
joulukuulla
myös 

lauantaisin  
klo 9-13

Palvelemme

Nro 48 | 28. vuosikerta | Keskiviikkona 1.12.2010 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä

Varaa itsellesi OMAN TALOUDEN TUOKIO. Saat selkeän kuvan 
säästämisen, sijoittamisen ja lainanoton mahdollisuuksistasi. 

Mustana valkoisella.

www.säästöpankki.fi 

Vammala, Äetsä
www.saastopankki.fi /huittistenspwww.saastopankki.fi /suodenniemensp

Kun tilaat kaksi samaa kirjaa, useita malleja
Toimi näin: 1. www.eirikuva.fi 2. Lataa kuvakirjaohjelma

3. Etsi useista malleista sopivin ja tee koneellasi kuvavalinnat
4. Valitse noutopaikaksi KESKUSKUVA, Vammala tai Huittinen.

NÄIN SÄÄSTÄT POSTIMAKSUT!  Tuotteet maksat vasta 
noutaessasi ne myymälästämme. Tilaa samalla myös  

kuvakalenterit, canvas-taulut, hiirimatot, joulukortit ym. ym.!

Teetä kuvakirja omista kuvistasi

Nyt 2 yhden hinnalla

Vammala

Huittinen
Kuvakirjatarjous

12.12. saakka

Joulupukki ja Joulumuori ovat
Nordeassa
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Sastamala

nordea.!

+ ilmalämpöpumppu = iso säästö!+ ilmalämpöpumppu = iso säästö!

 
 

mönkijän koeajo- ja mönkijän koeajo- ja 
esittelypäivä 3.12. klo 12-22 

200 ensimmäiselle 

kawasakilippis

puh. 050 520 4279
www.mprehax.! 

Putajantie 494 Sastamala

      UUTUUS

mukana myös 

sekä 
työkoneita 
puun ajoon

koeajossa 
250 cc

Kawasaki 
750 4x4

klo 20 huutokaupataan 
Terri tela metsätraktori

Löytöjä ja

              tarjouksia!

Mukana myös Levorannan Autoliike ja tämänkin 
alueen myydyin 4-veto Subaru, paikalla klo 18-22

Munkkikahvit

klo 16 alkaen

KYSY LISÄTIETOJA
www.montino.fi

tai kysy p. 0407071081

MONTINO OY
Montino Oy etsii yhteistyö-

kumppaneita.
Montino Oy tarjoaa
seuraavia palveluja

Asbetsinpurku +
(kaikki purkutyöt)
Katto ja julkisivusaneeraukset
+ (lumen poisto katoilta,
vaihtolava-auto + kurottajat)
Uretaanieristykset 
(kosteus- ja lämpöeristys)
Selluvillaeristykset
(kuivaimukontti)

ammattitaitoisesti
ja luotettavasti.

Seuraava Alueviesti ilmestyy 
keskiviikkona 8.12.

P. 010 229 0400 
 ilmoitukset@alueviesti.!

AINEISTOPÄIVÄ ON 
JO PERJANTAI 3.12.

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

HUITTISTEN VUODEN YRITYS 2010

K I I T T Ä Ä !
Torstaina 2.12. tarjoamme

Presidentti-kahvit ja munkit
aamusta alkaen klo 18 asti.

Tervetuloa! Voimassa 2.-8.12.
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

ISOT RANSKA-ISOT RANSKA-
LAISET, DIPPI JALAISET, DIPPI JA
PIENI JUOMAPIENI JUOMA

335050

Studio New One, Sastamala Torik. 1 
(käynti Onkiniemenkadun  puolelta)

p. 045-343 5835
www.studionewone.fi

GEELILAKKAUS
KYNSIEN
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Tarjoukset ovat voimassa 1.-7.12.2010 
ellei toisin mainita.

Tarjoustuotteita 
rajoitetttu erä.

Joulun 
parhaat 
tarjoukset Joulunavaus

Arla SINILEIMA-
EMMENTAL
300 g

Valion Maustetut
KERMAT
2,5 dl
• 3 Juustoa
• 3 Sipulia
• Kippari

Forssan SALAATIT
400 g
• Peruna
• Italia
• Punajuuri

PERUNA
10 kg

Airam Tähtitaivas
VALOSARJA
• kirkas

JOULUKORTTEJA

Airam Led
ULKOVALOSARJA
80-os.

Airam
VALOVERKKO
2 m x
1,5 m

Miesten
FLANELLIPAITA
• C- tai D-mitoitus

Lasten
FLANELLI-
PYJAMA

Arla Keittiö
MAITORAHKA
250 g

Arla
Ingman
GLÖGI
1 L

Dan Sukker
SIIRAPPI
1 kg

Hartwall LONKERO
6x0,33 l
• Cool Grape
• Otto Karpalo

Olvi III-OLUT
24x0,33 l

Bruno
SATSUMA

299
pkt

(9,97 kg)
norm. 3,99

300
2 prk

(6,- l)
yks. 2,11

139
rs

(3,48 kg)

100
15 kpl
(0,07 kpl)
yks. 0,20

995
kpl

1490
kpl

995
kpl 
norm. 
14,95

1000
3 kpl
(3,33 kpl)
yks. 4,95

099
prk

159
prk

799
pack
(3,94 l)

sis. pant. 
0.90

1999
pack
(2,07 l)

sis.pantin 
3,60

099
kg

Panda
JUHLAPÖYDÄN 
KONVEHTI
300 g

Myllyn Paras
PIPARITAIKINA
500 g

LIPEÄ-
KALA

Tuore
suomalainen 
KIRJO-
LOHI

Pouttu
kypsä
PIKKU-
KINKKU
n. 1,2 kg

499
kg

norm. 
6,90

099
pkt

(1,98 kg)

599
kg399

kg

s
K
L

1000
4 ras
(8,33 kg) 
yks. 3,50 

To alk.

Erä! 2/tal.

Tarjous voimassa
1.11.-31.12.2010

Tarjous voimassa 
3.11.2010-3.1.2011

299
skk

(0,30 kg)

Kulta
Katriina
KAHVI
500g 199

pkt
(3,98 kg)

1/tal. seur. 2,99

PE-LA

Golden Star
SOKERI-
KUORRUTE
125 g
• 3 eri väriä

100
kpl

(8,- kg)

Meira
KAKKU-
KORISTEET 100

2 kpl
(0,50 kpl)
yks. 0,99

099
prk

(3,96 kg)
norm. 1,25

1395
   kpl
norm. 17,50

M
F
•

Best Friend tuote-esittelijä
Huittisissa TO-PE klo 10-18 ja Häijäässä LA 10-15

KONSULENTIT
HUITTINEN
PE  Oinaanoja 9-17
 Arlan juustokonsulentti 10-17
LA Pyymäen leipomo 9-15
TI Leipomo Rosten 10-17

LA-SU

HÄIJÄÄ
PE  Arin Kalatuote 9-17
 Pyymäen Leipomo 9-17
 Arlan juustokonsulentti 10-17
LA Linkosuo 9-15
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HÄIJÄÄ
puh. 010 836 8900
Ark. 9-21, La 9-18, SU 12-21

HUITTINEN
puh. 010 836 8940
Ark. 9-21, La 9-18, SU 12-21 www.saastomarket.com

JoulunavausJoulunavaus
Säästömarketis

sa

1.-7.12.2010

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

Elram
CYKLONI-IMURI
UAA1052 
• 1500W • Takuu 2 v

Sodastream Jet
HIILIHAPOTUSKONE 
Mukana kaasupatruuna ja
yksi täyttöpullo
• Kiiltävä musta
• Takuu 2 v

Säästä 20%
Säästä

3990
kpl

norm. 49,90

5900
kpl

norm. 69,-

1990
kpl

norm. 27,90

Roffl e Mate
PEHMOLELUT
• Pyörivät ja kierivät
• Toimii
paristolla

Tactic ISKELMÄ tai
SUOMI TIETOPELI

Lasten
LÄPPÄRIT
• Hello Kitty • Muumi
• Rölli
• Nalle
   Puh

Lisää joulunajan tarjouksia osoitteessa:
www.saastomarket.com

GLÖGITARJOILU
tähtipullan kera,

sekä lapsille 
limonaadia 

PE 3.12. klo 10-16

Stiga Playoff
JÄÄKIEKKOPELI

Nalle
PEHMOLELU
52 cm

Glo Doodle
PIIRUSTUSLEVY

BMW Z4 M Coupe,
Audi R8 tai
HUMMER H3
RC-AUTO
1:20

R/C
TOYOTA
Tundra

Julkaisu 1.12.
Shrek ja Ikuinen
Onni-DVD tai
Expendables
-DVD

JÄÄK

G
P

1695
kpl

2990
kpl

2490
kpl

norm. 
29,90

1890
kpl

Valikoimissamme myös
paljon muita piirustuslevyjä

795
kpl

4990
kpl

3990
kpl

1990
kpl

Huittisten Säästömarketin pihalla Lauantaina 4.12.2010 klo 10.00-15.00

Mukana menossa Sähköhalli Ruokonen, Gram Finland Oy, Kuljetusliike Finska
Myydään NOUTOHINNOIN liesiä, tiskikoneita, jääkaappeja

EKM 1500-60
LATTIALIESI

50 cm, 4 pikalevyä,
grillivastus,

3 las. uuniluukku

EKM 60-03
LATTIALIESI

60 cm, 3 pikalevyä,
grillivastus,

3 las. uuniluukku

EK 50-04 CA
LATTIALIESI

50 cm keraaminen taso,
aito kiertoilmauuni,
3 las. uuniluukku

OM 60-03
ASTIANPESUKONE

60 cm, teräsallas,
säädettävä yläkori,

AAA-luokka

KS 220-11
JÄÄKAAPPI
122 cm korkea,

A+ energialuokka,
205 litraa

Lauttakylän Lujan E 00
JÄÄKIEKKOJUNIORIT

MYYVÄT
MAKKARAA

Hyvää mieltä
jouluvalmisteluihin tuovat

Laulukoulu
Preston tontut

jotka esiintyvät klo 11 ja 12

Suomen euroviisu-
karsintaehdokas
Eveliina
Määttä

esiintyy klo 13.00

269,- 399,- 479,- 349,- 369,-

MA 6.12. SULJETTU

Joulupukki vierailee PE 3.12. Häijäässä 10-11 ja Huittisissa 13-15
Mouhijärven leirikoulu 2011 myyjäiset Häijään myymälän pihassa La 4.12. klo 9-16
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POLIISIN PIIRISTÄ
Taposta kymmenen 
vuoden tuomiot
Pirkanmaan käräjäoikeus 
tuomitsi kymmenen vuotta 
vankeutta kahdelle miehelle, 
jotka surmasivat sastamala-
laisen miehen heinäkuussa. 

Miesten tuomiot tulivat ta-
posta, hautarauhan rikkomi-
sesta sekä muista rikoksista. 
Ruumiin he olivat kätkeneet 
muoviin paketoituna metsä-
autotien varteen Orivedelle.

Kolmas mies sai kahdek-
san kuukauden ehdollisen 
vankeustuomion omaisuus- 
ja liikenneturvallisuusri-
koksista. Mukana olleel-
le naiselle tuomittiin kuusi 
kuukautta ehdollista vanke-
utta hautarauhan rikkomi-
sesta ja rikoksentekijän suo-
jelemisesta.

VN Design Korustudio
Keramiikkapaja Sirpa Luukkonen

Kirjatie 5, Huittinen

Tervetuloa joulukahville!
Lauantaina 4.12. klo 10 - 14

1 kpl 50 e

Fiskars LUMIKOLA

leveys 72 cm

34,95

www.hongkong.fi

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

Itsenäisyyspäivänä 6.12. liike suljettu!
Myymälämme avoinna su 5.12. klo 12-18!

pidennetty aukioloajat myös lauantaisin 4.12., 
11.2. ja 18.12. klo 9-18!  Tervetuloa!

Tarjous voimassa 1.-5.12.2010!

Pipsa
LANKAMATOT
- vihreä ja keltainen

Poistoerä nopeille!

-50%
- 80x150 cm (norm. 19,95) NYT  9,98
- 80x200 cm (norm. 26,95) NYT  13,48
- 80x250 cm (norm. 32,95) NYT  16,48
- 140x200 cm (norm. 49,95) NYT  24,98

Väriloistoa parvekkeelle tai 
terassille

LASILYHTY4 KPL        

10,- 7-OSAINEN
KYNTTELIKKÖ
- punainen, valkoinen, 
  tammipetsi, 
  lakattu mänty

 4,95/kpl

Havi
KRUUNUKYNTTILÄ
20 kpl/pkt

5,95/pkt
Airam 40-os. MINIVALOSARJAkirkas

6,95
Lasinen
HAUTALYHTY 

3 KPL        á 1,-

2,50

VALOA PIMEYTEEN!
KAURALYHDE
PUSSISSA
á 2,95 

5,-/2 kpl

Cassius 5 L
KISSANHIEKKA
Norm. á 5,95

10,00/3 PSS

7,95

PlastTeam

JÄÄKAAPPI-

RASIA
Norm. 
à 3,95

SHOKKIPOISTO!
KPL

1,00
NYT

OBH Nordica 
DOUPLE 
DRESSING
- Innovatiivinen öljy- 
ja etikkasumutin, 
jolla voit valita ha-
luamasi  öljy-etikka-
seoksen yhdellä 
kädenliikkeellä! 

Norm. 29,90NYT

23,95

Lahjaksi hyvän 
ruoan ystävälle!

HUITTINEN Lauttakylänkatu 12

Avoinna  ark. 9-20 la 9-16 su 12-18

Fazer PRESENT 3-pack (á 300 g)norm.9,95(8,83 kg)

!""#$%&'!"#$%&'()*(+(,-./&(")*+##"
011$2#&-12*3.%

4-((00"&52161*1133(&113.33(&
4+(5(#*160(#&$.62.33(&-..0".3$77#&89%8:%

,-./-,01234
;)$"<="#2$2$&$(,-.$$("33(&5"67'898':;<'=88;

Kaahari kaasutteli 
Säkylässä
Henkilöauton kuljettajan 
kaasujalka painoi sunnun-
taina Säkylässä. Liikkuvan 
poliisin partio tapasi roimaa 
ylinopeutta kaasutelleen au-
toilijan kello 18 aikaan tiel-
lä 204.  Partiota vastaan kus-
ki huristeli 137 km/h nopeu-
della. Alueella on rajoitukse-
na 80 km/h.

Pirkanmaan 
tehovalvonnassa 
runsaasti 
rattijuoppoja
Pirkanmaan poliisi val-
voi tehostetusti rattijuop-
poja marraskuun kahtena 
viimeisenä viikonloppu-
na.  Valvonta oli osa polii-
sin valtakunnallista liiken-
nejuopumusvalvontaa tee-
malla ”Raittiina pikkujou-
luliikenteessä”.

Tehovalvonnassa kahden 
viikonlopun aikana Pirkan-
maan poliisi puhallutti 6 212 
autoilijaa. Puhallusvalvon-
nassa jäi kiinni yhteensä 21 
rattijuopumusrikoksiin syyl-
listynyttä.  Kiinnijääneistä 
kahta kuljettajaa epäillään 
alkoholin lisäksi muun huu-
maavan aineen käyttämises-
tä. 

Kiinnijääneiden ratti-
juoppojen määrä oli hieman 
tavanomaista suurempi, sillä 
tutkimusten mukaan liiken-
nevirrassa keskimäärin joka 
viidessadas kuljettaja on rat-
tijuoppo.

Valtakunnallisen teho-
valvonnan päättymises-
tä huolimatta Pirkanmaan 
poliisi tulee edelleen jatka-
maan rattijuoppojen teho-
valvontaa erityisesti viikon-
loppuisin.

Häijään joulunavaus 
juhlakahvien merkeissä

 !Hannu Moilanen

Sastamalan Häijäässä jou-
lunavaus käynnistettiin iloi-
sesti hyvän kakun ja kahvit-
telun merkeissä. 

”Yli 500 kahvikuppia ku-
mottiin parempiin suihin 
Häijään Äijän liikekeskuk-
sen kolmevuotisjuhlassa se-
kä Häijään joulunavaukses-
sa viime lauantaina”, ker-
toi kauppias Janne Jokinen 
Neste Häijäästä. 

Liikekeskuksen yrittäjät 
juhlivat kirjaimellisesti työn 
merkeissä asiakkaita ystäväl-
lisesti palvellen. Puolivuo-
tias pikkuporo Miina liike-
keskuksen pihassa otti juhlat 
tyynesti jäkälää mutustellen. 

Häijään Äijässä sen si-
jaa soitto soi ja laulu raikui. 

Mikrofonin ääressä kuultiin 
muun muassa Iida Sannan 
ja Henna Kiilin jouluisia sä-
veliä. Nuoret Sastamalalaiset 
laulajalupaukset  esiintyivät 
tyylikkäästi, näistä tytöistä 
vielä kuullaan!

Mouhijärven leirikou-
lu myi liikekeskuksen au-
lassa itse valmistettuja lei-
vonnaisia, paikalla oli myös 
kirja- ynnä muuta myyn-
tiä. Pienimmät ja vähän suu-
remmatkin juhlijat pääsivät 
kertomaan joulupukille lah-
jatoiveita ja saivat samalla 
suunsa makoisaksi. 

Valokuva yhdessä pukin 
kanssa oli myös osa iloisen 
juhlapäivän ohjelmaa. Ta-
pahtuman lopuksi kuusen 
alla olevat paketit arvottiin 
onnekkaille voittajille. 

Joulupukki jututti ja tarjoili namia lapsille ja vähän isoimmillekin vieraille. 

Näistä tytöistä kuullaan vielä. Henna Kiili ja Iida 
Santa lauloivat  tunteella ja taidolla Häijään jou-
lunavauksessa.
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Joulu saapui Sastamalaan
 !Minna Isotalo

Edes kipakka paukkupakka-
nen ei häirinnyt hyvää jou-
lumieltä Vammalan toril-
la sunnuntaina. Vammalan 
Yrittäjät ry:n järjestämäs-
sä tapahtumassa julistettiin 
joulunaika virallisesti alka-
neeksi. Kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Jari An-
dersson toivotti avajaissa-
noissaan kiireetöntä joulun 
odotusta Tyrväälle. 

”Joulu on ennen kaikkea 
mielentila. Se on iloisia elei-
tä ja ilmeitä, läsnäoloa, hy-
väksyntää ja hyvää mieltä.” 

Kulutushysteriaa Anders-
son ei halunnut lietsoa, mut-
ta totesi kuitenkin, että pu-
kinkonttiin ostoksia tehtäes-
sä kannattaa suosia paikal-
lisia palveluita, tuotteita ja 
lähiruokaa. Hän viittasi pu-
heessaan myös Aamulehden 
viime perjantaiseen kirjoi-
tukseen, jossa povattiin Sas-
tamalan talouden romahta-
van parin vuoden kuluttua. 

”Romahdus on törkeää 
liitoittelua. Tällaiselle uhka-
kuvalle ei ole perusteita. Lu-
paan, että voitte olla huolet-
tomin mielin tulevaisuuden 
suhteen.”

Joulupukki kiehtoi 
ja grillimakkara 
maistui
Mukana tapahtumassa oli-
vat tietysti joulupukki tont-
tuineen sekä Herra Hak-
karainen. Sastamalalaiset 
veljekset Santeri ja Aaro 
Kärkkäinen tapasivat pukin 
ensimmäistä kertaa. Vaikka 
kaksivuotiasta Santeria jän-

nittikin, kummisedän sy-
lissä oli turvallista terveh-
tiä pukkia. Aaron mielestä 
pukki ei ollut lainkaan pe-
lottava. 

”Joulupukki on kiva. Olen 
toivonut häneltä monta lah-
jaa”, kolmevuotias pikku-
mies kertoi. Seppo ja Anne 
Ilonen viihtyivät kummipoi-
kiensa kera torin tunnelmas-
sa. Raumalaisella pariskun-
nalla on vapaa-ajan asunto 
Sastamalassa, ja paikkakun-
nan palvelut saavat heiltä kii-
tosta, tosin Huittisten ABC:n 

kaltainen paikka olisi kuu-
lemma iso plussa. 

Lastensa, Moonan ja Pe-
kan kanssa liikkeellä ol-
lut Kristiina Ruusunok-
sa on tyytyväinen paikka-
kunnan liikkeiden tuote-
valikoimaan. ”Täältä saa 
kaiken tarpeellisen, mutta 
myös sellaisia tuotteita, joi-
ta ei saa mistään muualta. 
Pienyrittäjien kauppaamat 
käsityöt ovat ihanan per-
soonallisia.” 

Torille pystytetty suuri-
koikoinen teltta piti sisällään 

muun muassa riisipuuroa, 
grillimakkaraa, glögiä ynnä 
muita herkkuja. Joulumyy-
jäisissä pöydät notkuivat li-
säksi teemaan sopivista käsi-
töistä. Grillimakkaroita hei-
näpaalien päällä popsinut 
Ollikaisen perhe Sastama-
lan Häijäästä oli vastaanot-
tamassa joulua Vammalan 
torilla kolmatta kertaa. 

”Tapahtumasta on muo-
dostumassa meille perinne. 
Tärkeintä on yhdessäolo ja 
se, että lapset saavat esittää 
joulupukille lahjatoiveensa”, 
summasi Salla Ollikainen 
perheen tunnelmat.

Santeri Kärkkäinen tervehti joulupukkia kummi-
setänsä Seppo Ilosen sylissä.

Salla, Mikael, Olivia ja Risto Ollikaiselle maistui grillimakkara.

Moona Ruusunoksan mielestä tapahtuman mielenkiintoisinta antia olivat po-
nit. Vieressä pikkuveli Pekka ja äiti Kristiina.

Myynti • huolto • varaosat

99,-
Turva-
pusero

Turva-
housut

89,-
Turva-

saappaat

39,-
Kypärä

Semipro

99,-
353 saha
- 51,7 cm3

- 2,4 kW/3,3 hv

CS 2234 
saha
- 38 cm3

- 1,4 kW

599,- Vaativiin ja ankariin työolohin

55 saha
- 53,2 cm3

- 2,5 kW/3,4 hv

390,-
Maa- ja metsätiloille

440 saha
- 40,9 cm3

- 1,9 kW/2,4 hv

399,-
Maa- ja metsätiloille

Parhaat työkalut metsänhoitoon

Husu-
laippa
+ 2 ketjua

49,-

Trapper-mönkijät

Trapper 400 XL
- automaattivaihteisto
- Sähköinen 2wd / 4wd
  kytkentä
- takuu 2 vuotta

4490,-

Trapper 500 XL
- vaihteisto L, H, N, R ja P
- erillisjousitus
  edessä ja takana
- takuu 2 vuotta

5490,-+ tk. + tk.

99,-
Viiltosuoja-

housut + takki

Erikois-
rajoitettu

erä

varaosat

599,-
Vaikeisiin ja vaativiin töihin

343F
raivuri
- 45 cm3

- 2,0 kW/2,7 hv

Sahanketju
325  56 l
1,3/1,5

2-tahti
seosöljy
3 L

29,-3 kpl

Soveltuu myös tieliikenteseen.

Matkanopeus tiellä n. 80 km/h.

Puskulevy kaupan päälle, arvo 495,-

20,-

199,-

!"#$#%&'((")'$%!$)$*'$++$
$,$-$'+.$)-/01+".%-$.10,$.2
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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.

Toimitus • konttori • myynti 
! 010 229 0400 fax 010 229 0429
Hopunkatu 1, 38200 Sastamala
Palvelemme ma 8-17, ti-pe 8-16

Puhelimitse vastaanotettuun ilmoitukseen mahdollisesti tule-
vista virheistä lehti ei vastaa. Muiden virheiden osalta lehden 
vastuu rajoittuu kokonaan ilmoitushintaan. Toimitus ei vastaa 
sitoumuksetta lähetetyistä toimitusaineistoista, käsikirjoituk-
sista, valokuvista tai ääninauhoista eikä säilytä niitä tai palauta 
niitä lähettäjälle.

Lehden voi tilata jakelualueen ulkopuolelle Suomessa
 39,00/vuosikerta
 12,00/3 kk

Mikäli lehden jakelussa on häiriöitä, 
ottakaa yhteys postiin p. 0200 71000

Toimitus 010 229 0400 toimitus@alueviesti.fi 

Päätoimittaja 
Maija 
Latva 
010 229 0411

Uutispäällikkö 
Hannu 
Virtanen
010 229 0417

Toimittaja
Marianna
Langenoja
010 229 0419

Toimittaja
Jorma 
Vesterholm
010 229 0421

Myyntipääl-
likkö Eeva 
Rasinperä
010 229 0413

Aluemyynti-
päällikkö 
Arja Huolman
010 229 0422

Myyntineuvot-
telija Jerry 
Stenberg
010 229 0412

Myyntineuvot-
telija Heli 
Suominen
010 229 0414

Myyntineu-
vottelija 
Sanna Hasu
010 229 0415

Toimittaja
Minna 
Isotalo 
010 229 0418

Ilmoitukset 010 229 0400 ilmoitukset@alueviesti.fi 

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

Toimittajien ja myynnin sähköpostit
etunimi.sukunimi@alueviesti.fi 
Seurakuntatiedot: 
seurakunnat@alueviesti.fi 
Järjestöpalstailmoitukset:
jarjestot@alueviesti.fi 

Ilmoitushinnat alv 0 %
Etusivu 1,40/pmm
- väri-ilmoitus 1,75/pmm
Takasivu 1,30/pmm
- väri-ilmoitus 1,60/pmm
Tekstisivut 1,10/pmm
- väri-ilmoitus 1,30/pmm

Hintoihin lisätään alv 23 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy
toimitusjohtaja Sami Latva
010 229 0410

Sivunvalmistus
Keskuskuva Ky, Sastamala

Painopaikka
Allatum Oy, Pori

JSN

Pääkirjoitus 1.12.2010

Metsänhoitoa ja 
energiapuuta

”Metsä pyritään saamaan sellaiseen  
kuntoon, että seuraavalla kerralla 
pystytään korjaamaan tukki- ja kui-
tupuuta.” Ajatuksen ja tavoitteen lau-
suu ääneen L&T Biowatti Oy:n met-
säpalveluasiantuntija Ilkka Vieras, jo-
ka korostaakin energiapuun korjuu-
töissä metsänhoidollista merkitystä. 
 Sivu 20

Villa Royal teetti 
historialliset puvut

Yhteensä noin 50 met-
riä kangasta, valaan luu-
ta, jalokiviä ja kultaa, si-
tä kaikkea kuuluu mou-
hijärveläisen kulttuu-
rimatkailukohde Villa 
Royalin yrittäjien vasta-
valmistuneisiin pukuihin. 
 Sivu 23

Hannu Jore ravisteli 
nuoria ja vanhempia

”Kuinka moni teistä ai-
kuisista on saanut tänään 
halau k sen nuoreltaan”, ky-
seli luennoitsija, vanhem-
pi rikoskonstaapeli Han-
nu Jore keskiviikkona Syl-
vään koulun yhdeksäsluok-
kalaisten vanhempainillassa. 
 Sivu 13

! www.fenestra.fi

To 2.12.2010, klo 09.00–17.00
Pirantie 24, 38210 Sastamala

Voit maksaa 
myös erissä alk.100!/kk

Ikkunoiden 
asennusnäytös

Tervetuloa katsomaan kuinka vaivattomasti 
vaihdamme uudet Fenestra-ikkunat.

T!"# $% &''() *%+$,!-!
Paikalla Fenestran asiantuntija 
Kimmo Jaanu, 050 575 4909

Tule valitsemaan Sinulle 
sopivat juhlameikit 

asiantuntijan opastuksella 

Meikkauspalvelu 
arkeen ja juhlaan alk!20,-

Tunne itsesi
kuningattareksi

Christina Aguilera 
Royal Desire alk!27,-

Meiltä nyt myösTUOKSU-
UUTUUS

OSALLISTU

 KORUARVONTAAN

LIIKKEESSÄMME

Vammala 03-5112884 
Huittinen 02-569980

-meikkivoiteet

Valmistaudu 
juhlaan!

Valmistaudu 
juhlaan!

Sastamala ennakoi 
vuoden 2012 
talouskäännettä

 " Vanhuspalvelujen tarvitsemat 
 lisämiljoonat on haettu kaupungin 
 muista toiminnoista.

 #Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunki varautuu talou-
denpidossaan voimakkaasti vuoden 
2012 talouskäänteeseen. 

”Tasapainotamme vuotta 2011 sik-
si, että saamme vuoden 2012 tasapai-
noon”, kaupunginjohtaja Paavo Sal-
li sanoo.

Ensi vuoden talousarvioehdotuk-
sessa tulos on vielä 4,5 miljoonaa eu-
roa ylijäämäinen. Seuraavana vuonna 
talous kääntyy alijäämäiseksi yhdisty-
misavustusten päättyessä ja yhteisöve-
ron väliaikaisen jako-osuuden korotuk-
sen poistuessa sekä samaan aikaan to-
teutettavien vanhustenhuollon palvelu-
rakennemuutosten kanssa.

Panostusta 
vanhuspalveluihin
Sastamala panostaa vanhuspalvelui-
hin ja toteuttaa Hopunkallion hank-
keen. Emokaupungin velkamäärä ei 
kasva, mutta kaupunkikonserniin tu-
levalla uudella Hopunkallion kiinteis-
töyhtiöllä valmistuu 9 miljoonan eu-
ron rakennushanke 2012. Tälle ra-
hoitukselle kaupunki myöntää taka-
uksen.

Rakennushankkeen kustannukset 
kanavoituvat pääosin kaupungin mak-
settaviksi vuodeosasto 3:n sekä tehoste-
tun asumispalveluyksikön vuokrakus-
tannuksina sekä ateriamaksuina.

Salli korostaa, että talouden tasapai-
notusta on haettu muista kaupungin 
ydinprosesseista, jotta vanhuspalvelu-
jen tarvitsema 2 miljoonan euron lisä-
rahoitustarve on voitu kattaa.

”Tämä viestii vanhuspalvelujen vah-
vasta arvostamisesta, koska sen mukai-
sesti resurssien kohdennusta suunnitel-
laan”, hän toteaa.

Henkilöstö kasvaa vajaalla kymme-
nellä kotipalvelussa, kun henkilökun-
taa vapautuu Suodenniemeltä Heikki-
län palvelukeskuksesta.

Vuokrataloyhtiön 
myynti 2012
Sastamalan vuokratalot Oy:n myymi-
nen on ajoitettu vuodelle 2012 ja mer-
kitty investointisuunnitelmaan 5 mil-
joonan euron tuloksi, koska käyttöme-
noista ei ole kyetty riittävästi säästä-
mään ja vuosikatetta kasvattamaan.

”Tämä kauppa ei vähennä Sastama-
lan alueen asumispalveluja, mutta siitä 
irrotettava pääoma on olennainen kei-
no hillittäessä kaupungin velkamäärän 
kasvua.”

Samalla mahdollistetaan lainan-
oton suuntaaminen uusien asuntoalu-
eiden rakentamiseen Anolankalliolla ja 
Mouhijärven Päivärinteen alueella. Sa-
dan tontin Anolankalliolla toteutetaan 
omakotitalonäyttely kaupungin tunne-
tuksi tekemiseksi.

Painetta rajoittaa 
investointeja
Kaupunginjohtajan mukaan ensi vuo-
den jälkeen supistuva vuosikate mer-
kitsee painetta investointien rajoittami-
seen velan kasvun hillitsemiseksi. Vuo-
den 2011 investointien kokonaismäärä 
on 14,2 miljoonaa euroa. Neljän vuo-
den investointisuunnitelma sisältää 36 
miljoonan bruttoinvestoinnit.

Kaupungin ja sen liikelaitosten yh-
teenlasketut käyttötalouden nettome-
not ovat 110,6 miljoonaa euroa. Kas-
vua vuoden 2009 tilinpäätöksestä on 
9,1 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia. 
Kuntaliitoksen yhdistymisavustusta 
kaupunki saa vielä ensi vuonna 2,3 mil-
joonaa euroa.

Kaupungin talouden kannalta olen-
nainen erä on 12 miljoonan euron vero-
tulotasaus, joka on toiseksi suurin pot-
ti maassamme. Koko suunnitelmakausi 
on kaupunginjohtaja Paavo Sallin mu-
kaan rakennettu luottaen tämän kunti-
en välisen tasausjärjestelmän säilymi-
seen.

Tulevaisuusbudjetti. Nyt
Sastamalan ensi vuoden talousarvioesitys on kaikkien ai-
kojen tulevaisuusbudjetti. Se että kaupunki valmistautuu jo 
vuoden 2012 muutoksiin ja yhdistymisavustuksen loppumi-
seen, ei vielä tee talousarviosta tulevaisuusbudjettia. Sen te-
kevät taloussuunnittelun ja investointien painotukset.
Suomi ikääntyy ja Sastamala sen mukana, tällainen mum-
mujen ja taatojen maaseutukaupunki vieläpä selvemmin 
kuin lasten ja lastenlasten asuttamat kasvukeskukset. 
Kaupunki muokkaakin voimakkaasti vanhuspalvelujaan ja 
panostaa niihin, jopa niin paljon, että talouden tasapaino-
tusta on kaupunginjohtajan mukaan haettu muista kaupun-
gin ydinprosesseista.

”Tällainen mummujen ja taatojen 
maaseutukaupunki ikääntyy 

vieläpä selvemmin kuin lasten ja 
lastenlasten kasvukeskukset

Satsauksissaan Sastamala esimerkiksi toteuttaa Hopunkal-
lion hankkeen. Emokaupungin velkamäärä ei kasva, mut-
ta kaupunkikonserniin tulevalle uudelle Hopunkallion kiin-
teistöyhtiölle valmistuu 9 miljoonan euron rakennushanke. 
Rakennushankkeen kustannukset tulevat pääosin kaupun-
gin maksettaviksi vuodeosasto 3:n sekä tehostetun asumis-
palveluyksikön vuokrakustannuksina ja ateriamaksuina.
Järkevöittämällä toimintojaan jo hyvissä ajoin tämän Ikä-
Sastamalan tulevaisuuteen voi piirtyä hahmolleen myös 
muunlaisia kuvia. Hyvinvointi-, terveys- ja vanhuspalveluis-
saan kaupunki yhdessä yksityisten yritysten kanssa on ilman 
muuta alueellaan merkittävä tulevaisuuden tekijä. 
Samaan aikaan haasteeksi nousee työvoiman saatavuus 
muille aloille. Yritykset eivät saa kaatua kuoppaan tai teh-
taat sammua sen takia, että työvoimaa ei riitä kaikille aloille. 
Siksipä tulevaisuusbudjettia tehdään nyt sekä kokonaisuu-
tena että lukuisina yksityiskohtina kaikille ja kaikenikäisil-
le. Vaikutukset kantavat pitkälle.

Hannu Virtanen



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.

Tutustu Tutustu 
uudistuneeseen uudistuneeseen 
näköislehteennäköislehteen

www.alueviesti.fi 

Nro 48 | 28. vuosikerta | Keskiviikkona 1.12.2010 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä

HÄIJÄÄ
Kauppakuja 2, 38420 Sastamala
Jari Hotanen, p. 050 563 0113
jari.hotanen@k-market.com
Ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

HÄRKÄPAKARI
Risto Rytinkatu 2, 32700 Huittinen
Puh. 02-561 320
esa.koski@k-market.com
Ma-pe 7-21, la 7-21, su 10-21

PENTINKULMA
Päätie 11, 32740 Sastamala
Anne Jaakkola, p. 03-513 3777
anne.jaakkola@k-market.com
Ma-pe 8-21, la 8-18, su 9-21

www.k-market.com

KATSO ALKUVIIKON
TARJOUKSET TV:STÄ!

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄN
K-MARKETISTA

Ilman K-Plussa-korttia 9,75 3-pack (10,83/kg)

Fazer
PRESENT

RASIA
3x300 g

VOIMASSA 2.-24.12.2010

2 tlk
(4,00/l)

Ilman K-Plussa-korttia yks. 1,23 tlk (4,92/l)

Flora
VISIPI JA KUOHU

2,5 dl

VOIMASSA 2.12.2010-2.1.2011

Ilman K-Plussa-korttia 7,05 kpl (8,81/kg)

YLIKYPSÄ
PIKKUKINKKU

800 g

VOIMASSA 2.-24.12.2010

Taffel
MEGAPUSSIT

275-350 g

VOIMASSA 2.12.2010-2.1.2011

pkt
(5,98/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 4,30 pkt (8,60/kg)

Presidentti
KAHVI

500 g (ei Gold Label)
raj. 2 pkt /talous

VOIMASSA 2.-5.12.2010

rs
(4,27/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 5,78 rs (8,26/kg)

Atria
KARJALANPAISTI

700 g, raj. 2 rs /talous

VOIMASSA 2.-8.12.2010

Red Del
OMENAT

USA

VOIMASSA 2.-4.12.2010

kg

Tuore norjalainen
LOHIFILEE

VOIMASSA 2.-4.12.2010

299
-30 % 795

kg179 299
-48 %

3-pack
(8,33/kg)750

-23 %

3-pack!

189
ps
(5,40-6,87/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,69 ps (7,69-9,78/kg)

-29 % kpl
(7,49/kg)599

-15 % 200
-18 %

2 tlk!

Kaikki hoidot
Esim. jalkahoito 37,- (50,-) -25%

Risto Rytin katu 30, Huittinen
p. 045 325 0298/Seija

Avoinna: me-pe 9-17, muulloin sop. mukaan

Oppilastyönä
Ensi keväänä 
kosmetologiksi valmistuva
Helena Huikkala hemmottelee
erikoishintaan 
15.11.-17.12.2010

Hakanen Keskustan 
puoluevaltuuston 
puheenjohtajistoon
Sastamalalainen Pertti Haka-
nen, 41, tuli valituksi Keskus-
tan puoluevaltuuston varapu-
heenjohtajaksi viikonloppuna. 

Kajaanissa pidetyssä ko-
kouksessa puheenjohtajisto 
valittiin ensimmäistä kertaa 
koko kaksivuotiskaudeksi. 

Puoluevaltuuston pu-
heenjohtajaksi valittiin Juho 
Mattila, 28, Pohjois-Pohjan-
maalta. Muut varapuheen-
johtajat ovat Anne Ojajärvi 
Etelä-Pohjanmaalta ja Jaa-
na Vainionpää-Tahvanainen 
Keski-Pohjanmaalta.

Pekka Heinonen jatkaa 
Lavian kunnanjohtajana

 ! Internetissä Heinosen jatkon puolesta 
 vetosi 471 ihmistä

 "Minna Isotalo

Pyhtään kunnanjohtajak-
si haviteltu Lavian kunnan-
johtaja Pekka Heinonen jat-
kaa nykyisessä tehtävässään. 
Heinonen ilmoitti päätök-
sestään kunnanvaltuuston 
kokouksessa maanantaina. 
Kunnanhallitus on luvannut 
tukea Heinosen työtä kun-
nan kehittämiseksi vähentä-
mällä hänen työtaakkaansa. 
Lavian kunnanjohtaja hoitaa 

myös kunnansihteerin ja pe-
rusturvajohtajan pestejä.

Mies, jota Lavia 
tarvitsee
Heinonen totesi 471 hen-
kilön allekirjoittaman net-
tiadressin vaikuttaneen lo-
pulliseen päätökseensä jat-
kaa Lavian kunnanjohtaja-
na. Vetoomuksessa Pekka 
Heinosen Laviaan jäämi-
sen puolesta toivottiin La-

viaa johdettavan jatkossa-
kin sillä ammattitaidolla, jo-
ta Heinonen on toimissaan 
osoittanut. Adressiin liittyen 
Heinosen rooli kunnan joh-
tohahmona herätti interne-
tissä keskustelua. Kommen-
teissa Pekka Heinosta ku-
vailtiin mieheksi, jota Lavia 
tarvitsee. ”Haluamme pitää 
sinut täällä” ja ”ilman kap-
teenia Lavian pursi kaatuu”, 
internetkeskustelussa muun 
muassa todettiin. 

Uimahallin puolesta
kolmella äänellä

 "Hannu Virtanen

Jo Vammalan ajoilta tut-
tu ikuisuushanke, uimahal-
li, elää vielä Sastamalankin 
kunnallispolitiikassa. Uima-
halli nousi esiin maanantai-
na kaupunginhallituksen ta-
lousarviokäsittelyssä, kun 

Samueli Seljänperä (sd) eh-
dotti Satu Reunasen (sd) 
kannattamana, että uima-
halli palautetaan investointi-
suunnitelmaan. Äänestykses-
sä Seljänperän ja Reunasen 
joukkoon liittyi vielä kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Jari Andersson (kok).

Kolmella äänellä uima-
hallia ei talousarvioesityk-
seen saatu, kun vastassa oli 
kaupunginjohtajan esityk-
sen taakse menneet kym-
menen jäsentä äänineen: 
Marjo Anttoora (kd), Eve-
liina Asikainen (vihr), Ju-
hani Hakasuo (vas), Ta-
ru Kaaja (kok), Elina Kim-
panpää (sd), Pauli Mäkelä 
(kesk), Päivi Pelttari (kok), 
Mikko Rauva (kok), Mauri 
Salminen (sd) ja Erkki Vä-
limäki (kesk). 

Nuorisotyöntekijän 
töihin etsitään ratkaisua
Sastamalan kaupunginhal-
litus antoi talousarviokä-
sittelyn yhteydessä kasva-
tus- ja opetuslautakunnan 
tehtäväksi järjestää yhteis-
toiminnassa kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan sekä ti-
lakeskuksen kanssa nuoriso-

työntekijän vakanssin työt 
vaihtoehtoisella tavalla. 

Tässä tapauksessa tilapäi-
nen henkilöstöjärjestely voi 
jatkua pysyvään järjestämi-
seen saakka. Raportointi asi-
asta valtuustolle tapahtuu osa-
vuosikatsauksen yhteydessä.

!"#$%&'()*+,)-.//.0.)
1()2345)6*7)8996

Laadukasta Sinulle
Liivipäivä pe 3.12.
Tule sovittamaan oikean kokoiset
ja sopivat liivit kaarella tai ilman

koot 70-120 A-H

Pikkuhousut
liivin ostajalle
veloituksetta

Glögiä ja
pipareita
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!"uvauutisi#
Eeva Venesmäki ja Markku 

Ojala Kiikoisista ovat saaneet 
tyttövauvan 25.10.2010 
VAS:ssa Sastamalassa.

Kristiina ja Janne Lepistö
Sastamalasta ovat saaneet

tyttövauvan 31.10.2010
TAYS:ssa Tampereella.

Minttu ja Ville Rehakka
Huittisista ovat saaneet
poikavauvan 16.11.2010

VAS:ssa Sastamalassa.
Jonna Salminen ja Pekka Kömi 

Vammalasta ovat saaneet
poikavauvan 19.11.2010

VAS:ssa Sastamalassa.
Tuula ja Marko Nurmi 
Kiikasta ovat saaneet 

poikavauvan 20.11.2010
VAS:ssa Sastamalassa.
Pikku-ukon mitat ovat

3410 g ja 50 cm.
Kotona odottelee 

Miro 9 vuotta.

HääpalstaKuolleita

Seurakuntatietoja
Sastamala

www.sastamalanseurakunta.! 
Kellot kutsuvat kirkkoon
Ke 1.12. Adventtiajan ehtoollis-
kirkko, Tyrvään kirkko klo 18.30, 
terveydenhuolto- ja sosiaalialan 
työntekijöille perheineen, Ten-
kanen, Järvinen, Vuoristo ja lau-
lupiiri, kynttiläkulkue.
Pe 3.12. Sylvään koulun itse-
näisyyspäivän koululaiskirkko, 
Tyrvään kirkko klo 8, Paavilai-
nen, Mattila A.
Su 5.12. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Järvinen, Airas-Laiti-
la, Inkeroinen.
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus, Tyrvään kirkko klo 
11, Paavilainen, Mattila A, Vaski-
setti. Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus, Sammaljoen kirkko klo 
12, Sorva, Inkeroinen. Jumalan-
palvelusten jälkeen kunniakäyn-
nit sankarihaudoilla. Tyrvään kir-
kolla puhe Pertti Järvinen.
Kokoonnumme yhteen
Ke 1.12. Hengellinen keskuste-
lupiiri, Pajamäkikeskus (Tampe-
reent. 18) klo 15. Siioninvirsi-ilta 
Sirpa ja Pentti Ojalassa (Kaislak. 1 
E) klo 19, Jaakko Löytty, Ylimys. 
Ekojärven-Kivijärven diakonia- 
ja lähetyspiirin joulujuhla Liisa 
ja Aarre Tuomistossa (Pikkuluh-
dant. 57) klo 19, Osmo Ojansivu.
To 2.12. Ajattelijoiden klubi, 
Pyymäen konditoria (Onkinie-
menk. 6) klo 18, Löytyykö Ju-
mala luonnosta?, alustaa bioke-
misti, biologi Teuvo Suominen.
Pe 3.12. Srk-piiri, Lantula-talo 
klo 13.15, ehtoollinen, Järvinen.
Su 5.12. Joulukonsertti, Sam-
maljoen kirkko klo 16, Marian-
ne Fontaine, Rajalampi.
Ti 7.12. Eläkeikäisten ja nä-
kövammaisten adventtijuhla, 
Vammalan srk-talo klo 13.

Klo 16 lähtö nuortenleirille Päi-
värinteelle, leiri päättyy
Ma 6.12. klo 17 Ilm. leirille 3.12 
menn. Johannekselle 0445135543.
Ma 6.12. klo 19 rukousilta. Sep-
po Keselius.
Ke 8.12. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella

Mouhijärvi
Su 5.12. klo 11 ehtoolliskokous 
puhuu vilho kahelin
Ke 8.12. klo 18 sanan ja ruko-
uksen ilta

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammalassa 
Ke 1.12. klo 19 Raamattu- ja ru-
kousilta, tutkitaan Johanneksen 
evankeliumia, Rukoushuoneel-
la, Matti Hautamäki 
To 2.12. klo 9.30-11.30 Äiti-
parkki, Rukoushuoneella, mah-
dollisuus ruokailuun, Johanna 
Malmivaara 
To 2.12. klo 12-16 Lastenkam-
mari, Rukoushuoneella, lasten-
hoitopalvelu äitien asioiden hoi-
don ajaksi, Purolat 
To 2.12. klo 19 Roismalan raa-
mattupiiri, Roismalan kerho-
huoneella, Tuomo Hörkkö 
La 4.12. klo 9.30 Perhepäivä en-
tisille ja uusille äitiparkkilaisil-
le perheineen. Aluksi jouluista 
yhdessäoloa ja 11.30 jouluateria. 
Ilm. 2.12. mennessä 0400-527246 
La 4.12. klo 19 Nuorten ilta, 
osallistutaan Habakukin kon-
serttiin Helluntaiseurakunnas-
sa, Varikonkatu 10 
Su 5.12. klo 16 Kyllä Elämälle, 
Tauno ja Aino Pihlava, musii-
kissa Lyydia-ryhmä, kahvitarj.
Karkussa 
Su 5.12. klo 11 messu, Markus 
Malmivaara Saarna Tauno Pih-
lava, KEO-Karkku
Punkalaitumella 
Ke 1.12. klo 18 Sanan- ja ruko-
uksenilta, Punkalaitumen srk-ta-
lolla, M Malmivaara, K-E Tulk-
ki, M Huuskonen ja Laulusiskot 
Huittisissa 
Ti 7.12. klo 18.30 Sanan- ja ru-
kouksenilta Huittisten srk-talon 
Helena-salissa, Markus Malmi-
vaara opettaa Jeremian kirjaa 
Kiikassa 
Su 5.12. klo 13 SanaSunnun-
taille Kiikan srk-talolla, Markus 
Malmivaara, Raija Majanen mu-
siikissa Leena Toivonen

THE RIVER SASTAMALA
La 11.12. klo 14 Israel-tilaisuus, 
Hanukka-juhla,Kiikan uimahal-
litalon Maremmassa. Huom.Ai-
ka! Mukana Kointähti-yhdistyk-
sen ystäväjoukko Helsingistä. 
Olet sydämellisesti tervetullut.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

KASTETTU: 
Vili Verneri Mäkelä, Olavi Mi-
kael Martikainen.
KUOLLUT:
Jalmari Mikael Suomi 85 v, Ai-
mo Antero Toivo 82 v, Pirkko 
Mailis Ahokas 73 v.

