toi-
mintaan, joka juuri seurata-
solla voidaan parhaiten tuoda 
käytännön tasolle.

Valtion rahoitus ADT:lle 
on noin 1,5 miljoonaa euroa 
vuodessa. Viime vuonna teh-
tiin 2142 testiä. Vuonna 2008 
käryjä todettiin 8, eli alle 0,5 

% testatuista kilpaurheilijois-
ta. Tästä voi päätellä, että seu-
ratoiminnassa ja suomalaises-
sa kilpaurheilussa valistus on 
mennyt hyvin perille. Seura-
toimintaan taas osallistuu kan-
sallisen liikuntatutkimuksen 
mukaan jossain roolissa yli 1,5 
miljoonaa suomalaista. Se on 
valtava joukko. Ja siksi seura-
toimijoilla onkin yhteiskun-
nallisesti merkittävä rooli hy-
vinvoinnin ja eettisesti kestä-
vän urheilun puolestapuhujina. 

Marko Asell
Valtion liikunta-
neuvoston jäsen

Kansanedustaja (sd)

Timo Kaasalaiselle

1h+k 38m2, Sastamalassa, heti 
vapaa. p. 050 526 5633

Vielä 1 mökki rann.mukavuuk-
sin. 800,- loppukesä. 045 276 
3270

Kesämökki järvenrannalta 
loppukesäksi p. 0500 635 663

Vuokrataan hevoslaitumia ja 
tallipaikkoja p. 040 700 1986

2h+kk Äetsä Pehula remontoi-
tu 050-331 9093

Kalustettu yksiö Ellivuoressa 
vuokra 370 kk sis. sähkön ja ve-
ten P. 0500 836 422

Huittinen RT 2h+k+s+at 58m2 
Heti vapaa. 02-568 969 15-18

As. auto, pikkubussi, p-auto,h-
auto. MK-Auto 040-523 2226.

KT-kaksio Huittisissa. Ei eläi-
miä. Ei tupak. 040 513 6280

KT 1h+k. Huittisten keskusta 
0400 532 100.

HALUTAAN
VUOKRATA

Etsin tallipaikkaa hevoselle 
15 km:n säteellä Vammalasta. 
Hyvät ja turvalliset ratsastus-
maastot ja mahdollisesti kent-
tä. P. 040-5118135.

Pieni yksiö Huittisten/Keikyän 
alueelta. Vast.tlk. nimin. yksiö

Työssä käyvä mies haluaa 
vuokrata talviasuttavan mö-
kin vuodeksi 50 km säteeltä 
kokemäeltä. 046 849 7335

Lämmintä varastotilaa 20-40 

m2. 040 474 8401.

KIRPPUTORIT
Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 

Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 

10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 

9971. 

Kamat meille, rahat teille! Näin 

toimii Tähti-kirppis. Tuote-

hälyttimet + videovalv. Uu-

det ”äijä”paikat vain 1,-/päi-

vä. Myyntipaikkavaraukset p. 

03-5112660. Av. ark. 10-18, la-

su 11-15, Nuutilankuja 4, Vam-

mala.

L.A. Kirpputori: Hämeen-

kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 

371 3943. Tervetuloa myy-

mään, ostamaan ja viihtymään

www.lakirpputori.fi .

Kirpputori Valonpilkku Pik-

kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 

10-13. Lahjoituksia vastaanote-

taan puh. 044-511 2907.

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-

577 0841.

Antiikki- ja kirpputori av. to-

la 10-17, www.illonkirpputo-

ri.com runs. vanh. huoneka-

luja. Puh. 0500-261954. Kiin-

ni 1.-3.7.

Kirpputori/myyjäiset Nohku-

an-Tyrisevän seurantalolla Ty-

riseväntie 190 su 11.7. klo 10-

15 5,-/pöytä varaukset 050-

3662880

Vanhan Tavaran Kauppa Il-

lansuun piha-alueella Huittisis-

sa Kirpputori la 7.8. klo 10-16. 

Varaa ilmainen myyntipaikka 

040-5443385. Tervetuloa osta-

maan/myymään

Kirppis Wanha-Mari Urjalan 

keskustassa avoinna myös ma-

pe 10-16 la 10-14 5.-17.7. välin. 

Paljon kivaa p. 0400 635 663

Kirppari-iltatori Stormin puo-

din pihassa Stormint.  83 tors-

taina 8.7. klo 18-20. Paikkavar. 

4€ var. 0400-163166/Anne. 

Tervetuloa myymään ja osta-

maan! Stormin Seudun Kyläyh-

distys ja Stormin Puoti.

