
Kannettava

HP 610

KKaannnnett

14,- /kkkk

Tarkemmat  
tarjousehdot  
myymälöissä.

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

Nro 30 | 28. vuosikerta | Keskiviikkona 28.7.2010 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.! 

Avoinna heinäkuussa viikonloppuisin pe-la-su 
(2.7.-1.8.) klo 12-18 tai sopimuksen mukaan

Esillä yli 400 teoksen uudistunut 
kokoelma uutta ja vanhaa taidetta 

Kahvi-tarjoilu!

Upeat teosryhmät useilta eri taiteilijoilta.
Tämän päivän asialliset hinnat, 

joista neuvotellaan tilanteen mukaan. Vapaa pääsy! 

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

Kehysalennuksen saat ostaessasi kehykset ja normaalihintaiset linssit.

Normaalihintaiset kehykset 79!-420!. Voimassa 30.7.2010 asti. Ei muita alennuksia.

 Alennukset

40–80%
Syksyn uutuuksia* jo saapunut!

*normaalihintaisia

www.alueviesti.! 

Risto Rytin katu 2, HUITTINEN, puh (02) 565 000
AVOINNA ma-pe 5.30–23, la 6.30–23, su 7.30–23 

MA-PE 7-21, LA 7-21, SU 10-21

Kotiseudun 
raaka-aineista 
Härkäpakarissa 

valmistettua 
maukasta ruokaa

TERVETULOA!

Laukut, vyöt, 
lompakot, käsineet

pe 5.30 23, la 6.30 23a p 3, 

JUUSTO-JUUSTO-
ATERIAATERIA

443030
Voimassa 29.7.–4.8. 

vain Härkäpakarin Hesburgerissa
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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

PENSASTUKI 
- Pyöreä, ø 90 cm
- á 8,50

5 KPL  35,-

á 8,50

3 KPL

5,-

AITAVERKOT
- Hitsattu 

- Pinnoitettu
- Silmäkoko 50x100mm

0,6X25M ........ 45,00 
1,0X25M ........ 65,00
1,2X25M ........ 75,00
1,5X25M ........ 89,00
1,8X25M ........ 99,00

Miesten
MAASTOPUVUT
- Maasto tai vihreä
- Koot: S-XXL Aikuisten

perus T-PAIDAT 
koot: S-XXXL

Norm. 29,95

-50%  NYT VAIN:

14,98

KONETISKI-
TABLETIT 

20KPL/PKT
4in1

1,-
JUOMALASIT10 KPL/PKT 3,- LASIPURKIT

Kannella 0,88 L 
3 KPL/PKT 2,95/PKT

MEHUSTIN 9L 

39,95

39,95
AURINKO-

TUOLI

PYLVÄSPORAKONE AWD
- 350W
- Kapasiteetti 13 mm
- Pyörimisnopeus 580-2650 rpm
- 12 kk takuu

49,95

Valitse itse Digikuvat

asiakaspäätteet
NYT MEILLÄ
Tule ja valitse!

UUSIMME KAIKKI
ASIAKASPÄÄTTEEMME

Vammalassa: Onkiniemenkatu 8 ja Hopunkatu 1
Huittisissa:    Lauttakylänkatu 15

www.keskuskuva.fi

 ! Kuorii ja puhdistaa

 ! Ihonväri normalisoituu ja kirkastuu

 ! Uudistava ja kiinteyttävä

 ! Poistaa mustapäitä ja talia 
 sekä hoitaa aknea

 ! Korjaa pigmenttivirheitä ja arpeumia

 ! Silottaa ryppyjä

 ! Jo yhden hoitokerran jälkeen iho tuntuu 
 pehmeämmältä, tasaisemmalta, puhtaammalta 
 ja säännöllisesti tehtynä iho vaikuttaa nuoremmalta. 
 Iho pysyy pehmeämpänä ja kirkkaampana.

 ! Hoito sopii erinomaisesti kiireiselle ihmiselle.

 ! Allergiavapaahoito.

59,-

Kesälläkin ihosi kaipaa hoitoa.

Tervetuloa hemmoteltavaksi! Käteistä rahaa 
anastettu Säkylässä
Kokemäen poliisiasemalle on 
ilmoitettu kolmesta Säkyläs-
sä 20.-21. heinäkuuta tapah-
tuneesta omaisuusrikokses-
ta, joissa on anastettu käteis-
tä rahaa. Rikoksista kaksi on 
tapahtunut liikekiinteistöissä 
ja yksi vapaa-ajan asunnossa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan 
mahdollisista havainnoista 
virka-aikana Kokemäen polii-
siaseman numeroon 071 8747 
555.

Rattiin nukahtaneen 
miehen auto ojaan
Poriin matkalla ollut seitse-
mänkymppinen mies nukah-
ti rattiin, minkä seuraukse-
na hänen kuljettamansa ul-
komaan kilvissä ollut ajoneu-
vo ajautui ojaan kakkostiellä 
Kokemäellä torstaiyönä kel-
lo 1.20. 

Suistuessaan tieltä ojaan 
Hurvintien ja Kangas-Laurin-
tien liittymien kohdalla auto 
kaatoi mennessään pari lii-
kennemerkkiä ja pyörähti ka-
ton kautta ympäri. Kuljettaja 
valitteli tapahtuman jälkeen 
niskaansa. Alkoholilla ei ollut 
osuutta tapahtumaan.

Ylinopeutta Mouhijär
Sastamalainen vuonna -90 
syntynyt nuori mies ajeli yli-
nopeutta 11-tiellä maanantai-
na. 100 km/h nopeusrajoitus-
alueella mies ajoi 163km/h. 
Miehelle määrättiin väliaikai-
nen ajokielto ja häntä epäil-
lään törkeästä liikennetur-
vallisuuden vaarantamisesta. 
Kuski jäi nalkkiin Mouhijär-
ven kohdalla.

Kalusteliikkeesseen 
murtauduttiin
Viime viikon torstain ja tä-
män viikon maanantain vä-
lisenä aikana on murtaudut-

POLIISIN PIIRISTÄ
tu sastamalalaiseen kaluste-
liikkeeseen ikkunan kautta. 
Vorot saivat matkaansa kak-
si kannettavaa tietokonetta, 
kassakoneesta kolikoita sekä 
muutaman akkuporakoneen. 
Tieto murrosta tuli maanan-
taina, sillä työntekijät olivat 
olleet lomalla. Tarkkaa mur-
ron ajankohtaa ei tiedetä, 
mutta poliisi kaipaa silmin-
näkijähavaintoja. 

Keikyässä 
kahvilamurto
Vastaperustettuun kahvilaan 
Sastamalan Keikyässä mur-
tauduttiin lauantain ja sun-
nuntain välisenä yönä. Sisälle 
päästiin rikkomalla takaoven 
ikkuna. Kahvilan murtohälyt-
timet kutsuivat poliisin paikal-
le noin kello 2 yöllä. 

Monta rikkomusta 
kerralla
Poliisi pysäytti Punkalaitu-
mella köröttelevän tampere-
laisen kaksikon, jota epäillään 
monesta eri rikkomuksesta. 
Listalle kuuluvat muun muas-
sa rattijuopumus, kulkuneu-
von kuljettaminen oikeudetta, 
kulkuneuvon luovuttaminen 
juopuneelle ja ajoneuvorikko-
mus. Vesilahdentiellä ajellusta 
kaksikosta vuonna -58 synty-
nyt kuski puhalsi poliisin al-
kometriin 1,65 promillen lu-
kemat. Auto oli pelkääjänpai-
kalla istuneen vuonna -68 syn-
tyneen miehen omistama.      

Autoon murtauduttu 
Sastamalassa
Perjantaina Sastamalan Ase-
makadun rautatieasemal-
la oli varkaita liikkeellä, sil-
lä parkeerattuun henkilöau-
toon murtauduttiin kello 15 ja 
16.15 välisenä aikana. Autoon 
päästiin rikkomalla ikkuna ki-
vellä. Saaliikseen rosvot saivat 
digikameran, laukun ja kak-
si reppua. 

Rattijuoppo 
ajoi perään
Keski-ikäinen mies ajoi tuh-
dissa humalassa henkilöau-
ton perään viime sunnun-
tai-iltana Säkylässä. Ratti-
juoppo ajoi Säkyläntietä Tu-
run suunnasta kohti Säkylää 
toisen henkilöauton peräs-
sä, eikä huomannut ajois-
sa edessään ajaneen aikei-
ta kääntyä vasemmalle Va-
honiementien risteyksessä. 
Rattijuoppo ajoi käänty-
vän auton perään. Henki-
lövahingoilta vältyttiin, ei-
kä autoihinkaan tullut nä-
kyviä vaurioita. Peräänajaja 
puhalsi poliisin alkometriin 
0,86mg/l, joka ylittää törke-
än rattijuopumuksen rajan. 
Miestä epäillään nyt liiken-
neturvallisuuden vaaranta-
misesta sekä törkeästä ratti-
juopumuksesta.

Teljänkadulla 
rattijuoppo
Poliisipartio pysäytti Ko-
kemäellä Teljänkadulla ul-
komaan kilvissä olleen ajo-

neuvon lauantai-iltapäivällä. 
Kuski puhalsi 2,3 promillen 
lukemat poliisin alkomet-
riin. 80-luvulla syntynyt-
tä ajajaa epäillään törkeästä 
rattijuopumuksesta ja kul-
kuneuvon kuljettamisesta 
oikeudetta.  

Hissuttelija olikin 
rattijuoppo
Liikkuvan poliisin partio ta-
voitti kiikoislaisen huolto-
aseman pihasta perjantai-
na autoilijan, joka puhal-
si alkometriin lukeman 2.14 
promillea. Autoilija oli en-
nen huoltoasemalle tuloaan 
ajanut erikoisen hiljaa kes-
kiviivan tuntumassa. Noin 
kuusikymppistä mieskuljet-
tajaa epäillään törkeästä rat-
tijuopumuksesta. 

Lavialainen kärähti 
ratsiassa 
Keski-ikäisen lavialaismie-
hen kuljettama henkilöauto 
pysäytettiin poliisin ratsias-
sa Keskustiellä viime viikon 
torstaina. Miestä epäillään 

rattijuopumuksesta alko-
metrin näytettyä 1,2 promil-
lea. Miehellä ei myöskään 
ollut ajo-oikeutta. 

Ulosajo kissan takia
Säkyläläinen keski-ikäinen 
mies loukkaantui henkilö-
auton ulosajossa Köyliössä 
Kattilankorventiellä viime 
viikon torstaina. Mies väisti 
tielle juossutta kissaa ja väis-
töliikkeen seurauksena auto 
ajautui oikealle puolelle tie-
tä ojaan lähellä Hyrrätien 
risteystä. Auto pyörähti ka-
ton kautta ympäri ja vauri-
oitui kauttaaltaan. Kuljetta-
ja vietiin ambulanssilla lää-
kärin tarkastettavaksi. 

Porilainen jäi 
nalkkiin Kokemäellä
Poliisi pysäytti Kokemä-
en Kauvatsantiellä torstaina 
henkilöauton, jota kuljetta-
nut keski-ikäinen porilais-
mies puhalsi 1,69 promil-
lea alkometriin. Kuljettajal-
la ei myöskään ollut voimas-
sa olevaa ajo-oikeutta.
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KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 30.7.  Heinon Leipomo 9-17
LA 31.7.  Pyymäen Leipomo 9-15
  Arla Ingmanin tuote-esittely 

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%)

Atria GRILLISALAATIT
380 g
• hedelmäinen
• sinappinen

Pouttu 
maustettu 
GRILLIKYLKI

Tuore 
suomalainen 
KIRJOLOHI
• kokonainen

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

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

www.saastomarket.co

Säästömarketin Säästömarketin 
kesäiset tarjouksetkesäiset tarjoukset  

28.7.-3.8.201028.7.-3.8.2010

Valio
VIILIKSET
200 g

Julkaisu 28.7.!

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

Tarjoukset ovat voimassa 28.7.–3.8.2010 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

Atria marinoitu
BROILERIN 
PAISTILEIKE
700 g

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 30.7.  Arin kalatuote 9-17, Pyymäen Leipomo 9-16,
  Atria-kokki Kimmo Vahtera maistattaa 
  Atrian tuotteita Häijäässä 10–17
LA 31.7.  Arin kalatuote 9-15, Linkosuo 9-15, 
MA 2.8.  Porin Leipä

099
pss
(2,83 kg)

Knorr 
PUSSIKEITOT
37-86 g
• monta 
   eri makua

Taffel Chips
PERUNALASTU
350 g
• sileä

150
2 pss
(8,72-
20,27  kg)
yks. 1,04

Olvi III-OLUT
24 x 0,33l

1990
pack
 (2,04 l)

VIP Pisara 
KIVENNÄIS-
VESI
1,5 l
• original
• lemon

099
plo
(0,39 l)
sis. pantin 0,40

1990
kpl

Pineline auton
PAINEPESU-
AINE 5 l

JÄTESANKO-
VAUNU
• koko L
• 2 sankoa
• 260 mm

TUHKAIMURI
• 18 l
• 1000 W
• takuu 12 kk

990
kpl
(1,98 l) 

3590
kpl
norm. 44,90

E-Max AUTO DVD-SOITIN
• Video-, USB- ja 
   SD-liitännät
• Kaukosäädin
• Takuu 12 kk

YSTÄVÄN-
PÄIVÄ-DVD

7900
kpl 

1690
kpl 

Tarjous voimassa 17.2.2010 alkaen

Alkaen TO

ERÄ

300
2 rs
(3,95 kg)
yks. 1,89

499
kg
norm. 6,50

599
kg399

rs
(5,70 kg)
norm. 5,49

sis. pantin 3,60

Tuulimyllyn Puhaltajat maailmannäyttelyssä Kiinassa

Lái zi Shànghai de wèn hòu! 
 ! Eli suomeksi: Terveisiä Shanghaista! 

 "Sonja Leván, Emma 
Levander, Liina Niittymaa

Nuoret puhaltajat villitsivät 
kiinalaiset Shanghain Expo 
2010 –maailmannäyttelyssä. 
Kahdeksan konserttia neljä-
nä päivänä 37 asteen heltees-
sä puristi hien pintaan, mutta 
orkesteri liekehti ulkolavalla. 
Tiistaiaamuna 29.6. Säkylän 
raitilla saattoi nähdä liki 120 
hengen railakkaan bussiseu-
rueen.  Tuulimyllyn Puhalta-
jat huoltajineen ja tulkkeineen 
olivat lähdössä kauan odote-
tulle taipaleelle riisin ja Maon 
luvattuun maahan, Kiinaan. 
Matkamme päämäärä oli 
Shanghain maailmannäyt-
tely Expo 2010, jossa esiin-
nyimme peräti neljänä päivä-
nä. Kiinalaisen yleisön innos-
tuksen pystyi aistimaan lavalle 

asti, kun suomalaisten puhal-
linorkesterikappaleiden säve-
let raikuivat miljoonakaupun-
gin illassa. 

Kaikki aika ei kuitenkaan 
mennyt soittamiseen, vaan 
ehdimme myös tutustua maa-
ilmannäyttelyn paviljonkei-
hin. Onneksi meillä oli esiin-
tyjäpassit, joilla pääsimme 
useiden tuntien jonojen ohi, 
sillä seisoskeleminen 37 as-
teen helteessä ja turkkilaisen 
saunan kosteudessa olisi ol-
lut tuskallista. Hienoimpia ra-
kennelmia olivat isäntämaa 
Kiinan, Saudi-Arabian ja Is-
lannin paviljongit, sekä tietys-
ti Suomen upea Kirnu. 

Kahden viikon matkan ai-
kana näimme muutakin kuin 
Expo-aluetta; temppelit, mo-
nenlaiset puutarhat ja perin-
nekylät sekä pilvenpiirtäjät 

tulivat tutuiksi. Kiinalainen 
matkatoimistomme oli järjes-
tänyt meille paljon ohjelmaa, 
joten pääsimme lisäksi tutus-
tumaan muun muassa helmi- 
ja silkkitehtaisiin. 

Riisiä ja 
liikenneruuhkia
Yli 20 miljoonan asukkaan 
Shanghai hämmensi ja lu-
mosi meidät suomalaiset. Lii-
kenneruuhkat, sähkömopot 
ja moneen tasoon rakennetut 
moottoritiet ovat siellä arki-
päivää. Ihmisiä tuntui olevan 
aina kaikkialla!

Kiinalainen ruokakulttuu-
ri eroaa huomattavasti suo-
malaisesta. Tapana on tilata 
pöydän ruokailijoille yhtei-
siä annoksia, joista kukin ot-
taa sitten omalle lautaselleen. 
Shanghailaiseen keittiöön 

kuuluvat makeat kastikkeet, 
merenelävät ja tietysti riisi. Jo-
pa pelätty puikoilla syöminen 
alkoi parin päivän harjoittelun 
jälkeen sujua. 

Matkaseurueeseemme teki 
erityisen vaikutuksen paikal-
listen ihmisten ystävällisyys 
ja välittömyys. Lähes jokai-
nen soittaja päätyi kiinalaisten 
perhealbumeihin, kun kiina-
laiset halusivat ikuistaa itsen-
sä länsimaisten kummajaisten 
kanssa. Varsinkin parimetri-
set Timo Hiljanen ja Petteri 
Mäntyranta saivat osakseen 
paljon ihmetystä. 

Hieno päätös 
yhteiselle matkalle
Ison porukkamme yhteis-
henki oli tiivis koko matkan 
ajan. Järjestimme muun mu-
assa hotellilla suuren muo-
tinäytöksen Kiinassa teete-
tyistä ja ostetuista vaatteis-
ta sekä kilpailun neljän bus-
siryhmämme välille. 

Matkamme oli myös si-
käli ikimuistoinen, että pit-
käaikainen ja pidetty kapel-
limestarimme Jouni Aura-
mo johti viimeisen keikkan-
sa Tuulimyllyn Puhaltajien 
kanssa maailmannäyttelys-
sä. 

Seuraava EXPO järjes-
tetään Milanossa vuonna 
2015. Orkesterimme on nyt 
kolunnut jo kahdet maail-
mannäyttelyt, Hannoverissa 
vuonna 2000 ja Shanghais-
sa tänä kesänä. Toivottavas-
ti kolmaskin yhteinen mat-
ka tulee joskus vielä toteu-
tumaan!Svengijengi viihdytti jonottajia Suomen kirnun edessä. Kuva Kimmo Varjoranta.
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www.alueviesti.fi 
ISSN 1236-0619
Sanomalehtien 
Liitto ry:n jäsen

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

Ilmoitukset 
maanantaihin 

klo 14 
mennessä.

Aluetori-ilmoituk-
set, järjestöpalstat 

ja seurakunta-
tiedot ma klo 12 

mennessä.

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

Toimitus ! konttori ! myynti 
" 010 229 0400 fax 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 
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010 229 0411
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Virtanen
010 229 0417
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010 229 0418

Ilmoitukset 010 229 0400 ilmoitukset@alueviesti.fi 

Sähköpostit
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ilmoitukset@alueviesti.fi 
Toimituksen aineisto: 
toimitus@alueviesti.fi 

Toimittajien ja myynnin sähköpostit
etunimi.sukunimi@alueviesti.fi 
Seurakuntatiedot: 
seurakunnat@alueviesti.fi 
Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 
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Tekstisivut 1,10/pmm
- väri-ilmoitus 1,30/pmm
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Pääkirjoitus 28.7.2010

JSN

Pääkirjoitus 28.7.2010 Rolandin torvi soi ja lumosi
 ! Keskiaikaisen musiikin yhtye Oliphantin soitanta viihdytti 

 liki 400 ihmistä Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa

 "Minna Isotalo

Kansainvälinen vanhan musii-
kin festivaali Sastamala Gregoria-
na tarjoili musiikillisesti hersyvää 
herkkua Oliphant-yhtyeen lop-
puunmyydyssä konsertissa Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkossa maa-
nantaina. Esiintymispaikka saa kii-
tosta yhtyeessä ! ideliä ja vetorum-
pettia soittavalta, mezzosopraano 
Eira Karlsonilta. ”Kun arkkiteh-
tuuri, kuvataide ja musiikki koh-
taavat, on esityksessä aina oman-
laisensa vire.” Kuutti Lavosen ja 
Osmo Rauhalan moderni kirk-
kotaide on tavoittanut Karlsonin 
mielestä jotain niin ajatonta, et-
tä se elää sopusointuisesti rinnak-
kain myös saksalaisen musiikin sy-
dänäänten kanssa.

Raivoisa Ronald
Keskiaikaisessa musiikissa Eira 
Karlsonia viehättää improvisatori-
suus, joka modernista taidemusii-
kista usein puuttuu. ”Soitinvalikoi-
ma on tietysti ihan omanlaisensa, 
sellaisia persoonallisia ääniä ei voi 
vastustaa. Sävellykset ovat tulkin-
nanvaraisia, ne antavat soittajal-
le mahdollisuuksia soittoon, jos-
sa vain oma mielikuvitus on ra-
jana.” Into mielikuvitukselliseen 
soittantaan ja rakkaus keskiaikai-
seen musiikkiin ajoi Oliphantin jä-
senet aikoinaan yhteen. Suomessa 
piirit ovat Karlsonin mukaan niin 
pienet, ettei sattumalla juuri ollut 
osuutta yhtyeen syntyyn. 

Nimensä keskiaikaisen musiikin 
yhtye Oliphant on saanut Ranskan 
kansalliseepoksen sankarin, krei-
vi Rolandin kuuluisan torven mu-
kaan. Rolandin laulu -runoelmassa 
petoksen kohteeksi joutunut nimi-
henkilö kutsuu torvellaan Olifan-
tilla avukseen keisarin, joka kostaa 
hänen puolestaan. Oliphant-nimi 
muistuttaa yhtyeen musiikillises-
ta alkutaipaleesta. ”Lähdimme ai-
koinaan liikkeelle juuri varhaisesta 
ranskalaisesta keskiaikaisesta mu-
siikista. Nimivalinta on luonteva, 
sillä Rolandin laulun varhaisin ver-
sio on ajoitettu vuosiin 1140-1170”, 
kertoo Eira Karlson. 

Keskiaikaiset neidot keskiaikaisessa miljöössä? Eira 
Karlson ja Uli Kontu-Korhonen.

Janek Öller ja Leif Karlson olivat hyvillä mielin onnistuneet 
konsertin jälkeen.

Sydän, murru!
Oliphantin improvisatorinen ja 
värikäs musisointi vei konsert-
tiyleisön aikamatkalle saksalai-
sen keskiaikaisen musiikin sii-
vittämänä. Konsertissa kuultujen 
minnelaulujen tekstit kertovat 
rakkaudesta, ihastumisesta, kai-
pauksesta, kumppanin valinnasta 
ja siinä sivussa tavallisista arkisis-
ta toimista. ”Kirkollisessa musii-
kissa on yllättävän paljon erootti-
sia viittauksia. Härskeimmät lau-
lut eivät välttämättä sovi kirkossa 
esitettäviksi, joten muuntelemme 
konserttikokonaisuutta esiinty-
mispaikan mukaan”, paljastaa Ei-
ra Karlson laulutekstien sisällöstä. 
Pyhän Olavin kirkossa kuultujen 
kappaleiden sanoituksissa kiin-
nittää huomiota Gret-niminen 
nainen. Karlson sanoo säveltäji-
en omakohtaisen historian tule-
van kappaleista läpi, lähelle tulkit-
sijaa. Säveltäjä Oswald von Wol-
kenstein lienee siis ollut palavasti 
rakastunut Gretiinsä. 

Oliphantissa soittavat Eira 
Karlsonin lisäksi hänen isänsä, 
Leif Karlson, jonka soitinreper-
tuaariin kuuluvat muun muas-
sa luuttu, citole, sinfonia, lyömä-
soittimet ja kellot. Janek Öllerin
toimesta kirkkotila täyttyi nokka-
huilun, säkkipillin ja pommerin 
sävelistä. Laulusta sekä dulcime-
rin soitosta vastasi sopraano Uli 
Kontu-Korhonen. 

Laulujen tunnelmat vaihteli-
vat surullisen kaihoisasta leikki-
mieliseen iloitteluun. Janek Ölle-
rin nokkahuiluista esiin taikomat 
äänet olivat ajoittain kuin perho-
sen lentoa, kevyttä ja ennalta-ar-
vaamattomilta vaikuttavia, mutta 
samanaikaisesti hallittuja koko-
naisuuden osia. Uli Kontu-Kor-
hosen laulutaiteen lisäksi yleisöä 
ihastuttivat Kontu-Korhosen ja 
Eira Karlsonin kaksiäänisesti esit-
tämät kappaleet. 

Keskiaikayhtye Oliphantin kon-
sertti Herz prich! - Sydän murru! 
kuullaan YLE Radio 1:ssä torstai-
na klo 19.03.

Työvoimailoja 
sekä -suruja

Työllisyyskatsaukset kesäkuulta näyttävät jäl-
leen, että moni alueemme kunta niin Sata-
kunnassa kuin Pirkanmaallakin voi näissä 

yhteyksissä esiintyä edukseen. Hienoa.

Pirkanmaan seutukunnista alhaisin työttömyysas-
te oli Sastamalan ja Punkalaitumen muodostamal-
la Lounais-Pirkanmaalla. Täällä työttömyysaste oli 
7,4 prosenttia, kun korkeimmillaan se oli Tampe-
reen seutukunnassa, tasan 13. 

Satakunnan alhaisimmat työttömyysasteet olivat 
puolestaan Säkylässä (5,8), Eurassa (6,7), Köyliös-
sä (7,0) ja Huittisissa (8,1). Satakunnassa huidel-
laan korkeimmillaan Siikaisissa (14), Kankaanpääs-
sä (13,5) ja Porissa (12,7). 

Pirkanmaalta kerrotaan, että kuluvana vuonna työt-
tömyyden kasvu on taittunut ja kääntynyt laskuun 
edellisvuoteen nähden. Mutta eipä unohdeta sitä, 
että työttömyys on edelleen korkealla tasolla.

Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla edelleen koko 
maata heikompi. Vuoden takaiseen nähden työttö-
mien työnhakijoiden määrä kasvoi kaksi prosenttia. 
Pirkanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 
prosenttia ja koko maassa 10 prosenttia.  

Erityisenä huolenaiheena voi pitää sitä, että nuorten 
työttömien määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun 
jo syksyllä 2008. Myös pitkäaikais- ja yli 50-vuotiai-
den työttömien työnhakijoiden määrät ovat käänty-
neet selvään kasvuun. Työvoiman kysyntä on samal-
la pysynyt jotakuinkin ennallaan, mihin tuoreinkin 
ELY-keskuksen katsaus Pirkanmaalta viittaa. 

Hannu Virtanen

Sastamalassa 
ei ole syrjäkulmia

Reijo Alatörmälle 
vihdanteon SM

Tervamäen koulu
kansan puheissa

”Sastamalalla on ollut hyvä al-
ku. Isompia uhkakuvia ei ole, 
vaikkakin taloustaantuma tuli 
tilaamatta heti uuden kaupun-
gin alkumetreille”, arvioi val-
tuutettu ja kaupunginhallituk-
sen jäsen Päivi Pelttari.
Sivu 13

Reijo Alatörmä taitaa vihdan-
teon. Hän on lajin tuore Suo-
men mestari, joksi hänet leivot-
tiin Ikaalisissa 17. heinäkuuta 
järjestetyssä mittelössä. Viime-
vuotinen hopea kirkastui nyt 
kullaksi ja mestaruus tuli Rei-
jon menestymisen myötä Sas-
tamalaan. Sivu 12

Mouhijärveläiset pääsivät vuosittai-
seen tapaan perjantaitorilla esittä-
mään mielipiteitään ja kysymyksiään 
suoraan kaupungin päättäjille. Vaikka 
pientä närää kuntaliitoksesta ja kou-
lunlakkauttamisista olikin ilmassa, 
myöntävät mouhijärveläiset olevansa 
kuitenkin melko lailla tyytyväistä po-
rukkaa. Sivu 17



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.

Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen

Jakelu postin välityksellä yli 30.000 talouteen • Myös noutopisteistä
Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä 

Tutustu Tutustu 
uudistuneeseen uudistuneeseen 
näköislehteennäköislehteen

www.alueviesti.fi 

www.apuavaihdevuosiin.!

KORPELA PAPER KY

Kheopsin Pyramidi Jellona WC-paperista

Kheopsin Pyramidi Jellona WC-paperistaKokemäelle rakennetaan
Kokemäelle rakennetaan

Pyramidin isäntänä ja showhengen ylläpitäjänä toimii Janne Kataja

Pyramidin 
ll

4-kertainen olympiavoittaja Lasse Viren avaa pyramidin yleisölle lauantaina 31.7. klo 14.00

Emäntä on kaunis Kleopatra 
alias pitsimissi Johanna Alitalo

Piha-alueen musiikista vastaa Esa Puutio

Toteutus halutaan ikuistaa 
Guinnessin ennätystenkirjaan.

Paperitehdas Korpela Paperin tuotteita voi ostaa edullisesti paikan päältä.

Sastamalan ja Punkalaitumen 
työttömyys maakunnan alhaisimpia 

 ! Työttömyyden kasvu taittui Pirkanmaalla  
 "Hannu Virtanen

Kesäkuun lopussa työttömyys-
aste oli Pirkanmaan seutu-
kunnista alhaisin Sastamalan 
ja Punkalaitumen muodosta-
malla Lounais-Pirkanmaal-
la, jossa työttömyysaste oli 7,4 
prosenttia. Korkeimmillaan as-
te oli Etelä-Pirkanmaalla (12,7) 
ja Tampereen seutukunnas-
sa (13). 

Kunnista alhaisin työttö-
myysaste oli Punkalaitumel-
la (6,9), Sastamalassa  (7,5 ) ja 
Ikaalisissa (7,7) sekä korkein 
Tampereella (15), Urjalassa 
(13,3) ja Valkeakoskella (13,4).

Luvut kertoo Pirkanmaan 
ELY-keskuksen työllisyyskat-
saus.

Työttömyys edelleen 
korkealla tasolla
Kuluvana vuonna työttömyy-
den kasvu on taittunut ja kään-
tynyt laskuun edellisvuoteen 
nähden. Työttömyys on kui-
tenkin edelleen korkealla ta-
solla.

Kesäkuun lopussa Pirkan-
maan TE–toimistoissa oli 29 
457 työtöntä työnhakijaa lo-
mautetut mukaan lukien. Edel-

lisvuoden kesäkuusta työttö-
mien työnhakijoiden mää-
rä nousi 609:llä. Lomautettuja 
työttömistä työnhakijoista oli 
1 987, mikä on 1 369 (40,8 %) 
vähemmän kuin edellisvuoden 
kesäkuussa. 

Työllisyystilanne oli Pir-
kanmaalla edelleen koko maa-
ta heikompi kesäkuun lopussa. 
Vuoden takaiseen tilanteeseen 
verrattuna työttömien työnha-
kijoiden määrä kasvoi Pirkan-
maalla kaksi prosenttia ja oli 
koko maassa edellisvuoden ta-
solla. Pirkanmaalla työttömien 
osuus työvoimasta oli 11,5 pro-
senttia ja koko maassa 10 pro-
senttia.  

Työttömyys kasvoi edelleen 
voimakkaimmin metalliteolli-
suudessa. Nuorten työttömien 
työnhakijoiden määrä kääntyi 
voimakkaaseen kasvuun syk-
syllä 2008. Myös pitkäaikais- 
ja yli 50-vuotiaiden työttömi-
en työnhakijoiden määrät ovat 
kääntyneet selvään kasvuun.

Työvoiman kysyntä 
ennallaan
Avoimia työpaikkoja oli Pir-
kanmaan TE–toimistoissa ke-
säkuun lopussa 1 323, mikä 

on 1,3 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuoden vastaava-
na ajankohtana. Kesäkuun ai-
kana oli avoinna kaikkiaan 4 
207 työpaikkaa. 

Kuukauden aikana täyt-
tyi 2 896 työpaikkaa, joista 
764 eli 18,2 prosenttia työ- ja 
elinkeinotoimistojen hakijoil-
la. Kesäkuussa eniten avoimia 
työpaikkoja oli kaupallisessa 
työssä (378), terveydenhuol-
to ja sosiaalialan työssä (200) 
ja palvelutyössä (241). 

Edellisvuoden kesäkuuhun 
verrattuna  avointen työpaik-
kojen määrä lisääntyi voimak-
kaimmin hallinto- ja toimis-
totyössä (22) sekä kuljetus- ja 
liikennetyössä (22). Avoimia 
työpaikkoja oli viime vuoden 
kesäkuuhun verrattuna  vä-
hemmän palvelutyössä (47) 
sekä teknisen, luonnontieteel-
lisen, yhteiskuntatieteellisen ja  
taiteellisen työn alalla (23).

Parempi vuosi 
Satakunnassa
Työttömien työnhakijoiden 
määrä kääntyi laskuun vuo-
den takaisesta yli puolessa Sa-
takunnan kunnista. Työttö-
myysaste jäi alle kymmenen 

prosentin kahdeksan kunnan 
alueella. 

Alhaisimmat työttömyys-
asteet olivat Säkylässä (5,8), 
Eurassa (6,7), Köyliössä (7,0), 
Huittisissa (8,1) ja Honkajoel-
la (8,2). Korkeimmat työttö-
myysasteet olivat Siikaisissa 
(14,0), Kankaanpäässä (13,5), 
Porissa  (12,7) ja Pomarkus-
sa (12,5).       

Satakunnassa oli kesäkuun 
lopussa työttömiä työnhaki-
joita liki 11 900, mikä on lä-
hes 800 enemmän kuin kuu-
kausi sitten. Lisäys johtuu ke-
säkuukausille tyypillisestä 
kausivaihtelusta. 

Lomautettuna oli 850 hen-
keä, mikä on runsaat 100 vä-
hemmän kuin viime kuussa. 
Työttömien osuus työvoimas-
ta oli 10,5 prosenttia.    

Työttömiä työnhakijoita 
oli 150 vähemmän kuin vuo-
si sitten. Myös lomautettujen 
määrä oli pudonnut vuodes-
sa liki 500:lla. Työttömyys on 
laskenut jatkuvasti ja nyt Sa-
takunnassa on jo alitettu vii-
mevuotinen taso. Satakun-
nassa työttömiä oli 1,2 pro-
senttia vähemmän kuin vuo-
si sitten. 