PYHÄPÄIVÄT:
Su 5.12. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Kultalahti, Tuo-
misto. Klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta Sley:n ruk.huoneessa, 
Wikström, Lehtimäki.
Ma 6.12. Klo 10 Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus Huittisten 
kirkossa, Laitila, Kultalahti, Kok-
ko, Kirkkokuoro. Kunniakäyn-
nit sankarihaudoilla: klo 9 Huh-
tamossa ja jumalanpalveluksen 
jälkeen Huittisten hautausmaalla. 
Klo 17 Partiolaisten soihtukulkue 
sankarihaudoille, jonka jälkeen 
hartaushetki ja lupauksenanto 
kirkossa, kahvit srk-keskuksessa 
kirkkotilaisuuden jälkeen.
VIIKKOTILAISUUDET:
Ke 1.12. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 12.30 Lauluhet-
ki Kaarirannassa. Klo 17.30 Ke-
hitysvammaisten joululaulut srk-
keskuksessa, tervetuloa joukolla 
mukaan! Klo 18 Rukousilta Isra-
elin ja Suomen puol., takkahuone.

To 2.12. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 17.15 Kirk-
kokuoron harj. Birgitta-salis-
sa. Klo 19 Isänmaallinen kirk-
kokonsertti Huittisten kirkossa, 
Porin Mies-Laulu ja kamarikuo-
ro CantoNovo, vapaa pääsy.
Ti 7.12. Klo 13 Japanin-Kenian 
läh.piirin joulujuhla Sley:n ruk.
huoneessa, Lehtisaari ja Karttu-
nen. Klo 18 Yhden vanhemman 
perheiden kokoontuminen, tak-
kahuone. Klo 18.30 Kansanlähe-
tyksen ilta Helena-salissa, Mar-
kus Malmivaara, aihe: profeetta 
Jeremian elämä.
Ke 8.12. Klo 11 Keskiviikkoker-
hon joulujuhla sekä työttömien 
ruokailu srk-keskuksessa. Klo 
13 Lauluhetki vanhainkodilla 
ja klo 13.45 Ainokodilla. Klo 17 
Nanhian diak.piirin joulujuhla 
Ollilassa. Klo 18 Rukousilta Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 18 Lähetysavun 
seurat Helena-salissa.
To 9.12. Klo 10 Ystävänkama-
rin joulujuhla srk-keskuksessa, 
Honkanen. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. kirkossa.
TYTÖT JA POJAT:
To 9.12. Klo 17.30-n.19.30 Jou-
luaskarteluilta Kulmassa var-
haisnuorille oman aikuisen 
kanssa. Materiaalimaksu n. 3-5 
!. Ilm. Marjolle 7.12. menn.  p. 
044-3698125.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

KUOLLUT: 
Juhani Jaakko Saari 60 v.

Su 5.12. Klo 10 juhlamessu, 
saarna rov. Paavo Väntsi, lit. Lai-
tila, avust. Plit, Honkanen, Kirk-
kokuoro. Messun jälkeen kun-
niakäynnit ja kukkatervehdyk-
set sankarivainajien ja Karja-
laan jääneiden muistomerkeille, 
srk-talolla kirkkokahvit ja san-
karivainajien muistolaatan pal-
jastusjuhla, juhlapuhe metsän-
hoitaja Matti Lähteenmäki.
Ma 6.12. Klo 10 Sanajumalan-
palvelus, Plit, Honkanen, kun-
niakäynnit ja seppelten lasku 
muistomerkeillä, puhe Tapio 
Nieminen.
Ke 8.12. Klo 12 Srk-talolla ilta-
päiväkerhon joulujuhla, Salli-
lan koulun oppilaita, Plit, Hon-
kanen, Kisamaa. Pikkupaket-
ti mukaan! Klo 13.30 Annalas-
sa hartaus.
Pe 10.12. Klo 10 Pienten lasten 
joulukirkko, Keijo, Sirpa. Klo 
12.15 Kirkossa lasten kauneim-
mat joululaulut, Sirpa, Keijo. Klo 
19 Srk-talolla kappelisrk:n joulu-
juhla, puuro, kahvitarjoilu, terve-
tuloa! Lähetysmyyjäisten tuotto 
oli 536 !, kiitos osallistujille!

HUITTISTEN KOTIKIRKKO
www.huittistenhsrk.! 

Ke 1.12. klo klo 17 Raamattu-
piiri selkokielellä Punkalaitu-
mella klo 17.15 Ilonkylväjät Mi-
nit ja Skidit
To 2.12. klo 17.30 Kuorohar-
joitus
Pe 3.12. klo 18-22 RukousAse-
ma Plikkain baarissa
La 4.12. klo 19-23 One Way Ca-
fe Nuorisoklubilla
Su 5.12. klo 11 Jumalanpalve-
lus, HPE, Mauri Kuokkanen, 
Viljo Lindeman, musiikki: seu-
rakuntakuoro, pyhäkoulu kello 
11.30-12.30. Lähetystyökahvi-
tus ja -myyjäiset.
Ti 7.12. klo 12 Lauluhetki ter-
veyskeskuksen osasto 2:lla klo 
19 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Ke 8.12. klo 17 Raamattupii-
ri selkokielellä Punkalaitumel-
la klo 17.15 Ilonkylväjät Minit 
ja Skidit
To 9.12. klo 17.30 Kuoroharj.
Su 12.12. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Rainer Lindeman, Paulii-
na Merikivi, Huittisten Rukous-
huoneyhdistys Siion ry:n sään-
tömääräinen syyskokous kello 
12 kelo 16 Koko perheen jou-
lujuhla, jouluista tunnelmaa ja 
ohjelmaa, joulunäytelmä, mu-
siikkia, arpajaiset lapsityön hy-
väksi, tarjoilua

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke 1.12. Lauluhetki Kun. VK:n 
os. 2:lla klo 17.15 ja TK:ssa klo 
18. Osallistutaan rukoukseen 
Israelin ja Suomen psta klo 18 
SRK-keskuksen takkahuonees-
sa. 
To 2.12. Lauluhetki Iltatuules-
sa klo 18.  
Pe 3.12. Aamurukouspiiri klo 
10 Huhtalassa, Nokkamäenkatu 
11. Yht.kr. rukousasema klo 18-
22 Plikkain baarissa, Risto Rytin 
katu 24. Nuorten ilta klo 20. 
Su 5.12. Mahdollisuus rukouk-
seen klo 16. Ehtoolliskokous klo 
17, Mehis Metsala, Hannu Haa-
pasalo.
Ti 7.12. Avoimet ovet rukouk-
selle klo 14-20 Erik ja Eeva Leh-
tiselle, Piltontie 4, Kokemäki. 
Siunattua adventin aikaa! Ter-
vetuloa!

Kuvaaja: Kari Koskinen

Fanni-Maria ja Mikko Eronen 
vihitty 23.10.2010 Tyrvään 
kirkossa.

Kuvaaja: Hannu Ahtiainen

Kristiina o.s. Ryömä ja 
Niko Salonoja vihitty 25.9.2010
Sammaljoen kirkossa.

Kuvaaja: Jan Colliander

Anja o.s. Jokinen ja Jani 
Hanhijärvi vihitty 2.10.2010
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.

Ke 8.12. Sanan ja sävelen mat-
ka – Hiljaisuudessa valo, Tyr-
vään kirkko klo 18, laulut Pirjo 
Turunen ja Vadim Roznovski, 
urut Vuoristo, raamatuntekstit 
Ylimys, runot Airas-Laitila. Ly-
dian joulu, Vammalan srk-talo 
klo 18, musiikki Lauluyhtye Ly-
dia, runot Tiina Laaninen, puhe 
Heikki Kaukinen, glögitarjoilu. 
Miesten saunailta, Kaupungin 
rantasauna klo 17, saunan, puu-
ron ja joululaulujen merkeissä.
To 9.12. Uuden Toivon ja Katulä-
hetyksen yhteinen jouluinen lou-
nas, Vammalan srk-talo klo 12, 
mahdollisuus ehtoolliseen, ohjel-
maa. Lähimmäiset, Vammalan 
srk-talo klo 13. Kirkkovaltuusto, 
Vammalan srk-talo klo 18.30.

Karkun kappeliseurakunta
Pe 3.12. Joulukarkku, srk-talo 
klo 18, kahvit, joululauluja, pos-
tikorttinäyttely.
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus, Karkun kirkko 
klo 10, Ylimys, Vuoristo, Seppo 
Aakkula, kirkkokahvit. Itsenäi-
syyspäivän jumalanpalvelus, Sa-
lokunnan kirkko klo 12, Ylimys, 
Vuoristo. Jumalanpalvelusten jäl-
keen kunniakäynnit sankarihau-
doilla, Karkun kirkolla puhe Ar-
to Jaatinen. Itsenäisyyspäivän 
juhla ja partiolaisten lupaukse-
nanto, Salokunnan kirkko klo 14.

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 1.12. Kappeliseura, srk-ta-
lo klo 19.
To 2.12. Miesten piiri, srk-talo klo 
11. Lähetysseura, srk-talo klo 12.
Ma 6.12. Partiolaisten kynttilä-
kulkue Keikyän koululta sankari-
haudoille klo 16.30. Kunniakäyn-
nit sankarihaudoilla, Sorva ja Ve-
teraaniveljet klo 17, jonka jälkeen 

partiolaisten lupauksenantoti-
laisuus, Keikyän kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut, Keikyän 
kirkko klo 18, Päivi Vahela-Nykä-
nen ja Laulukoulu Presto.
To 9.12. Eläkeikäisten kerho, 
srk-talo klo 12.
La 18.12. Lähetyksen ja järjes-
töjen joulumyyjäiset, srk-talo 
10-12, ilm. 16.12. mennessä Oi-
li Niemelä p 03 521 9138.

Kiikan kappeliseurakunta
Su 5.12. Sana sunnuntaille, srk-
talo klo 13.
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus ja kunniakäyn-
nit, Kiikan kirkko klo 10, Pihla-
jamaa, Mattila J.
Ti 14.12. Eläkeikäisten joulu-
juhla, srk-talo klo 12, tied. ja ilm. 
7.12. menn. p. 050 314 9046.

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän Juma-
lanpalvelus, Mouhijärven kirkko 
klo 10, Hautala, Rajalampi, kirk-
kokuoro, partiolaisten lupaukse-
nanto, kunniakäynti sankarihau-
dalla, kirkkokahvit srk-kodissa.
Ti 7.12. Omaishoitajat Oravan-
pesä klo 10.
Pe 10.12. Miesten saunailta, 
takkahuone klo 18.

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 2.12. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä srk-talo klo 11-
13.30. Mahd. osallistua ehtool-
liselle. Lounas 5 e.
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus ja partiolaisten 
lupauksenanto, Suodenniemen 
kirkko klo 16, saarna Kolga-Jaa-
nin kirkkoherra Peeter Parts, Jär-
ventaus, Rajalampi. Kunniakäyn-
ti ja seppeltenlasku sankarihau-
dalla, partiolaiset tarjoavat kirk-
kokahvit srk-talolla ja sytyttävät 
kynttilät sankarihautausmaalla.

NUORET
Pe 3.12. Teatterikerho Valon 
esitys Joulun sanoma sekä las-
ten kauneimmat joululaulut, 
Vammalan srk-talo klo 18, puu-
rotarjoilu, koko perheen tapah-
tuma! Fisu, Nuakkari klo 19.
La 4.12. Retki Tampereelle Alek-
santerin kirkkoon: Lähtö Vlan 
srk-talo klo 12, paluu n 23. Ohjel-
massa mukana Peter Joukainen, 
Idän ihmeet, Janne Kataja ja ilta-
messu. Ilm. to 2.12. menn. Maria 
Yli-Erkkilä p 050 314 9082.
Ti 7.12. Autopajalla (Vihattu-
lant.) toimintaa klo 18.
Ke 8.12. Kouluikäiset tytöt ja 
pojat! Jouluaskarteluilta, Tyr-
vään pappila (Asemak. 6) klo 
18-19.30, tarvikemaksu 2 e.
KASTETTU:
Enni Anja Kaarina Ryömä, Jiri 
Kristian Taipale, Roope Elmeri 
Tomula Karkku
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Petri Samuli Valtanen Keikyä 
ja Maarit Sari Irmeli Salminen 

Keikyä, Arto Tauno Anselmi 
Saikka ja Pirjo Sisko Muhonen
KUOLLUT:
Aili Marjatta Korpela 93 v, Tuula 
Lahja Tellervo Uotila 74 v Mou-
hijärvi, Seppo Juhani Mäki 66 v, 
Harri Kalevi Heinonen 62 v

SASTAMALAN 
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.! 
To 2.12. klo 19 Hyvän sanoman 
ilta Lavian Pietilässä, Printun-
tie"1, Kari Härkönen, rukouspal-
velua, tarjoilua.
Pe 3.12. klo 19 Varhaisnuor-
ten ilta.
La 4.12. klo 8.10 Aamuharta-
us Radio Mantasta, Pekka Selin.
Su 5.12. klo 18 Ehtoollisjuh-
la, Kari Härkönen,pyhäkoulu, 
n. klo 19.15 Srk:n ylimääräinen 
asiakokous (rukouspalvelu asia-
kokouksen jälkeen).
Ti 7.12. klo 19 ” Mies ja kitara”, 
Pekka Simojoki konsertoi Pik-
kusuonkadulla. 0400-958776.

SLEY VAMMALA
Luther-talossa:
To 2.12. klo 16 nuorten raamis.
Ti 7.12. klo 18 joululaulujen il-
ta, säestys ja iltahartaus Matti 
Rusama. Puuro- ja kahvitarjoi-
lu. Arpajaiset. Tule kanssamme 
laulamaan!
Ke 8.12. laulupiiri, johtaa Päivi 
Vuoristo.
Karkussa:
Su 5.12. klo 11 messu Karkun 
ev.opistolla. Toimittaa Markus 
Malmivaara ja Tauno Pihlava. 
Pyhäkoulu, kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

To 2.12. klo 19 srk-kuoron harj.
Pe 3.12. klo 19 naisten rukous-
piiri Hertan luona, Miekkajär-
ventie 90. 
La 4.12. klo 19 Kohtaaminen Kel-
lariKahvilassa: Habakuk esiintyy. 
Su 5.12. klo 11 ehtoolliskokous, 
Hannu Nuutinen, Matti Pietilä. 
Klo 17 joulumusiikki-ilta (ks. 
erill. ilm.) 
Ke 8.12. klo 18 ylistyksen ja yh-
teyden ilta. Klo 19 rukousil-
ta. Mahd. rukousaiheet p. 03-
5112113 tai os. Vlan Helluntais-
rk, Varikonk. 10, 38210 Sastama-
la. Puhelinhartaus p. 03-5142829.
Kiikka: 
To 2.12. klo 15-17  toimintaker-
ho 12-vuotiaille ja vanhemmille 
Kemiran palloiluhallilla.
Ke 8.12. klo 17-18 toimintaker-
ho alle 12-vuotiaille Nuorisota-
lolla.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 1.12. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella
Pe 3.12. klo 19 nuortenilta
La 4.12. klo 18 Joululaulujen il-
ta Heli ja Markku Viljasella, Villi-
läntie 250. Ari Lepistö, kahvitarj.
Su 5.12. klo 14 Elämän lähteel-
lä. Jukka Partala, Jarmo Haa-
visto, pyhäkoulu, kahvitarjoilu. 
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JUMALANPALVELUKSET
Karkun Evankelisella Opistolla

!"#$%&'%#()*#&&##+,!!-
Markus Malmivaara, saarna Tauno Pihlava
!"#&'%&'%#()*#&&##./0122.3.14,4#56!7,3+,!!-
Jari Rankinen, saarna Pekka Simojoki
!"#&8%&'%#()*#&&##+,!!-  Laulut joululauluja
Erkki Koskenniemi
79#':%&'%#()*#&$##;6-3-..<64#=.0<.-!
Rukoushuoneessa Liekolankatu 5:ssä, Markus Malmivaara
79#>&%&'%#()*#'>##01,+-+,!!-
Lasse Räty, saarna Jari Rankinen

3?#&%&%#()*#&&##!.4.;-+.3.47.3@,3-!
Jari Rankinen, saarna Markus Malmivaara
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen.
Mahdollisuus ruokailla opistolla jumalanpalveluksen jälkeen jälleen
tammikuussa.
Jos tarvitset kyydin Vammalasta, ota yhteyttä Matti Kivirantaan 
!"#$%&%%'()*+*&,-$./0$1234$5630'7408008$!"#$%&%'(9:$%;,%-#$
Lämpimästi tervetuloa

Tule!
Esikoislestadiolaiset ry

Seurakunta odottaa
herran tulemista

S E U R A T
5.12. 

klo 14.00
Rantasali

VAMMALAN SEUDUN KANSANLÄHETYS

La 4.12 klo 9.30 Rukoushuoneella
Perhepäivä entisille ja uusille
äitiparkkilaisille perheineen

Aluksi jouluista yhdessäoloa ja klo 11:30 jouluateria  
Ilmoittautumiset 2.12 mennessä 0400-527246

Su 5.12 klo 13.00 ”SanaSunnuntaille”
Kiikan srk-talolla.  Markus Malmivaara, Raija Majanen 

musiikissa Leena Toivonen

Su 5.12 klo 16.00 ”Kyllä Elämälle” 
Aino ja Tauno Pihlava, musiikki Lyydia-ryhmä.

Kahvitarjoilu.   Tervetuloa!

Laulamme yhdessä joululauluja. Tilaisuudessa myös
seurakunnan kuorojen, solistien ja orkesterin esityksiä.
Puhe: pastori Jukka Mäkinen. Kolehti Kenian rannikon 
esikouluprojektin ja nälkäalueiden hyväksi. Vapaa pääsy.
Tilaisuuden jälkeen kahvio nuortentyön hyväksi.
Olet sydämellisesti tervetullut laulamaan kanssamme!

Vammalan Helluntaikirkossa,
Varikonkatu 10, su 5.12. klo 17.00

Joulumusiikki-ilta

Gospelmuusikko
Pekka Simojoki

konsertoi
Sastamalan Vapaasrk:ssa

Pikkusuonkatu 5.
Ti 7.12. klo 19.00.

TERVETULOA!

HENÓTÊS-srk
Tyrväänkyläntie 310, Sastamala

Su 5.12 klo 18 
"Adventin sanoma"

past. M. Koskipalo, evank. M. Peuramäki.
Lopuksi rukouspalvelua ja kahvitarjoilu.

Henótês= yhteys Kristuksessa
Tervetuloa! www.henotes.com

Joulukonsertti
Perttu Mathlin Kiikoisissa

Toukolan koululla 
su 5.12. klo 13.00

Säestäjänä Sauli Hyppölä
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! järj: Kiikoisten hell.srk

Joulu-
myyjäiset

7.–22.12.2010
Kristillisiä kirjoja,

elokuvia ja äänitteitä
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13

www.avustajapalvelu.fi
Onkiniemenkatu 18, Vammala

Järj. Aineellinen ja hengellinen avustustyö
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Asiantuntevaa hautausalan palvelua 
neljännen sukupolven kokemuksella

Hautauspalvelu T. Teuho
 

www.hautauspalveluteuho.!

Valkamakatu 4, Vammala (Luther-talo)
p. (03) 511 5600, 040 7644 678

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

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

Hautauspalvelut
LUOTETTAVA                PALVELU

KAIKISSA ALAN TEHTÄVISSÄ

HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKASITOMO

P.KAUNISTO KY

 ARKUT 
 UURNAT

Marja Ritanen valittiin 
diakoniatyöntekijäksi
Sastamalan seurakunnan 
kirkkoneuvosto valitsi dia-
koniatyöntekijän virkaan so-
sionomi-diakoni AMK Mar-

ja Ritasen Sastamalasta. Va-
ralle valittiin diakonissa, sai-
raanhoitaja AMK Merja 
Lehtinen Tampereelta.

Roismalan siunauskappelin 
arkkualba Outileena Uotilalta

 !Alueviesti

Sastamalan seurakunta ti-
laa tekstiilitaiteilija Outilee-
na Uotilalta Roismalan siu-
nauskappeliin arkkualban, 
alttarivaatteen ja hiekkalii-
nan. 

Arkkualba on vaate, jol-
la arkku voidaan peittää siu-
nauksen ajaksi. Arkkualbaa 

käytetään samoista! teolo-
gista syistä kuin tavallista-
kin albaa liturgisena vaattee-
na. Samoin kuin kastemek-
ko, voi arkkualbakin kiertää 
suvussa.!

Alba on kappelista lainat-
tavissa koko seurakunnan 
alueelle. Arkkualba toimii 
myös seinävaatteena silloin, 
kun se ei ole käytössä.

Seurakunta miettii toimitilan 
hankkimista Häijäästä

 " Tilat tarvittaisiin erityisesti 
 seurakunnan kasvatustyön näkökulmasta.

 !Hannu Virtanen

Sastamalan seurakunta on 
aikeissa hankkia toimiti-
lan Häijäästä. Kirkkoneu-
vosto pyytää Mouhijärven 
kappelineuvostoa selvittä-
mään sopivia saatavilla ole-
via vuokratiloja ja tekemään 
asiassa esityksensä kirkko-
neuvostolle. 

Mouhijärven kappeliseu-
rakunnan diakoniatyöryh-
mä on ollut aloitteellinen 
asiassa ja esittänyt seurakun-
nan ryhtymistä toimiin tilo-

jen hankkimiseksi. Häijää on 
nopeasti kasvava asuntoalue, 
johon muuttaa koko ajan uu-
sia perheitä. Alueella on pal-
jon pieniä lapsia ja lapsiper-
heitä. 

Toimitilaa tarvittaisiin-
kin erityisesti seurakunnan 
kasvatustyön näkökulmas-
ta. Lähimmät seurakunnan 
toimitilat ovat nyt Mouhi-
järven keskustassa Uotsolas-
sa ja Karkussa. Uotsolaan on 
matkaa noin viisi kilometriä 
ja Karkkuun noin! kymme-
nen kilometriä.

Joulun Rauhaa 
– konsertti Sammaljoella! 
ja Mouhijärvellä
Joulunajan upeimmat lau-
lut ovat nyt kuultavissa Jou-
lun Rauhaa – konsertissa 
Sammaljoen kirkossa 5.12. ja 
Mouhijärven kirkossa 12.12. 
Molemmat konsertit alkavat 
kello 19. Ohjelmasta mainit-
takoon mm. Adam: Oi jou-
luyö, Sartori: Jouluyön rauha, 
Halonen: Sydämeeni joulun 
teen, Sylvian joululaulu, Var-
punen jouluaamuna ja kak-

si eri Ave Mariaa sekä paljon 
muita joulun sävelhelmiä.

Sastamalan laulutähti 
Marianne Fontaine laulaa 
kanttori Lasse Rajalammen 
säestyksellä. 

Laulujen välissä on dir.
cant! Lasse Rajalammen pia-
nosoolon, hän soittaa Beet-
hovenia. 

Konsertit järjestää Sasta-
malan seurakunta.

Helluntaikirkolla odotettu 
joulumusiikki sunnuntaina
Vammalan Helluntaiseura-
kunnan musiikkiväen vuo-
sittain järjestämästä joulu-
musiikki-illasta on muodos-
tunut runsaasti kuulijoita 
kokoava juhla.

Tulevana sunnuntaina 
kello 17 alkava tilaisuus tar-
joaa jälleen valikoiman sekä 
vanhempaa että uudempaa-
kin joulunajan musiikkia.

Illan mittaan kuullaan or-
kesteria, mieskuoro Canti-

corumia, seurakuntakuoroa, 
eri solisteja sekä lasten ja 
nuorten esityksiä. Oma paik-
kansa ohjelmassa on yhteisil-
lä tutuilla joululauluilla. Pu-
heosuudesta vastaa kirjailija-
pastori Jukka Mäkinen.

Tilaisuudessa kootaan 
myös kolehti Kenian ranni-
kon lasten esikouluprojektin 
ja nälkäalueiden hyväksi.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT: 
Liisa Hannele Mattila s. Ajan-
ko 59 v.

To 2.12. Jokilaakson krist. eläke-
läiset kokoontuvat  srk-keskuk-
sessa joulua odotellessa klo 14.
Pe 3.12. Aamurukous srk-kes-
kuksessa klo 8. Lähetysmyyjäi-
set kirpputorilla klo 10 alkaen. 
Myytävänä leivonnaisia, laati-
koita, omenahilloa ym. Alku-
hartaus klo 9.50. Lahjoituksia 
kiitollisuudella vastaanotetaan. 
Kenia-Japani lähetyspiiri srk.
keskuksen alakerrassa klo 18, 
mukana Matti Kiviranta.
La 4.12. Joulumyyjäiset Rau-
hanyhdistyksellä klo 15.
2. adventtisunnuntai 5.12.  
Messu klo 10, Veikko Ruusuvuo-
ri, Jorma Ojala, Henri Tuominie-
mi. Lähetysmyyjäiset Häyhtiön-
maan Tarrilla klo 13. Seurat Rau-
hanyhdistyksellä klo 15.
Itsenäisyyspäivä 6.12. Sana-
jumalanpalvelus klo 10, Han-
nu Tomperi, Henri Tuominie-
mi. Partiolaiset avustavat juma-
lanpalveluksessa. Jumalanpalve-
luksen jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoille. Puhe Juha-
ni Oksanen. Klo18 soihtukul-
kue lähtee paloasemalta sanka-
rihaudoille, puhe Elina Törmä.
Ti 7.12. Klo 13 omaishoitajien 
ruokailu Asemapäällikön ko-
dilla. Tied. ja ilm. Tiinalle 040-
769 4264.
Ke 8.12. Miesten saunailta Ait-
takarissa klo 18.
To 9.12. Työttömien ja heidän 
perheidensä jouluateria srk-
keskuksessa klo 12. Päihdeväen 
jouluateria srk-keskuksessa klo 
14.30. Ilm. viim. 7.12. p. 040 769 
4265 tai p. 040 769 4264. Tulk-
kilan lähetyspiiri klo18 Sinikka 
Hämäläisellä, Prykintie 1 C.
Su 12.12. Kauneimmat joululau-
lut Kokemäen kirkossa klo 18.
Muuta:
Vivamon jouluvaellukseen il-
moittautuneille tiedoksi: Läh-
tö Kokemäen srk-keskukselta la 
11.12.klo 8.15. Takaisin Koke-
mäelle saavumme noin klo 18. 
Muistattehan pukeutua joulu-
vaellukseen lämpimin vaattein 
ja kengin. Vaellus tapahtuu pää-
osin ulkona. Retken hinta aikui-
silta 25 e ja lapsilta 15 e. Tied. 
Mervi Pruuki p.041-468 7610.
PERHEKERHO:
Ti 7.12. Perhekerhojen joulujuh-
la srk-keskuksessa klo 9.30-11.
Pukeudu lämpimästi, sillä aluksi 
olemme ulkona pappilan puutar-
hassa vaeltamassa jouluisia raste-
ja. Lopuksi syömme yhdessä jou-
lupuuroa srk.keskuksessa.
PYHÄKOULU:
Vierailemme Kuusama-kodissa 
su 5.12  klo 13, mukana laula-
massa myös Gospel Juniorit.
NUORISOTYÖ: 
Raamis Pappiksella torstaisin klo 
15.30-16.30. Ripari I pilottijak-
so Aittakarissa 4-5.12. Aloitam-
me lauantaina klo 10 ja päätäm-
me sunnuntaina klo 12.30. Jokai-
nen vastaa kuljetuksista itse. Itse-
näisyyspäivänä 6.12 partiolaisten 
soihtukulkue klo 18 alkaen, lo-
puksi hartaus sankarihaudoilla.

Kauvatsan alue:
Pe 3.12. Raamattupiiri srk.talol-
la klo 18.
2.adventtisunnuntai 5.12. Mes-
su klo 18, Jorma Ojala, Henri 
Tuominiemi.
Itsenäisyyspäivä 6.12. Sanajuma-
lanpalvelus klo 10, Veikko Ruusu-
vuori, Jari Ketola. Kirkkokuoro. 

Jumalanpalveluksen jälkeen san-
karihaudoilla ja muilla muisto-
merkeillä kunnianosoitus ja sep-
peleenlaskut. Tilaisuuden jälkeen 
Kokemäen kaupungin tarjoamat 
kirkkokahvit srk-talolla. Klo 18 
perinteinen soihtukulkue läh-
tee Kauvatsan seuratalolta, Vete-
raanikiven luota kulkien kylän 
halki sankarihaudoille, jossa ly-
hyt kunnianosoitustilaisuus. Sen 
jälkeen kahvi- ja mehutarj. srk-
talolla. Järj. LC Kauvatsa ja srk.
Su 12.12. Kauneimmat joululau-
lut Kauvatsan kirkossa klo 18.
PÄIVÄ! JA PERHEKERHO:
Ke 8.12. Yhteinen joulujuhla 
srk-talossa ja sen ympäristössä 
klo 18. Joulujuhla aloitetaan ul-
kona, jossa yhdessä etsitään jou-
luisia rasteja. Lopuksi syömme 
sisätiloissa joulupuuroa. Pikku-
paketti lapsia varten mukaan!
MUUTA:
Vivamon jouluvaellukseen il-
moittautuneille tiedoksi: Läh-
tö Kokemäen srk-keskukselta la 
11.12. klo 8.15. Takaisin Koke-
mäelle saavumme noin klo 18. 
Muistattehan pukeutua joulu-
vaellukseen lämpimin vaattein 
ja kengin. Vaellus tapahtuu pää-
osin ulkona. Retken hinta aikui-
silta 25 euroa ja lapsilta 15 eu-
roa. Tied. Mervi Pruuki p.041-
468 7610.

KOKEMÄEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.! 

Su 5.12. klo 18.00 joulukonsert-
ti Kokemäen vanhalla yht.kou-
lulla, Tulkkilantie 16 B. Esiintyy 
tenori Perttu Mathlin, säestäjä-
nä Sauli Hyppölä.
Ke 8.12. klo 18.30  Herran koh-
taamisen ilta: Paavo Järvinen. 
Olet sydämellisesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 1.12. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
To 2.12. klo 18-19.30 Ilontuoji-
en kerhon pikkujoulu.
Su 5.12. klo 13 Perttu Math-
linin joulukonsertti Toukolan 
koululla.
Ma 6.12. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa.
Ke 8.12. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Seu-
ranunnankokous ja ehtoollinen.

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

Jouluavustukset Lavialaisille 
lapsiperheille haettavissa. Va-
paamuotoiset hakemukset, jois-
sa ilmenee tuen tarve toimitet-
tava kirkkoherranvirastoon os. 
Tampereentie 30-32 viim, ma 
13.12. Hakemuksen voi toimit-
taa postissa tai jättää viraston 
postilaatikkoon. Parhaat kiitok-
set Lavian Leijonille kyydeistä 
eläkeläisten joulujuhlaan. 
Retki: menneen ajan joulumark-
kinoille Lohjalle 11.12. lähtö klo 
8 kirkon parkkipaikalta, paluu 
n. klo 19. hinta 15-20 e, lähtijöi-
den määrästä riippuen. Ruokai-
lut hoitaa jokainen itse. ilm. vi-
rastoon viim. 3.12. Vielä ehdit 
ilmoittautua!
To 2.12. klo 18 lähetyspiiri Lee-
na ja Yrjö Kortelahdella, Luti-
kontie 22, mukana Juhana Tar-
vainen

Su 5.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus, mukana Peter Paarts, Kol-
ga-Jaanin srk:n uusi kirkkoherra
Ma 6.12. klo 10 itsenäisyyspäi-
vän sanajumalanpalvelus, parti-
on lupauksen anto; jp:n jälkeen 
kunniakäynti sankarihaudoilla 
ja juhla srk-kodilla, juhlapuhe: 
Pekka Holma
Ke 8.12. klo 13 lauluhetki, Ko-
tiranta 2
To 9.12. klo 13 lauluhetki: päi-
vätoiminta, klo 19 Miesten raa-
mattupiiri, srk-koti
Su 12.12. myyjäiset lähetystyön 
hyväksi messun jälkeen srk-ko-
dilla
Kauneimmat joululaulut:
Su 5.12. klo 14 Vanhassa Kuk-
kulassa Kivijärventie 576
Ti 7.12.klo 19  Pirjo-Riitta ja 
Ttimo Uusitalolla  Noormar-
kuntie 536
To 9.12. klo 19 Eeva-Liisa ja 
Erkki Saarivirralla Myöntäjän-
tie 613
Ke 15.12. klo 19 Metsästysseu-
ran majalla, lyhtykulkue maa-
laispuodilta klo 18.15
Pe 17.12. klo 10 Tämmösten 
Tuvalla
Su 19.12. klo 19 kirkossa
Ti 21.12. klo 19 Elina ja Seppo 
Laaksolla Kullaantie 229
Ke 22.12. klo n. klo 9.30 Kes-
kuskoulun kauneimmat kirkos-
sa
NUORET:
To 2.12. 15.30 rippikoulu  Vin-
tillä
To 9.12. klo 15.20 isoskoulutus 
Vintillä
pe 10.12. klo 17 nuorten tee-
mailta: jouluista askartelua, srk-
koti
KUOLLUT: 
Helena Tellervo Huhdanmäki 
82v. Esteri Kyllikki Aalto 91v. 
Reino Johannes Hongisto 88v.
KASTETTU:
Margareta Klaara Olivia Mik-
kola

Punkalaidun
To 2.12. klo 13.30  hartaus Vam-
malan aluesairaalan psykiatri-
sella poliklinikalla os. B (Tulk-
ki). Klo 14 hartaus Kaisankodil-
la (Karo, Isosaari). Klo 17 lapsi-
kuoron harjoitukset srk-talolla 
(Isosaari). Klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla (Iso-
saari). 
Pe 3.12. klo 18 sururyhmä srk-
talolla (Tulkki, Trygg). 
Su 5.12. klo 10 II adventin Sana 
jumalanpalvelus kirkossa (Klaus 
Malmivaara, Tulkki, Isosaari). 
Tekstinlukija: Risto Säteri, ko-
lehdinkantajat: Antti Ollula ja 
Esko Varpula. Aihe: Kuninkaa-
si tulee kunniassa. Virret: 11; - ; 
160; 5:1-; 8:1,2,7. Kanteenmaan 
kinkeripiiri tarjoaa kirkkokah-
vit jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talolla. 
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäi-
vän Sana jumalanpalvelus kir-
kossa (Karo, Isosaari). Pun-
kalaitumen Mieskuoro laulaa, 
joht. Pauli Ahvenus. Virret: 
580; 583; 581; 577:1-; 586:2-3; 
584. Jumalanpalveluksen jäl-
keen seppeleenlasku sankari-
haudalla, jossa laulaa mieskuo-
ro. Seppeleenlaskun jälkeen 
Punkalaitumen Marttojen tar-
joamat kirkkokahvit ja juhla 
seurakuntatalolla. Klo 18 soih-
tukulkue Veteraanikiveltä san-
karihaudalle.
Ti 7.12. klo 8 lähtö srk-talol-
ta jouluiselle sokkomatkalle. Il-
moittautuneet mukaan. 
Ke 8.12. klo 10 perhekerho 
pappilassa (Tasanen, Huusko-
nen).

To 9.12. klo 17 lapsikuoro srk-
talolla. Klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talolla. 
La 11.12. klo 14 joulun odotusta 
Koskioisten kodalla (Karo, Iso-
saari). Klo 16 veteraanien joulu-
juhla srk-talolla. 
Su 12.12. klo 10 III adventin 
Sana jumalanpalvelus kirkos-
sa (Tulkki, Isosaari). Klo 16 
lasten kauneimmat joululau-
lut srk-talolla, mukana lapsi-
kuoro, (Isosaari). Klo 18 kau-
neimmat joululaulut Halkiva-
han kirkossa (Urjala). Klo 19 
kauneimmat joululaulut kir-
kossa, juonto Karo, säestys 
Isosaari, kirkkokuoro. Kolehti 
ovilla lähetystyölle.
KUOLLUT:
Anna Ilona Suvitie 85 v.
KASTETTU:
Ilona Emilia Heikkilä, Santeri 
Topi Kalevi Anttila.
Lisäys srk:n adventti- ja jou-
lunajan tilaisuuksiin: su 19.12. 
klo 12 joululaulut Punkalaitu-
men Metsästysmajalla, Havio-
koskella. Klo 19 Metsäkirkko 
Kokkon Kodalla.
Jos et ole saanut postitse srk:n 
tiedotetta adventin ja jouluajan 
tilaisuuksista, ota yhteys kirkko-
herranvirastoon puh. 7674119, 
niin lähetämme sen sinulle.

Köyliö
KUOLLUT:
Jenny Kyllikki Mäkelä e. Aro Yt-
tilästä, 87 v
To 2.12. klo 10 perhekerho ker-
hotilassa leivontaa, Vuorinen.
Pe 3.12. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto auki klo 9-12.
Su 5.12. klo 10 toisen adven-
tin sanajumalanpalvelus kirkos-
sa, Vuola, Jokitalo. Klo 14 kau-
neimmat joululaulut Voitoisten 
koululla, Vuola, Jokitalo.
Ma 6.12. klo 10 itsenäisyyspäi-
vän sanajumalanpalvelus kir-
kossa, Vuola, Jokitalo, Köyliön 
Mieskuoro. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seppeleenlasku sankari-
haudoille, jossa puheen pitää 
kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Raimo Savioja. Jumalanpal-
veluksen jälkeen itsenäisyysjuh-
la seurakuntatalolla.
Ti 7.12. klo 19 Raamattupiiri 
seurakuntatalolla, Kaumi.
Ke 8.12. klo 18 lauluryhmän 
harjoitukset Järvisalilla, Jokitalo.
To 9.12. klo 14 Köyliön sotave-
teraanien ja -invalidien joulu-
juhla seurakuntatalolla.
Su 12.12. klo 10 messu kirkos-
sa. Palveluvuorossa Köyliön so-
taveteraanit. Klo 18 kauneim-
mat joululaulut Köyliön kirkos-
sa, rov. Veijo Järvinen, Jokitalo.
Ma 13.12. klo 18 Vuorenmaan 
kirkon joulumyyjäiset.
Ke 15.12. klo 18-19.30 lähe-
tyksen joulumyyjäiset seura-
kuntatalolla. Myynnissä puu-
roa ja soppaa, leivonnaisia, lyh-
teitä, vihtoja, arpoja. Myynnissä 
myös yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi laulavaa joulukorttia.
NUORISOTYÖ:
Pe 3.12. klo 18 nuortenilta: ”Lu-
vattu maa” seurakuntatalolla, 
Makke. Huom! Rippikoulun II 
ryhmä paikalla.
To 9.12. klo 19 isoskoulun jou-
lupippalot kerhotilassa, Makke.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
To 2.12. klo 18-20 pikkujoulu-
tunnelmainen päiväkerhon van-
hempainilta seurakuntatalolla, 
Anne, Mari, Roosa.
7.- 9.12. viimeiset kerhokerrat 
tänä vuonna.
DIAKONIATYÖ:
Myynnissä laulavaa joulu-
korttia yhteisvastuukeräyksen 

2011 hyväksi. Voit ostaa elä-
vää joululaulua lauluryhmän 
laulamana ystäväsi kotiovelle. 
Tiedustelut Mari p. 5347623.
Otetaan vastaan käsitöitä ja 
leivonnaisia, tms. myytäväksi 
diakoniatyön pöydässä Lallin 
talon myyjäisiin su.12.12 alk. 
klo 12. Voi tuoda etukäteen 
diakoniatoimistoon, tarvitta-
essa haetaan myös kotoa. Tie-
dustelut Mari p.5347623.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 2.12. klo 19.00 Rukousilta
Pe 3.12. klo 18.00 Ystävä ilta Ai-
la Lindgrenillä Eurantie 17 A 2
Su 5.12. klo 11.00 Ehtoollisjuhla 
Veijo Heinonen Pyhäkoulu
Ti 7.12. klo 11.00 Päivärukous-
hetki

Säkylä
Ti 30.11. klo 10-11.30 perheker-
ho Pytingillä
To 2.12. klo 18 joulukonsertti 
kirkossa, Harjavallan Työväen 
Mieskuoro, johtaa Martti Nissi-
lä, vapaa pääsy, ohjelma 10 eur. 
Tervetuloa kuuntelemaan jou-
luisia säveliä  (HUOM klonaika)
To 2.12. klo 19.15 jouluvaelluk-
sen lauluryhmän harjoitukset 
seurakuntatalolla, esitykset 15-
17.12. aamupäivisin ja 16.12. il-
lalla. Etsitään lisää laulajia, kaik-
kiin esityksiin ei tarvitse pääs-
tä. Tiedustelut Johannes Perko 
0503059189 tai johannes.per-
ko@evl." 
Su 5.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Isotalo, Perko 
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän sa-
najumalanpalvelus kirkossa, 
Nieminen, Perko,  seppelten las-
kut ja itsenäisyyspäivän juhla ja 
kahvitarjoilu seurakuntatalolla
Ti 7.12. klo 10-11.30 perheker-
ho Pytingillä
Ti 7.12. klo 17.30 naisten sauna-
ilta Pihlavassa
Ke 8.12. klo 12 eläkeläisten 
keskustelupiiri seurakuntata-
lolla
Ke 8.12. klo 18 miestenpiiri Pih-
lavan saunalla Eino Grön joulu-
konsertti kirkossa To 9.12. klo 
19 Kirkon Ulkomaanavun ruo-
katurvaohjelmaan. Lippujen 
hinta 18 e , tuntia ennen kirkon 
ovelta, ennakkoon Säkylän kir-
jakaupasta, Välipalasta ja kirk-
koherranvirastosta.  
Su 12.12. klo 10 messu kirkos-
sa, Sirkka-Liisa Peltola, Kivimä-
ki, Perko
Su 12.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut, Perko, Sellosoolo 
Joonas Nieminen
NUORET:
Pe 10.12. klo 17.30 Pytingillä 
nuorten ilta. Suurin " naali on 
käymättä vielä. Miten käy? Maa-
ilmanlopun meininkiä.
Pe 10.12. klo 20 Walkers
La 11.12. klo 9 päivärippikoulu 
Pihlavassa
Ennakkotieto:  Ti 21.12. 
klo 20 Ja me toivotamm´-
joulukonsertti kirkossa.  Miia 
Reko, Mikko Tuomola, kirkko-
kuoro, Säkylän mieskvartetti, 
Balance-yhtye sekä Cantus fe-
minae. Vapaa pääsy. Tervetuloa 
rauhoittavaan hetkeen joulukii-
reiden keskeltä.
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Erikoistavaratalon 
HALUTUIMMAT JOULULAHJAIDEAT

Stiga-rattikelkka
-Vauhtia hurjapäille

39,50
(59,-)

LELUMAAILMA 
AVATTU
Näidenkin 
kuvastojen 

tuotteet 
ostettavissa 

meiltä

Stiga-jääkiekkopeli
-Suomi vastaan Ruotti

49,50
(60,-)

Stiga-pöytätennis
-Hauskaa ajanvietettä

35,-
(60,-)

Lego-junarata 
-Duplo 5608

55,-
Lego-traktori
-Technic 8049

55,-
Nikko Nissan 
-Radiohjattava Z350

95,- 
(125,-)

Jolina-kampauspää
-Hiusleikkeihin

45,-
Ledvalaisin
-Metallinen 51 lediä

25,-
(45,-)

Polkuauto Buggy
-Saksalainen laatutuote

335,- 
(465,-)

Biljardipöytä
-152x73x79cm, pelitarvikkeet

145,-
(199,-)

Lämpömittari TFA
-Langaton 100 metriä

28,-
(45,-)

Riistakamera 
Scout Guard
-Valvontaan ja vartiointiin

165,-

Yökiikari Yukon
-Täydelliseen pimeyteen

199,-
(285,-)

Bear-sitteri 
-Värinätoiminto
-3 väriä

55,-
(69,-)

Hoitoalustat
-Paljon uusia saapunut

alk.16,50
Lulu-syöttötuoli
-Musta, valk & natur
-Kasvaa lapsen mukana

89,90
(129,-)

Walker-kävelytuolit

alk.44,90
Crescent Comfort
-Kantokoppalla tai vaunukopalla

NYT 499,- 
(657,-)

Loput
Hartan Topline X 2010

NYT 599,-
(839,-)

Hauck Shopper

119,- 
(149,-)

Hauck Shopper -setti

289,-
(399,-)

Eisbärchen
-lämpöpussit 

35,90
(49,-)

Eisbärchen
-minilämpöpussit
-Kaukaloon, matkarattaisiin

29,99
(39,-)

TeddyKompaniet
-soittorasiat
-Paljon hahmoja

14,-
(17,90)

Makuupussi
-0-6 kk & 6-18 kk
-3 väriä

28,50
(35,90)

Korisänkysetti
-3 väriä

169,-
(199,-)

Kehtosetti
-3 väriä

189,-
(229,-)

Cybex Pallas
-Lapsille n. 9 kg-36kg
-Lantiontukiturvapalkki

249,-
(279,-)
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Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa on 
haettavana
Kaavasuunnittelijan virka
Kaavasuunnittelijan keskeisimpiä tehtäviä ovat ase-
makaavojen ja osayleiskaavojen laatiminen, poikkeus-
lupien ja suunnittelutarvealueratkaisujen valmistelu, 
konsulttitoimeksiantojen ohjaaminen ja maankäyttöä 
koskevien lausuntojen valmistelu.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä korkea-
koulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkin-
to ja valmius suunnittelussa käytettävien atk-ohjelmi-
en käyttöön.
Tarkempi virkailmoitus löytyy kotisivuiltamme osoit-
teessa www.sastamalankaupunki.fi. 
Sastamalan kaupunki, Yhdyskuntasuunnittelu

Tonttijakoehdotus  nähtävillä
Nuupalan kaupunginosan korttelin 35 tonttien 1-9 
tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 1.-
14.12.2010  kaupungintalon II kerroksessa yhdyskun-
tasuunnittelun yksikössä.
Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on toimi-
tettava kirjallisena ja tekniselle lautakunnalle osoitet-
tuna 14.12.2010 klo 15.00 mennessä.
Sastamalassa 22.11.2010, Yhdyskuntasuunnittelu

Kuulutus tonttijaon muutoksen  
hyväksymisestä
Apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt seuraavat 
tonttijaon muutokset:
-Vinkin kaupunginosan korttelin 5 tonttien 8-9 tont-
tijaon muutos

Sastamalassa 1.12.2010, Yhdyskuntasuunnittelu

Liikuntapalveluiden joulunajan 
poikkeavat aukioloajat
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Vinkin vapaa-aikakeskus ja 
Keikyän uimahalli suljettu, jäähalli auki normaalisti.
Vinkin vapaa-aikakeskus
Suljettu
24.-25.12. ja 1.1.2011 
Poikkeavat aukioloajat
To 23.12. auki klo 8-18, pe 31.12. auki klo 8-18, to 
6.1.2010 auki klo 16-20
Muut päivät auki normaalisti
Kiikan ja Keikyän uimahallit
Suljettu
19.12., 25.-26.12., 1.-2.1., 6.1., 23.12 (Kiikan halli) 
Ei aamu-uinteja
23.12 eikä 30.12 
Poikkeavat aukioloajat 
Pe 24.12.  auki klo 9-12 vihtasauna (Kiikka), Pe 31.12. 
auki klo 15-18 (Kiikka), Ke 5.1. auki klo 15-18 (Kiikka)
Muut päivät auki normaalisti.  
Jäähalli
Suljettu 24.-25.12.ja 1.1.2011, muutoin normaalit au-
kioloajat.
Joululoman yleisöluisteluajat nähtävissä jäähallin il-
moitustaululla ja kaupungin nettisivuilla.
Liikunnallista joulun aikaa sekä vuoden vaihdetta toi-
vottaa liikuntapalveluiden väki!
Sastamalan kaupunki / Liikuntapalvelut

Sastamalan lapsi- ja nuoriso- 
poliittinen ohjelma 2010-2014
luettavissa osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi.
Lisätietoja: hanketyöntekijä  
Elina Reunanen (03) 5213 4448.