SEKALAISTA
Maanajot, klapinteot yms. au-

tojen ja maatalouskoneiden 

huollot ja korjaukset. 040-569 

4920 Janne Lehtimäki.

Tuulilasit, taka- ja sivulasit 

asennettuna, kaikki ajoneuvot. 

Kysy tarjous (02) 561 771 MS-

Lasikuitutarvike, Huittinen, 

www.ms-lasikuitutarvike.fi 

IVT Lämpöpumput 5 vuoden 

täystakuulla ”avaimet käteen”-

periaatteella. 044 513 3500

Edullisesti tuulilasit, myös tuu-

lilasin korjaukset, kiveniskut, 

halkeamat 1 v. takuu. Huolto-

keidas Oy, Kokemäki (02) 546 

1532. Av. ark. 8-17. 

Tiilikaton purku ja peltika-

ton asennus kustannusarvio 

044-513 5544, 513 5544, 050 

566 4776 fi rma

Timpuri töihin. Tekee mitä ha-

luu toiset mitä osaa 40v koke-

mus 045 322 8532

Kauvatsan 10. Mopokarne-

vaalit la 10.7. Kokoontumi-

nen ja toritapahtuma alkaa klo 

10 ja yhteislähtö klo 12.  Terve-

tuloa! Vapaa pääsy. Torimyyjät 

paikalla.

Roismalan pojat 50+. Ojalan 

kenttä 11.7.2010 klo 12.00 puh. 

Reijo 040-525 5311 Jouko 044-

940 5872 Tervetuloa!

Kaivinkonetöitä 14 tonnin te-

la-alustaisella koneella. Kiikoi-

nen. 050 522 5572

Minikaivuri pihatöistä 

sisätöihin. Kysy myös 

vuokrausta. Te-Ko Palvelu 

p. 044-083 5858.

HENKILÖ-
KOHTAISTA

47v fi ksu mies etsii fi ksua ja 

nättiä naisystävää nimim. 

syysunelma

ANNETAAN
Jätepuuta ja vanhoja trukkila-

voja polttopuuksi. Hae ”omasi”, 

arkisin.

WWW.ALUEVIESTI.FI  ->  ALUETORI
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Kiikoisten Purpureilla 
on koettavaa kaikille

 Köydenvetoa, karaokekilpailu ja 
sahansoiton preistaamista

Ensi lauantaina Kiikoissa vie-
tetään jälleen vanhanajan ke-
säjuhlaa, Kiikoisten Purpu-
reita. Seurantalon ja museon 
alueella voi esimerkiksi ko-
keilla sahan soittoa, jota opet-
taa Tauno Vuorenniemi. Sa-
han soittoa voi opetella Rii-
hen nurkalla kello 16-17. 
Pitäjien välisestä herruudesta 
vedetään köyttä museoalueel-
la kello 20.40. Kiikoisten Kir-
man kanssa köyttä kiristävät 
joukkueet Laviasta, Kauvat-

salta ja Putajasta. Karaoke-
pubissa kisataan Kuttupubin 
Kunkku -tittelistä alkaen kel-
lo 22.

Kello 14 alkaen alueella on 
kotieläimiä silitettävinä, kä-
sityöläisiä myymässä tuottei-
taan, wanhanajan kenttäpe-
lejä, nurkkasoittoa, tanssia ja 
laulua. Puff etista löytyy mm. 
Arton hernekeittoa, Antin 
maanmainioita muurinpoh-
japlättyjä ja perinteisiä purpu-
rimunkkeja.

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

perjantaina 9.7. Ellivuoressa
Virve Rosti, Freeman ja
Menneisyyden vangit,

liput vain 12 €. Tule rokkaamaan!

Tervetuloa, Ellivuoressa syöt nyt
hyvin ja selvästi edullisemmin!

Tutustu  À la carte -listaamme ja
uusiin edullisiin hintoihimme:
www.ellivuori.fi

ELLIVUORESSA
SYÖT NYT SELVÄSTI

EDULLISEMMIN!

heinäkuun alussa voimaan astuva arvonlisäveron
alennus siirtyy meillä sellaisenaan suoraan hintoihin,
joten nyt hyvä ruoka halpenee ihan silmissä.

Ravintolaruoan arvonlisävero laskee
1.7.  22:sta 13:een prosenttiin:

Suotta sitä enää itse kokkaat,
kun voit kipaista valmiiseen pöytään.