Helsinki-Forssa-Pori 
-radan uskotaan toteutuvan

 ! Seppälä Kokemäen edustaja neuvottelukunnassa
"Hannu Virtanen

Helsinki-Forssa-Pori -liiken-
nekäytävän kehittämistä tu-
kemaan perustetaan neuvot-
telukunta. Kokemäen kaupun-
ginhallitus nimesi maanantai-
na neuvottelukuntaan omaksi 
edustajakseen puheenjohtaja 
Juhani Seppälä. Neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana toi-
mii tänä ja ensi vuonna minis-
teri Sirkka-Liisa Anttila.

Liikennekäytävän kehittä-
misessä lähtökohtana on, että 
Helsinki-Forssa-Pori -rata to-
teutuu pitkällä aikavälillä ja et-
tä sen toteutumisen edellytyk-
siä lähdetään vahvistamaan 
osapuolten yhteisin toimen-
pitein. Alueen liikenneyhte-
yksiä kehitetään aluksi nykyi-
seltä pohjalta, jolloin 2010-lu-
vulla keskeisiä ovat valtatien 2 
kehittäminen ja Pori-Tampere 
-radan parantaminen.

Neuvottelukunta kokoon-
tuu 1-2 kertaa vuodessa se-
minaariluonteiseen kokouk-
seen. Neuvottelukunnan asi-
oiden valmistelusta vastaavat 
maakuntien liitot keskinäi-
sen sopimuksensa mukaises-
ti. Vuosina 2010 ja 2011 val-
misteluvastuu on Hämeen 
liitolla. Ensimmäinen ko-
kous on lokakuussa edus-
kunnassa.

Kokemäen kaupunki 
säästi sähkössä
"Alueviesti

Kokemäen kaupunki on on-
nistunut säästämään säh-
köä. Kuluvan vuoden al-
kupuol i skol la  suur im-

m i ss a  s ä h kön ku lutu s -
kohteissa on sähköyhtiön 
ilmoituksen mukaan syn-
tynyt säästöä suunnilleen 
kuusi prosenttia eli noin 
6 500 euroa.

Kokemäen kaupunki laati 
yhteistyössä Kokemäen Säh-
kö Oy:n kanssa viime vuoden 
loppupuolella sähkönkäytön 
säästöohjelman. 
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Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 9-14
Puh. 0201 211 760 *

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

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

19,-

elämäsi DIILI

Mikrotex-kangas

199,-(398,-)HULLUN
HALPA!

Ella jenkkisänky 160 x 200 cm.
Mikrotex-kangas, valkoinen, sis. jalat 199,- (398,-).
Petauspatjat myydään erikseen. Kuvan Nella jenkkisänky 
160 x 200 cm, bonneljousitus. Sis. jalat 299,- (598,-). 
Petauspatjat myydään erikseen.

50- %

  PÄIVÄÄ!
VÄHINTÄÄNALE 20- %

90- %jopa

59,-(109,-)

Tuoli. 

Pöytä 135 x 90 cm 

India ruokapöytä. 
Pöytä 175 x 90 cm 249,- (319,-). 

189,-

249,-

KAUPAN PÄÄLLE:
JÄTTIVARJO+PEHMUSTEET

ARVO 160,-

Serenity pöytä 
+ 4 tuolia.
Pöytä 110 cm.

Esim.

Focus
MODUL Collection

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

50- %
ovh 
hinnoista

jopa

KAIKKI PALASOHVAT
HURJAAN ALE-HINTAAN!

249,-(498,-)

Rakenna mieleisesi kokonaisuus

useista modulivaihtoehdoista!

Satoja kangas-/nahkavaihtoehtoja!995,-
Alk. Nanna-kankaalla, 
pun. 2+kulma+2 

Domino kulmasohva.
Alk. Nanna-kankaalla, pun. 2+kulma+2  995,- 
Tec-kankaalla 2+k+2 1595,-. 2+k+3 Nanna-kankaalla, pun. alk. 1195,-
2+k+3 Wanda-kankaalla 1495,-. Kuvassa 2+k+3 Tec-kankaalla 1795,-. 
Saatavana useilla kankailla sekä laadukkailla italialaisilla nahoilla.
Satoja eri värivaihtoehtoja! Koristetyynyt myydään erikseen.

Domino sohvissa valittavinasi kaksi istuinkovuutta 
medium tai hard.
Sohvasssa massiivipuurunko ja 10 v. runkotakuu.

Tunnelmallinen Ainola-sarja 
vain Maskusta!

AINOLA
-kansituoli 159,-

149,-
alk.

KAASUGRILLIT
BBQ
BARBEQUE BY MASKU

MASKUSSA
LAAJA VALIKOIMA 
KAASUGRILLEJÄ!

(Tehtaan tarjoama lisäetu ei koske aikaisemmin tehtyjä kauppoja.)KAIKKI SOHVAT

299,-(449,-)

33- %

Fresita kulmadivaani.
Lev. 206 cm, divaanin syv. 150 cm. Texas-kangas, 
väri terra/viininpun. 299,-,  
Kuvan Nubucsand ruskea kangas/tummanruskea 
Texas kangas + 100,-. Toimitusmyynti.

Fresita rahi.
40 x 44 x 39 cm.

LAADUKAS SERENITY
-SARJA MASKUSTA!

3

SUURSUOSIKKI
LISÄERÄN 

ENNAKKOMYYNTI!
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.! 

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 1.8. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Myllymäki, Paavi-
lainen, Koikkalainen. Kon! r-
maatiomessu, Tyrvään kirkko 
klo 13, Margit Nyman, Airas-
Laitila, Rajalampi. Iltahartaus, 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 
klo 18, Keijo Rainerma
Kokoonnumme yhteen
Ke 28.7. Vihattulan diakonia-
piiri Hukkalan majalla Vihat-
tulanniemessä klo 18
La 31.7. Toripappi, Vammalan 
tori klo 9-10.30, Järventaus
Ma 2.8. Tapaa Pyhän Olavin 
talkoolaisia ja talkoolaisten ta-
rinan tallentaja! Talkoolaisia 
klo 16-19 tavattavissa kirkolla. 
Klo 18.30 haastattelussa kirk-
kotyömaan työnjohtajat Esko 
Kangasniemi ja Veikko Niuk-
kanen. Tavattavissa ja kirjojaan 
signeeraamassa myös Pirjo Sil-
veri. Myynnissä muurinpohja-
lettuja ja kahvia. Säästä luon-
toa - ota oma lautanen ja mu-
ki mukaan. Illan päätteeksi il-
tahartaus

Karkun kappeliseurakunta
Pe 30.7. Sastamala Gregoriana 
– Mestarikurssin päätöskon-
sertti, Sastamalan Pyhän Ma-
rian kirkko klo 19
Su 1.8. Messu, Sastamalan Py-
hän Marian kirkko klo 10, 
Jaakko Topi, Risto Topi, Juha 
Pirkkanen, Kurki-Suontausta 
sukuyhdistys osallistuu mes-
suun. Seurat, Toronnokalla Ir-
ma ja Matti Pentin kesämökil-

Kuolleita

!"uvauutisi#
Kati Mustajoki ja Janne 

Honkala Ulvilasta ovat saa-
neet poikavauvan 10.7.2010 

Porissa.

lä (Kiivettäväntietä " km, uu-
si tie oikealle) klo 15, Markus 
Malmivaara, Ylimys
To 5.8. Soli Deo Gloria –mu-
siikkileirin musisointia Har-
sun pihapiirissä (Maakunnan-
tie 17) klo 19

Keikyän 
kappeliseurakunta

Su 1.8. Kesäseurat, rukous-
huone (Vakintie) klo 14, Han-
nu Perko
Ti 3.8. Lauluilta, Keikyän ky-
läseuran ranta klo 18, kahvit ja 
makkaranpaistoa

Kiikan kappeliseurakunta
Su 1.8. Messu, Kiikan kirkko 
klo 18, Paavilainen, Mattila A
Ke 4.8. Pihaseurat, Pirkko ja 
Risto Kerolla (Mäki-Setäläntie 
51) klo 18.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 28.7. Gospel-konsertti, 
Mouhijärven srk-koti, Mari-
anne Fontaine laulu, Lasse Ra-
jalampi harmonikka, väliajal-
la kahvit
Su 1.8. Messu, Mouhijärven 
kirkko klo 10, Tenkanen, Ra-
jalampi.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 29.7. Ulkoilupäivä Heikki-
lässä klo 12.30. Tule ulkoiluka-
veriksi! Lisätiedot diakoni 050 
3149 043
Nuoret ja nuoret aikuiset
Ke 4.8. Höntsäilyfutista Kaali-
saaren kentällä klo 19.30.

KASTETTU:
Richard Henrik Allan Linde-
man, Jonna Elli Kyllikki Läh-
de Keikyä, Ira Juuli Elviira Fri-
man Suodenniemi, Klaara Gö-
ritz Sveitsi

AVIOLIITTOON VIHITTY:
Markus Mikael Ylimäki ja Kai-
sa Katinka Kinnari, Ari-Mat-
ti Haapaniemi ja Heli Hanne-
le Peuraniemi, Ari-Pekka Ola-
vi Vuorinen ja Kati Marja Eve-
liina Kulmala, Jaakko Heikki 
Tuomola ja Marja Elina Tuo-
minen, Mikko Jari Juhani Koi-
vula Karkku ja Anna-Katariina 
Jaakkola Karkku, Matti Kalevo 
Pajamäki Mouhijärvi ja Petra 

Johanna Tuomola Mouhijärvi, 
Teemu Kalervo Kumpulainen 
Espoo Leppävaaran srk ja Jan-
ni Marleena Aittomäki Espoo 
Leppävaaran srk

KUOLLUT:
Katri Julia Bäckman 101 v, El-
sa Esteri Perkiö 97 v, Meeri An-
na Ilona Kallio 91 v Mouhijär-
vi, Erkki Tapio Lehtinen 88 v 
Kiikka, Yrjö Olavi Punto 86 v, 
Tarmo Aatos Olavi Hyssi 86 v 
Keikyä, Maire Helena Vataja 68 
v Mouhijärvi

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA
www.sastamala.svk.! 

To 29.7. klo 18 Hyvän sano-
man ilta Lyyli ja Simo Hieta-
sella, Räätälintie 5, Äetsä, Ka-
ri Härkönen, rukouspalvelua, 
tarjoilua. 
Su 1.8. klo 18 Jumalan koh-
taamisen ilta, kastejuhla, 
HPE, Kari Härkönen ( 0400- 
958776).
Ti 3.8. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen. 
Kirpputori Valonpilkku, Pik-
kusuonkatu 5 A, avoinna ti- pe 
klo 10- 17 ja la klo 10- 13 (044- 
5112907).
To 5.8. klo 19 Seurat Lavian 
Pietilässä, Printuntie 1. Här-
könen.

SLEY VAMMALA
Su 1.8. klo 11.00 messu Kar-
kun ev. opistolla. Toimittaa Ja-
ri Rankinen ja Markus Malmi-
vaara. Pyhäkoulu, kahvit.
Ma 2.8. klo 18.00 Kannelmies-
ten harjoitus Luther-talossa.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

La 31.7. klo 19 Kohtaaminen 
Leirikartanossa. Yhteislähtö 
rukoushuoneelta klo 18.30. 
Su 1.8. klo 11 ehtoolliskokous, 
Markku Ojaniemi, Kalevi Ku-
lonpää, ylistysryhmä. 
Ke 4.8. klo 18 ylistyksen ja yh-
teyden ilta. Klo 19 rukousil-
ta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vammalan Hel-
luntaiseurakunta, Varikonkatu 
10, 38210 Sastamala. Puhelin-
hartaus p. 03-5142829. 
Kiikka: Pe-su 30.7.-1.8. Elä-
män lähteelle –telttakokouk-
sia Äetsän koulun/Sarkia-lu-
kion pihassa. Pe klo 19 Israel-
juhla, Toivo Mäki, Ari Tabell, 
ylistysryhmä Maranatha, ko-
lehti Israel-työhön. La klo 17 
Veli-Matti Savijoki, Ari Lepis-
tö, Maranatha, kolehti Kenian 
esikoulutyöhön. Su klo 17 Har-
ri Johansson, Ari Lepistö, Ma-
ranatha, kolehti vankilatyöhön.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 28.7. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7
Pe 30.7. klo 18 K-13, klo 19 Is-
raeljuhla teltassa Sarkia lukion 
pihassa.Toivo Mäki, Ari Tabell 
ja ylistysryhmä. Kolehti Israel 
työhön. Klo 19.30 nuortenilta
La 31.7. klo 8.10 aamuharta-
us radio Mantassa. Ari Lepis-
tö. Klo 17 Elämän lähteellä tel-
tassa Sarkia lukiolla. Veli-Matti 
Savijoki, Ari Lepistö ja ylistys-
ryhmä. Kolehti Kenian esikou-
lutyöhön.
Su 1.8. klo 17 Elämän lähteel-
lä teltassa Sarkia lukiolla. Harri 
Johansson, Ari Lepistö ja ylis-
tysrymä. Kolehti vankilatyö-
hön.
Ma 2.8. klo 12  alkaa leiri ala-
asteikäisille Raunioilla, Mäki-
Mattilantie 16. Leirin päätös 
Ke 4.8. klo 14. Leiri on maksu-
ton, majoitus sisällä tai teltois-
sa, uintiretki Kiiimajärvelle. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
leirille 29.7. mennessä Timolle 
p.050-5612847. Klo 19 rukous-
ilta. Seppo Keselius.
ke 4.8. klo 18 yhteislähtö mies-
tenpiiriin Päivärinteelle

Mouhijärvi
Ke 28.7. klo 19 sanan ja ruko-
uksen ilta 
Ke 4.8. klo 19 sana ja rukous
Su 8.8. klo 11 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus Marko Nuurkari.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

KASTETTU: 
Minja Marienna Kolehmainen, 
Luka Anthony Tapani Reuna-
nen
 
KUOLLUT: 
Olavi Evert Hermanni Mäkelä 
70 v, Matti Simo Sakari Kamp-
pi 64 v

PYHÄPÄIVÄ:
Su 1.8. Klo 10 Messu Huit-
tisten kirkossa, Lähteenmäki, 
Uutaniemi,  Kolehti:  Suomen 
kansainvälinen rekkakirkkoyh-
distys ry
 
VIIKKOTILAISUUDET: 
Ke 28.7. klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone, klo 19 Ympäristö-
puiston hartaus (sateella kir-
kossa) järj. Vampulan kappe-
liseurakunnan jumalanpalv. ja 
musiikkitoimikunta
Su 1.8. klo 18 Sanan ilta 
SLEY:n rukoushuoneessa, As-
ko Karttunen
Ti 3.8. klo 18.30 kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa
Ke 4.8. klo 12.30 Lauluhetki 
Kaarirannassa, klo 18 Rukous-
ilta Israelin ja Suomen puoles-
ta, takkahuone, klo 18 iltaseu-
rat Vampulan uudella hauta-
usmaalla (sateella srk-talolla) 
Plit, yhteislähtö Rukoushuo-
neen pihasta klo 17.30. klo 19 
Ympäristöpuiston hartaus , 
järj. evankelioimistyön toimi-
kunta

TULOSSA:
Su 15.8. klo 14 eteenpäin Tyr-
vään rovastikunnan lähetys-
työn ”vapaaehtoisten” virkis-
tystapahtuma Ylistenrannassa, 
mukana hiippakunnan lähe-
tyssihteeri Liisa Purho (”Lä-
hettien matkassa”), saunomis-
ta ja vapaata yhdessäoloa, tied. 
ja ilm. Seija Lähteenmäki puh. 
044-5312117  6.8. mennessä. 

Vampulan 
kappeliseurakunta

 Su 1.8. klo 19 karjalaisten kirk-
kopyhä, sanajumalanpalvelus 
kirkossa, saarna: Reijo Ahtee-
la, Plit, Honkanen, Katri Ra-
jala, Oripään kirkkokuoro. Ju-
malanpalveluksen jälkeen srk-
talolla tarjoilua, ohjelmaa.
Ke 4.8. klo 18 Vampulan uu-
della hautausmaalla iltaseurat 
(sateella srk-talolla), Plit. (kts 
yllä)

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.! 
Huittisten Kotikirkko

To 29.7. klo 18 Musiikilliset 
kotiseurat Anneli ja Olavi Me-
rikivellä, Kutintie 53 Alastaro, 
mukana mm. Rainer Linde-
man ja Reino Komonen
Pe 30.7. klo 18-22 RukousAse-
ma Plikkain baarissa    
Su 1.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
HPE, Rainer Lindeman
Ti 3.8. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke 28.7. Lauluhetki  Aino-
kodissa klo 17.15, Hilkka ja 
TK:ssa klo 18, Jorma. Osallis-
tutaan rukoukseen Israelin ja 
Suomen psta klo 18 SRK-kes-
kuksen takkahuoneessa. 
To 29.7. Leirin päätösjuhla 
Ylistenrannassa klo 18, kaik-
ki tervetulleita, ohjelmaa, tar-
joilua. Lähtö Vapaakirkolta klo 
17.30, tied. Ismo, 0400 721053. 
Pe 30.7. Leirin jälkitalkoot klo 
11 Vapaakirkolla. Yht.kr. ru-
kousasema päivystää klo 18-22 
Plikkain baarissa, Risto Rytin-
katu 24.  Nuortenilta klo 20.
Su 1.8.  Ehtoolliskokous klo 18, 
Mehis Metsala, Ritva Kirra ym.
Ma 2.8. Rukousilta klo 19.
Ti 3.8. Avoimet ovet rukouk-
selle klo 14-20 Lehtisellä, Pil-
tontie 4, Kokemäki. Tervetu-
loa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Mauno Viljo Ensio Haavaso-
ja 89v.

Hääpalsta

Juhani ja Tuula (os.Kivelä) 
Rouhikko vihitty 

Kokemäen kirkossa 24.4.
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To 29.7. Parhaat laulut –toive-
laulukonsertti ja yhteislauluil-
ta Kokemäen kirkossa klo 19.
Laulattajina laulaja-kitaris-
ti Sauli Ahvenjärvi, säveltäjä-
pianisti Lasse Heikkilä ja viu-
listi Olli Järvinen. Tilaisuu-
den ohjelmalehtistä, johon 
voi merkitä 3 laulutoivomus-
ta, on saatavana Kokemäen ja 
Kauvatsan kirkkojen pääetei-
sestä aukioloaikoina. Tilai-
suuteen tultaessa ohjelmat pa-
lautetaan äänestyslaatikkoon. 
Eniten ääniä saaneet 12 –15 
laulua lauletaan yhdessä. Ko-
lehti Kansanlähetyksen kaut-
ta seurakunnan nimikkolä-
hettien Kaarina ja Pekka Kos-
kisen työn tukemiseen. - Kris-
tillisten eläkeläisten rukousilta  
srk.keskuksessa klo 18.
Pe 30.7. Aamurukous srk.kes-
kuksessa  klo 8.
Su 1.8. Sanajumalanpalvelus 
kirkossa klo 10, Jorma Ojala, 
Toivo Kokko.
Ma 2.8. Aamurukous srk.kes-
kuksessa  klo 8.- Raamattupii-
ri srk.keskuksessa klo 18. - Pi-
haseurat klo 18 Hilkka ja Paa-
vo Toikalla, Hiivolantie 183, 
nimikkolähetti Ari Lukkari-
nen, Timo Vuorinen ja Paavo 
Toikka.
Ke 4.8.  Lähi-idän problema-
tiikka - Kristittyjen yhteinen 
Israel-tilaisuus srk.keskuksessa 
klo 18. Illan juontaa Satakun-
nan Exodusryhmän pj. Anne-
li Savolainen, musiikkivieraina 
Sauli ja Jaana Ahvenjärvi, Isra-
elin vuosisataisia ahdistuksen 
vaiheita valottaa raamatun va-
lossa opettaja Reijo Heikkilä. - 
Kaikille avoin saunailta Aitta-
karissa klo 18-20, iltahartaus 
klo 20 Henri Tuominiemi.
Ti 17.8. Eläkeläisten eloleiri-
päivä Aittakarissa. Linja-auto 
klo 9 Tuohitori - linja-autoase-
ma- Vuollekoti. Kyytiin pääsee 
myös matkan varrelta. Ilm. Jo-
hannalle 040 834 8023
Ti 24.8. Omaishoitajien leiri-
päivä Aittakarissa, ilm. 16.8. 
mennessä Johannalle  p. 040 
834 8023.
Perheleiri: 21-22.8.2010 Ait-
takarissa. Leiri alkaa la 21.8 klo 
10 ja päättyy su 22.8 noin klo 
13. Leiri on tarkoitettu kaiken-
ikäisille ja kokoisille perheil-
le. Tule virkistymään ja viettä-
mään yhteisiä hetkiä perhee-
si ja muiden leiriläisten kans-
sa Sääksjärven rannalle. Hinta 
30 euroa/perhe. Ilmoittautu-
minen viimeistään  ja lisätie-
dot pe 6.8 mennessä puh. 041 
468 7610/Mervi.
Lähetyskirpputori: Ti 3.8. Ni-
mikkolähetti Ari Lukkarinen 
vierailee kirpputorilla. Klo10 
hartaus ja Kenian lähetystyön 
esittelyä. Tule tutustumaan uu-
teen nimikkolähettiimme.

Kauvatsan alue:
Su 1.8. Kon! rmaatiomessu klo 
10, Pirkko Järvinen, Paula Tuo-
misto. Nuoret laulavat ja toi-
mivat lukijoina. Ehtoollispöy-
tä kutsuu myös nuorten omai-
sia, kummeja ja muita seura-
kuntalaisia. Pyydetään , ettei 
kirkossa valokuvata jumalan-
palveluksen ja kon! rmaation 
aikana.

Seurakuntatietoja
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to kuljetus klo 17 srk-talo – 
vanhustentalojen parkkipaik-
ka – Teboil – tori – Koskioi-
nen – leirimaja.
Srk:sta mukana Tulkki, Pyyk-
kö, Ketonen. Illan järjestää 
diakoniajohtokunta. 
Pe 6.8. klo 18 kotiseurat Lii-
sa ja Isto Ylijoella, puhujina 
Markus Malmivaara, Sirkka 
Landvig, Helmi Ylijoki, Jaana 
Pyykkö. 
Su 8.8. klo 10 messu kirkossa 
(saarna: rov. Teuvo Veikkola, lit. 
Karo. kanttori: Ketonen). Kau-
niston sukua osallistuu mes-
suun. Klo 18 kouluunlähtevien 
siunaaminen kirkossa ja juhla 
srk-talolla (Karo, Ketonen).

AVIOLIITTOON 
KUULUTETTU: 
Sami Markku Juhani Paija ja 
Anna Maaria Aro mol. Punka-
laitumen srk;sta, Miika Johan-
nes Markkola ja Minna Kaste-
helmi Markula mol. Lempää-
län srk:sta.

KUOLLUT: 
Tarmo Ilmari Nykänen 59 v 
(Tampereen Kalevan srk).

Köyliö
KUOLLUT:
Asta Lahja Huila Peltonen 
Vinnarista, 80 v.

Su 1.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, rov. Veijo Järvi-
nen, kantt. Jani Huhtala.
Järvisalin kesäkahvio klo 11-
15.
La 7.8. klo 10-19 isovanhem-
pien ja lastenlasten leiripäi-
vä Säkylän Pihlavassa. Leiri-
maksu 10e/aikuinen ja 5e/lap-
si yli 5v. Ilm. viim. 29.7. Maril-
le puh. 02 534 7623.
Su 8.8. klo 10 messu kirkos-
sa. Järvisalin kesäkahvio klo 
11-15.

Säkylä
KASTETTU:
Neea So! a Pentinmäki.

AVIOON AIKOVAT: 
Kari Johannes Kurppa ja Päivi 
Susanna Lavander, mol. Kaa-
rina evl-

KUOLLUT: 
Tapani Tapio Tuomola, 60 v
La 31.7. klo 18 Kirkontorni-
soitto Esa-Pekka Tupala
Su 1.8. klo 10 Messu kirkos-
sa ja yksityisrippikoululainen 
Janika Selininin konfirmaa-
tio Isotalo, Nieminen ja Jun-
nila, tekstinlukija Tarja Selin, 
trumpetti Kullervo Kauppi. 
Alkoholiton viini.
Su 1.8. klo 18 Suvi-ilta soi seu-
rakuntatalolla Jussi Syren and 
the Groundbreakers, count-
ryblues-gospelia miehekkääl-
lä otteella. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 ". Huomaa ennakkotie-
doista muuttunut aika
La 7.8. klo 18 kirkontorni-
soitto
Su 8.8. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa, Nieminen, 
Junnila.
LOMALLA JA VAPAILLA: 
kirkkoherra Aila Isotalo 2.– 
22.8., talouspäällikkö Han-
nu Toiviainen 2. – 22.8.,  dia-
konissa Hilkka Koivisto 8.8. 
asti ja nuorisotyönohjaaja 
Kimmo Koivisto 10.8. asti.

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

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

Hautauspalvelut

Ti 3.8. Pihaseurat klo 18 Kirsti 
ja Jouko Suontaustalla, Suuta-
rintie 5. Puhuvat Tauno Wik-
ström, nimikkolähetti Ari 
Lukkarinen ja Paavo Toikka.
Ti 10.8. Kehitysvammaisten 
leiri Aittakarissa klo 10.30 al-
kaen. Ilm. Tiina Rannikolle 
tai Johanna Salmille p. 040 834 
8023. - Konsertti Kauvatsan 
kirkossa klo 19, mm. Brahmsia 
ja Beethovenia. Elina Hakanen 
viulu ja Aileen Cahill piano.
Ti 17.8. Eläkeläisten eloleiri-
päivä Aittakarissa klo  9.45 al-
kaen. Ilm. Johannalle p. 040 
834 8023.

HELLUNTAISEURAKUNTA
www.kokemaen-

helluntaiseurakunta.! 
To-Su 29.7.-1.8. Jokilaakson 
yhteinen kesätapahtuma Nak-
kilassa, hel.srk.n ruk.huoneella. 
Tilaisuudet alkavat to klo 19.00. 
Puhujavieraana Alpo Renko. ks. 
erillisiä ilmoituksia.
Ke 4.8. klo 18.00 Yhteiskristil. 
Israel-tapahtuma Kokemäen 
seurakuntakeskuksessa. Puhuu: 
Reijo Heikkilä, juont. Anne-
li Savolainen. Musiikissa Sauli 
& Jaana Ahvenjärvi. Olet sydä-
mellisesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

Ke 28.7. klo 18:30 Iltahartaus 
hautausmaalla
Su 1.8. klo 10 Messu
To 5.8. Perheleiri Suvirannas-
sa alkaen klo 10. Maksuton, 
järjestäjinä Kiikoisten MML 
ja seurakunta. Ilmoittautumi-
set Anne Ojala 050 541 0485.

KUOLLUT: 
Mirja Sinikka Uusi-Rintakos-
ki 77v

HELLUNTAISEURAKUNTA
www.kiikoistenhsrk.net

Ke 28.7. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta
Su 1.8. Seurakunnankokous ja 
ehtoollinen, Jukka Mäkinen.

Ma 2.8. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 4.8. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19.00 
Sanan ja rukouksen ilta.

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

Su 1.8. klo 10 sanajumalan-
palvelus Ala-Paavola, Hämä-
läinen klo 16 pihaseurat Lee-
na ja Yrjö Kortelahdella, Luti-
kontie 22, Vuorinen, Piittalat, 
Kortelahti
Pe 6.8. klo 19  pikkurivin seu-
rat Kampilla; Puistokatu 19
Su 8.8. klo 10 messu; Hautala, 
Hämäläinen
Nuoret: 
28.7. klo 18 nuorten ilta vin-
tillä, Sini
Su 15.8. retki Hämeenkyröön 
ja Ikaalisiin ilm virastoon 
viim. 30.7. katso tarkemmat 
tiedot viime viikon lehdestä.
Kirkkoherra partion suurlei-
rillä 28.7.-5.8. Puhelimitse ta-
voittaa numerosta: 025782263 
ja vapaalla 9-15.8.
Päiväkerhoihin ilm. päättyy 
30.7.
sankarihautojen hoito: vko 31 
Lavian Maatalousnaiset

Punkalaidun
To 29.7. klo 8-12 lähetyksen 
torikahvila torilla. Klo 18 sau-
nailta leirimajalla, kutsujina 
Illo-Jutin ja Pärnänmaan kin-
keripiirit. 
La 31.7. klo 11 Karo-Rekusen 
sukujuhlan hartaus kirkossa 
(Karo, Ketonen). Virret: 147; 
178; 462. 
Su 1.8. klo 10 messu kirkos-
sa (saarna: rovasti Ilpo Pertti-
lä, lit. Karo, eht. avustus: Mer-
ja Perttilä, kanttori: Ketonen). 
Heikkilän suku osallistuu 
messuun. 
To 5.8. klo 8-12 lähetyksen 
torikahvila torilla (viimeisen 
kerran tänä kesänä). klo 17 al-
kaen koko perheen saunailta 
leirimajalla. Makkaraa, kah-
via, arpajaiset diakoniatyön 
hyväksi. ILMAINEN linja-au-

Jussi Syren & 
! e Groundbreakers 

Säkylässä
Jussi Syren and the Ground-
breakers esittää country-blue-
grass-gospelia miehekkäällä 
otteella Säkylässä seurakun-
tatalolla sunnuntaina elokuun 
ensimmäisenä päivänä kello 
18 alkavassa Suvi-ilta soi tilai-
suudessa. 

Jussi Syren & # e Ground-
breakers on yksi Euroopan 
aktiivisimmista bluegrass-yh-
tyeistä. Sastamalalaisen Jussi 
Syrenin luotsaaama bändi on 
kotimaan lisäksi tehnyt kiertu-
eita Yhdysvaltoihin ja moniin 
Euroopan maihin. 

Suurelle yleisölle yhtye on 
tuttu tv-sarja Itse Valtiaiden 
tunnusmusiikista sekä muu-
tama vuosi sitten julkaistus-

ta Heargrass-albumista, jol-
la yhtye versioi HIM-yhtyeen 
materiaalia akustisin keinoin. 
Yhtyeen kuudes albumi From 
Vyborg To L.A. julkaistiin 
vuosi sitten ja levy saikin mai-
niot arviot monissa musiikki-
lehdissä ympäri maailman.

Jussi Syren & # e Ground-
breakers vaalii myös gospelin 
perinteitä, kuten bluegrassis-
sa ja country-musiikissa on ai-
na tehty. Illan aikana kuullaan 
Jussi Syrenin sävellysten lisäksi 
muiden muassa Hank William-
sin ja Bill Monroen materiaalia.

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy, ohjelma on hinnaltaan kym-
menen euroa. Huomaa ennak-
kotiedoista poikkeava aika.

 !Minna Isotalo

Timanttihääpäiväänsä vii-
me viikolla juhlineet Pekka ja 
Anja Selin kohtasivat vuonna 
1947 lavatansseissa Kokemäel-
lä. ”On vaikea sanoin kuvail-
la sitä vetovoimaa, jota tunsin 
Anjaa kohtaan. Anja oli iloi-
nen ja kaunis, hän erottui jou-
kosta. Kun tutustuimme pa-
remmin, huomasin, että koh-
tasimme toisemme ihmisinä, 
tulimme hyvin juttuun”, Pek-
ka muistelee. ”Parempaa mies-
tä en olisi voinut saada”, toteaa 
Anja ja katsoo Pekkaa lämpi-
mästi. Osuuskaupan hoitajan 
pojan ja pientilallisen tyttä-
ren häitä vietettiin pienimuo-
toisesti Kokemäen kirkossa 
22.7.1950. ”Kirkolta lähdim-
me Mercury-merkkisellä au-
tolla Tampereelle, josta suun-
tasimme seuraavana aamuna 
vesibussilla Hämeenlinnaan. 
Aulangolla juotiin kahvit”, An-
ja Selin kertoo.

Mercury-merkkinen auto, 
vuosiltaan yhtä iäkäs kuin Se-
linien avioliitto, kyyditsi pa-
riskuntaa myös timanttihää-
päivänä. Pojat Jukka-Pekka ja 
Veli-Matti olivat järjestäneet 
vanhemmilleen yllätyksen iki-
muistoisen autokyydin muo-

dossa. Anjan ja Pekan yhteistä 
merkkipäivää juhlittiin Lieko-
rannassa lasten, viiden lasten-
lapsen ja neljän lastenlasten-
lapsen kanssa. 

Tie, totuus ja elämä
Anja Selin tunsi Jumalan hen-
gen kosketuksen vuonna 1960, 

ja alkoi käydä hengellisissä ti-
laisuuksissa. Anja ei painosta-
nut miestään uskon asioilla, 
vaan antoi tälle aikaa miettiä 
omaa vakaumustaan ja omia 
arvojaan. Pari vuotta myö-
hemmin Pekkakin vastasi 
Herran kutsuun ja oli vuonna 
1963 perustamassa Vammalan 

Vapaaseurakuntaa. Uskoon 
tulon myötä syntyi luottamus 
korkeimman johdatukseen. 
”Usko toi avioliittoomme rau-
han ja levollisuuden, se vah-
visti myös keskinäistä suhdet-
tamme”, Anja sanoo.

Pekka ja Anja kuuluvat 
molemmat sukupolveen, jo-
ka ei saanut mitään valmiina 
ja tottui tekemään paljon töi-
tä lapsesta saakka. Tietynlai-
nen työmoraali on ollut uskon 
lisäksi kantavana voimana hei-
dän avioliitossaan. ”Avioliiton 
eteen täytyy tehdä työtä. Tar-
vitaan uskoa, toivoa ja rak-
kautta. On pyrittävä totuuteen 
ja anteeksiantoon. Avioliitossa 
kukaan ei voi olla yksin egoi-
neen, vaan se on kahden ihmi-
sen aikaansaannos, jossa koko 
perheen oleminen on sovitet-
tava yhteen”, Pekka kuvailee. 
Selinit sanovat seuraavansa 
surulla nykymaailman menoa 
ja parisuhdekäytäntöjä, joissa 
erotaan liian usein ja helpos-
ti. Myös perheen perustami-
nen ilman Jumalan siunausta 
saa Pekan pudistamaan pää-
tään. ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä, raamatussa sanotaan. 
Kaikki sisältyy siihen, myös 
mahdollisuudet onnelliseen 
avioliittoon.”