Tarjouspyyntö
Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikka pyytää 
tarjouksia kiviaineksista.
Tarjouksia pyydetään kalliomurskeesta ja hiekasta va-
rastohinnoilla sekä työmaalle kuljetettuna (alv 0 %).
Tarjoukset tulee jättää 9.12.2010 klo 15.00 mennes-
sä osoitteeseen: Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja 
ympäristö, PL 23, 38201 Sastamala.
Tarjouspyyntö on julkaistu” HILMA, julkiset hankin-
nat” sähköisessä julkaisukanavassa www.hankintail-
moitukset.fi sekä kaupungin kotisivuilla www.sasta-
malankaupunki.fi.
Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa Antti Ylinen p. 03 
5213 4611 tai Kauko Vainiomäki p. 03 5213 4610.

Esittely- ja keskustelutilaisuus maan-
tielle 12819 suunniteltavasta kevyen 
liikenteen väylästä 
Sastamalan kaupunki on laatimassa tiesuunnitelmaa 
kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi maantien 
12819 varrelle. Hanke sisältää noin 700 metriä pitkän 
väylän suunnittelun alkaen Akuntien liittymän koh-
dalta Keikyän taajamassa ja päättyen Peevontien liit-
tymän kohdalle. Tilaisuudessa esitellään väylän tekni-
siä ratkaisuja ja keskustellaan väylään liittyvistä näkö-
kohdista.
Esittelytilaisuus pidetään torstaina 9.12.2010 klo 17.30 
– 19.00 entisellä Äetsän kunnantalolla (valtuustosali), 
osoitteessa Keikustie 3, Sastamala.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maan-
omistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten 
hankkeesta kiinnostuneet (maantielaki 27 § ja maan-
tieasetus 3 §). Tilaisuudessa ovat paikalla kaupungin ja 
suunnittelijan edustajat.
Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Pasi Lähteenmäki Sas-
tamalan kaupunki, puh. 03 5213 4683. 
Tervetuloa!

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula:

”Reserviupseerit muodostavat 
puolustusvoimien selkärangan”

 ! Sastamalan Reserviupseerit ry juhli lauantaina 
 70-vuotista taivaltaan. Kerhon perustamisen aikaan 
 talvisodan päättymisestä oli kulunut vain runsas puoli vuotta.

 "Pauliina Vilenius

Sastamalan Reserviupsee-
rit ry täytti marraskuussa 70 
vuotta. Aloitteen upseeriker-
hon perustamisesta Vam-
malaan tekivät suojeluskun-
tapiirin esikunnan päällik-
könä toiminut majuri Han-
nes Raikkala ja Asevarikko 
1:n Vammalan paikallisosas-
ton päällikkö, kapteeni B. 
Hjelm. Etelä-Satakunnan 
Upseerikerhon perustavassa 
kokouksessa 22.11.1940 oli 
paikalla 15 upseeria. 

Kerhon perustamisen ai-
kaan talvisodan päättymi-
sestä oli kulunut vain run-
sas puoli vuotta. Laajat alu-
eet Karjalasta oli luovutettu 
Neuvostoliitolle, sodassa oli 
kuollut, kadonnut tai haa-
voittunut pahoin noin 40 
000 suomalaista. Kerhon 
20-vuotisjuhlassa 24.11.1960 
puhunut kerhon puheenjoh-
taja ja sen perustajajäsen Ka-
lervo Kari kuvasi kerhon pe-
rustamisajankohtaa lohdut-
tomasti: 

”Suomelle raskas talviso-
ta oli päättynyt ja itsenäisyys 
suuresta uhkasta huolimat-
ta säilytetty. Mutta tulevai-
suuden näkymät eivät olleet 
maalle lohdulliset. Masentu-
nut mieliala oli saanut jalan-
sijan. Huoli maamme kohta-
losta askarrutti silloin myös 
niitä upseereita, jotka silloin 
kokoontuivat perustamaan 
upseerikerhoa. Kerhon vai-
heet, varsinkin alkuajan toi-
minta, liittyy läheisesti viime 
sotiemme historiaan.”

Va i k k a  t u n n e l m at 
70-vuotisjuhlassa Vamma-
lan Seukulla olivatkin lauan-
taina positiivisemmat, muis-

tutti yhdistyksen nykyinen 
puheenjohtaja Jari Ranki-
nen, ettei tulevaisuutta voi 
ennustaa. 

”Toivomme, että rau-
ha Suomessa säilyy. Teem-
me sen eteen kaiken, mitä 
voimme. On syytä pitää yl-
lä ja kehittää sotilaan ja soti-
lasjohtajan taitoja. Niitä saa-
tetaan tarvita, vaikka säilyi-
simmekin siltä suurelta on-
nettomuudelta.”

Rankinen muistutti myös, 
että keskuudessamme elää 
vielä sotiemme veteraane-
ja. ”Yhdistyksemme halu-
aa vaalia veteraanien perin-
töä ja osoittaa kunnioitusta 
heitä kohtaan, jotka muuta-
ma vuosikymmen sitten te-
kivät paljon.”

Yleinen 
asevelvollisuus 
paras ratkaisu
Juhlaan toivat tervehdyksen-
sä myös Maavoimien materi-
aalilaitoksen johtaja, kenraa-
limajuri Raimo Jyväsjärvi 
sekä Suomen Reserviupsee-
riliiton puheenjohtaja, kap-
teeni Mika Hannula. Jäl-
kimmäinen nosti esiin taan-
noin puhuttaneen yleisen 
asevelvollisuuden tulevai-
suuden. ”Tämä on asia, jo-
ka säännöllisin väliajoin ha-
lutaan kyseenalaistaa. Reser-
vin upseerien tehtävänä on 
tässä keskustelussa muistut-
taa, että valmiutta kohotet-
taessa meillä aseisiin tarttu-
vat reserviläiset, joilla hyvän 
sotilaskoulutuksen lisäksi on 
myös siviilissä hankittu kou-
lutus ja työkokemus. Näiden 

yhdistelmänä syntyy reser-
viläisille kaksoiskompetens-
si, jolla on suuri merkitys so-
dan ajan joukkojemme suo-
rituskyvylle.”

Puolustusministeri Jyri 
Häkämies asetti syyskuus-
sa 2009 selvitysryhmän sel-
vittämään asevelvollisuuden 
yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia. Loppuraportti esiteltiin 
28.9.2010. Raportissa tode-
taan muun muassa, että ase-
velvollisuus on kustannus-
tehokkain tapa tuottaa Suo-
men puolustuskyky. Suomen 
puolustamiseen riittämättö-
män 60 000 sotilaan vahvui-
sen ammattiarmeijan kus-
tannukset olisivat noin viisi 
miljardia euroa vuodessa eli 
lähes kaksinkertaiset nykyi-
seen verrattuna. 

”Monet raportissa esite-
tyt johtopäätökset ovat meil-
le reservin upseereille jo en-
tuudestaan tuttuja. On kui-
tenkin hyvä, että arvoval-
tainen työryhmä on tehnyt 
perusteellisen selvityksen, 
avannut yleisen asevelvolli-
suuden perusteet juurta jak-
sain ja päätynyt siihen joh-
topäätökseen, että yleinen 
asevelvollisuus on meille 
suomalaisille paras puolus-
tusratkaisu”, Mika Hannu-
la totesi.

Palkitsemiset
Sastamalan Reserviupseerit 
ry:n 70-vuotisjuhlassa pal-
kittiin seuraavat henkilöt.

Suomen Leijonan Rita-
rikunnan ritarimerkki: ylil 
Pertti Forsberg.

Reserviupseeriliiton kul-
tainen ansiomitali: kapt Pert-
ti Yli-Houhala, ltn Pertti Sa-
riluoto.

Reserviupseeriliiton ho-
peinen ansiomitali: maj Erk-
ki K. Mäkinen, maj Aapo 
Nurmi, ylil Pekka Kiuru, ltn 
Jari Andersson. 

R e s e r v iup s e e r i l i i ton 
pronssinen ansiomitali: ltn 
Toivo Erkkilä, vänr Ville In-
na, vänr Timo Tomula. 

Pirkanmaan Reserviup-
seeripiirin kultainen ansio-
mitali: kapt Matti Santa, kapt 
Risto Tuori, ltn Timo Kökkö, 
ins.ltn Simo Lehtomäki. 

Reserviupseeriliiton viiri: 
kapt Lauri Koski, evl Mark-
ku Esko, kapt Martti Sippo-
nen, ins.ylil Matti Niemi, ylil 
Matti Hämeen-Anttila, ylil 
Eero Hietamo, ylil Lauri In-
na, vänr Asko Laiho. 

Sastamalan Reserviup-
seerien viiri: kenrm Kaler-
vo Sipi, kenrm Raimo Jyväs-
järvi, evl Terho Mustonen, 
kapt Mika Hannula, kapt Ve-
sa Yli-Hongisto, sotm Pekka 
Salonen, vääp Markku Lind-
roos, ylik Hannu Lehtonen, 
ylik Matti Heikkilä, ylik As-
ko Rantanen, alik Kaarlo 
Koukku, Panssarisoittokunta 
(mus.maj Pasi-Heikki Mik-
kola), Vammalan Seudun 
Maanpuolustusnaiset (Mar-
ja Koukku), Vammalan Seu-
dun Rauhanturvaajat (Risto 
Hurnanen).

Ennen varsinaista juhlaa yhdistys asetti kunniavartion Tyrvään kirkon Asevelipatsaalle, piti lyhyen har-
taushetken, teki kunniakäynnin ja laski seppeleen.

Musiikista juhlassa vastasi Panssarisoittokunta johtajanaan musiikkimajuri 
Pasi-Heikki Mikkola.

Pertti Forsberg palkittiin juhlassa Suomen Leijo-
nan Ritarikunnan ritarimerkillä. Taustalla hänet 
palkinneet Sastamalan Reserviupseerit ry:n vara-
puheenjohtaja Jaakko Lampimäki (vas.), puheen-
johtaja Jari Rankinen ja Suomen Reserviupseerilii-
ton puheenjohtaja, kapteeni Mika Hannula.

”Yhdistyksemme haluaa vaalia 
veteraanien perintöä.
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Reetta M-divaanisohva
Leveys 207 cm. Anna-kankaalla
(502,-) 299,-

Kuvan Stella kankaalla 399,- (550,-)Kuvan Stella kankaalla 399,- (550,-)

203,-

Säästöä 

         kotiin

            
   päin

Tule Stemmaan tekemään laatulöytöjä
tarjoushintaan! Se on kotiin päin!

Kartano-ruokapöytä
Materiaali massiivikoivu/Mdf, useita eri 
kokoja.
Värit pähkinä, tumma pähkinä, valkoinen
tai valkoinen/tumma pähkinä.
Kartano-ruokapöytä 95x180 cm. (540,-)

Kartano-tuoli
Materiaali massiivikoivu,
valittavana puuistuin
tai verhoiltu istuin. 
Värit pähkinä, tumma pähki-
nä, valkoinen tai valkoinen/
tumma pähkinä. (110,-)

95,- 395,-

 K
uvan ryhmästä

Mama-tuotteiden värivaihtoehtoina
tumma pähkinä, pähkinä tai valkoinen.
Osa tuotteista saatavana myös pyökinvärisenä.

205,-

Säästöä 

         kotiin

            
   päin

395,-
Mama-viihdekeskus
L 170 cm, K 38 cm, S 41 cm. (600,-)

295,-

375,-

Mama-lipasto, kapea
L 44 cm, K 96 cm,
S 51 cm. (407,-)

Mama-lipasto,
leveä
L 85 cm,
K 96 cm,
S 41 cm.(516,-)

Hilding Duo Pocket -jenkkisänky
Verhoiluväri beige tai musta.
Käännettävä patja kahdella eri kovuudella.
Koko 160x200 cm + altakierrettävät jalat
Profi loitu Stemma Pocket sijauspatja (810,-)

Vip 3-säätösänky 90x200 cm.
Sis. profi loitu Hilding sijaus-
patja 50 mm + rosterijalat
(2.868,-)

Paksulla 70 cm
profi loidulla
sijauspatjalla
799,- (933,-)

Sängynpääty 160 cm.
Värit: beige, ruskea ja musta 249,- (339,-)

Kotimaiset
laatu-unet nyt

TARJOUS-
HINTAAN!

Sängynpääty
180 cm.
Värit: beige,
ruskea ja musta
249,- (339,-) 699,-

1.995,-
Vip 3 säätösänky
• Langaton kaukosäädin
• Kaukosäädin toimii taskulamppuna
• Kaksi hierontamoottoria: normaalihieronta ylä- ja/tai    
   alavartalolle aaltomainen hieronta (3 voimakkuutta)
• Sängyn alla ns. yö-ledmerkkivalo
• Yöpöydän valaisin kytkettävissä moottori-
   sänkyyn ja säädettävissä kaukosäätimestä
• Slide makanismi pitää sängyn päädyn
  etäisyyden vakiona
• Automaattinen alaslasku säätö virtakatkoksen   
   sattuessa
• Virtasulku sulkee virran, kun sänkyä ei käytetä
• Vyöhykepussijoitus, pintapehmustettu luonnonkumi,
   kaksi kovuutta medium ja fast
• Kolme väriä: beige, ruskea ja musta
• Koko 90 x 200 cm

Avoinna myös

sunnuntaisin

klo 12-15

jouluun asti.

Pukinkonttiin, ystävälle tai itselle!nknkPPukinkPPuPukukikininknk

10€

S!stama"an Joulu 2010
LC Sastamala/Vammala ry

a lukupaketti paikkakunnan historiaa ja nykykaVankk -
. Lehteä myyvät RoPon nuoret sekä jouluä.päivää -
a monet Vammalan liikkeet. Tuotto vanhusten sakuuss
rten hyväksi.orja nuo

”Taas sitä saa, taas sitä saa...”

 !Maija Latva

Sastamalan ja Huittisten 
yrittäjäyhdistykset aloitta-
vat yhteistyön Alueviestiä 
kustantavan Kustannuslii-
ke Aluelehdet Oy:n kanssa. 
Helmikuun lopulla ilmestyy 
ensimmäinen Yrittäjäviesti, 
joka esittelee kattavasti mo-
lempien alueiden yrityksiä ja 
niiden tarjoamia palveluja. 

”Vaikka kaupunkien vä-
liä halkookin maakunta-
raja, se ei ole koskaan hai-
tannut yrittäjien välistä yh-
teistyötä tai kuluttajien asi-
ointiliikennettä. Useilla 
yrittäjillä on toimintaa mo-
lemmissa kaupungeissa ja 
kaupoillakin käydään suju-
vasti naapurissa, niin Sas-
tamalasta Huittisissa kuin 
toisinpäinkin”, kertoo uutta 
lehtituotetta ideoinut Alue-
lehtien toimitusjohtaja Sa-
mi Latva.

Vammalan Yrittäjien pu-
heenjohtajan Samuli Suon-
pään mukaan Yrittäjäviestin 
avulla halutaan paitsi lisätä 
yritysten välistä toimintaa ja 
samalla kertoa suoraan ku-
luttajille miten monenlaista 
yritystoimintaa ja osaamista 
alueelta löytyy. 

”Sastamalan ja Huittisten 
alueella on yhteensä noin 
3000 yritystä.” 

Suunnitteilla 
muitakin 
yhteistyömuotoja
”Maakunnallinen yhteis-
työ on tärkeää, mutta eten-
kin täällä maakuntien reu-
na-alueilla maakuntarajat 
luovat helposti keinotekoi-
sen ja turhan raja-aidan naa-
purien välille. Huittislaisilla 
ja sastamalalaisilla yrittäjillä 
on vuosisatoja vanha lähei-
nen yhteys toisiinsa ja yh-

teistyön kehittämisellä pyri-
tään nimenomaan korosta-
maan maakuntarajan ylittä-
vää kumppanuutta”, Suonpää 
selvittää.

Esimerkiksi tieverkoston 
parantamisessa keskitytään 
helposti yhteyksiin maa-
kunnan eri osista kohti maa-
kuntakeskusta: Vammalas-
ta Tampereella ja Huittisis-
ta Poriin. Koska Vammala ja 
Huittinen kuuluvat tosiasi-
allisesti samaan työssäkäyn-
tialueeseen, myös kaupunki-
en väliseen liikenteeseen tu-
lisi miesten mielestä satsata 
enemmän. 

”Mahtuisi tähän Vamma-
lan ja Huittisten välille pari 
ohituskaistaakin”, Suonpää 
toteaa.

”Suunnitteilla on myös 
muita yhteistyömuotoja, 
esimerkiksi yrittäjien kou-
lutusasioissa. Usein tun-
tuisi helpommalta lähteä 

yhteiseen koulutukseen 
naapurikaupunkiin kuin 
kauempana sijaitsevaan 
maakuntakeskukseen”, li-
sää Huittisten Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jari Nikkanen, 
joka kaikkiaankin korostaa 
tarvetta parantaa yrittäjien 
tiedotusta.

Suonpää ja Nikkanen 
toivovat tulevaisuudes-
sa myös julkisten hankkei-
den ylittävän maakunta-
rajoja nykyistä paremmin. 
Ensimmäisen yritysesitte-

lynumeron jälkeen nelisen 
kertaa vuodessa ilmesty-
vä Yrittäjäviesti keskittyy 
jäsentiedottamisen lisäksi 
erilaisiin yrittäjyyteen liit-
tyviin ajankohtaisiin asioi-
hin ja ilmiöihin. 

”Sastamalan ja Huittisten 
talousalueilla on monenlai-
sia mielenkiintoisia suun-
nitelmia, jotka liittyvät vah-
vasti elinkeinoelämään. Ai-
heista ei varmaankaan tule 
pulaa”, Suonpää ja Nikkanen 
uskovat. 

Sastamalan ja Huittisten yrittäjäyhdistykset 
uudenlaiseen yhteistyöhön Alueviestin kanssa 

 " Helmikuussa ilmestyvä Yrittäjäviesti auttaa kuluttajia löytämään paikalliset palveluntarjoajat.

Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja Jari Nikkanen ja Vammalan Yrittäjien puheenjohtaja Samuli Suonpää 
haluavat parantaa maakuntarajan ylittävää kumppanuutta, mistä yhtenä merkkinä on Yrittäjäviesti-lehti.

Alueviesti mukaan 
kirja-alan viestintään

Alueviesti aloittaa entistä tiiviimmän yhteistyön kirja-
alan eri toimijoiden kanssa. Alueviestin mukana ilmes-
tyy ja jaetaan ensi kesänä Kirjaviesti-lehti, joka välittää 
monipuolista sanomaa kirjakulttuurin Sastamalasta niin 
omalle alueelle kuin muuallekin maahan.

Sastamalassa on hyvin mielenkiintoinen kirjakesä, sil-
lä kaupungissa avataan Suomalaisen kirjan museo Puks-
taavi. Samoihin aikoihin heinäkuun alussa järjestetään 
myös Vanhan kirjallisuuden päivät.
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Hannu Jore ravisteli 
nuoria ja vanhempia

 ! ”Oletteko te unohtaneet, 
 mitä makuuhuoneissa tapahtuu.”

 "Maija Latva

”Kuinka moni teistä aikui-
sista on saanut tänään hala-
uksen nuoreltaan”, kyseli lu-
ennoitsija, vanhempi rikos-
konstaapeli Hannu Jore kes-
kiviikkona Sylvään koulun 
yhdeksäsluokkalaisten van-
hempainillassa. Aika moni 
viittasi. Syy joidenkin mie-
lestä varmaan yllättävään-
kin halaukseen selvisi. Jore 
oli antanut sen nuorille ko-
tiläksyksi.

Jore vieraili Sastamalassa 
viime viikolla ja puhui päi-
vällä koulun nuorisolle ja il-
lalla yhdeksäsluokkalaisten 
vanhemmille. Hänen viestis-
sään ei sinänsä ollut mitään 
uutta, mutta miehen tapa 
puhua ravisteli ainakin nuo-
ria. Väitän, että myös suur-
ta osaa vanhemmista. Vaka-
vista asioista saa ja täytyykin 
kertoa tosielämän karmeita 
esimerkkejä.

Rakkaus ja rajat
Erityisen murheissaan  Jo-
re on siitä, että kodin tär-
keimmät peruspilarit eli ra-
jat ja rakkaus ovat valitetta-
van monessa kodissa mur-
tuneet. Hän muistutti, että 
vanhemmuus on vahvuut-
ta sanoa myöskin ei ja laittaa 
selkeät rajat. ”Nuoret voivat 
taistella sitä vastaan nyt. Tu-

lee kuitenkin aika, jolloin he 
ymmärtävät sen rakkaudeksi 
ja kiittävät teitä”, mies totesi. 

Ikäero 
seurustelusuhteissa
Jore puhui nuorten elämästä,  
pahoinvoinnista ja päihteistä 
sekä lasten seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä ja sen syistä ja 

seurauksista. Jore hämmäs-
teli suuren ääneen myös sitä, 
että joissakin perheissä van-
hemmat sallivat täysi-ikäi-
sen poikaystävän yökyläilyt 
yläasteikäisen tytön luona. 
”Oletteko te unohtaneet, mi-
tä makuuhuoneissa tapah-
tuu”, hän kyseli ja muistutti, 
että suuri ikäero seurustelu-
suhteissa aiheuttaa usein hy-

väksikäyttöä, uhrin sitä aina 
välttämättä tajuamatta. ”Ja 
laistakin löytyy ihan nimitys 
tälle asialle”, hän lisäsi.

Oikeita ja vääriä 
päätöksiä
Jore valisti kovin esimer-
kein niin tupakasta, kanna-
biksesta kuin alkoholistakin. 
Hän kehotti vanhempia py-
symään ajan hermolla, kos-
ka esimerkiksi pilven polt-
to tulee vanhemmille usein 
täydellisenä yllätyksenä ja 
järkytyksenä. Suomalaisten 
suurimmaksi päihdeongel-
maksi Jore nimesi kuitenkin 
alkoholin, joka tappaa vuo-
si vuodelta enemmän työ-
ikäisiä suomalaisia.”Eikä mi-
kään voi olla hirveämpää 
kuin nainen kännissä. Mies 
jää kyllä puhtaasti hopealle”, 
Jore vakuutti, varmasti koke-
muksenkin tuomalla syvällä 
rintaäänellä.

Hannu Jore puhui pai-
nokkaasti myös vastuulli-
suudesta, jota pitäisi pyrkiä 
kasvattamaan lapsesta läh-
tien. ”Lasten ja nuorten tu-
lee erottaa, mikä on oikein ja 
mikä väärin. He joko kuun-
televat tai eivät ja tekevät 
päätöksiä, oikeita tai vääriä. 
Vastuun kantaa kuitenkin jo-
kainen itse ja joskus taakka 
saattaa painaa loppuelämän”, 
hän summasi.

Vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Jore on joutunut 
näkemään myös ihmiselämän raadollisimman puo-
len, siksi hän haluaa ravistella yleisöään. ”Jos edes 
yksi kuulija alkaa miettiä valintojaan, luentoni on 
onnistunut”, mies sanoo.

 "Marianna Langenoja

Harvemmin kuulee nuor-
ten kehuvan luennoitsi-
jaa, joka on juuri paasannut 
heille huumeiden, alkoho-
lin, tupakoinnin ja väkival-
lan vaaroista, mutta Sylvään 
koululla niin kävi viik-
ko sitten ihan oikeasti. Yh-
deksäsluokkalaiset Kari-Ta-
pio Kukkuva, Onni Kaunis-
to, Iida Kärki ja Alma Ryök-
kynen sanovat, että koulussa 
puhuttiin Hannu Joren pi-
tämästä luennosta vielä pit-
kään kavereiden kesken. Sa-
noma vakuutti: Jorella oli ai-
toa näyttöä, eikä hän keksi-
nyt asioita päästään. 

”Yleensä luennot ovat sel-
laista paasaamista, että tu-
pakka tappaa, plaa plaa. Jo-
rella oli erilainen ote asioi-
hin. Hän käsitteli niitä mei-
dän näkökulmastamme”, 
nuoret sanoivat. Kari-Tapio-
ta luento ravisteli erityises-
ti ja hän myöntää, että juuri 
oman tupakointinsa vuoksi. 
”Tupakassa on 4000 erilais-
ta myrkkyä”, nuoret kauhis-
telivat. 

Tyttöihin iski rajusti to-
tuus siitä, että Suomessa on 
todellakin paljon odotta-
via päihdeäitejä. Alma to-
teaa, ettei koskaan voisi va-
hingoittaa lastaan sen vuok-
si, että olisi itse riippuvainen 
vaikkapa tupakasta. 

”Seiskalla 
kovistellaan, 
ysillä helpottaa”
Nuoret arvioivat, että ny-
kyisin erilaisten päihteiden 

käyttö aloitetaan hyvin var-
haisella iällä. Heidän mieles-
tään tänä päivänä seiska- ja 
kahdeksasluokkalaiset elä-
vät nuoruutensa rankimpia 
aikoja. Pärjätäkseen sosiaa-

lisessa elämässä nuorempi-
en yläkoululaisten täytyy ol-
la mahdollisimman kovia. 
Tällöin päihteet astuvat ku-
vioihin. 

”Silloin kun me olim-
me seiskalla, todella harva 
poltti. Nykyisin tuntuu, et-
tä moni aloittaa sauhutte-
lun jo kuudennella.” Nuoret 
kuitenkin tarkentavat, että 
yhdeksännellä luokalla asia 
alkaakin jo kääntyä päin-
vastaiseksi: sellaisia nuoria 
pikemminkin arvostetaan, 
jotka eivät polta tai käytä 
alkoholia. ”Monille on aika 
tärkeää, ettei poika- tai tyt-
töystävä haise tupakalta”, Ii-
da kärki huomauttaa. Kari-
Tapio lisää, että mopopo-
rukassakin liikkuu kaiken-
laista väkeä. On niitä, jotka 
eivät ole koskaan maista-
neetkaan tupakkaa tai alko-
holia ja niitä, jotka vetävät 
askin päivässä tai ryyppää-
vät joka viikonloppu. ”Mut-
ta ketään ei ole toista ko-
vempi.”

Luento herätti nuoret 
ajattelemaan - oikeasti

 ! Erilaisten päihteiden käyttö aloitetaan 
 hyvin varhaisella iällä. 

”Seiska- ja kahdeksasluokkalaiset 
elävät nuoruutensa 
rankimpia aikoja.”

Sylvään koulun yhdeksäsluokkalaiset Onni Kaunisto (vasemmalla), Iida Kär-
ki, Alma Ryökkynen ja Kari-Tapio Kukkuva uskovat, että usein nuorten päih-
teiden käytön aloittamisen takana on tarve vaikuttaa kovalta. 

Valitse 2 maksa 1 tarjous koskee kehyksiä alkaen 59! (norm. 79!) sisältäen PENTAX-vakioyksiteholinssit. Hinta mo-
niteholinssien kanssa alk. 149! (norm. 169!.). Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Molemmat parit samalla re-
septillä. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous voimassa 31.12.2010 asti. 

59!2 X ENKELSLIPADE GLAS FRÅN 

NORM.  FRÅN  79!

149!2 X PROGRESSIVA GLAS FRÅN

NORM.  FRÅN  169!
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59!2 X YKSITEHOSILMÄLASIT ALK.

NORM.  ALK. 79!

149!2 X MONITEHOSILMÄLASIT ALK.

NORM.  ALK. 169!

 HINNAT SISÄLTÄVÄT KEHYKSET SEKÄ PENTAX-LINSSIT

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme.

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

Jäteveron nousu vaikuttaa 
jätteenkäsittelymaksuihin

 ! LHJ:n alueella ensi vuonna jäteveron vaikutus on 
 19 senttiä ja käsittelymaksun 6 senttiä tyhjennykseltä.

 "Hannu Virtanen

Jäteveron korottaminen 
33 prosentilla ensi vuoden 
alusta näkyy yhdyskunta-
jätteen käsittelyhinnassa. 
Arvonlisäverollinen käsit-
telyhinta nousee 13 pro-
senttia 139 euroon jäteton-
nilta, kerrotaan Loimi-Hä-
meen Jätehuolto Oy:stä, 
jonka osakaskuntia ovat 
muun muassa Kiikoinen, 
Punkalaidun ja Sastamala. 
Yhtiön perimän käsittely-
maksun osuus korotukses-
ta on noin 4 prosenttiyk-
sikköä. 

Uusi jäteverolaki on täl-
lä hetkellä eduskunnan kä-
sittelyssä. Jäteveroa on esi-
tetty korotettavaksi nykyi-
sestä 30 eurosta tonnil-
ta 40 euroon vuoden 2011 
alusta. Vero nousee vuo-
den 2013 alusta vielä 50 
euroon. 

Käsittelymaksujen 
muutos vaikuttaa 
palveluhintoihin
Forssan Paavolan kaupun-
ginosassa keväällä 2010 
tehdyssä jätekuljetustar-
kastelussa selvitettiin 240 
litran jäteastian tyhjen-
nyksen keskihinta sekä 
kuljetuksen ja käsittelyn 

osuutta hinnan muodos-
tuksessa. 

Ensi vuodelle tulevis-
ta muutoksista jäteveron 
vaikutus on Paavolan ta-
pauksen keskihinnoilla 
19 senttiä ja käsittelymak-
sun 6 senttiä tyhjennyksel-
tä. Nämä korottavat jäte-
astian tyhjennyshintaa en-
si vuonna kokonaisuudes-
saan noin neljä prosenttia. 
Vuositasolla vaikutus on 
noin 6,5 euroa. 

Kuljetuskustannusten 
nousu näkyy tämän lisäk-
si jätteenkuljetusyritysten 
palveluhinnoissa. Taloyh-
tiöiden, kauppojen ja suur-
keittiöiden osalta biojäteas-
tian tyhjennyshinnat nou-
sevat vuodelle 2011 noin 6 
prosenttia. 

Peräkärrykuorma 
28 euroon
Jäteasemien vastaanotto-
hinnat nousevat samassa 
suhteessa käsittelyhinnan 
kanssa. Sekajätettä sisältä-
vän 200 kilon tai kahden 
kuutiometrin peräkärry-
kuorman hinta nousee 28 
euroon kuormalta. 

Polttokelpoisen ener-
giajätteen pienerä on 
noin kolmasosa sekajät-
teen hinnasta ollen ensi 

vuonna 10 euroa henkilö-
auton peräkärrykuormal-
ta. Muissa kuluttajahin-
noissa ei näy merkittävää 
muutosta. 

Jätehuollon perusmak-
suna kotitalouksilta perit-
tävä ekomaksu pysyy en-
nallaan. Samoin Loimi-Hä-
meen Jätehuollon alueke-
räysjärjestelmässä mukana 
olevien kiinteistöjen jäte-
maksu pysyy ennallaan.

Muilta osin käsittelyhin-
nat pysyvät nykyisellä ta-
solla. Keskeisistä jätelajeis-
ta energiajätteen käsittely-
hinta nousee 1,9 prosenttia 
94 euroon. Joidenkin hyö-
tyjätteiden käsittelyhinta 
laskee. Betonijätteen käsit-
telymaksu putoaa jopa 50 
prosenttia. 

Loimi-Hämeen Jäte-
huolto Oy:n hallitus on 
päättänyt ensi vuoden jä-
temaksuista. Yhtiö on 16 
kunnan omistama alueel-
linen jätehuoltoyhtiö, joka 
hoitaa omistajakuntien-
sa alueella yhdyskuntajä-
tehuoltoa sekä hyötyjäte-, 
ongelmajäte-, neuvonta- 
ja jäteasemapalveluita. Yh-
tiön käsittelytoiminnot on 
keskitetty Forssan Kiimas-
suon Jätekeskukseen. Toi-
mialueella asuu 116 000 
asukasta. 
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Tyyne Heikkinen opiskelee 
kaksoistutkintoa Hevosopistossa

 ! Tulevaisuuden haaveena siintää eläinlääkärin ammatti.
 "Maija Latva

Sastamalalainen Tyyne Heik-
kinen opiskelee toista vuotta 
Ypäjän Hevosopistossa kak-
soistutkintoa. Lukio-opiskelu 
tapahtuu Loimaan lukiossa, 
jossa opinnot painottuvat lä-
hinnä matematiikkaan, ruot-
siin, äidinkieleen ja englan-
tiin. Pakolliset kurssit tulee 
suorittaa myös terveystiedos-
ta, psykologiasta ja kemias-
ta. ”Lukiosta en saa päättöto-
distusta, sillä en ehdi suorit-
taa kaikkia kursseja. Pääsen 
kuitenkin yo-kirjoituksiin 
ja pidän sitä jatko-opintojen 
vuoksi tärkeämpänä”, nuori 
nainen selvittää. Tyyne ker-
too, että kolmoistutkintolin-
jalla käteen tulisi myös luki-
on päättötodistus, mutta hän 
pitää sitä vaihtoehtoa varsin 
rankkana.

Ypäjän Hevosopisto ei 
suinkaan ollut Tyynelle selvä 
vaihtoehto, vaan hän päät-
ti hakea sinne päivää ennen 
yhteishakua.

”Ratsastuksenohjaajani 
suositteli paikkaa, sillä ha-
lusin johonkin, missä voi-
sin opiskella hevosten paris-
sa. Halusin kuitenkin myös 
suorittaa lukion”, Tyyne taus-
toittaa.

Pääsykokeissa Tyynellä 
oli ryhmätehtävä, kuntotes-
ti, tallitehtävä, haastettelu ja 
soveltava tehtävä. ”Talliteh-
tävässä riitti vähäinen tieto 
hevosista, joten vasta hevos-
harrastuksen aloittanutkin 
voi päästä niistä läpi”, Tyy-
ne kertoo. 

Kuntotestissä vaadittiin 
hänen mukaansa vain suh-
teellisin hyvää peruskuntoa 
ja soveltavuustehtävissä vä-
hän laskemista ja pohdintaa. 
Ryhmätehtävässä taas kat-
sottiin, että pystyykö haki-
ja työskentelemään ryhmäs-
sä uusien ihmisten kanssa. 
”Pääsykokeissa meitä oli 32 
ja 16 pääsi opiskelemaan”, 
Tyyne jatkaa.

Paljon käytäntöä
Tyyne asuu viikot ja toisi-
naan viikonloputkin kou-

lun asuntolassa, koska ope-
tukseen kuuluu viikonlop-
putöitä tallilla. Lukiojaksoil-
la koulu alkaa yleensä kello 
8.10 ja päättyy kello 14.00. 
Bussi Loimaalle lähtee aa-
mulla kello 7.25. Koulunpäi-
vän jälkeen ei hevosopistolla 
ole enää tunteja, mutta oma 
nimikkohevonen pitää sil-
loinkin hoitaa.

Opistojaksoilla taas kou-
lu alkaa aina maanantaisin 
kello 10.00, muina päivinä 
8.00 ja koulupäivä loppuu 
kello 16.30. ”Tuntuu pitkäl-
tä, mutta päivät menevät no-
peasti, sillä tunnit kestävät 
aina 90 minuuttia ja sen jäl-
keen on puolen tunnin tau-
ko ennen seuraava oppitun-
tia. Ruokailuun on varattu 
runsaasti aikaa eli 1,5 tuntia. 
Helpon päivästä tekee se, et-
tä meillä on myös käytännön 
tunteja. Aina ei tarvitse istua 
teoriatunneilla, vaan ohjel-
massa on ratsastusta, ajoa, 
metalli-, puu- ja nahkatöitä 
sekä kaikkia muuta”, Tyyne 
selvittää. Koulupäivien jäl-
keen tarvitsee vielä hoitaa 
oma nimikkohevonen, muu-
ten opiskelijoilla on vapaa-
aikaa, jolloin heillä on mah-
dollisuus käydä vaikka kun-
tosalilla.

Asuntolaelämää
Tyyne asuu kahdeksan hen-
gen rivitaloasuntolassa, jos-
sa on kahden hengen huo-
neita, kaksi vessaa, suihku, 
pieni keittiö ja olohuone. 
”Kun asuu näinkin monen 
ihmisen kanssa samassa 
asunnossa, pitää osata jous-
taa. Esimerkiksi suihkus-
sa ei voi olla tunteja ja joi-
takin muitakin omia tapo-
jaan saattaa joutua muut-
tamaan”, Tyyne muistuttaa. 
”Meidän porukassa vai-
keinta tuntuu olevan omi-
en astioiden tiskaaminen”, 
hän naurahtaa.

Ruokailut tapahtuvat 
pääsääntöisesti oppilasruo-
kalassa, mutta syömässä 
oppilaat voivat käydä myös 
Ravintola Ratsumestaris-
sa. Viikolla opiskelijoille 
tarjotaan maksuton aamu-

pala, lounas sekä päivälli-
nen. ”Työviikonloppuisin 
saa myös ruuan ilmaiseksi, 
mutta jos tänne jää muuten 
vaan, ruoka maksaa viitisen 
euroa. Iltapala pitää tehdä 
itse” Tyyne kertoo.

Iltaisin nuoret katselevat 
yhdessä  le! oja tai pelaavat 
pelejä. 

”Pitää muistaa, että jos 
tänne tulee opiskelemaan, 
kaikki oman luokan oppi-
laat eivät välttämättä ole 
luonteeltaan sellaisia kuin 
haluaisi, eivätkä kaikki voi 
olla ystäviä keskenään. Tii-
viissä asuntolassakin asiat 
voivat välillä kärjistyä, mut-
ta kaikki pienet riidanpoi-
kaset on aina sovittu”, Tyy-
ne toteaa.

Tyyne myöntää, että 
aluksi asuminen pois kotoa 
tuntui hieman hankalalta. 
”Oli kuitenkin hienoa pääs-
tä tänne opiskelemaan ja tu-
tustumaan uusiin ihmisiin. 
Aika nopeasti sitä myös op-
pi pesemään itse pyykkinsä, 
tekemään ruokaa ja mui-
ta askareita. Eikä muutto it-
selleni ainakaan ollut kovin 
vaikea, vaikeampaa se tai-
si olla vanhemmilleni”, hän 
pohtii.  

Haaveissa 
eläinlääkärin 
ammatti
Tyyneltä kuluu kaksois-
tutkinnon suorittamiseen 
kaikkiaan kolme ja puo-
li vuotta. Hänen aikomuk-
senaan on sen jälkeen opis-
kella Ypäjällä vielä ratsas-
tuksenohjaajaksi. 

”Sitten olen ajatellut läh-
teä muutamaksi vuodeksi 
ulkomaille töihin”, hän pal-
jastaa. 

”Kun tulen takaisin opis-
kelen lisää matematiikkaa, 
fysiikkaa sekä kemiaa ja ha-
en lääkikseen opiskelemaan 
eläinlääkäriksi”, nuori nai-
nen sanoo päättäväisesti.

Tyyne ja hänen nimikkohevosensa Nupukka.

 ! Kevään yhteishaku 
 järjestetään 
 28.2.-18.3.2011.

”Meidän porukassa 
vaikeinta tuntuu olevan 

omien astioiden tiskaaminen.

Sähkölaitteiden ulkokäytössä 
huomio turvallisuuteen

 "Alueviesti

Sähköturvallisuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huo-
miota ulkotiloissa. 

Ulkona käytettävi-
en sähkölaitteiden on ai-
na oltava suojaeristetty-
jä, suojamaadoitettuja tai 
suojajännitteellä toimi-
via. Pitkäaikaiseen ulko-
käyttöön tarkoitetun säh-
kölaitteen koteloinnin on 
oltava niin tiivis, ettei sen 
sisään pääse vettä. Sähkö-
laitteen koteloinnin tiiviys 
on ilmoitettu laitteen kuo-
reen kiinnitetyllä kote-
lointiluokkaa ilmaisevalla 
merkinnällä, joko pisara-

tunnuksella tai IP-nume-
rotunnuksella. 

Jatkojohto ulkona
Ulkotiloissa joudutaan 
usein turvautumaan jatko-
johtoon. Pihalla on yleen-
sä käytettävä roiskeveden-
pitäviä jatkojohtoja, joiden 
pistorasiassa ja tulppaosas-
sa on tunnus. Ulkona käy-
tettävän jatkojohdon poik-
kipinnan on oltava vähin-
tään 1,5 mmÅ0Ö5. Kui-
vissa olosuhteissa voidaan 
myös ulkona tilapäises-
ti käyttää sisäkäyttöön tar-
koitettuja suojamaadoitet-
tuja jatkojohtoja. 

Muistilistaa
 # Käytä ulos asennettuja 
roiskevedenpitäviä suo-
jamaadoitettuja pistora-
sioita ja jatkojohtoja. 
 # Mikäli kiinteässä asen-
nuksessa ei ole vika-
virtasuojakytkintä, on 
hyvä käyttää siirrettä-
vää vikavirtasuojakyt-
kintä.
 # Pyri käyttämään yhtä 
riittävän pitkää jatko-
johtoa.
 # Jos joudut viemään joh-
don ajoreitin poikki, 
suojaa se esim. lautako-
uruilla. Yliajo voi vioit-
taa johtoa.

 # Kelalla olevat jatkojoh-
dot on vedettävä au-
ki käytön ajaksi. Ke-
lalla oleva jatkojohto 
lämpiää hyvinkin pal-
jon käytettäessä suu-
ritehoista laitetta, kos-
ka johto ei pääse jääh-
tymään.
 # Jatkopistorasiat on suo-
jattava sateelta muovilla 
tai muulla sadesuojal-
la. Huolehdi myös, ettei 
johto eikä varsinkaan 
jatkopistorasia jää vesi-
lammikkoon. 
 # Joulukuusen sähkö-
kynttilöistä turvallisim-
pia ovat suojajännittei-
set kynttiläsarjat.

Ark. 9-18, la 9-14
Lauttakylänkatu 7

32700 HUITTINEN
040 577 9904

JOULUN 
PARHAAT 
LAHJAT 
SPORTIASTA

 YORK C 202  BBE
NYRKKEILYSETIT

5990
ALK.

 NB BOLT, 
SUPERNOVA JA OZONE
Lämmin fl eecevälikerrasto
koko perheelle

1990
(29,90)

 NB CORE, 
VIBRANT JA VIPER
Lämpimät ja hyvin
kosteutta siirtävät 
urheilukerrastot
koko perheelle

1290
(29,90)

499,- 399,-

 DAVID 
BATHROBE
Naisten ja miesten 
kylpytakit. Naisilla koko 
M/L ja miehillä L/XL. 
100 % puuvillaa

(59,-)

 PETZL
TIKKINA 2 LED
Tehokas otsavalaisin
led-valolla. Punainen 
valo parantaa 
hämäränäköä.

1995 3990

 REEBOK
I TRAINER
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JOULUNAVAUS TEKNISILLÄ

Sunnuntaina avoinna 12.00-16.00Sunnuntaina avoinna 12.00-16.00

LCD-TV Full HD 32”
32” Täyden teräväpiirron 
Full HD LCD-TV antenni- ja 
kaapeliverkon digivirittimillä. 
Liitäntöinä 2 x scart sekä 
4 x HDMI-liittimet. 

399 ,--

32”32”
 Full HD-TV  Full HD-TV 
alle 400,-alle 400,-

LCD-TV 42PFL5405
42” LCD-TV Full HD-tarkkuudella. TV:ssä on antenni- ja kaapeliverkon digivirittimet, 100 Hz tekniikka, 
2ms vasteaika ja HD Natural Motion, joilla liike on todella sulavaa. Lisäksi TV:ssä on USB-liitin 
musiikille ja kuville, 3 HDMI:tä, sekä PC-liitäntä. 

749 , ,--

100 Hz tekee 100 Hz tekee 

liikkeestä sulavaa!
liikkeestä sulavaa!

42”42”

899,-

Digitaalikamera 
Ixus 130IS
Ultra Slim IXUS digitaalikamera 14,1 megapikselin 
tarkkuudella. 28 mm:n laajakulmaoptiikka 4x zoomilla. 
Optinen kuvanvakain 2,7 tuuman LCD -näyttö. Smart 
Auto -valotusohjelma, kasvojentunnistus. Vihjetoiminto 
Teräväpiirtovideot. HDMI-liitäntä. Saat helposti hienoja 
otoksia 28 mm:n laajakulmaobjektiivin, Smart Auto - 
valotusohjelman ja teräväpiirtovideokuvauksen ansiosta. 

179 , ,-

ja kaapeliverkon digivirittimet, 100 Hz tekniikka, 
ella sulavaa. Lisäksi TV:ssä on USB-liitin 

Digitaalikamera SP600UZ
SP600 UZ on varustettu useilla kuvanparannustekniikoilla. 
28 mm laajakulmaoptiikka. AF-kasvontunnistustoiminto sekä 
kaksoiskuvanvakain takaavat myös onnistuneen lopputuloksen. 
SP600UZ:ssa on myös HD-videotila. 

189 ,-
15 x zoom! 15 x zoom! 

249,- Kannettava 
tietokone 15,6” 
AMD V120 prosessori, ATI 
Radeon HD4250 näytönohjain, 
erillinen numeronäppäimistö. 
Kiintolevy 250 Gb. 
Takuu 24 kk. 

n,
 399 , ,--

Kannettava

USB-muistitikku Peak promo
4 Gb

88 9090
8 Gb

14149090

Rajoitettu erä! Rajoitettu erä! 

15,6”15,6”

VärikäsVärikäs
ulkoasuulkoasu

4848 , ,--
kertamaksulla kertamaksulla 

(24 kk sopimus). Lisäksi väh. DNA Into 0,91/kk. 

22 , ,--/kk TAI/kk TAI
*)

DNA Kimppa (24 kk):DNA Into (0,91/kk, avaus 2,92 ja Nokia 7230 (2,-/kk) = 72,76. 
Erikseen 145,- + 24,76 = 169,76. Säästösi 97,-. Puhelin voi olla SIM-lukittu. 900 
min norm. hintaisia kotimaan puheluita (50 min/kk/18kk) uusiin DNA Onni + DNA 
Etuoikeus-sopimuksiin 24. 12. 2010 asti. Käyttämätöntä puheaikaetua ei korvata 
liittymän irtisanomisen tai liittymätyypin vaihdon yhteydessä, eikä se siirry 
seuraavalle laskutuskaudelle. DNA Onni: avaus 2,92, kk-maksu 0,67/kk, norm. 
hintaiset kotimaan puhelut ja tekstarit 0,0696/min & kpl. DNA Etuoikeus (12 kk): 
kotimaan DNA-DNA –puhelut -40% viikonloppuisin. Sopimusta ei voi irtisanoa 
päättymään kesken sopimuskauden. Lisätiedot www. dna. fi

Molempi parempi. MM ll ii ii

DNA ONNI:

0,0696
/min & kpl

(50 min/kk/18kk)
DNA Etuoikeus -sopimuksella (12 kk). 