 
KINO     Sahakatu 2, Huittinen     

       www.kinoset.fi1-2
 Ohjelmisto ajalla
  7.-15.7.2010

Twilight-
epäilys

19:00
PE   19:00
LA-SU 17:00, 19:00
MA-TO 18:30

Reindeer-
Spotting Shrek 

ja ikuinen onni

-K18- Kesto 1h25min 8,00€   -K7/5  Kesto 1h35min 7,50€

2. viikko viim. esitykset Ensi-ilta 9.7.

-K13/11- Kesto 2h06min 8,50€

Joka päivä
19:00

7.-8.7.  KE, TO7.-15.7.

     Tervetuloa!

ANNIKA
EKLUND
SINITAIVAS

PUNKALAIDUN

7.7.Ke

Klo 20-02 • Liput 14€

www.sarkanlava.com

Loimaa

www.pappistenlava.net
Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry

Perjantaina 9.7. klo  21-1.30

Liput 11,-

            POLKKA
ennen tansseja 
klo 19-20.30 
tanssilipun 
hinnalla

TANSSI-
KURSSI

kesä10v.
Juhla-

j

TANSSI-

JANNE
TULKKI

Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI 

KÄYTTÖÖN. 
Arvonta 

        joka perjantai.

Loimaan 

Laatuauto

LKKA
sseja 
30 
n 

NNNEE
KKKKII

kesken
N AUTO
KSI 
ÖÖN. 
nta 
perjantai.

auto

Kesätarjouksessa:

Golden Cap -Siiderit
(0,33l plo) Tarjous voimassa 01.06.-31.08. 3,80 €

Puistokatu 4 38200 Sastamala Puh. 03 - 519 41
www.vammalanseurahuone.fi

Joka lauantai elävää musiikkia!
Tapani Nikkilä 

& Titanic   8€

10.07.

A la Carte -annosten
hinnat laskivat!

Ruokaile vaikka Pubin

Kesätarjouk

AAAAAAAAAAAAA llllllllllllaaaaaaaaaaaa CCCCCart
hi

Ruo

Esim. 
Pippuripihvi 
sisäfileestä 

19,50 € aurinkoisella terassilla!

Tervetuloa nauttimaan 

Toivottelee
“pikku-Enska” 

perheineen

Onnittelut
Enskalle ja Irkulle
timanttihääpäivän

johdosta!

Alueviesti

26. Vanhan kirjallisuuden 
päivät järjestettiin Sastama-
lassa viime viikonloppuna 
2.-3.7.2010. Järjestäjätaho-
jen mukaan kirjapäivät su-
juivat hienosti, sillä  kävi-
jämäärä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna selväs-
ti, ollen tänä vuonna lähes 
20  000 kävijää.

Kaikkein suosituimmak-
si ohjelmaosuudeksi muodos-
tui ”Kaihoni kallein maa” ti-
laisuus perjantaina iltapäiväl-
lä. Tilaisuudessa esitettiin Kaj 
Chydeniuksen sävellyksiä ra-
kastettuihin suomalasiin ru-
noihin. Kaj Chydenius itse 
soitti pianoa ja Ahti Paunu se-
kä Taru Nyman lauloivat. Oh-
jelman lopuksi täysi salillinen 

yleisöä osoitti suosiotaan sei-
somaan nousten.

Perjantaina Kirjahuutokaup-
pa houkutteli kirjakerääjiä kaik-
kien aikojen parhaalla tarjon-
nalla. Suurin huudettu sum-
ma oli 2 000 euroa Topeliuksen 
vuoden 1845 Finland framstäldt 
i teckningar –kirjasta.

  Lauantaina suosiota saa-
vutti seminaari, jossa käsi-
teltiin laululyriikkaa. Laulu-
jen sanoittamisessa keskuste-
livat Jussi Hakulinen, Chisu 
ja Maarit Hurmerinta. Panee-
likeskustelun vetäjänä toimi 
Parnasso lehden päätoimitta-
ja Jarmo Papinniemi.

Kirjapäivien ohjelma oli tä-
nä vuonna monipuolinen ja 
ohjelmaa oli eri-ikäisille ja eri-
laisille kävijöille. Tästä tulikin 
runsaasti kiitosta yleisöltä.

Vanhan kirjallisuuden 
päivien kävijämäärä 
kasvoi

 Monipuolinen ohjelma sai kiitosta 
 yleisöltä. Suosituin tapahtuma oli 
 Kaihoni kallein maa -konsertti.

www.alueviesti.fi 
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Maj-Leena Niemen 
taidetta Tuiskulassa

 Huittislainen harrastajataiteilija 
 Kotikolon heinäkuun taiteilijavieras

 Alueviesti

Huittislaisen Maj-Leena Nie-
men taidetta on esillä Tuis-
kulan Kotikolossa heinäkuun 
ajan. Vuonna 1928 Punkalai-
tumella syntynyt Maj-Leena 
on harrastanut aina maalausta. 
Nykyisin hän asuu Huittisten 
Pappilanniemessä. Eläkkeel-
lä taiteilija on ollut vuodesta 
1991. Maj-Leena Niemen tuo-
tannosta suurin osa on edelleen 
hänellä kotonaan, mutta maala-
uksia löytyy myös yksityisomis-
tuksesta ympäri Suomen sekä 
Ruotsista ja Japanista.