Usko, toivo ja rakkaus

Selinit ovat olleet onnellisesti 
naimisissa 60 vuotta

Pekka ja Anja Selin kotinsa viihtyisällä parvek-
keella.

Sinun varaasi 
-konsertti 
Mouhijärvellä
Kauniit suomenkieliset uu-
demmat hengelliset laulut soi-
vat Mouhijärven seurakunta-
talolla tänään keskiviikkona 
28. heinäkuuta. Kesän gospel-
konsertti on jatkoa Mouhijär-
vi-viikolle. 
Ohjelman aloittaa Petri Laak-
sosen lohdutusta ja kiitolli-
suutta soiva ”Sinä olet aamu-
ni valo”. Myös konsertin tee-
malaulu, Sinun varaasi kaiken 
laitan, on samalta säveltäjäl-
tä.$Mukana on hengellisen elä-
män eri aiheita ja alueita luo-
taavia hengellisiä lauluja Pek-
ka Simojoelta, Jaakko Löytyl-
tä, Jukka Salmiselta, Tapani 
Nuutiselta,$muutama negros-
pirituaali ja afrikkalainen sä-
velmä.

Laulut esittää Mouhijär-
ven oma tähti, ranskalais-suo-
malainen laulajatar Marian-
ne Fontaine. Hän on jo vuo-
sien ajan esiintynyt ja konser-
toinut laajalla ohjelmistolla 
kirkkomusiikista viihdemu-
siikkiin. $ Marianne on opis-
kellut laulua ensin Ranskassa 
La Maitrise de la Cathedrale 

kuorokoulussa. Suomessa hän 
on jatkanut lauluopintoja dir.
cant. Lasse Rajalammen joh-
dolla ja hän on esiintynyt yh-
dessä Lasse Rajalammen kans-
sa konserteissa, tapahtumissa, 
yhteisöjen ja yksityisten ih-
misten juhlissa.

Sastamalan kanttori Las-
se Rajalampi on myös viime 
vuosina konsertoinut run-
saasti eri paikkakunnilla laa-
jalla musiikkiohjelmistolla. 
Harmonikka on tullut mu-
kaan hyvin monipuolisena ja 
pidettynä instrumenttina. Sil-
lä hän on soittanut häitä vih-
kimarsseja myöten, synttärei-
tä ja eri tapahtumia ja juhlia. 
Lassen harmonikkaan liittyy 
Hammond-lisälaitteisto , joka 
tuo uusia äänikertoja, ääneen 
laajuutta ja syvyyttä sekä bas-
son ja $rumpurytmit. Laitteis-
to toimii kuten orkesteri, jos-
sa on harmonikka, hammond, 
kontrabasso ja rummut.

Kello 19 alkavan konsertin 
järjestää Sastamalan seura-
kunta ja sinne on vapaa pää-
sy. Väliajalla on kahvit.$$

Laulaja Marianne Fontaine ja kanttori Lasse Raja-
lampi esiintyvät illan konsertissa.

Sastamalan helluntaiseu-
rakunnat järjestävät teltta-
kokouksia Kiikassa Äetsän 
koulun/Sarkia-lukion pihas-
sa perjantaista sunnuntaihin 
30.7.-1.8.

Perjantaina kello 19 al-
kaa Israel-juhla, jossa muka-
na ovat Toivo Mäki, Ari Ta-
bell ja ylistysryhmä Mara-
natha. Kolehti kerätään Isra-
el-työhön.

Lauantaina kello 17 alkaa 
Elämän lähteellä -tilaisuus, 
jossa mukana ovat Veli-Matti 
Savijoki, Ari Lepistö sekä Ma-
ranatha. Kolehti kerätään Ke-
nian esikoulutyöhön.

Sunnuntaina kello 17 alka-
vassa Elämän lähteellä -tilai-
suudessa ovat Harri Johans-
son, Ari Lepistö sekä Mara-
natha. Koottavat kolehti koh-
dennetaan vankilatyöhön.

 !Alueviesti

On hetki- kesäjuhlaviikko al-
kaa jälleen lauantaina 31.7 
mezzosopraano Pirjo Turusen 
WillePerkkiössä. Juhlaviikko 
jatkuu aina sunnuntaihin 8.8 
saakka. Viikko alkaa lyhennel-
lyllä ja mukaillulta G. Biezet’n 
Carmen oopperafantasialla. 
Ooppera esitetään lauantaina 
alkaen kello 16 ja keskiviikko-
na kello 19. Viikon aikana on 
avoinna myös kivenhakkaaja, 
kivimosaiikkitaiteilijan Ritva 

Luukkasen Kivinen kirkkotie 
-näyttely. Luukkanen on pitä-
nyt näyttelyitä 20 eri maassa. 
Lauantaina 7.8 WillePerkkiös-
sä järjestetään Pyhän Birgitan 
pienen kappelin siunaaminen 
uskon, toivon ja rakkauden 
lähteeksi. Ilta jatkuu hengel-
listen laulujen parissa. Esiin-
tyjinä ovat mezzosopraano 
Pirjo Turunen, sopraano Eli-
sabet Rantanen ja pianoa soit-
taa Katja Kilponen. Konsertti-
päivinä Lantulan kyläyhdistys 
pitää herkkupu% ettia.

Telttakokoukset kutsuvat 
Kiikaan loppuviikolla

On hetki -kesäjuhlaviikko 
WillePerkkiössä 
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Meiltä saat kaikki

Tulosen mökillä kerittiin, 
karstattiin ja kehrättiin

 ! Villapaitaa ei tarvitse ostaa kaupasta, sen voi tehdä myös itse. 
"Marianna Langenoja 

Käsityöihmiset pääsivät tu-
tustumaan villatuotteiden 
perinteiseen valmistamiseen 
Tulosen mökillä viime per-
jantaina Lavian markkinoi-
den aikaan. Lavian Nuoriso-
seuran järjestämässä tapah-
tumassa esiteltiin, miten vil-
lapaidan saa muutenkin kuin 
kaupasta ostamalla. Siihen 
tarvitaan lammas, keritsimet, 
käsikarstat tai karstamylly, 

rukki tai värttinä sekä puikot 
kutomista varten. 

Mitään villapaidan valmis-
tuksen osa-aluetta ei voi kut-
sua yksinkertaiseksi, mutta 
mielenkiintoiseksi kylläkin. 
Tapahtumassa sivuutettiin ny-
kyajan tehdastuotanto ja kes-
kityttiin vain alusta loppuun 
käsin toteutettaviin teknii-
koihin. Tapahtumassa kerit-
tiin lavialaisen Peltolan tilan 
lammas Eiri, joka oli saapu-
nut paikalle yhdessä kuukau-

den ikäisen karitsansa Hipan 
kanssa. Eirin villa karstattiin 
ja siitä tehtiin lankaa. ”Ei-
ri on rodultaan kainuun har-
maa. Rodun villa on pehme-
ää, mutta myös nukkaantuu 
helposti”, paikalla olevat käsi-
työihmiset kertoivat.

Värttinällä vai rukilla
Tapahtumaan oli kutsuttu 
myös rukin ja värttinän käy-
tön osaajia, jotka jakoivat op-
pejaan kävijöille. Eeva Kul-
mala pyöritteli värttinää kä-
sissään huolettomasti ja hel-
pon näköisesti, mutta jälki 
oli tasaista ja ohutta. Hän on 
kehrännyt itse langat käsitöi-
hinsä jo parin vuoden ajan. 
”Se on tällä hetkellä jonkin-
lainen trendi. Moni käsityö-
ihminen on innostunut teke-
mään omat lankansa. Värtti-
nöitä myydään ainakin alan 
tapahtumissa ja voipa sellai-
sen valmistaa itsekin vaikka 
leluauton pyörästä ja grilliti-
kusta”, Kulmala selosti. Lavia 
Seuran puheenjohtaja Eija 
Hesso on saanut tyttäreltään 
joskus lahjaksi värttinän, jo-
hon hän aikoi perehtyä tapah-
tuman aikana. Vaikka Hesso 
ei ollut koskaan ennen keh-
rännyt, näytti hänen lankan-
sa käyttökelpoiselta. Värtti-
nän käytössä ehkä haastavin-
ta onkin saada värttinä pyö-
rimään kokoajan oikeaan 
suuntaan ja samalla keskittyä 
villan venyttämiseen. 

Rukki sen sijaan vaatii aika 
paljon enemmän. Kiikoislai-
nen rukkiosaaja Aune Lahti-
nen yritti epätoivoisesti opet-
taa toimittajaakin rukin käy-
tössä, mutta yritys oli miltei 
turha. Ohuen langan sijaan 
sain aikaiseksi paksua, kierty-
nyttä ja möykkyistä pötkylää, 
joka piti lopulta purkaa lanka-
kerästä pois. Kokemusteni pe-
rusteella suosittelen siis aloit-
telijoille värttinää, jota käytet-
tiin muinoin Karjalassa. Sen 
toimintaperiaate on helppo 
ymmärtää, ja jos vaikkapa lan-
ka katkeaa, on työtä taas hel-
pompi jatkaa. 

Käsityöihmisiä ilahdutti ta-
pahtumassa myös näyttely eri-
laisista tekstiileistä, joita paik-
kakuntalaiset olivat tehneet. 
Näytillä oli muun muassa vil-
lasta kudotut verhot, vaippa-
housuja, ryijyjä, kangaspuil-
la kudottuja huiveja ja huovu-
tustöitä. 

Peltolan tilan lammas Eiri ennen kerintää. Eiri sai myös kuukauden ikäisen 
poikasensa Hipan mukaan Tulosen mökille. Eeva Kulmala opasti Lavia Seuran puheenjohtaja 

Eija Hessoa värttinän käytössä.

Rukkiosaaja Aune Lahtinen näytti, miten kehrä-
tään ohutta ja tasaista lankaa.

”Värttinän voi valmistaa 
vaikka leluauton pyörästä ja 

grillitikusta.”
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Tapasin tuttavani ja kysyin kuulu-
miset.

”Eipä mitään ihmeempiä. Olen vain 
miettinyt, mistä saisi sitä venäläistä li-
haa ja maitoa, kun on niin laadukasta.”

Niinpä. Elintarvikevientimme Venä-
jälle oli juuri alkanut tökkiä laatuvaa-
timusten vuoksi.

Ravustuskin oli alkanut. Muistin jos-
kus lukeneeni suomalaisesta rapuvien-
nistä Venäjälle. Todisteita tästä löy-
sinkin heti kirjahyllystäni, josta vedin 
esiin Juhani U.E. Lehtosen tutkimuk-
sen Kansanomainen ravustus ja ra-
pujen hyväksikäyttö Suomessa. Tämä 
vuonna 1975 ilmestynyt kirja on Kan-
satieteellisen arkiston julkaisuja.

Lehtosen mukaan paikkakunnalta 
toiselle kiertelevät ostajat olivat usein 
venäläisiä ”rapuryssiä”, jotka veivät 
tai toimittivat ravut Pietariin. Suur-
kaupungin lähipitäjissä heitä tapasi 
useimmin. Ostajat olivat hyvin liik-
keellä Muolaassa, Koivistolla, Äyrä-
päässä ja Sakkolassa.

Rapuryssät eivät kuitenkaan jääneet 
vain Karjalan saksiniekkoja ostamaan 
vaan suuntasivat matkansa myös Län-
si-Suomeen. Rapukauppa vaikuttaa 
kukoistaneen 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa.

Lehtonen toteaa, että lintujen ja mar-
jojen vientiä Pietariin oli harjoitet-
tu jo 1800-luvun alkupuolelta lähti-
en, ja erityisesti lintujen viennillä oli 
huomattava taloudellinen merkitys. 
Koska sekä lintuja että marjoja ostet-
tiin syksyllä, sopi rapukauppakin mai-
niosti liittää samaan yhteyteen. Lie-
nee käynyt myös niin, että aluksi si-
vutuotteina lähteneet ravut kasvattivat 
kysyntää, mikä myöhemmin mahdol-
listi välittäjien keskittymisen yksin-
omaan niihin.

”Venäläisten rapu- ja riistakauppiait-
ten toiminta ei ollut mikään yksittäi-
nen ilmiö, vaan esimerkiksi Suomes-
sa Pietarin tarpeita varten harjoitettu 
laajamittainen karjakauppa oli miltei 
kokonaan kiertelevien venäläisten os-
tajien käsissä”, Lehtonen kirjoittaa.

Pietarin lähiseuduilta rapujen osta-
jat veivät usein itse ravut kaupunkiin, 
mutta Länsi-Suomessa kiertelevät ra-
puryssät eivät näin voineet menetel-
lä. Sekin oli aikanaan laatukysymys. 
He tavallisesti lähettivät ravut Pieta-

riin matkustajajunien matkatavara-
osastoissa. Tiedetään, että esimerkik-
si Hollolasta rapukuormia lähti päi-
vittäin.

Venäläisten ohella myös suomalaiset 
rapujen ostajat olivat liikkeellä, mutta 
enimmäkseen heidän toiminta-aluet-
taan oli läntinen Suomi. Kerrotaan, et-
tä Punkalaitumella rapuja osteli aluksi 
muuan huittislainen, mutta sitten tai-
don oppivat oman kylän miehet. Har-
min paikka tälle huittislaiselle. Rapu-
perinnetutkijan mukaan onkin suu-
resti riippunut paikallisista olosuhteis-
ta, onko rapukauppa ollut kiertelevien 
vai paikallisten välittäjien käsissä.

Voimme hyvin kuvitella, että kyliä 
kiertäneen rapuryssän on täytynyt ol-

la erityisen mieleenpainuva henkilö. 
Ainakin nimittely tarttui hyvin puhei-
siin ja sai jopa laajempia yhteyksiä.
Muuan tyrvääläinen isäntä harmitteli-
kin ravustajien tämän rantaheinikoille 
aiheuttamaa vahinkoa ja nimitteli näi-
tä suutuspäissään rapuryssiksi. Tallaa-
jat taisivat sittenkin olla oman tai kor-
keintaan naapurikylän poikia.

Hannu Virtanen

Rapuryssiä ja Venäjän vientiä

”He tavallisesti lähettivät 
ravut Pietariin 

matkustajajunien 
matkatavaraosastoissa.”

Tämä kuva on Säkylän Pyhäjärveltä vuodelta 1928. Kuvassa 
näkyvät merrat ovat olleet Pyhäjärvelle tyypillisiä kaksinielui-
sia vemmelmertoja.

Suomen rataverkko mahdollisti jo vuonna 1876 rapujen 
nopean kuljetuksen parhailta ravustusseuduilta sekä Pietariin 
että läntisiin vientisatamiin.

Vinoviivoitetuilta alueilta rapuja on viety Pietariin. Kartta 
näyttää, että nykyisen Sastamalan lisäksi vientiä on ollut 
myös Huittisista, Kokemäeltä ja Punkalaitumelta.

Kartat ja kuvat ovat peräisin Juhani U.E. Lehtosen tutkimuksesta Kansanomai-
nen ravustus ja rapujen hyväksikäyttö Suomessa, Helsinki 1975.

Luotettavat saalisennusteet 
tukevat raputalouden kehittämistä

 !Alueviesti

Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen (RKTL) ra-
pusaalisseurantojen mukaan 
täplärapukannat ovat vahvoja 
ja jokirapuja jäi viime kaudel-
ta vesiin runsaasti. Hellejakso 
on edistänyt rapujen kasvua 
ja jouduttaa kuorenvaihtoa. 
Vesissä on myös kasvamas-
sa runsaasti pieniä rapuja tu-
leville vuosille. Ravustuskausi 
alkoi 21. heinäkuuta kello 12 
ja päättyy lokakuun lopussa.
RKTL:n kirjanpitoravustaji-
en täplärapusaaliit kasvoivat 
seurantajaksolla 2006-08 tär-
keimmillä ja suurimmilla täp-
lärapuvesillämme. Yksikkö-
saaliiden kasvu tasaantui vii-
me vuonna niillä vesillä ja 
rannoilla, joilla täplärapukan-
nat ovat vakiintuneet. Kotiu-
tusistutusten seurauksena uu-
sien täplärapuvesien ja -ranto-
jen määrä kasvaa, joten ravus-
tusmahdollisuudet lisääntyvät 
edelleen.

Jokiravun ansioravustajil-
le viime vuosi oli yllättävä – 
rapujen menekki loppui kes-
ken kauden, ja monet ravusta-
jat nostivat mertansa kuiville 
jo elokuussa, kun normaalisti 
näin tehdään vasta syyskuun 
puolivälissä. Tämä merkitsee 
sitä, että vesiin jäi vielä pyy-
dettävää, ja siksi on lupa odo-
tella paitsi hyvää jokirapusaa-
lista, niin myös kookkaita ra-
puja.

Säätila vaikuttaa
Alkukesän säät vaikuttavat 
siihen, koska ravut lähtevät 
liikkeelle ja minkä kokoisis-

ta ravuista ensimmäiset saaliit 
koostuvat. Kevät 2010 oli lyhy-
en aikaa lämmin, ja Päijänteel-
lä, jossa seurataan täplärapu-
kannan kehitystä ympärivuo-
tisesti, ravut olivat liikkeellä jo 
kesäkuun alussa. 

Kesäkuun lopun ja heinä-
kuun alkupuolen hellejakso 
on lämmittänyt vedet ja mä-
din ja poikasten kehitys ja 
kuorenvaihdot ovat edellä ta-
vanomaista aikatauluaan. Vii-
me vuoteen nähden luvassa 
on selvästi vilkkaampi rapu-
kauden alku.

Vedet jäätyivät viime 
syksynä aikaisin
Syksyllä 2009 vedet jäähtyi-
vät aikaisin, minkä pelättiin 
heikentävän täplärapujen tä-
mänvuotista poikastuotan-
toa. Onneksi huoli oli turha, 
keväisissä koeravustuksis-
sa naarailla oli pyrstönsä alla 
runsaasti hyvälaatuista mä-
tiä. Tämä tietää sitä, että tä-
nä kesänä syntyi vahva vuo-
siluokka, ja pyydettävää riit-
tää tulevinakin vuosina tasai-
seen tahtiin.

Jokiravun lisääntymises-
sä äkillinenkään talven tulo 
ei näytä vaikuttavan lisäänty-
mistulokseen, joten on täydet 
edellytykset odottaa normaa-
lin jokirapuvuosiluokan syn-
tymistä tänäkin vuonna.

Kesäkuun alun koeravus-
tuksissa saadun täplärapu-
naaraan pyrstön alla hautou-
tuva mätiryväs on lähes täy-
dellinen. Tästä syntyy noin 
200 poikasta kesä-heinäkuun 
vaihteessa. Suurisaksisia koi-
raita on jo alkukesällä ollut 
liikkeellä runsaasti.

Riittääkö kysyntää?
Vuosi 2009 oli pitkiin aikoi-
hin ensimmäinen, jolloin 
nähtiin merkkejä rapumark-
kinoiden täyttymisestä. Eri-
tyisen selvästi tämä kosket-
ti pitkien etäisyyksien pääs-
tä etelän markkinoille kulje-
tettavaa jokirapua. Syynä voi 
olla talouden taantuma ja sa-
manaikaisesti se, että täplä-
rapu on runsastuessaan tuo-
nut suurelle joukolle ran-
ta-asukkaita ja mökkiläisiä 
mahdollisuuden pyytää tar-
vitsemansa ravut omista ve-
sistään.

Suomen vapaa-ajankalas-
tuksen rapusaalis vuonna 
2008 oli 5,9 miljoonaa joki- 
ja täplärapua (260 tonnia) ja 
ammattikalastajiksi rekiste-
röityneet pyysivät noin 153 
000 täplärapua (7 tonnia). 
Rapuja pyydetään siis pää-
asiassa omiin ja ehkä naapu-
reidenkin tarpeisiin. 

Hyödynnettävää jää
Erityisesti täplärapukannat 
ovat RKTL:n seurantojen mu-
kaan kehittyneet niin hyvin ja 
levittäytyneet niin moniin ve-
siin, että maamme koko tuo-
tantoa ei todennäköisesti enää 
hyödynnetä. Täplärapujen ko-
tiutusistutuksille ei siten ole-
kaan raputuotannon kasvat-
tamisen näkökulmasta samaa 
tarvetta kuin vielä jokunen 
vuosi sitten.

Suurin osa suomalaisista 
ei kuitenkaan asu tai mökkei-
le hyvien rapuvesien rannalla, 
eikä kaikista vesistä tule hyviä 
rapuvesiä koskaan, joten moni 
kuluttaja menee kauppaan ra-
puja saadakseen. 

Heinäkuun helteiset päivät ja 
vähäsateisuus näkyvät vesistöissä

 !Alueviesti

Poikkeuksel l isenVähäsa-
teinen ja lämmin heinä-
kuu on kuivattanut maape-
rää sekä laskenut jokien vir-
taamia ja järvien vedenkor-
keuksia Lounais-Suomessa 
kuten muuallakin Etelä- ja 
Keski-Suomessa. Sadetta on 
viimeisten neljän viikon ai-
kana kertynyt Lounais-Suo-
messa vain 10-30 millimetriä 
keskimääräisen 60-70 milli-
metrin sijasta. 

Lämpimän ja aurinkoisen 
sään vuoksi tästäkin on suu-
ri osa haihtunut nopeasti. 
Järvihaihdunta on viimeisten 
neljän viikon aikana ollut jo-
pa alueesta riippuen 100-200 
millimetriä eli enimmillään 
lähes senttimetrin päivässä. 
Maankosteuden vaje on 80-
140 millimetriä, mikä mer-
kitsee sitä, että maaperä pys-
tyy varastoimaan näin suu-
ren määrän vesisadetta ennen 

kuin jokien virtaamat voivat 
merkittävästi nousta.

Pyhäjärvellä 
laskua 
10 senttimetriä
Säkylän Pyhäjärven veden-
korkeus on laskenut heinä-
kuun aikana noin 10 sentti-
metriä ja on nyt noin ajan-
kohdan keskimääräisessä 
korkeudessa. Vedenkorke-
uden ennustetaan jatkavan 
hidasta laskuaan läpi kesän. 
Juoksutus Pyhäjärvestä Eu-
rajokeen on puolittunut hei-
näkuun alusta ollen nyt noin 
kolme kuutiometriä sekun-
nissa.

Kokemäenjoen virtaama 
Harjavallassa ja Porissa on 
hieman ajankohdan keski-
määräistä virtaamaa pienem-
pi ollen 100-150 kuutiometriä 
sekunnissa. Loimijoen virtaa-
ma on myös keskimääräistä 
virtaamaa pienempi. Koke-
mäenjoen virtaamien ennus-

tetaan pysyvän lähiajat nykyi-
sellä tasollaan.

Karhijärvi 
keskiarvon alapuolella
Karvianjoen vesistöalueen 
virtaamat ovat pieniä ja juok-
sutukset säännöstelypadoilta 
minimissään. Järvien veden-
korkeudet ovat ajankohdan 
keskimääräistä vedenkor-
keutta alempana. Karhijär-
ven vedenkorkeus on noin 10 
senttimetriä ajankohdan kes-
kiarvon alapuolella. 

Vähäiset sateet eivät riittä-
ne kääntämään vedenkorke-
uksia nousuun Karvianjoen 
vesistössä eikä muuallakaan, 
mutta voivat pysäyttää järvi-
en vedenkorkeuksien laskun.
Pohjavedet reagoivat vallitse-
viin säätilanteisiin pintavesiä 
hitaammin. Lounais-Suomen 
pohjavesien tasot ovat tois-
taiseksi vain 0-10 millimet-
riä ajankohdan keskimääräi-
sen tason alapuolella.

 !Viikon vinkeä
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Tupurlantie 4
34820 HÄIJÄÄ

puh. 020 742 9980
w w w . h a i j a a . f i

ark 9.30 - 17.30
la   9.00 - 14.00

esittelypäivänä hintoja
aseista, panoksista ja tarvikkeista!

 EXTRA

Kokkovuoren Ampumaurheilukeskus

SAKO, BERETTA, TIKKA, SWAROVSKI, STEINER, BURRIS
paikalla Mikko Ahola, Sakolta

Esittely myymälässä

mahdollisuus haulikoiden koeammuntaan
ajo-ohje www.haijaa.fi

esittelyssä mallisto

Beretta SV10 Prevail

Beretta A400 Xplor Unico

Sako 85 Bavarian Carbine

Tikka T3 Sporter

Perjantaina 30.7.  klo 10-17

Lauantaina 31.7.  klo 9-14

Ammuntapäivä

URHEILUTARVIKE
HÄIJÄÄN

Beretta A400 Xplor Unico

Sako 85 Bavarian Carbine

Beretta SV10 Prevail

esittelypäivänä hintojjjjjjjaaaaaaaaaaaaaa
ta panoksista ja tarvikkeista!kk

EXä TRAXX

Tikka T3 Sporter

Kävijöiden kesken arvotaan
SAKO M85 kivääri (arvo 1860,-)

Kävijöiden kesken arvotaan
SAKO M85 kivääri (arvo 1860 )

uutuus

uutuus

uutuus

uutuus

!Marianna Langenoja

Häijään Markkinoita vietet-
tiin jälleen viime sunnuntai-
na. Sastamalaan Häijään kou-
lun pihamaalle oli pystytetty 
markkinatelttasokkelo, jonka 
varrelta löytyi jos jonkinlaista 
taideteosta, herkkua, lelua ja 
vaatetta. Tapahtuman järjesti 
Mouhijärven Yrittäjät. Menos-
sa mukana olivat myös muun 
muassa Mouhijärven Reservi-
läiset sekä Mouhijärven Sota-
veteraanit. 

Markkinat eivät olekaan 
hullumpi paikka tehdä hie-
man erilaisia löytöjä. Se tu-
li todistetuksi jälleen Häijääs-
sä. Markkinakojuissa myytiin 
hauskoja sisustustauluja, per-
soonallisia asioita ja lemmikil-
lekin sai yksilöidyn kaulapan-
nan nimen kera. Olipa joku 
tuonut viisiviikkoisia akitan 
ja suomenlapinkoiran ristey-
tyksestä syntyneitä pentuja-
kin näytille. 

Tärkeintä 
pomppulinna ja 
paistetut muikut
Markkinatunnelmasta naut-
tivat myös häijääläiset naa-
purit Kyykkänen ja Kirs-
tua. Perheillä on tapana käy-
dä markkinoilla vuosittain. 
Isän Timo Kyykkäsen mu-
kaan markkinoissa perheel-
le tärkeitä ovat pomppulin-
na ja paistetut muikut. Lap-
set Peppi Kyykkänen ja naa-
puri Sara Kirstua lisäävät 
listaan lelut, koiranpennut ja 
herkut. Äitien mielestä myös 
markkinatunnelma on tär-
keä. ”Kyllä täältä aina jotain 
lähtee mukaakin. Paikallisia 
leipomotuotteita tulee aina-
kin ostettua”, äiti Armi Kyyk-
känen kertoili. Vaikka per-

heet eivät olleet vielä kauaa 
viettäneet aikaansa markki-
noilla, olivat lapset kuiten-
kin jo tehneet omat ostok-
sensa. ”Saimme ponit. Va-
litsimme ihan samanlaiset”, 
Peppi ja Sara selostivat. Let-
tuja mussuttelevien lasten 
seuraava etappi oli pomp-
pulinna. ”Näyttää siltä, et-
tä täällä olisi enemmän vä-
keä kuin viime vuonna. Eh-
kä se johtuu hyvästä säästä. 
Viimeksi ilma oli paljon vii-
leämpi”, Kyykkäset miettivät. 

Markkinatanssit 
vetivät väkeä
Myös Mouhijärven Yrittäji-
en sihteeri Anneli Aaltosen
mielestä tapahtuma onnistui 
hyvin, eikä negatiivista pa-

lautetta ole kantautunut jär-
jestäjien korviin. Hänen mu-
kaansa ihmisiä oli liikkeellä 
todella paljon ja moni kehus-
keli säätä. ”Ei ollut jatkuvasti 
suora auringonpaiste, mutta 
lämmin oli silti eikä satanut”, 
Aaltonen kertoilee. Hänen 
mukaansa myös lauantai-
tanssit saivat tänä vuonna 
ihmiset liikkeelle viimevuot-
ta paremmin. ”Kävijämää-
rä kasvaa markkinatansseis-
sa vuosittain. Viime vuon-
na oli todella paljon poruk-
kaa, tällä kertaa oli jo koko 
alue täynnä. Nähtävästi kara-
oke houkuttelee ihmisiä pai-
kalle”, Aaltonen arvuuttelee. 
Hän uskoo, että myös tietoi-
suus tansseista lisääntyy jat-
kuvasti. 

Lauantaitansseissa rikottiin kävijämääräennätyksiä

Lämmin sää helli 
markkinakansaa Häijäässä

”Näyttää siltä, 
että täällä olisi 

enemmän väkeä 
kuin viime 

vuonna.

Tytöt Sara Kirstua (vasemmalla) ja Peppi Kykkä-
nen saivat Markkinoilta leluja, herkkuja ja lettuja. 
He pääsivät myös pomppulinnaan.

Markkina-alue oli jälleen täynnä myyjiä. Ostajiakin oli hyvin liikkeellä. 

!Marianna Langenoja

Viime viikon perjantai alkoi 
Laviassa rattoisissa tunnelmis-
sa, kun Lavian markkinat jär-
jestettiin 29. kerran. Markki-
noita järjesti aikanaan Lavian 
Yrittäjät, mutta neljän vuoden 
ajan niitä on luotsannut Lavi-
an-Suodenniemen Hevosystä-
vät ry. Vuosittain markkinoil-
la on ollut jokin isompi tee-
ma, mutta tänä vuonna kaikki 
ylimääräinen haluttiin karsia, 
sillä samana perjantaina Ou-

lussa oli kuninkuusravit, jon-
ne suurin osa hevosystävistä 
suunnisti. Lissu Nyman yh-
distyksestä muisteli, että viime 
vuonna markkinoilla oli koiri-
en match show ja suomenhe-
vosen 100-vuotisjuhlavuonna 
suomenhevonen pääsi puhal-
tamaan syntymäpäiväkakun 
kynttilät ja taisipa kakkuakin 
maistella.

Tänä kesänä markkinat al-
koivat kunnanjohtaja Pek-
ka Heinosen puheella. Myös 
muut kunnanpäättäjät halut-

tiin tapahtuman vilskeeseen 
mukaan, eikä heitä päästet-
tykään helpolla. Erityisoh-
jelmana oli nimittäin kun-
nanhallituksen ja valtuuston 
lypsykisa. Lavalla naureskel-
tiin, että parhaan lypsäjän tit-
teli on vähän kyseenalainen 
arvonimi kunnanpäättäjäl-
le. Markkinoilla jaettiin myös 
kunniakirjoja menestyksek-
käästä työstä Lavian kunnan 
ja kuntalaisten hyväksi. ”Rii-
siriplomit” ojennettiin kirk-
koherra Hanna-Kaisa Huh-

talalle ja maaseutusihteeri 
Veli-Jukka Johanssonille. 

Ekaa kertaa 
markkinoilla ja 
ponin selässä
”Lavian markkinat on ehdot-
tomasti vuoden kohokohta. 
Tätä me aina odotamme ko-
ko vuoden”, lavialainen Mar-
jo Anttila hehkutti. Sasta-
malan Vammalasta kotoisin 
oleva lapsenlapsi Ilona Koi-
visto (2v.) oli kyläilemässä 
mummun luona, joten tyt-
tökin pääsi ensimmäistä ker-
taa elämässään markkinoil-
le. Pääsipä Ilona myös mark-
kinoiden makuun, sillä kou-
rassa heilui iso karkkiputkilo 
ja sylissä kökötti annos jääte-

löä. ”Kävimme myös pomp-
pulinnassa, joka olikin Ilo-
nan mielestä hauska”, mum-
mu kertoili. 

Myös kolmevuotias Veik-
ko Hesso pääsi ottamaan kai-
ken irti markkinoista. Hän 
nimittäin uskaltautui ensim-
mäistä kertaa elämässään po-
nin selkään, eikä pelottanut 
yhtään. Äidin mukaan Veik-
ko katseli jo viime vuonna 
Lavian Ratsastuskeskuksen 
järjestämää talutusratsastus-
ta uteliaana, muttei uskalta-
nut silloin vielä hypätä hepan 
selkään. Nyt uteliaisuus voitti 
jännityksen. ”Oli kivaa, ja he-
vonen oli kiltti”, Veikko totesi 
päästyään alas Tinkiksen se-
lästä.

Lavian Ratsastuskeskus järjesti markkinoilla ta-
lutusratsastusta. Veikko Heso (3 v.) nousi ensim-
mäistä kertaa ponin selkään. Tinkistä taluttanut 
Emma Lappalainen tiedusteli pojan tuntemuksia 
ratsastuksesta. 

”Parhaan lypsäjän titteli on 
vähän kyseenalainen arvonimi 

kunnan-päättäjälle.”

Sastamalan Vammalasta kotoisin oleva Ilona Koi-
visto (2v.) oli ensimmäistä kertaa Lavian markki-
noilla käymässä yhdessä mummun kanssa. Mum-
mu oli ostanut lapsenlapselle Hello Kitty –kark-
kia. 

Kunnanhallitus ja valtuusto ottivat mittaa toisistaan lypsykisassa. Kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Ari Kuusiranta voivotteli, että ”lehmän” nisät olivat tu-
kossa. Kuusirantaa kannusti Veikko Palosaari, joka kuului tällä kertaa halli-
tuksen ryhmään. 

”Lavian markkinat on vuoden kohokohta”
 " Laviassa jaettiin riisiriplomeita, ratsastettiin ja hypittiin pomppulinnassa. 
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Säilyttämisessä on tärkeää 
suojata vihdat valolta. Paikan 
tulee olla ilmava. Suoja valol-
ta on tärkeää, sillä esimerkik-
si aurinko ruskettaa vihdat. 
Liian kosteassakaan paikassa 
ei niitä kannata säilyttää, sil-
lä tuloksena on homepilkkui-
nen vihta. 

”Vihdat kuivattiin ennen 
orressa pareina”, Reijo ker-
too ja näyttää, kuinka myös 
omien vihtojen siteistä teh-
dyt lenkit hienosti sopivat 
juuri vihtojen säilyttämiseen 
pareittain.

Vihdan pitää kuivua mah-
dollisimman nopeasti. Oi-
kein säilytettynä kuivattukin 
vihta on edelleen vihreä.