Kaupan päälle

min puhetta!
900

Rutkasti 
puhetta
vai halvat puhelut?

Liesi C200
Energialuokka on A. Tämä on 
valmistettu Suomessa. Erittäin 
alhainen pintalämpötila tekee 
liedestä todella turvallisen. Uunin 
lämpötila säädettävissä 
50–300 astetta. Leveys on 50 cm. 

299299 , ,--
Rekisteröi takuu www. upo. fi

Kokonaistakuu 
Kokonaistakuu 

5 vuotta5 vuotta

SUOMEN HALVINSUOMEN HALVIN
HINTA – AINA

TUOHI
Master CardillaMaster Cardilla

TTTTTTUUUUOOOOHITTTTTTTTTUUUUUUOOOHHI

69 ,- ,,,,  ,,,,-,,,,,
Mikroaaltouuni RMM2030W
Mekaaninen ajastinkello. Tilavuus on iso 20 l. 
Mitat: L46, K 26, S 34 cm. 

49 , ,--

Suomen suosituin pokkari 
Suomen suosituin pokkari 

pukinkonttiinpukinkonttiin

5230 + BH-104
Upea ja monipuolinen kosketus-
näyttöpuhelin ikuisella, 
ilmaisella GPS-navigoinnilla. 
Lisäksi puhelimessa on 3,2” 
kosketusnäyttö, 2 megapikselin 
kamera sekä bluetooth. 

173 90999999990000000099999999000000009090999999999000999000

Nokia 5230 
ostajalle

KAUPAN 
PÄÄLLE 
Bluetooth-

kuuloke ( Arvo 
24,90)

o

us-

Koko maailman 
Koko maailman 

navigointi, navigointi, 
ilmaiseksi ja ilmaiseksi ja 

ikuisesti. ikuisesti. 

Ilmainen 
navigointi 
mukana

                            7230 
Tyylikäs liukuva rakenne sekä monipuoliset omi-
naisuudet, joten sen käyttäminen on kuin yhtä 
juhlaa. Tärkeiden hetkien jakaminen ystävien ja 
perheen kanssa on helppoa. Voit myös käyttää 
sähköposti-, pikaviesti- ja yhteisöpalveluja liik-
keellä ollessasi. Väreinä pinkki ja musta. 

139139 , ,--



16 Keskiviikko joulukuun 1. 2010

 !Pauliina Vilenius

Taide sopii kaikille. Tätä 
mieltä on Maria Nurminen, 
joka avasi syyskuussa Vam-
malan Asemakadulle Sasta-
malan Taidelainaamon. ”Ko-
ettuani omakohtaisesti kuvi-
en hyvät vaikutukset, haluan 
tarjota toisillekin mahdolli-
suuden samaan”, Nurminen 
sanoo. 

Taidelainaamon toimin-
taperiaate on yksinkertai-
nen. Asiakas saa haluaman-
sa teoksen kuukaudeksi lai-
naan maksamalla Nurmi-
selle 10% taiteilijan työlleen 
määrittelemästä hinnas-
ta. ”Kuukauden jälkeen voi 
päättää haluaako pitää teok-
sen vai palauttaa sen. Seu-
raavat kuukaudet teosta voi 
vuokrata edullisella neliö-
hinnalla. Mikäli teoksen ha-
luaa ostaa, hyvitetään mak-
setut vuokrat hinnasta. Myös 
teoksen maksu vähitellen, il-
man korkoja, onnistuu”, Ma-
ria Nurminen selvittää. 

Puolen vuoden laina-ai-
ka per teos on maksimi, sil-
lä Nurmisen mukaan kuvien 
pitää vaihtua, jotta ne tarjoa-
vat katsojilleen yhä uusia vi-
rikkeitä. 

Taiteilijoilla 
Sastamala-tausta
Sastamalan Taidelainaa-
mon teoskokoelma on va-
likoitu Sastamala-taustais-
ten taiteilijoiden, ammatti-
laisten ja harrastajien, tuo-
tannosta. Valikoimissa on 
muun muassa Mikko Ylisen 
ja Viia-Marinka Orren maa-
lauksia sekä Sanna Ristolai-
sen gra! ikkaa. ”Maalauksia 
on 50-60 ja gra! ikan lehtiä 
noin 30”, Nurminen kertoo. 

Myös hänen omia teoksiaan 
voi lainata.

Maria Nurminen tote-
aa, ettei hänellä aivan aluk-
si ollut teosten valinnassa 
montaakaan valintaperus-
tetta. ”Olin vain iloinen kai-
kista toimintaan luovutetuis-

ta teoksista. Nyt ajan kanssa 
niitä katseltuani alan löytää 
kriteereitä enemmän. Vii-
meksi olen saanut huomata 
silmän kehittyneen siten, et-
tä osaan jo katsoa, miten esi-
merkiksi teoksen ja kehyk-
sen yhteispeli toimii.”

Ahtaan kautta 
pitää vaeltaa
Neljä vuotta Vammalassa 
asunut Maria Nurminen on 
tehnyt päivätyönsä teknisenä 
toimihenkilönä teollisuudes-
sa. Taiteen maailma tavoitti 
hänet vuonna 2002. ”Silloin 
aloin itse piirrellä ja tajusin, 
että tässä se nyt on. Että tai-
de on sitä, mitä haluan teh-
dä.” Nurmisen mukaan hä-
neltä puuttui aiemmin roh-
keus ja varmuus lähteä to-
teuttamaan itseään. ”Mutta 
niinhän sitä sanotaan, että 
ahtaan kautta pitää vaeltaa”, 
hän nauraa hersyen.

Taidelainaamo sijait-
see Maria Nurmisen kodis-

sa. ”Mietin tilaa pitkään en-
nen kuin tajusin, että tässä-
hän minulla on neliöt. Ke-
sän aikana purin huonekalut 
ja vein ne pois tieltä.” Rajoi-
tetun tilan vuoksi Nurminen 
voi ottaa lainaamossaan vas-
taan korkeintaan 12 kävijää 
kerralla. Ryhmien hän toi-
voo muutenkin ilmoittavan 
tulostaan etukäteen.

Voimakas tarve 
muutokseen
Sastamalalaiset taiteilijat 
ovat ottaneet taidelainaa-
mon avosylin vastaan. Ma-
ria Nurminen kertoo esitel-
leensä lainaamoajatuksen 
varovasti viime keväänä tai-
denäyttelyssä Jaatsilla. ”Vas-
taus oli heti ’joo’”, Nurminen 
nauraa. 

Vaikka hän lähtikin lai-
naamoyrittäjäksi niin sano-
tusti pystymetsästä, on mie-
li luottavainen. ”Taide itses-
sään on mielenkiintoinen 
oppimisen kohde, haluan 
hankkia siitä mahdollisim-
man monipuolista kokemus-
ta. Yritystoiminta taiteen pa-
rissa antaa oivan tilaisuuden 
tutkia rahan ja omistamisen 
lainalaisuuksia, mikä on ai-
na askarruttanut,” Nurmi-
nen muotoilee. 

Sastamalan Taidelainaa-
mo toimii toistaiseksi kuin 
Maria Nurmisen tuntemat 
lainaamot toimivat. Hän 
kuitenkin kokee voimakasta 
tarvetta muutokseen. ”Odo-
tan mielenkiinnolla, mis-
sä muodossa toiminta ensi 
vuoden puolella jatkaa kyp-
syteltyäni rauhassa syksyn 
tuomia kokemuksia ja aja-
tuksia. Joka tapauksessa ko-
en käynnistäneeni loppuelä-
mäni kestävän projektin.”

Sastamalan Taidelainaamo 
tarjoaa virikkeitä kaikille aisteille

 " Taidetta ei enää tarvitse ostaa. Taidelainaamon kautta 
 seinälleen voi hankkia uuden teoksen vaikka joka kuukausi.

”Koen käynnistäneeni 
loppuelämäni kestävän projektin.

Sastamalan Taidelainaamon yrittäjä Maria Nurmisen silmää miellyttävät luon-
toaiheiset teokset. Käsissä Eila Yli-Houhalan ’Nokikanat’.

 !Marianna Langenoja

Lions Club Karkku lahjoitti 
Mauri Kunnaksen 20 vuo-
den ajan taiteilemat joulu-
kortit Sastamalan seudun 
museolle. Kortit on koottu 
kolmeksi tauluksi, jotka lai-
tetaan museoon esille. Tau-
lut vastaanotti Pekka Koski-
nen. Mauri Kunnas toteutti 
ensimmäisen korttinsa Kar-
kun Leijonille vuonna 1991 
silloisen aktiivijäsenen Petri 
Pelttarin ideasta. Siitä lähti-
en Kunnas on piirtänyt vuo-
sittain joulukortin Leijonien 
myytäväksi. 

Korttitoimikunnan pu-
heenjohtaja Timo Keski-
nen paljastaa, että Kunnak-
sen korttien myynti on tuot-
tanut hyvin, ja se on käytetty 
lyhentämättömänä kunta-
laisten hyvinvoinnin tuke-
miseen. Parin vuosikymme-
nen aikana korttituottoja on 
kertynyt jopa 200 000 euroa. 
Tuotoilla on tuettu muun 
muassa Pyhän Olavin kirkon 
korjausta tuhopolton jälkeen 
jopa 130 000 markan edestä. 
Korttivaroilla on myös ra-
kennutettu Hopun vanhain-
kodille kota, annettu stipen-
dejä Vammalan ja Karkun 
seudun koululaisille ja lähe-
tetty nuoria vaihto-oppilaik-
si maailmalle.

16 000 kappaleen 
painos
Tänä vuonna Kunnaksen 
joulukortti heittää huulta 
uudesta Kirjakeskus Puks-
taavista. 

Kortista on otettu hieman 
reilun 16 000 kappaleen pai-
nos, joka on suurin piirtein 
sama kuin muinakin vuosi-
na. Tavallisesti kortteja myy-
dään noin 15 000. 

”Meillä ei ole tarkoitukse-
nakaan myydä ihan jokaista 
kappaletta vielä tänä joulu-
na. Säästämme kortteja sar-
joihin. Vanhimmilla alkaa jo 
olla keräilyarvoa”, Timo Kes-
kinen ja Lions Club Karkun 
presidentti Jari Haapaniemi 
miettivät.

Karkun Leijonat lahjoitti 
Kunnaksen kortit museolle

 " Mauri Kunnaksen tekemät kortit ovat tuottaneet 
 jo 200 000 euroa käytettäväksi eri projekteihin  

Pekka Koskinen (oikealla) Sastamalan seudun museosta kiitteli Karkun Lions 
Clubin Timo Keskistä (vasemmalla) ja Jari Haapaniemeä Mauri Kunnaksen 
korteista tehdyistä tauluista.    

”Tuotoilla on 
tuettu muun 

muassa Pyhän 
Olavin kirkon 

korjausta

Pohjolan Pidot 
Sastamalassa

 !Pekka Koskinen

Pohjola-Nordenin Hä-
meen piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskoko-
us pidettiin tänä vuonna 
Tampereen Sampolassa. 
Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Sastama-
lan Pohjola-Norden ry:n 
monikymmenvuotinen 
sihteeri ja kulttuurivai-
kuttaja Pentti Lahtinen. 
On todettava, että koko-
ustekniikka Lahtisella oli 
hallussaan.

Kokous sujui toimin-
tasuunnitelman mukai-
sesti. Keskustelua herät-
ti jonkin verran varati-
lintarkastajan valinta se-
kä toimintasuunnitelma. 
Puheenjohtajan nimes-
tä vuodelle 2011 ei kes-
kusteltu; puheenjohta-
jana jatkaa Martin Lili-
us Tampereelta ja vara-
puheenjohtajana Hans 
Södergård Pirkkalas-
ta. Hallitukseen tuli pie-
ni muutos, koska Lopen 
yhdistystä edustanut Rai-
mo Sireeni ilmoitti jät-
täytyvänsä pois. Hänen 
tilalleen valittiin tam-
perelainen Satu Pessi. 
Muut hallituksen jäsenet 
ovat Kaj-Erik Holm-
berg Lempäälästä, Kari 
Jalonen Hämeenlinnas-
ta, Pekka Koskinen Sas-
tamalasta, Pirkko Lou-
kimo-Peltonen Kanga-

salta, Hans Lönnqvist 
Pirkkalasta, Sten-Chris-
tian Schauman Lahdesta 
ja Malle Velner Akaasta.

Pohjolan Pidot ja sa-
malla piirin kevätkokous 
ovat vuonna 2011 Sasta-
malassa. Mikä on paikka, 
ei ole vielä tiedossa, mut-
ta lähtökohtia ovat paikan 
sijainti ja tietämys poh-
joismaisista ruoista. Ti-
laisuus on maaliskuun lo-
pulla tai huhtikuun alus-
sa 2011. 

Ruokia, joilla on selvä 
pohjoismainen alkuperä, 
ovat muun muassa her-
nesoppa, jota professori 
Unto Salon mukaan syö-
tiin jo kivikaudella, sal-
latti, joka nykyään tun-
netaan venäläisperäisellä 
nimellä rosolli, klimppi-
soppa, lihasoppa ja voi-
pottu. Joulupöytään kuu-
luvat laatikkoruoat, jotka 
ovat peräisin 1700-luvun 
lopulta, jolloin kunin-
kaan hovissa ja ylhäisaa-
telin keskuudessa alettiin 
suosia kasvisruokia ovat 
myös pohjoismaisia. Ta-
lonpoikien keskuuteen ne 
saapuivat vasta 1800-lu-
vun jälkimmäisellä puo-
liskolla. 

Ruokalista kuitenkin 
tarkentuu myöhemmin. 
Kova juttu olisi voipot-
tu ja läskisoosi. Sitä söi-
si kolmannenkin lauta-
sellisen.

Itsenäisyyspäivän 
aattoiltana 
konsertti 
Vammalan lukiolla
Itsenäisyyspäivän aatto-
na ensi sunnuntaina kel-
lo 18 Vammalan lukiol-
la alkavassa konsertissa 
esiintyvät Vammalan ka-
marikuoro ja Vammalan 
puhallinorkesteri.

Konsertin alussa kuul-
laan suomalaisia marsse-
ja, muun muassa Maasa-
lon juhlamarssi ja Sibe-
liuksen Jääkärien marssi, 
puhallinorkesterin esityk-
sessä.

Vammalan kamari-
kuoro laulaa tuttuja isän-
maallisia sävellyksiä, joita 
ovat muun muassa Kuu-
siston Suomalainen ru-

kous ja Paciuksen Suo-
men laulu.

Konsertin toisella puo-
lella puhallinorkesteri 
soittaa Heino Kasken pre-
ludin ja Sam Sihvon Jää-
kärin morsian -sikermän. 

Konsertin lopussa 
kuullaan kamarikuoron 
ja puhallinorkesterin yh-
teisesityksenä Jean Sibe-
liuksen Finlandia.

Puhal l inorkester in 
johtaja on Livia Világi. 
Kamarikuoroa johtaa Ist-
van Világi. Konsertin jär-
jestävät Sastamalan Mu-
siikkiyhdistys ry ja Sasta-
malan kulttuuripalvelut.

Joulu-Karkku avaa 
ovet joulumieleen
Karkun keskustassa on 
ensi perjantaina 3. jou-
lukuuta kello 18-20 oh-
jelmaa niin isoille kuin 
pienillekin joulun odot-
tajille.

Lucia-kulkue kuljettaa 
valoa seurakuntatalos-
ta Harsulle ja kuusen lat-
vaan syttyy tähti. Wanha- 
Harsun pihapiirin Paka-
rissa tarjotaan joulupuu-
roa ja päärakennuksessa 
höyryää houkuttelevasti 
jouluglögi. Siellä voi teh-
dä myös joulukorttios-
toksia ja löytää partiolais-
ten paketeista yllätyksiä.

Harmaakivikellaris-
sa lapset voivat kurkis-
taa tonttulan touhuihin 
ja Joulupukki pitää ma-
jaa pikkumökissä jou-
lunavauksen ajan. Kar-
kun seurakuntatalossa 
on tarjolla joulukahvit 
ja lomassa saa tutustua  
joulukorttinäyttelyyn ja 
laulaa joululauluja. Illan 
päätteeksi Harsun salis-
sa joulurunoja kynttilän 
valossa.

Karkun joulumyyjäiset 
ovat sunnuntaina 5. jou-
lukuuta kello 13-17 Kar-
kun työväentalossa.
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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

SynttäriHintaan!

Kotimainen Tokyo sohva
Tuoli alk. Nanna-kankaalla 489,-. 2-ist. alk. Nanna-kankaalla 689,-.
3-ist. alk. Nanna-kankaalla 889,-. Saatavana useilla väreillä/kankailla 
sekä huippulaadukailla nahkaalla.

489,-Alk.

www.masku.com

TUOHI MasterCard -tililuoton 
todellinen vuosikorko tyypil-
liselle 2 000 euron luotolle on 
14,81 % (09/2010). 
Kuukausittainen tilinhoitomaksu 

on normaalisti 5 euroa. 

Osta nyt, maksa ostoksesi takaisin TUOHI Mas-
terCard -tililuotolla 24 tasaerässä. Maksat vain 
tilinhoitomaksun 4 euroa/kk. Avatessasi uuden 
vuosimaksuttoman TUOHI MasterCard -tililuoton 
saat ensiostolle 24 kk maksuaikaa tasaerissä. 
Maksat tasaerä ajalta tilinhoitomaksun 4 euroa/
kk. TUOHI MasterCard -tililuoton muusta käytöstä 
maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi Oy.

KORKO 0%
24kk MAKSUAIKAA

OSTA MITÄ VAIN, saat

389,-
Veera Lux pöytä 180 x 90 cm 
kiinteällä kannella + 6 tuolia.
Luonnonväri, 389,-, toim. myynti. 
Pähkinä 489,-. 
Pähkinä/valk. 589,-.
Kokovalkoinen 639,-.

SuperSYNTTÄRIT
OSTA MIT VAIN saatOSTA MITÄ VAIN

MASKUSSA      27 v.

KOTIINKULJETUS KAUPAN PÄÄLLE! Ei koske aiemmin 
tehtyjä kauppoja.

Yli 600 euron ostoihin. 
Kaupunkialueella.

MYYMÄLÄSSÄMME
Mexin sisustustuotteita!

aito pyökki

Kampanja voimassa
29.11.-23.12.2010

Axa ruokapöytä 
100 x 220 cm 599,-. 
Väri pähkinä. 
Saatavana useita 
värejä/kokoja.

Axa tuoli 
Lakattu koivu/puuistuin 89,-. 
Väri pähkinä/Rita 197 musta 
kangas 119,-. Saatavana useilla 
väreillä ja kankailla.

MASSIIVIKOIVUA 89,-Tuoli.

VARASTO/MALLIKAPPALEET HAE OMASI!

KAIKKI 2010 STRESSLESS TUOLIMALLIT
MALLISTO UUDISTUU NYT MYYDÄÄN

Svane®Zenit 
moottorisänky 80/90 x 200 cm. Zenit joustinpatjalla, 

Elastec™-petauspatjalla ja kuvan jaloilla 1895,- (2800,-). 
Parisänky 180 x 200 cm 3790,- (5600,-).

25 vuoden 
joustin -runkotakuu!

Svane®Motion 2000

SY
NTTÄRIETUSINYT
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 !Minna Isotalo

Reija Toikan elämässä ta-
pahtui mullistava käänne 
vuonna 1989, kun sairaan-
hoitajana ja kätilönä työs-
kennellyt nainen muutti 
pappismiehensä ja kolmen 
alle kouluikäisen lapsensa 
kanssa Keniaan. ”Kyläämme 
tuli posti kerran kuukaudes-
sa ja lähin puhelin sijaitsi 60 
kilometrin päässä. Oli se ai-
kamoista mökkielämää”, hän 
kuvailee. 

Aluksi Toikka viihtyi 
kotiäitinä mutta kielitai-
don karttuessa lähetystyös-
tä tuli osa hänen elämäänsä. 
”Kiersin diakonissan muka-
na opastamassa paikallisia 
naisia pienissä arjen asiois-
sa, kuten siinä, että juoma-
veden keittäminen on hy-
gieniasyistä tärkeää.” 

Julmia heimotapoja
Lähetystyötä tehtiin ja teh-
dään edelleenkin muun 
muassa paimentolaista elä-

mäntapaa suosivien ma-
saiheimojen parissa. Suku-
puolten tasa-arvoon tottu-
neelle Toikalle monet ma-
saiperinteet olivat järkytys. 
”Miehet paimensivat kar-
jaa ja naiset tekivät kaiken 
muun polttopuiden ke-
räämisestä asumuksen ra-
kentamiseen. Tyttö katsot-
tiin naimakelpoiseksi he-
ti kuukautisten alettua, ja 
vanhemmat sopivat hänen 
naittamisestaan miten ha-
lusivat. Yhdeksänvuotias 
saattoi päätyä vanhan mie-
hen aviopuolisoksi.”

Masaiperinteeseen kuu-
luu myös ympärileikkaus, 
joka tehdään molemmille 
sukupuolille. ”Nuorten tyt-
töjen silpomisperinnettä yl-
läpitää vanhaan heimoperin-
teeseen sisältyvä ajatus siitä, 
että tyttö, jota ei ole silvottu, 
ei ole naimisiinmenokelpoi-
nen. Tapaa ylläpitävät erityi-
sesti iäkkäämmät masainai-
set”, Toikka kertoo. 

Monet ihmisoikeusjärjes-
töt ovat vaatineet tyttöjen sil-

pomisen lopettamista. Lap-
siavioliitot ja ympärileikkaus 
ovat Keniassa lailla kielletty-
jä, mutta maaseudulla lain 
toteutumista on vaikea val-
voa. ”Kulttuurierot suurkau-
punkien ja pienten kyläyh-
teisöjen välillä ovat suuret.”

Koulutuksen avulla 
muutokseen
Masaityttöjen huono asema 
vei Toikalta toisinaan yö-
unetkin, mutta toivo muu-
toksen mahdollisuudes-
ta sai hänet jatkamaan työ-
tään. 

Kristilliset järjestöt ovat 
vuosien saatossa perusta-
neet yhdessä paikallisten vi-
ranomaisten kanssa turva-
koteja tytöille, jotka ovat ka-
ranneet kotoaan ympärileik-
kauksen ja pakkoavioliiton 
pelossa. Hyvänä esimerkki-

nä toimii Suomen Luterilai-
sen Evankeliumiyhdistyksen 
Credo-ohjelma, jossa tue-
taan paenneita tyttöjä järjes-
tämällä heille mahdollisuus 
käydä koulua.

Reija Toikka sanoo kris-
tinuskon opettaneen ma-
saiyhteisön jäsenille tasa-ar-
voa. 

”Viesti on mennyt perille. 
Jumala ei tarkoittanut nai-
sen ruumista silvottavaksi. ” 
Muun muassa SLEY:n kum-
miprojektien kautta moni 
nuori tyttö on saanut mah-
dollisuuden vaikuttaa tule-
vaisuuteensa. ”Kauhutari-
noiden vastapainoksi olen 
kuullut monta hyvää ja toi-
vorikasta kertomusta pienis-
tä, pelokkaista tytöistä, jotka 
ovat kouluun päästyään kas-
vaneet itsevarmoiksi ja vah-
voiksi naisiksi.”

Tyttöjen koulutus kannat-
taa, sillä kouluja käynyt äiti 
kouluttaa myös omat tyttä-
rensä. 

Naiset myös käyttävät 
tietotaitonsa yleensä ko-
ko perheen ja yhteisön hy-
väksi. Keniassa monet su-
kupuolten väliseen tasa-
arvoon liittyvät seikat ete-
nevät  Toikan mukaan 
mukaan niin sanotusti keit-
tiön kautta. ”Naiset juoni-
vat taustalla, ja mieskan-
sanedustajat säätävät lait”, 
hän kiteyttää.

Masaitytöille 
parempi tulevaisuus

 "Kiikoisten pappilassa vierailleelle lähetystyöntekijä 
 Reija Toikalle Kenia on monien ristiriitaisuuksien maa.

Otsikoiden takaa

Marianna Langenoja

Kotiseutu-
rakkautta
Olen saanut kuulla silloin tällöin piruilua huit-
tislaisuudestani. Olenkin hyvä kohde ottamaan 
juuri Huittista koskevaa kritiikkiä vastaan, sillä 
olen asunut koko ikäni paikkakunnalla ja osaan 
kyllä puolustautua. Olen kuullut paljon hölmös-
tä murteestani ja kärkkäästä puhetavastani. Työ-
kaverini naureskeli, ettei aina tiedä, milloin ket-
tuilen ja milloin puhun ihan vakavissani. Toi-
nen ulkopaikkakuntalainen on vahvistanut, että 
me kaikki huittislaiset puhumme samaan tyyliin. 
Eniten olen kuitenkin joutunut ottamaan vastaan 
piruilua huittislaisten sisäänlämpiävyydestä. 

Ei tarvitse palata teinivuosia pidemmälle, kun 
kokemäkeläiset edustivat minulle lähinnä nah-
karotseissa kulkevaa jengiä, vampulalaiset olivat 
kaikki ihan juntteja ja Äetsässä asuivat vain pöh-
köt taiteilijat. Huittinen oli kaiken normaaliuden 
keskus. Tai no, kyllä me itse kotipaikkakuntaam-
me haukuimme rajustikin, mutta ketään ulko-
puolinen ei sitä saanut tehdä. 

”Kyllä tämä Huittinen 
on sitten kummallinen 

paikka”

Enää en näe maailmaa ihan niin mustavalkoise-
na, vaan uskon että ihminen on ennen kaikkea 
yksilö riippumatta siitä, missä asuu. Kotiseutu-
rakkauteni tulvahti kuitenkin pinnalle pitkästä 
aikaa eräänä rauhallisena lauantaina huoltoase-
malla. Jonotin kassalle maksaakseni tankkauk-
seni, kun sisään marssi äkäinen rouva. Ovelta 
kuului kimeä tokaisu: ”Eikö täältä saakaan kah-
via? Kyllä tämä Huittinen on sitten kummallinen 
paikka, kun ei mistään edes kahvia saa.” Minä ja 
jonossa seisoskellut mies aloimme kiivaasti lue-
tella Huittisten kahviloita yhteen ääneen ja opas-
timme rouvan ainakin kolmeen eri yritykseen. 

Rouva ei ehkä tiennyt, ettei minua saanut ääneen 
etupäässä auttamisenhalu, vaan tarve puolustaa 
rakasta kotikaupunkiani. Motiivilla ei ole merki-
tystä, nainen lähti tyytyväisenä etsimään suosit-
telemiamme kahviloita. Tämä on vain pikkurui-
nen esimerkki siitä, mitä oman kotipaikkakun-
nan arvostaminen voi saada aikaan. Parhaimmil-
laan kotiseuturakkaus johtaa tärkeisiin tekoihin 
ja hyviin päätöksiin.  

Kuvassa on itäafrikkalaisia maasainaisia ja -tyttöjä. Kuva: Ruud Zwart.

”Masaityttöjen huono asema vei 
Toikalta toisinaan yöunetkin

Joululahjapuurot 
koko kylälle

 !Alueviesti

Punaisen Ristin hyvän 
mielen kaupasta voi os-
taa puuroa nälkää näke-
ville. Vain viidellä eurol-
la saa 20 kiloa vehnä- tai 
maissijauhoa. Sen avul-
la voidaan valmistaa puu-
roa kokonaiselle pienel-
le kylälle. Vaihtoehtoina 
on myös ostaa jokin muu 
lahja, kuten rokotuksia, 
huovan tai puhdasta juo-
mavettä. Osallistumal-
la kampanjaan lahjoittaja 
saa sähköpostiinsa Hyvän 
Mielen lahjoitustodistuk-
sen, jonka voi antaa vaik-
kapa joululahjaksi. 

Hyvän mielen lahjoi-
tuksen voi tehdä myös 
tukemalla kotimaan va-
paaehtoistyötä. Punai-
sen Ristin vapaaehtoi-
set toimivat ystävinä yk-
sinäisille, tukevat apua 
tarvitsevia nuoria ja hei-
dän perheitään Nuorten 
turvatalossa sekä ylläpi-
tävät terveyspisteitä. Pu-
naisen Ristin internet-si-
vuilla on myös myynnis-
sä järjestön merkkituot-
teita, kuten joulukortteja, 
mukeja, patalappuja ym. 
Hyvän mielen lahjoituk-
sen voit tehdä osoittees-
sa: www.hyvanmielen-
kauppa.!    
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 !Marianna Langenoja

Sastamalan seurakunta on 
aloittanut joulukampanjan, 
jonka tarkoituksena on tuo-
da ripaus iloa vähävaraisten 
ja syrjäytyneiden jouluun. 
Kohderyhmänä ovat sasta-
malalaiset vähävaraiset lap-
siperheet sekä yksinäiset ai-
kuiset ja vanhukset. 

Enkelikeräys järjestetään 
tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa, ja siihen voi osallis-
tua kuka vain. Ideana on os-
taa jokin pieni lahja lapsel-
le, perheen äidille, isälle tai 

vanhukselle. Lahja tuodaan 
diakonialaitokselle joko pa-
ketoituna tai ilman kääröä. 
Diakoniatyöntekijät toimit-
tavat lahjat paketoituna suo-
raan sellaisten sastamala-
laisten oville, jotka eivät tä-
nä vuonna syystä tai toisesta 
saa pakettia. 

”Lahjassa tärkeintä on 
ajatus, ei arvo. Monissa sas-
tamalalaisissa perheissä ei 
ole varaa ostaa lahjoja lapsil-
le, ja joillakin aikuisilla ei yk-
sinkertaisesti ole ketään lä-
heistä, jolta voisi saada lah-
jan”, idean äiti, diakoniatoi-

miston työharjoittelija Auli 
Kanerva kertoo. Hän tar-
kentaa, että lahjan saajat ei-
vät välttämättä kuulu sosiaa-
lihuollon piiriin, vaan heil-
le joulu saattaa olla niin iso 
rahareikä, että apu on terve-
tullutta.   

Pakettikortit 
jaossa perjantaina
Diakoniatoimisto on kar-
toittanut perheitä ja yksi-
näisiä aikuisia, joille paketit 
suunnataan. Henkilöiden 
sukupuolet ja iät on listat-

tu ylös, ja niitä voi tiedus-
tella seurakunnasta, jotta 
paketin hankkiminen hel-
pottuisi.

Auli Kanerva jalkautuu 
vapaaehtoisten kanssa To-
rikeskuksen aulaan tuleva-
na perjantaina 3. joulukuu-
ta, jolloin kampanjasta voi 
kysyä lisää ja valita henki-
lön, jolle lahjan haluaa os-
taa. Diakoniatyöntekijät ja-
kavat pakettikortteja, joissa 
lukee lahjansaajan sukupuo-
li ja ikä. ”Jokaisen paketti-
kortin takana on joku oi-
kea ihminen”, Kanerva huo-
mauttaa.

Paketit ja kortit voi pa-
lauttaa takaisin Torikeskuk-
sen pisteelle samana päi-

vänä tai myöhemmin Sas-
tamalan seurakunnan dia-
koniatoimistoon. Paketit 
tulisi toimittaa viimeistään 
14. joulukuuta, jotta ne eh-
ditään jakamaan ennen jou-
lua. Paketin ostaja saa kii-
tokseksi enkelijoulukuusen-
koristeen.  

Diakoniatoimisto ot-
taa vastaan myös puhtaita 
ja ehjiä käytettyjä vaattei-
ta jakaakseen ne eteenpäin. 
Kaikenikäisten ja -kokois-
ten vaatteita otetaan vas-
taan, sillä kovien pakkas-
ten myötä avuntarvitsi-
joita on joka ikäluokassa. 
Vaatteet on tarkoitus jakaa 
eteenpäin ainakin torstaina 
9. joulukuuta. 

Joululahjavinkkejä 
avuksesi:
Vauvalle:
Lelu, friisihuopa, nalle, mollamaija, helistin, lapaset ja 
hattu, sukat

Pojalle:
Palapeli, lautapeli, auto, legopaketti, kirja, lapaset, su-
kat

Miehelle ja naiselle:
Hygieniapaketti, pesusieni, saippua ja samppoo, sukat, 
kaulahuivi, käsineet, pipo, kahvia, suklaata, ristikko-
lehti, naistenlehti, kirja

Älä osta:
Tietokone- tai pelikonsolipelejä, DVD:tä yms. Et voi 
tietää, onko lahjansaajan perheessä viihde-elektroniik-
kaa. Suosi mieluummin lautapelejä. Tässä keräyksessä 
ei myöskään oteta vastaan rahaa.

Anna joululahja vähävaraiselle  
 " Sastamalan seurakunnan diakoniatoimiston 

 Enkelikeräys kannustaa auttamaan paikallisesti.

Tällaisia pakettikortteja jaetaan perjantaina Torikeskuksen aulassa. Jokaisen 
kortin takana on oikea sastamalalainen henkilö, joka ei tänä jouluna saa lah-
jaa. Sinä voit muuttaa tilanteen.  

! ala astamaalalailalaanknkattuu 55, 3388 asstatamMaMaMartti u 2200 Srttil u 828200 SSaa
! 2252  kaspalvelu puh. (03) 5199 2Asiakaspalvelu puh. (03)akaspalvelu puh. (03) 5kasppalvelAssiaiaaakk
! oinna ma-pe 9-17, la 9-13Avoinna ma-pe 9-17, la voinna ma-pe 9-17, la 9
! ww.esp.fiwwww

Soita tai  
tule käymään!

!"Me tarjoamme Sinulle 
henkilökohtaista,
läsnäolevaa palvelua. 
Hoidamme laajakaistasi asennuk-
sen, käyttöopastuksen, huollon: 
kaikki samasta paikasta.

Se ainoa, oikea Se ainoa oike ainoSe ainoa

Kopteri laajakaista

j i ll

e
lankojen laulattaja

 saat ensimmäisen vuoden 

PUOLEEN 
HINTAAN!

etusi 297,44!

Tilatessasi Kopteri Laajakaistan  LALL 4.12.

Ja netti toimii jouluksi.Ja nettii toiimii joj ulukksi

WLALL N,
ngaton tukiasema

0,-
la+
AArvo 85,7085 70

"""!"www.kopteri.net     !"www.totta.fi    !"www.esp.fi     !"www.kopteri.net    !"www.totta.fi    !"www.esp.fi

Isien osuus 
perhevapaista 
kasvaa hitaasti 
mutta varmasti
Yhä useampi isä käyttää 
etuuksia, mutta vapaalla 
ollaan edelleen melko ly-
hyt aika.

Vanhempainpäivära-
haa saaneiden isien mää-
rä on kasvanut yli kol-
manneksen viidentois-
ta viime vuoden aikana. 
Vuonna 2009 etuuksia 
käyttäneitä isiä oli 54 
570. Isille vuoden aikana 
korvattujen päivien mää-
rä keskimäärin on kui-
tenkin kasvanut vain vii-
si päivää, 15:sta 20 päi-
vään.

Vaikka vanhempain-
päivärahaa saaneiden 
isien määrä on kasvanut 
selvästi, ja heille korvat-
tujen päivien määrä yh-
teensä on lähes kaksin-
kertaistunut viidentois-
ta vuoden aikana, yli-
voimaisesti suurin osa 
vanhempainpäiväraha-
päivistä korvataan edel-
leen äideille. Vuonna 
2009 isien osuus kaikis-
ta korvatuista vanhem-

painpäivärahapäivistä 
oli 6,7 %.

Vuonna 2009 ns. pe-
rinteistä isyysrahaa oli 
saanut 48 313 isää. Isä-
kuukauden etuuksia oli 
saanut 10 846 isää, mi-
kä on noin viidennes 
enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Isäkuukau-
den pitäneiden määrä 
on kasvanut vuosittain, 
mutta edelleen suurin 
osa vanhempainpäivä-
rahaa saaneista isistä saa 
vain isyysrahaa.

Isät ovatkin innostu-
neet pitämään etenkin 
juuri heille tarkoitettu-
ja vapaita ja isien lisään-
tynyt etuuksien käyttö 
näkyy vain vähän muis-
sa perhe-etuuksissa. Esi-
merkiksi kotihoidon tu-
kea saaneiden miesten 
määrä on kasvanut kym-
menessä vuodessa yhden 
prosentin. Vuonna 2009 
kotihoidon tukea sai 5 
896 miestä (5,1 % kaikis-
ta saajista).
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Energiapuun korjuu 
nuorista kasvatusmetsistä 
Nuorten metsien energiapuun korjuulle on parhaat 
edellytykset taimikko- ja ensiharvennusvaiheen välis-
sä, kun taimikonhoito on myöhästynyt ja poistettavas-
sa puustossa on ainespuun mitat täyttäviä runkoja.

Ensiharvennuspuu voidaan korjata energiakäyt-
töön, kun harvennuksella on kiire, mutta ainespuun 
mitat täyttävää puustoa on niin vähän, ettei sitä kan-
nata erikseen kerätä.

Lähde: Metsäkeskusten verkkosivut.

Metsänhoito kulkee käsi kädessä 
energiapuun korjuutoimien kanssa

 ! Paikan päällä haketettu puuaines palaa aikanaan voimalaitosten kattiloissa.
 " Hannu Virtanen

”Metsä pyritään saamaan 
sellaiseen  kuntoon, että 
seuraavalla kerralla pysty-
tään korjaamaan tukki- ja 
kuitupuuta.” Ajatuksen ja 
tavoitteen lausuu ääneen 
L&T Biowatti Oy:n met-
säpalveluasiantuntija Ilk-
ka Vieras, joka korostaakin 
energiapuun korjuutöis-
sä metsänhoidollista mer-
kitystä.

Paikkana on Lassi ja Pa-
si Ketolan tilan metsä Sas-
tamalan Pohjalanjärven-
maassa. Nuoressa metsässä 
häärii Koneurakointi Mat-
ti Vormisto Oy:n metsäkone, 
jonka puikoissa on metsäko-
neenkuljettaja Kalle Num-
mela. Alueemme metsissä 
Biowatin korjuutyömailla 
hyörivät myös Metsäpouta-
lan koneet.

L&T Biowatti Oy on Las-
sila & Tikanoja Oyj -kon-
serniin kuuluva kotimainen 

bioenergiayhtiö. Biowatti on 
toiminut alalla lähes 20 vuot-
ta. 

”Pyrimme siihen, että 
meillä on hyvät yrittäjät, jot-
ka tekevät hyvää korjuujäl-
keä”, Vieras painottaa.

Biowatilla on maanlaajui-
nen hankintaorganisaatio ja 
palveluksessaan satakunta 
toimihenkilöä. Sastamala-
laisen Ilkka Vieraan työpöy-
tä on Porissa, mutta käytän-
nössä mies jalkautuu alueelle, 

joka kulkee Punkalaitumelta 
Merikarvialle ja Säkylästä 
Niinisaloon.

”Energiapuun korjuu-
ta suunniteltaessa isännän 
kanssa katsotaan koko tila. 
Ilmainen tilakäynti on osa 
työtäni.”

Tuet vaikuttavat 
tilipussiin
Ilkka Vieraan mukaan taval-
linen energiapuukohde on 
iältään noin 20-30 -vuotias 
metsä. Tyypillisenä piirtee-
nä on se, että metsä on aika-
naan uudistettu, minkä jäl-
keen se on ollut hoitamatta.

”Nykyaikainen kiire ei an-
na metsänomistajalle mah-
dollisuutta itse tehdä työtä”, 
hän toteaa ajan paineista.

Energiapuun korjuusta 
maksettava hinta on riip-
puvainen nuoren metsän 
kunnostustuesta . Metsän-
omistajalle puusta makset-
tava lopullinen hinta riip-
puu Vieraan mukaan hy-
vin paljon myös kohtees-
ta. Energiapuun kannalta 
metsäsuunnitelmasta ei 
näy, minkä laatuinen met-
sä on kyseessä.

Metsänomistaja voi saada 
valtion rahoitustukea met-
sänparannukseen kestävän 
metsätalouden rahoituslain 

eli Kemeran perusteella. Tu-
kijärjestelmä on kuitenkin 
muuttumassa.

Hakkuutähteet 
käypää tavaraa
L&T Biowatti Oy ostaa 
myös päätehakkuun hak-
kuutähteitä ja tienvarteen 
toimitettua energiapuu-
ta.  Myös kantoja nostetaan 
päätehakkualueilta, min-
kä yhteydessä on mahdol-
lista tehdä maanmuokka-
us. Vieras kannustaa pitä-
mään yhteyttä energiapuun 
ostajaan ennen hakkuuta ja 
puukauppaa.

Työmaalla hurisevan ajo-
koneen mielenkiintoisena 
yksityiskohtana on vaaka, 
joka punnitsee risut, oksat ja 
rungot sekä lopulta muuntaa 
punnitsemansa kilot kiinto-
kuutiometreiksi. Metsäntut-
kimuslaitos on kehittänyt tä-
hän käyttöön muuntokertoi-
met.

Puuraaka-aine varastoi-
daan tienvarteen, jossa se 
useimmiten saa kuivua ke-
sän yli. Peittelyllä voidaan 
edistää energia puun kuivu-
mista. Haketus tehdään aika-
naan paikan päällä suoraan 
hakeautoon, ja valmis ha-
ke voidaan kuljettaa poltet-
tavaksi voimalaitosten kat-
tiloissa.

Metsäkoneenkuljettaja Kalle Nummela ja  L&T  Biowatti Oy:n metsäpalvelu-
asiantuntija Ilkka Vieras huolehtivat osaltaan siitä, että sopiva puu päätyy met-
sistämme voimalaitosten kattiloihin.

Puuraaka-ainetta on korjattu energiakäyttöön ja metsänhoidossa on otettu iso askel eteenpäin. Jäljelle jääneet puut pääsevät nyt 
hyvään kasvuun.

Kone käsittelee useamman rungon kerrallaan. Nip-
pu katkaistaan maassa vielä sopivaan määrämit-
taan, esimerkiksi neljään ja puoleen metriin. Kat-
kaisu tehdään tavallisesti giljotiinilla eli purista-
malla tai ketjusahalla. Talvirengaspakko 

alkoi tänään 
Tänään alkanut talviren-
gaspakko kestää helmi-
kuun loppuun saakka. Kol-
men talvikuukauden aikana 
on henkilö- ja pakettiautois-
sa käytettävä nastoitettuja 
tai nastattomia talvirenkai-
ta. Liikenneturva suosittelee 
talvirenkaiksi! nastarenkai-
ta, koska niiden avulla auto 
on varmemmin hallittavissa 
jäisellä tiellä. On tärkeää tar-
kistaa ja seurata renkaiden 
kuntoa. Vaikka laki edellyt-
tää talvirenkailta vähintään 
kolmen millimetrin urasy-
vyyttä, vaikeissa olosuhteis-
sa tämä ei välttämättä takaa 
riittävää pitoa.

Vesiliirron tai loskaliir-
ron kehittymiseen vaikuttaa 
ratkaisevasti ajonopeuden 
lisäksi renkaan malli, leve-
ys ja varsinkin kuluneisuus. 
Siksi suositeltava urasyvyys 
on talvirenkaalla vähintään 
6 mm.!

Suositeltava urasyvyys!on 
siis!kaksinkertainen minimi-
vaatimukseen verrattuna.

Mikäli etu- ja takarenkai-
den välillä on selvä ero kulu-
neisuudessa, mutta niitä on 

mahdollista vielä käyttää, on 
turvallisuuden takia parem-
mat renkaat sijoitettava taka-
akselille.

Nastat alla 
riittävän pitkään
Nastarenkailla saa tänä tal-
vena ajaa erityisen pitkään. 
Nastarenkaat on vaihdettava 
pois maaliskuun viimeisenä 
päivänä tai toisen pääsiäis-
päivän jälkeisenä maanan-
taina riippuen siitä, kumpi 
päivämäärä on myöhemmin. 
Toinen pääsiäispäivä on!ensi 
vuonna 25.huhtikuuta joten 
sen jälkeinen maanantai on 
2. toukokuuta 2011.

Helmikuun loppuun asti 
kestävä talvirenkaiden käyt-
tövelvoite koskee myös ul-
komailla rekisteröityjä hen-
kilö- ja pakettiautoja, kun 
niillä ajetaan Suomessa. 
Poikkeuksena asetus sallii 
kesärenkailla ajon talviren-
gaspakon aikana, jos autoa 
siirretään maahantuonnin, 
kaupan tai korjauksen takia 
tilapäisesti enintään 20 kilo-
metriä.

Kirjavinkkejä
Vinkkaajina Sastamalan Opiston nuorten te-
atteriryhmä.

Risto Räppääjä
ja Pakastaja-Elvi
kirjoittanut: Sinikka ja Tiina Nopola
kuvittanut: Aino Havukainen ja Sami Toivonen

Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi on ratkiriemu-
kas kaikille tarkoitettu lastenkirja, joka on kuvitet-
tu hauskasti ja mielikuvitusta käyttäen. Risto Räp-
pääjä -kirjoja on jo monia, mutta tämän kirjan eri-
koisuus on se, että Rauhan jalka nyrjähtää ja Riston 
ruoanlaittajaksi tulee Rauhan serkku Elvi Räppää-
jä, jota Risto, Rauha ja jopa alakerran herra Lind-
bergkin pelkää.

Mutta miksi ihmeessä Elvi puhuu puhelimessa ko-
rulippaasta ja huppuhatuista! Minne hän lähtee jo-
ka ilta? Onko Elvi korunryöstäjä? Ja jos, niin miksei 
hän kerro Rauhalle ja Ristolle asiasta? Miksi hän pu-
helee korulippaista ja lähtee joka ilta pois kertomat-
ta minne menee?

Risto ja Nelli alkavat vakoilla Elviä. Joutuvatko he 
vaaraan? Selviääkö Elvin salaisuus?? Sen saat tietää, 
kun luet kirjan Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi

- V.V -

Lumottu Ruusu
kirjoittanut: Kaarina Helakisa
kuvittanut: Matti Kota

Kirja kertoo pienestä linnanneidosta Rosalindasta, 
jonka äiti on kuollut. Ennen kuolemaansa hän uskoi 
Rosalindalle suuren salaisuuden. Elämä jatkuu suu-
ressa surussa ja tylsyydessä. Kuningas ilmoittaa suu-
resta kilpailusta, ja tehtävänä on tuoda linnanneidol-
le jokin leikkikalu.

Seitsemältä seisoo linnan portilla muukalainen 
mukanaan merkillinen käärö. Käärön sisällä on 
Ruusu. Todella iso ruusu, mutta Rosalinda ei pi-
dä Ruususta. Hän talloo Ruusun ja suorastaan vi-
haa sitä.

Illalla hämärän aikaan Ruusulle tapahtuu jotakin 
ihmeellistä, sanoinkuvaama-
tonta... 

Siitä, mitä Ruusul-
le ja Rosalindal-
le tapahtuu, voit 
ottaa selvää 
t ar t tuma l l a 
kirjaan, jota 
suosittelem-
me 8-10-vuo-
tiaille, herkil-
lekin lukijoil-
le.

- JKA-V 
ja T K-V -

usul-
l-

V -
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Luonnontiedettä senioreille 
kansainvälisessä hankkeessa

 ! Suomen kokous on keväällä 2012 Sastamalassa.
 " Kari Kotiranta

Sastamalan Opiston uusin 
EU-hanke on Natur(s)_AL. 
Sen tavoitteena on lisätä ih-
misten tietämystä ympäris-
töstä, kerätä kokemuksia 
luonnon lainalaisuuksista ja 
auttaa opistolaisia kerto-
maan kokemuksistaan muil-
le. Hankkeeseen, kuten mui-
hinkin opiston hankkeisiin 
voi osallistua kuka tahansa 
Sastamalan asukas tulemalla 
mukaan hankkeen kursseille. 