Paikallisvärein 
maalattua taidetta

Rakennuksia, asetelmia, 
henkilökuvia ja maisemia - 
siinä Maj-Leena Niemen hii-
li-, öljy-, akvarelli- sekä savi-
töiden aihepiirejä.  Lukuisten 
kurssien tuotoksena on syn-
tynyt laadukkaita taideteok-
sia kotiseudun luonnonkau-
niista maisemista. Tunnel-
mallisiin, eri vuodenaikojen 
väreissä kylpeviin asetelmiin 
taiteilija on saanut virikkei-
tä oman puutarhansa kukka-
loistosta. 



32 Keskiviikko heinäkuun 7. 2010

Hinnat voimassa to-su 8.–11.7. ja K-Plussa-tuotteet 1.8. asti, ellei toisin mainita.

995
pkt

1795
kg

Heimon

ISO GRILLI-
TUOTTEET
600–1000 g 
(16,58–9,95 kg)

LOIMU-
LOHIFILEE

Ruokamestarin 

GRILLIPIHVI
naudan ulkofi leestä  

Hartwall

JAFFAT
4 plo x 1,5 l (0,57 l) 
sis. pantit 1,60

Ilman korttia 1,79-1,95 ps (4,97-3,55 kg) Ilman korttia ja yksittäin 0,43 prk (2,15 kg) 

Ilman korttia ja yksittäin 2,25 plo (1,23 l )
sis. pantin 0,40

Valiojogurtti

MAUSTETUT 
JOGURTIT
(ei laktoositon)
200 g (1,25 kg)

Vaasan Taikaruis 100%

RUISVIIPALEET 550 g

ja RUISSÄMPYLÄT 
6 kpl/360 g (2,89-4,42 kg)

995 1990
kgkg

Voimassa 15.7. asti

100
ps

Ilman korttia 2,47 ps (6,18 kg)

159

BROILERIN
FILEEPIHVIT
500-520 g 
(7,98-7,67 kg)

399
Ilman korttia 4,99–5,29 rs (9,60–10,17 kg)

-20–24 %

-54 %
Voimassa 15.7. asti

500
4

plo

rs ps -11–18 %

Tasangon

PIKKULEIVÄT
400 g (4,98 kg) 

199
-19 %4 

prk
-41 %

Voimassa to-la 8.-10.7. Voimassa to-la 8.-10.7.

Voimassa to-la 8.-10.7.

Tuore

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 fi leetä/talous

Ruodoton

Grilliherkut Superista

059
kg

Kokonainen siemenetön

VESIMELONI
Espanja

390
rs

MANSIKKA
Suomi, 500 g/rs (7,80 kg)

299
kg

Jumbo

HERKKUSIENET
irto, Hollanti

099
ps

VARHAIS-
PERUNAT
Suomi, 1,5 kg/ps (0,66 kg)

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 9.7.  LEIVO, SUOMINEN 
Lauantai 10.7. PYYMÄKI, YLÄNE
Maanantai 12.7. PORIN LEIPÄ

675
kg

TO-LA
Lihamestarin

NAUDAN 
PAISTI-
JAUHELIHA
Suomi

890
kg

TO-LA
Lihamestarin

PORSAAN
ULKOFILE-
PIHVIT
Suomi

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

Pakastekausi on alkanut.
Joka päivä Matomäen 

makeaa mansikkaa suoraan 
tilalta vasta poimittuna!

490
kg

Lihamestarin

PORSAAN
SUIKALEPAISTI
Suomi 249

pkt
(6,23 kg)

Kivikylä

HUILUNTUHTI ja
JUUSTOTUHTI
Grillimakkarat
400 g 199

rs
(5,69 kg)

Kivikylä

PALVARIN
LIHAPYÖRYKÄT
350 g 995

kg

Kivikylä

PORSAAN
ULKOFILEPIHVI
Mar, 10 kpl, n. 1,2 kg

ALKUVIIKON TARJOUKSET MA-KE 12.7.-14.7.

1790
kg

TO-LA

SAVU-
LOHIFILE