Tuore vihta huuhdellaan 
ennen käyttöä kylmällä ve-
dellä. Kuivumassa ollut jou-
luvihta puolestaan kaipaa 
seurakseen tunnin verran 
lämmintä vettä herätäkseen 
jälleen henkiin ja helliäkseen 
oikealla tavalla kylpijää. 

Ja vielä lopuksi. Hyvin 
tehty vihta oikein säilytet-
tynä ei ole kertakäyttötuo-
te vaan kestää monta vihto-
mista. Se ei myöskään roskaa 
saunaa.

Reijo Alatörmä taitaa vihdanteon niksit
 !Suomen mestaruus tuli Sastamalaan Ikaalisten kisasta

 "Hannu Virtanen

Reijo Alatörmä taitaa vihdan-
teon. Hän on lajin tuore Suo-
men mestari, joksi hänet lei-
vottiin Ikaalisissa 17. heinä-
kuuta järjestetyssä mittelössä. 
Viimevuotinen hopea kirkas-
tui nyt kullaksi ja mestaruus 
tuli Reijon menestymisen 
myötä Sastamalaan.

”Tämä on itse opeteltu tai-
to, vaikka mestareitakin on 
katsottu”, hän kertoo.

Mestaruuskisassa tehtävä-
nä oli valmistaa vihtapari. Ai-
kaa oli tunti.

”Siinä se onkin, kun teh-
dään kaksi vihtaa. Kyllä yh-
den vihdan tekee, mutta teepä 
pari, joista toinenkin on yhtä 
nätti kuin ensimmäinen.”

Kilpailussa arvosteltiin si-
donta, ladonta ja siisteys. Vii-
det kisat käyneen miehen saa-
vutusten lista on sanalla sa-
noen hieno. Neljä kertaa pa-
remmuutta on ratkottu aina 
palkintosijoille saakka.

Mestarisitoja ei pidä taito-
jaan ja tietojaan piilossa vaan 
haluaa myös nuorempien op-
pivan vihtaniksit. Siksipä ta-
vaksi on tullut käydä opasta-
massa vihdanteossa myös Syl-
vään koulun oppilaita.

Ja näin se syntyy
Reijo ryhtyy vihdantekoon 
valmistamalla aluksi siteen, 
jota ei kannata tehdä oksas-
ta eikä kantovesasta vaan yk-
sinään kasvaneesta nuoresta 
hieskoivusta.

”Oksia ei saa nyppiä, vaan 
ne on otettava tarkasti pois. Si-
de katkeaa helposti tällaisesta 
kohdasta”, sanoo Reijo ja itse 
käyttää taitaen veistä.

Siteellä on mittaa noin 70 
senttimetriä. Paksumpi pää te-
rätään ja kuori vedetään puu-
kolla kahdelta puolelta rik-
ki, minkä jälkeen side kestää 
vääntämisen.

”Ohuemmasta päästä läh-
detään sidettä jenkaamaan. 
Tärkeää on, ettei side löysty 
vihdan kuivuessa.”

Siteestä 2-3 senttiä jäte-
tään kiertämättä. Nyt side on 
valmiina ja Reijo siirtyy lato-
maan itse vihtaa. Mahdolli-
simman monihaaraiset oksat 
ovat peräisin rauduskoivusta. 
Ne ovat kuitenkin vähintään 
kolmihaaraisia. Vihta syntyy 
35-40 oksasta.

Oksia ladotaan molemmil-
ta puolilta niin, että lehtien 
harmaa pinta tulee päällepäin. 

”Joidenkin mielestä lehti ei 
jää harmaalta puoleltaan niin 
helposti ihoon kiinni kuin 
kiiltävältä puoleltaan.”

Vihtaan voi joukkoon lait-
taa myös katajaa tai suopur-
sua tuoksua antamaan. Myös 
muutama hieskoivun oksa 
vahvistaa koivun aromia rau-
duskoivun oksien joukossa.

Lopuksi vihtaan tulee vie-
lä päällimmäiseksi muutama 

lyhyempi oksa, jotka peittävät 
pitempien oksien karkeammat 
ruoteet alleen. Reijon vihdas-
sa kahden sidekohdan väli on 
sopivasti kämmenen levyinen 
ja näiden välillä sidevitsas kul-

kee varren sisällä. 
Siteestä syntyy lopuk-

si lenkki palvelemaan vih-
dan säilyttämistä. Vihta vii-
meistellään katkaisemalla ok-
sat siististi kohdasta, joka on 
kolme senttiä alimmaisen si-
dekierroksen alapuolella. Val-
mis vihta on viuhkamainen ei-
kä pyöreä. Mittaa sillä on 50-
55 senttimetriä.

Paras aika 
juhannuksen jälkeen
Paras vihdantekoaika alkaa 
viikon kuluttua juhannuksen 
jälkeen ja päättyy heinäkuun 
puolivälissä.

”Kyllä näitä 30 tekee päi-
vässä, vaikka jotkut väittä-
vät tekevänsä satakin vihtaa 
päivässä. Itse teen 300 vihtaa 
vuodessa”, sanoo mestari, jol-
la on vuoden aikana varsinai-
sesti vain kaksi myyntipäivää.

”Juhannus- ja jouluaatto-
na myyn vihtani Vammalan 
torilla.”

Reijo Alatörmä kirkasti viimevuotisen vihtahopeansa kullaksi. 
Suomenmestaruus ratkaistiin kilpailussa, jossa valmistettiin vihtapari.

”Tämä on 
itse opeteltu 

taito.”

”Kyllä näitä 30 tekee päivässä.”
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Luomistöitä esillä 
Kokemäen Valomossa

 ! Taiteilijat käsittelevät töissään todellisuuden kokemista ja hahmottumista
 "Minna Isotalo

Kokemäellä on vielä muu-
taman päivän ajan mahdol-
lista tutustua mielenkiintoi-
seen taidenäyttelyyn, jos-
sa pohditaan niin yksilön 
ja häntä ympäröivän maa-
ilman suhdetta, todellisuu-
den hahmottumista, elämän 
peruskysymyksiä kuin su-
kupuolten välistä suhdetta-
kin. Valomon Luomistöitä-
näyttelyyn on koottu teoksia 
usealta eri kuvataiteilijalta. 
Mukana ovat Anssi Hanhe-
la, Outi Heiskanen, Pekka 
Kröger, Kaarina Kuusisto-
Lukkari, Kari Kärkiluoma, 
Rakel Liekki ja Pasi Tammi. 

Taiteen tulkitsija, katso-
ja ja kokija on aina teoksen 
toinen luoja. Valomon näyt-
tely houkuttaa katsojan ker-
taamaan mielessään omia 
muistojaan ja kokemuksiaan, 
kenties kutsuen esiin uinuvia 
tunteita tai houkutellen ole-
maan juuri nyt.

Anssi Hanhela
Kuvataiteilija Anssi Hanhela 
kuvaa maalauksissaan mie-
hen jurnuttavaa psyykettä, 
miestä perustarpeiden äärel-
lä sekä arkipäivän parisuhde-
psykologiaa.  Pohjoisen maa-
larin aistillisten, rehevien ja 
kehollisten teosten yhteydes-
sä mainitaan toisinaan sellai-
set nimet kuin Kalervo Pal-
sa, Edvard Munch, Rosa Lik-
som, ja Timo K. Mukka.

Outi Heiskanen
Taiteilija Outi Heiskasen gra-
fiikassa matkailee arkkityyp-
piset ihmis- ja eläinhahmot, 
niiden yhdistelmät ja muut 
olennot. Teokset ovat unien 
ja todellisuuksien myyttisiä 
sielun syväsukelluksia. Aka-
teemikko Outi Heiskanen on 
korkeasti virtaava tekijä, tai-

teen Grand Old Being. Näyt-
telyssä on esillä lähinnä hä-
nen uudempaa tuotantoaan.

Pekka Kröger
Taidemaalari Pekka Kröge-
rin teoksissa tiikeri seikkai-
lee ihmisen kumppanina eri-
laisissa arjen ja pyhän yhte-
yksissä. Kröger kuvaa elämän 
peruskysymyksiä, ihmisen ja 
luonnon herkkää suhdetta, 
naisen ja miehen kumppa-
nuutta. Maisemamaalauk-
sissaan Pekka Kröger visioi 
hämäläisseutuja, tanssittaen 

samalla taitavasti universaa-
lia maan, veden ja taivaan vä-
ripalettia.

Kaarina Kuusisto-
Lukkari
Sotkamolaisen keraamikko-
kuvataiteilijan veistosinstal-
laatioissa metallilangat, kier-
rätysmateriaalit, lasi ja kera-
miikka yhdistyvät yhtä hy-
vin kukiksi, tähtitaivaaksi 
kuin kantaaottavaksi suoma-
laiseksi pullopostiksi kuva-
ten yhteiskunnan sisäisiä ja 
ulkoisia virtoja ja ilmapiiriä.

Rakel Liekki
Kuvataiteilija Rakel Liekiltä il-
mestyy elokuussa kirja nimel-
tä Hyvän olon seksi, jossa hän 
painottaa esimerkiksi kehon 
kuuntelemista ja kunnioitta-
mista sekä elämänasenteen 
muotoilemista vapaampaan 
ja leppoisampaan suuntaan. 
Näyttelyssä on esillä tulevan 
kirjan kuvitusta. Rakel Liekki 
polttaa erilaisia tabuja, rajo-
ja ja rajoituksia, kulkee suve-
reenisti omaa tietään sekä vai-
kuttaa yhteiskunnallisena toi-
mijana ja keskustelijana.

Pasi Tammi
Taidemaalari Pasi Tammen 
voimakkaissa ja monikerrok-
sisissa maalauksissa on ele-
mentteinä tuli, vesi ja keho. 
Tammi kuvaa vääjäämätöntä 
muutosta. Teoksissa luodataan 
elämän merkityksen, kanta-
vuuden ja perusteiden aspek-
teja: jumala, ihminen, maail-
ma, yhteiskunta. Uudemmis-
sa töissään Tammi on siirtynyt 
siveltimien käytöstä enemmän 
raappaustekniikkaan, hienovi-
ritteisyyttä menettämättä.

Kari Kärkiluoma
Kuvataiteilija Kari Kärkiluo-
man töissä risteilee moniulot-
teinen ihminen, tietoisuuden 
laajentuminen ja globaali yh-
teiskunta. Transformaatiot, 
kuten elämä ja kuolema, va-
pautuminen ja valaistuminen 
sekä rakkauden monimuo-
toisuus ovat perusaiheita, joi-
ta tekijä pyrkii leikkiä unoh-
tamatta kiteyttämään usein 
yksinkertaisin, arkisin mate-
riaalein ja muodoin. Kärki-
luoma on Valomon näyttelyi-
den suunnittelija ja kokoaja.

Näyttely avoinna: ma-pe 12-
18, la 12-16, su 12-18, 2.- 8.8 
sopimuksen mukaan. Valomo, 
Säpiläntie 435, Kokemäki.

Pasi Tammen kankaalle maalattu öljyvärityö Nime-
tön.

• Pirkko Lahtinen

Kolumni 
elämänilosta
Miksi meidän aikuisten on niin vaikea iloi-
ta tavallisesta arjesta? Kun lapsi aukaisee 
aamulla silmänsä ja on aloittamassa uut-
ta päivää, hänen kasvoistaan loistaa elä-
mäilo. Hän kokee uuden päivän seikkai-
luna. Edellytyksenä kuitenkin on, että hä-
nen elämänsä on järjestyksesä. Ympärillä 
on kodin turva.

Mikä estää aikuista kokemasta elämän-
iloa? Näin kauniina kesäpäivänä iloa elä-
mään tuo luonto ja ympärillä oleva läm-
pö, mutta kuitenkin jokin estää tuntemas-
ta iloa. Arjen murheet täyttävät herkästi 
mielen. Vaatimukset, jotka elämä asettaa 
syrjäyttävät elämänilon.

Käyn aamuisin uimassa kolmen hengen 
naisryhmässä. Usein pohdiskelemme elä-
män tärkeitä kysymyksiä ja usein myös 
arkisia ongelmia tai päivän uutisia. Täs-
sä eräänä aamuna mietimme, mitä kukin 
kaikkein mieluummin kesäpäivänä teki-
si. Yksi leipoisi mielellään. Elämäniloa tuo 
käsillä 

tekeminen ja valmiiden leivonnaisten nä-
keminen, jotka usein päätyvät naapurien 
tai ystävien kahvipöytään. Toinen tekee 
mielellään puutarhatöitä oikein raskaim-
man kautta viikatetta tai lapiota käyttäen 
mutta välillä rentoutuen hyvän kirjan ää-
rellä. Itselleni on tärkeää lukeminen ja kir-
joittaminen, vaikka niihin en juuri ota ai-
kaa, vaan muut arjen askareet vievät ajan. 
Näinä kauniina heinäkuun aamuina tote-
amme kaikki, että on suurta asua kauniin 
järven läheisyydessä kauniin luonnon kes-
kellä. Ainakin näinä aamuhetkinä koem-
me iloa elämästä ja kesästä.

Näin vuosien vieriessä ja iän karttuesa on 
hyvä miettiä sitä, mikä tuo elämään iloa. 

Miksi en tee sitä, mistä nautin eniten? Elä-
mä kulkee nopeasti eteenpäin ja päiviem-
me määrää emme tiedä. Tänään, juuri tä-
nään, on hyvä miettiä, mikä antaa elämään 
iloa ja tyydytystä ja tehdä juuri sitä, siis ot-
taa aikaa itselle. Lapsi elää täysillä tätä het-
keä, mutta me aikuiset elämme herkästi 
menneessä tai murehdimme tulevaa.

Elämään tuovat iloa ennen kaikkea ihmi-
set, ystävät ja muut läheiset. Ihmisen ei ole 
hyvä olla yksin. On tärkeää uskaltaa koh-
data toinen ihminen avoimesti. Kun us-
kallan kohdata toisen ihmisen aidon avoi-
mesti, uskaltaa myös toinen tehdä niin. 
Näin saamme voimaa toinen toiseltamme.

Näinä kesäisinä päivinä olen myös miet-
tinyt elämänarvoja. Olen miettinyt sitä, 
millaisten arvojen mukaan elän. Haluai-
sin toimia niin, että lähimmäisyyden ar-
vot olisivat etualalla. Aivan liian usein kui-
tenkin tämä arvo unohtuu, ja oma minä 
ja yhteiskunta kilpailukulttuureineen syr-
jäyttävät inhimillisyden arvot. Liian usein 
toimin niin kuin luulen toisten haluavan 
minun toimivan, vaikka omat arvoni ke-
hottaisivat toimimaan toisin. Uskon kui-
tenkin, että ihminen on tasapainossa ja 
onnellinen, jos hän uskaltaa toimia omi-
en arvojensa mukaan. Hän on silloin ehjä.

Jos nyt kokoaisin näitä ajatuksiani ohjeek-
si elämälle, niin sanoisin, että olisi hyvä 
opetella elämään päivä kerrallaan, ja teh-
dä  niitä asioita, jotka tuovat elämään iloa. 
On tärkeää oppia kohtaman toinen ihmi-
nen avoimesti. On syytä miettiä omia ar-
vojaan, ja toimia niin, että omat arvot ovat 
ohjaamassa, vaikka ympäristö kehottaisi 
toimimaan ja ajttelemaan tosin.

Kesäiloa jokaiselle.

Sastamalassa ei ole syrjäkulmia 
vaan keskusta ja kaupunginosia

 ! Päivi Pelttari sanoo Sastamalan saaneen hyvän alun
 "Hannu Virtanen

”Sastamalalla on ollut hyvä al-
ku. Isompia uhkakuvia ei ole, 
vaikkakin taloustaantuma tu-
li tilaamatta heti uuden kau-
pungin alkumetreille”, arvioi 
valtuutettu ja kaupunginhal-
lituksen jäsen Päivi Pelttari.

”Taloustilanne on ehkä terä-
vöittänyt keskustelua. Alku oli-
si voinut olla muuten lepsumpi. 
Nyt prosesseja on koluttu use-
ampaankin kertaan läpi ja pa-
rannuksia on löydetty.”

Sastamala on ehtinyt puo-
lentoista vuoden ikään, uutta 
kaupunkia äetsäläisenä kun-
nallisvaikuttajana keskeisesti 
rakentamassa ollut Päivi Pelt-
tari vietti puolestaan 50-vuo-
tisjuhlaansa maanantaina.

Joskus kuulee puhuttavan 
kaupungin keskustaan nähden 
sijaitsevista Sastamalan syrjä-
kulmista. Pelttari ei entisiä kun-
tia syrjäisinä paikkoina näe.

”Ajattelutapaani ei sovi, et-
tä Sastamalassa olisi syrjäkul-
mia. Täällä on kaupunginosia. 
Esimerkiksi Keikyä on tiivis-
tä asutusta ja ihan vieressä on 
toinen kaupunki.”

Sastamalaa 
rakentamassa
Aivan aluksi juuri Äetsäs-
tä lähti naapureille ehdotus 

Huittisten, Punkalaitumen, 
Vammalan ja Äetsän yhdistä-
misestä. Hieman myöhemmin 
alkoivat Mouhijärven, Punka-
laitumen, Vammalan ja Äet-
sän tuumailut yhteisestä kau-
pungista. Punkalaidun jättäy-
tyi loppusuoralla pois joukos-
ta, mutta Sastamala saatiin 
sittenkin aikaiseksi.

”Edelleen tarvitaan laajaa 
kuntayhteistyötä. Huittisten 
kanssa tehtävä yhteistyö on 
tosi tärkeä”, hän sanoo ja mai-
nitsee esimerkkeinä aluesai-
raalan ja koulutuksen.

Päivi Pelttari myöntää, että 
lähtiessään ehdokkaaksi Sasta-
malan kunnallisvaaleihin hän 
ei voinut tietää, mikä äänestä-
jien tuomio tulisi olemaan.

”Ajattelin, että jos kukaan 
ei äänestä, se on sitten selkeä 
juttu.”

Äänestäjät kuitenkin an-
toivat luottamuksensa, ja val-
tuustopaikka tuli. Pelttari on 
myös kaupunginhallituksen 
jäsen.

”Usein meitä moititaan sii-
tä, että puhumme vain rahas-
ta, mutta sehän on ainoa asia 
mistä voidaan puhua. Kun-
ta järjestää palvelut olemas-
sa olevalla summalla. Lääkäri 
osaa sitten jo hoitaa potilaat.”

”Asiantuntija on aina asian-
tuntija. Isommassa yksikössä 

on mahdollisuus pitää asian-
tuntijoita, jotka voivat erikois-
tua esimerkiksi terveyden-
huoltoon tai koulutukseen.”

Kotiseudulle takaisin
Aivan selvää ei ole se, että kou-
lutetut ihmiset muuttavat ta-
kaisin kotiseudulleen. Päivi ja 
Jukka Pelttarille niin kuiten-
kin kävi. 

Päivi sai töitä kotipitäjäs-
tään Finnish Chemicalsilta. 
Hän oli valmistumassa las-
kentaekonomiksi, kun sai hoi-
taakseen kirjanpitopäällikön 
tehtävän. 

Hän mainitsee, että väliai-
kaisesta järjestelystä tavallaan 
oli kyse, kun he yhdessä Jukan 
kanssa muuttivat Äetsään.

”Kun sain työtä täältä ja 
Jukka tunnetusti harrasti au-
tokilpailuja tuohon aikaan, 
ihan hyvin saatoimme muut-
taa tänne.”

Jukka-puolison rallitaipa-
leiden jälkeen perhe sitou-
tui entistä enemmän seutuun. 
Jukka on lähtöisin autokaup-
paa pitkään tehneestä yrittä-
jäperheestä, ja kun tuli mah-
dollisuus rakentaa uusi liike 
Huittisiin, siihen tilaisuuteen 
myös tartuttiin. Syntyi Auto-
talo Pelttari.

Pariskunta on toki pohtinut 
sitä, muuttaako perhe Huitti-

siin vai asuuko Äetsässä. Sor-
retunpolulta on kuitenkin löy-
tynyt sopiva talo perheen ko-

diksi, jonka ympäristölle joki-
varren maisemat vielä antavat 
oman miellyttävän leimansa.

”Täällä on voinut elää myös 
lasten ehdoilla. Aikaa ei ole 
kulunut työmatkoihin. Kun 
viimeisen sai lähetettyä kou-
luun, saattoi sitten itse syök-
sähtää töihin.”

Pelttarien kolmesta lapses-
ta 15-vuotias Aaro on vielä 
kodista kouluun lähtevä nuo-
ri. Saara, 25, opiskelee Turun 
yliopiston yhteiskuntatieteel-
lisessä tiedekunnassa sosiaa-
lityö pääaineenaan. Juho, 22, 
opiskelee Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa liiketalout-
ta. Hänen pääaineenaan on 
markkinointi.

Viestintää ja 
uusia tehtäviä
Päivi Pelttari työskentelee 
viestintäpäällikkönä Kemiran 
viestintäorganisaatiossa. Vas-
tuualueeseen kuuluvat Suomi, 
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa. 

”Ehkä eniten työni on juu-
ri viestinnän suunnittelua pro-
jekti projektilta. Hyvin vaihte-
levaan työhön liittyy konser-
nin sisäisiä lehtiä, kirjoittelua 
sisäiseen verkkoon ja yhtey-
denpitoa eri ihmisiin. Viestin-
nässä tuleekin käyttää kaikkia 
keinoja.”

Pelttari nostaa keskeiseksi 
piirteeksi luottamuksen saa-
vuttamisen. Tiedon välittämi-
nen on tärkeää, koska tunne-

tusti huhut täyttävät nopeas-
ti tyhjiön.

”Viestintä on toteutettava 
kyseisen maan tavalla. Aika 
paljon ollaan tekemisissä pai-
kallisjohdon kanssa, sillä viesti 
pitää saada kulkemaan organi-
saation kautta. Tärkeää on se, 
että viestit kulkevat myös yhti-
ön johdon suuntaan.”

Vaikka työpaikka ei sinänsä 
ole vaihtunut, työt ovat muut-
tuneet ja tarjonneet uusia nä-
köaloja.

”En ole ollut samoissa teh-
tävissä viittä vuotta enempää. 
Aina on tarjoutunut uusia teh-

täviä ja tullut uusi tilanne. Ai-
na on ollut myös pakko opis-
kella jotakin.”

Päivi Pelttarin elämään ja 
vapaa-aikaan on kuulunut lä-
heisesti musiikki.

”Olen aina harrastanut mu-
siikkia. Se on tarjonnut hyviä 
hetkiä ja isoja elämyksiä. Ai-
ka vahvasti on tullut musiikin 
kautta elettyä juhlapyhiä ja eri 
vuodenaikoja”, sanoo Kamari-
kuoro Trillin jäsen.

Pelttari osallistuu myös ne-
lijäsenisen Aggabee-ryhmän 
musisointiin.

”Aggabee on sillä tavalla 
kuoroa helpompi, että se ko-
koontuu silloin, kun itse eh-
dimme.”

”Musiikki on tarjonnut hyviä 
hetkiä ja isoja elämyksiä.”

Päivi Pelttari työskentelee viestintäpäällikkönä Kemi-
ran viestintäorganisaatiossa. Vastuualueeseen kuulu-
vat Suomi, Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa.
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10.50 Ooppera-ilta: Don Pasquale
13.00 Francon aika 
16.10 Välimeren historian aalloilla
16.40 Luostarien kutsu
17.10 Aivomyrsky

17.40 Ekoliikenne
18.05 Ensimmäiset Australialaiset
19.00 Rikos ja rangaistus
19.53 Maan aarteet
20.00 Mestarin siveltimestä

20.10 Maailman tunnetuimmat
 kaupungit
21.00 - 00.19  Mustan listan uhri
21.00 Sotilaspoika (K15)
22.46 Trumbo, mustan listan uhri

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 - 10.55 Naapureina
  Madridissa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv:
 Tänään otsikoissa
13.00 Unelma yhdelle
13.30 Avara luonto: 
 Galápagossaaret
14.20 Kuppausta Kotiharjun
  saunassa
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 Unelma yhdelle
19.00 Historiaa: Hitlerin 
 vuorikiipeilijät
19.55 Herrasmiesfarmari
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: Elääkö 
 Osama bin Laden?
22.30 Eilisen eväät
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Roperin 
 lakiasiaintoimisto
00.15 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Unelma yhdelle
13.30 A-studio
14.05 - 14.55 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 Unelma yhdelle
19.00 Keittokirjalle kyytiä
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 Kestomerkitsijät
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Gil Mayon mysteerit
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Unelma yhdelle
13.30 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
13.40 Tosi tarina: 
 Laulava heimo
14.10 - 14.55 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 - 19.25 Kongojoki
19.30 Tuliportaat
20.20 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 - 22.38 Palindromeja (K15)
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Hirmumyrsky
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

08.00 Tv-uutiset
08.05 - 08.55 Historiaa: 
 Kiinan oudot muumiot
09.00 Tv-uutiset
09.05 Mennyttä etsimässä:
10.05 Tv-uutiset
10.10 Aikamatka texasilaiselle
 karjatilalle
11.10 Tv-uutiset
11.15 Pisara
11.20 Prisma: Fraktaalien maailma
12.15 Kuppikunta
12.35 Eurofolkin juurilla:
 Volendam
13.35 Terapiassa
14.02 Terapiassa
14.25 Puutarhan lumoissa:
 Tervetuloa meille
14.55 Keittokirjalle kyytiä
15.25 Puutarhaunelmia
15.55 Roperin lakiasiaintoimisto
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 - 17.55 Kotikatsomo:
 Seitsemän
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Kesäkirppis 
18.45 - 19.26 Avara luonto:
19.35 Naisten etsivätoimisto nro 1
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
22.00 Anna Pihl (K13)
22.45 Sano että rakastat (K15)
23.35 Poliisikomentaja Blake (K15)
00.20 - 04.00 Uutisikkuna

05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 PIKKU KAKKONEN
06.53 Hanna Ankka
07.04 Tsirlips: Viherpeippo
07.11 Samsam: 
 Maailman vahvin isä
07.18 Soittorasia: 
 Neljä kissanpoikaa
07.23 Ludovic
07.36 Timppa
07.46 Neppajymykerho
07.54 Harri ja dinot
08.16 Sketsiä!
08.27 Operaatio Hurrikaani:
 Shokki museossa
08.33 Hämärä luonto
08.50 Pat & Stan
09.00 Yleisurheilun EM
14.20 Matkapassi: 
 Junalla Kuubassa
15.10 Tuotemerkitty elämä
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 YleX Games: Pudotus
17.00 Touhulan arvoituksia
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Neil Hardwick - 
 aina marginaalissa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Yleisurheilun EM
21.50 Uutiset ja sää
21.53 Yleisurheilun EM
23.20 Dokumenttiprojekti: 
 Aivokirurgi Englannista
00.45 Ensiapuosasto (K13)
01.30 Tellus-tietovisa

06.50 PIKKU KAKKONEN
06.53 Lennin ja Tviitin maailma
06.59 Katinkontti
07.15 Taikakaruselli
07.27 Totte
07.41 Minne menen tänään
07.44 Elmeri: Elmeri ja villisiat
07.49 Neppajymykerho
07.56 Harri ja dinot
08.19 Suolaa ja pippuria:
 Paistetut ahven! leet
08.29 Pertti ja Purtti
08.41 Betonin särkijät
08.50 Orankien turvakoti
09.50 Pat & Stan
10.00 Summeri
10.02 13 tuntia
10.32 H2O
11.00 Yleisurheilun EM
14.30 Hylkysukeltajat Itämerellä
15.00 Pat & Stan
15.06 13 tuntia
15.35 H2O
16.01 Summeri
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Richard Scarry: 
 Touhulan arvoituksia
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Inhimillinen tekijä
18.50 Tv-uutiset
18.53 Alueellinen uutislähetys
19.00 Kakkosen kesäsää
19.05 Yleisurheilun EM
22.05 Uutiset ja sää
22.08 Yleisurheilun EM
23.00 Eurodekkari: 
 Komisario Montalbano
00.40 Piilosana

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 PIKKU KAKKONEN
06.52 Nalle Luppakorva: Hana
07.01 Onnea on...
07.03 Leluhylly: 
 Lelut lapsenvahteina
07.12 Mimmit
07.17 Anniina Ballerina
07.30 Taide on tehtävä
07.36 Tähtiplaneetta Canopus: 
 Glogglog
07.42 Napero: 
 Leikitään pallolla
07.49 Kuvat liikkuvat: 
 Mikä maatuu - mikä ei
07.56 Harri ja dinot
08.18 Madon päiväkirja
08.30 Yleisurheilun EM
14.15 Kesärenki
14.25 Saint Ralph - 
 elämän lähtöviivalla
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.55 Luonto elää
17.00 Postimies Pate
17.28 Pikku Kakkonen
18.00 Matkapassi: Uusi-Seelanti
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Yleisurheilun EM
21.40 Uutiset ja sää
21.43 Yleisurheilun EM
23.15 Sopranos (K15)
00.10 True Blood (K15)
01.00 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tv-peli

04.00 Sudoku
05.00 Piilosana
06.00 Mikämikä-tvpeli
07.00 Tellus-tietovisa
07.45 PIKKU KAKKONEN
07.48 Saari
07.52 Pasin ja Kielon valtakunta
08.04 Pikku traktori: Lentelyä
08.16 Maikki ja pelottava Pontso
08.42 Hotelli Ulappa
08.55 Ariol
09.00 GALAXI
09.11 - 09.23 POPsis!
09.31 - 09.43 Mimun maailma
09.50 - 09.55 Operaatio 
 Hurrikaani: Poliisit pulassa
10.00 Taotao, pieni pandakarhu
10.25 Peliuutiset
10.55 Yleisurheilun EM
13.45 YleX Games: Parkkiscurling
13.50 Roinilan talossa
15.35 - 16.15 Lapsityrannit
16.20 Kutsukaa 
 pelastushelikopteri!
16.50 YleX Games: Lakanapallo
16.55 V75-ravit
17.30 - 17.55 Haaveiden ilta:
 Simo Silmu
18.00 Matkapassi: 
 Junalla Sisiliassa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Yleisurheilun EM
22.45 Vineta - salainen projekti
00.20 Yle Live: Fall Out Boy
01.15 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

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.! 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.40 Astro-tv
14.45 National Geographic:
  Eläinmaailman ihmeitä,  3/3
15.45 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
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

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.! 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.20 Kesäristikko
14.50 Menestyksen takana: 
 Fazer - Sinisellä 
 sydämellä
15.45 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
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 Neste Oil Ralli
22.40 Aina vaarassa
23.40 Turpa kiinni!
01.25 Televisa
02.05 - 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.! 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.15 Kesäristikko
14.50 E! Hollywoodin 
 tositarinat
15.45 Lääkärit
16.35 Televisa
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
19.00 Seitsemän Uutiset
19.15 Tulosruutu
19.25 Päivän sää
19.30 Hännänheiluttajat
20.00 Kaikkea sitä näkee
20.05 Suurin pudottaja
21.00 Suurin pudottaja
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Neste Oil Ralli
22.40 Formula 1: 
 vapaat harjoitukset
23.10 Constantine (K15)
01.25 Neste Oil Ralli
01.55 Steven Seagal: 
 Amerikan seri"  
02.25 Televisa
03.05 - 06.00 Se Oikea

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
08.25 Ostoskanava
08.55 Uki
09.00 Kikoriki
09.30 Chuggington
09.45 Horseland - heppajengi
10.10 Winx-klubi
10.35 Code Lyoko
11.00 Bakugan
11.25 F1 Ennakkotunnelmat
11.55 FUTIS+
12.25 Neste Oil Ralli
14.00 Makuja
14.10 Keskellä kesäpäivää
14.40 GoFinland.! 
15.10 Keskellä kesäpäivää
15.45 Televisa
16.20 Lauantain perhele# a:
 Jäitä hattuun, 
 Scooby-Doo!
17.45 Formula 1: aika-ajot
18.45 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Neste Oil Ralli
19.30 Karpon parhaat
20.00 Kadonneen jäljillä
21.00 Geishan muistelmat
21.55 Lotto ja Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Geishan muistelmat
00.10 Tulosruutu
00.20 Neste Oil Ralli
00.50 Shark
01.45 Formula 1: aika-ajot
02.15 Televisa
02.55 - 06.00 Se Oikea,

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Jenkit kisaavat 
 Japanissa
15.50 Kampus Greek
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

23.15 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Frasier
23.55 Rooma (K15)
01.00 Ostosruutu
01.15 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Jenkit kisaavat Japanissa
15.50 Kampus Greek
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: 
 Rautakotka (K15

00.15 Nelosen uutiset
00.20 Nelosen sää
00.25 Frasier
00.55 Frasier
01.25 Ostosruutu
01.40 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Jenkit kisaavat Japanissa
15.50 Kampus Greek
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: Mela kateissa

23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Taisteluplaneetta
 Galactica
00.10 Elokuva: 
 Ennen keskiyötä (K18)
02.10 Ostosruutu
02.25 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Ilmailun maailma
09.30 Vaaleanpunainen pantteri
09.35 Vaaleanpunainen pantteri
09.45 Oprah
10.40 Oprah
11.35 Oprah
12.30 Oprah
13.25 Eli Stone
14.20 Häähullut
15.15 Tanssin huipulle
16.15 Eläintenpelastustiimi
16.45 Amerikan huippuhurtta
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Vaaleanpunainen pantteri
19.10 Elokuva: Interview -
 yllätysten yö (K13)
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Shade - 
 korkeimmat panokset 

22.55 Nelosen uutiset
23.00 Nelosen sää
23.05 Masters of Horror (K15)
00.15 Elokuva: 
 Kundit kuumana (K15)
02.05 Ostosruutu
02.20 - 07.00 Älypää-TV

08.30 Warner esittää: Batman
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 SubSuosikki: Xena
16.00 E! Räppäri-isä Snoop Dogg

16.30 E! Räppäri-isä 
 Snoop Dogg
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 My Blueberry Nights
23.00 C.S.I.
23.55 Ashes To Ashes
00.50 Heroes
01.40 Modern Toss
02.10 - 06.00 Sub chat

08.30 Warner esittää: Batman
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
11.30 Rantalentis Deluxe
12.00 Ostos-tv
15.00 Päiväni eläimenä
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)
00.30 Kaksi tuoppia, kiitos!
01.05 Kuolettava liitto
01.35 Ultimate Fighter (K15)
02.25 Rantalentis Deluxe