Natur(s)_Al -hankkeen 
kick o! , aloituskokous pidet-
tiin marraskuun alussa Evo-
rassa Portugalissa. Hank-
keessa on mukana oppilai-
toksia ja organisaatioita Eng-
lannista, Espanjasta, Italiasta, 
Portugalista, Turkista ja Suo-
mesta. Kokouksessa sovittiin 
mm. tulevien kokoontumis-
ten aikatauluista ja eri mai-
den tehtävistä. Suomen ko-
kous on keväällä 2012 Sas-
tamalassa. Opiskelijat voivat 
myös osallistua maitten väli-

siin kokouksiin pienen EU-
apurahan turvin. Osallistu-
mismahdollisuus on varattu 
16 sastamalalaiselle opiston 
opiskelijalle.

Sastamalassa aihealuei-
na ovat kierrätys, luonnon-
tieteen sovellukset ja oman 
ympäristön konsulttina toi-
miminen. Tarkoituksena on 
vastata muuttuvan ympäris-
tön haasteisiin. 

Hauskoja 
oppitunteja
Kokouksiin kuuluu olennai-
sena osana paikallisiin opet-
tajiin, opiskelijoihin ja kult-
tuuriin tutustuminen. Evo-
rassa kokouksen osallistujat 
tutustuivat maatalousoppi-
laitokseen - käytiin navetas-
sa ja selvitettiin maidon mat-
kaa kotiin, ruokapöytään. 
Osallistuttiin kemian tun-
nille. Selvitettiin, mitä ta-
pahtuu kokonaiselle kanan-
munalle, kun se upotetaan 
vuorokaudeksi kolajuomaan 

- kuori katosi ja munasta tuli 
kuin kumipallo. Tätä voi ko-
keilla myös kotona. Havain-
noitiin nesteiden kerrostu-
mista. Tutkittiin eri aineiden 
ominaispainoja. Oppitunnit 
olivat hauskoja, niin navetas-
sa kuin luokkahuoneessakin.

Luista koottu 
kappeli oli 
vaikuttava
Evoran vanha kaupunki 
on maailmanperintökoh-
de. Nähtävää on. Yksi vai-
kuttavimmista kohteista on 
ihmisen luista koottu kap-
peli. Muutama fransiskaa-
nimunkki sai 1600-luvulla 
ajatuksen vähentää hauta-
paikkojen määrää. Vainajien 
luut koottiin useista kymme-
nistä paikoista yhteen paik-
kaan ja näistä luista raken-
nettiin luukappeli. Kappe-
lin luut ovat merkki ihmisen 
kuolevaisuudesta. 

Aukioitten ympärillä on 
runsaasti kirkkoja, jotka te-

kevät vaikutuksen oletpa us-
kovainen tai maallistunut. 
Voi kuvitella kuinka ihmi-
set ovat vuosisadasta toiseen 
kokoontuneet näihin temp-
peleihin kuuntelemaan mes-
sua ja rukoilemaan.

Viinitarhoja ja 
korkkipuita
Evoran ympäristössä kas-
vatetaan paljon korkkipui-
ta. Siellä on myös paljon vii-
nitarhoja. Perinteisesti kä-
den taidot ovat olleet kun-
niassa. Käsityömuseossa oli 
esillä perinteisiä käsitöitä 
menneiltä vuosisadoilta ny-
kypäivään. Yhtenä mielen-
kiintoisimmista asioista oli-
vat korkkityöt. Oli leluja, pi-
kareita hattuja, postikortteja, 
kasseja ja paljon muuta.

Historiallisen museon 
kokoelmat valottivat Evoran 
yhteyttä Rooman valtakun-
taan, islamilaiseen kulttuu-
riin ja uuden maailman löy-
tämiseen, löytöretkiin. Löy-

töretkien aikaan maailma oli 
jakaantunut kahtia: espanja-
laiseen läntiseen maailmaan 
ja itäiseen portugalilaiseen 
maailmaan. 

Seuraavaksi 
Italiaan
Historiallisen museon ku-
vataideosastolla oli mielen-
kiintoisesti sekoitettuna ny-
kytaidetta ja vanhaa taidetta. 
Keskeisellä sijalla oli luon-
nollisesti portugalilaisten 
taiteilijoiden taide. 

Hankkeen portugalilai-
nen koordinaattori Maria 
kertoi, että Evora on maa-
ilman mittakaavassakin yk-
si parhaista asuinpaikois-
ta. Siellä ei ole rikollisuutta 
ja kokonaisuus toimii. Evo-
ran ihmiset olivat avuliaita 
ja ystävällisiä. Isännät, han-
keihmiset ja opiskelijat jär-
jestivät täysipainoisen ko-
kouksen. 

Seuraava kokous on Itali-
an Montescassa.

Yleisnäkymä luukappelista.

Evoran palatsin huvimajan raunioita.Opettaja selvittää, miten maitotuotteet yleensä säi-
lötään.

• Mikko Alatalo

Etelän suuret kaupungit nostavat ajoittain esil-
le kysymyksen kuka Suomessa elättää ketä-
kin. Meille on kerrottu, että pääkaupunki 

elättää muuta Suomea. Tikun nokkaan on nostet-
tu kuntien välinen verotulojen tasaus. Maaseudul-
la kannattaa olla tarkkana tulevissa vaaleissa, et-
tä äänestettäisiin voimia, jotka todella puolustavat 
maaseutua. Gallupit lupaavat menestystä metropo-
lipuolueille, jotka ovat vain pääkaupunkiseudun ja 
keskittämispolitiikan asialla. Se ei hyvää lupaa ko-
ko Suomelle.

Suomi on niin laaja maa, vähän yli viidelle mil-
joonalle suomalaiselle, että ilman jonkinlaista tas-
ajakoa elämisen edellytykset sammuisivat monel-
ta kulmakunnalta. Tuota luonnonlakia vastaan on 
taisteltu tasaamalla verotuloja kuntien kesken. Vau-
raat luopuvat verorahoistaan ja köyhemmät saa-
vat vastaavasti tukia. Tietyt peruspalvelut, kuten 
koulutus ja terveydenhuolto on järjestettävä koko 
maassa. Jos mitään tasausta ei olisi, monet maa-
seutukunnat eivät kykenisi järjestämään esimerkik-
si vanhuspalveluja. Tällöin vanhusten olisi pakko 
muuttaa kasvukeskuksiin. Se taas johtaisi tupla-in-
vestointeihin kun vanhainkodit pitäisi rakentaa uu-
destaan keskuksiin. Tuskin pääkaupunki haluaa mi-
tään rollaattorimarssia vanhainkoteihinsa?

Toinen puoli asiasta on se, että moni täällä Pirkan-
maallakin kasvanut nuori on saanut päivähoidon, 
peruskoulutuksen ja käynyt lukion tai ammatti-
koulun kotikuntansa rahoittamana. Opiskelemaan 
ja työelämään siirtyvään nuoreen on kotikunta pa-
nostanut yli 100 000 euroa päivähoidon ja koulu-
tuksen kautta. 

Kun maakunnissa koulutetuista nuorista moni jou-
tuu muuttamaan työn perässä kasvukeskuksiin, jää 
aiemmalle kotikunnalle iloksi vain siihen asti ker-
tyneet kulut. Työelämän verotulot kerää uusi ko-
tikunta. Vanhan kotikunnan talous taas murenee, 
kun yksi työtätekevä lähtee pois.

Silloin, kun tasausjärjestelmää aletaan syyttää epä-
reiluksi helsinkiläisille, unohtuu, että pääkaupun-
gissa sijaitsevat hallitus, eduskunta, toistakym-
mentä ministeriötä, kymmeniä keskusvirastoja ja 
satoja suurten yritysten pääkonttoreita. Helsingis-
sä on pankkeja, pörssejä, vakuutuslaitoksia ja sa-
tamakonttoreita. Hotelleita ja ravintoloita on joka 
kulmalla, samoin sanomalehtiä, televisioyhtiöitä ja 
elokuvateattereita. Koulujakin on, yliopistoista las-
tentarhoihin. Koko maasta kerättävällä valtioverol-
la kustannetaan valtava määrä Helsingin toiminto-
ja ja infrastruktuuria, eikä vain yksityisellä rahal-
la. Tuhannet suuremmat ja pienemmät Helsingin 
herrat saavat palkkansa valtiolta eli koko maan ve-
ronmaksajilta.

Kehäkolmosen ulkopuolella sijaitsevat maatalo-
us, ruokateollisuus, metsät, sahat, vesi- ja ydinvoi-
malat, talotehtaat, kaivokset, valssaamot ja auto-
jen kokoonpanolinjat. Näistä voimavaroista Suomi 
elää. Oikea tuotanto syntyy siis muualla kuin Hel-
singissä. Helsingissä palkansaajan palkka tulee ve-
rovaroista tai siitä voitosta, jonka yhtiö tekee, kun 
se myy maakunnassa tuotettua tavaraa. Verotulo-
jen tasaus ei täysin edes poista verotuseroja. Esi-
merkiksi Kauniaisten veroprosentti on ensi vuon-
na 16,5, Helsingin 18,5, Urjalan ja Kylmäkosken 21. 
Erot ovat kohtuuttoman suuret, mikä kertoo siitä, 
että kuntien välistä tasausta ei ole varaa heikentää, 
vaan päinvastoin.

Välillä tuntuu, että maakunnat ovat helsinkiläisil-
le vain lomareservaatti. Esimerkiksi Pirkanmaan 
maaseutukunnat pitävät yllä palveluvarustusta, 
joista tuhannet helsinkiläiset mökkilomillaan edul-
lisesti nauttivat.

Vaaleissa 
turvattava 
maaseudun 
tulevaisuus

”Tuskin pääkaupunki haluaa 
mitään rollaattorimarssia 

vanhainkoteihinsa?
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 !Birgitta Tahvanainen

”Tänä päivänä työpaikan 
metsästäjän on oltava kiin-
nostava, ajan hermolla sekä 
hallittava sähköinen työnha-
ku”, sanoo Sastamalan työ- 
ja elinkeinotoimiston työn-
hakuryhmien vetäjä Sirkka 
Tuhola.

Sirkka Tuhola Tutkinto-
mentori –NMT:sta kehot-
taa työnhakuryhmäläisiään 
ja muita työnhakijoita hyö-
dyntämään työhallinnon 
maksutonta CV-nettipalve-
lua. 

”CV-netin avulla voit 
markkinoida osaamistasi 
yhdellä hakemuksella mo-
nelle työnantajalle ja oman 
myyntikirjeen laatimiseen 
saat tarvittaessa apua työn-
hakuryhmästä tai TE-toi-
miston työnhakukeskukses-
ta”, kertoo Tuhola.

Koska sähköisessä työn-
haussa hakemukset näyt-
tävät ulkoisesti samanlai-
silta, erottuakseen muista 
kannattaa keskittyä tarkoin 
työpaikkahakemuksen sisäl-
töön.

”Cv-netissä työnhaki-
ja myyntikirjeessään ku-
vaa omaa osaamistaan, vah-
vuuksiaan, mistä on kiin-
nostunut ja millaista työtä 
hakee. On hyvä etukäteen 
pohtia, millainen on työnte-
kijänä ja miten toimii työyh-
teisössä”, toteaa Tuhola.

Työnantajat 
rekrytoivat 
verkkopalvelujen 
kautta
Kiireiset työnantajat hake-
vat tänä päivänä yhä useam-
min työntekijöitä verkkopal-
velun kautta, koska järjestel-

mään pääsee mihin vuoro-
kauden aikaan tahansa.

Työnantaja voi hakea CV-
nettipalvelun kautta työvoi-
maa ilman tunnuksia. Sen 
sijaan työtä hakeva tunnis-
tautuu palveluun pankkitun-

nuksin tai henkilösirukortil-
la. Hakemuksen jättäminen 
ei edellytä työnhakijaksi il-
moittautumista TE-toimis-
tossa ja hakemuksen voi 
jättää myös nimettömänä. 
Työnantaja saa silloin kiinni 

työntekijäehdokkaan palve-
lun kautta viestittämällä.

”Sähköiseen verkkopalve-
luun liittyvät tunnisteet ovat 
tätä päivää ja niitä tarvitaan 
tulevaisuudessa muissakin 
arkiasioiden hoidossa kuin 

työnhaussa”, muistuttaa Tu-
hola.

Sirkka Tuhola patistaa lä-
hettämään avoimia työpaik-
kahakemuksia, vaikkei yri-
tyksessä juuri sillä hetkellä 
olisikaan avoimia työpaikko-
ja. Kun yrityksessä myöhem-
min tulee rekrytointitarve, 
työnantajalle on saattanut 
jäädä mieleen aiemmat yh-
teydenotot ja aktiiviselle ha-
kijalle saattaa tulla helpom-
min kutsu haastatteluun.

Vaatimattomuus 
ei kaunista 
työpaikka-
haastattelussa
Vuosien saatossa pitkän lin-
jan kouluttaja, itsekin rekry-
toijana toiminut Sirkka Tu-
hola on nähnyt monenlaista 
haastattelijaa ja työhön pyr-
kijää.

”Työhaastattelun pahim-
mat mokat ovat mielestäni 
se, ettei etukäteen  valmis-
taudu mitenkään haastatte-
luun tai  myöhästyy haastat-
telusta. Lisäksi heikot vuo-
rovaikutus- ja viestintätai-
dot, negatiivinen kehonkieli, 
asennevamma, epäsiisti ole-
mus saattavat estää työpai-
kan saannin”, sanoo Tuhola.

Kynttilän vakan alle pistä-
minen tai turha vaatimatto-
muus ei kaunista työpaikka-
haastattelussa. Tosin liioitte-
luun tai peräti valehteluun ei 
pidä sortua. 

”Oman itsensä markki-
noimisen vaikeus lienee sii-
nä, että harva ihminen tulee 
pohtineeksi omaa osaamis-
taan ja sen esille tuomista 
tekstein ja sanoin.  Luullaan, 
että tosiasioiden esiin nosta-
minen on liiallista itsensä ke-
humista”, tuumii Tuhola.

CV-netti - työntekijän 
ja työnantajan 
kohtaamispaikka
CV-netti on työhallinnon maksuton sähköinen pal-
velu työnhakijoille ja työnantajille. 

CV-netti on avoinna vuorokauden ympäri, eikä 
edellytä työ- ja elinkeinotoimiston asiakkuutta. 

Työnhakija voi tehdä itsensä markkinointikirjeen 
myös nimettömänä.

Cv-nettipalvelusta rekrytoija voi katsella työnteki-
jäehdokkaita itselleen sopivana ajankohtana sekä ot-
taa suoraan yhteyttä työtehtävään sopivaan henki-
löön joko puhelimella tai sähköpostilla.

Hakemuksella pyritään haastatteluun

Työnhaku lisääntyy netin kautta 
 " Työnantaja voi hakea CV-nettipalvelun kautta työvoimaa 

 ilman tunnuksia, työtä hakeva tunnistautuu palveluun 
 pankkitunnuksin tai henkilösirukortilla.

Pankkitunnukset, atk:n perustaidot ja ennakkoluuloton, motivoitunut asen-
ne ovat kouluttaja Sirkka Tuholan mukaan tärkeitä tämän päivän työnhaussa. 

”CV-nettipalvelu kuulostaa tosi hyvältä jutulta, tuumi vilkkaaseen keskuste-
luun yrittäjä Sirpa Mähösen kanssa intoutunut Jussi-Pekka Tuominen.  Työn-
antajanäkökulmilla höystetyt CV-netti-infot työnhakukeskuksessa saavat jat-
koa heti alkuvuodesta.

Sastamalan Te-toimiston 
palvelualan tapahtumaan 
yrittäjänäkökulmaa tuo-
nut Sirpa Mähönen valot-
ti, mihin työnantaja kiinnit-
tää huomiota työpaikkaha-

kemuksessa ja haastatteluti-
lanteessa.

”Hakemuksella pyritään 
oikeastaan ensin haastatte-
luun, jossa työnantaja tu-
tustuu hakijaan tarkemmin 

ja tekee vasta sitten valin-
nan. Haastattelussa yrityk-
seen liittyvät kysymykset 
ovat hyviä ja on kiva tietää, 
mitä kautta tieto työpaikas-
ta tuli”, mainitsee Sastama-

lassa mainostoimisto- ja 
käsityöalan yritystä vetävä 
Mähönen.

Työpaikkahakemukses-
sa mainio aloituslause on 
sellainen, jossa esimerkik-
si kerrotaan mielenkiinnon 
yritystä kohtaan heränneen 
tyylikkäistä nettisivuista tai 
yrityksen hyvä imago ja laa-
dukkaat tuotteet innostivat 
pyrkimään yritykseen töi-
hin.

Mähönen kehottaa nou-
dattamaan hakemuksessa 
ilmoitettuja yhteydenotto-
ohjeita. Jos pyydetään otta-
maan yhteyttä sähköpostil-
la, itsepintaiset soittelut tai 
peräti yritykseen tulla tup-

sahtamiset saattavat kään-
tyä hakijaa vastaan ja herät-
tää työnantajassa ärtymyk-
sen tunteita.

Muutoin Mähönen itse 
henkilökohtaisesti ei ovesta 
sisään ex-temporehakijoista 
pahastu, mutta suurempiin 
yrityksiin on parempi sopia 
tapaamisesta etukäteen.

”Sekä sanallinen ja kir-
jallinen viestintä on tärke-
ää työnhaussa. On pystyt-
tävä vakuuttamaan työnan-
taja siitä, miksi juuri minä 
sovin kyseiseen paikkaan 
ja mitä hyötyä osaamises-
tani on yritykselle”, koros-
taa Mähönen itsensä myy-
misen tärkeyttä.

Eläkeliiton Vammalan yh-
distys valitsi syyskokouk-
sessaan puheenjohtajakseen 
Tarja Arven.

Hallituksen jäseninä jat-
kavat Vilja Rannikko, Hilk-
ka Vastaranta, Lea Suikki, 
Pekka Erkkilä ja Risto Ar-
ve, uusina hallituksen jäse-
ninä ovat Leila Kuljuntaus-
ta ja Anneli Westergren.

Lea Suikki toimii matko-
jen vetäjänä, Anneli Wester-
gren sihteerinä ja Matti Tien-
suu rahastonhoitajana. Toi-
minnantarkastajina jatkavat 
Kaisa Äijälä ja Eino Pusa.

Yhdistys täyttää ensi 
vuonna 40 vuotta, joten sen 
juhlistaminen on vuoden 
suurin ponnistus.

Kerhotoiminta jatkuu en-
tiseen tapaan harrastekerho-
na, tarinatupana, tuolijump-
pana ja laulukerhona.

Muuta toimintaa ovat te-
atterikäynnit, konsertit ja ris-
teilyt. Kesäkuussa tehdään 
Itä-Suomen matka ja syksyl-
lä ohjelmassa on Lomakes-
kus Lehmiranta. Suunnitel-
missa on myös perinteiset ke-
vätkutsut ja kesäpäivän vietto.

Toimintaan kuuluu myös 
vapaaehtoistyö ja vierailut 
vanhainkodeissa, osallistu-
minen naapuriyhdistysten 
ja piirin sekä liiton toimin-
taan. Lisäksi yhdistyksellä 
on edustus vanhusneuvos-
tossa ja se myös kouluttaa 
toimihenkilönsä. 

Kivioja johtaa 
Keikyän kyläseuraa

Säkylä-seuran 
logokilpailu ratkennut

Keikyän kyläseura valit-
si syyskokouksessaan ensi 
vuodelle puheenjohtajak-
si Päivi Kiviojan. Johto-
kunnan jäseninä jatkavat 
Liisa Hämäläinen, Kaari-
na Palonen, Päivi Rahko-
la, Mika Salminen ja Teu-
vo Susi.

Johtokunnan uusiksi jäse-
niksi valittiin Marja Kopa-
lainen, Juha Kursi, Jari Rai-
kunen ja Hanna Siuvo-Järä.
Toiminnantarkastajiksi en-
si vuodelle valittiin Margit 
Helenius ja Eija Lehtimäki. 
Varalle Leena Miika ja Mai-
lis Tiilikka.

Säkylä-seura julisti kevääl-
lä kilpailun, jonka tavoittee-
na oli saada seuralle oma lo-
go. Kilpailu oli avoin kaikil-
le ja jokainen sai tehdä niin 
monta ehdotusta kuin halu-
si. Saapuneista ehdotuksista 
valittiin yleisöäänestykseen 
seitsemän ehdotusta. Kesän 
ajan ehdotukset olivat näky-
villä äänestystä varten Säky-

län kirjastossa ja Säkylä-seu-
ran kotisivuilla. Yleisöäänes-
tyksessä annettiin lähes 140 
ääntä.

Yleisöäänestyksessä eni-
ten ääniä sai porilaisen Pek-
ka Simosen ehdotus, jossa on 
tuulimyllyn silhuetti ja Säky-
lä-seura –teksti. Lopullinen 
logo muokataan kolmen par-
haan ehdotuksen perusteella.

Tarja Arve johtaa 
juhlivaa yhdistystä

Henkilövalintoja 
diabetesyhdistyksessä
Huittisten Seudun Diabe-
tesyhdistyksen syyskokous 
valitsi hallituksen puheen-
johtajaksi Noora Hakalan.

Hallituksen jäseniksi 
valittiin uudelleen Pirk-
ko Harakka, Sinikka Sa-

toranta, Paavo Nurmi-
nen ja Unto Rekola. Uu-
tena hallitukseen valittiin 
Terttu Teini ja Antti Ra-
hola. Tilintarkastajiksi va-
littiin Maija Mattila ja Er-
ja Kiiski.

Varaavan tulisijan 
liika lämmitys on 
tulipaloriski
Lämpöä varaavaa tulisijaa 
ei saa lämmittää liikaa. Tu-
lisijan kertalämmittämiseen 
riittää yleensä 1–2 pesällisen 
polttaminen. 

Liiallinen lämmittäminen 
kuumentaa itse tulisijaa lii-
kaa. Samalla savukaasujen 
lämpötila kohoaa, jolloin se 
saattaa vaurioittaa liitinhor-
mia ja itse savuhormia. Täl-
löin hormi ja itse tulisijakin 
saattavat halkeilla ja vauri-
oitua. 

Halkeamien kautta kipi-
nät pääsevät rakenteisiin. 
Näin tulipalon vaara on il-
meinen.

Pitkään käyttämättömänä 
olleen tulisijan ensimmäi-
siin lämmityksiin riittää pie-
ni tuli. 

Kylmät hormit halkeavat 
helposti äkillisestä kovas-
ta lämmittämisestä. Väärin 
ja liikaa lämmittäminen voi 
rikkoa tulisijan ja hormit.

Tulisija tuo lisälämpöä ja 
saattaa olla myös tunnelman 
luoja. 

Tulisijojen lämmittämi-
nen edellyttää kuitenkin 
tietoa ja osaamista. Nuo-
hous tai jo pelkästään tuh-
kan poisto saattavat unoh-
tua, tai tulisijassa poltetaan 
roskia tai muuta hormit no-
keavaa.

Tulisijoja käytettäessä 
vastaan tulee myös muita 
riskejä. 

Tulisijan edustalla ei saa 
säilyttää mitään syttyvää. 
Hormipellit voi sulkea vasta, 
kun kaikki liekit ovat sam-
muneet. 

Tuhkan kanssa saa myös 
olla tarkkana. Tuhkat tulee 
poistaa tulisijasta säännölli-
sesti. Tuhka saattaa kuiten-
kin säilyä polttavan kuuma-
na pitkäänkin, ja sitä tulee 
säilyttää vain tulenkestäväs-
sä, jalallisessa astiassa.
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Villa Royal teetti historialliset puvut
 ! Pukuja suunniteltiin monia viikkoja ja 

 valmistettiin mestarin käsityönä useita kuukausia
 "Marianna Langenoja

Yhteensä noin 50 metriä 
kangasta, valaan luuta, jalo-
kiviä ja kultaa, sitä kaikkea 
kuuluu mouhijärveläisen 
kulttuurimatkailukohde Vil-
la Royalin yrittäjien vastaval-
mistuneisiin pukuihin. Yrit-
täjä Markku Ellala ja hänen 
vaimonsa Sirpa Ellala puke-
vat historialliset puvut ylleen 
aina esittely- ja iltatilaisuuk-
sissa. Isännän puku on luotu 
Ranskan ja Navarran kunin-
gas Ludwig XIV:n vaatetuk-
sen pohjalta ja Sirpan mek-
ko on toteutettu Ranskan ku-
ningatar Marie-Antoinetten 
tyylille uskollisena.

Markku Ellalan mukaan 
historiallisille puvuille oli 

tarvetta, sillä isännän vanha 
puku edusti vain rokokoo-
tyyliä, vaikka Villa Royalissa 
on myös barokki-henkeen 
sisustettu tila. Isännän uusin 
puku sijoittuu 1600-1700 lu-
kujen vaihteisiin, joten se so-
veltuu sekä barokin että ro-
kokoon aikakauteen. Sirpal-
la oli aiemmin ongelma pu-
vustuksen suhteen, sillä hän 
ei omistanut yhtäkään histo-
riallista vaatetta. Nyt hänen 
mekkonsa hulmuaa 1700-lu-
vun loppupuolen rokokoo-
hengessä.

Kankaita neljästä 
eri maasta
Pukujen suunnittelu ja val-
mistus ei ollutkaan mikään 

pikku prosessi. Markku El-
lalla suunnitteli puvut yh-
dessä antiikkipukuihin eri-
koistuneen pukumesta-

ri Pirttikosken kanssa. 
Suunnittelu kesti muuta-
mien viikkojen ajan. Lisäk-
si Pirttikoski valmisti pu-

kuja käsityönä useamman 
kuukauden ajan. Kankai-
den hankinta ei sekään ol-
lut pieni prosessi. Puvun 

pääkankaan, sinisen kulta-
prokadein kirjaillun silkki-
samettikankaan Ellala löysi 
jo ennen Villa Royalin pe-

rustamista Pariisista. Silk-
kisen liivikankaan isäntä toi 
Arabiemiraateilta ja viitan 
sisäpinnan kärpännahka-
jäljitelmä on hankinta Sak-
san matkalta. Lisäksi Sirpan 
mekko sisältää aitoa valaan 
luuta. Emännän asusteisiin 
kuuluu myös Assuanista 
hankittu antiikkikäsikoru, 
joka on koristeltu jalokivin. 
Muut yksityiskohdat ja kan-
kaat on löytynyt Suomesta. 

Vuonna 2012 Villa Ro-
yalissa järjestettävään Egyp-
tin Aarteet –näyttelyyn Ella-
lan on tarkoitus teettää uu-
det puvut sekä yrittäjille että 
muullekin henkilökunnalle. 
Puvut tulevat olemaan Tu-
tankhamonin käyttämien 
vaatteiden kaltaiset.

”Sinisen kultaprokadein kirjaillun 
silkki sametti kankaan Ellala löysi 

Pariisista

Markku Ellalan puvussa on 25 metriä kangasta. Puku on suunni-
teltu soveltumaan Villa Royalin barokki- ja rokoosaleihin. 

Sirpa Ellalan rokokoo-mekossa on käytetty aitoa valaan luuta. 
Pukua ei saa itse puettua päälle, vaan jonkun täytyy auttaa vaa-
tettamisessa. 

Matematiikkanerot palkittiin Kiikassa
 "Marianna Langenoja

Vammalan Seudun Osuus-
pankki palkitsi tänäkin 
vuonna kaikki Äetsän kou-
lulta valtakunnalliseen mate-
matiikkakilpailuun osallistu-
neet. Koulun kolme parhai-
ten suoriutunutta palkittiin 
yllätysjoululahjalla sekä 80 
ja 50 euron stipendeillä.

Äetsän koulusta voiton 
vei tänä vuonna 9C-luokan 
Sakari Mäkinen 25 pisteel-
lä. Hän osallistui matema-
tiikkakilpailuun jo toistami-
seen. Viime vuonna Sakari 
pärjäsi erinomaisesti yhdek-
säsluokkalaisille suunnatus-
sa kisassa sijoittuen toisek-
si, vaikka oli itse vasta kah-
deksannella. Tänäkin vuon-

na kisassa oli mukana myös 
kahdeksasluokkalaisia. Esi-
merkiksi Lauri Seppä osal-
listui kisaan ja sijoittui ho-
pealle 20 pisteellä. Hänen 
kanssaan toisen sijan jakoi 
9A-luokan Viivi Siuko. 

Kolmen parhaan kärki 
sanoo, että matematiikka on 
kiinnostava aine, tai ei aina-
kaan ole siitä karseimmasta 
päästä. Opettaja kertoo Sa-
karin laskevan matematii-
kankirjoista kaikki laskut, ja 
Viivi pähkäilee luokasta no-
peimmin tuloksen kiperiin 
tehtäviin. Lauri Sepälläkin 
on luontaista matematiikka-
päätä, sillä hän myöntää löy-
tävänsä itsensä usein laskes-
kelemasta kaikkea turhan-
päiväistä.

Valtakunnallisen matematiikkakisan Kiikan koulun parhaimmisto palkittiin 
Vammalan Seudun Osuuspankin toimesta stipendeillä. Lauri Seppä ja Viivi 
Siuko jakoivat toisen sijan. Sakari Mäkinen sijoittui ensimmäiseksi. 

Muusikko-laulaja 
Juha Simola 
Belairin kyydissä 
perjantaina
 "Aulikki Lehtinen

Vanhaa sukutilaansa Pöy-
tyällä hoitava Juha Simola 
saa ruusut kukkimaan har-
monikan soiton ja laulun 
lomassa. Kotipihassa kuk-
kivat kesäisin erilaiset ruu-
sulajikkeet mm. kartano-, 
tertin- ja juhannusruusut. 
Ruusujen kasvatus on yksi 
mielenkiintoinen harrastus 
pyöräilyn, hiihdon ja sie-
nestyksen lisäksi. Juha tie-
tää, että oikean äänenkäy-
tön lisäksi laulamiseen tar-
vitaan erinomainen fysiik-
ka ja myös runsaasti lepoa. 

Harmonikan 
soitolla musiikin 
maailmaan
Harmonikan soiton ja mu-
siikkiopiskelun Juha aloit-
ti pikku poikana käymällä 
kerran viikossa Helsingissä 
Lasse Pihlajamaan Harmo-
nikkakoulussa Lippo Lopo-
sen oppilaana. Opinnot jat-
kuivat myöhemmin Turus-
sa Keijo Lounan oppilaana. 
Soiton opiskelu tuotti tu-
losta 16-vuotiaana hän oli 
Varsinais-Suomen Harmo-
nikkakilpailussa kolmas, 
17-v. hän pokkasi ensim-
mäisen palkinnon – kuten 
myös 18-vuotiaana. Vuo-
sina -82 ja –83 Juha edus-
ti Loimaan Ammattikou-
lua Suomen ammattikou-
lujen välisissä kilpailuissa 
ja voitti harmonikansoi-
ton mestaruudet molempi-
na vuosina. 

Vuonna  -85 Juha perus-
ti oman tanssiorkesterin.

Laulu alkoi 
kiinnostaa
Laulu alkoi myös kiinnos-
taa nuorta miestä ja niinpä 
hän liittyi ensin kirkkokuo-
roon ja sen jälkeen opiske-
lemaan laulua Turun Seu-
dun Musiikkiopistoon Ulla 
Ståhl-Grapesin oppilaaksi. 
Tämän jälkeen laulunopet-
tajina ovat myös toimineet 

oopperalaulajat  Tamara 
Lund ja Heikki Toivanen.

Laulumenestystä on tul-
lut mm. tangomarkkinoil-
ta -01 kymmenen parhaan 
joukossa. Toivo Kärki –lau-
lukilpailun voitto -03 ja sa-
mana vuonna Kotkan Me-
rimieslaulukilpailussa 2. si-
ja. Olavi Virta –kisan 3. sija 
-05 ja edellisenä vuonnakin 
! nalistien joukossa.  

Rakastutaan 
–levytys - 
”Sai miehen 
syttymään”
Juhan ainoa levytys on 
”Rakastutaan” –pitkäsoit-
to, joka ilmestyi v. -03 ja se 
olikin hänen pitkäaikaisen 
unelmansa täyttymys. ”Saat 
miehen syttymään” on soi-
nut useasti myös Radio 
Mantassa kuten myös ”Rio 
satumainen”. Tämän lisäksi 
häneltä on ilmestynyt kak-
si kahden kappaleen cd:tä. 

Idoleikseen Juha mainit-
see Olavi Virran, Reijo Tai-
paleen, Eino Grönin,  Las-
se Pihlajamaan, Esko Kö-
nösen, Laila Kinnusen ja  
Tamara Lundin.  Juha vetää 
Aurassa kerran viikossa ko-
koontuvia Auranmaan Rii-
hihanureita ja on mukana 
Turun Soitannollinen ker-
hossa vpj:na ja hallitukses-
sa.  Kerho järjestää mm. 
vuosittain katutanssit Lil-
jan patsaalla Turussa, yh-
teislaulutilaisuuksia Brink-
kalassa ja vuosittaiset Var-
sinais-Suomen Harmonik-
kakilpailut. 

Keikkoja hän tekee 
oman yhtyeensä kans-
sa erikokoisilla kokoonpa-
noilla tai vaikkapa vaan it-
seään hanurilla säestäen ti-
laisuuksista riippuen. 

Juhan ajatuksia ja mu-
siikkia kuullaan Radio 
Mantan Belairin penkillä 
ohjelmassa perjantai-ilta-
na kello 20-21 sekä uusin-
tana sunnuntaina 12.12.-
10 kello 15-16.

Juha Simola vierailee Belairin penkillä perjantaina.
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 !Pirjo Toikkanen

Joulukuussa otetaan käyt-
töön juuresten koko kir-
jo. Joulupöytien ikisuosikit 
porkkana ja lanttu ovat saa-
neet rinnalleen myös puna-
juuren lämpimänä ruokana. 
Palsternakka on nousussa, 
samoin myös nauris, juuri-
selleri, maa-artisokka ja jo-
pa mustajuuri ja piparjuu-
ri kiinnostavat. Juureksissa 
yhdistyvät hyvä maku ja ra-
vintoarvo, ekologisuus, hyvä 
saatavuus ja edullinen hinta.

Juuresten kulutusluvut 
ovat hienoisessa kasvussa 
kaiken aikaa, mutta joulu-
kausi muodostaa selkeän pii-
kin, jopa neljänneksen ko-
ko vuoden kulutuksesta. Ta-
saisesti koko vuodelle jaettu-
na juuresten kulutusluku on 
kuitenkin vain neljänneski-
lon verran viikossa henkeä 
kohden. Koko laajan juures-
suvun käytön lisäämisessä on 
reilusti varaa siinäkin mieles-
sä, että kasvisten kokonais-
kulutuksesta!juurekset edus-
tavat noin viidennestä.

Kuumat 
juuresruoat
Yhä useampi arvostaa joulun 
juhlakauden ruoissa laatua ja 
makua enemmän kuin mää-
rää. Sesongin juureksia halu-
taan maistella uudenlaisin ja 
raikkain tavoin. Se mitä teh-
dään, tehdään rakkaudella ja 

hyvistä aineksista. Juuresten 
omat, lämpimät maut hou-
kutellaan esiin yksinkertai-
silla tavoilla, uunissa paah-
taen, soseuttaen tai kiusaus-
tyyppisinä uuniruokina.

Juureslohkojen paahta-
minen uunissa jatkaa suo-
siotaan. Öljytilkassa pyö-
räytetyt, suolalla, pippurilla 
ja hunajalla maustetut sekä 
tuoreella timjamilla tai ros-
mariinilla ryyditetyt puna-
juurilohkot, paloitellut pals-
ternakat ja porkkanat ovat 
salonkikelpoista tarjotta-
vaa. Paahdetulla, puserre-
tulla valkosipulilla maustet-
tu ranskankerma sopii kas-
tikkeeksi. Juureksia kannat-
taa! kypsentää ennakkoon 
kutakin juuresta erikseen ja 
kuumentaa pöytään kerralla 
tarvittava määrä.

Perinteiset laatikkoruoat 
ovat saaneet vaihtoehdokseen 
juurespyreet. Juurekset!keite-
tään ja soseutetaan kukin laji 
erikseen.!Pyreet ohennetaan 
tilkalla kermaa ja mauste-
taan: palsternakalle muskot-
tia, lantulle ja sellerille inki-
vääriä, punajuurelle mauste-
pippuria ja porkkanalle ka-
nelia tai värin tehostamiseksi 
kurkumaa. Piparkakkumaus-
teiden sijaan tuoreyrteistä voi 
valita juureksille hyviä maku-
pareja. Klassisia yhdistelmiä 
ovat porkkana ja rakuuna, 
punajuuri ja timjami, lant-
tu ja persilja, palsternakka ja 
kirveli.

Marinoidut 
juurekset
Joulunajan! kylmänä juu-
resruokana!on vakiinnutta-
nut paikkansa rosolli. Rosol-
li on hyvää, mutta eri tavoin 
marinoidut juuresviipaleet, 
suikaleet ja raasteet tuo-
vat vaihtelua. Ennen mari-
nointia juurekset kypsenne-
tään ja jäähdytetään. Viini-
etikka tai sitruuna tuo mari-
nadiin hapokkuutta. Öljynä 
voi käyttää tavallisten rypsi- 
ja oliiviöljyjen sijaan juhlan 
kunniaksi erikoisöljyjä, esi-
merkiksi pähkinä- tai tryf-
feliöljyä. Makeutta saa hu-
najasta ja mausteeksi sopi-
vat suolan ja pippurin lisäksi 
roseepippuri, tuoreet yrtit ja 
esimerkiksi kaunis ja aromi-
kas tähtianis.
 

Punajuuri-vuohen-
juustopaistos
noin 750 g (tuoreita) 
 punajuuria
0,5 dl hienonnettuja 
 tuoreyrttejä: timjamia, 
 rosmariinia, basilikaa
2 pientä, hapokasta omenaa
1 sipuli
1 valkosipulinkynsi
150 - 200 g vuohenjuustoa 
 (pehmeää chevreä)
2 dl ruokakermaa
suolaa, mustapippuria
Vuoan voiteluun: 
 pullomargariinia

 " Kuori punajuuret, halkai-
se!ja leikkaa melko ohuik-
si viipaleiksi. Poista ome-
nista siemenkodat, puo-
lita ja leikkaa viipaleiksi. 
Kuori ja hienonna sipulit. 
Viipaloi juusto, ellei se ole 
valmiiksi viipaloitua.
 " Voitele laakea uunivuo-
ka ja lado pohjalle ker-
ros punajuuriviipalei-
ta eli noin puolet puna-
juurista. Ripottele päälle 
yrtit, lisää omenaviipa-
leet ja hienonnettu sipu-
li. Murenna vuohenjuus-
to päälle tasaiseksi ker-
rokseksi. Lisää pinnalle 
loput punajuuriviipaleet 
limittäin.
 " Rouhaise kermaan suolaa 
ja pippuria ja kaada ker-
ma vuokaan tasaisesti.
 " Ripottele pinnalle ohut 
kerros juustoraastetta.
 " Kypsennä 200-asteisessa 
uunissa tunnin ajan. Tar-
kista punajuurten kyp-
syys ja jatka tarvittaes-
sa kypsentämistä 175 as-
teessa noin 15 min.

Vinkki: Voit hyvin vaihtaa 
vuohenjuuston sinihome-
juustoon.

Pirjon 
tuplamarinoitu 
possunfi lee
1 porsaan sisä" lee 
 (noin 600 g)
Marinadiin 1:
1 tl suolaa
mustapippuria
2 rkl rypsiöljyä
2 rkl sitruunamehua
1 rkl hunajaa
1 rkl sinappia
2 rkl tuoretta, hienonnettua 
 basilikaa
1 rkl tuoretta, hienonnettua 
 timjamia
Marinadiin 2:
2 rkl sitruunamehua
0,5 dl rypsiöljyä
2 rkl vettä
2 rkl tuoretta, hienonnettua 
 persiljaa
2 rkl tuoretta, hienonnettua 
 basilikaa

 " Puhdista fileestä mah-
dolliset pintarasvat. Se-
koita ensimmäisen mari-
nadin ainekset keskenään 
ja kaada seos tukevaan 
muovipussiin. Lisää pus-
siin myös sisäfilee, sul-
je pussi ja puristele niin, 
että marinadi hyvin peit-
tää lihan.
 " Anna marinoitua jääkaa-
pissa muutaman tunnin 
ajan. Siirrä liha sopivaan 
uunivuokaan, valuta ma-
rinadi päälle ja kypsen-
nä 200-asteisessa uunissa 
puolen tunnin ajan.
 " Kääri paistettu " lee koko-
naisena folioon, anna ve-
täytyä ja siirrä jääkaap-
piin jäähtymään.
 " Leikkaa kylmä liha ohuik-
si viipaleiksi ja siirrä vii-
paleet limittäin tarjoi-
luvadille. Sekoita toisen 
marinadin ainekset kes-

kenään ja valele seos li-
haviipaleille kauttaaltaan.
 " Voit tarjota ruoan he-
ti tai säilyttää jääkaapissa 
muutaman päivän ajan.

Vinkki: Kesällä " leen voit 
kypsentää!grillissä siten, et-
tä paahdat " leetä ensin noin 
10 minuuttia kuumassa gril-
lissä käännellen. Jatka sitten 
miedolla lämmöllä 20 mi-
nuuttia ja kääri kypsä " lee 
folioon vetäytymään ja jääh-
tymään.

Peruna-
palsternakkapyree
4 perunaa
2 palsternakka
4 dl vettä
0,5 tl suolaa
0,25 tl valkopippuria
ripaus muskottipähkinää
0,5 dl kermaa

 " Kuori perunat ja palster-
nakat ja leikkaa tasako-
koisiksi paloiksi. Kypsen-
nä suolalla maustetussa 
vedessä. Soseuta tasaisek-
si sauvasekoittimella ja 
mausta pippurilla, mus-
kotilla ja tilkalla kermaa.

Vinkki: Muskotin sijaan voit 
kokeilla mausteeksi ripauk-
sen vaniljasokeria.

Joulun juuresleipä
3 dl vettä
25 g tuorehiivaa 
 (eli puoli pakettia)
1 tl suolaa
1 rkl aniksensiemeniä
0,5 dl siirappia
200 g lanttusosetta
2 dl ruisjauhoja
noin 6 dl vehnäjauhoja 
 (korvaa puolet tai 
 ainakin kolmannes 
 hiivaleipäjauhoilla)
0,5 dl pullomargariinia
Pinnalle:
1 kevyesti vatkattu muna
auringonkukan-, pellavan-, 
unikon- tai seesaminsie-
meniä

 " Jos valmistat lanttusoseen 
itse, kuori ja paloittele pa-
la lanttua ja keitä vähässä 
vedessä kypsäksi. Valuta 
ja soseuta. Voit hankkia 
lanttusoseen myös val-
miina.
 " Lämmitä vesi käden-
lämpöiseksi ja murenna 
joukkoon hiiva. Murskaa 

aniksensiemenet huhma-
reessa. Mittaa hiiva-nes-
teseokseen suola ja maus-
te ja sekoita, kunnes hiiva 
liukenee.
 " Lisää siirappi ja lanttus-
ose. Sekoita taikinapoh-
jaan ruisjauhot ja alusta 
taikina sitten vehnäjau-
hoilla ja hiivaleipäjauhoil-
la. Lisää loppuvaiheessa 
pullomargariini.
 " Anna taikinan koho-
ta puolisen tuntia. Nosta 
taikina jauhotetulle pöy-
dälle, vaivaa ja taputte-
le litteäksi. Nosta taikina 
leivinpaperilla vuoratul-
le uunipannulle ja taput-
tele tasaiseksi jauhotetuin 
käsin.
 " Anna taikinan kohota 
noin 15 minuuttia liinal-
la peitettynä, voitele pin-
ta munalla ja jaa se sitten 
taikinapyörän avulla tasa-
kokoisiksi paloiksi. Ripo-
ta päälle siemeniä.
 " Paista  pannuleipää 
200-asteisessa uunissa 
noin 20 minuuttia.

Vinkki: Lanttusoseen sijaan 
voit käyttää valmista pork-
kana- tai juuressosetta.

Juureslastut
2 palsternakkaa
3 porkkanaa
2 punajuurta (tai lanttua tai 
 naurista)
noin 0,5 dl rypsiöljyä
suolaa

 " Kuori juurekset ja leikkaa 
kaikki ohuiksi lastuiksi 
mieluiten sähköisellä esi-
merkiksi monitoimiko-
neen vihannesleikkuril-
la. Voit kokeilla myös ns. 
mandoliinia tai pieneen 
määrään terävää juusto-
höylää.
 " Taputtele juuresviipaleet 
kuiviksi talouspaperin 
avulla. Palsternakka so-
pii hyvin kuivattavaksi, 
koska sen kuiva-ainepi-
toisuus on suuri. Taputte-
le punajuurta huolellises-
ti, koska se on hyvin me-
hukas.
 " Nosta ohuet juuresviipa-
leet kukin juures erikseen 
kulhoihin ja valuta jouk-
koon tilkka öljyä. Käänte-
le, jotta öljy sekoittuu ta-
saisesti.

 " Levitä juureslastut leivin-
paperoiduille pelleille niin, 
että viipaleita ei ole pääl-
lekkäin. Kiertoilmauuniin 
voit laittaa samalla kertaa 
useamman pellillisen ja ta-
valliseen vastusuuniin pel-
lin kerrallaan.
 " Paista juuresviipalei-
ta 225-asteisessa uunis-
sa, kunnes reunat hieman 
käpristyvät ja ruskistu-
vat. Palsternakka kuivuu 
nopeimmin, noin 10 mi-
nuutissa, porkkana vie 
hiukan enemmän, mut-
ta viipaleen kokokin vai-
kuttaa aikaan. Punajuuri 
vaatii ainakin 15 minuut-
tia aikaa.
 " Uunista ottamisen jälkeen 
mausta lastut ripauksel-
la suolaa ja anna niiden 
kuivua vielä huoneenläm-
mössä ainakin vuorokau-
den ajan leivinpapereiden 
päälle levitettyinä.
 " Siirrä lastut mieluiten pa-
peripusseihin ja tarjoa 
sellaisinaan napostelta-
viksi.

Samettinen 
valkosipulidippi
2 kookasta valkosipulia tai 
 3 pienempää
3!rkl rypsiöljyä
1 dl kevytkermaviiliä tai 
 ranskankermaa
suolaa

 " Pane! kokonaiset, kuori-
mattomat valkosipulit öl-
jyllä voideltuun vuokaan 
ja pyöräytä öljyä myös 
valkosipuleihin. Kypsen-
nä 200-asteisessa uunissa 
30-40 minuuttia.
 " Kuori kypsät valkosipulit. 
Kuoret irtoavat helposti 
kypsistä sipuleista. Myös 
maku on muuttunut mie-
dommaksi ja aromaatti-
semmaksi.
 " Hienonna pehmeät val-
kosipulinkynnet öljyn 
kanssa sauvasekoittimel-
la tai monitoimikoneen 
teholeikkurilla. Lisää suo-
laa ja kermaviili tai rans-
kankerma.
 " Kukin ruokailija voi kas-
taa juureslastuja sametti-
sessa dipissä.

Ohjeet: Kotimaiset Kasvik-
set ry.