08.30 Warner esittää: Batman
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
12.00 Ostos-tv
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 Täydellinen 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
15.40 Sinkut saarella
16.40 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 Rakkauden aalloilla

23.00 Miami Vice
00.00 Ultimate 
 Fighter (K15)
00.50 Modern Toss
01.20 Petolliset
02.10 Erikoisjoukkue
03.10 - 06.00 Sub chat

16.55 Tiededokumentti: 
 Kiistely ilmastosta

17.45 Lapset puhuvat
17.50 Francon aika
18.45 Lapsuuden historia
19.00 Matka suomalaiseen
 elokuvaan

19.35 Kohtauksia eräästä
 avioliitosta
20.25 Lapset puhuvat
20.30 Maisemamaalauksen
 mestarien tyyliin

21.00 Muodin tarina
21.50 Kino Sci! : 
 Varastetut ihmiset
23.10 Elävä arkisto: Hevi tulee
23.30 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
17.10 Ruokamatka Välimerellä

18.10 Kolmas ulottuvuus:
 Hotelli Sahara
19.04 Lapset puhuvat
19.10 Elävä Arkisto:
 Musiikkibisnes

19.40 Kelttimytologiaa: Demonit
20.05 Ekoliikenne
20.30 Aivomyrsky
21.00 Tiededokumentti:
 Rannikot

21.55 Kino: Petosten 
 kehässä (K15)
23.40 Theroux’n vinksahtaneet
 viikonloput
00.30 - 04.00 Teematieto

17.00 Reissumies 
 topparoikassa

17.40 Reissumies yölinjalla
18.20 Maupassant: Vanha ystävä
18.50 Maailman tunnetuimmat
 kaupungit
19.35 Maisemamaalauksen

 mestarien tyyliin
20.02 Ajattelen siis olen...
20.05 Historia: Maailmansodan
 kurimuksessa (K13)
21.05 Arkistojen salat: 

 De Gaulle Pariisissa
21.37 Hullut mestarit (K15)
22.08 Minä, musta mies
23.20 Täältä ikuisuuteen (K13)
00.10 - 04.00 Teematieto

09.40 Japania Erinin kanssa
10.05 Tohtori Zivago

08:30 Hyvät, pahat ja pyhät
09:00 Yltäkylläinen elämä
09:30 Ikuisia kertomuksia
09:50 Hesseliuksen tarinoita
09:55 Musiikkia: Lasten tanssi
10:00 Elämän virta
10:30 Derek Prince
11:00 Jumalan sanansaattajina
 Keniassa
11:30 Juuret lähteellä
12:00 Leo Meller ja ystävät

12:30 Gershon Nerelin Israel
12:40 Tie on valmis!
13:10 Sytkäri
13:40 Landscape of My Soul
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
19:30 Tienhaarassa
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 Kosketus taivaasta
23:25 Benny Hinn
23:55 Iloa arkeen
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
03:00 Tienhaarassa
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 Kosketus taivaasta
06:55 Benny Hinn
07:25 Iloa arkeen
07:55 Kaivo

13:25 Sanan silta
13:55 Kosketus taivaasta
14:55 Benny Hinn
15:25 Iloa arkeen
15:55 Kaivo
16:25 Pelastusrukous
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Jumalan juoksutytöt
17:30 Café Raamattu
18:00 Ermot
18:30 Sanan ja runon tuoksua
18:45 Elävä yhteys
19:00 Rakkauden tie
19:30 Hyvät, pahat ja pyhät

20:00 Kosketus
20:10 Raamattu rakkaaksi
20:25 Ylistysliike
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 Gershon Nerelin Israel
21:10 Isän käsivarsilla
22:40 Arken
23:10 Rohkaisua Raamatusta
23:25 Käännekohta
23:55 Hillsong TV
00:25 Kirja
00:55 Pelastusrukous
01:00 Jumalan juoksutytöt
01:30 Café Raamattu

02:00 Sanan ja runon tuoksua
02:15 Elävä yhteys
02:30 Rakkauden tie
03:00 Hyvät, pahat ja pyhät
03:30 Kosketus: Juhani
03:40 Raamattu rakkaaksi
03:55 Ylistysliike
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 Gershon Nerelin Israel
04:40 Isän käsivarsilla
06:10 Arken
06:40 Rohkaisua Raamatusta
06:55 Käännekohta
07:25 Hillsong TV

12:40 Juuret lähteellä
13:10 Peittämättömin 
 kasvoin
13:40 Pawson:
14:35 Enemmän kuin unta
15:15 Ojennettu käsi
15:30 Come Home
16:00 Tienhaarassa
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Polvijärven pastori
17:30 Yltäkylläinen elämä
18:00 Lasten Taivas
18:30 Tulinuoli
19:00 Kirja

19:30 Café Raamattu
20:00 Pyhän Hengen ilta
21:00 TV7 Jerusalem 
 Uutiset
21:10 Israel puhuu
21:40 Kadotettu maailma (K11)
23:20 Lohduttakaa 
 minun kansaani
00:10 Kosketus: Sami
00:20 Lähetysvalmis
00:30 Tie on valmis!
01:00 Polvijärven pastori
01:30 Yltäkylläinen 
 elämä

02:00 Tulinuoli
02:30 Kirja
03:00 Café Raamattu
03:30 Pyhän Hengen ilta
04:30 TV7 Jerusalem 
 Uutiset
04:40 Israel puhuu
05:10 Kadotettu maailma (K11)
06:50 Lohduttakaa minun
  kansaani
07:40 Kosketus: Sami
07:50 Lähetysvalmis
08:00 Tie on valmis!

08:30 Jumalan juoksutytöt
09:00 Café Raamattu
09:30 Ermot
10:00 Sanan ja runon 
 tuoksua
10:15 Elävä yhteys
10:30 Rakkauden tie
11:00 Hyvät, pahat ja pyhät
11:30 Kosketus
11:40 Raamattu rakkaaksi
11:55 Ylistysliike

12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 Gershon Nerelin 
 Israel
12:40 Isän käsivarsilla
14:10 Arken
14:40 Rohkaisua Raamatusta
15:25 Hillsong TV
15:55 Kirja
16:25 Pelastusrukous
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Reunalla
17:30 Koulun jälkeen
18:00 Lentävä talo
18:30 Uudistunut työelämä

19:00 Benny Hinn
19:30 Yliluonnollista
20:00 Isännän pöydässä
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 Gershon Nerelin 
 Israel
21:10 Juuret lähteellä
21:40 Peittämättömin kasvoin
22:10 Pawson
23:05 Enemmän kuin unta
23:45 Ojennettu käsi
00:00 Come Home
00:30 Tienhaarassa
01:00 Reunalla

01:30 Koulun jälkeen
02:00 Uudistunut työelämä
02:30 Benny Hinn
03:00 Yliluonnollista
03:30 Isännän pöydässä
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 Gershon Nerelin Israel
04:40 Juuret lähteellä
05:10 Peittämättömin kasvoin
05:40 Pawson
06:35 Enemmän kuin unta
07:15 Ojennettu käsi
07:30 Come Home
08:00 Tienhaarassa

08:30 Reunalla
09:00 Koulun jälkeen
09:30 Lentävä talo
10:00 Uudistunut 
 työelämä
10:30 Benny Hinn
11:00 Yliluonnollista
11:30 Isännän pöydässä
12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 Gershon Nerelin 
 Israel

08:30 Nokia Missio: Abba, Isä
09:00 Superkirja
09:30 Panjo ja kaverit
09:40 Lasten kotipuu
10:00 Elämän sykkeessä
10:30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
11:00 Tienhaarassa
11:30 Polvijärven pastori
12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 Gershon Nerelin Israel
12:40 Uusi Testamentti avautuu



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 1.-4.8.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 3.8.Tiistai 3.8.Sunnuntai 1.8.Sunnuntai 1.8.

Keskiviikko 4.8.Keskiviikko 4.8.Maanantai 2.8.Maanantai 2.8.

 Kiistely ilmastosta
17.45 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 Valkoisen naisen 
 lumo
22.20 Kino Sci! : Alphaville
23.55 Kino Sci! : Kiitorata
00.22 - 04.00 Teematieto 

08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto
08.45 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
09.00 Tv-uutiset
09.05 - 09.50 Arto Nybergin
 kesäduuniblues
09.55 Tv-uutiset
10.00 Iso Poika
10.50 Rauhoitettu: Ikikuusikko
11.00 Tv-uutiset
11.05 Neljä elementtiä
12.30 Ensyklopedia
12.40 Herrasmiesfarmari
13.10 Apinaliiga
13.35 Terapiassa
13.58 Terapiassa
14.22 Terapiassa
14.50 Järvi
15.00 Kohtaamisia Jeesuksen
 kanssa
15.30 Kuningas Alkoholi
16.00 Historiaa: 
 Hitlerin vuorikiipeilijät
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)

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 - 13.25 Niilin lapset: 
 Fustatin lapsia
13.30 Keittokirjalle kyytiä
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 Unelma yhdelle
19.00 Prisma: Kuinka käy 
 mehiläisten?
19.50 Ensyklopedia
20.00 Elämää Tanskan hovissa
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 - 22.15 Kotikatsomo:
 Seitsemän
22.20 Apinaliiga
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Ulkolinja: Elääkö Osama
 bin Laden?

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina 
 Madridissa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Tie Avonleaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Unelma yhdelle
13.30 A-studio
14.00 Ihmiskunnan aarteita
14.15 Arto Nybergin 
 kesäduuniblues
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 Unelma yhdelle
19.00 - 19.55 Mennyttä etsimässä: 
 Sisua Suezilta Kongoon
20.00 Tosi tarina: 
 Kapteeni Höökin
 seikkailut
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Ninnin päiväkirjat (K15)
22.35 Luottomies
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Prisma: Kuinka käy
 mehiläisten?
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina Madridissa
10.50 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 Unelma yhdelle
13.30 Avara luonto: 
 Muinaismetsän uumenissa
14.10 Ihmiskunnan aarteita
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 Pula-aika: 
 Sodassa puutetta vastaan
19.00 Historiaa: 
 Hitlerin väärentäjät
19.55 Herrasmiesfarmari
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja 
 V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 - 22.40 Ulkolinja: 
 Idoli Afganistanista
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Roperin lakiasiaintoimisto
00.15 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Sudoku
05.00 Piilosana
06.00 Mikämikä-tvpeli
07.00 Tellus-tietovisa
07.45 PIKKU KAKKONEN
07.47 Mimi ja Kuku
08.06 Jessin kanssa
08.17 Disney esittää: 
 Jojon sirkus
08.43 Katinkontti
09.00 GALAXI
09.05 Late lammas
09.15 - 09.21 Betonin särkijät
09.27 - 09.55 Sutaistu sankari Roy
10.00 Alfred J. Kwak
10.25 Lähdetään luontoon
10.55 YleX Games: Fillariultimate
11.00 Yleisurheilun EM
13.35 Avioeron anatomia
14.05 Kauden parhaat maut
14.35 Sydänmailla
15.20 Robin Hood
16.05 Matkakassi
16.35 Toistaiseksi 
 tuntemattomasta syystä
17.05 Islannin lohijoella
17.30 - 18.45 Dokumenttiprojekti: 
 Rajaseudun poikamiehet
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kesäsää
19.10 Kesäillan valssi
20.00 Ikimuistoinen: Nuori rytmi
20.15 Yleisurheilun EM
22.00 Uutiset ja sää
22.03 Yleisurheilun EM
23.15 Nora Roberts: Sydänyö 
00.45 Sopranos (K15)
01.35 Tellus-tietovisa

06.50 PIKKU KAKKONEN
09.15 Alfred J. Kwak
09.40 Matkakassi
10.10 Pieni talo preerialla
11.00 Summeri
11.01 13 tuntia
11.32 H2O
12.00 Yllätysvieraita
12.30 Kahden keikka
13.30 Vaikeudet on tehty
 voitettaviksi
15.00 Pat & Stan
15.05 YleX Games: Pudotus
15.11 13 tuntia
15.42 H2O
16.10 Lentävät lääkärit
16.55 Luonto elää
17.00 Richard Scarry: 
 Touhulan arvoituksia
17.23 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:
 Neljä vuodenaikaa
21.20 Majakka
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Toistaiseksi 
 tuntemattomasta syystä
22.35 True Blood (K15)
23.30 Ensiapuosasto (K13)
00.15 Älä katso
00.45 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli

06.50 PIKKU KAKKONEN
08.22 Animalia
08.50 Uudenmaan uutiset
09.00 Paikallisuutiset
10.10 Pieni talo preerialla
11.00 Summeri
11.01 13 tuntia
11.33 H2O
12.00 Läähätän ja läkähdyn
12.30 Elämäni eläimet
13.00 Herrojen Eeva
14.15 Matkapassi: 
 Junalla Sisiliassa
15.05 YleX Games: 
 Fillariultimate
15.11 13 tuntia
15.43 H2O
16.10 - 16.55 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry:
  Touhulan arvoituksia
17.23 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: 
 Marco Bjuström
21.00 Ajankohtainen 
 Kakkonen
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Taistelu Laatokan
  Karjalassa
23.00 Psykopaatin jäljillä (K15)
00.55 Tellus-tietovisa

06.50 PIKKU KAKKONEN
08.32 Hämärä luonto
08.50 Uudenmaan uutiset
09.00 Paikallisuutiset
10.10 Pieni talo preerialla
11.00 Summeri
11.01 13 tuntia
11.32 Yhteiseloa
12.00 Paavolaisen jalanjäljillä
12.30 Puutarhassa tuoksuu 
ruoka
13.00 Kaunis Veera eli 
 Ballaadi Saimaalta
14.20 Ajankohtainen Kakkonen
15.11 13 tuntia
15.42 Yhteiseloa
16.10 - 16.55 Lentävät lääkärit
17.00 Richard Scarry: 
 Touhulan arvoituksia
17.23 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 Parasta aikaa
20.30 Elämäni eläimet: 
 Eläinsairaalassa
21.00 Kukkia ja sidontaa (K15)
21.50 Uutiset ja sää
22.00 Urheiluruutu
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Ylös Jangtse-jokea
00.25 Ensiapuosasto (K13)
01.10 Tellus-tietovisa

06.00 MTV3 Chat
08.00 Lomasää
08.30 Ostoskanava
09.00 Palomies Sami
09.15 Disney: 
 101 dalmatialaista
09.40 Tehotytöt
10.05 Code Lyoko
10.30 Kesä T.i.l.a.
11.00 Jokakoti.! 
11.30 Hännänheiluttajat
12.00 Purjehdusta: 
 49er Grand Prix
12.30 Beach Volley Weekly
13.00 F1 Ennakkotunnelmat
13.30 Piilokamera
14.00 Pilanpäiten
14.10 45min Special: 
 Kuninkaalliset skandaalit
15.10 Homie Spumoni
16.55 Koko sydämestä
17.50 Formula 1: osakilpailu
18.50 Formula 1: Extra
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Pitkä kuuma kesä
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Formula 1: Extra
22.45 C.S.I. Miami
23.45 Murhaajan jäljillä (K15)
00.45 Formula 1: 
 osakilpailu
02.15 Televisa
02.55 - 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.! 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
13.45 Pitkä kuuma kesä
15.15 Lääkärit
16.10 Televisa
16.35 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
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
00.40 C.S.I. Miami
01.35 Televisa
02.15 - 06.00 Se Oikea
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.! 

12.45 Keskellä kesäpäivää
13.30 Astro-tv
14.15 Tuomioja ja Aalto-Setälä,
 kirjan takana
14.45 Jokakoti.! 
15.15 Lääkärit
16.10 Televisa
16.35 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
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
01.00 Televisa

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.! 
12.45 Keskellä kesäpäivää
13.15 Astro-tv
14.15 National Geographic: 
 Uhanalaiset kasuaarit
15.15 Lääkärit
16.10 Televisa
16.35 Salatut elämät
17.00 Salatut elämät
17.30 Salatut elämät
17.55 Doc Martin
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.
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

07.00 Ostosruutu
08.00 Ostosruutu
09.00 Unitupa
09.30 Kotiäidistä uraäidiksi
10.30 Animal Planet: 
 Je"  eläinten matkassa
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.35 Frasier
13.05 Frasier
13.35 Frasier
14.05 Frasier
14.35 Good Wife
15.35 Stylista
16.35 Elokuva: Rakkauden sävel
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Pelkokerroin UK
20.00 Wipeout Australia
20.57 Keno
21.00 Elokuva: There Will Be
 Blood (K13)

00.00 Kenraali Pancho & Pojat
 Pohjoiskalotilla
00.30 Criminal Minds - 
 FBI-tutkijat
01.30 Ostosruutu
01.45 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Jenkit kisaavat Japanissa
15.50 Kampus Greek
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 Californication (K13)

22.35 Californication (K13)
23.10 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Frasier
23.50 Swingtown
00.50 Ostosruutu
01.05 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Jenkit kisaavat Japanissa
15.50 Kampus Greek
16.50 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kanadan Huippumalli
 haussa
20.00 Hurja remontti
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat
22.00 4D: Lapseni pelkää
 ruokaa

23.00 Nelosen uutiset
23.05 Nelosen sää
23.10 Frasier
23.40 Rooma (K15)
00.40 Navigare
01.10 Ostosruutu
01.25 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Älypää-TV
12.25 Ostosruutu
13.25 Ostosruutu
14.25 Venäläinen Nanny
14.55 Häähullut
15.50 Kampus Greek
16.50 Dr. Phil
17.45 Nelosen sää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kanadan Huippumalli
 haussa
20.00 Unelmien poikamies
20.57 Keno
21.00 Kylmäverisesti sinun

22.00 Big Love
23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Rooma (K15)
00.45 Ostosruutu
01.00 - 06.00 Älypää-TV

06.00 Sub chat
10.30 Ostos-tv

13.30 Kyttäkokelaat
14.00 Exterminators
14.25 Baywatch
15.20 Sinkut saarella
16.20 Täydellinen 
 muotikuva
17.15 Päiväni eläimenä

18.25 Top Chef
19.30 Muodin huipulle - 
 mallien silmin
20.00 Rokkarille morsian
21.00 Star Wars: Episodi V - 
 Imperiumin vastaisku
23.25 Duudsonit (K15)

23.55 Tosipaikka: 
 Kokaiinipäiväkirjat
00.55 Julkkikset kuiville
01.55 Tähtiportti
02.45 Rantalentis Deluxe: 
 Night Vision
03.45 - 06.00 Se Oikea

08.30 Warner esittää: Batman
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 SubSuosikki: Xena
16.00 E! Diiva nimeltä Kimora

16.30 E! Diiva nimeltä Kimora
17.00 112 - hengenpelastajat
17.30 Kolmas kivi auringosta
18.00 Poliisikoira Rex
19.00 Lemmen viemää
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit

21.00 V niin kuin verikosto
23.30 Terminator: Sarah 
 Connorin aikakirjat
00.25 Moonlight
01.20 Tosipaikka: 
 Kokaiinipäiväkirjat
02.20 Playboy-talon tytöt

08.30 Warner esittää: Batman
08.55 Hannah Montana

09.20 Nellin maja
10.00 Lemmen viemää
10.50 Nellin maja
15.10 SubSuosikki: Xena
16.00 E! Victoria Silvstedtin
  täydellinen elämä
16.30 E! Victoria Silvstedtin

 täydellinen elämä
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 Erikoisjoukkue

08.30 Warner esittää: Batman
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 SubSuosikki: Xena
16.00 E! Räppäri-isä Snoop Dogg

16.30 E! Räppäri-isä Snoop Dogg
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 SubLe" a: Luoja 
 armahtaa, minä en (K18)
23.05 C.S.I.
00.00 Ashes To Ashes
01.00 Kadotetut todistajat (K15)
01.50 Modern Toss
02.20 - 06.00 Sub chat

10.20 Maupassant: Ruusupoika
11.15 Reissumies topparoikassa

11.56 Reissumies yölinjalla
12.35 Huijari Felix Krullin
 tunnustukset
13.38 Minä, musta mies
14.50 Tiededokumentti: Rannikot

15.45 Ei tulevaisuutta
17.30  De Gaulle Pariisissa
18.00  Ranskalaisen luutnantin
 nainen
20.00 South Bank Show

21.00 Hullut mestarit (K15)
21.30 Rikos ja rangaistus
22.25 Muodin tarina
23.20 Juttua Juicesta ja 
 Tarinaa Tampereelta

16.55 Historia: Ensimmäiset
 australialaiset

17.50 Francon aika
18.53 Maan aarteet
19.00 Täältä ikuisuuteen (K13)
19.50 Tiededokumentti: 
 Kiistely ilmastosta

20.40 Lapset puhuvat
20.45 RiseUp - Reggaen avulla
 ylöspäin
21.45 Theroux’n vinksahtaneet
 viikonloput

22.35 Kelttimytologiaa: 
 Lohikäärmeet
23.00 Kino Into: Ihmissusi
 Amazonilla (K15)
00.20 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
16.40 Välimeren historian aalloilla

17.10 Luostarien kutsu
17.40 Francon aika
18.55 Japania Erinin kanssa
19.20 Leivän ja vapauden
 puolesta

21.05 Historia: 
 Tuntemattomat 
 sotilaat
21.55 - 23.10 TV-arkisto 
 diskossa

21.55 Gloria Gaynor - 
 diskojen kuningatar
22.25 Iltatähti: Disko
23.10 Tohtori Zivago
23.56 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
16.55 Tiededokumentti: 

  kansaani
15:40 Kosketus: Sami
15:50 Lähetysvalmis
16:00 Tie on valmis!
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Come Home Kids
17:30 Ikuisia kertomuksia
17:50 Kosketus: Juhani
18:00 Parantava rukous 
18:30 Haastattelussa
19:00 Haastattelussa
19:30 Armolahjat
20:00 Ajankohtaista taivaasta
20:30 Vanha Testamentti

  avautuu
21:15 Rohkaisua 
 Raamatusta 
21:30 Jumalan juoksutytöt
22:00 Markku Veilo
22:30 Varustamo
23:00 Rakkauden tie
23:30 Uudistunut työelämä
00:00 Derek Prince
00:30 Elämän sykkeessä
01:00 Ikuisia kertomuksia
01:20 Kosketus: Juhani
01:30 Parantava rukous
02:00 Haastattelussa

02:30 Haastattelussa
03:00 Armolahjat
03:30 Ajankohtaista 
 taivaasta
04:00 Vanha Testamentti
 avautuu
04:45 Rohkaisua Raamatusta
05:00 Jumalan juoksutytöt
05:30 Markku Veilo
06:00 Varustamo
06:30 Rakkauden tie
07:00 Uudistunut työelämä
07:30 Derek Prince
08:00 Elämän sykkeessä

13:30 Markku Veilo
14:00 Varustamo
14:30 Rakkauden tie
15:00 Uudistunut työelämä
15:30 Derek Prince
16:00 Elämän sykkeessä
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Israel puhuu
17:30 Superkirja
18:00 Lasten Taivas
18:30 Katupaimen
18:40 Kulmakivi
19:00 Käännekohta
19:30 One Way

20:15 Itäraportti
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 TV7 Israel News
21:10 Särmää
21:40 Hillsong TV
22:10 Come Home
22:40 Yliluonnollista
23:10 Elävä yhteys
23:25 Iloa arkeen 
23:55 Pelastusrukous
00:00 Koulun jälkeen
00:30 Lentävä talo
01:00 Israel puhuu
01:30 Lasten Taivas

02:00 Katupaimen
02:10 Kulmakivi
02:30 Käännekohta
03:00 One Way
03:45 Itäraportti
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 TV7 Israel News
04:40 Särmää
05:10 Hillsong TV
05:40 Come Home
06:10 Yliluonnollista
06:40 Elävä yhteys
06:55 Iloa arkeen
07:25 Pelastusrukous

13:40 Missä olet?
14:10 Haastattelussa
14:40 Taiteilija kuvassa
14:55 Kuukauden kalastaja
15:25 Israel puhuu
15:55 Parantava rukous
16:25 Pelastusrukous
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Isännän pöydässä
17:30 Superkirja
18:00 Lukuhetki
18:10 Lasten kotipuu
18:30 Elämän sykkeessä
19:00 Iloa arkeen

19:30 Tienhaarassa
20:00 Polvijärven pastori
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 TV7 Israel News
21:10 Taiteilija kuvassa
21:25 Uusi Testamentti avautuu
22:10 Peittämättömin kasvoin
22:40 Pyhän Hengen ilta
23:40 Iloa arkeen
00:10 Armolahjat
00:40 Kirkkauden aika
00:55 Pelastusrukous
01:00 Isännän pöydässä
01:30 Lukuhetki

01:40 Lasten kotipuu
02:00 Elämän sykkeessä
02:30 Iloa arkeen -Joyce Meyer
03:00 Tienhaarass
03:30 Polvijärven pastori
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 TV7 Israel News
04:40 Taiteilija kuvassa
04:55 Uusi Testamentti avautuu
05:40 Peittämättömin kasvoin
06:10 Pyhän Hengen ilta
07:10 Iloa arkeen -Joyce Meyer
07:40 Armolahjat
08:10 Kirkkauden aika

13:10 Hillsong TV
13:40 Come Home
14:10 Yliluonnollista
14:40 Elävä yhteys
14:55 Iloa arkeen
15:25 Pelastusrukous
15:30 Koulun jälkeen
16:00 Lentävä talo
16:30 Ohjelmatiedot
17:00 Hyvät, pahat ja pyhä
17:30 Yltäkylläinen elämä
18:00 Ikuisia kertomuksia
18:20 Laululautta
18:30 Elämän virta

19:00 Derek Prince
19:30 Isä meidän
20:30 Leo Meller ja ystävät
21:00 TV7 Israel News
21:10 Tie on valmis!
21:40 Sytkäri
22:10 Missä olet?
22:40 Haastattelussa
23:10 Taiteilija kuvassa
23:25 Kuukauden kalastaja
23:55 Israel puhuu
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 Isä meidän
04:00 Leo Meller ja ystävät
04:30 TV7 Israel News
04:40 Tie on valmis!
05:10 Sytkäri
05:40 Missä olet?
06:10 Haastattelussa: 
 Michael Kimuli
06:40 Taiteilija kuvassa: 
 Helen Teigar
06:55 Kuukauden kalastaja

08:30 Polvijärven pastori
09:00 Yltäkylläinen elämä
09:30 Lasten Taivas
10:00 Tulinuoli
10:30 Kirja
11:00 Café Raamattu
11:30 Pyhän Hengen ilta
12:30 TV7 Jerusalem Uutiset
12:40 Israel puhuu
13:10 Kadotettu maailma (K11)
14:50 Lohduttakaa minun

08:30 Come Home Kids
09:00 Ikuisia kertomuksia
09:20 Kosketus: Juhani
09:30 Parantava rukous
10:00 Haastattelussa
10:30 Haastattelussa
11:00 Armolahjat
11:30 Ajankohtaista taivaasta
12:00 Vanha Testamentti avautuu
12:45 Rohkaisua Raamatusta
13:00 Jumalan juoksutytöt

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 TV7 Israel News
12:40 Särmää

08:30 Hyvät, pahat ja pyhät
09:00 Yltäkylläinen elämä
09:30 Ikuisia kertomuksia
09:50 Laululautta
10:00 Elämän virta
10:30 Derek Prince
11:00 Isä meidän
12:00 Leo Meller ja ystävät
12:30 TV7 Israel News
12:40 Tie on valmis!
13:10 Sytkäri

CSI
MTV3 keskiviikkona 

4.8. klo 21.00



16 Keskiviikko heinäkuun 28. 2010

Leirillä nautitaan olosta, 
elosta ja kauniista kesästä

 ! Leirielämä vetää puoleensa vuosikymmenestä toiseen. Houhajärvellä on erilaisten 
aktiviteettien parissa ehtinyt viihtyä jo monta sukupolvea.

"Minna Isotalo

”Tämä on nakkiukkeliolio”, 
selvittää Lauri Kankaan-
pää askartelemassaan peilis-
sä näkyvää oranssia hahmoa. 
Nakkiukkeli esiintyi Sasta-
malan seurakunnan ja Man-
nerheimin lastensuojeluliiton 
(MLL) järjestämällä taidelei-
rillä ensimmäisen kerran Jori 
Juvelan maalauksessa, ja nyt 
hilpeä otus on löytänyt tien-
sä useammankin pojan tai-
deteoksiin. ”Puheenjohtajan 
nuija, leikkipyssy, planeet-
ta, avaruusalus, ydinvoima-
laitos”, luettelevat pojat lei-
rillä valmistamiaan esineitä. 
”Puutyöt olivat täällä kaikis-
ta kivointa, koska saimme ra-
kentaa vapaasti mitä vaan ha-
lusimme”, kiteyttää Lauri poi-
kajoukon tunnelmat. Leirillä 
on viihdytty ilmeisen hyvin, 
eikä äitiäkään ole tullut ikä-
vä. Eräs asia sentään aiheut-
taa hieman napinaa. ”Liimaa 
joutuu koko ajan nyppimään 
sormista”, valittelee Jori har-
mistuneena.

”Sitä 
tekemisen 
riemua ja 

innostusta”  

Taideleiriläiset: lapset, isoset, ohjaajat ja keittiöhenkilökunta yhteispotretissa 21.7.2010. Taideleirin 
järjestivät yhteistyössä Sastamalan seurakunta ja MLL:n Tyrvään Vammalan yhdistys. Leirin vetäjinä 
olivat Ulla Pohjola ja Raija Seurala.

Pyry Virtanen, Miro Haapahuhta, Lauri Kankaan-
pää ja Jori Juvela pitivät leirillä erityisesti puutöistä. 
Nakkiukkeli seikkaili Jorin ja Laurin taideteoksissa.

Kun leirikärpänen 
puraisee
Houhajärven leirimaja on tut-
tuakin tutumpi paikka alku-
vuonna seurakunnan lapsi-
työnohjaajan toimesta eläk-
keelle jääneelle Raija Seura-
lalle. Nainen touhuaa leireillä 
nyt  MLL:n vapaaehtoisena 
ohjaajana. Ensimmäisen ker-
ran kesäleiri Houhajärvellä 
veti Raija Seuralaa puoleensa 
7-vuotiaana. Leirielämä koko-
naisuudessaan teki niin suu-
ren vaikutuksen, että hän toi-
mi leireillä myös isosena he-
ti iän salliessa. Leiriohjaaja-
na syttyi sammumaton kipinä 
lasten parissa työskentelyyn. 

Tuo kipinä saa Seuralan 
lähtemään leirille yhä uudel-
leen, vuosi toisensa jälkeen. 
”Lasten kanssa on hienoa tou-
huta. He ovat niin välittömiä 
tunteissaan. On ihanaa todis-
taa sitä tekemisen riemua ja 
innostusta, jolla he ryhtyvät 
toteuttamaan uusia asioita. 
Leirillä on myös hyvä nauttia 
olostaan, kesästä ja uimisesta”, 
Raija kuvailee. 

Houhajärven rannalla si-
jaitseva leirikeskus on muut-
tunut sitten Seuralan lapsuu-
den. ”

Monta vuosikymmentä nu-
kuttiin teltoissa, sitten tänne 
saatiin mökkejä ja muutama 
vuosi sitten majoitusraken-
nus toimintatiloineen. Leirille 
saavuttiin yhteiskuljetuksella, 
kuorma-auton lavalla Vam-
malan keskustasta. Nykyään 
vanhemmat kuskaavat lapsen-
sa tänne”, hän kertoo.

Leiriruoka 
monipuolistunut
Kuorma-auton lavalla kesä-
leireille saapuivat 1960-luvul-
la myös Anja Sorva ja Tuu-
la Rikkinen. Leirikeittiötä 
emännöiville naisille on jää-
nyt erityisesti mieleen entis-
aikojen leirimaksu. ”Jokaisella 
lapsukaisella piti olla puolen 
kilon voipaketti ja kilon soke-

Leirielämä on vetänyt Raija Seuralaa puoleensa montakymmentä vuotta. 
Lapsityö on Raijalle kutsumusammatti.

ripussi kainalossa tänne tulles-
sa.” Keittiöalan ammattilaisten 
makuhermoja kutkuttelivat ai-
koinaan erityisesti leiritulilla 
tarjoiltu kuuma kaakao sekä 
hiivaleipä, pullamainen ”lei-
rikakko”. 

Anjan ja Tuulan mukaan 
60-luvun leiriruoka valmis-
tettiin avotulella ja se oli hy-
vin yksinkertaista, usein tar-
jolla oli keittoa. ”Kaikki lei-
ripöperöt tekivät kyllä kaup-
pansa. Ulkona ruoka maistui, 
enkä muista kenenkään valit-
taneen tarjoiluista”, Anja tote-
aa. Lasten leirielämään kuu-
lui ennen myös keittiötöihin 
osallistuminen ainakin peru-
nateatterin ja astioiden tiska-
uksen muodossa. Nykypäi-
vän leiriläiset astelevat valmii-
seen pöytään ja leireille tullaan 
nauttimaan yhdessäolosta toi-
senlaisten aktiviteettien paris-
sa. 

Varustetasoltaan toimivan 
valmistuskeittiön ja kylmäti-
lojen ansiosta leiriruoka on 
nykyään monipuolista ja eri-
koisruokavaliot huomioon ot-
tavaa. Monipuolisesta ruoka-

tarjonnasta huolimatta tietyt 
suosikkiruuat pitävät pintansa 
vuodesta toiseen. ”Sekä isoille 
pienille maistuu mannapuuro. 
Lasten lempiruokia ovat liha-
pullat, makaronilaatikko sekä 
nakit ja muusi”, Tuula Rikki-
nen tietää.

”Jokaisella piti olla voipaketti ja 
sokeripussi kainalossa”

Tuula Rikkinen, Anja Sorva ja Liisa Laurila val-
mistavat viisi ateriaa päivässä noin 50 henkilölle 
/ leiri. Tuulan ja Anjan tapaan myös emäntäjou-
kon nuorimmainen, Liisa, leireili Houhajärvellä 
jo pikkutyttönä.

Leiriruokaa jonotettiin ennen 
ja nyt. Ennen Houhajärvellä 
syötiin aina ulkona, ja yksin-
kertainen ruoka maistui pie-
nille leiriläisille. 

• Marja Anttoora

Valta 
kuuluu 
kansalle
Eräästä tenttikirjasta jäi aikoinaan mieleeni ajatus siitä, 
kuinka valta on siirtymässä yhä enemmän virkamiehille. 
Asioiden monimutkaistuminen lainsäädännöllisesti tuo 
mukanaan sen, että tavallisen kansalaisen tai kuntalaisen 
osaaminen ei aina riitä kyseenalaistamaan virkamiesval-
mistelun tuloksia. 

Kunnissa käsiteltävät asiat ovat säännönmukaisesti sellai-
sia, että virkamiehen on periaatteessa mahdollista ohjata 
asiantuntemuksellaan ratkaisua haluamaansa suuntaan. Ei 
vain lainsäädäntö vaan myös talousosaaminen mahdollis-
tavat sen. Jos valtuutettu haluaa vastustaa esimerkiksi sääs-
töpäätöstä, tulee olla valmis osoittamaan, mistä vastaava 
säästö saadaan. Luottamushenkilöiden joukossa on vähän 
juristiekonomeja ja moni saattaa vaieta pelätessään osaa-
mattomuuttaan. Demokratia on näennäistä, jos asioihin 
vaikuttaminen vaatii laajoja opintoja.

Huonosti munivalta kanalta katkaistiin kaula. Kun kana 
lähti ilman päätä lentoon kohti kuusen latvaa, isosetäni to-
tesi: ”Vika olikin pääsä!?” Virkamiehet ovat siinä mielessä 
kuin tuo kanan pää, että ilman heitä kansanvalta saattaisi 
lähteä hetkelliseen huimaan lentoon. Tiedämme kuitenkin, 
millainen on päättömän kanan kohtalo. Tarvitsemme edel-
leen osaavia virkamiehiä.

Suomalaisen perusasenne virkamiehiin on luottavainen 
ja syystäkin. Maalaisjärjen käyttäminen on silti sallittua 
ja rohkea kyseenalaistaminen viestii hyvälle viranhaltijal-
le tiedon siitä, että valmistelun suuntaa on käännettävä tai 
ainakin sitä on harkittava. 

Päätöksenteossa tulee pyrkiä siten perusteltuun päätökseen, 
että lopputuloksen rakentuminen on seurattavissa ja että on 
mahdollista punnita päätös esimerkiksi valitustietä. Näin 
meillä Sastamalassa on mielestäni tehty. Kun enemmistö-
päätös on jossain asiassa saatu, on oikeus hakea muutosta, 
valittaa ja vaikuttaa, mutta kansanvaltaan kuuluu myös se, 
että asioille tulee jossain kohdassa lopullinen päätös. Toi-
sinaan päätökset ovat kipeitä, kaivelevat vuosia ja voivat 
osoittautua lopputulokseltaan myös huonoiksi. Kansanval-
ta - demokraattisesti valitut edustajat - eivät koskaan ole 
täydellisiä, vaikka pyrkivät hyvään päätöksentekoon.

Verenluovutuksen 
ruusuviikot elokuun alussa
Sastamalassa 
verta voi luovuttaa 
ensi tiistaina

 "Alueviesti

Suomen Punaisen Ristin Ve-
ripalvelu ja Kauppapuutarha-
liitto kiittävät verenluovuttajia 
jälleen kotimaisilla ruusuilla 
2.–13. elokuuta. Ruusuviikko-
ja vietetään yhtaikaisesti ym-
päri Suomen kahden viikon 
ajan. Ruusuja jaetaan veren-
luovuttajille kaikissa veripal-
velutoimistoissa ja liikkuvan 
veripalvelun tilaisuuksissa.
Sastamalassa verta voi luovut-
taa tiistaina 3. elokuuta seura-
kuntatalolla Asemakatu kuu-
dessa kello 14-18.

 Varta tarvitaan 
ympäri vuoden
Verta tarvitaan potilaiden hoi-
toon sairaaloissa ympäri vuo-
den, myös kesän keskellä. Ve-
rivalmisteita tarvitaan jatku-
vasti esimerkiksi leikkauksis-
sa, syöpäpotilaiden hoidossa 
ja onnettomuuksien varalle.

Veripalvelutoimistot ovat 
auki normaaliin tapaan ko-
ko kesän ajan ja liikkuva ve-
ripalvelu kiertää eri puolilla 
Suomea. Verta voi käydä luo-
vuttamassa jo ennen lomaa 
omalla paikkakunnalla tai lo-
man kunniaksi vaikkapa mök-
kipaikkakunnalla. 

Mikäli lomanviettopaik-
kakunnalla ei ole kiinteää ve-
renluovutuspistettä, kannattaa 
kurkistaa myös liikkuvan veri-
palvelun kalenteriin (www.ve-
ripalvelu.! ). Verenluovutusti-

laisuus saattaa osua kesän ai-
kana yllättävänkin lähelle.

Luovuttamaan voi tulla 
myös hellepäivänä, kunhan 
muistaa juoda reilusti ennen 
luovutusta ja luovutuksen jäl-
keen. Luovutuksen jälkeen sa-
mana päivänä ei saa saunoa ei-
kä harrastaa liikuntaa.

Kuka voi luovuttaa?
Verenluovuttajan tulee olla 
terve, 18–65-vuotias ja pai-
naa vähintään 50 kiloa. Uu-
den luovuttajan tulee olla al-
le 60-vuotias. Miehet voivat 
luovuttaa verta kahden ja nai-
set kolmen kuukauden välein. 
Hemoglobiiniarvo mitataan 
aina ennen luovutusta ja sen 
tulee olla miehillä vähintään 
135 g/l ja naisilla 125 g/l. Ve-
renluovuttajan tulee todistaa 
henkilöllisyytensä virallisella 
henkilötodistuksella.

Sopivuuden verenluovut-
tajaksi voi tarkistaa etukä-
teen osoitteessa www.sovin-
koluovuttajaksi.fi tai soitta-
malla ilmaiseen luovuttajain-
foon 0800 0 5801 (arkisin 
kello 8–17).

Verta voi luovuttaa veripal-
velutoimistoissa 16 eri paik-
kakunnalla tai liikkuvan ve-
ripalvelun tilaisuuksissa, joi-
ta järjestetään viikoittain noin 
20 eri paikkakunnalla. Kaikki 
verenluovutuspisteet löytyvät 
osoitteesta www.veripalvelu.
! . Veripalvelun sivulta voi tar-
kistaa myös ajantasaisen veri-
tilanteen.
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Tervamäen koulun 
lakkautuminen puhutti kansaa

 ! Kansanvallan päivänä juteltiin Mouhijärven kuulumisista
 "Marianna Langenoja

”Miksi ihmeessä Tervamä-
en koulu lakkautetaan nyt ja 
vuokrataan koulutilat 10!000 
euron vuosivuokralla Häijääs-
tä? Miksei voitu odottaa uu-
den koulun valmistumista ja 
sulkea sitten vasta vanha”, ky-
selivät muun muassa Esko ja 

Rauha Rauva päättäjiltä ih-
meissään viime perjantaina 
Kansanvallan päivänä. Sasta-
malan kaupunginvaltuutettu 
Maire Villo (sit) kummaste-
li asiaa kansalaisten rinnalla, 
mutta Arto Satonen (kok) 
halusi muistuttaa, että Uot-

solan koulu on tällä hetkellä 
kaupungin prioriteettilistan 
kärjessä. ”Kummallisinta, et-
tä pitäjän päättäjät olivat vie-
lä ahkerimmin sulkemassa 
Tervamäkeä”, eräs ohikulki-
ja tuhahti. ”Tässä järjestelys-
sä ei ainakaan mitään säästö-
jä synny”, Villokin vahvisti. 

Mouhijärveläiset pääsi-
vät vuosittaiseen tapaan per-
jantaitorilla esittämään mie-
lipiteitään ja kysymyksiään 
suoraan kaupungin päät-
täjille. Vaikka pientä närää 
kuntaliitoksesta ja koulun-
lakkauttamisista olikin il-
massa, myöntävät mouhi-
järveläiset olevansa kuiten-

kin melko lailla tyytyväistä 
porukkaa. Eräs koko ikän-
sä Mouhijärvellä asunut ni-
mettömäksi jäänyt herra ke-
hui paikan olevan viimeisen 
päälle. ”Kaunis luonto, tar-
peelliset palvelut, jotka ovat 
jopa kehittyneet vuosien saa-

tossa, vain lääkäriasiat ovat 
menneet huonommaksi. Ih-
miset ovat myös mahtavia. 
Sääli vaan, että jouduimme 
ottamaan tuon köyhän Vam-
malan tähän rinnalle. Mieles-
täni Mouhijärvi on aina Mou-
hijärvi”, mies jutteli. Hän sa-
noi aikovansa olla suu supus-

Kansanedustaja Arto Satonen (kok) ja Sastamalan kaupunginvaltuutettu 
Maire Villo (sit) ovat monesta eri mieltä, mutta ainakin yksi heitä yhdistää: 
halu kuulla kansaa.

Esko ja Rauha Rauva ovat pääosin tyytyväisiä Mouhijärven tämänhetkiseen 
tilanteeseen, mutta esimerkiksi Tervamäen koulun lakkauttaminen ennen 
uuden koulun valmistumista kummastuttaa. ”Kyllä taitaa mennä päättäjät 
vaihtoon”, Esko Rauva suunnitteli. 

”Kuntaministerimmekin sanoo, 
ettei kuntaliitoksia kannata 

tehdä, jos palvelut eivät parane.”

”Sääli vaan, että jouduimme 
ottamaan tuon köyhän Vammalan 

tähän rinnalle.”

Sastamalalla aito 
intressi kehittää 
Mouhijärveä
Mouhijärvellä puhutti vieläkin 
kuntaliitosasiat. Osa kansas-
ta ajattelee, että palvelut ovat 
huonontuneet liitosten jälkeen, 
mutta toisten mielestä ne ovat 
jopa parantuneet. Maire Villo 
arvosteli, ettei kuntaliitoksen 
myötä tullutkaan sitä kukoista-
vaa Sastamalaa, joka kaupun-
kilaisille luvattiin. ”Supistuksia 
on ollut, mutta muuten kunta-
liitos ei näy Mouhijärvellä jo-
kapäiväisessä elämässä. Kunta-
ministerimmekin sanoo, ettei 
kuntaliitoksia kannata tehdä, 
jos palvelut eivät parane”. Sas-
tamalalainen kansanedustaja 
Arto Satonen kuitenkin muis-
tutti, että näinä aikoina palve-
luiden kehittäminen on haas-
teellista, eikä kukaan osaa sa-
noa, miten palveluiden oli-
si käynyt, jos Mouhijärvi olisi 
jäänyt omaksi kunnakseen. Sa-
tosen mielestä ainakin yksityi-
set palvelut ovat kehittyneet 
kuntaliitosten myötä ja onpa 
Mouhijärvelle rakennettu päi-
väkotikin. Haastetta on tuotta-

sa koko kansanvallanpäivän 
ajan ja vain kuunnella, mitä 
päättäjillä on kerrottavanaan. 
”Ei minulla ole mitään valit-
tamista tai kysyttävää.” Mies 
kuitenkin tuntee ison joukon 
paikallisia ja tietää, että aina-
kin puolella kansasta on jota-
kin purnattavaa. 

Kansanvalta 
Arto Satosen sanoin
”Kansanvalta on koko järjestelmän perusta. Kansanval-
taan kuuluu äänioikeus ja oikeus olla suoraan yhteydes-
sä päättäjiin. Päättäjien tulee huomioida myös kansan 
näkemys, joskaan emme voi olla samaa mieltä viimei-
simmän soittajan kanssa. Kansanvaltaan kuuluu myös 
vapaa lehdistö ja oikeus ilmaista mielipiteensä. Kansan-
vallan avulla pystytään välttämään myös korruptiota. 
Suomi ei olisi läheskään näin hyvä maa, jos täällä ei oli-
si kansanvaltaa.”

nut myös liitoksen kuntien pal-
veluiden sovittaminen yhteen. 
Esimerkiksi sotaveteraanien 
palvelut olivat jokaisella kun-
nalla erilaiset. 

”Kannattaa muistaa myös, 
että Sastamalalla on aito int-
ressi kehittää Mouhijärveä. 
Tämä on muuttovoittoaluet-
ta ja kasvavin osa Sastama-
laa. Jos Mouhijärvi olisi lii-
tetty vaikkapa Nokiaan, ei 
kaupungilla olisi ollut min-
käänlaista intressiä kehittää 
tällaista takanurkkaa, kun 
Nokialla on muutenkin on-
gelmia väestönkasvun kans-
sa”, Satonen korosti. Koko 
ikänsä Mouhijärvellä asunut 
Esko Rauva kuitenkin huo-
mautti, että on kuullut Sasta-
malan panostavan erityises-
ti Vammalan ja Häijään vä-
lille.  Tämänkin asian Sato-
nen myönsi, muttei näe sen 
syövän mitään pois Mouhi-
järveltä. 

Tilaisuudessa sana oli va-
paa ja paneeli vastaili yleisön 
kysymyksiin. Mukana tapah-
tumassa oli myös eduskunta-
vaaliehdokkaita. Tapahtu-
man juonsi Aulis Murto. 

Tapahtumassa vieraili myös aikoinaan kansanedustajanakin toiminut 
Lea Mäkipää (ps). Hänen miehensä Markku on kotoisin Mouhijärveltä.

Jättipalsami leviää
ärhäkkäästi ja on 
ei-toivottu vieraslaji 

 !Kasvustoja yritetään nujertaa talkoilla

 "Alueviesti

Onko kotiseudullesi levin-
nyt jättipalsamikasvusto? Mi-
tä sille voisi tehdä? Kuluval-
la viikolla vietetään jättipalsa-
min kitkentätalkoita, joten jo-
kaisella on nyt mahdollisuus 
tehdä ekoteko omalla asuin-
alueellaan. 

Jättipalsamin torjunta on 
mukavaa puuhaa, sillä siihen 
tarvitaan vain työhanskat ja 
annos talkoohenkeä. Kasvit ir-
toavat melko helposti ja työn 
tulokset näkee nopeasti. Tä-
män kesän helteissä aikaistu-
neen kukinnan vuoksi talkoita 
on jo järjestetty muun muassa 
Turussa sekä Huittisissa, jossa 
talkooporukka aikoo tempais-
ta vielä toisenkin kerran.

Alun perin puutarhojen so-
mistukseksi tuotu jättipalsami 
on osoittautunut liiankin te-
hokkaaksi levittäytyjäksi. Re-
hevillä ja kosteilla paikoil-
la viihtyvä jättipalsami jättää 
muut kasvit varjoonsa, ja vie 
elintilaa kotoperäisiltä lajeil-
tamme. Pahimmillaan tiheä 
jättipalsamikasvusto voi peit-
tää joen tai puron vartta kilo-
metrien matkalla.

Tehokkaasti leviävä 
paukkukukka
Jättipalsami, ”paukkukukka”, 
on yksivuotinen puutarhakas-
vi, jonka kypsät kodat voivat 
singota siemeniä jopa seitse-
män metrin päähän. Tehok-
kaan leviämistekniikan lisäk-
si yksittäinen kasvi voi tuot-
taa huimat 4000 siementä. Jät-
tipalsamin uudistumiskyky on 
myös ilmiömäinen, sillä nii-
tettyyn varteen kehittyy nope-
asti uusi kukinto.

Alkuperäislajistoa hävit-
tävien vieraslajien on arvioi-
tu olevan yksi vakavimmista 
ympäristöuhista. Ongelmaan 
on syytä tarttua nyt, kun työ-
määrä ei vielä ole ylitsepää-

semätön. Ulkomailta on kan-
tautunut varoittavia esimerk-
kejä, sillä paikoin vieraslajit 
ovat päässeet leviämään niin 
tehokkaasti, että niiden hävi-
tys on käynyt mahdottomaksi.

Kitkeminen 
paras keino
Hävittäminen on parasta teh-
dä kitkemällä. Laajat esiinty-
mät voidaan niittää mahdolli-
simman matalalta. Niiton jäl-
keen on seurattava, ettei uusia 
kukintoja pääse kehittymään.
Torjunta-aineet tehoavat myös 
jättipalsamiin, mutta niiden 
käyttö vesistöjen lähellä on 
kielletty. Kukintoja ja juuria ei 
saa laittaa kompostiin. Kukin-
not tulee polttaa.

Varret ja juuret voi kuivat-
taa esimerkiksi mustan jätesä-
kin päällä, minkä jälkeen ne 
voidaan kompostoida. Torjun-
taan pitää olla maanomistajan 
lupa, yleisillä alueilla talkoista 
tulee ilmoittaa kunnalle.

Kokoa oma 
talkooporukka
Talkoot ovat osa ”Vierasla-
jit kuriin kummitoiminnal-
la Lounais-Suomessa” -han-
ketta, jossa jättiputken, kurt-
turuusun ja jättipalsamin le-
viäminen pyritään saamaan 
hallintaan. Hankkeen toimin-
ta-alueena on Satakunta ja 
Varsinais-Suomi, ja se kestää 
vuoden 2011 loppuun. 

Toteuttajana on Varsinais-
Suomen ELY-keskus. Hanke 
rahoitetaan Euroopan maa-
seudun kehittämisen maaseu-
turahaston kautta.

Voit ryhtyä myös oman lä-
hialueesi vierasesiintymän 
kummiksi ja pitää huolta kas-
vuston hävittämisestä. Vie-
raslajeista koituvien ongelmi-
en torjunnassa on ensisijaista 
löytää esiintymät ajoissa, sekä 
huolehtia hävitetyn alueen jäl-
kiseurannasta.

Liikenneturvan viikon vinkki
Moottoripyöräilijälle turvaa 
väistämissäännöistä

 "Alueviesti

Kuka väistää ja ketä risteyk-
sessä, on liikenteen perusky-
symyksiä Väistämissääntöjen 
tuntemus tuo lisäturvaa myös 
moottoripyöräilijälle. Liiken-
neturvan tilastokatsauksen 
mukaan taajamissa tapahtuvis-
ta motoristien kuolemaan joh-
tavista onnettomuuksista, joka 
viides on risteävien ajosuun-
tien onnettomuus, loukkaan-
tumisista joka neljäs.

Risteyksissä liikenne kaik-
kien osapuolten kesken sujuu 
turvallisesti silloin, kun kaikki 
noudattavat yhteisesti sovittuja 
pelisääntöjä.! Onnettomuudet 
ja vaaralliset tilanteet syntyvät 
silloin, kun joku toimii yllättä-
västi sääntöjen vastaisesti.

Risteystä on lähestyttävä 
sellaisella nopeudella, että kul-
jettaja pystyy ajoissa tekemään 
havaintoja ja tarpeen niin vaa-
tiessa pystyy pysäyttämään ajo-
neuvonsa ennen risteystä.!Mo-
toristin oikea risteysajonope-
us jättää myös autoilijoille ai-
kaa näkemiseen ja reagointiin.

Ajonopeuden lisäksi myös 
etäisyys edellä ajavaan on tär-
keä pitää riittävän pitkänä. Lii-
an lähellä ajava motoristi voi 
jäädä edellä ajavan auton kat-
veeseen ja näin syntyy vaa-
ratilanteita. Ajonopeudella ja 
etäisyydellä motoristi ennalta-
ehkäisee niitä tilanteita joissa 
autoilija ei ole havainnut moot-
toripyöräilijää ajoissa ja tilanne 
päätyy onnettomuuteen.

Ryhmittymällä kerrot 
aikeistasi
Muille tielläliikkujille on 
saatava välitettyä viesti omis-
ta aikeista ajoissa ja selvästi. 
Ryhmittyminen on selkeä ta-
pa korostaa kääntymisaikei-
ta. Risteyksessä käännyttä-
essä oikealle on ryhmityt-
tävä ajoradan oikeaan reu-
naan. Vasemmalle kääntyvän 
on ryhmityttävä välittömästi 
ajoradan keskiviivan viereen 
tai yksisuuntaisella ajoradal-
la ajoraradan vasempuolei-
seen reunaan. 

Motoristi vie ryhmittyes-
sään vähän tilaa, joten mo-
toristin ryhmittyminen hel-
pottaa liikenteen sujuvuutta 
risteyksissä. Samalla se antaa 
myös selkeän signaalin mo-
toristin aikeista, sillä moot-
toripyörän paikka on pää-
sääntöisesti ajokaistan kes-
kellä.

Tasa-arvoisessa risteyk-
sessä on väistettävä oikeal-
ta tulijaa. Risteyksessä kään-
tyvän ajoneuvon kuljettajan 
on väistettävä risteävää tie-
tä ylittävää polkupyöräilijää, 
mopoilijaa ja jalankulkijaa. 
Samoin on kuljettajan, jo-
ka muualla kuin risteykses-
sä aikoo poistua ajoradalta 
tai muuten ylittää sen, väis-
tettävä tien reunaa käyttävää 
polkupyöräilijää, mopoilijaa 
ja jalankulkijaa. Vasemmalle 
kääntyvän kuljettajan on li-
säksi väistettävä vastaan tu-
levaa liikennettä.
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Huittisten Hokkaselle 
voimapunnerruksen SE

 !Alueviesti

Huittisten voimailijoiden Ti-
mo Hokkanen osallistui 17.7. 
Porin jazzien yhteydessä jär-
jestettyihin maksimivoima-
punnerruksen (entinen soti-
laspenkki) SM-karsintoihin 
sarjassa alle 110 kiloa. Hokka-
sen odotukset kisasta eivät ol-
leet kovin korkealla.

Hokkanen aloitti kisan va-
rovaisella 197,5 kilon nostol-
la. Nosto oli todella helppo ja 
huoltajana toimineen Johan-
nes Suomelan kanssa alettiin 
keskustella mahdollisesta en-
nätysyrityksestä. 

Toiseen nostoon laitettiin 
205 kiloa. Perusvarmalla suo-
rituksella raudat suorille kä-
sille ja tankoon pyydettiin SE-
raudat 210 kiloa. 

Hokkanen mietti viimei-
seen saakka yrittääkö rautoja 
ylös. Vuoron tullessa kohdalle 

hän päätti ryhtyä yleisön kan-
nustuksen saattelemana ennä-
tysyritykseen. Raudat tulivat 
ylös hitaasti, mutta varmasti. 
Uusi ennätys oli nähnyt päi-
vänvalon.

Hokkanen totesi noston 
jälkeen, että nostoon ei jää-
nyt grammaakaan varaa. 
Hokkasen ennätys on kaikki 
painoluokat mukaan lukien 
isoin rauta mikä on nostet-

tu 2009 vuoden alun jälkeen 
jolloin voimapunnerrus siir-
tyi ADT:n valvonnan alle.

Seuraavaksi Huittisten 
voimailijoilla on kisakalen-
terissa vuorossa raw-penkin 
SM-kisat 21.8. Riihimäellä. 
Näillä näkymin mitaleja läh-
tee voimailijoista jahtaamaan 
Timo Hokkanen, Juhamatti 
Vasamaa, Mika Lehtinen, 
Markus Lehtinen ja Johan-
nes Suomela. 

Hokkanen totesi vielä Po-
rissa olleensa kesäterässä, 
mutta Riihimäellä tullaan 
näkemään kova tulos. Huit-
tisten voimailijat ja Hokka-
nen kiittää tukijoitaan, joita 
ovat Autokorjaamo veljek-
set Mäkelä, Huittisten Spe-
cialmotors, Seloy Oy, Pika-
jako Tamminen, Huittisten 
liikuntakeskus Spiraali ja 
Luonnonvoima.

Kuvan palkitut voimamiehet ovat vasemmalta 
lukien kolmanneksi tullut Antti Koivusalo, 
ennätysmies Timo Hokkanen sekä Jukka Suista. 

Driftingkisa ihan putkeen!
 !Mervi Murtoo

Lauantaiaamu 17.7. valkeni 
varhain Dri!  Team Tyrwääl-
le sen suunnatessa kohti Jose-
moran rataa. Joutsassa ajetun 
Finnish Pro Dri!  -kisan ra-
tapro" ili koostui muutamas-
ta nopeasta puolenvaihdosta 
sekä loputtoman pitkältä tun-
tuvasta kaarteesta. Reeneissä 
radalle päästettiin yksilösuo-
ritusten sijasta kaksi kuskia 
kerrallaan, joten kuskit ehti-
vät tutustumaan rataan astet-
ta paremmin.
Kisaan osallistui ennätyksel-
liset 27 kuljettajaa, joista la-
jitteluajojen perusteella kar-
sittiin 16 parasta pariajojen 
kaavioon. Niinpä lähes puo-
let kuskeista siirrettiin katso-
mon puolelle jo alkuvaiheessa.  
Murtoon Tapio veti viimeisel-
lä vedollaan päivän parhaan 
yksilösuorituksen napaten yk-
kössijan lajitteluista.

Radan kamppailuihin
Ensimmäisenä pariajovastuk-
sena oli Ismo Teinilä, jonka 
suoritus kuitenkin päättyi 
pyörähdykseen. Seuraavas-
sa pariajossa Murtoota vas-
taan ajanut Petri Uusi-Poh-
jola törmäsi ratakeilaan ja 
kaatoi näin omat haaveen-

sa jatkokamppailuista. Kol-
mannessa parissa lähtövii-
valle dri! erinsä ohjasi Pet-
teri Törmänen. Törmäsen 
ajaessa Murtoota vastaan ta-
kana seuraavana kuljettajana 
ajautui Törmänen liian lähel-
le Murtoon Skydillacia ja veto 
loppui spinnaukseen.
Kultafinaalissa kaasupoljin-
ta laulattivat Murtoo ja Hen-
ri Haanpää. Tasainen kamp-
pailu pokaalinväristä sai tuo-
mariston vaatimaan One 
More Timea. Uusintavedos-
sa Haanpään ohjatessa me-
noa edeltä, ajautui hän vääril-
le ajolinjoille ja kävi tutustu-
massa Joutsan pöpelikköihin. 
Likipititilanteita näin vauh-
dikkaassa lajissa riittää, on-
neksi tällä kertaa Murtoo sai 
juuri ja juuri vauhtinsa stop-
paamaan ennen Haanpään 
Toyotan kylkeä.
Lähes pilvettömältä taivaalta 
paistatteleva aurinko helli se-
kä ihmisiä että autoja. Mus-
tan konepellin omaava Sky-
dillac oli vähän väliä kone-
pelti pystyssä, jotta lämmöt 
tasaantuisivat ajojen välillä. 
Lähes kaikilla kilpureilla oli 
lämpöongelmia ja joka vedon 
jälkeen tiimiläiset saivatkin 
suihkutella syylärit ja coo-
lerit läpimäräksi jääkylmillä 

suihkepulloillaan. Dri!  Team 
Tyrwään leirissä suurimmat 
ongelmat päivän aikana aihe-
uttivat starttivikainen skoot-
teri ja paluumatkalla lauen-
nut kisabussin jarrukello.

Nostetta katsojien 
sykkeeseen
Katsojien sykettä nostatel-
tiin päivän aikana moneen 
kertaan toinen toistaan hui-
keammilla yksilösuorituksil-
la sekä savunhohtoisilla pari-
ajoilla. Päivään mahtui mon-
ta läheltä piti tilannetta sekä 
myös muutama osuma, on-
neksi lähinnä ratakeiloihin. 
Murtoon napatessa päivän 
parhaan pistesaaliin vahvis-
tui sarjajohto entisestään. 

Sarjatilanteessa takana 
vaanineet kuskit eivät saaneet 
parasta osaamistaan esille Jout-
san kisassa, joten pistejohto ve-
nyi sarjakakkosena jatkavaan 
Harri Hokkaseen 98 pistee-
seen. Kolmantena sarjassa on 
Petteri Törmänen 18 pisteen 
päässä Hokkasesta. Seuraavan 
kerran dri! erit ottavat mittaa 
toisistaan Alastaron moottori-
radalla 28.8. Tervetuloa tutus-
tumaan mukaansa vievään la-
jiin ja kiihdyttämään omia suo-
sikkeja yhä kovempaan vauh-
tiin ja luisukulmaan.

Henri Haanpää ja Tapio Murtoo ratkovat paremmuutta. 
Kuva. Jussi Nieminen.
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Pajuranta Häkkisen ja 
Räikkösen jalanjäljillä

 ! Juuso-Matti Pajuranta ajoi kartingin KF1-luokan Suomen mestariksi.

"Minna Isotalo

KF1-luokan SM-kulta on yk-
si kotimaisen autourheilun 
himotuimmista mestaruuk-
sista. KF1-luokasta käytettiin 
ennen nimeä Formula-A, ja 
sen voitosta kisattiin edelli-
sen kerran vuonna 2007. Ky-
seisen karting-luokan SM-
tittelin ovat napanneet ural-
laan monet tunnetuimmista 
kuljettajatähtistämme, ja nyt 
tuohon nimekkääseen voitta-
jakaartiin, Keke Rosbergin,
Mika Salon, Mika Häkkisen 
ja Kimi Räikkösen rinnalle 
on noussut Sastamalan Vam-
malassa asuva 16-vuotias Juu-
so-Matti Pajuranta.

Edellisviikonloppuna Ou-
lussa Iinatin radalla käytyjen 
SM-mittelöiden tapahtumia 

Pajuranta hallitsi varsin suve-
reenisti, sillä voitti sekä aika-
ajot, molemmat alkuerät, pre-
! naalin että ! naalin. ”Oulussa 
kaikki meni putkeen ensim-
mäistä kertaa tällä kaudella. 
Vauhti on ollut kauden alusta 
asti kohdallaan, mutta vasta 
moottorimerkin vaihtaminen 
toi tarvittavia lisätehoja ko-
neeseen”, ensimmäisen kerran 
kartingin kuninkuusluokassa 
kisannut Juuso-Matti kertoo. 

KF2-luokan SM-sarjassa 
Pajurannan tämän hetkinen 
sijoitus on neljäs. Nuorimies 
myöntää, että rahkeet ken-
ties riittäisivät parempaankin. 
”Saavutetun menestyksen va-
lossa sarjasijoitus hieman kai-
velee, sillä nykyisellä kalus-
tolla asemat elokuussa käy-
tävään päätöskisaan olisivat 
voineet olla toiset. Mahdolli-
suudet ykköstilaan ovat men-
neet, mutta hopean ja prons-
sin osalta kaikki on vielä auki.” 

Team Pajuranta
Ensi kerran Juuso-Matti is-
tui karting-auton ratin taka-
na isänsä sylissä. 7-vuotiaana 
hän jo kiersi kilparataa omalla 
autolla. ”Ensimmäinen osakil-
pailuvoitto tuli nopeasti, ja sen 
jälkeen menestys on ruokki-
nut menestystä ja autot vaih-
tuneet aina vain isompaan.” 

Juuso-Matin menestyksen 
taustatekijänä on koko per-
heeltä saatu tuki ja kannus-
tus, mutta erityisesti isän rooli 
pojan harrastuksessa on mer-
kittävä. Pasi Pajuranta on 
poikansa mukana treeneis-
sä ja kisoissa, ja vastaa pitkäl-
ti kalustosta, jolla Juuso-Matti 
ajaa. Isä Pajuranta on kuskan-
nut kisakalustoa ympäri Suo-
men ja Euroopan halki tes-

ti- ja kisapaikoille. ”Auto tu-
lee peruspakettina tehtaalta, 
mutta kaikki säädöt tehdään 
itse. Moni luulee, että au-
to vaan otetaan kuljetukses-
ta ja poika lähtee ajelemaan, 
mutta kisasuoritusta edeltää 
monen päivän urakka, työn-
tekoa aamusta iltaan. Sit-
ten pitää vielä jaksaa raaha-
ta luunsa takaisin kotiin”, Pa-
si Pajuranta kuvailee. 

Isän mukaan karting on 
henkisesti erittäin vaativa 
laji. ”Kisoissa on stressinsie-
tokyky koetuksella, sillä mi-
nuuttiaikataululla mennään. 
Autourheiluun liittyy aina 
myös paljon epävarmuus-
tekijöitä. Tekniikka saattaa 
pettää, eikä kisan kulkua voi 
muiden kuskien osalta kont-
rolloida. Pelti rytisee miltei 
joka startissa.” Karting vaa-
tii myös hyvää fyysistä kun-
toa, sillä kyljet, niska ja kä-
det joutuvat lajissa kovil-
le. ”Kramppeja ja mustelmia 
tulee heti, jos ajotuntumaa 
ei pidä yllä. Pitkään kuviois-
sa oleminen jättää usein ke-
hoon elinikäisiä jälkiä, ku-
ten hiertymän kaltaista ar-
peumaa”, Pasi Pajuranta sel-
vittää.

Raha ratkaisee
16-vuotias Juuso-Matti Pa-
juranta kuuluu AKK Driver 
Academyyn, joka on AKK-
Motosportin virallinen huip-
puvalmennusryhmä seuraa-
van sukupolven potentiaali-
sille tähtikuljettajille. Vaikka 

jalat maassa pitävässä Juuso-
Matissa tähtiainesta onkin, 
niin pää pilvissä hän kieltää 
kulkevansa. ”Tottakai työ au-
tourheilun parissa kiinnos-
taa tulevaisuudessakin, mut-
ta olisi epärealistista haaveil-
la F1-urasta. Voisin nähdä it-
seni vaikka mekaanikkona 
pikkukuskeille”, hän valaisee 
suunnitelmiaan. 

Myös isä Pajuranta myön-
tää, että ajaminen ammatti-
laisena kansainvälisissä For-
mula-sarjoissa on epätoden-
näköistä, vaikka meriittejä 
riittäisikin. ”Aika moni me-
nestynyt kuljettaja jättää tar-
vittavat lisenssit hakematta, 
sillä kansainvälisissä huip-

pusarjoissa ajaminen vaatii 
rahoitusta ainakin 3-4 vuo-
deksi eteenpäin.”

MM-kisat tähtäimessä
Kävi tulevaisuudessa miten 
hyvänsä, nyt poika ja isä Paju-
ranta nauttivat harrastukses-
taan ja karting-ratojen hek-
tisestä kisailmapiiristä täysin 
siemauksin. SM-sarjan pää-
tyttyä kaksikko ja massiivinen 
kilpakalusto suuntaavat kohti 
Espanjan Zuerassa järjestettä-
viä CIK-FIA Karting MM-kil-
pailuja, joihin osallistuvat tä-
nä vuonna myös KF2-luokan 
kuskit. 