Juurevasti joulukauteen
 # Juuresten omat, lämpimät maut houkutellaan esiin 

 yksinkertaisilla tavoilla: uunissa paahtaen, soseuttaen tai 
 kiusaustyyppisinä uuniruokina.

Joulukautenakin lautasmallin mukaan: Punajuuri-vuohenjuustopaistos, Pir-
jon tuplamarinoitu possunfi lee, peruna-palsternakkapyree, joulun juureslei-
pä ja lähiomenat.

Laatikon sisällä lanttu, punajuuria, porkkanoita, palsternakkoja, nauriita, re-
tikka, juurisellereitä, raitajuuri, retiisejä, juuripersiljoita ja keltajuuri sekä 
pöydällä maa-artisokkaa, piparjuurta ja mustajuurta.
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Hämeen Pesäpallo 
palkitsi parhaitaan

 ! Pesistoiminta alkoi Sastamalassakin 
 vuosien hiljaiselon jälkeen.
Hämeen Pesäpallon alueel-
la historiaan jäänyt kesä oli 
muistamisen arvoinen. Uu-
sia seuroja saatiin toimin-
taan kolme kappaletta kun 
Sastamalassa, Toijalassa ja 
Nokialla aloitettiin toimin-
ta uudelleen vuosien hiljais-
elon jälkeen. Harrastepelaa-
jia Hämeen alueella oli to-
sitoimissa jälleen kunnioi-
tettava määrä, lähes tuhat. 
Lisäksi lasten pesiskoulut 
kehittyivät sekä määrällises-
ti että laadullisesti huomat-
tavasti, pesiskoululaisia oli 

vuoteen 2009 verrattuna lä-
hes kolminkertainen määrä.

 Ei sovi myöskään unoh-
taa Miljoona Koppia-kisaa 
jonka aikana Hämeen alu-
eella yli 3000 lasta kopitte-
li neljän päivän aikana lähes 
kolme miljoonaa koppia.

Pesäpalloliiton sarjoissa 
pelanneet joukkueet pärjäsi-
vät hienosti, siitä esimerkki-
nä mm. Ruoveden Pirkkojen 
E-tyttöjoukkueen kultamita-
li valtakunnallisella Tenava-
leirillä. Hämeen pesäpallo 
arvosti tämän mitalin ”Vuo-

den Pesisteko”-palkinnon 
arvoiseksi.

Vuoden tyttöpelaaja-
na palkittiin Hämeenky-
rön Räpsän Jutta Hautamä-
ki. Jutta pelasi kesällä 2010 
sekä B-tyttöjen superia että 
naisten ykköspesistä, täyttä-
en paikkansa molemmissa 
joukkueissa mainiolla taval-
la. Alueen parhaana poika-
pelaaja palkittiin Ruoveden 
Pirkkojen Santeri Rouhi-
ainen. Tämä vasta C-ikäi-
nen juniori palkittiin men-
neellä kaudella myös oman 

seuransa vuoden poikape-
laajana. 

Vuoden 2010 naispelaa-
ja Hämeen alueella on Hä-
meenkyrön Räpsän Nina 
Taipale. Tämä mahtavan pe-
linlukutaidon, kovan lyön-
nin ja jäätävän heittokäden 
omaava peluri ratkaisi tiu-
kat paikat omalle joukkueel-
leen ja näytti näin esimerk-
kiä myös joukkueen muka-
na olleille nuorille pelaajille. 
Vuoden miespelaaja löytyi 
tällä kertaa Manse PP:n ri-
veistä. Hän on Pekka Saukko. 
Pekka oli menneellä kaudel-
la joukkueen johtava pelaa-
ja niin ulkona kuin sisällä-
kin ja asetti omalla tekemi-
sellään korkean riman myös 
muille. Kaudelle 2011 Sauk-
ko siirtyy Turku-Pesiksen 
naisten Superpesis joukku-
een valmennustiimiin. 

Vuoden Nuorisotuomari-
na Hämeen Pesäpallo palkit-
si Aaro Svansjön Hämeen-
kyröstä. Aaro vihelsi kesäl-
lä monipuolisesti sekä sarja-
pelejä että harrasteotteluita. 
Siihen kun lisätään vielä-
ansiokas toiminta pesätuo-
marina superpesis- ja yk-
köspesisotteluissa, otteluita 
on kertynyt tänäkin kesänä 
useita kymmeniä. Vuoden 
Tuomarina kunnostautui 
Jouni Laitinen Ylöjärveltä. 
Nuoresta iästään huolimatta 
Jouni on ehtinyt tekemään 
jo mittavan uran pesäpallo-
tuomarina. Ura jatkuu edel-
leen A-tasolla sekä tietenkin 
talkoohommissa harrastepe-
siksessä. 

Luja HT voitti 
Sisu-Kiekon 
murskaluvuin

 "Jaromir

Luja HT:n pelit Suomi-sar-
jan karsintasarjassa jatkuivat 
lauantai-iltana. Vastustajak-
si saapui 2-divarista sarjaan 
noussut Urjalan Sisu-Kiek-
ko,  joka edellisviikonlop-
puna voitti Karhu HT:n Po-
rissa.

Lujan lähtökohdat otte-
luun olivat vaihteeksi hie-
man valoisammat, kun lä-
hes kaikki pelaajat olivat pe-
likuntoisia. 

Edellisviikonlopun ava-
usottelun menettäminen 
ottelun loppuminuuteilla 
Karhu HT:lle ja sunnuntai-
nen 7-1 tappio FPS:lle Fors-
sassa erittäin vajaamiehisel-

lä joukkueella ei ollut aivan 
toivottu alku uudelle sarjal-
le. 

Kaksi viimeistä 
erää yhden pään 
pelaamista
Luja otti ohjakset haltuunsa 
heti ottelun alusta alkaen. 

Valmennuskaksikko Ari-
Pekka Mäkelä ja Mika Wes-
terberg olivat viikon aikana 
uusineet kentälliset ja alun 
hetken – tosi lyhyen sellai-
sen, tarkkailun jälkeen alkoi 
tapahtua. 

Ottelu ei ollut vanhennut 
kahta minuuttiakaan, kun 
Esa Väisänen vei kiekon oi-
kealta sisään, pyörähti ja va-

pautti syötöllään vasemmas-
ta laidasta sisään viilettäneen 
Jarkko Ekbergin. Sisu-Kie-
kon maalivahti torjui ensim-
mäisen laukauksen, mutta ei 
enää Turkka Hirvinevan re-
bound-kiekkoa. 

Peli jatkui Lujan painos-
tuksella. Kun Esa Väisänen 
kaksi minuuttia ennen en-
simmäisen erän loppua va-
pautti samankaltaisen tilan-
teen seurauksena Jarkko Ek-
bergin,  ei hän enää antanut 
maalivahdille yhtään vaihto-
ehtoa. 

Tulinen lyöntilaukaus up-
posi vasemman tolpan vie-
reen vieden Lujan jo 4-0 joh-
toon.

Ottelun kaksi viimeistä 
erää muistuttivat jääkiekkoa 
vain puitteiltaan. 

Peli painottui täysin Lu-
jan hyökkäyspäähän ja 
vaikka Sisu-Kiekko tekikin 
ottelussa kaksi maalia, oli 
peli täydellistä Lujan hal-
lintaa. 

Ottelu päättyi lopulta 
lukemiin 11 – 2 (4-0, 4-1, 
3-1). 

Sisu-Kiekko 
väärässä sarjassa
Sisu-Kiekko ei koko otte-
lun aikana päässyt peliin 
mukaan ja kun joukkueen 
pelaajat olivat jo ensim-
mäisen erän lopulla niin 
väsyneitä, että he yrittivät 
kaksin käsin roikkua luja-
laisissa kiinni. 

Paikalle saapuneet Sisu-
Kiekon kannattajat  vaati-
vat tuomareita antamaan 
jäähyjä lujalaisille tilanteis-
ta, joissa urjalalaiset kaatui-
livat puhtaasti väsymykses-
tä ja tulivat taklatuiksi ai-
van puhtaasti. Mutta edes  
ottelun tuominneet porilai-
set SM-liiga-tuomarit Antti 
Boman ja Esa Laitanen eivät 
voi antaa jäähyjä sillä perus-
teella, että vastustaja on liian 
hyvä. Tasoero joukkueilla oli 
suuri ja niin pitääkin olla. 

Kakkos-divisioonan Län-
sirannikon lohkon kolmos-
sijalta on pitkä matka siihen 
luistelutempoon ja taitota-
soon, johon Luja HT on tot-
tunut Suomi-sarjaa pelates-
saan. 

Lujan ongelmana on edel-
leen, että suoritusten taso 
riippuu suuresti siitä, kuinka 
monta pelaajaa saadaan luis-
timille. Joukkueen rosteri on 
kapea ja otteluiden voitta-
minen riippuu liian paljon 
joukkueen tiettyjen pelaaji-
en onnistumista ja mukana-
olosta. 

Kuluva viikonloppu näyt-
tää, sarjan muiden joukkuei-
den tason, kun Nokia kohtaa 
Keuruun ja Vaasa Forssan. 
Lujan seuraava vastustaja on 
Alavuden PalloVeikot ensi 
lauantaina Huittisissa. Luja HT:n pelaajat olivat liian liukkaita kiinniotettavia Usikin palaajille. Ku-

va: Kata Sivunen.

”Tasoero 
joukkueilla oli 

suuri.

TOYOTA-MYYNTI, VAIHTOAUTOT
Henry Santaoja 044 560 1254
Olli Tuominen 044 560 1264

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

AVOINNA ARK. 9-17, LA 10-14, SU 11-15

SHOKKIHYVITYS
Maksamme

VÄHINTÄÄN 2000 !
HYVITYKSEN KATSASTETUSTA PIHAAMME AJETUSTA

AUTOSTASI VAIHDOSSA 

kaikkiin yli 6000 ! vaihtoautoihin
AUTOSI RIITTÄÄ RAHOITUKSEN

KÄSIRAHAKSI 
EDELLYTTÄÄ LUOTTOPÄÄTÖSTÄ

Tarjous voimassa 31.12.2010 asti, ei voida yhdistää muihin tarjouksiin

Renault Laguna Break
1,8 16V Expression 
199t -03 6.500

Chrysler Voyager 3,3 
V6 A4 SE 5h 
179t -98 6.900

Toyota Avensis 1,8 
Luna Wagon 
232t -00 6.950

Peugeot 307 SW 1,6 
7p a/c 
168t -02 7.900

Toyota Avensis 1,8 
Terra Wagon a/c 
242t -00 7.900

Citroen Berlingo 1,4i 
Van 600 
58t -06 8.950

Citroen Berlingo 1,6i 
16v Multispace a/c 
156t -05 8.950

Ford Focus 1,6 TDCi 
90hv Trend Wagon 
229t -05 8.950

Fiat Punto 60 Dyna-
mic 3D 
35t -08 9.350

Volkswagen Golf 1,4 
Firstline 5d a/c 
94t -02 9.500

Alfa Romeo 156 2,0 
JTS 4d 
132t -04 9.900

Toyota Corolla 1,6 
VVT-i Linea Sol 4ov 
112t -02 9.950

Mazda 6 Sport 
Wagon 2,0 Elegance 
5d 141t -02 10.950

Toyota Yaris 1,3 VVT-i 
Terra 3ov A/C 
125t -06 10.950

Citroen C4 1,6 16v 
Exclusive Berline a/c 
94t -06 11.500

Citroen C5 2,0i 16v 
SX Berline AT 
62t -04 11.500

Nissan Primera 1,6 
Visia Traveller 
129t -06 11.500

Seat Leon 1,6 
Reference 
164t -07 11.900

Toyota Corolla 1,6 
VVT-i Sol 5ov Wagon 
141t -04 11.900

Opel Astra Wagon 1,8 
Ecotec Enjoy AT 
134t -05 11.950

Volkswagen Polo 
Trendline 1,4 59 kW 
2d 52t -07 12.900

BMW 316 iA 1,8 
Valvetronic 4d a/c 
120t -03 12.950

Toyota Corolla 1,6 
VVT-i Sol 4ov a/c 
92t -04 12.950

Toyota Corolla 1,6 
VVT-i Terra Wagon AT 
a/c 113t -03 12.950

Skoda Octavia 1,6 
Ambiente 
95t -05 13.900

Maksamme vähintään
2000 EURON HYVITYKSEN

vaihtoautostasi vaihtaessasi
UUTEEN PUNTOON!

UUSI AUTO ILMAN RAHAA!
Vaihtohyvitys riittää

käsirahaksi rahoitukseen!
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 ! Sastamalan päiväkotien ruokalista

 ! Sastamalan koulujen ruokalista

Ma 6.12.
Itsenäisyyspäivä

Ti 7.12.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Lihapyörykät, perunat, kastike, 
kaali-kurpitsa-porkkanasalaatti
Välipala: Jogurtti, leipä

Ke 8.12.
Aamupala: Riisihiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Kala talon tapaan, perunat, sa-
laatti

Välipala: Lihapasteija, tuorepala

To 9.12.
Aamupala: Vehnähiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Casablancan kanakeitto, setsuuri-
limppu, tuorepala
Välipala: Maitopuuro, hillo

Pe 10.12.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Kinkkukiusaus, punakaali-mus-
taherukkasalaatti
Välipala: Omena-kanelikiisseli

Ma 6.12. 
Itsenäisyyspäivä
Ti 7.12.
Lihapullat, keit.perunat, kastike, kaali-kur-
pitsasalaatti
Ke 8.12
Kalaa talon tapaan, keit.perunat, kastike, 
porkkanaraaste

To 9.12.
Casablankan kanakeitto, setsuurilimppu, 
tuorepala

Pe 10.12.
Kinkkukiusaus, punakaali-mustaheruk-
kasalaatti

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juoma. Jos leipä on erikseen mainittu, 
aterialla tarjotaan tuoretta leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, janojuo-
mana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia.

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näkkileipä, levite ja juoma. Jos leipä on erikseen mainittu, 
aterialla tarjotaan tuoretta leipää. Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai piimä, janojuo-
mana vesi tai laimennettu mehu. Muutokset mahdollisia.

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 tammikuussa.

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

EKA
KEBAB-PIZZERIA

Risto Rytin katu 22 B,
 Huittinen

02-56 56 64

Kaikki normaalit 
PIZZAT JA KEBABIT ............... 6,00

Sis. 0,3 l lasillisen juoman tai 
maidon ja kahvin. 
Lounas arkisin klo 11.00-14.00.

Lauttakylänkatu 13, 
Huittinen 

0400 669 995

LOUNASTARJOUS ................. 6,00
Kaikki norm. pizzat ja kebabit

Sis 0,3 l juoman.
Muista myös kotiinkuljetus!
Lounas ma-pe klo 11-14.

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista

Nuutilankatu 2, 
38200 Vammala

03-512 3123

Keskiviikko 1.12.
Lihamakaronilaatikko ......... 7,30
Munakas ............................. 7,30
Lohikeitto ........................... 6,30

Perjantai 3.12.
Wieninleike ........................ 8,80
Kirkas kanakeitto ................ 6,30

Tiistai 7.12.
Kinkkukiusaus .................... 7,30
Katkarapukeitto ................. 6,30

Torstai 2.12.
Paist. maksaa ..................... 7,30
Pyttipannu ......................... 7,30
Savuporokeitto ................... 6,30

Maanantai 6.12.
Kahvila suljettu

Keskiviikko 8.12.
Lihamureke ........................ 7,30
Kasvisgratiini ...................... 7,30
Kultainen broilerkeitto ........ 6,30

Lounas sisältää salaattibu! etin, ruokajuomat ja leivät

Sillankorvankatu 5, 
Sastamala

Keskiviikko 1.12.
Borssi, strogano! , uunimakkara, 
perunamuhennos, risotto, salaat-
ti, kiisseli ............................ 6,90

Perjantai 3.12.
Hernekeitto, perunamuhennos, 
haudutettu kaali, lihapullat, karja-
lanpaisti, salaatti, kiisseli ....... 6,90

Tiistai 7.12.
Kanaliemi, peruna, riisi, 
strogano! , lihapullat, salaatti, 
suklaakerma ....................... 6,90

Torstai 2.12.
Seljanka, peruna, pastaa 
kanakastikkeen kera, uunimak-
kara, haudutettu kaali, salaatti, 
puolukkapuuro ..................  6,90

Maanantai 6.12.
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Keskiviikko 8.12.
Borssi, strogano! , pelmeneitä, 
perunamuhennos, tattari, salaat-
ti, kiiseli,  ............................ 6,90

Joka päivä lounas sis.:  ohukaiset, maito, glögijuoma, kahvi ja tee. 
Joka päivä pieni lounas: keittolautanen + kaksi pannukakkua + 
juoma 3,90. Lounas klo 11.00-15.00.

Marttilankatu 8,
Vammala

03-511 4111

PIZZA 3:lla täytteellä
+ salaatti + limu tai maito 
+ kahvi ............................... 7,50

KEBAB Iskender / riisillä /
ranskalaisilla
+ limu tai maito 
+ kahvi ............................... 6,50

EGE
ISO

Lounastarjous arkisin 
klo 10.30-14.00

Vammaksentie 1, 
Sastamala

040-509 4349

Keskiviikko 1.12.
Bratwurstit, perunasose ...... 7,60
Herkkukala ......................... 7,60
Sellerikeitto, leipä ............... 5,50

Perjantai 3.12.
Oskarinleike ........................ 9,90
Sitruunakala ....................... 7,60
Porkkanasosekeitto, leipä ... 5,50 
"
Tiistai 7.12.
Jauheliha-perunalaatikko ... 7,60
Broilerinkoivet .................... 7,60
Borssikeitto, leipä ............... 5,50

Torstai 2.12.
Jauheliha-pekonipihvit" ....... 7,60
Broilerlasagne .................... 7,60
Sienikeitto, leipä ................. 5,50

Maanantai 6.12.
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Keskiviikko 8.12.
Mustamakkara.................... 7,60
Riistakäristys ...................... 7,60
Hernekeitto, leipä ............... 5,50

Lounas (7,60) sisältää salaattipöydän, keiton, kaksi lämminruoka-
vaihtoehtoa, oman leipomon leivät, kotikalja, vesi, maito ja kahvi.
Keitto ja leipä 5,50. Perjantaisin  pihvilounas 9,90.

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Keskiviikko 1.12.
 Silakkapihvit ...................... 7,00
Siskonmakkarakeitto .......... 5,50

Perjantai 3.12.
Kaalikääryleet .................... 7,00
Sipulikeitto ......................... 5,50

Tiistai 7.12.
Makkarapata ...................... 7,00
Riistakeitto ......................... 5,50

Torstai 2.12.
Lasagne .............................. 7,00
 Juustokeitto ....................... 5,50

Maanantai 6.12.
Kahvila suljettu

Keskiviikko 8.12.
Mantelikala ........................ 7,00
Lihakeitto ........................... 5,50

Lounas sisältää salaattipöydän, leivän, ruokajuoman sekä kahvin.

Äetsä

Lauttakylänkatu 14,
Huittinen

010-548 1410

Keskiviikko 1.12.
Broilerin koipireisi (H,G) ...... 8,00
Lihamakaronilaatikko ......... 8,00
Talon leivos

Perjantai 3.12.
Uunimakkara (H,G) ............. 8,00
Karibiankasvispihvi (H,G) .... 8,00
Riisipuuro (G ), Rusinasoppa (L,G)

Tiistai 7.12.
Juustomureke (H,G)............. 8,00
Broileririsotto (L,G) ............. 8,00
Mansikkarahka (H,G)

Torstai 2.12.
Kokon. paistet. possun# lettä 
appelsiinikermakast. (H,G ) .... 8,00
Hernekeitto ........................ 8,00
Pannari hillo ja kermavaahto

Maanantai 6.12.
Hyvää itsenäisyspäivää!

Keskiviikko 8.12.
Talon silakkapihvit (H,G)...... 8,00
Juustomakkara (H,G) ........... 8,00
Joulutorttu

Lounas sis. todella runsaan salaattipöydän, ruokajuomat, leivät ja 
kahvin. Lounasaika 11.00 - 14.00.  Muutokset mahdollisia.

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Keskiviikko 1.12.
Jauhelihapihvit, perunat
Raparpeririisipuuro ............. 7,00

Perjantai 3.12.
Karjalanpaisti, perunat,
piimähyytelö ..........................7,00

Tiistai 7.12.
Jauhelihakastike, perunat/
spagetti, kiisseli .................. 7,00

Torstai 2.12.
Uunilohi, muusi/liharuoka,
puolukkapiirakka ................ 7,00

Maanantai 6.12.
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Keskiviikko 8.12.
Mandariinipossupata, perunat,
raparperihyve ..................... 7,00

Sis. ruokajuomat ja kahvin.

NÄLKÄLÄN
AUTOGRILLI

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

Keskiviikko 1.12.
Naudanlihakastike  ............. 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Perjantai 3.12.
Jauhelihakeitto ................... 5,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Tiistai 7.12.
Riistakäristys ...................... 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Torstai 2.12.
Kuhavuoka ......................... 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Maanantai 6.12.
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Keskiviikko 1.12.
Broilerin # lepihvi ................ 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Sisältää salaattipöydän, leivät, juomat ja kahvin

Otteluviikonlopun lauantai 
ei ollut vielä valjennut Sam-
maljoella kun valmentaja 
J.Karinen jo kärräili talous-
vesiä pirttiinsä kottikärryllä. 
Homma hoitui vihellellen, 
sillä joukkueella olisi edessä 
helppo rupeama. Muutamia 
tunteja myöhemmin ”kout-
si” istui bussissa joukkueen 
kanssa matkalla Ylöjärvelle.

Ottelu oli koko ajan 
VaPS:n hanskassa, vaikka 
Ylöjärven maaperässä pelaa-
jat näyttävät kasvavan pik-
kuisen nopeammin kuin 
Tyrväällä. Tätä kokoeroa 
vastustaja myös muutamia 
kertoja koitti hyödyntää-
kin (UpLakers otti 8 jäähyä) 
mutta lopulta taito ratkaisi.

Onnistujista voi maini-
ta Vieraan Vikken joka pau-
kutteli peräkanaa 4 maalia! 
No, yksi taisi olla onnen-
kantamoinen mutta muut 
oikein hienoja…ja kyllä jo-
kainen hyvä pelaaja tarvit-
see joskus myös tuuria. Ylö-
järvellä ajettiin myös tuoma-
reita ”sisään”: nyt oli vuoros-
sa pilliinpuhaltamisharjoitus 
puhallan/en puhalla. Lopul-
ta valmentajien ohjeilla alet-
tiin myös pitkät kiekot vihel-
tää. Lopputulos hienosti 3 – 
6 VaPSille. Pisteet: V.Vieras 
(4+0), Eetu Mäki-Soi-
ni ja Johannes Laine (1+0), 
E.Karinen, A.Lehtimäki, 
V.Mattila, P.Vormisto ja 
M.Ellonen syöttö mieheen

Seuraavana päivänä Sasta-
malaan saapui sarjaa johtava 
Pingviinit Pirkkalasta. Vas-
tus tiedettiin kovaksi mut-
ta asenne pysyi hyvänä ei-
kä luovuttamisesta ollut pu-
hettakaan. Ensimmäisestä 
erästä voi mainita Pingviini-
en Kia Korkeasalon nätin lä-
piajomaalin. Toisessa erässä 
Kia syötti nätisti Sara Säkki-
selle joka viimeisteli Pingvii-
neille jo 0 – 5 johdon. Koti-
joukkueen ehdoton onnistuja 

oli E. Mäki-Soini joka vasta-
si VaPS:n molemmista maa-
leista. Ensimmäinen syntyi 
ylivoimalla Kian istuessa 2 
minuuttista kampituksesta. 
2. erä päättyi Saran 1 – 7 osu-
maan. Eetu onnistui toistami-
seen minuuttia ennen loppu-
summeria. Lopputulos 2-8. 
Pisteet E. Mäki-Soini (2+0), 
Tatu Eeronheimo (0+1)

Molemmat ottelut esite-
tään ESP:n paikalliskanavalla. 
Lähetysajat www.kopteri.net.

Pirkkalan tytöt luistelivat 
VaPS:n pojilta jalat alta

Eetu Mäki-Soini on uusi nimi VaPS:n ”maalitykki-
en” joukossa.
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 !Alueviesti

Suomi saa EU:n maaseutu-
kehittämisen näköalapaikan 
vuosille 2011-2012, kun Pir-
kanmaalla ja Satakunnas-
sa toimivan Joutsenten reitti 
-kehittämisyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Petri Rinne 
valittiin viime perjantaina 
ELARD-järjestön presiden-
tiksi Brysselissä.

ELARD (European LEA-
DER Association for Rural 
Development) on kansainvä-
linen EU:n noin 2 200 LEA-
DER-toimintaryhmän katto-
järjestö.

Toimintaryhmät kehittä-
vät maaseutua paikallises-
ti. Niiden toiminnassa ovat 
mukana maaseudun asuk-
kaat, yritykset, yhdistykset 
ja alueen kunnat. Suomessa 
toimii yhteensä 55 toiminta-
ryhmää, joista kaikki kuulu-
vat ELARD:iin Suomen Ky-
lätoiminta ry:n kautta. Myös 
Ahvenmaalla on oma toi-
mintaryhmänsä.

”LEADER-toimintatapa 
on 20 vuoden kuluessa laa-
jentunut EU-komission pie-

nestä kokeilusta kattamaan 
suurimman osan EU:n maa-
seutualueista”, Rinne toteaa.

ELARD:n edustajat toi-
mivat muun muassa eri 
EU-toimielimissä edustaen 

LEADER-toimintaryhmiä. 
Ensi vuonna suunnitellaan 
kiivaasti tulevaa maaseu-
dun kehittämisen ohjelma-
kautta 2014-2020. On eri-
tyisen merkittävää, että Suo-
men toimintaryhmillä on 
puheenjohtajuuden myö-
tä paalupaikka vaikuttami-
sessa.

”Suomen puheenjohta-
juuskaudella haluamme le-
vittää menestyksellistä työ-
tapaa uusille alueille ja po-
litiikkalohkoille EU:n ka-
latalousrahaston malliin, 
kehittää toimintaympäristöä 
vähemmän byrokraattisek-
si sekä uudistaa metodia jat-
kuvasti muuttuvien tarpei-
den ja odotusten mukaisek-
si”, Rinne sanoo.

”EU:n kansalaisista yli 
puolet asuu maaseudulla, jo-
ka kattaa 91 prosenttia EU:n 
pinta-alasta. Ei siis ole aivan 
yhdentekevää millaisia ke-
hittämisvälineitä maaseu-
dun asukkaille, yhteisöille ja 
yrityksille tarjotaan.”

Elardin väistyvä puheenjohtaja Panagiotis Patras onnitteli Petri Rinnettä va-
linnasta.

     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 1.12.Keskiviikko 1.12.
Oskari

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 2.12.Torstai 2.12.
Anelma, Unelma

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 3.12.Perjantai 3.12.
Meri, Vellamo

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

Lauantai 4.12.Lauantai 4.12.
Airi, Aira

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuhar-
taus. 8.30 Tuokio tenaville. 8.40 Mantan 
lauantai. Viikon paras päivä ja Samuli 
Kinnari. 9.05 Radio Top 20. 10.05 Mantan 
lauantai. Aamukahvilla näyttelijä ja 
lausuja Eeva Kaplas. 11.05 Viikon varrelta. 
12.05 Mantan lauantai. Levypuntarin 
tilinpäätös ym. 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 5.12.Sunnuntai 5.12.
Selma

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 6.12.Maanantai 6.12.
Itsenäisyyspäivä

Niilo, Niko, Niklas, Niki, Nikolai
STT:n uutiset 8.00, 9.00, 12.00-22.00. 
10.30 Hengellistä musiikkia. 11.00 Juma-
lanpalvelus Tyrvään kirkossa. 

Tiistai 7.12.Tiistai 7.12.
Sampsa

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 8.12.Keskiviikko 8.12.
Kyllikki, Kylli

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.

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 3.12.

Palkinnon lahjoittaa: 

JOULUTAVARAKASSI

Petri Rinne nousi EU:n maaseutu
  kehittämisen näköalapaikalle

 " Joutsenten reitin toiminnanjohtaja valittiin eurooppalaisen kattojärjestön puheenjohtajaksi.

Sastamalan Opisto

Vinkkejä joulusiivoukseen
Miten siivouksesta saataisiin mielekästä ja houkuttelevaa. 
Ideoita helppoon, mutta puhtaaseen lopputulokseen.

Tiistaina 7.12.2010. klo 18-20:15 Aittalahden opistotalon 
yläsalissa. Yleisöluento. Vapaa pääsy. Arja Lähdekorpi

GLÖGITARJOILU!

Terve-
tuloa! VAMMALAN

AUTOKOULU OY
03-511 3580

Puistokatu 5, SASTAMALA
www.vammalanautokoulu.fi

AUTOKOULUKURSSIMME
alkavat ti 7.12. ja ma 10.1. klo 17.00

Puh. tsto 02-568 142, 0400-332 805 www.keikyanautokoulu.com
Toimisto Huittisissa auki ma-pe klo 12-17

alkaa HUITTISISSA TI 7.12. klo 17,
VAMMALASSA TO 9.12. klo 17

(Rollsin vieressä)

KEIKYÄN AUTOKOULU
SUUTARI AY

A- ja C-
korotukset
sopivasti

Hae   
lukujärjestys

 ! Koulut ja kurssit

Mantan 
lauantaissa 

aamukahvilla 
Eeva Kaplas

Huittislainen lausuja ja 
näyttelijä Eeva Kaplas on 
aamukahvivieraana Man-
tan lauantaissa 4.12. kello 
10.05. Kaplasta luonneh-
ditaan peräänantamatto-
maksi ammattilaiseksi ja 
täydelliseksi heittäytyjäk-
si. Hänet tunnetaan se-
kä teatterista että televi-
siosta - esimerkiksi Pik-
ku Kakkosen Milja-sar-
jasta. Vuonna 2008 Eeva 
Kaplas valittiin Huittis-
ten Hulluksi Mieheksi.

Kello 12.05 muun 
muassa kirjataan viime 
lauantain Levypuntarin 

tilinpäätös, eli vertail-
laan raadin ja kuunteli-
joiden uutuuslevyille an-
tamia arvioita. Levylista 
ja äänestyslomake ovat 
osoitteessa www.man-
tanlauantai.com, jossa 
voi myös esittää kysy-
myksiä aamukahvivie-
raalle. Lähetyksen aika-
na viestit studioon kul-
kevat shoutboksilla.

Mantan lauantai - Vii-
kon paras päivä ja Samu-
li Kinnari 4.12. kello 8.40 
alkaen. Katso Radio Man-
tan ohjelmatiedot.

Paavo Hakalalle 
kehittämispalkinto

 " Uudet rakennusmääräykset 
 puhuttivat sähköurakoitsijapäivillä

 !Minna Isotalo

Sähköalan koulutus- ja tut-
kimussäätiön palkinnot jaet-
tiin viime viikolla Tampe-
reella järjestetyillä alan ura-
koitsijapäivillä. 3000 euron 
suuruinen kehittämispal-
kinto annettiin Sastamalassa 
Suunnittelutoimisto Haka-
la Oy:ssä seniorikonsulttina 
toimivalle Paavo Hakalalle. 

Palkinnon myöntämis-
perusteissa todettiin Paavo 
Hakalan vaikuttaneen vuo-
sikymmenien ajan merkit-
tävästi sähköalan kehittä-
miseen kouluttamalla ja kir-
joittamalla sekä toimimalla 
eri järjestöissä ja toimikun-
nissa.!!

Energia-
tehokkuudessa 
petrattavaa
Valmisteilla olevat uudet ra-
kennusmääräykset olivat yk-
si kuumimmista keskustelun 
aiheista Sähkö- ja teleura-
koitsijaliitto STUL ry:n ura-
koitsijapäivillä.

STUL:n hallituksen pu-
heenjohtaja Juha Lounat-
vuori nosti kissan pöydäl-
le todeten, että ehdotetuissa 
rakennusmääräyksissä säh-
kö on saanut lähes rikolli-
sen leiman. Näyttää siltä, et-
tä määräyksillä kyllä toteute-
taan hyvin EU:ssa yhteisesti 
sovittua energiatehokkuus-
tavoitetta, mutta päästövä-

hennyksien tavoitteita uudet 
määräykset eivät sen sijaan 
tue. Lounatvuori suositteli-
kin oikeaksi lähtökohdaksi 
energialaskelmien tekemi-
seen päästökertoimia. 

Rakennusneuvos Tep-
po Lehtinen Ympäristömi-
nisteriöstä totesi, että eri-
tyisesti uudisrakentamises-
sa energiansäästöratkaisujen 
tuominen taloteknisin kei-
noin on helpohkoa, mutta 
korjausrakentamisessa, jon-
ka potentiaali on uudisra-
kentamiseen verrattuna mo-
ninkertainen, on vielä paljon 
haasteita. Lehtinen korosti, 
että ilmastomuutos tuo säh-
köistysalalle myös liiketoi-
minnallisia mahdollisuuksia.
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Sastamalan Sos.dem. kunnallisjärjestön
Edustajiston ja Kunnallistoimikunnan
SYYSKOKOUS su 12.12.2010 klo 17.00 
Puistokatu 10:ssä, Vammalassa

Esillä syyskokouksessa käsiteltävät asiat, kaupungin talousarvio 2011 ja muut kv:ssä 
käsiteltävät asiat. Kunnallistoimikunta klo 16

Tervetuloa!  KUNNALLISTOIMIKUNTA

Sastamalan sosiaalikeskuksessa on haettavana 
8.12.2010 klo 15.00 mennessä

Etuuskäsittelijän virka
Etuuskäsittelijä työskentelee aikuissosiaalityön tii-
missä ja hänen tehtäviinsä kuuluu toimeentuloha-
kemusten käsittely ja päätöksenteko.

Lähihoitajan toimi
Kehitysvamma-alan ammattilaista haetaan lähihoi-
tajan toimeen Sepänkotien asumispalveluyksikköön.

Perhepalvelujen sosiaalityöntekijän 
virka
Perhepalveluissa työskentelee neljä sosiaalityönteki-
jää, kolme perhetyöntekijää ja lastenvalvoja. perhe-
palveluiden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yk-
silö- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tehtävät.

Tarkemmat viroista ja toimesta sekä hakuohjeistus: 
www.sastamalankaupunki.fi

Lisätietoja etuuskäsittelijän ja perhepalveluiden vi-
rasta antaa hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm 
040 4873140 tai katja.tommiska@sastamala.fi. Lähi-
hoitajan toimen osalta lisätietoja antavat sosiaali-
päällikkö Susannna Jukarainen puh. 03-5213 4101 
tai susanna.jukarainen@sastamala.fi sekä vastaava 
hoitaja Anniina Mäntylä puh. 040 1728 211.

23.11. Sastamalan sosiaalikeskus

Turvamies / vartija perheineen etsii

OK-TALOA TAI PIENTÄ MAATILAA
pitkäaikaiselle vuokralle ympäri Suomen. Olemme siisti 
ja asiallinen nuori perhe ja taloutemme on kunnossa. 
Voimme maksaa 3kk:n takuuvuokran vaikka suoraan ns. 
taskuun. Nopeat yhteydenotot henkivartija@gmail.com tai 
soittamalla 041-726 5096.

• Pirkko Lahtinen

Luopumisista
Olen tässä viime viikoina joutunut koh-
taamaan sairautta ja sairaita ihmisiä lähel-
tä.  Kun elämäntilanne muuttuu eikä ter-
veys olekaan itsestäänselvyys, alkaa poh-
tia elämän ja kuoleman kysymyksiä uudes-
ta näkökulmasta. Alkaa miettiä, miten osaisi 
suhtautua elämäänsä uudessa tilanteessa; ei 
enää jaksavana ja tekevänä, vaan ihmisenä, 
jonka hyvinvointi ei olekaan omissa käsis-
sä. Tuntea myös suurta kiitollisuutta niis-
tä ihmisistä, jotka tulevat katsomaan ja ja-
kamaan omaa ahdistusta. Ystävät ja omai-
set ovat suuriarvoisia. Heidä merkityksensä 
on suurempi, kuin terveinä päivinä ymmär-
sikään.

Sairaalajakson aikana sain kohdata ihmi-
sen, jonka elämä oli loppumetreillä ja jonka 
kanssa saimme keskustella syvällisesti elä-
män loppumisen ajatuksista. Yhteinen aika 
jäi aivan liian lyhyeksi. Sairaus eteni ja hä-
net siirettiin  yhden hengen huoneeseen. 
Olen kiitollinen siitä viisaudesta ja läm-
möstä, mitä hän minulle opetti.  Paljon jäi 
keskustelematta. Lähestyvästä kuolemasta 
olisin hänen kanssaan mielellään puhunut. 
Hän jaksoi kantaa huolta vierustoverinsa 
hyvinvoinnista, vaikka itse oli suuremmas-
sa ahdingossa. Muistan hänet  aina ja kiitol-
lisuus täyttää mieleni. Liian paljon jäi sano-
matta ja jakamatta.

Vanhuuden kysymykset nousivat myös mie-
leen katsoessani sairaalaosastolla ikäihmi-
siä, joita oli suuri enemmistö hoidettavis-
ta. Jäin taas kerran miettimään, miten loi-

simme vanhuksillemme sellaiset olosuhteet, 
joissa heidän olisi hyvä elää niin tervee-
nä kuin sairaanakin. Henkilökunta kohteli 
ikäihmisiä kunnioittaen ja lämmöllä. Olin 
luullut, että kiire näkyisi selvemmin ter-
veyskeskuksemme arjessa, mutta tunnel-
ma oli valoisa ja lämmin. Jos henkilökun-
taa olisi enemmän, olisi hoitavalla ihmisel-
lä enemmän aikaa olla hoidettavansa vie-
rellä  keskustelemassa. Koneet vievät liikaa 
aikaa. Kaikki tapahtumat on kirjattava tieto-
koneen ruutuun.

Kun taas tervehdyn, koetan muistaa niitä 
ystäviä ja tuttavia, jotka ovat hoidettavana 
jossain sairaalassa tai laitoksessa. Olen nyt 
itse saanut kokea, kuinka tärkeitä ystävät 
ovat. Tuntea, ettei ole unohdettu, kun ystä-
vä tulee käymään ja kertomaan arjen kuu-
lumisia ja enenkaikkea kuuntelemaan omia 

tunnelmia ja ahdistustakin. Puhelimen vä-
lityksellä voi myös kohdata toisen ihmisen. 
Sairaalassa on aikaa keskustella myös  pu-
helimessa.

Mikään, mitä elämässä tapahtuu, ei ole mer-
kityksetöntä. Kaikella on tarkoituksensa. It-
selleni tämä elämänvaihe oli oppi siitä, että 
on aika pysähtyä ja miettiä sitä, mitä elämäl-
täni tässä vaiheessa tahdon. 

Toivon, että olen jotain oppinut. En halu-
aisi, että tämä oppi jäisi vain teoriatasolle, 
vaan että jotain jäisi myös  toteutumaan elä-
män arkeen.  On syytä miettiä, mikä tässä 
elämässä on tärkeää ja mikä vähemmän tär-
keää. Kaikella, mtä elämässämme tapahtuu, 
on jokin merkitys, jonka arvon ymmärräme 
ehkä vasta aikojen päästä.

Kirvesniemi, 
ei Nieminen
Alueviesti kertoi viime 
lehdessä, että Eläkeliiton 
Suodenniemen yhdistyk-
seen on uutena jäsenenä 
valittu Risto Nieminen. 
Hänen sukunimensä on 
kuitenkin Kirvesniemi.

Toimitus pahoittelee.

 ! Halutaan vuokrata

 ! Palvelukseen halutaan  ! Myydään

 ! Kokoukset

Syksyn 
ylioppilaita
Karkun 
evankelinen opisto
Hartin Emma, Hertto 
Tiina, Johansson Ossian, 
Järventaus Lauri, Lepis-
tö Sirre, Lindberg Janita, 
Männistö Ida, Riekkinen 
Teemu, Salo Jenni ja Sup-
ponen Sami.

Suoden niemen vanha 
kanttorila on saamassa 
uuden omistajan 
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Serti! oidut viljan, öljy- ja 
nurmikasvien siemenet

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA
Sastamala • Puh. 0400 777 192 • 03 513 0259

Kysy tarjous!

FC Vapsi ry:n 

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 19.12.2010 

klo 18.30 Poterolla, 
Marttilankatu 5.

Esillä sääntömääräiset 
asiat.

Auto- ja Konemyynti
Lasse Huikka Ky

Luhtakuja 6, Lavia
Puh. 0400 634 496

www.lassehuikka.com

FORD FOCUS 1.8 TDDi -03
Turbodiesel-farmari. Aj. 226 tkm.    

Hp: 6 900 €
1000 € hyvitys pihaan 

ajetusta autosta!
Kysy myös edullista 

rahoitusta! 
Yhteistyössä

Huittisten kaupungin tekninen palvelukeskus on valmistellut 
esityksen vesihuollon kehittämissuunnitelmaksi.  

Kehittämissuunnitelma sisältää vesihuoltolaitoksen toiminta-
aluelaajennukset aikatauluineen ja laajentumisen periaatteet.  
Suunnitelma on nähtävillä kaupungin nettisivuilla 2.12.2010 
alkaen osoitteessa www.huittinen.fi. Tilaisuudessa esitellään 
myös haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen täytäntöönpa-
notilannetta. Tervetuloa!
Riku Siren
Tekninen johtaja

YLEISÖTILAISUUS VESIHUOLLON 
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Valtuustosalissa keskiviikkona 8.12.2010 klo 18.00

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTO 
KIIKOISISSA 6.12.2010
klo 10 Jumalanpalvelus (samalla sankarivainajan 
hautaansiunaaminen) Kiikoisten kirkossa sotilaspas-
tori Juhana Saari. Seppeltenlasku ja kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Tämän jälkeen kahvitarjoilu ja Itse-
näisyyspäivän juhla srk-talossa.
Tervetuloa!
Järj. Kiikoisten kunta ja seurakunta sekä Tykistöpri-
kaati

Haetaan äitiysloman sijaisuuteen
osa-aikaista

KASSA/MYYJÄ/TOIMISTO -henkilöä
- Arvostamme rauta-maatalousalan tuotetuntemusta
- Edellytämme ATK- perustaitoja
- Toivomme innokkuutta toimistorutiineihin

Vapaamuotoinen työhakemus mielellään
sähköpostiin reijo.penkkimaki@penkkimaki.!
10.12.2010 mennessä.

Rauta-Maatalous, Reijo Penkkimäki
Kiikostentie 34,  38360 KIIKOINEN
puh 0207 98 3500

 !Alueviesti

Suodenniemen seurakun-
nan vanha kanttorila on 
saamassa uuden omistajan. 
Sastamalan seurakunnan 
kirkkoneuvosto esittää, että 
kirkkovaltuusto hyväksyy 
seurakunnan ja Mika Paju-
sen välillä tehdyn kiinteistö-

kaupan esisopimuksen. Pää-
tös menee Kirkkohallituk-
sen hyväksyttäväksi.

Seurakunta asetti tavoite-
hinnaksi 66 000 euroa ja sai 
yhden tarjouksen, joka on 
tavoitehinnan mukainen.

Kiinteistörekisterin mu-
kainen pinta-ala on 0,18 
hehtaaria.

Huittisten kaupungista 
savuton työpaikka
Huittisten kaupungista tu-
lee savuton työpaikka vuo-
den alussa. Tupakkapai-
kat poistetaan tammikuun 

alussa käytöstä ja työpai-
kan savuttomuudesta il-
moitetaan asianmukaisin 
tiedottein ja kyltein. 

Marjo Stenfors
050 359 1962

Avoinna ark. 9-17 • Puh. (02) 569 110
Lauttakylänkatu 15, HUITTINEN

Paljon myös muita kohteita www.koti-ikkuna.fi 

Tarja Lammela
040 840 0231

PARITALO  !
SAMPU n. 154 m!
2 h (5h) + k + ph + s. Paritalon puolikas 
Vesitornin läheisyydessä. rak.v 1982. Al-
kuperäisissä piirrustuksissa makuuhuo-
neita 4, toteutettu vain yksi makuuhuo-
ne, joten ikkunallisten  lisähuoneiden ra-
kentamiseen mahdollisuus. Tilava keittiö 
ja olohuone. Takka ja leivinuuni. Hyvät va-
rastotilat.Tontti 897 m!. Erillinen varasto-
rakennus.  
Hp.109.000 €. Ruunantie 12 / 6901656

OMAKOTITALOT !   
Jouluksi uuteen kotiin! Soita ja sovi 
henkilökohtainen esittely!      

SASTAMALA, RUOTSILA, 
KIIKKA n. 120 m!   
3h, k, khh, s. Kaksi vierekkäistä tonttia! 
Toinen tontti rakentamaton peltotontti  ja 
toisella tontilla toimivapohjainen v. -98 
valmistunut, hyvin pidetty ok-talo, jos-
sa lämpöeristetty tilava autotalli. Tiileri- 
takka/leivinuuni. Lasitetulle, puoliläm-
pimälle kuistille käynti kodinhoitohuo-
neesta. Sisäänkäynti taloon tilavan lasite-
tun ja katetun terassin kautta. Erillinen 54 
krsm2:n talousrakennus, jossa lämpöeris-
tetty autotalli / työtila + varasto + eristä-

mätön puuliiteriosa ja vielä lisäksi n. 27 
m2:n pressuhalli. Rakennetulla tontilla lä-
hes puolet nuorta männikköä. Keskusta ja 
koulut 1-1,5 km säteellä, joihin lähes koko 
matkan pyörätie.  Hp. 189.000 € / Kustin-
tie 13 /  6907950

SASTAMALA, KIIKKA 140 m2

4H+K+S Hiljattain täydellisen remontin 
läpikäynyt täystiilitalo Kiikan keskustas-
sa. Tilava olohuone ja keittiö. Keittiö uu-
sittu kodinkoneineen 2010. Pesuhuone 
ja sauna läpikäyty ja laitettu vedeneris-
teet. Öljykattila, säiliö, käyttövesiputket 
sekä lämmitysputket uusittu 2005. Tont-
ti 1320 m2. Lämmin autotalli sekä läm-
min ikkunallinen varastohuone omalla si-
säänkäynnillä.
Hp. 139.000 €. Horilantie 10 /6913135

ASUIN-LIIKEKIINTEISTÖ ! 
Huhtamo 160m!
Pääosin hirsirunkoinen kiinteistö rak-v -37 
lisäosa -66. Yläkerrassa huoneisto ja ala-
kerran tilat ovat tällä hetkellä  pankin käy-
tössä. Ulkorakennus jossa autotalli ja va-
rastotiloja.  Kaupungin vesi. Öljykeskus-
lämmitys. Tontti 6385 m!.
Hp. 85.000 € / Kangastie 1283 / 
6913030



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

AutovuokraamotAutotarvikkeita

Eläintenhoitopalvelut Keittiökalusteet

Isännöintipalvelut

Konttorikalusteet

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

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

katsastus@katsasta.fi 
www.katsasta.fi

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

P h (03) 511 9050

TERVETULOA KATSASTUKSEEN 
TÄYDEN PALVELUN 

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

ja aina kun ovi on auki, OLET TERVETULLUT

Kotimainen, 
paikallinen

K

Palveluhakemistossa 
edullisesti

/pmm/ilm. +alv 23% yht. 0,48!

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

Hoitopalvelut

Hierontapalvelut

Olen lomalla
1.12.-7.12.