Keskimäärin 1,5 kuukaut-
ta kuluvana vuonna ulkomail-
la, testi- ja kisareissuilla viettä-
ville Pajurannoille meno lajin 
suurissa arvokisoissa on tuttua. 
”Isot tehdastiimit tulevat kan-
sainvälisiin kisoihin rekkoineen 
ja telttoineen, ammattimaisel-
la meiningillä. Heidän kuskien-
sa täytyy vain vetää kypärä pää-
hänsä ja istua ratin taakse. Ra-
hasummat, joita he tähän tou-
huun laittavat ovat järkyttäviä. 
Joskus meininki ottaa nuppiin, 
mutta jos menestystä sitten saa-
vuttaa näinkin, niin se tuntuu 
erityisen hienolta”, Pasi Paju-
ranta kuvailee. 

Juuso-Matti lähtee toiveik-
kaana MM-kisoihin. ”Tavoit-
teena on olla ! naalissa, 34 par-
haan joukossa. Viime vuonna 
olin KF3-sarjan EM-kisoissa sa-
maisella radalla 10. Kisapaikka 
on tuttu ja kannaltani hyväksi 
havaittu. Eiköhän siitä ole etua.”

”Vauhti on ollut 
kauden alusta 

asti kohdallaan”

”Kisat ovat 
monen päivän 

urakka, 
työntekoa 

aamusta iltaan”

”Monet 
luulevat, että 
auto otetaan 
kuljetuksesta 

ja poika lähtee 
ajelemaan”

Voittajan on helppo hymyillä. Juuso-Matti Pajurannan nimi kaiverretaan 
kiertopokaaliin nimekkäiden tähtikuljettajien joukkoon.

Vauhdin hurmaa radalla. Pajurannan voitto Oulussa oli historiallinen siinä-
kin mielessä, että ensimmäistä kertaa kultaan ajettiin kotimaisella kalustol-
la; Ninar on Suomessa suunniteltu ja valmistettu, kansainvälisesti luokitel-
tu runko. 
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Esa Vilmunen  
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Jouni Saukola
Puh. 040-5416979

 ! Yleisöltä

Olen 
kauhulla 
katsellut

Mielestäni kaikki ”miehet”, 
jotka ajeluttavat pieniä lapsi-
aan skoottereilla ja moottori-
pyörillä ja pitävät heitä ”tur-
vatyynyinään”, eivät ymmärrä 
mitä tekevät. Hävetkää myös 
äidit, jotka annatte lapsenne 
vastuuttoman ”tosimiehen” 
turvatyynyksi. Miksi todelli-
suutta ei tajuta?

Lasten puolesta, 
tyhmyyttä vastaan

Koiranomistajille – sovinnollisesti
Lauantaiaamuinen lenkkini 

Varilan pururadalla keskeytyi. 
Näin kauempaa pururadan 
vieressä irti päästetyn isohkon 
koiran ja käännyin takaisin. 
Koiranomistajat ehkä luot-
tavat omiin lemmikkeihinsä 
100-prosenttisesti, mutta mi-
nulle vieras koira edustaa ai-
na arvaamatonta eläintä. Juu-
ri tästä syystä järjestyslaki sa-
noo seuraavaa: 

”Yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden säilymiseksi koi-
ran omistajan tai haltijan on: 

1) pidettävä koira taajamas-
sa kytkettynä; 

2) pidettävä huolta siitä, et-
tei koira pääse kytkemättömä-
nä kuntopolulle tai muulle sen 
kaltaiselle…”

Tänä kesänä 12-vuotias-
ta lastani puri talutuksessa ol-
lut koira, kun hän juoksi takaa 
päin koiran ohi. Koira puri 
lastani käsivarteen lähemmäs 
olkapäätä. Päällä ollut hup-
pari vähän suojasi ihoa, mut-
ta kaksi reikää tuli huppariin 
ja käsivarteen vertyneet si-

nelmät. Tämänkin perusteel-
la ymmärtänette, miksi pel-
kään irti päästettyjä koiria, jos 
tällä tavoin voi käydä talutuk-
sessa olevan koirankin kanssa. 
Lapseni ei härnännyt kyseistä 
koiraa. 

En ole koiravihaaja. Hy-
vin hoidetut lemmikit ovat 
ihania, mutta koiranomista-
jan täytyy tietää ja tuntea vas-
tuunsa.

Lenkkeilijä

Vadelma kypsyy näillä
helteillä vauhdikkaasti

 !Alueviesti

Vadelman satokausi on täy-
dessä käynnissä ja marjoja 
kypsyy nopeassa tahdissa ko-
ko maan viljelmiltä. Poimin-
takausi menee ripeästi ohi, 
joten vadelmien hankintaan 
kannattaa ryhtyä viipymättä, 
muistutetaan Hedelmän- ja 
Marjanviljelijäin liitosta. 

Helteiden pitkittyminen on 
johtanut vadelmalla samanlai-
seen tilanteeseen kuin mansi-
kalla, jonka pääsato kypsyi 

kahdessa viikossa. Vadelman 
pääsadon odotetaan olevan 
ohi elokuun ensimmäisen vii-
kon jälkeen.

Pakasta nopeasti
Vadelmia on saatu poimia 
kuivissa olosuhteissa, jo-
ten ne ovat nyt parhaimmil-
laan kesän herkuttelua ja säi-
löntää varten. Vadelmat täy-
tyy käyttää tai säilöä nopeas-
ti, sillä herkkä marja ei kestä 
pitkää säilytystä, eikä korkei-
ta lämpötiloja. 

Vadelmat kannattaa pa-
kastaa pienissä rasioissa. 
Pienet rasiat jäähtyvät no-
peimmin jääkaapissa tai kyl-
miössä, jonne ne kannattaa 
laittaa ennen siirtoa pakasti-
meen. Jos poimii marjat itse, 
kannattaa valita matala astia 
mehustumisen välttämisek-
si tai poimia suoraan rasioi-
hin. Kerralla ei kannata pa-
kastaa kuin 5 kiloa vadel-
mia 100 pakastinlitraa koh-
den, jolloin marjat jäätyvät 
nopeasti.

”Arjen käyttö on sallittua”

Tapaturmapäivä tulossa 
perjantaina 13. elokuuta

 " Arjen turvallisista valinnoista halutaan mustuttaa

Aluehallintoviranomaisen jokakesäisiä tarkastuksia työvoiman käytöstä

Työsuojelun ulkomaalaisvalvontaa 
lounaissuomalaisilla marjatiloilla

 " Laitonta maassaoloa eikä luvatonta työntekoa havaittu

Lomanvietto on nyt parhaim-
millaan, mutta elokuussa per-
heet palaavat lomilta arkeen. 
Perjantaina 13. elokuuta val-
takunnallisena Tapaturma-
päivänä muistutetaankin ar-
jen turvallisista valinnoista 
teemalla Arjen käyttö on sal-
littua.

Internetissä Tapaturma-
paiva.fi-sivustolla on tietoa 
koulu- ja työmatkoista, mo-
poilusta sekä koulun ja päi-
vähoidon alkuun ja kodin 

paloturvallisuuteen liittyvis-
tä asioista.

Päivää vietetty 
viisitoista vuotta
Tapaturmapäivää on vietetty 
vuodesta 1995, aina vuoden 
jonain perjantaina 13. päivä. 
Päivän tavoitteena on kiinnit-
tää huomio keinoihin, joilla 
jokapäiväisiä vaaratilanteita 
voi välttää.

Tapaturmapäivää ovat jär-
jestämässä sosiaali- ja ter-

veysministeriö, sisäasiainmi-
nisteriö, liikenne- ja viestin-
täministeriö, Poliisihallitus, 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Työterveyslaitos, Työ-
turvallisuuskeskus, Turva-
tekniikan keskus, Terveyden 
edistämisen keskus, Liiken-
neturva, Puolustusvoimat, 
Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö, Finanssialan Keskus-
liitto, Tapaturmavakuutuslai-
tosten Liitto ja Suomen Kun-
taliitto.

 !Alueviesti

Lounais-Suomen aluehallin-
toviraston työsuojelun vas-
tuualue on tarkastanut heinä-
kuussa jokakesäiseen tapaan 
alueen marjatiloja ja erityises-
ti ulkomaalaisen työvoiman 
käyttöä tiloilla.

Tarkastuksissa ei havaittu 
laitonta maassaoloa eikä lu-
vatonta työntekoa. Työnteki-
jöiden palkat olivat tarkastuk-
sissa pääosin maaseutuelin-

keinojen työehtosopimuksen 
mukaiset. 

Enemmistöllä tarkaste-
tuista tiloista työskentelee 
mansikan poiminta-aikana 
ulkomaalaisia työntekijöitä 
muun muassa Virosta, Venä-
jältä tai Ukrainasta. Sadon-
korjuutyössä ei tarvita työn-
tekijän oleskelulupaa silloin, 
kun työ kestää alle kolme 
kuukautta. Esimerkiksi ve-
näläisillä ja ukrainalaisilla 
tulee kuitenkin olla viisumi 

Suomeen tuloa ja täällä oles-
kelua varten. 

Monilla tiloilla työnanta-
ja oli laiminlyönyt työaikakir-
janpidon pitämisen ja lakisää-
teisen työterveyshuollon jär-
jestämisen. Työaikakirjanpi-
toa tulee pitää myös silloin, 
kun marjoja poimitaan urak-
kapalkalla. 

Työterveyshuolto on järjes-
tettävä lain mukaan myös se-
sonkityöntekijöille. Ulkomaa-
laislain mukaan työnantajan 

on säilytettävä tietoja ulkomaa-
laisista työntekijöistään työpai-
kalla, kunnes työsuhteen päät-
tymisestä on kulunut neljä 
vuotta. Tiedot voidaan säilyt-
tää esimerkiksi passikopioiden 
muodossa. 

Tarkastuksissa havaittiin 
runsaasti puutteita tietojen 
säilyttämisessä eivätkä kaikki 
työnantajat olleet ulkomaalai-
sia työntekijöitä palkatessaan 
varmistautuneet heidän työn-
teko-oikeudestaan Suomessa. 
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 ! Myydään ! Koulut ja kurssit

 ! Palvelukseen halutaan

 ! Huutokaupat

 ! Kokoukset

AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS
16.8.2010 - 30.6.2012

TALONRAKENNUS
Kohderyhmä:
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet 
korjausrakentamisesta ja 
perinteisistä rakennusmenetelmistä.
Tutkinnon osat (pakollinen):
-Talonrakentamisen perustietous
Valinnaiset osat (valittava 3):
- Puurunkotyöt
- Puukorjaukset
- Ikkunoiden huolto ja korjaus
- Sisäpuutyöt
- Märkätilojen vedeneristys
- Vesikattotyöt

PUTKIASENTAJA
Kohderyhmä:
Henkilöt, joilla on metallialan 
koulutus tai työkokemusta ja 
haluavat kouluttautua
putkialalle.
Tutkinnon osat (pakolliset):
-Putkiasentajan perustiedot ja -taidot
-Lämmitys
-Vesi- ja viemärijärjestelmät
Valinnaiset osat (valittava 1):
- Öljylämmitysjärjestelmien putkistoasennukset
- Paineilmajärjestelmien putkistoasennukset
- Mittaus- ja säätötekniikka

Koulutukset toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähipäiviä, 
ohjattua työssäoppimista, verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuspaikka: Vammalan ammattikoulu, Ratakatu 36

Haku koulutukseen 5.8.2010 mennessä. 
Hakulomake www.aiko.fi tai vapaa-muotoinen hakemus osoitteeseen: 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutusosasto
Ratakatu 36, 38210 Sastamala
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Anitta Mäkelä  Timo Vettenranta
puh. 0400 809 644  puh. 040 703 9734
anitta.makela@sasky.fi  timo.vettenranta@sasky.fi

Erimenu.fi  on 
ruoka-allergisen 
reseptikirja verkossa

 ! Pirkanmaan Allergia- ja 
 Astmayhdistyksen resepteistä 
 valtaosa testataan koekeittiössä 
Jos kokilla menevät jauhot 
suuhun ruoka-allergiaa tai ke-
liakiaa sairastavasta vieraasta, 
avuksi voi ottaa Erimenu.fi 
-palvelun. Määrittele Erime-
nussa oma tai vieraasi ruo-
kavalio, palvelu etsii sopivat 
tuotteet ja ammattilaisten ko-
keilemat ohjeet. 

Pirkanmaan Allergia- ja 
Astmayhdistyksen maksuton 
verkkopalvelu on kerännyt 
puolessatoista vuodessa laa-
jan suosion. ”Erimenu.!  sopii 
arkeen ja juhlaan. Allergis-
ten lasten vanhemmat, per-
hepäivähoitajat, koulujen ja 
työpaikkojen keittiöhenkilö-
kunta saavat palvelusta ohjei-
ta erityisruokavalioon. Ruo-
kaohjehaun voi tarkentaa esi-
merkiksi munattomiin, mai-

dottomiin tai gluteenittomiin”, 
Erimenun projektipäällikkö 
Tarja Heimolehto kertoo. 

Erimenussa on yli 300 oh-
jetta. Valtaosa niistä on testat-
tu ravitsemusalan ammatti-
laisten voimin Erimenun koe-
keittiössä Tampereella.  

Ruokaohjeiden lisäksi Eri-
menuun on koottu lähes 500 
ruokatuotteen tiedot. ”Tuote-
tiedot auttavat ostoksilla var-
sinkin, jos ohjeessa on mu-
kana jokin tuntemattomampi 
tuote. Erimenu on avoin kai-
kille elintarvikkeita myyvil-
le yrityksille, mutta erityis-
ruokavaliotuotteet näkyvät 
palvelussa paremmin. Palve-
lua on markkinoitu erityises-
ti tuottajille, jotka valmistavat 
myös erityisruokavalioon so-

veltuvia tuotteita”, Tarja Hei-
molehto kertoo. 

Tuhansia käyttäjiä 
kuukaudessa 
Pirkanmaan Allergia- ja Ast-
mayhdistys lanseerasi Erime-
nu.!  -palvelun puolisentois-
ta vuotta sitten. Verkkosivus-
tolla on 11 000-12 000 kävijää 
kuukausittain. Rekisteröity-
neitä käyttäjiä eli oman ruo-
kapro! ilinsa tehneitä on jo yli 
4 000. Pirkanmaan Allergia- 
ja Astmayhdistys kehitti pal-
velun yhteistyössä Allergia- 
ja Astmaliiton, Keliakialiiton, 
sekä Tampereen teknillisen 
yliopiston hypermedialabo-
ratorion kanssa. Erimenu.fi 
toimii Raha-automaattiyh-
distyksen rahoituksella. 

Erimenun keittiö ehdottaa 
kesän juhliin Mangohyyte-
lökakkua. Sillä herkuttelevat 
myös maidotonta, muna-
tonta, laktoositonta ja puh-
das kaura -lisällä gluteeni-
tonta ruokavaliota noudat-
tavat. 

Mangohyytelökakku 
Valmistusaika: Melko nopea 
(alle 1 h) 
Annosten määrä: 12 

Pohja: 
Valmistusaineet: 
" 200 g gluteeniton keksi  
" 60 g maidoton marga-

riini 

Päällinen: 
Valmistusaineet: 
" 3 prk mangosose
" 4 kpl liivate 
" 1 rkl sitruunamehu 

Täyte: 
Valmistusaineet: 
" 400 g maustamaton soi-

javalmiste  
" 450 g mangosäilyke 
" 2 dl vaahtoutuva vanilja-

kastike 

" 0,5 dl sokeri 
" 1 tl vaniljasokeri ) 
" 10 kpl liivate 
" 2 rkl sitruunamehu 

Valmistusvaiheet
Pohja: 
1. Murenna keksit ja lisää 
joukkoon sulatettu rasva. 
Vuoraa vuoan pohja leivin-
paperilla ja painele keksise-
os vuokaan. Laita pohja jää-
kaappiin odottamaan. 

Täyte: 
" 1. Valuta maustama-

ton soijavalmiste (esim. 
suodatinpussissa tai 
harsossa) noin 15-20 
minuuttia tuotteen tii-
vistämiseksi.

" 2. Soseuta säilykeman-
got sauvasekoittimella 
soseeksi. 

" 3. Vatkaa vaniljakastike 
vaahdoksi ja laita liivat-
teet kylmään veteen. 

" 4. Yhdistä kulhossa va-
lutettu soijajogurtti, so-
seutetut mangot, vaah-

dotettu vaniljakastike, 
sokeri ja vaniljasokeri 
ja sekoita tasaiseksi se-
okseksi. 

" 5. Kuumenna sitruu-
namehu mikrossa kie-
huvaksi ja sulata sii-
hen liivatteet. Lisää se-
os ohuena nauhana 
täytteen joukkoon ko-
ko ajan sekoittaen. Kaa-
da täyte vuokaan ja laita 
kakku jääkaappiin hyy-
tymään. Anna täytteen 
hyytyä mielellään vä-
hintään 2h ennen pääl-
lisen lisäystä. 

Päällinen: 
Laita liivatteet kylmään ve-
teen. Kuumenna sitruuna-
mehu mikrossa kiehuvak-
si ja sulata siihen liivatteet. 
Lisää liivate ohuena nau-
hana mangososeen jouk-
koon koko ajan sekoittaen 
ja kaada seos kakun päälle. 
Anna hyytyä jääkaapissa.

Lisäohjeita arkeen ja juh-
laan: www.erimenu.fi

Mangohyytelökakkua kesän juhliin

ALUEVIESTILLÄ 
TAVOITAT
YLI 30 000 
TALOUTTA

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

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. Ohjattu leikki-
kenttätoiminta päättyy heinä-
kuun lopussa. Viimeinen leikki-
kenttä Jaarassa tiistaina ja Vuol-
teella keskiviikkona. Huom! 
Kuosman viimeinen leikkikent-
tä on poikkeuksellisesti perjan-
taina 30.7. klo 10-13. Huvipuis-
toretki Power Parkiin 29.7. Bus-
sireitti ABC klo 9, Lavian tori klo 
9.15. Elämä Lapselle konsert-
tiin 15.9. on vielä vapaita paik-
koja. Ilmoittaudu Pokulle. 4H-
työpalvelu auttaa kodin pie-
nissä askareissa. Työn tilaukset 
Pokulta. Auringonkukkakilpai-
lu on käynnissä, muista osal-
listua syyskuun aikana. Lisätie-
toja toiminnasta Poku p. 0500-

497 453. Katso myös www.4h.
! /kiikoinen-lavia.

4H-Lavia. Huvipuistoretki Po-
wer Parkiin 29.7. Bussireitti Kii-
koisten ABC klo 9, Lavian to-
ri klo 9.15. Elämä Lapselle kon-
serttiin 15.9. on vielä vapaita 
paikkoja, ilmoittaudu Pokul-
le. 4H-työpalvelu auttaa kodin 
pienissä askareissa. Työn tila-
ukset Pokulta. Jos kasvatat au-
ringonkukkaa, muista osallis-
tua kilpailuun. Lisätietoja toi-
minnasta Pokulta p. 0500-497 
453. Katso myös www.4h.! /kii-
koinen-lavia.

Eläkeliiton Kiikoisten yh-
distys. Laulutilaisuus Terva-
haudan museolla tänään 28.7. 
klo.18.00. Veteraanit puolisoi-
neen kutsutaan mukaan, Topi 
soittaa ja laulattaa.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Päiväretki Lehmirantaan Peli-
manniviikolla su 19.9. Ilm. 16.8. 
mennessä puh. 0407194554.

Eläkeliiton Vammalan yh-
distys.  EL. Vampulan yhdistys 
kutsuu viettämään elokuista il-
tapäivää Vampulan urheilutalo 
Jukolaan ke 11.8. klo 12. Voilei-
pä-kahvitarjoilu, monipuolinen 
ohjelma, mukana juontaja Arvi 
Aaltonen sekä Juhani Koivusen 
Yhtye. ”Sokkomatkallemme” to 
12.8. vielä tilaa. Lähdetään Lau-
hamon tallilta klo 8.00, Its.tietä 
l-asemalle klo 8.15. Koko päi-
vän retki, sen aikana ruokailu ja 

kahvit. Ilmoitt. nroon 040 764 
6611 viim. 4.8.

Eläkeliiton Äetsän Yhdistys. 
Tervetuloa joukolla viettämään 
kesäistä iltapäivää rantasaunal-
le Aurajärvelle, Järvisten sekä A 
ja H Sallin mökille os. Tapion-
polku 8, ke 4.8.2010 klo 13.00. 
Rattoisaa yhdessäoloa, kilpai-
luja, arvontaa, vatsan täytettä 
sekä tietysti saunomis- ja  uin-
timahdollisuus. Ajo-ohje: Jus-
sinpellosta Ojalantietä Erätie-
lle, jota  n. 3,4 km. Risteykses-
tä oikealle Tapion polkua n. 900 
m, muuntajan kohdalta vasem-
malle mökille. Tervetuloa !

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys ry Lavia. Bussin reitti Vesa-
rannan kesäteatteriin pe 30.7. 
Tammelan th 17.05 - Nyman 
- Ryysyranta 17.10 - Rampa - 
Gröhn- Pökhölmi n.17.20

Huittisten Eläkkeensaajat ry. 
3.8 Rauman Lehtolaan linja-au-
to lähtee l-a asemalta klo 10.00 
2.8. Ylistenrantaan kimppakyy-
deillä klo 10.00 l-a asemalta 4.8 
Ulkoiluttajat Annalaan. Kesäisiä 
päiviä kaikille.

Huittisten Hevoskasvatusyh-
distys ry. Huittisten Hevoskas-
vatusyhdistyksen saunailta ms 
Ilon mökillä la 31.7 klo: 15.00 al-
kaen. Jäsenet perheineen ter-
vetuloa!

Huittisten ja Vampulan Va-
semmistoliitto. Illanvietto 
Vampulan Metsäpirtin maise-

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 29 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Arja Pelttari
Sastamala

Oikea vastaus:
Lounaskahvila Signe, Sastamala.

Palkinto on noudettavissa
Lounaskahvila Signestä.

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.! 

2. netin kautta osoitteessa www.alueviesti.!  tai
3. postitse osoitteella 

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖT MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen tapa 

kertoa laajalle kuuntelijakunnallemme erilaisista 
tapahtumista.

Menovinkit kuulet Radio Mantassa arkisin 
klo 9.15, 12.15 ja 17.15 (pe klo 16.15) sekä 

lauantaisin klo 10.15, 13.15 ja 16.00.

Tapahtuman mainonta 
koko viikon menovinkeissä, eli 

yhteensä 18 toistoa vain 50 e (+ alv 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.

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 30.7.

Palkinnon lahjoittaa: Haapamäen tila

     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 28.7.Keskiviikko 28.7.
Atso

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 29.7.Torstai 29.7.
Olavi, Olli, Uolevi, Uoti

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 30.7.Perjantai 30.7.
Asta

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 
Turpakäräjät. Numero studioon 0700-
94433. Lähetykseen soittaneiden kesken 
arvotaan palkinto. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05-11.00 
Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen 
uutisia. 12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 
Radio Top 20. Paikallisradioiden soite-
tuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 

15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 Muistojen 
sävelet. Studiossa Teuski. 19.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 20.00 Belairin penkillä. 
Studiossa Aulikki. Vieraana lähetyksessä 
on musiikkimies Pekka Rinne Eurasta. Nu-
mero lähetykseen 0700-94433. Musamylly 
soi läpi yön.

Lauantai 31.7.Lauantai 31.7.
Helena, Elena

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

Sunnuntai 1.8.Sunnuntai 1.8.
Maire

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

Maanantai 2.8.Maanantai 2.8.
Kimmo

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

Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. 
Paikallisradioiden Top 20 -listalle pyrki-
vät esittäytyvät. 14.05 Tänään maanan-
taina. 15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 
16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 
20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 3.8.Tiistai 3.8.
Nea, Linnea, Neea, Vanamo

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 4.8.Keskiviikko 4.8.
Veera

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.

2 LIPPUA SIILOTANSSEIHIN 

missa to. 5.8 klo 18. Keskustel-
laan eduskunta- ja seurakunta-
vaaleista.  Juodaan kahvit, kril-
lataan makkaraa.  Sauna tarjol-
la.

Huittisten Muistiyhdistys. 
Muistikahvila Toripuodissa 3.8. 
klo. 15-17, tervetuloa! Eloilta-
mat muistisairaille ja heidän 
omaisilleen 19.8. klo. 14-16 
Wanhalla WPK:lla. Kahvitarjoi-
lu, Teatterikerho Akat, tarinoi-
ta vanhasta Lauttakylästä sekä 
levytanssit Pauli Saaren soitta-
mien Kaisa&kumppanit-levyjen 
tahtiin! Vapaa pääsy! Ilmoittau-
tumiset 12.8. mennessä puh. 
044-5605823.

Huittisten seudun hengitys-
yhdistys ry. Ma 2.8. klo 13 van-
husten ulkoiluttaminen Ku-
ninkaisten vanhainkodilla. La 
7.8. Kankaanpään aluetapah-
tumaan ilmoittautuneet läh-
tö Huittisten linja-autoasemal-
ta klo 8.30.

Illon Metsästysseura. Jäsen-
ten välinen Trap 50 k ja Metsäs-
tys Trap 25 k 31.7. klo 9.00 Ma-
tin suolla. Muista palaveri Ne-
vassa su 1.8. klo 12.00.

Keikyän kyläseura ry. Joh-
tokunnan kokous toimistolla 
2.8.10 klo 18.00.

Keikyän VPK / nuoriso-osas-
to.Varhaisnuoret+nuoret syys-
kauden harjoitukset alkavat la 
21.8. klo 13 paloasemalla. Ai-
heena jalkapallo, liikuntavarus-
tus. Osastoon mahtuu vielä uu-
siakin jäseniä. Tervetuloa!

Kiikan maatalousnaiset. Ke-
säretki to 12.8. Lähtö Kiikan 
uimahallilta klo 8.00 - Ollilan 
maalaiskauppa- Lepaan puu-
tarhamessut- Rönnvik - Keltai-
nen talo - Marjamäen pajutila. 
Sitovat ilm. Pirjolle puh. 0500-
748266 31.7 mennessä. Terve-
tuloa.

Kiikoisten Metsästäjät ry. 
Kesäkokous Eräkorvessa pe. 
6.8.2010 klo 19.00. Käsitellään 
kesäkokoukselle kuuluvat asi-
at. Syksyn 2010 hirvieläinten 
jahtiin  ilmoittautuminen vain 
tässä kokouksessa heti kesä-
kokouksen jälkeen. Sekä muut 
jahtiasiat. Johtokunta.

Kiikan Riento. Kesän sarjakil-
pailut jatkuvat Kiikan kentällä 
ke 28.7. klo 18.30. Sarjat 5-7-9-
11-13-15-17-N/M. Ilmoittautu-
minen klo 18.00 alkaen.

Kärppälän Maatalousnaiset. 
Teemme kesäretken Raision-
Naantalin suunnalle to 5.8. Tuu-
la tarjoaa aluksi kodissaan aa-
mupalan ja jatkamme tutustu-
en mm. Naantalin Kultarantaan 
ja Raisiossa Krookilan kotiseu-
tukeskukseen, jossa on Arabi-
an vanhojen astioiden näytte-
ly ja lastenastianäyttely. Kroo-
kilan JuhlaMummolassa myös 
nautimme lounaan. Menemme 
yhteisellä kyydillä.Ilmoitt. viim. 
su 1.8. puh. 050 9173549, 5112 
646/Anja tai 5154 003/Elina

Lauttakylän siirtolapuutar-
hayhdistys ry. Avoimet ovet 
-tapahtuma la 31.7. klo 11 - 

15 Huittisten Pappilanniemes-
sä (Lahnapolku). Kahvitarjoi-
lu, leivonnaisia, arvontaa. Ter-
vetuloa!

Lavian Seudun RHY. Am-
pumakoe Lavian radalla pe 
30.7.2010 klo 18.00.

Levo. La 31.7.-10 klo 13.00 Le-
vo-Ylämäki ottelu Matinsuolla. 
Valvoja Jarmo Hieta. Metsästys-
kautta edeltävä riista-info jäse-
nille Levolla 5.8. klo 18.00. Ter-
vetuloa!

Lähtö. Taas on Rompepäivä tu-
lossa la 21.8. Nyt tarvitaan tal-
koolaisia, jos olet kiinnostunut 
osallistumaan mukavaan päi-
vään tule Lähtölään uimaan ja 
saunoon to 29.7.2010 klo 18.30 
niin otetaan asia puheeks!

MLL-Kiikoinen. Koko perheen 
leiripäivä Suvirannassa torstai-
na 5.8. klo 10 alkaen. Ohjelmas-
sa mukavaa yhdessäoloa, yhtei-
nen ruokailu ja iltapäivällä sau-
na ja uinti Rantasaunalla. Il-
moittaudu Annelle p. 050-5410 
485 viimeistään ma 2.8., että 
tiedämme ruokailijoiden mää-
rän ja erityisruokavaliot. Terve-
tuloa kaikki mukaan!

MLL Mouhijärvi järjestää en-
simmäisen lapsiperheiden 
puistonvaltauksen Pentin-
puistossa Uotsolassa to 29.7. 
klo 16. Tapahtuma on kaikille 
avoin ja ilmainen! Tarjolla on 
yhteisten leikkien lisäksi itselle 
tarpeettomien lelujen vaihto-
piste teemalla ”Tuo tullessasi, 
vie mennessäsi”, yhteistä tou-
hua ja pientä purtavaa. Terve-
tuloa tutustumaan Mll Mouhi-
järven paikallisyhdistyksen toi-
mintaan!

Mouhijärven piirin RHY ja 
Mouhijärven metsästysseura 
ry. Skeet 25 kiekkoa pe 30.7. klo 
17.00 Paukkukorvessa.

Mouhijärvi-Seura. Lähtö Hä-
meenkyrön matkalle to 29.7 klo 
11.30 Uotsolan Koulun pihasta.
Palataan n. klo 17.30.

Rekikosken Kyläyhdistys ry. 
Tiistaikerho Kylätalolla ti 3.8. 
klo 18 Vieraana Junno, hanuri 
ja dioja Huittisista. Tervetuloa!

Sammaljoen nuorisoseura. 
Perheretki Korkeasaareen su 
1.8. Lähtö Sammaalta klo 7.30, 
Superi klo 7.45, paluu n. klo 20. 
Matkan hinta kerätään autos-
sa. Ilm./lisätiedot Minna 040-
5171133 tai Sauli 040-7290957

Sastamalan Eläkkeensaa-
jat ry.  Rauman Merskanlaval-
le Lauhamon bussi lähtee 3.8. 
klo 9.20. Ajaa Superin paloase-
man kautta linja-autoasemalle. 
Jatkaa Kiikkaan ja Lauttakylään. 
Vielä mahtuu mukaan. Tiedot 
Untolle puh. 044-9388729. 

Sotainvalidien veljesliiton 
Vammalan osasto Ry. Kesä-
juhla  Vammalan Seuratalossa 
3.8. klo 12.00. Mukana Arto Sa-
tonen. Tervetuloa!

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna ar-
kisin 10-15. Ma 2.8. klo 13 yh-
teislaulua. Ti 3.8. klo 13 bingo!. 
Ke 4.8. klo 13 tietokilpailu. To 

5.8. klo 13 keskustelutuokio. Pe 
6.8. klo 13 hengellinen tuokio. 
Tervetuloa!

Suodenniemen Metsästys-
seura. Yleinen kesäkokous seu-
ran rantasaunalla to 29.7.2010 
klo 19.00. Johtokunta.

SuPer Huittisten seudun ao. 
ry. Meillä teltta Hullun Miehen 
Markkinoilla 7.8.2010, alkaen 
klo 9:00. Kaikki tervetuloa tu-
tustumaan ammattiosaston 
toimintaan!

Suunta-Sepot. HIPPO-suun-
nistuskoulu. Lasten radat Tyr-
visrasteilla Vinkissä to 29.7. 
klo 17 alkaen. SuSe-Rastino-
kia -seuraottelu Ellivuoressa ti 
3.8. klo 18. Kts. www.suse.kop-
teri.net. Tervetuloa! Kuntorastit 
Vinkin kartalla to 29.7 klo 17-
18.30. Opastus maantieltä 252 
Vammala-Punkalaidun. Myös 
RR ja TR rata.

TSL:n Huittisten Seudun 
Opintojärjestö ry sekä Huit-
tisten Sosialidemokraatit. 
Teemme retken Naantaliin 
10.8.2010. Meille on opastettu 
kierros Kultarannassa klo 10.00 
ja sen jälkeen ruokailu Merisa-
lissa n. klo 12.00, 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.

Tyrwään Weneilijät. Kolmen 
veneseuran tapaaminen Aari-
kassa 7.8. klo 17 alkaen, terve-
tuloa!

Vammalan Eläkeläiset. Rai-
sion seudun eläkeläisten kut-
suille to 5.8.-10, lähtö Jaatsin 
parkkipaikalta klo 9.30, ajetaan 
Äetsän kautta, Huittisten lin-
ja-autoasemalla klo 10.00, siitä 
jatketaan Raision Huvilintuun.

Vammalan Karjalaseura. Ter-
vetuloa viettämään kesäistä il-
taa Rudol! n Keitaalle ti 3.8.10. 
Huom! Alkamisaika muuttu-
nut. Klo 17 savusauna ja kylpy-
tynnyrit valmiina kylpijöille ja 
klo 18 alkaa muu ohjelma. Mu-
siikkia, yhteislaulua, tarjoilua ja 
arpajaiset.  Arpajaisvoittoja voi 
tuoda. Vesilahden karjalaisil-
ta on tullut juhlakutsu Sakko-
lan pitäjäjuhlille Vesilahteen su 
1.8.2010. Klo 10 jumalanpalve-
lus Vesilahden kirkossa, ruokai-
lu 11.30 Vesilahden yläasteella. 
Pääjuhla klo 13 yläasteella. Juh-
lapuhe kirkkoherra Harri Hent-
tinen, sekä runsaasti muuta oh-
jelmaa. Tavataan Vesilahdella.  

Vammalan Seudun Kuulon-
huoltoyhdistys. Sastama-
lan Kuulo ry. Kokoontuminen 
Kauppalan talolla 5.8. klo 17.00. 
Mukana jalkahoitaja. Pattereita 
saatavana.

Vammalan seudun Voima. 
9-15-vuotiaiden piirihuipen-
tumaan Poriin päättyy ilmoit-
tautuminen ke 28.7. www.kil-
pailukalenteri.!  tai leila.salmi@
kopteri.net. Yhteiskuljetus ki-
soihin lähtee sekä la 31.7. että 
su 1.8. klo 8.00 Vammalan luki-
olta, Kiikan uimahalli klo 8.15. 
Kumpanakin päivänä voit vali-
ta kaksi lajia. Ma 2.8. klo 18.30 
lasten kisat keskuskentällä, 
Kopteri Games. Ilmoittautumi-
nen klo 17.30-18.15. Vielä eh-
dit mukaan seuraleirille 5.8.-
7.8.2010, ilmoittaudu suoraan 
seurakuntaan tai Leilalle p. 050- 
3433910.

Äetsän Invalidit. Karjalohjan-
retken matka reitti: Jussinpel-
to/ent. Kuusisenkauppa klo 
8,10, Kiikka/Kuusistot klo 8,25, 
Länsitie klo 8,30, Honkolan ris-
teys klo 8.40, Kauppakulma klo 
8,45, Heinimaantie klo 8,50



25Keskiviikko heinäkuun 28. 2010

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Hyväk. ja siisti met.sin. Toyota 
Corolla Hb 1.3 -98, aj. vain 85 
tkm. Jakoh. vaihd. Hp. 4900 !‚ 
P.0408434157

Mopo Derbi Senda vm-06. 
Ajettu 17000 km. Huoltokir-
ja. Hyväkuntoinen. Puh. 02-
7675839

Saab 9000 2,0i-93 k.7/10 
h.1450! 0500-998246

MB 200 E Classic. -96 hienok. 
2/10 puh. 050 520 4720

VW Bora 1.9 Dsl -04 7700e 
Opel Astra 1.6 -03 5900e Nis-
san Almera 2.2 Dsl -01 3600!. 
Ford Focus 1.8 Turbo Dsl 
Farm.-01/02 3700!. Ford Mon-
deo 1.8 -99 155tkm 3900!. Re-
nault Kangoo -99 1250!. Vol-
vo 850 2.5 Farm.-95/96 2500!. 
Nissan Almera 1.4 -96 1450!. 
Fiat Uno 1.1 -95 450!. Citro-
en ZX  1.4 -95 450!. VW Vento 
1.8 -92 1400!. Mitsubishi Sig-
ma 3.0 -91 1550!. Chevrolet 
Caprice Classic 5.0 Farm.-88 
rek.7:lle 2200!. Saab 900 2.0 
-87 390!. Automyynti Penttilä 
p. 0500-447462

Mazda 323 -89 kaksilla ren-
kailla, ajoaikaa 7 kuukautta. 
03-5152018

Subaru Legacy farm 90 1,8 
4x4 kats ok 2 renk 570 !. Nis-
san Primera 91 varaosiksi tar-
joa 040-7700133

Yamaha 125 DT -78, siisti ret-
ro enduro H. 800 ! 0500928260

VW Transport -92 ja Fordson 
Major Super -62 0500928228.

Mazda 323F 1,6 -89 kats. Maz-
da 626 2,2i -91, aluvant., 2x 
renk. Hp. 700 !/kpl. P. 050-
5289420 

Honda Civic 1,5 -95 4-ov., h 
1000,-. Ford Escort -94 pun. h. 
1000,- Skootteri Keeway Fact 
-09 h. 850,- P. 0500-628320.

Punainen ehjä kats. kupla vm. 
-73. Puh. 040-7509040

Lada -85 aj. 60000 tarj. perust. 
puh. 02566547

Audi 2.0E Sport -92 vetok. 
alut, kats.  7/10. Hp. 1350! p. 
0500-629668

Hyväkuntoinen mönkijä 
ATV50 -07 vähän ajettu 1400 !. 
P. 0400455448

Volvo V70 4WD autom. farm. 
-99, Volvona pidetty Volvo, 1 
om, kaikilla Volvon varusteilla. 
P. 0400-336 183 Vammala.

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

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

OKT n. 120m2 maalta puh. 050-
3416291.

Pieni OK-talo n. 60 m2 Raivion-
katu 8A Vammala HP 67000! 
0500-333791

Hirsimökki siirrettäväksi ko-
konaisena/osina 45m2, rak 08, 
sauna, ph, mh, tupa, parvi, te-
rassi. ”Paketissa” tai erikseen 
myös keittiökaap., kodinkonei-
ta, kiuas, lämminvesivar. ym. 
Kysy puh. 0443381644/Katri. 

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net 

Auringonkukat kesän juhliin! 
Sun# ower Ranch 0400-837152 

www.auringonkukka.com

Pönttöuunit! Joka kodin 
nostalginen ja tehokkaaksi 
todettu lämmityslaite, kork. 
205cm ja halk. 75cm. Hinta 

muurattuna lasiluukulla 
3050!+rahti. Myös muut koot, 

luukut ja savupiiput. www.
pönttöuuni." , 0400360791.

Myydään uutta perunaa ki-
loittain ja säkeittäin: Siikli ja 
Ariel. Äetsän torille pe 30.7. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen pi-
ha klo 13-17. Tuottaja.

Runkopatjasänkyjä, kirjahyl-
ly, sohvakalusto, pöytäryhmä, 
sähkösänky, sohvapöytä, li-
pastoja ym. huonek., mattoja, 
työkaluja, kattokruunu, astioi-
ta, raanoja, verhoja, liinoja ym. 
Välitysmyynti, Sastamalank. 
3, VLA p. 03-5114805.

Kesärenkaat  (K leber ) 
18570R14, vanteineen. Kak-
si kesää nätisti ajettu, 200!. p. 
040-8204275

Vielä on kesää jäljellä? Honda-
perämoottorit 749 eur. Komia 
tasaperävene Suomi 410 ja Ya-
maha F8 sopuhintaan vaihtaen 
tai korottomalla osamaksul-
la. Intiaanikanootti n. 6 metr. 
599 eur. Sähköperämootto-
rit Yamaha 179 eur. Monitoi-
mikylmäboksit kaasu sähkö 
heittohintaan. Vaihto jääviileet 
alk. 100 eur. Näitä myy Järvi-
sen kone Oy 0400505990.

Tasap. Taimen 385 -sou-
tuvene. Max 7hv peräm. 
p. 0400773089.

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.

Terhi 470 Big Fun -vene -87, 
Mercury 35hv moottori -85, ve-
neenkulj.peräv. -93. Puh. 050-
4356615.

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.

Aj. ruohonleikkuri John Dee-
re, kuviosaha p. 040-7466959

1900-luvun kortteja sekä kir-
jekuoria, kaksi miekkaa, vaat-
teita, mäntypöytä, kaksi soh-
vaa, televisio, Akuja hinta yht. 
600 euroa, os. Kiikanojantie 7D 
7 Kiikka, ”Salentalo”. 

OSTETAANOSTETAAN
Romuautot, met., maatalous-
romut yms. 046 575 9375. Pi-
kanouto.

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.

Hella 50 cm. Puh 0400-200606

Sorminiittokone, ehjä, miel. 
Wärstilän Esa, käyttöön, puh. 
050-304 9768.

Romumetallia, kaikki käy, soi-
ta ja tarjoa! 040-1858510

Pieni 4-vetotraktori miel. Val-
met puh. 050-5663106

5-25hv perämoottori, saa ol-
la myös vene p. 0400-725987

Toyota Hiace, epäkuntoinen-
kin. Vm. 86-96. P. 0500-822386

Mökkitraktoriin kippikärry + 
perälevy edull. 0400-633 491

 

VUOKRALLE VUOKRALLE 
TARJOTAANTARJOTAAN

Hyväk. KT-kaksio Huittisissa 
57m2 + parveke 040-5136280

Parvekkeell. yksiö Vammalan 
keskustassa. P 050 5970747

Kaksio 54m2 keskustasta Mart-
tilankatu 36, vapaa elokuun 
alusta. Puh.0400734648

Omakotitalo Vammalan Hei-
noossa 4-5H+keittiö+sauna 
puu-/sähkölämmitys heti va-
paa 600!/kk. Myös myynti P. 
0500- 998246

Matkailuauto Fiat 2,8TD-02 
kiinteä parivuode, vesikeskus-
lämmitys/lattialämmitys, TV, 
mikro, inverteri, puoli-integ. 
hyvä talviauto! H. 500!/vko va-
paa alk. vko 34 p. 0500-998246.

Treelta yksiö ja kaksio. Soita, 
sovitaan. P. 0400-634977

Siisti kalustettu yksiö Ellivuo-
ressa 360 !/kk, sisältyy vesi ja 
sähkö P. 0500836422

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Etsin tallipaikkaa hevoselle 
15 km:n säteellä Vammalasta. 
Hyvät ja turvalliset ratsastus-
maastot ja mahdollisesti kent-
tä. P. 040-5118135

Vuokraisitko yksiösi Tampe-
reelta yliopisto-opinnot aloit-
tavalle tytölle viim. 1.9. puh. 
050-5642699

Halutaan vuokrata kaksio 
Huittisista. Puh. 0443085581

Halutaan vuokrata Huittisista 
siisti ja hyväkuntoinen yksiö 
tai kaksio (KT/RT) rauhallisel-
ta alueelta mahdollisimman pi-
kaisesti opiskelijatytölle. Yhtey-
denotot 050-5333231

Halutaan vuokrata yksiö tai 
kaksio Huittisista. Varma vuok-
ra. Puh.0407692056

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Kirpputori Valonpilkku Pik-
kusuonk. 5. Av. ti-pe 10-17. La 
10-13. Lahjoituksia vastaanote-
taan puh. 044-511 2907.

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.! .

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

Hopun kirppis, Trakinkatu 9. 
Av. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
10-15. P. (03) 513 5562, 040 522 
9971. 

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 ja 
la 10-14. Paljon hyvää tavaraa 
kahdessa kerroksessa, nyt run-
saasti huonekaluja. Ilmainen 
huonekalujen noutopalvelu 
Sastamalassa, soita puh. 040-
577 0841. 

Pihakirppis 31.7-1.8.2010 
klo 10-15. Villiläntie 51 Kei-
kyä. Opastus Sastamalantieltä 
(249). Tervetuloa.

Invakirppis Hopun. 18. Kesä-
asusteita halvalla. Meillä myös-
kin hyviä miesten pukuja ja ir-
totakkeja. Tervetuloa.

Pihakirppis la-su 31.7.- 1.8. 10-
15 Revontien loppupää, Sasta-
mala. Useita myyjiä. Pu$ etti. 
Säävaraus!

Tilakirppis ja visamyymä-
lä. 30.7.-8.8. pe 17-20, la 12-15 
ja su 12-16. Yliviikarin tila, Ku-
talantie 469, SASTAMALA. Tee 
löytöjä, tarjolla kahvia ja pii-
rakkaa!

Vammalan Nälkälänmäessä pi-
hakirppis SU 1.8.2010 klo 11-
16. Myyntiä useassa pihassa. 
Paljon tavaraa, käsitöitä, lei-
vonnaisia ym. Opasteet Vari-
konkadulta.

Pihakirppis Superin takana 
31.7.-1.8. klo 10.00-14.00.

SEKALAISTASEKALAISTA

Minikaivuri pihatöistä 
sisätöihin. Kysy myös 

vuokrausta. Te-Ko Palvelu 
p. 044-083 5858.

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

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

Muutot ym. umpikorikuljetuk-
set (30 m2) p. 0400-616 626

Kehysliike Tarja Pälä Vammala 
lomalla 12.7.-16.8. www.ke-
hysliike." .

Olen lomalla 3.-14.8. Parturilii-
ke Pike Linja-autoasema.

Puutarhaharrastaja! Kiinnos-
taako porukan perustaminen 
saman henkisten kanssa? Jär-
jestetään porukalla kaikkea ki-
vaa kasveihin ja puutarhaan 
liittyvää, tapahtumia, reissuja, 
taimien vaihtoa, ym. Ota yh-
teyttä. 050 3601654, tai minna.
kuusala@kopteri.net

Tietokonemurheita? Tietoko-
nehuolto Mika Salminen T:mi 
p.0417285879 http://tietoko-
nehuolto.net tisivu.org

Myllymaahan tullut kiltti, mus-
tavalk. kolli, häntä tumman-
rusk. sekä musta huuliparta. P. 
0500-928260

Myllymaan Rompepäivä la 
21.8. klo 9-15 Myllymaan urhei-
lutalolla Sastamalassa. Varaa 
myyntipaikkasi 0400 869010/ 
Tanja

Keikkaileva bändi hakee soo-
lokitaristia p. 0400 731424

Kiikkapäässä karaokea perjan-
taina klo 21 alkaen! Tervetuloa!

ANNETAANANNETAAN
Annetaan suloisia kissanpen-
tuja! 050-3640306

WWW.ALUEVIESTI.FI  ->  ALUETORI

!Alueviesti

Kiikoisten Toukolan koulul-
la lukuvuosi alkaa keskiviik-
kona 11. elokuuta kello 8.30. 
Ensimmäisenä koulupäivänä 
koulu päättyy esikoululaisil-
la sekä 1. ja 2. luokalla kello 
12.20. Muilla koulupäivä päät-
tyy kello 13.30. Ensimmäisellä 
kouluviikolla noudatetaan tä-
tä aikataulua. 

Maksuttoman koulukulje-
tuksen piiriin kuuluvat ne esi-
opetuksen sekä 1.-3. luokkien 
oppilaat, joiden koulumatka 
on vähintään kolme kilomet-
riä, sekä ne 4.-6. luokkien op-
pilaat, joiden koulumatka on 
vähintään viisi kilometriä.

Myös koulumatkaedun 
ulkopuolella olevat kuljetus-
reittien varrella asuvat oppi-
laat voivat käyttää oppilas-

kuljetusautoa, jos autossa on 
tilaa. Huoltajien tulee neu-
votella asiasta koulunjoh-
tajan kanssa. Kuljetuksesta 
laskutetaan 75 euroa luku-
kaudelta.

Ensimmäisen koulupäi-
vän aamukuljetusten reitti-
kartat ja aikataulut ovat näh-
tävillä Toukolan koulun ulko-
ovessa perjantaista 6. elokuu-
ta alkaen.

Koulutyöhön Kiikoisten 
Toukolassa 11. elokuuta
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LASTEN JA NUORTEN
KOPTERI GAMESIT

Keskuskentällä ma 2.8. klo 18.30
Ilmoittautumiset kentällä klo 17.30–18.15

Tervetuloa!

Kuorsumaan Kyläseuran

LASTENTAPAHTUMA
lauantaina 31.7. klo 14 alkaen

Kuorsumaan koulun leikkikentällä Jänesniemessä

Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset!

Myyntipalvelu: 010 2323 200 
ma–ke 8–19, to–pe 8–17, su 10–14.30
 

VARAA 24h
matkapojat.fi

 

RISTEILYT
 

  

KYLPYLÄTTALLINNA
HOTELLIMATKAT, 2 pv (1 yö)

 
 
   su, ti  pe, la

Portus**+ 39!  52!  
Radisson BLU****+ 56!  66!

Viru***+ 54!   66!

            su, ti      pe, la

Meriton Garden **** 62! 69! 

Meriton Old Town*** 49! 58! 

Bern*** 54! 66!
Meriton -hotellien hintaan sis. Meriton 
Spa -hotellin allasosaston käyttö.
Hinnat voimassa elokuun lähdöillä. 

Edulliset TAKUUkuljetukset päivittäin satamaan! 

 
TEEMAMATKAT

Sting konsertoi Tallinnassa!
11.9. Symphonicity Tour
151! 
sis. istumapaikkalippu konserttiin, laivamatkat 
kansipaikoin, majoitus 2hh (1 yö) aamiaisella, 
Sokos Hotel Viru tai Radisson Blu Hotel Tallinn.
Haapsalun tanssimatka!
4 pv, 30.9. ja 11.11.

259! , sis. täysihoitoruokailut  
ja 4 kylpylähoitoa.  Matkalla tanssitaan, lauletaan
ja opetellaan eri tanssilajeja. Matkalla myös
leikkimielinen ” TANSSI TÄHTESI KANSSA” -kilpailu 
tanssikoulun järjestämänä.

CLASSIC-MATKAT

KROATIAN HELMET
SPLIT - TROGIR, 6 pv 

1189! 

IRLANTI, 5 pv
Dublin-Belfast
Lähdöt 17.8., 7.9.

979! 

PORTUGALIN KIERTOMATKA, 8 pv

1399! 

PUOLA-BALTIA, 6 pv
Gdansk-Olsztyn-Kaunas-Riika-Tallinna

 Lähdöt  4.9., 25.9.

559! 

 
119! / Meriton Conf. & Spa (ak) 6.8.-24.9.
Huom! Hoidot lisämaksusta
154! /Pirita Top Spa (ph) 6.8., 13.8.
154! /Viimsi Spa (ph) 6.8.-27.8.
159! /Kalev Spa, Spa-lk (ph) 20.8.-24.9.

RAKVERE Aqva Spa 5.8.-25.11.
194! (ak) 239! (ph)
Huom! Hoitopaketit lisämaksusta.
224! /SAARENMAA Meri (ph) 5.8.

Sárvár 5.9., 3.10.
899! (lentomatka)

PÄIVÄ TUKHOLMASSA
RISTEILY HELSINGISTÄ
ma, ti, joka toinen su 31.8. asti

57! Viking Line    35! Silja Line

BALTIC PRINCESS VIIHDE-
RISTEILYT TALLINNAAN 
29! (ma 31.8. asti)
39! (ke31.8. asti)
VIKING XPRS OSTOS-
RISTEILYT TALLINNAAN
Yö laivassa, päivä Tallinnassa
Lähdöt su, ti.  
32!

VIIHDERISTEILYT Turusta
Lähes päivittäin 7.8. asti
29!  Isabella  24,90!  Silja Europa

Evita-musikaali 

99! 

ÄÄÄÄÄÄÄ

Järj. HaapamäetLiput/aluemaksu 13,-

Maksullinen linja-autokuljetus 
Vammalan linja-autoasemalta klo 19.45, 

Stormi 19.55, Kivijärvi. Yöllä takaisin.

PE 30.7.10 Klo 20–01.30 
Sastamalan Kivijärvellä, 

Haapamäen tie 63
Stormista Vesilahdentietä 10 km 

(Opastus Valtatie 12:lta)Avec &
SASKA
HELMIKALLIO

PUNKALAIDUN

28.7.Ke

Klo 20-02 • Liput 14!

www.sarkanlava.com

JOHANNA
PAKONEN
& Omenapuu

Loimaa
www.pappistenlava.net

Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry

Perjantaina 30.7. klo  21-2.00

Liput 11,-

           
Cha Cha 2
ennen tansseja 
klo 19-20.30 
tanssilipun 
hinnalla

TANSSI-
KURSSI

!"sä10v.
J#hla-

TANSSI-

Pekkaniskan pojat

Pe 6.8. Tomi Markkola

 Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI 

KÄYTTÖÖN. 
Arvonta 

 joka perjantai.

Loimaan 

Laatuauto

Ajalla 30.7. - 5.8.

Pe-Ma, Ke, To 19.00
K-18 1 h 25 min 8 !

JUKOLAN BINGO
!"#$%&"''"(%)*+,&%-"&.&&"

#//0/01/2320(456(789:;9(/549

JAHTI 1.100 €<;=(
>(?(>@@("!"!#!$!%&&!"
AB9(CAD2E(F/542016G/9((

Tervetuloa!
!/BFH5/0(%ICJ252G/1

!Alueviesti

Taideseura Indigon 10-vuo-
tisjuhlanäyttelyn Täys’ 10 ava-
jaiset pidetään Huittisten kau-
pungin pääkirjastolla elokuun 
ensimmäisenä päivänä kello 
15-17. Luvassa on taide-elä-
mys, jossa on esillä yhdistyk-
sen jäsenten töitä erilaisin tek-
niikoin toteutettuina, muun 
muassa maalauksia ja kera-
miikkaa. Avajaisten ohjelmas-
sa on lausuntaa ja tanssiesi-
tys. Avajaistilaisuuden lisäksi 
näyttelyyn on mahdollista tu-

tustua 2.-31. elokuuta pääkir-
jaston aukioloaikoina.

Taideseura Indigo on Huitti-
sissa ja sen ympäristössä toimi-
va yhdistys, jonka tarkoitukse-
na on edistää taiteen harrastus-
ta ja tasoa toiminta-alueellaan 
sekä koota taiteen harrastajat 
yhteiseen toimintaan.

Taideseuran puheenjohta-
ja Sirpa Luukkonen kertoo, et-
tä yhdistykseen kuuluu noin 
50 ahkeraa ja innostunutta tai-
teen harrastajaa, joiden töitä on 
mahdollisuus nähdä vuosittain 
erilaisissa näyttelyissä.

Taideseura Indigon 
juhlanäyttely 
Huittisissa
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!Marianna Langenoja 

Ihminen on laumaeläin, tie-
tää Sinisen Karhun yrittäjä 
Teemu Rekikoski. Tuo ihmis-
lauma pyrkii erityisen hana-
kasti kokoon silloin, kun on 
nautittu muutama vettä väke-
vämpi. Kokoontumispaikka-
na ovat viikonloppuisin baa-
rit ja pubit. Niissä vellova lau-
ma utelee toistensa elämää ja 
jakaa viisauksiaan muille jäse-
nille. Juorut leviävät pöydästä 
pöytään, etenkin kun huhu-
jen kohteet eivät satu olemaan 
paikalla. Joskus naaraat tai 
urokset ottavat mittaa toisis-
taan pubin rappusilla ja aina 
joku murtuu heikolla hetkel-
lään itkuun nurkkapöydässä. 
Siinä kaiken keskellä yrittää 
Teemu Rekikoski olla välil-
lä äiti, isä ja joskus psykologi 
ja poliisikin. ”Tutut kyselevät, 
miten minä oikein olen jaksa-
nut kaikki 12 vuotta”, yrittäjä 
naurahtaa. 

Facebook uhmaa 
pubikulttuuria 
Paljon Teemu Rekikosken on-
kin täytynyt kestää ja yrittää, 
etenkin kun viimeisten vuo-
sien aikana baarikulttuuri on 

muuttunut niin rajusti. ”Vie-
lä viisi tai kuusi vuotta sitten 
Karhu täyttyi jo kello 21. Nyt 
samaan väkimäärään päästään 
vasta pari tuntia myöhemmin”, 
Rekikoski kummastelee. Sini-
nen Karhu onkin pyrkinyt 
vastaamaan kehitykseen pi-
dentämällä aukioloaikojaan. 
Laki ei kuitenkaan salli pubin 
pitävän oviaan avoinna yli yö-
kahden ilman järjestettyä toi-
mintaa. Kun Karhussa on esi-

merkiksi esiintyjä, tulee valo-
merkki vasta kello 02.30.

Vaikka viikonloppuisin 
kansa voisi juhlia aamuun 
saakka, ovat viikolla naukkai-
lijat vähentyneet. Se ei Reki-
kosken mukaan tarkoita kan-
san raitistumista, vaan yhä 
useammin iltapäiväkaljat juo-
daan kotona. ”Korin kaljaa 
saa ruokakaupasta nykyisin 
melkein samalla hinnalla kuin 
juuston ja leivän. Onko ihme-
kään, että porukka jää kotiin”, 
Rekikoski harmittelee. Hä-
nen mukaansa myös internet 
on osoittautunut uhkaksi baa-
rikulttuurille. ”Ennen tuttuja 
tavattiin viikolla pubissa, ny-
kyisin Facebookissa.”   

Kävijämääräennätys 
rikki synttäreillä
Jotain on kuitenkin säilynyt 
vuodesta toiseen: baarimikot 
tietävät kaupungissa pyörivät 
huhut ensimmäisten joukos-
sa. Jos joku paikkakuntalainen 
on joutunut onnettomuuteen, 
kuulee Rekikoski tapaukses-
ta monta versiota. Huittisten 
ABC:n tulostakin hän on asi-
akkaiden kanssa puhunut en-
simmäisen kerran viisi vuot-
ta sitten, eikä Seurahuoneen 
omistajavaihdoskaan huhu-
myllyltä välttynyt. Humalaiset 
ovat myös hyvin avoimia ja 
haluavat ruotia jonkun puo-
lueettoman kanssa elämänsä 
iloja ja suruja. ”Toisinaan jo-
ku paasaa, ettei koskaan kan-
nata mennä naimisiin. Joskus 
taas jonkun elämä on huipus-
saan”, Rekikoski naurahtelee. 

Usein kesähelteillä keskus-
telunaiheet kevenevät ja ale-
taan puhua säästä. Kesäasuk-
kaat tulevat pubiin verestä-
mään jokakesäisiä muistojaan 
ja lomalaiset hengailevat hy-
vällä mielellä. ”Sitten kun tu-
lee taas syksy, kävellään oves-
ta sisälle ja sanotaan vaan et-
tä kalja”, Rekikoski naurahtaa. 

Tämä kesä on ollut Karhus-
sa erityisen onnistunut, sil-
lä hellejakso on ollut pitkä ja 
tuonut iltaisin väkeä terassille.  
Edellisviikonloppuna pubin 
12-vuotissyntymäpäivillä teh-
tiin myös kaikkien aikojen kä-
vijämääräennätys. Juhlia vie-
tettiin pääasiallisesti alaker-
rassa, joka kunnostettiin viime 
vuoden puolella. Remontin 
jälkeen Sinisessä Karhussa on 
järjestetty enemmän tapahtu-
maa ja nuoret ovat löytäneet 
sinne tiensä yhä useammin.

Huittislainen pubiyrittäjä Teemu Rekikoski paljastaa:

Tältä näyttää kesäkansa 
baaritiskin takaa

 " Baarikulttuuri on muuttunut merkittävästi 
 lähivuosien aikana. Tänä päivänä pubit 
 alkavat täyttyä vasta kello 23. 

Pub Sinisen Karhun yrittäjä Teemu Rekikoski saa 
kuulla Huittisten juorut ensimmäisten joukossa. 
Hän jakaa asiakkaiden kanssa niin elämän ilot 
kuin surutkin. 

”Ennen tuttuja 
tavattiin 

viikolla pubissa, 
nykyisin 

Facebookissa.
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 syyskuussa.

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

Pekka Rinne Belairin penkillä 
!Aulikki Lehtinen

Euralainen Pekka Rinne oli 
ujo maalaispoika vielä kym-
menisen vuotta sitten. Lau-
laminen kiinnosti kuiten-
kin niin paljon, että hän päät-
ti hankkia siihen sekä esiinty-
miseen opetusta. Kun Pekka 
arkana ilmestyi Laulukoulu 
Prestoon ja lauloi Somerjoen 
kappaleen ”Tähdet, tähdet”, 
niin siitä alkoi opettaja Päi-
vi Vahelan ja Pekan yhteistyö. 
Liekö ollut laulun nimi enne 
kun nykyisin Pekka kilpailee 
tähtisolistien kanssa finaali-
paikoista. 

Vuosittain Pekalta on il-
mestynyt hyvin radioissa soi-
neet sinkut, joissa tekijöinä-

kin ovat iskelmämusiikin am-
mattilaiset.  

2006: Viileä Anne-Marie, 
säv. Seppo Nissilä, san. Seppo 
Tammilehto, sov. Jari Holm. 

2007: Seis biisi tuo, säv. Juk-
ka Koivisto, san. Jorma Toivo-
ainen, sov. Asko Luomala.

2008: Valtameren tuuli, 
säv. Seppo Nissilä, san. Seppo 
Tammilehto, sov. Antti Lippo-
nen & Asko Luomala.

2009: Lapinkukka, säv. Juk-
ka Koivisto, san. Jorma Toivi-
ainen, sov Asko Luomala.

Yrittäjyyden lisäksi Pekka 
keikkailee Kuunsilta orkeste-
rinsa kanssa ja osallistuu lau-
lukilpailuihin jo rutiinilla, mi-
käli kiireiltään ehtii. Uusi levy-
kin on jälleen työn alla. 

Pekka laulelee 
ja jutustelee Radio 
Mantassa Belairin 
penkillä Aulikin 
kanssa ensi per-
jantai-iltana kel-
lo 20-21 suorassa 
lähetyksessä. Uu-
sinta on kuulta-
vissa sunnuntaina 
8. elokuuta kello 
15-16.

Euralainen musiikkimies Pekka Rinne on Aulikin 
vieraana ensi perjantaina.

• Arto Satonen

Venäjän 
tuonti-
rajoituksille 
ei ole 
perusteita

Venäjän suomalaisille elintarvikkeille asettama tuontikiel-
toa perustellaan hygieniavaatimuksilla, mutta tosiasiassa 
kyse on maan omasta byrokratiasta ja tavoitteesta suojata 
omaa tuotantoa epäreiluin keinoin. Suomalaisten yritysten 
kohtaamat tuontirajoitukset eivät ole ainutlaatuisia. Vastaa-
via rajoituksia on asetettu mm. puolalaisten, virolaisten ja 
hollantilaisten yritysten viennille. 

Venäjän kauppapolitiikkaan näyttää kuuluvan jatkuva sään-
nösten muuttuminen, jonka tarkoitus on vain vaikeuttaa ul-
komaalaisten tuotteiden pääsyä Venäjän markkinoille. Suo-
malaisten elintarvikkeiden laatu ja korkea hygieniataso tun-
netaan Venäjällä laajasti. Sen vuoksi suomalaiset elintarvik-
keet ovat Venäjällä haluttuja kuluttajien keskuudessa. En 
olekaan vielä koskaan tavannut venäläistä, joka epäilisi suo-
malaisten elintarvikkeiden laatua tai hygieenisuutta. Tus-
kin niitä tosiasiassa epäilevät edes tuontikiellon rapsautta-
neen viraston virkamiehet, vaan kyse on joko toimista suo-
jata omaa tuotantoa tai virkamiesten halusta osoittaa omaa 
valtaansa. 

Suomessa vieraillut presidentti Medvedev lupasi hoitaa 
tuontirajoitusasian pois päiväjärjestyksestä. Toivoa sopii, 
että näin tapahtuukin. Samassa yhteydessä Medvedev ha-
ki tukea Venäjän WTO-jäsenyydelle. Epämääräiset tuon-
tirajoitukset ja jatkuvasti muuttuvat säännökset osoittavat, 
että Venäjän itsensä on paljon muututtava, jotta siitä voi-
si tulla maailman vapaakauppajärjestön jäsen. WTOn toi-
mintaperiaatteisiin kuuluu vapaan kaupan edistäminen rei-
lulla tavalla, mikä edellyttää keinotekoisten kaupparajoitus-
ten poistamista.

Venäjän markkinat ovat suomalaiselle elintarviketuotannol-
le hyvin tärkeät. Elintarvikevienti suuntautuu vahvasti lähi-
alueille ja korvaavia markkinoita on vaikea löytää. Lisäksi 
kotimaiset tuotantoketjut ja tuotantolaitosten kapasiteetti on 
rakennettu siten, että Suomi toimii myös vientimarkkinoil-
la. Suomalaiset elintarvikkeet ovat myös osaltaan viemäs-
sä suomalaista kauppaa eteenpäin Venäjän päivittäistavara-
markkinoilla.

Kauppasuhteiden ja poliittisten suhteiden hoitaminen Venä-
jän kanssa on tärkeää. Venäjän kaupallinen merkitys on Suo-
melle suuri ja siksi meidän on seurattava Venäjän toimia tar-
kasti. Kauppapolitiikassa ei kuitenkaan ole kohtuutonta vaa-
tia reiluutta myös toiselta osapuolelta, silloin kun itse on hoi-
tanut asiansa kunnolla.
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Hinnat voimassa to-su 29.7.–1.8., ellei toisin mainita.

2390
089

675

pkt

ps

kg

1990
kg

Ilman korttia 2,40 rs (6,00 kg) Ilman korttia ja yksittäin 1,79 pkt (3,58 kg)

149
kg 129

kg

1390
kg

089
kg 079

ps

Ilman korttia 10,95 kg Ilman korttia 7,49 rs (9,99-9,36 kg)

Jacky

JUGUPALA
4 x 125 g (3,00 kg)

Valio

OIVARIINI
400 g (4,23 kg)
rajoitus: 2 rs/talous

AVOMAAN-
KURKKU
Suomi

JÄÄSALAATTI
Suomi, 100 g/ps (7,90 kg)

Punainen, keltainen,
vihreä ja oranssi
PAPRIKA
Hollanti

KUKKAKAALI
Suomi

Torstai-lauantai
SAVUNIERIÄ
Ruotsi

Torstai-lauantai
Lihamestarin suomalainen
NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA

169

Apetit

MUURIKKA-
KASVIKSET
pakaste 
500 g (3,50 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,39 ps (4,78 kg)

17179595
 
GRAAVI- ja 
KYLMÄSAVU-
LOHISIIVUT

Atria
PORSAAN 
OHUT LEIKKEET
naturel ja bbq-marinoitu
750-800 g (7,99-7,49 kg)

889595
kgkg

Kariniemen 
kananpojan
GRILLIFILEE
n. 800 g

-26 %3500
2 
ps 300

rs

Voimassa 5.8. asti

-18 % -20 %
Voimassa 5.8. asti Voimassa to-la 29.7.-31.7.

2 
pkt

Ilman korttia ja yksittäin 2,05-2,19 plo (1,10-1,19 l)
sis. pantin 0,40

Hartwall Novelle

KIVENNÄIS-
VEDET
myös Friss, Fruity ja Plus 
3 plo x 1,5 l (0,84 l) 
sis. pantit 1,20

500
3 
plo

-23–29 %-29 % -16 %

Fazer pienet
PAAHTOLEIVÄT
vehnä, täysjyvä, kaura 
ja Vilpuri 
285–335 g (3,12–2,66 kg)

Ruokamestarin
NAUDAN ULKO-
FILEEPIHVIT
Voimassa to-la 29.7.-31.7. 

559999
rs

Heimon suomalainen
TÄPLÄRAPU
9–11 cm, pakaste 
470 g (50,85 kg)

Grilliherkkuja Superista

Roismalan risteys, Sastamala
ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
puh. 010 470 1820 (Puhelun hinta 0,0821 !/puhelu + 0,119 !/min)
outi.vesanen@k-supermarket.fi 

ALKUVIIKKO 2.–4.8. KONSULENTIT
Tapola
KUUMA
MUSTA-
MAKKARA

Tummat
LUUMUT
Unkari

Atria
HAMPURILAISET
110 g (3,00 kg)
yksittäin 0,52 kpl (4,73 kg) 549

kg 089
kg

Perjantai 30.7.
VELJEKSET MATTILA, SINUHE

Lauantai 31.7.
YLÄNE, PYYMÄKI

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

100
3
kpl