Hammasteknikot

MINNA KIURU
Intialainen päähieronta

Quantum Touch
Reiki

Klassinen hieronta
044-3641 797

www.taidekuu.fi

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Lääkäripalvelut

Pitopalvelut

Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

Puutavaraliikkeitä

T:mi SAMI KOIVU
PUUTAVARAMYYNNISSÄ

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

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

Rakennuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

Ruosteenestoa

HUITTISTEN LÄÄKÄRIPALVELU
Karpintie 14, 32700 Huittinen 
puh. (02) 566 404, 566 623
AJANVARAUS ma-pe klo 8.30 alkaen

Ultraäänitutkimuksia, ihosairauksien lääketieteellinen 
valohoito, kuulontutkimukset, allergiatestaus, 
pienkirurgiset toimenpiteet myös laserilla

Ilkka Haukka..................korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Tarja Laurila-Haukka ......gynekologia
Jukka Juhela ..................ihotaudit
Eija Nieminen..................keuhkosairaudet

YKSITYISTÄ SAIRAANHOITOA AMMATTITAIDOLLA 
22 VUODEN KOKEMUKSELLA

ERIKOISLÄÄKÄRIT

Jarmo Tuomisto
YLEISLÄÄKÄRIT

KALLE FINSKA
P. 0500-621051

SASTAMALA

KARI 
ELLIMÄKI
LL, yleislääketieteen 
erikoislääkäri

Liekolankatu 15 (Medistiina)
Ajanvaraus ark. 

0400 937 450 

Suomen 
Lääkäriliiton 

jäsen

Jalkahoidot
Hoitola Maminelli

Rauni Kaukonen
Risto Rytin katu 30, 

Huittinen
044 590 7100

LKM perinnehoito
Myllymaa

Perinnehieronta / 
jäsenkorjaus

TIINA & ASKO

044-291 6597
Vammala



Suomen Kuluttajaliitto ry ja 
Eläkkeensaajien Keskusliitto 
EKL ry esittävät, että pank-
kiasioinnin peruspalveluista 
peritään pienituloisilta talo-
uksilta kohtuulliset tai alen-
netut maksut.

Erityisesti pienituloisis-
sa eläkeläistalouksissa usein 
käytettyjen pankkipalvelu-
jen, kuten tilisiirtojen ja kä-
teisnostojen maksut rasit-
tavat taloutta ja heikentävät 

osaltaan myös toimeentu-
loa. Pienituloisille talouksil-
le sekä muille pankkien asi-
akkaille, joilla ei ole mahdol-
lisuutta tai kykyä hyödyntää 
sähköiseen asiointiin vaadit-
tavaa informaatioteknologi-
aa, tulee taata peruspankki-
palvelut kotitalouden tulota-
soon nähden kohtuullisella 
tai alennetulla hinnalla. 

Pankkien suurille asia-
kasryhmille suunnatut pal-

velut ovat monilta osin 
muuttuneet sähköisiksi tie-
toverkkopalveluiksi. Kai-
killa asiakkailla ei kuiten-
kaan ole tarvittavaa tieto-
taitoa ja välineitä verkko-
palvelujen käyttöön, mikä 
asettaa asiakkaat keskenään 
eriarvoiseen asemaan. Mo-
net asiakkaat joutuvat hoi-
tamaan pankkiasiansa edel-
leen konttoreissa, joissa 
palveluja joudutaan jonot-

tamaan ja niistä joudutaan 
maksamaan. Lisäksi pank-
kipalvelujen konttoriver-
kostot ovat harventuneet, 
palveluja ja henkilökuntaa 
on vähennetty ja useiden 
konttorien aukioloaikoja ly-
hennetty. Myös pidemmis-
tä asiointimatkoista kont-
toriverkoston harventuessa 
aiheutuu entistä suurempia 
lisäkustannuksia.

Adressin kohtuuhintais-
ten peruspankkipalvelujen 
puolesta voi allekirjoittaa 
osoitteessa: www.adressit.
com/kohtuuhintaisetpank-
kipalvelut

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO
Silmälääkäripalvelut

Silmälääkäripalvelut

Työtarjouksia

Työtarjouksia

Työtarjouksia

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

AMMATTITAIDOLLA

Alueviestin
ilmoitus-
myynti

010 229 0400

Siivous- ja kotipalvelut

Palveluhakemistossa edullisesti

/pmm/ilm. +alv 23% yht. 0,48!
0,39!

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

JAS Remontointi

  (Huom! Kotitalousvähennys)

Jouni Saukola
Puh. 040-5416979

jounisaukola@gmail.com

MAALAUS- JA SANEERAUS
TROGEN

Puh. 0400 411292/
040 7437526

T:MI HANNA SOO
- kirjanpidot
- veroilmoitukset
- palkanlaskenta
- ym. taloushallinnon 
  palvelut

p. 050 379 5988
hanna.tilit@gmail.com

 ! Yleisöltä

Ystävällisyydestä ja 
lähimmäisenrakkaudesta

Haluan kirjoittaa muutaman 
sanan edellä mainituista kä-
sitteistä, jotka tuntuvat ole-
van kadoksissa yhteiskun-
nassamme.

Työskentelen kehitysvam-
ma-alalla ja päivästä toiseen 
en voi kuin ihmetellä ihmisten 
suhtautumista vammaisuu-
teen: heitä tuijotetaan, naures-
kellaan ja jopa matkitaan selän 
takana. Tällaista käyttäytymis-
tä olen huomioinut varsinkin 

joidenkin nuorten taholta. 
Heitä vastaan kerätään adres-
seja, jotta eivät vaan muuttai-
si naapurustoon asumaan jne.

Oma lapseni on ns eri-
tyisnuori ja hän on opiskelu-
aikanaan useasti törmännyt 
näihin samoihin asioihin. 
Naureskellaan, kiusataan ja 
nimitellään. En nyt tarkoita, 
että kaikki suhtautuvat täl-
lä tavalla, mutta se pieni vä-
hemmistökin on liikaa.

Suuri osa! ihmisen käyt-
täytymisestä lähtee!  kotoa, 
eli siitä miten siellä suhtau-
dutaan erilaisuuteen. Ha-
luaisinkin nyt vedota van-
hempiin, että opettakaa lap-
senne suhtautumaan eri-
laisuuteen, kuin se olisi 
normaalia. Kaikki me olem-
me erilaisia, kukin omalla 
tavallamme.

Kirsi Nieminen

Jokamiehenoikeus
Olin talvilomalla Karkus-
sa. Kovasti minua hämmäs-
tyttää, kuinka tietämättömiä 
jotkut ”suuret maanomista-
jat” Karkussa saatavat olla 
jokamiehenoikeuksista. 

Minua tuli metsässä ja 
pellolla ulkoillessani eräs 
herrashenkilö ojentamaan, 
että en saa heidän pelloil-

la ja metsässä kävellä, kos-
ka ne ovat heidän hehtaa-
rejaan. En missään nimessä 
ollut liian lähellä heidän ta-
loaan ja tonttiaan, jonne oli 
matkaa useampi sata metriä, 
joten minusta tuskin oli mi-
tenkään häiriötä. Myöskään 
pellolla ei näin talviaikaan 
kasva mitään, joten en var-

masti tuhonnut mitään hyö-
tykasvillisuuttakaan. 

Jokamiehenoikeudet ovat 
voimassa Karkussakin, jo-
ten annetaanhan vieraiden 
ihmisten ulkoilla ja naut-
tia rauhassa kauniista luon-
nosta. 

”Kokovartalopeili”

HIV-vapaa sukupolvi mahdollinen
20.11. vietettiin kansainvälis-
tä Lapsen oikeuksien päivää 
ja 1.12. vietetään Kansainvä-
listä AIDS-päivää. Paljon on 
vielä töitä molemmilla sa-
roilla: Hiv-tartunnan saanei-
ta lapsia on kaikkiaan kak-
si miljoonaa. Sen lisäksi 17,5 
miljoonaa lasta on menet-
tänyt vähintään yhden van-
hempansa aidsille. Joka päi-
vä yli tuhat lasta saa HIV-tar-
tunnan äidiltään raskauden, 
synnytyksen tai imetyksen 
yhteydessä. Ilman lääkitystä 
joka toinen heistä menehtyy 
ennen toista ikävuottaan.

HIV-vapaa sukupolvi on 
kuitenkin mahdollinen, sil-
lä viruksen siirtyminen äi-
distä lapseen on estettävis-
sä lääkkeillä. Edistystä on-

kin jo tapahtunut: UNICE-
Fin, WHO:n ja UNAIDS:n 
syyskuun lopussa julkista-
man raportin mukaan yli 
puolet HIV-positiivisista äi-
deistä saa nyt lääkitystä jo-
ka suojaa lasta tartunnalta ja 
äitiä infektioilta. Viisi vuotta 
sitten vain 15 % naisista sai 
lääkitystä. 

Ennaltaehkäisyn merki-
tystä HIV:n taltuttamisessa 
ei voi liikaa korostaa ja siksi 
onkin ilahduttavaa että kato-
linen kirkko Paavi Benedic-
tus XVI:n toimesta vihdoin 
ottaa sallivamman kannan 
ehkäisyvälineiden käyttöön 
silloin, kun niillä torjutaan 
HIV:iä ym. sukupuolitauteja.

Kaksi kolmannesta HIV-
tartunnoista oli vuonna 

2008 Saharan eteläpuolises-
sa Afrikassa. Koulutuksella 
on valtava merkitys asentei-
siin ja käyttäytymiseen ke-
hitysmaissa, joissa perintei-
set uskomukset HIV:n leviä-
misestä ja ”parantumisesta” 
saadaan kitkettyä vain sit-
keällä valistustyöllä. Sata-
kunta UNICEF-maakunta 
2011 teemavuoden puitteis-
sa satakuntalaisille tarjoutuu 
erinomainen tilaisuus sekä 
puhaltaa yhteen hiileen et-
tä tukea lasten koulutusta 11 
Afrikan köyhimmässä maas-
sa. Lisätietoa: www.satakun-
ta." /unicef 

Maria Väkiparta
pj, UNICEF 

Porin paikallisryhmä

Ellivuori kutsuu laskettelijoita lauantaina
 !Minna Isotalo

Laskettelukausi alkaa Elli-
vuoressa tänä vuonna ennä-
tysaikaisin. Päärinne ja las-
ten rinteet avataan lauan-
taina 4. joulukuuta. Viime 
vuonna rinteet avattiin Ta-
paninpäivänä. ”Tällä het-
kellä Ellivuoren tykkikalus-
to on täydessä käytössä, pää-
rinteen ja lasten rinteiden lu-
metus on miltei valmis ja nyt 
lunta tehdään hotellin rin-
teeseen, Kostin rinteeseen 
ja Kärppärinteen nousulle”, 
selvittää toimitusjohtaja Esa 
Ropponen. 

Tavanomaista kylmempi 
marraskuu on luonut hyvät 
lähtökohdat alkavalle lasket-
telukaudelle. ”Hotellin puo-
leisiin rinteisiinkin pääsee 
todennäköisesti laskemaan 
jo ensi viikolla. Vastaavaa ol-
laan koettu viimeksi 10 vuot-
ta sitten.”

Virallista pakkasrajaa ei 
rinteiden aukiololle ole Rop-
posen mukaan asetettu, mut-
ta elohopean laskiessa alle 
20 ovat laskettelijat harvassa. 
”Koskaan ei ole pakkasen ta-
kia tarvinnut pitää hissejä sul-
jettuina. Laitteet kyllä kestävät 
vielä kylmempääkin kyytiä.”

Web-kameran kuvaa päärinteen ala-asemalta tiis-
taina. Lumetusta jatketaan Ellivuoressa 24h/vrk. 

Aikuispakkaus uusavuttomien avuksi
Suomen maabrändivaltuus-
kunta antoi loppuraportis-
saan martoille oman tehtä-
vän: aikuispakkauksen ka-
saamisen. Tehtävä sopii rat-
kaisukeskeisille martoille 
kuin kauha käteen.

”Suomalaisuutta arvosta-
vana, arjen sujuvuutta edis-
tävänä sekä nuorten syr-
jäytymisestä vastuuta kan-
tavana neuvontajärjestönä 
otamme haasteen mielihy-

vin vastaan”, sanoo Martta-
liiton toiminnanjohtaja Ma-
rianne Heikkilä.

Marttaliiton hallituksen 
puheenjohtaja Merja Silta-
nen esitti aikuispakkaus-
ta jo vuonna 2004. Hän eh-
dotti koulunsa päättävil-
le tai ammattiin valmistu-
ville nuorille sinkkuelämän 
aloituspakettia äitiyspakka-
uksen tapaan. Paketti neu-
voisi ruoanlaitossa, rahan 

käytössä ja kodinhoidossa. 
Mukana olisi esimerkiksi 
hintavertailuja itse tehdyn 
ja valmiina ostetun ateri-
an välillä sekä ohjeet ener-
giataloudelliseen pyykinpe-
suun.

”Uusavuttomuus on to-
dellista nykyään. Kun arjen 
taidot ovat hallussa, on hel-
pompi pärjätä omillaan: ra-
hat riittävät ja voi kutsua 
vaikka kaverit syömään it-

se tehtyä ruokaa”, Siltanen 
muistuttaa.

Martat ryhtyvät nyt kehit-
tämään aikuispakkausta ole-
massa olevan koulutuksen ja 
neuvontamateriaalin poh-
jalta. Marttojen kotisivuil-
la www.martat."  neuvotaan 
esimerkiksi, mitä astioita 
ensimmäiseen omaan ko-
tiin tarvitaan ja mitä keitti-
ön ruokakaappiin kannattaa 
varata.

Kohtuuhintaiset 
peruspankki palvelut kaikille



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 1.–4.12.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 3.12.Perjantai 3.12.Keskiviikko 1.12.Keskiviikko 1.12.

Lauantai 4.12.Lauantai 4.12.Torstai 2.12.Torstai 2.12.

04.00 Uutisikkuna
05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 MOT: Verovapaa vyöhyke
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
Tänään otsikoissa
13.00 Aamusydämellä
13.35 Chaplinesque
13.45 A-talk
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
16.00 Avara luonto: 
 Pyreneiden gemssi
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilie
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Ilmamatka Euroopan 
 rannikoille
19.10 Sydämen asialla
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Katkolle
21.30 Strada
22.00 Peter Kingdom
22.50 Tv-uutiset
22.55 Kotikatsomo: Kuulustelu
23.45 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.55 Muumilaakson tarinoita
08.19 H. C. Andersen: Ruma 
 ankanpoikanen
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: 
 Georgia ja Armenia
12.05 Camilla Plumin joulu
12.40 Kansallisaarre: 
 Seitsemän veljestä
13.10 Derrick
14.10 Jumppa : Tominnallinen 
 voimatreeni
14.40 Tohtori Kleistin perhe
15.30 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Martta puhuu
17.23 Pikku Kakkonen
17.50 Joulukalenteri
18.00 Obladii
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Pressiklubi
20.00 Kolmen kopla
20.30 Vuosi Pohjoiskalotilla
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Raja - the Border (K15)
23.35 Numero 23 (K15)
01.10 Kakola
01.35 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.! 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.! 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Joulupotti
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 45min Special: 
 Kuninkaalliset skandaalit
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Bill Engvall Show
14.40 Rekkakuskit jäällä
15.35 Tina Nordströmin 
 pohjoiset herkut
16.05 Vappu Tähtien Kanssa
16.35 Joulupotti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Diili
21.00 Kurjat kuppilat USA
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 L. A. without a Map
00.45 Ilmestyksiä (K15)
02.00 Joulupotti
03.00 - 06.00 Se Oikea

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Avatar
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Sisustustiimi
14.30 Maailma keittiössä
15.00 Blobo
15.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
15.35 Tavisnaisesta malliksi
16.35 Lumilyhty-arvonta
16.40 Paremmat häät
17.40 Nelosen sää
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Kuorosota
20.30 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Waiting - 
 luuserit liemessä (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 NCIS Los Angeles (K13)
00.15 Elokuva: Murha 
 Presidiossa (K15)
02.05 Ostosruutu
02.20 - 06.55 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Fan Tzu

07.35 Dinosaur King
08.00 Lemmen viemää
09.40 Subin joulupukki
14.00 112 - hengenpelastajat
14.30 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Suoraan Hollywoodista

17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Lainvalvojat
21.30 Madventures III (K15)
22.00 Vispilänkauppaa
23.05 C.S.I. Miami
00.00 Elämää Philadelphiassa
00.30 Makujen maailma

09.00 Liikkuen luovaksi
09.15 Työrauhaa etsimässä
10.00 Mun uutiset

08.55 Koulupalvelu
09.55 Venäläisiä tarinoita
10.25 A niin kuin Itävalta

12.30 Sarjapaketti: Etelästä 
 pohjoiseen 1-4
16.00 Mestarin siveltimestä

16.15 Mykkää valoa 
 1920-luvun Suomesta
16.55 - 18.10 TV-arkiston 
 nauru 2/4
16.55 Mullin mallin
18.10 Mozart

19.00 Matkalla jossain 
 Suomessa
20.00 Tiernapojat - kuukausi 
 kuninkaina
20.50 Kootut askeleet: 
 Reijo Kela

21.00 Naurun tasavalta
22.00 Kino: Unikeko
23.25 Rock-Suomi : 
 Idolit
00.25 - 03.58 Teematieto

09.00 Hyppytunti
09.30 Puheenaiheita
10.00 Selkärangatonta menoa

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 Pimeän puolella
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Sir Attenborough: 
 Lintujen elämää
13.50 Mikä liikuttaa?
14.00 Tosi tarina: 
 Päihdeäiti Siru
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
16.00 Avara luonto: Venäjä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilie
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Vakooja, 
 joka järisytti maailmaa
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 A-plus
22.00 Ulkolinja: Nedan 
 muistolle
22.55 Tv-uutiset
23.00 Clarence Streetin 
 lääkäriasema
23.50 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.55 H. C. Andersen: 
 Kirppu ja professori
08.21 Mimun maailma
08.34 Karvinen
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.35 Matkapassi: Nepal
12.25 Mansikkapaikka
13.15 Tarinateltta
13.25 A2 Teema: Pakkoruotsi-ilta
14.15 A2 Teema: Pakkoruotsi-ilta
15.25 Minun maisemani
15.40 Vaarallinen kevät
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.24 Pikku Kakkonen
17.49 Joulukalenteri
18.00 Mäkihypyn 
 maailmancup
19.00 Tv-uutiset
19.03 Alueellinen uutislähetys
19.10 Mäkihypyn 
 maailmancup
20.00 Uusi päivä
20.30 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
21.00 Taivaan tulet
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Ampumahiihdon mc : 
 Naisten 15 km
22.45 Kova laki: Rikollinen 
 mieli (K15)
23.30 Dokumenttiprojekti: 
 Tie nro 8
00.30 Ensiapuosasto (K13)
01.10 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.! 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.! 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Joulupotti
11.05 Emmerdale
11.35 Emmerdale
12.05 Ostoskanava
13.05 Kämpät kuntoon
13.35 Kaikki haluavat tyyliä
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Tuntemattomat
15.35 Kadonneen jäljillä USA
16.35 Joulupotti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I.
21.55 Viking Lotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Fringe - rajamailla
23.35 D.E.A. Huumepoliisit
00.35 Rillit huurussa
01.05 UEFA Europa League
01.35 Ostoskanava
01.40 Joulupotti

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Avatar
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Sisustustiimi
14.30 Maailma keittiössä
15.00 Sarahin talo
15.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
15.35 Brittien Huippumalli 
 haussa
16.35 Lumilyhty-arvonta
16.40 Paremmat häät
17.40 Nelosen sää
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Greyn anatomia (K13)
20.57 Keno
21.00 NCIS Los Angeles (K13)
22.00 Kylmäverisesti sinun 
 (K15)
 23.05 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Frasier
23.50 Nurse Jackie (K13)
00.25 Californication (K13)
01.00 Oikeuden edessä
02.00 Ostosruutu

07.00 Uki
07.05 Seikkailija Dora

07.35 Dinosaur King
08.00 Lemmen viemää
09.40 Subin joulupukki
14.00 112 - hengenpelastajat
14.30 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Diiva nimeltä Kimora

17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Fashion Show
22.00 Skins - liekeissä
23.00 30 Rock
23.30 Konttori
00.30 Ketonen & Myllyrinne
01.00 Riivatut talot

10.05 Ollaan kavereita
10.15 Olipa kerran... 
 löytöretket
10.41 Teematieto
15.25 Venäläisiä tarinoita
15.55 Hyvä luoja

16.25 Veitsen terällä : 
 Etäispesäke 
 maksassa
16.55 Tiededokumentti: 
 Saammeko vauvan?
17.55 Sibelius-viulukilpailu 

 2010: 2. ! naalipäivä
21.00 Kukaan ei ole synnitön
22.55 Film noir: 
 Varo vapaamatkustajia
00.10 60-luvun kuvakirja
00.40 - 04.00 Teematieto

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Vivasen perhe ja 
 koditon kettu
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Koputus
11.30 Mitä tänään kuuluu?
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Varustamo
13.10 Haastattelussa
13.40 Tulta Jerusalemista
14.10 On väliä
14.40 Mesila
14.55 Wake Up!
15.40 Vremja tserkvi -Kirkon aika
15.55 Parantava rukous 
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Nokia Missio
17.30 Superkirja
18.00 Lukuhetki

18.10 Lasten kotipuu
18.30 Healing room
18.50 Sanan lenkkivieras
19.00 Iloa arkeen
19.30 Innoituksen lähteellä:
20.00 Polvijärven pastori:
20.30 Leo Meller ja ystävät:
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Nun
21.25 Uusi Testamentti avautuu
22.10 Armon kalliolla
22.40 Pyhän Hengen ilta
23.40 Iloa arkeen
00.10 Haastattelussa

00.40 Kirkkauden aika
00.55 Pelastusrukous
01.00 Nokia Missio
01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuu
02.00 Healing room
02.20 Sanan lenkkivieras
02.30 Iloa arkeen
03.00 Innoituksen lähteellä:
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Mesila: Nun
04.55 Uusi Testamentti avautuu

04.00 Uutisikkuna
05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 Katkolle
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Romanikansan laulu
13.30 A-studio
14.05 - 14.25 A-plus
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Ensyklopedia
16.00 Eduskunnan kyselytunti
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilie
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Ihmisten puolue
19.13 Ihmisten puolue
19.30 Kuningaskuluttaja
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Midsomerin murhat 
 (K13)
23.25 Tv-uutiset
23.30 Rakkauteni kesä
00.55 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.52 H. C. Andersen: Pikku 
Iidan kukat/Prinsessa ja herne
08.19 Suolaa ja pippuria
08.28 Pertti ja Purtti
08.41 Operaatio Hurrikaani
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: Malesia ja 
 Etelä-Thaimaa
12.07 Palvelijat
12.15 Kolmen kopla
12.45 Eläinsairaala
13.15 Derrick
14.15 - 15.15 Tanskalaiset 
 linnanrouvat
15.20 Akuutti
16.00 Isä Matteon tutkimuksia
16.56 Heikot jäät
17.00 Dinojuna
17.23 Pikku Kakkonen
17.50 Joulukalenteri
18.00 Seitsemäs taivas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Hyötyhiki: Täyttä höyryä!
20.00 Siska
21.00 Mansikkapaikka
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kakola
22.35 Silminnäkijä: Toinen 
 raiskaus
23.05 Taivaan tulet
23.55 Pirunpeli (K15)
00.40 Flight of the Conchords
01.05 Tellus-tietovisa

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.! 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.! 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Joulupotti
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Kauhukeittiö
14.10 Mitä tänään syötäisiin?
14.15 Edessä uusi elämä
14.45 45 minuuttia
15.40 Biisikärpänen
16.35 Joulupotti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 T.i.l.a.
20.30 Vappu Tähtien Kanssa
21.00 Mentalist (K13)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Puumanainen
23.05 Vampyyripäiväkirjat
00.00 Dragon Tiger Gate (K15)
01.50 UEFA Europa League
02.20 Ostoskanava
02.25 Joulupotti
03.25 - 05.20 MTV3 Chat

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Avatar
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Sisustustiimi
14.30 Maailma keittiössä
15.00 Sarahin talo
15.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
15.35 Tavisnaisesta malliksi
16.35 Lumilyhty-arvonta
16.40 Paremmat häät
17.40 Nelosen sää
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Suomen Pelkokerroin
20.57 Keno
21.00 Criminal Minds - 
 FBI-tutkijat (K15)
22.00 Beck: Mahtimies (K15)
23.50 Nelosen uutiset
00.00 Nelosen sää
00.05 SM-liigan huippuhetket
00.10 Frasier
00.40 Lost (K15)
01.40 Ostosruutu
01.55 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Fan Tzu

07.35 Dinosaur King
08.00 Lemmen viemää
09.40 Subin joulupukki
14.00 112 - hengenpelastajat
14.30 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Suoraan kuvauspaikalta

16.30 E! Reality Hell
17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat

20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Dieetit vaihtoon!
22.00 C.S.I.
00.00 Makujen maailma
00.30 Num3rot
01.25 Skins - liekeissä

10.05 Suuret ! loso! t
10.12 Suuret ! loso! t
10.20 Anaconda auf Deutsch
10.35 Teematieto
15.15 60-luvun kuvakirja
15.45 Roolissa Erland Josephson

17.00 Historia: Kuvia 
 kadonneesta ajasta
17.55 Sibelius-viulukilpailu 
2010: 3. ! naalipäivä
21.00 Otto Wichterle, 
 ongelmallinen nero

21.50 Sibelius-viulukilpailu 
2010: Palkintojenjako
22.20 Kino: Tuhannen 
 vuoden rukoukset
23.40 Paul Merton ja 
 Euroopan ihmeet

08.30 Nokia Missio
09.00 Superkirja
09.30 Lukuhetki
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Healing room
10.20 Sanan lenkkivieras
10.30 Iloa arkeen
11.00 Innoituksen lähteellä
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Mesila: Nun
12.55 Uusi Testamentti avautuu
13.40 Armon kalliolla
14.10 Pyhän Hengen ilta
15.10 Iloa arkeen
15.40 Haastattelussa
16.10 Kirkkauden aika
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Seitsemän
17.15 Israel Art
17.30 Café Raamattu
18.00 Ermot: Osarassa

18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Elävä yhteys
19.00 Intia kutsuu
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus: Juuso
20.10 Avainmedian uutiset
20.25 Ylistysliike: Psalmi 23
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Taivas kuulee
22.40 Arken
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta
23.55 Hillsong TV

00.25 Kirja
00.55 Pelastusrukous
01.00 Seitsemän
01.15 Israel Art
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Elävä yhteys
02.30 Intia kutsuu
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus
03.40 Avainmedian uutiset
03.55 Ylistysliike
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Sir Attenborough: 
 Lintujen elämää
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Presidentin kanslia
11.00 Tv-uutiset
11.05 - 11.10 Pisara
11.15 Perhesalaisuuksia
12.05 Prisma: Unen lyhyt 
 oppimäärä
13.00 Tehtävä lähiössä
13.30 Tiedolla köyhyyttä 
 vastaan
14.20 Kotkan poikii ilman siipii
14.45 Pimeän puolella: 
 Toinen todellisuus
15.15 Gilmoren tytöt
16.00 Waterloo Roadin koulu
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 Kotikatu
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Isot ja pienet
18.45 Avara luonto: Venäjä
19.35 Ryhmä Pullman
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Presidentin kanslia
21.30 Uutisvuoto
22.00 Kombat Opera esittää
22.30 Hiljainen todistaja (K15)
00.10 - 04.00 Uutisikkuna

07.45 Pikku Kakkonen
09.00 GALAXI
09.05 Mimun maailma
09.19 Operaatio Hurrikaani: 
09.29 Karvinen
09.41 JUU EI: Äiti radiossa
10.00 Peukaloisen retket: 
 Eläinten kevätjuhla
10.25 Meren ihmeellinen 
 elämä
10.30 Tartu Mikkiin
11.20 Kolmen kopla
11.50 Peliuutiset
12.18 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
12.20 Yhdistetyn 
 maailmancup: Mäki
13.20 Hiihdon mc: 
 Sprinttikilpailut
15.00 Yhdistetyn 
 maailmancup: 10 km
15.45 Ampumahiihdon mc : 
 Miesten pikakilpailu
16.45 V75-ravit
17.10 Salibandyn MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Obladii
20.00 Vaarallinen kevät
20.50 Kettu
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Broken Trail (K15)
23.35 Kova laki: Erikoisyksikkö
00.20 Hilander-TV
00.45 Yle Live: Oxegen-
 festivaali 2010
01.40 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

06.50 Ostoskanava
07.35 Uki
07.45 Tuomas Veturi
08.00 Tuomas Veturi
08.15 Ystävien kylä
08.30 Horseland - heppajengi
09.00 Kasperin kauhukoulu
09.30 Dinosaur King
10.00 Bakugan
10.30 Pokémon
11.00 Staraoke-laulupeli
11.20 Puhuva Kone: Lintu
11.25 FUTIS+
11.55 Kaikkea sitä näkee
12.00 2-4-6-8 Numeropeli
12.15 Salatut elämät
12.45 Salatut elämät
13.15 Salatut elämät
13.45 Madagascarin pingviinit
14.15 Madagascarin pingviinit
14.45 Madagascarin pingviinit
15.15 Myrskyävä luonto
15.45 Suomalainen sisutarina: 
 Finn Spring
16.15 Vihreä Kulta
16.45 Mäkihypyn maailman-
 cup: Lillehammer
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Marja Tyrnin Joulushow
20.00 Biisikärpänen
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Walk the Line
01.05 Muodon vuoksi
02.05 Joulupotti

06.55 Ostosruutu
07.55 Ostosruutu
08.55 Lumilyhty-arvonta
09.00 Start!
09.30 Neljän tähden illallinen
10.00 Neljän tähden illallinen
10.30 Neljän tähden illallinen
11.00 Neljän tähden illallinen
11.30 Blobo
12.00 Elokuva: Riemukas 
 Robinsonin perhe
13.55 Waverly Placen velhot
14.25 Vaaleanpunainen 
 pantteri
14.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
14.35 Vaaleanpunainen 
 pantteri
14.45 Wild! re
15.45 Dawson’s Creek
16.45 Isännän ja koiran 
 käytöskoulu
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
19.10 Elokuva: Jääkenttien 
 kuningatar
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Taivaalliset 
 olennot (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 SM-liigan huippuhetket
23.30 Lost Room (K13)
00.30 Elokuva: Hostel II (K18)
02.25 Ostosruutu
02.40 - 06.35 Älypää-TV

13.30 E! Stailaa kotini!
14.00 E! Stailaa kotini!

14.30 Kiinteistöjen kuningas
15.30 Näin tehtiin Harry Potter 
ja kuoleman varjelukset, osa 1
16.00 Marienhof
16.30 Marienhof
17.00 Marienhof
17.30 Marienhof

18.00 Marienhof
18.30 James Blunt: Rakastettu 
laulaja - lauluntekijä
19.00 Syömällä seksikkääksi
19.30 Sairaalan syke
20.00 Glee
21.00 Bones

22.00 Bones
23.00 24 (K15)
00.00 24 (K15)
01.00 Ketonen & Myllyrinne
01.30 Miami Vice
02.30 Riivatut talot
03.20 - 06.00 Sub chat

10.50 Mestarin siveltimestä
11.05 Teolliset maisemat
12.30 Roolissa Erland Josephson
13.45 Kausikortti: Beethoven!
14.35 Taiteen voima
15.30 Mitä kulutus maksaa?

15.55 Kattegatin uusi kivisärkkä
16.25 Kirahvin verenpaine
16.55 Etäispesäke maksassa
17.25 Otto Wichterle, ongel
 mallinen nero
18.15 Samettivallankumouk-

sen perintö
19.15 Isät ja pojat
20.00 Matkalla jossain Suomessa
21.00 Suurenmoinen Tati
22.00 - 23.59 Playtime
00.00 Naurun tasavalta

08.30 Tulimummot
09.00 Kenkälaatikko: Sisters
09.20 Visaviisu: Ainiaan. 
09.30 Lentävä talo: Jeesus ja
 rikas mies
10.00 Haastattelussa: 
 Mirja Ronning
10.30 Benny Hinn: Musiikkia 
 ja ihmeitä.
11.00 Yliluonnollista: Vieraana 
Grace Williams.

11.30 Isännän pöydässä:
 Vieraana Olli Hyvönen
12.00 Leo Meller ja ystävät:
12.30 TV7 Israel News
12.40 Ilpoisten piiri:
 Valvomisen tärkeys
13.10 Peittämättömin kasvoin
13.40 Tulkoon valtakuntasi -
 Bill Johnson
14.30 Joulun lahja. Konsertti
 vähäosaisten hyväksi.
15.30 Come Home
16.00 Innoituksen lähteellä:
 Uskon naisia.

16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Tulinuoli: Israelissa.
 Kenen Messias?
19.00 Kirja: Reijo Telaranna
 vieraana Pekka Harne
19.30 Café Raamattu
20.00 Valmistakaa Herralle tie
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Jotakin ihmistä 

 suurempaa
22.25 Hänen käsivarsilleen.
23.40 Elävä yhteys
00.00 Elämän virta
00.30 Koputus
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Tulinuoli: Israelissa.
 Kenen Messias?
02.30 Kirja
03.00 Café Raamattu
03.30 Valmistakaa Herralle tie
 Uskonto vai muutos?
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset

08.30 Seitsemän
08.45 Israel Art
09.00 Café Raamattu
09.30 Ermot
10.00 Sanan ja runon tuoksua
10.15 Elävä yhteys
10.30 Intia kutsuu
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät
11.30 Kosketus
11.40 Avainmedian uutiset
11.55 Ylistysliike

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Taivas kuulee
14.10 Arken
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Hillsong TV
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Tulimummot
17.30 Kenkälaatikko
17.50 Visaviisu

18.00 Lentävä talo
18.30 Haastattelussa
19.00 Benny Hinn
19.30 Yliluonnollista
20.00 Isännän pöydässä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Ilpoisten piiri
21.40 Peittämättömin kasvoin
22.10 Tulkoon valtakuntasi
23.00 Joulun lahja
00.00 Come Home
00.30 Innoituksen lähteellä
01.00 Tulimummot

01.30 Kenkälaatikko
01.50 Visaviisu
02.00 Haastattelussa
02.30 Benny Hinn
03.00 Yliluonnollista
03.30 Isännän pöydässä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Ilpoisten piiri
05.10 Peittämättömin kasvoin
05.40 Tulkoon valtakuntasi
06.30 Joulun lahja
07.30 Come Home
08.00 Innoituksen lähteellä



04.00 Uutisikkuna
05.55 Vieras menneisyydestä 
 1809
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 Kuningaskuluttaja
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Jumalanpalvelus
14.05 Strada
14.35 Perintö
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 Coronation Street
15.55 Huomisen muistoja
16.25 Tehtävä lähiössä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilie
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Sir Attenborough: 
 Lintujen elämää
19.50 Suomen linnut: Fasaani
20.00 Tosi tarina: Kohtalokas 
 kaatuminen
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Pilvissä leijuen
22.40 Historiaa: My Lain aaveet
23.35 Tv-uutiset
23.40 Kombat Opera esittää
00.10 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.50 H. C. Andersen: 
 Puutarhuri ja herrasväki/
 Lientä makkaratikusta.
08.17 Lulu ja lehmä
08.24 Animalia
08.50 Itsenäisyyspäivän 
 konsertti
09.50 Itsenäisyyspäivän paraati 
 Kuopiossa
10.30 Pieni talo preerialla
11.20 Matkapassi: Irlanti
12.10 Hyötyhiki: Täyttä höyryä!
12.50 Sisu
13.20 Helmikuun manifesti
14.50 Palvelijat
15.00 Seitsemäs taivas
15.50 Kuvakirjeitä 
 Etelä-Amerikasta
16.00 Uusi päivä
16.30 Uusi päivä
17.00 Milli ja Molli
17.24 Pikku Kakkonen
17.50 Joulukalenteri
18.00 Salibandyn MM
18.50 Tv-uutiset
18.53 Alueellinen uutislähetys
19.00 Salibandyn MM
20.00 Uusi päivä
20.30 Kyllä isä osaa
21.00 Ajankohtainen 
 Kakkonen
21.35 Jalkapallon Mestareiden 
 liiga
23.50 Kansallisaarre: Kolin 
 kansallismaisema
00.20 Jalkapallon Mestareiden 
  liiga
00.45 Tellus-tietovisa

05.20 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.! 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Joulupotti
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Kauhukeittiö
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Muukalaisia Amerikassa
14.40 Amerikan rankimmat 
 duunit
15.35 E! Forbes: Rikkaimmat 
 julkkispariskunnat
16.35 Joulupotti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Linnan juhlat
21.00 V
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. New York
23.35 C.S.I. New York
00.35 Rillit huurussa
01.05 Ostoskanava
01.10 Joulupotti
02.10 - 05.20 Se Oikea

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Äidit ja aikuiset tyttäret
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Sisustustiimi
14.30 Maailma keittiössä
15.00 Sarahin talo
15.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
15.35 Tavisnaisesta malliksi
16.35 Lumilyhty-arvonta
16.40 Paremmat häät
17.40 Nelosen sää
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Tuuri
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat (K13)
22.00 4D: Himohamstraajat
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 SM-liigan huippuhetket
23.20 Frasier
23.50 NCIS Rikostutkijat (K13)
00.50 Start!
01.20 Navigare
01.50 Ostosruutu
02.05 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Fan Tzu

07.35 Dinosaur King
08.00 Lemmen viemää
09.40 Subin joulupukki
14.00 112 - hengenpelastajat
14.30 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Julkkikset pankkiireina

17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Kiinteistöjen kuningas
22.00 Life on Mars
23.00 Smallville (K13)
00.00 Lainvalvojat
00.30 Supernatural
01.20 Exterminators

04.00 Teematieto
09.00 Hulluuteni on rakkauteni 
10.00 Kalevala nyt

09.00 Opettaja.tv
10.42 Teematieto
16.00 Pilvenpiirtäjiä ja

10.00 Mun uutiset
10.05 Opettaja.tv
10.20 Anaconda auf Deutsch

16.00 Ekoliikenne
16.26 Lapset puhuvat
16.30 Venäläisiä tarinoita
17.00 Merten silkkitie
17.50 Merimiespapin matkat
18.00 Opettaja.tv

18.30 Prisma Studio
19.00 Pilvenpiirtäjiä ja 
 maamerkkejä
19.30 Maupassant: Koru
20.00 Kuumien aaltojen naiset
20.45 Musiikin muisti -

 kansansoitinvideot
21.00 Historia: Elisabet II
21.50 Henkka on hiekkaa
22.40 Vieraana: Heikki Kinnunen
22.55 Paholainen ja
 Daniel Johnston

04.00 Teematieto
09.15 Ruotsin ysiluokka
09.45 - 10.10 Matkaoppaana

 04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Venäjä
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Historiaa: Itä-Preussi 
 Hitlerin aikana
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Perhesalaisuuksia
12.05 - 12.35 Katkolle
12.40 Herrasmiesfarmari
13.10 - 13.40 Strada
13.50 Luontohetki: Luonto 
 muotoilijana
14.20 Cranfordin naiset
15.15 Gilmoren tytöt
16.00 Historiaa: Vakooja, joka 
 järisytti maailmaa
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Sydämen asialla
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Pimeän puolella: Rahan 
 hehku
18.45 Tehtävä lähiössä
19.15 Luontohetki: Eläin-
 maailman arvoituksia
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Tali-Ihantala 1944 (K11)
23.00 Ykkösdokumentti: 
 Netin vartijat
23.55 Herkän iän hetkiä
00.25 - 04.00 Uutisikkuna

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.01 Lulu ja lehmä
09.12 Poinzi
09.27 Pertti ja Purtti
09.42 JUU EI: Isän synttärit
10.00 Matka maailman ympäri
10.26 Heikot jäät
10.30 Summeri
10.50 Yhteiseloa
11.15 Summeri
11.32 Yhdistetyn 
 maailmancup: Mäki
12.30 Ampumahiihdon mc : 
 Naisten takaa-ajo
13.30 Yhdistetyn 
 maailmancup: 10 km
14.00 Hiihdon mc: 
 Joukkuesprintit
15.15 Ampumahiihdon mc : 
 Miesten takaa-ajo
16.00 Salibandyn MM
18.10 Kakkosen urheilu-
 viikonloppu
18.20 Sisu
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Taivaan tulet
20.00 Paronitar Laura (K13)
20.50 Tarinateltta
21.00 Seitsemäs taivas
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
22.35 Uusi päivä
23.03 Uusi päivä
00.00 Kova laki (K13)

06.00 MTV3 Chat
06.55 Ostoskanava
07.25 Palomies Sami
07.40 Disney: 101 
 dalmatialaista
08.10 Code Lyoko
08.40 Code Lyoko
09.10 Dinosaur King
09.40 T.i.l.a.
10.10 Jokakoti.! 
10.40 Kaikki haluavat tyyliä
11.10 Unelma-asunnot
12.10 Vihreä Kulta
12.40 Salatut elämät
13.10 Salatut elämät
13.40 Viidakkoperhe
14.45 Mäkihypyn maailman-
 cup: Lillehammer
16.50 Menestyksen takana: 
 Aspon tarina
17.55 Veljet
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Tanssii Tähtien Kanssa
21.00 Miehet jotka vihaavat 
 naisia (K15)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Viikon sää
22.15 Tulosruutu
22.20 Miehet jotka vihaavat 
 naisia (K15)
23.25 Survivors (K13)
00.30 UEFA Europa League
01.00 UEFA Europa League
01.30 Ostoskanava
01.35 Joulupotti
02.35 - 06.00 MTV3 Chat

06.35 Ostosruutu
07.35 Ostosruutu
08.35 Lumilyhty-arvonta
08.40 Vanessa ja pikkuväki
09.10 Unitupa
09.40 Sikke - Ruokaa 
 rakkaudella
10.10 Animal Planet: 
 Upeimmat eläintarhat
11.10 Eläinkunnan ennätykset
12.15 Frasier
12.45 Frasier
13.15 Frasier
13.45 Frasier
14.15 Täydelliset naiset
15.10 Greyn anatomia (K13)
16.05 Suomen Pelkokerroin
17.05 Miljonääriäidit Maria 
 & Nina
17.35 Hauskat kotivideot
18.00 Kuorosota
19.30 Nelosen uutiset
19.35 Nelosen sää
19.40 Kuorosota tuloslähetys
20.00 Tuuri
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Indiana Jones ja 
 tuomion temppeli (K15)
 23.20 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Castle (K13)
00.35 Criminal Minds - 
 FBI-tutkijat (K15)
 01.35 Ostosruutu
01.50 - 07.00 Älypää-TV

09.30 Eläintenhoitajat
10.05 Simpsonit

10.35 Futurama
11.05 Frendit
13.05 Miehen puolikkaat
13.35 Miehen puolikkaat
14.05 Miehen puolikkaat
14.35 Miehen puolikkaat
15.05 Miehen puolikkaat

15.35 Tunteet pelissä
16.30 Huippukoti haussa
17.30 Sairaalan syke
18.00 Kaiken maailman 
 kampaamot
19.00 Hauskat mainospätkät
19.30 Lainvalvojat

20.00 Ritari Ässä
21.00 Vakoojaveli
22.50 Ketonen & Myllyrinne
23.20 Tosipaikka: Neitseenä 
 naimisiin
00.20 Bones
02.10 Smallville

 arkkitehti: Brest
10.15 - 11.30 TV-arkiston
 nauru 2/4
10.15 Mullin mallin
11.30 Francon aika
12.55 - 14.30 Kuolemaan-

 tuomittu on karannut
14.35 - 15.29 Rock-Suomi : Idolit
15.35 Pakeneva hevonen
17.10 Historia: Elisabet II
18.00 Riemuloma Rivieralla
19.25 Naurun tasavalta

20.25 Kuumien aaltojen naiset
21.10 Noidan kirot
22.29 Kinomania: Sinä vuonna
 leikkasin hiukseni
22.35 Kind of Miles
23.30 Isät ja pojat

08.30 Polvijärven pastori
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Lasten Taivas
10.00 Tulinuoli: Israelissa
10.30 Kirja
11.00 Café Raamattu
11.30 Valmistakaa Herralle tie
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu
13.10 Jotakin ihmistä
 suurempaa

13.55 Hänen käsivarsilleen
15.10 Elävä yhteys
15.30 Elämän virta
16.00 Koputus
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous 
 -Pirkko Jalovaara
18.30 Eliinan eväät
19.00 Cantate!
19.30 Armolahjat

20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti
 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Martin ja Mirjan matkassa
22.00 Mitä tänään kuuluu?
22.30 Varustamo: Loppusoitto
23.00 Healing room
23.20 Derek Prince:
23.50 Joensuun gospel
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus: Juuso
01.30 Parantava rukous
02.00 Eliinan eväät

02.30 Cantate!
03.00 Armolahjat
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti
 avautuu
04.45 Rohkaisua
05.00 Martin ja Mirjan matkassa
05.30 Mitä tänään kuuluu?
06.00 Varustamo: Loppusoitto 
2/3. Vau mikä Jeesus!
06.30 Healing room
06.50 Derek Prince
07.20 Joensuun gospel
08.20 Sanan lenkkivieras

04.00 Uutisikkuna
07.30 Puoli seitsemän
08.00 Tv-uutiset
08.05 - 08.54 Harmaahylkeen 
 laulu
09.00 Tv-uutiset
09.05 Luontohetki: Eläin-
 maailman arvoituksia
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 Tosi tarina: 
 Päihdeäiti Siru
11.00 Tv-uutiset
11.04 Sydän paikallaan
11.55 Jumalanpalvelus
13.00 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 Coronation Street
15.55 Esko Salminen - läsnä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilie
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Antiikkia, antiikkia: 
 Presidentinlinnassa
18.35 Linnan etkot
18.50 Itsenäisyyspäivän 
 vastaanotto
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Itsenäisyyspäivän 
 vastaanotto
22.15 Linnan jatkot
23.10 Presidentin kanslia
23.25 Ulkolinja: Nedan 
 muistolle
00.20 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.53 H. C. Andersen: 
 Villijoutsenet
08.19 Hirveä Henri
08.30 Tohtori Koira: 
 Älynväläyksiä
08.43 Viikon luontohavainto: 
 Porot liikehtivät
08.50 Peukaloisen retket: 
 Eläinten kevätjuhla
09.15 Matka maailman ympäri
09.40 Summeri
10.00 Yhteiseloa
10.25 Summeri
10.40 Pieni talo preerialla
11.30 Estradilla: Hamina Tattoo
12.30 Ulkosuomalaisen tarina
13.00 Tuntematon sotilas
15.50 Itsenäisyyspäivän 
 konsertti
16.50 Röllin sydän
18.10 Itsenäisyyspäivän paraati 
 Kuopiossa
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Suomen asia on meidän
20.10 Uusi päivä
20.40 Tankista Reinikaiseen
21.08 Treenilaji
21.20 Kansallisaarre: Kolin 
 kansallismaisema
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Pilvenveikot
23.05 Temppeliherrain 
 salaisuus
23.50 Ensiapuosasto (K13)
00.35 Pressiklubi
01.15 - 02.00 Tellus-tietovisa

06.00 Aamusää
07.30 Studio55.! 
08.00 Madagascarin pingviinit
08.30 Madagascarin pingviinit
09.00 Madagascarin pingviinit
09.30 Madagascarin joulu
10.00 Pilanpäiten
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Emmerdale
11.25 Emmerdale
11.55 Viidakon Ykä
13.45 Suomalainen sisutarina: 
 Finn Spring
14.15 Selviytyjät
15.15 Tanssii Tähtien Kanssa
16.40 Merikotkan reviirillä
17.10 Kauniit ja rohkeat
17.35 Kauniit ja rohkeat
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Vedetään hatusta
20.00 Kiviset ja Soraset: Viva 
 Rock Vegas
21.50 Kaikkea sitä näkee
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.30 Tulilinjalla
23.30 House
00.30 Ostoskanava
00.35 Joulupotti
01.35 - 05.20 Se Oikea

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Äidit ja aikuiset 
 tyttäret
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Elokuva: Lords of 
 Dogtown
13.05 Vauva tulossa
13.35 Sisustustiimi
14.35 Maailma keittiössä
15.05 Sarahin talo
15.35 Tavisnaisesta malliksi
16.30 Lumilyhty-arvonta
16.35 Nelosen sää
16.40 Elokuva: Pojasta 
 mieheksi
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Huippumalli haussa
20.57 Keno
21.00 Elokuva: 
 Scary Movie 4 (K15)
22.45 Nelosen uutiset
22.55 Nelosen sää
23.00 Frasier
23.30 The Cleaner (K15)
00.30 4D: Lasten asekerho
01.30 Ostosruutu
01.45 - 07.00 Älypää-TV

07.05 Fan Tzu
07.35 Dinosaur King

08.00 Lemmen viemää
09.00 Simpsonit
11.30 Peep Show
14.30 112 - hengenpelastajat
15.00 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Playboy-tyttö Kendran 

 uusi elämä
16.30 Sairaalan syke
17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat

20.00 Rillit huurussa
21.00 Marine (K15)
22.55 Makujen maailma
23.25 Terminator: Sarah 
 Connorin aikakirjat
00.20 Tosipaikka: Neitseenä 
 naimisiin

10.05 Cyrano de Bergerac
12.25 Eileen Gray, 
 modernismin äiti
13.20 Syväjäädytetyt ruumiit
13.50 Hyvä luoja
14.20 Suuri sininen

17.05 Sotalapset
18.40 Elävä arkisto: Iltatähti
19.00 Francon aika
20.10 Tiededokumentti: 
 Saammeko vauvan?
21.10 Rock-Suomi : 

 Sanojen takana
22.10 Paul Merton ja 
 Euroopan ihmeet
22.55 - 00.20 Kino Into: 
 Mekaaninen elukka (K15)
00.15 - 04.00 Teematieto

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus: Juuso
09.30 Parantava rukous
 - Pirkko Jalovaara
10.00 Eliinan eväät
10.30 Cantate!
11.00 Armolahjat
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti
 avautuu

12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Martin ja Mirjan matkassa
13.30 Mitä tänään kuuluu?
14.00 Varustamo: Loppusoitto
14.30 Healing room 
14.50 Derek Prince
15.20 Joensuun gospel
16.20 Sanan lenkkivieras: 
 Eija Apunen
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Israel puhuu
17.30 Superkirja: Muskelimies
18.00 Lasten Taivas: Juhlat.

18.30 Sittenkin totta!. 
 Talvisodan syttyminen
19.00 Käännekohta: Koulutettu 
nainen lankeaa noituuteen
19.30 One Way: Usko Jumalaan.
20.15 Itäraportti
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Musiikkia: Kirkko soi
21.10 Katumus: Onko sovinto 
yhä mahdollinen?
21.40 Hillsong TV
22.10 Come Home
22.40 Yliluonnollista: 
 Vieraana Grace Williams

23.10 Elävä yhteys: Totuus vai
 siitä luopuminen?
23.25 Iloa arkeen - Joyce Meyer
23.55 Pelastusrukous
00.00 Kenkälaatikko: Sisters
00.20 Visaviisu: Ainiaan
00.30 Lentävä talo
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas: Juhlat
02.00 Sittenkin totta!
02.30 Käännekohta
03.00 One Way: Usko Jumalaan.
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät

04.00 Uutisikkuna
05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Tohtorit
10.00 Vielä virtaa
10.30 Pimeän puolella: 
 Rahan hehku
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Sir Attenborough: 
 Lintujen elämää
13.50 Mikä liikuttaa?
14.00 Tosi tarina: Kohtalokas 
 kaatuminen
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Veteraanimuistoja
16.00 Avara luonto: Venäjä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Emilien tytär
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Vakooja, joka 
 järisytti maailmaa
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 A-plus
22.00 Ulkolinja: Verikännykät
22.55 Tv-uutiset
23.00 Clarence Streetin 
 lääkäriasema
23.50 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 Pikku Kakkonen
07.56 H. C. Andersen: Peukaloliisa
08.22 Mimun maailma
08.35 Karvinen
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.05 Haasteen edessä
10.20 Pat & Stan
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: USAn 
 Etelävaltiot
12.05 Mr Bean
12.20 Mansikkapaikka
13.10 Tarinateltta
13.20 Nukkekauppias ja kaunis 
 Lilith
14.30 Palvelijat
14.38 - 14.45 Tarinateltta
14.50 Ajankohtainen Kakkonen
15.25 Minun maisemani
15.40 Vaarallinen kevät
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.24 Pikku Kakkonen
17.49 Joulukalenteri
18.00 Salibandyn MM
18.50 Tv-uutiset
18.53 Alueellinen uutislähetys
19.00 Salibandyn MM
20.00 Uusi päivä
20.30 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
21.00 Taivaan tulet
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: Rikollinen 
 mieli (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Frazier vastaan Ali
00.20 Ensiapuosasto (K13)

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.! 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.! 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Joulupotti
11.05 Emmerdale
11.35 Emmerdale
12.05 Ostoskanava
13.05 Kämpät kuntoon
13.35 Kaikki haluavat tyyliä
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Tuntemattomat
15.35 Linnan juhlat
16.35 Joulupotti
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I.
21.55 Viking Lotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Fringe - rajamailla
23.35 Pohjanmeri
00.35 Rillit huurussa
01.05 Ostoskanava
01.10 Joulupotti
02.10 - 05.20 Se Oikea

07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pikku einsteinit
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Pikku mestarit
08.00 Avatar
08.30 Äidit ja aikuiset tyttäret
09.00 Maailma keittiössä
09.30 Vauva tulossa
10.00 Sisustustiimi
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauva tulossa
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Maailma keittiössä
15.00 Sarahin talo
15.30 Vaaleanpunainen 
 pantteri
15.35 Tavisnaisesta malliksi
16.35 Lumilyhty-arvonta
16.40 Paremmat häät
17.40 Nelosen sää
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Greyn anatomia (K13)
20.57 Keno
21.00 NCIS Los Angeles (K13)
22.00 Kylmäverisesti sinun (K15)
23.05 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Frasier
23.50 Asema 62 (K15)
00.50 Oikeuden edessä
01.50 Ostosruutu
02.05 - 07.00 Älypää-TV

07.00 Uki
07.05 Fan Tzu

07.35 Dinosaur King
08.00 Lemmen viemää
10.40 2-4-6-8 Numeropeli
14.00 112 - hengenpelastajat
14.30 E! Rikkaat Kardashianit
15.30 Hills
16.00 E! Diiva nimeltä Kimora

17.00 Kolmas kivi auringosta
17.30 Marienhof
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Frendit

20.30 Simpsonit
21.00 Fashion Show
22.00 Skins - liekeissä
23.00 30 Rock
23.30 Konttori
00.30 Ketonen & Myllyrinne
01.00 Riivatut talot

 maamerkkejä
16.30 Veitsen terällä:
 Suonikohjuleikkaus
17.00 Tiededokumentti: 
 Saammeko vauvan?
17.56 Lapset puhuvat

18.00 Venäläisiä tarinoita
18.30 Hyvä luoja
18.59 Maan aarteet
19.05 Verhon takaa (K13)
20.00 Mozart
20.48 Rakennustaiteen aarteita

21.00 Trumbo, mustan listan uhri
22.35 Film noir: Aution
 kaupungin vangit
00.00 60-luvun kuvakirja
00.30 Prisma Studio
01.00 - 04.00 Teematieto

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia:
09.50 Vivasen perhe ja
 koditon kettu
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Laatokan Karjalan
 tuntematon Pyhä Henki
11.45 Israel Art
12.00 Leo Meller ja ystävät

12.30 TV7 Israel News
12.40 Tie on valmis!
13.10 Haastattelussa: 
 David Goodwin 2/2.
13.40 Missä olet?
 Eroon tuomitut
14.10 Uusi elämä
14.40 Mesila: Nun
14.55 Marttyyrien ääni
15.25 Alkuseurakunnan synty
 ja historia
15.55 Parantava rukous 
 - Pirkko Jalovaara
16.25 Pelastusrukous

16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Superkirja
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä
19.00 Iloa arkeen
19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät: 
Turvattomuus
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Samech. Heprean 

kielen alkeiskurssi
21.25 Uusi Testamentti 
avautuu
22.10 Peittämättömin kasvoin
22.40 Valmistakaa Herralle tie: 
Uskonto vai muutos?
23.40 Iloa arkeen - 
 Joyce Meyer
00.10 Armolahjat
00.40 Kirkkauden aika
00.55 Pelastusrukous
01.00 Isännän pöydässä
01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuurkeen 

08.30 Israel puhuu
09.00 Superkirja: Muskelimies.
09.30 Lasten Taivas: Juhlat
10.00 Sittenkin totta!
 Talvisodan syttyminen
10.30 Käännekohta
11.00 One Way: Usko Jumalaan
11.45 Itäraportti
12.00 Leo Meller ja ystävät:
12.30 Musiikkia: Kirkko soi
12.40 Katumus:

13.10 Hillsong TV
13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Elävä yhteys
14.55 Iloa arkeen
15.25 Pelastusrukous
15.30 Kenkälaatikko: Sisters
15.50 Visaviisu: Ainiaan
16.00 Lentävä talo
16.30 Ohjelmatiedot
16.55 Adventtikalenteri
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia

18.20 Vivasen perhe ja 
 koditon kettu
18.30 Elämän virta
19.00 Derek Prince
19.30 Laatokan Karjala
  tuntematon Pyhä Henki
20.15 Israel Art
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Tie on valmis!:
21.40 Haastattelussa
22.10 Missä olet?
22.40 Uusi elämä
23.10 Mesila: Nun

23.25 Marttyyrien ääni
23.55 Alkuseurakunnan synty
 ja historia
00.25 Parantava rukous 
 - Pirkko Jalovaara
00.55 Pelastusrukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Laatokan Karjalan 
 tuntematon Pyhä Henki
03.45 Israel Art
04.00 Leo Meller ja ystävät

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 5.–8.12.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 7.12.Tiistai 7.12.Sunnuntai 5.12.Sunnuntai 5.12.

Keskiviikko 8.12.Keskiviikko 8.12.Maanantai 6.12.Maanantai 6.12.
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-talo, 
Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemäen 
AA Tulkkilantie 4 (terv. kesk. ala-
kerta) pe klo 19. Auttava p. 040-
8283847. www.suomen-aa.! .

A-klinikkasäätiö/Päiväkeskus. 
Asemakatu 9, Sastamala. Avoin-
na ma-pe 7-14. P. 010-8373908.

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

4H-Kiikoinen. Lasten Jouluas-
kartelukurssin ensimmäinen osa 
kirjaston talon kerhohuoneel-
la ke 1.12 klo 16-17.30. Toinen 
osa viikon päästä ke 8.12 klo 16-
17.30. Ensi viikon kokkikerhos-
sa tiistaina 7.12 molempien ryh-
mien pikkujoulu! Koiraklubi ko-
koontuu su päivisin ja ti iltaisin, 
lisätietoja Pokulta p. 0500-497 
453. Tervetuloa mukaan myös 
koiratoimintaan! Katso myös 
www.4h! /kiikoinen-lavia

Ea-ryhmä. Kokoonnumme 7.12-
10 klo 18.00 Ystävänpirtillä Mart-
tilankatu 1. Illan aihe päivystyslu-
van päivitys. Tervetuloa.

El. Äetsän yhdistys. Vietäm-
me omaa joulujuhlaamme ti 
7.12.2010 klo 13.00 Kiikan seu-
rakuntatalolla.Paikalla seurakun-
nan edustajat, lisäksi omaa ko-
toista ohjelmaa. Puuro- ja kahvi-
tarjoilu lisukkeineen. Tervetuloa 
runsaslukuisesti hiljentymään 
joulunaikaan.

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-
tys.Muistattehan joulujuhlan 
seurantalolla 5.12.klo.14.00, jou-
lumieli ja pikku paketti mukaan.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Kylpyläloma Kylpylähotelli Peu-
runkaan 25-26.1.2011. Hinta 
85"/hlö. sis. matkan, puolihoi-
don, kylpylän ja kuntosalin va-
paan käytön, ohjattua vapaa-
ajan ohjelmaa, allasjumpan ja il-
lalla tanssit. Sit. ilm. 31.12.men-
nessä puh. 0500 818533!

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. Ensi Perjantaina 3.12. klo 10. 
ei ole tuolijumppaa Seuranta-
lo. Joulukonserttiin Poriin 16.12. 
lähtijät: bussi Lauhamon talleil-
ta klo 17.00, Its.tie - l.asema  klo 
17.10, Karkun Palviala klo 17.30. 
- Vuoden 2011 aloitamme edul-
lisella risteilyllä Turku-Tukholma 
2.-3.2. Kannattaa ilmoittautua 
heti p. 040 764 6611.

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys. Kauneimmat joululaulut lau-
letaan Vanhassa Kukkulassa, Ar-
jan ja Antin luona, su 5.12. klo 14.

Heinoon Maatalousnaiset. 
Teemme Raijan kanssa kaura-
tonttuja Y- talolla pe 3.12. klo 18. 
Ota yhdenkoon sukkahousut tai 
polvisukat mukaan, muut tar-
vikkeet saat paikalla. Tervetuloa 
kaikki!

Heinoon metsästysseura. Yli-
määräinen yleinen kokous Aa-

rikkarannassa su 12.12. klo 15. 
Käsitellään kiinteistölahjan vas-
taanotto.

Huittisten Eläkeläisyhdistys-
ten yhteistyötoimikunta ”HE-
LY”. Joulujulamme 13.12. klo 13  
Seurak.keskuksessa. Ohjelman 
lisäksi puuro-soppa- ja kahvitar-
joilu. Toivomme eläkeläisten run-
sasta osanottoa. Teatteri Uudes-
sakaupungissa 26.3.11, kappale 
”Myrskyluodon Maija”.

Huittisten Muistiyhdistys. Jou-
luinen muistikahvila Toripuodin 
kahvilassa 7.12.2010 klo15 - 17. 
Ohjelmassa joululauluja, leik-
kiä ja nautiskelua. Jäsenet, ver-
taistukiryhmäläiset ja muistis-
ta kiinnostuneet tervetuloa. Uu-
si vertastukiryhmä muistisairaan 
omaisille käynnistyy Palvelukoti 
Kaaarirannan tiloissa 20.1.2011 
klo 13.00. Ilmoittautuminen Ai-
ralle 17.1.2011 mennessä puh. 
044 5642544. Uuden vuoden en-
simmäinen muistikahvila on au-
ki 4.1.2011 klo 15 - 17. Suunnitel-
laan yhdessä tulevaa toimintaa.

Huittisten Reumayhdistys. 
2.12. to klo 15 Hallituksen kokous 
(vanha ja uusi. 3.12. klo 11.30 läh-
tö Porin teatteriin Linda-näytök-
seen (tulo Pratinkatua. 4.12. la 
klo 12-16 osallistumme Jaatisen 
navetan myyjäisiin. 17.12. pe klo 
18-19.30 uimahalli varattu jäse-
nille perheineen. Huom! Mänt-
sälän joulumatkaa ei ole.

Huittisten Seudun Kehitys-
vammaisten Tuki ry. La 4.12. 
klo 14 Myötätuuliviestin Eloku-
vapäivä Kansalaisopistolla (luok-
ka 106). Kahvitarjoilu. Tervetuloa

Huittisten Seudun Suomi-Ve-
näjä Seura. Vietämme pikkujou-
lua ke 15.12. klo 18 Huhkolinnan 
kahviossa. Nautimme venäläisen 
ruokakerhomme leipomia piira-
koita teen ja kahvin kera. Sam-
mun Känki esiintyy. Yhteislaulua. 
Seuran jäsenet, ruokakerholai-
set, känkiläiset ja muut kiinnos-
tuneet tervetuloa.

Huittisten Wanhat Konneet. 
Perinnepäivätallenne 2010 pu-
kinkonttiin saatavana S-Marke-
tista, Toripuodista ja Erkki Joki-
selta.

Huittisten Vasemmistoliitto. 
Kunnallistoimikunnan ja valtuus-
toryhmän kokous kaupunginta-
lon kokoushuoneessa n:o 046 
su. 5.12 klo 18.00 Esillä valtuus-
ton esityslistan asian, mm. kau-
pungin talousarvio 2011. Muis-
ta syyskokous to. 2.11 klo 18.00.

Häijään Haukut ry. Kokoon-
numme 1.12.10 klo 19.00. Paik-
ka: Häijään Nesteen Kabinet-
ti. Tervetuloa suunnittelemaan 
v. 2011 toimintaa joulupipareita 
ja glögiä maistellen. Tiedustelut 
050-328 1110

Karkun Kamari. Adventtiateria 
ja -juhla ma 13.12. klo 12-14.30 
Karkun seurakuntatalolla, Pas-
sinmäentie 14.

Karkun Martat. 3.12 Karkun jou-
lun avaukseen talkoolaisia puu-

ron jakoon. Ilmottaudu Anjal-
le 2.12 mennessä 040-5912744. 
Pikkujoulu Ravintola Patruunas-
sa 8.12. klo 18. Pikku paketti mu-
kaan. Ilmottaudu Anjalle 3.12. 
mennessä 040-5912744. Terve-
tuloa!

Keikyän Korvenkävijät. 6.12 It-
senäisyyspäivän kynttiläkulkue. 
Lähtö Keikyän koululta klo 16.30. 
Kirkossa lupauksenantotilaisuus 
ja joululaulauluja. Ke 8.12 lpk:n 
synttärit ja joulujuhla keikyän ui-
mahallissa klo 18 - 19.30. Mukaan 
uikkarit, pyyhe ja muki jos halu-
at kahvia.

Keikyän Kyläseura ry. Emme 
järjestä avantouintia talvikau-
della 2010 - 2011.

Kuorsumaan Kyläseura. Pik-
kujoulu 4.12. klo 18 Eräkorves-
sa. Tervetuloa juhlistamaan seu-
ramme 20 v. taivalta! Puuroa, 
kakkuka# eet ja mukavaa ohjel-
maa. Joulupukkikin on luvannut 
vierailla, joten pikkupaketti mu-
kaan.

Lantulan seudun kyläyhdistys. 
Jätehuollon toteutus kylätaloil-
la ja kotona -koulutusta Lantu-
la-talolla kaikille kiinnostuneille 
yhteistyössä Tampereen ammat-
tikorkeakoulun kanssa to 2.12. 
klo 11.30 - 15 alkaen keittolou-
naalla. Tied. Leena 050-3666953.  
Lantula-talon uuden jätekatok-
sen ja kompostorin käyttöönot-
to ja ohjaus ke 15.12. klo 13.30-
16.30. Vielä kaksi perjantailou-
nasta ennen Joulua ja jouluate-
ria su 12.12. klo 12-13.3.

Lähtö. Urheilukauden päätös- ja 
palkintojenjakotilaisuus to 2.12. 
klo 18 alk. Urheilutalolla.Tervetu-
loa kaikki kilpailuihin ja sählyyn 
osallistuneet perheineen, liikun-
nallista ohjelmaa, jouluista tar- 
joilua ja vuoden kilpailujen pal-
kintojen jako.

MLL Mouhijärvi. Keskiviikkoisin 
perhekahvila klo 10-12 Lounas-
kahvila Signessä. Perhekahvilan 
viimeinen kerta on ke 15.12.,jol-
loin yhdistys tarjoaa pikkuista 
joulupurtavaa ja ylläripussit. Tiis-
taina 14.12. klo 18 alkaen lapsi-
perheet tervetuloa laulamaan ja 
kuuntelemaan Joulumuorin jou-
luisia juttuja Häijään koulun ruo-
kakasaliin. Tilaisuus on ilmainen. 
Naperojumppa ja liikkari palaa-
vat joulutauolta ti 18.1.2010 klo 
17.45. Mukavaa joulunodotusta!

MLL:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Ma 6.12. klo 18-20 Pilves-
sä virtapiiri, äitien virkistyskerho. 
Juhlimme itsenäisyyspäivää. Ke 
8.12. klo 10-12 perhekahvila Pil-
vessä. Viimeinen perhekahvila, 
nautimme joulupuuroa. Tervetu-
loa! Lisätietoja www.mll.kopteri.
net ja löydät meidät myös Face-
bookista.

Mouhijärven Eläkkeensaajat.
Piirin Ystävänpäiväristeily 14.-
15.2.2011. Ilmott. 14.12. men-
nessä. P. 0400-774452. Järjestö-
kurssi Rajaniemessä  7.-9.2. Yhd. 
maksaa. Ilm. 3.1.-11 menn. Kyl-
pylämatka Saarenmaalle 27.3.-

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 47 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Markku Hulttinen
Sastamala

Oikea vastaus:
Tauno Kiviranta Oy, Sastamala

Palkinto on noudettavissa
Tauno Kiviranta Oy:stä, Sastamalasta

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala

Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen suunnattuja 
lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai muuttaa tekstiä.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  
Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti:
1. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.! 

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.

gin rantasaunalla klo 16-20. Ti 
7.12. tarjolla uimareille joulupuu-
roa klo 17 alkaen.

Vammalan Reumayhdistys. 
Jumppatunnit seuratalolla päät-
tyivät tältä vuodelta to 25.11.-
10. Ensi vuodesta ilmoitetaan 
erikseen.

Vammalan seudun Keliakiayh-
distys. Joulumyyjäiset ke 8.12. 
alkaen klo 9, Torikeskuksen au-
lassa, Torikatu 1, Sastamala. Ke-
liakiaruokavalioon soveltuvia lei-
vonnaisia, käsi- ja askartelutöitä. 
Arpoja. Myyjäistavaraa voi tuoda 
paikalle klo 8.30 lähtien. Toimijat 
paikalle sovitusti alk. klo 8.

Vammalan seudun taideyhdis-
tys. Sunnuntaina 5.12 Taideran-
nassa klo 16 alkaen jouluisia jut-
tuja ja keskeneräisten töiden vii-
meistelyä. Tervetuloa!

Vammalan seudun Voima. Las-
ten hiihtokouluilmoittautumi-
set otetaan Vinkin kahviossa to 
9.12. klo 18-18.45 ja jatketaan 
hiihtäen klo 19.15 asti. Hiihto-
koulu alkaa tammikuussa.Tie-
dust.050-5827903/Anne-Mari 
Finska. Harjoitukset Vinkissä su 
5.12. klo 11, vapaan tyyli. Uudet 
lisenssit ilmoitettava Matti Hau-
nialle/0500-805415.Tavarapör-
siin VsV:n nettisivuille voi ilmoit-
taa ostettavat/myytävät hiihto-
välineet ja -asut s.postiin kaisa.
jalonen@windowslive.com.

Vammalan Venekerho. Muis-
ta kokous ma 6.12. Jaatsin kah-
vilassa, Asemakatu 10, Sastama-
la. Sääntömääräisten lisäksi pää-
tetään Sylvään laiturin laajenta-
misesta.

VANU, TYME ja Partiotuki. Par-
tiolaisten joulujuhja seurakunta-
talolla ke 15.12. alkaen klo 18.00 
puurotarjoilulla. Ohjelmassa 
partiolaisten esityksiä, arpojen 
myyntiä, joulupukin vierailu (pik-
ku paketti mukaan). Kaikki terve-
tuloa! Partiotuki: Hallituksen ko-
kous ke 15.12. seurakuntatalolla 
joulujuhlan jälkeen n. klo 19.00.

VaPS Hockey. La 4.12. klo 12.30 
D2 VaPS Hockey - Tappara For-
tius, klo 14.15 VaPS Hockey - PK 
83, E-jun turnaus klo 16-20.45, su 
5.12. klo 17 II-div. VaPS Hockey - 
K-Sudet

Äetsän Invalidit. Loppuvuoden 
uintipäivät: to 02.12.10 (LV) ja to 
16.12.10. Joulutauon jälkeen jat-
ketaan 13.1.11. Myös boccias-
sa on tauko. Seuraava pelipäivä 
4.1.11. Hyvää joulua! 

Äetsän Metallityöväen ammat-
tiosasto 327. Linja-auto Teatte-
rimatkalle Nokialle 5.12.10 Huit-
tinen linja-auto asema klo 12.50, 
Kauppakulma klo 13.00, Pehu-
la klo 13.05, Kiikan Uimahalli klo 
13.15, Vammala linja-auto asema 
klo 13.30

2.4.-2011. Meri-kylpylä. Ilm. tam-
mikuun loppuun menn. Elsanka-
mari ke 8.12 klo 13, os. Hopun-
tie 1. Viim. Boccia 9.12 klo 15.15 
YK:lla.

Mouhijärven Kyläparkki. Kylä-
parkki avoinna pe 3.12. klo 9-12, 
osoite Hopuntie 1. Tervetuloa 
kahville ja keskustelemaan.

Punainen Risti Vammalan 
Osasto. Hyvät Ystävät kerho & 
Omaisten vertaistuki-iltaryhmä 
Verattomat. Tiistaina 14.12-10 
klo 17.30-19.30 vietetään yhteis-
tä , rattoisaa lauluiltaa Laitoslau-
laja Piritta Ruutikaisen kanssa. 
Joulupukkikin vierailee, ota pik-
kupaketti mukaan. Tervetuloa!

Ronkankulman Kyläyhdistys. 
Järjestämme Joulujuhlan 11.12 
klo 16.00 Länsipirtillä kyläläisille 
Mukana seurakunnasta vs kirk-
koherra Herranen. ym. Olkaa 
kaikki suuresti Tervetulleita.

Sastamalan 4H-yhdistys. Jou-
luvalmistelukurssi Nelismestas-
sa Uotsolassa Pe 3.12. klo 16.30-
19.30, ilm. ja tied. 2.12. mennes-
sä p.040-5737585/Outi. Kerhot 
viikolla 49: Ti 7.12. klo 17-18.30 
Pehulan koulu (pikkujoulu), Stor-
min koulu ja Kutalan Seuranta-
lo, Ke 8.12. klo 17-18.30 Häijään 
koulu (pikkujoulu), Illon koulu ja 
Tyrväänkylän Pikkupirtti, To 9.12. 
klo 17-18 Liikuntakerho Häijään 
koululla, klo 17-18.30 Uotsolan 
kerho Nelismestassa (pikkujou-
lu).

Sastamalan Autourheili-
jat. Matka Helsinkiin VM MO-
TORSPORT SHOW:hun 8.1.2011, 
mikäli lähtijöitä on riittävästi. Il-
moittaudu heti Martti Lehtinen 
p.040-541 5959

Sastamalan Eläkkeensaajat ry. 
Jouluruokailu seukulla 9/12-10 
klo 12.00. Lippuja Anja Järven-
päällä. Pieni paketti mukaan. To-
rikeskuksen aulassa myyjäiset 
11/12-10.

Sastamalan Kristilliset Eläke-
läiset. Kutsumme sinut puuro-
juhlaan tiistaina 14.12. klo 13 
alkaen Vähähaara-seuran koti-
seututalolle Sastamalan Vehka-
korpeen. Yhteislähtö Vammalan 
seurakuntatalolta klo 12.30. Ter-
vetuloa. Hyvää joulua kaikille!

Sastamalan seudun erityislas-
ten tukiryhmä ERKKI. Hyvän 
mielen joulukonsertti to 2.12. 
Sylväällä. Esiintyy Eveliina Määt-
tä ja The Valley Brothers. Konsert-
ti alkaa klo 18. Jos et ole vielä var-
mistanut paikkaasi, kysy Marjaa-
nalta. Su 5.12. Vinkin hallissa lap-
sille ohjattua palloilua klo 14-15, 
sen jälkeen pulkkamäkeen ja laa-
vulle. Omat eväät mukaan ja läm-
mintä päälle. Lisätietoja Marjaa-
nalta.

Sastamalan Seudun Nivelpiiri.
Vietämme Pikkujoulua keskiviik-
kona 15.12.2010  klo 18.oo Hei-
non Leipomolla Sastamalanka-
tu 70. Nautimme hyvästä joulu-
ruoasta ja yhdessäolosta. Kimp-
pakyyti, puolisot ja ystävät myös 
tervetulleita. Tiedustelut ja il-
moittautumiset viimeistään 7.12   
gsm 045-1388813 Eira.

SPR-ystävänpirtti. Avoinna 
ark. 10-15. Ma 6.12. itsenäisyys-
päivä: kiinni. Ti 7.12. klo 13 van-
husten laitoslauluprojektista tu-
lee kertomaan pirita ruutikai-
nen. Ke 8.12. klo 10 jumppa, klo 
13 viisastenkerho kokoontuu. 
To 9.12. klo 9  käsityöpiiri, klo 13 
bingo. Pe 10.12. klo 13 hengel-
linen tuokio. Tervetuloa kaikki 
mukaan!

Stormin metsästysseura. Yh-
teispeurajahtia ajavalla mäyrä-
koiralla su 5.12. klo 8, kokoon-
tuminen lahtivajalla. Pakkasra-
ja -12 °C.

Storminkoulun vanh.yhd. Pe 
10.12. koululla järjestelytalkoot. 
Keittiöhommia, pöytien nostelua 
ja järjestelyä ym. La 11.12. myy-
jäiset alkavat klo 12. Talkooväki 
paikalle klo 9 alkaen. Apu on tar-
peen talkoissa ja tulet huomaa-
maan, että jokainen osaa tehdä 
jotain. Tiedustelut Taru Virtaselta 
044-5011 050.

Topin Laulajat, yhteislaulupii-
ri. Tervetuloa kaikki mukaan lau-
lamaan Joululauluja yhdessä To-
pin Laulajien ja Yhteislaulupii-
rin kanssa sunnuntaina 5.12. klo 
18-19.30 Seurantalolle Kiikoisiin. 
Järj. Sastamalan Opiston Kiikois-
ten osaston Yhteislaulupiiri.

Tyrvään Martat. Ke 8.12. klo 18 
koko perheen pikkujoulu Raija 
Jokisella. Pieni paketti mukaan.

Tyrvään seudun Selkäyhdistys. 
29.-31.1. (Huom!!! aika oli virheel-
linen aikaisemmassa ilmoituk-
sessa). Lähde mukaan Tampe-
reen seudun Selkäyhdistyksen 
järjestämälle edulliselle minilo-
malle Kaustisen kansanlääkintä-
keskukseen. Tied. Tuulalta p. 050- 
3424970 Tuulalta saa myös mat-
kaesitteen.

VaLePa. N2-sarjaa Sylvää su 5.12. 
klo 15 VaLePa-LeKi.

Vammalan Eläkkeensaajat ry. 
Joulujuhlassa on kinkkuarvonta 
muun ohjelman lisäksi. Ota ra-
haa mukaan. 

Vammalan Invalidit. Su 23.1. te-
atterireissu Nokialle ”Rimpsuja ja 
ruusuja”, sit. ilm. toimitilaan 10.1. 
menn., Nuutilank.4, 5112466. 
Joulukahvit ja myyjäiset la 11.12., 
tervetuloa. Kirppis ma-pe 10.30-
15 ja la 10-14.

Vammalan Retkeilijät. Avan-
tounti jatkuu tiistaisin kaupun-

Taksilupien enimmäismäärät 
säilyvät lähes ennallaan

 ! ELY-keskukset pitävät tärkeänä, että takseja  on riittävästi myös 
 elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

 "Hannu Virtanen

Taksilupien ensimmäis-
määrä on ensi vuonna Sas-
tamalassa 58 ja Punkalaitu-
mella 10. Sastamalan luvis-
ta on korvamerkitty Mou-
hijärvelle 7 ja Äetsään 12. 
Kaikkiaan 58 luvasta 11 
on esteettömille takseille. 
Näistä 4 on osoitettu Äet-
sään ja 1 Mouhijärvelle. 
Punkalaitumen 10 luvasta 
1 on esteettömälle autolle.

Kuntakohtaiset taksi-
lupien enimmäismäärät 
vahvistaneen Pirkanmaan 
ELY-keskuksen mukaan 
taksilupakiintiöitä ei ole 
nyt tarpeen juurikaan ko-
rottaa. Ainoastaan Akaan, 
Hämeenkyrön ja Pirkkalan 
taksien enimmäismäärää 
lisättiin ensi vuodeksi yh-
dellä henkilöautolla.

Huittisten kiintiö 
22, Kokemäen 18
Taksilupien kiintiömää-
rät pysyvät lähes ennallaan 

myös Satakunnassa. Asian 
ratkaisseen Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen mu-
kaan kiintiöitä ei ole täällä-
kään tarpeen korottaa. Sa-
takunnassa vain Nakkilassa 
taksilupien enimmäismää-
rä vähenee yhdellä.

Huittisten kiintiö on 
yhteensä 22 lupaa, joista 
Vampulaan on osoitettu 4. 
Huittisten luvista 2 on tar-
koitettu esteettömille au-
toille. 

Kiikoisten lupakiintiö 
on 5 (esteettömiä 1), Ko-
kemäen 18 (3), Köyliön 8 
(1), Lavian 6 (1) ja Säkylän 
11 (1).

Taksikiintiöt vahvis-
tetaan vuosittain. Lupi-
en enimmäismääriä vah-
vistaessaan ELY-keskukset 
Pirkanmaalla ja Varsinais-
Suomessa ovat ottaneet 
huomioon keskeiset taksi-
palvelujen kysyntään vai-
kuttavat tekijät, kuten vä-
estökehityksen, ikäraken-
teen, taajama-asteen, an-
niskelupaikkojen määrän 

ja joukkoliikenteen palve-
lut. 

Keskeisinä taksitarjon-
taa määrittävinä tekijöinä 
on otettu huomioon ole-
massa olevat lupamäärät, 
taksitiheys, viime vuosien 
ajosuoritteet ja taksitilaus-
ten kehitys.

Tilaukset 
vähenivät viime 
vuonna
Taksitoimialan tilaukset 
vähenivät vuonna 2009 
yleisesti eikä tänäkään 
vuonna odotettua nou-
sua ole tapahtunut. Mui-
den toimialojen arviot ja 
näkymät eivät myöskään 
ole tukeneet korotustar-
vetta. 

Tämän vuoden taksilu-
pien enimmäismääriä vä-
hennettiin taantumaa vas-
taavasti, joten nyt on Pir-
kanmaan ja Varsinais-
Suomen ELY-keskusten 
mukaan seesteisempi het-

ki odotella käänteen tapah-
tuvan.  

Kysyntä- ja tarjontateki-
jöiden vaikutusta lupakiin-
tiöihin kaikkien asiakas-
ryhmien osalta on arvioitu 
pitäen lähtökohtana tak-
sipalvelujen hyvää saata-
vuutta niin kaupunkimai-
silla alueilla kuin maaseu-
dullakin. 

Erityisesti suurten kau-
punkien ja kasvukeskus-
ten kuntakohtaiset kiinti-
öt on pyritty vahvistamaan 
sellaiselle tasolle, että lupi-
en määrä ei rajoita taksien 
saatavuutta myöskään vilk-
kaan kysynnän aikana eikä 
heikennä palvelujen laatua. 

ELY-keskukset pitävät 
tärkeänä, että takseja on 
riittävästi myös elinkeino-
elämän ja kuntien kulje-
tustarpeisiin. Lupamääriä 
vahvistettaessa on tämän 
vuoksi otettu huomioon 
kuntien sosiaali- ja terveys-
toimen sekä opetustoimen 
henkilökuljetusten järjestä-
mistarpeet. 
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MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Honda Accord -93 Coupe, 
juuri kats. CD-soitin, sähköl. 
keskusl. met-väri. Autoa vielä 
pitkäksi aikaa. P. 040-414 8802

Mp Honda Rebell -97. Pyö-
rä kuin uusi. H. 1550,-. 040 414 
8802.

Traktori Leylad 272. Vm. -78. 
Hp. 2800 €. puh. 0400 793 649.

Moottorikelkka Polaris RMK 
550 -2006. Ajettu 2900ml. 
2900 €. Siisti laite. Puh. 044-
3062954.

VW Golf 1,9 TDI power diesel 
-03, 180 tkm, met.musta, Trend 
Line, webasto, ilmast. ym. 050-
5427449 Lavia.

Volvo 340 DL 1,4 1988. Ajet-
tu 121 tkm, ajoaikaa311210. 
Huom. kaasari vuotaa. Hp. 
400€. Puh. 044-5231148

Mitsu Lancer -89. Luotettava 
käyttöauto edull. 2 renkaat h. 
550€ puh 0503048741

MB 300SE -90 bens. aj. 379 
tkm. Siisti. 0500-535202

Traktori International 584 
vm. -81 Hp. 5000€. Siisti. puh: 
0445107177

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Vammalasta läpi talon oleva 
kerrostalohuoneisto 70m2. 
3h+k+ph+parveke+autotalli. 
kokonaan remontoitu! Kauko-
lämpö. yhvast.189€. Vh.77.000/
tar.p er.soita 040-5223743.

KT-huoneisto 1h+k+s+iso 
parveke 37,5 m2 Vammalan 
keskustassa. Hp.65.000€ puh. 
041-5492162

OKT 4h+k Illon keskustassa.
Koulu/päiväkoti lähellä. Kau-
punginvesi/viemäri. 79t. 040- 
8473638 Johanna

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Myydään perunaa kiloittain 
ja säkeittäin: Siikli, Nikola, Van 
Gogh ja Annabella ja porkka-
na. Äetsän torilla pe 3.12. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen 
piha klo 13-17. Tuottaja.

Yamaha urut 2-tasoiset ryt-
mikone, jalkapolkimet, koiran-
koppi, lämmittimellä + tarha 
sähkömankeli 0400 921 161

Loput talvifleecetakit 15,- 
kpl (norm. tukkuh. 29,90). Iso-
ja kokoja, musta ja pun. Isom-
mat erät h. sop.muk. p. 040 140 
2281.

Kivikoruja ym. erikokoisia. 
Muutama tuhat kpl. Hinta to-
della sopivasti. 040 414 8802.

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

Koivu- ja sekaklapia, tuo-
daankin p. 0400-802464.-

Possun ! 3,90 kg, poron ! 14 
€ kg paloiteltuna, myös leikka-
uspalvelua Tilateurastamo KTP 
Palvelu puh.  0409669196.

Su-pe Pirkon ja kukat vanhal-
ta pirtiltä löydät 12-18. Lauan-
taisin luontotöitä notkuu tori-
pöydät puh. 0407057013 Pir-
kon kukat Pirtiltä ja tori.

Super Major vm -63, Salo hie-
koitin, Japa sirkkeli, uusi  puo-
leen hintaan. Tr takalevy 045-
2763270.

Klapia ja halkoa Kiikassa p. 
0400518165.

Lippuja Eppu Normaali & 
Kummeli: Suuri joululahja 
4.12. á 35 € p. 0400-779258.

Työlaitteita. Kotimaiset met-
säperävaunut ja kuormaimet, 
järeitä juontokouria, etukuor-
maimet ja niiden työlaitteet ja 
kauhat, maansiirtoperävaunut, 
paalivaunut ja renkaat maata-
louteen. Giant-pienpyöräkuor-
maajat, useita malleja, myös 
muita tuotteita. Jatkone Oy 
Sastamala 0500-335302.

Perälevy, klapisirkeli. Puh. 
0500-629668

SVEN-kuntopyörä etsii polki-
jaa. Uudenver., näyttö, säädet-
tävä vastus. H. alk. 100€. gsm: 
0405269878

Käytettyjä peltihyllylevy-
jä. Koot:30x117cm 18kpl ja 
40x97cm 28kpl.Levyn hinta 
1.80kpl.Tied. p.0440734625

I-laatu-puupellettiä rekka-
kuormittain 21-22 tonnia hin-
taan, 180€ tonni säkkitavarana 
sis. alv ja kuljetuksen alueelle. 
Purku yhteen paikkaan ja se jää 
asiakkaan hoidettavaksi. Yhte-
ystiedot; Henri Alimattila puh; 
045468539

Koivuklapia pikkutyrvään kla-
pi Koivuniemi 0400-577436

Sekaklapia 40€ heitto m3 ko-
tiin tuotuna p.050- 4039839

ELÄIMETELÄIMET
Nättejä monirotuisia koi-
ranpaetuja. Soittele puh. 
0404104713

Kaksi mustaa Kleinspitz 
pentua varattavissa. Luo-
vutus vkosta 51. Mustaojan 
Ögonsten+Lecibsin Mechanic. 
1200€. 040-542 4076.

OSTETAANOSTETAAN
Traktori+klapikone viallinen-
kin käy 040-556 2202

Kohtuuhintainen pakettiauto, 
katsastettu. 040 414 8802.

Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen ro-
muautojen vastaanottopiste. 
Meiltä myös romutustodistus 
ja rekisteristä poisto. Ilman kus-
tannuksia. Vain soitto nume-
roon 0500 335 595. Johan ta-
pahtuu. Vammalan Osamyynti 
Oy Autopurkaamo.

Metallit, akut, raudat, autot 
yms. 044-9477100. Nouto!

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

Ostetaan traktoreita, vm. -60 
alk., myös pikkuvikaiset. Nou-
detaan paikanpäältä. Maksu 
käteisellä. 0400 733 478.

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

Pikkubussi, pakettiauto, 
sijaisautot. 

MK-Auto 040-523 2226

Naantalin kylpyläranta Oy 
33,5 m2. Viikko 52 p. 0400-
732149

Huoneisto 54 m2 Kiikka. Puh. 
0500-835110.

Edull. ok-talo 40 m2 muka-
vuuksin H-kyrössä. Rant. oik. 
Vuokra työlläkin 0400-634977.

Joulu/uusi vuosi mökillä tai 
kylpylässä! Katso uudiste-
tut kotisivut www.sepanloma-
palvelut.#  p. 040-7450884 tai 
0400-838850.

Autotalli, Vammala/Asemaka-
tu. Tied 040-5496652

Autohallipaikka Vammalan 
keskustasta. 040-5496652

Sastamala, Häijää: RT 4h + k + 
khh + sauna. Terassi, autoka-
tos, lämmin varasto. Puh. 040-
5167667 040-5175043.

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Yksiö Vammalasta ajalle joulu-
maalis. 050-3556500 ilt.

Varilan ympäristöstä kaksio tai 
kolmio. Puh 0404755557

SEKALAISTASEKALAISTA
Kodin sisäremontit. Myös 
märkätilat. P. 044 257 6800

Jouluksi: muotokuvapiirros 
valokuvasta 050-5950880/
Anne Kukkonen

Koti kuntoon! Remontit am-
mattitaidolla. 040-3242643

Maalaus-, tapetti- ym työt. 
27v. kokem. p. 0400-853810

Metalliromujätteiden poisto 
ja purkutyöt 044-9477100.

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.# 

Nyt koko perheen hiukset jou-
lukuntoon. Samalla voit hank-
kia ystävällesi lahjakortin tai 
tuotepaketin. Parturi-Kampaa-
mo Erja Paananen Ristorytin-
katu 42 linja-autoasema Huit-
tinen puh. 02-564568 Terve-
tuloa!

Katsastuskunnostuksia Vam-
malan MK-Auto. P. 040-
5232226.

Tiedostojen palautusta: Ka-
donneet kuva- ym. tiedostot 
muistikorteille -tikuille, ja tie-
tokoneille. Katso lisää: www.
lehmuksenoksa.com -tai soita 
heti: 050-4054745

Parturi-Kampaamo Niina´s 
Room palvelee Päätie 10 ÄET-
SÄ. Avoinna: ma-pe klo 16-20 
ja la 9-14. 050-3554735

Porin teatteri: Kokit liemessä 
28.1. 35€/hlö, Helsingin kau-
punginteatteri: Wicked-mu-
sikaali 19.2. 80€/aik, Tilaus-
liikenne Pekka Palmgren Ky 
0400-631 830 www.pekka-
palmgren.# 

Kylpylämatka Pärnuun Hotel-
li Emmi 19.-24.2.11 (la-to) täysi-
hoidolla kuljetuksineen 340€/
hlö/2hh. Oma bussi mukana! 
Tilausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631 830 www.pekka-
palmgren.# 

Kylpylämatka Saarenmaal-
le Kuressaareen 30.1.-5.2.2011 
(su-la) Spa Hotel Rüütli 350 €/
hlö/2hh. Grand Rose Spa 380 
€/hlö/2hh Hinnat kuljetuksi-
neen puolihoidolla. Oma bus-
si mukana! Tilausliikenne Pek-
ka Palmgren Ky 0400-631 830 
www.pekkapalmgren.# 

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Asemakirppis Asemakatu 21, 
Sastamala. Pöytävuokra 22 e/
vko. P. 044-29 44 296.

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

L.A. Kirpputori: Hämeen-
kyrö, Mestarintie 2 p. (03) 
371 3943. Tervetuloa myy-
mään, ostamaan ja viihtymään
www.lakirpputori.# . 6.12. sul-
jettu. 

Tuohitori kirppis Kokemäel-
lä. Maan kuulu suuri ja suosit-
tu talo täynnä hyvää tavaraa. 
Tervetuloa ostamaan tai myy-
mään pöytävuokrakin vain 14 
e viikko ja kauppa käy. Av. ti-
pe 10-18 la-su 10-15 puh. 02-
5467227.

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

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 
ja la 10-14. Paljon hyvää tava-
raa kahdessa kerroksessa, mm. 
kangas- ja nahkapaloja. Ilmai-
nen huonekalujen noutopal-
velu Sastamalassa, soita puh. 
040-577 0841. 

Kamat meille, rahat teille! Näin 
toimii Tähti-Kirppis. Tuote-
hälyttimet + videovalv. Uu-
det ”äijä”paikat vain 1,-/pvä. 
Myyntipaikkavaraukset p. 03-
5112660. Av. ark. 10-18, la-su 
11-15. Nuutilankuja 4, Vam-
mala.

Vammalan kirpputori, Tam-
pereentie 38, av. joka la 10-16, 
ti ja ke klo 12-18. Tervetuloa 
viihtymään.

Antiikki- ja kirpputori av. to-
la 10-17, www.illonkirpputori.
com runs. vanh. huonekaluja. 
Puh. 0500-261954. 20.11. Kirp-
putori kiinni.

HENKILÖ-HENKILÖ-
KOHTAISTAKOHTAISTA

Raitis ja reilu, autoileva 65 v. 
mies toivoo kahvi-, juttu- ym. 
seuraa n. 60 v. naisesta. Vast. 
TLK. Nimim. Aimo

Hiihtokeskus
AVATAAN

la 4.12. klo 10
Avoinna: la-su 10-18
 ti-pe  16-20

TERVETULOA!
Karkunkyläntie 600

38130 Sastamala 
www.ellivuori.fi

WWW.ALUEVIESTI.FI  
->  ALUETORI

Johtamisosaamista 
sikatilayrittäjille

 ! TTS:ltä ja ProAgrialta 
 uusi yhteinen valmennusohjelma
TTS ja ProAgria ovat yh-
teistyössä rakentaneet 
maatilayrittäjille suun-
natun uuden johtamisen 
valmennusohjelman, jon-
ka tavoitteena on kehittää 
yrittäjien johtamisosaa-
mista ja saada sitä kautta 
aikaan entistä parempaa 
tulosta sekä valmiuksia 
yrityksen kehittämiseen. 

Ensimmäisenä joh-
tamisvalmennusta tar-
jotaan sikatilayrittäjille. 
Erityisesti sikasektoril-
la on koettu tarvetta yri-

tysjohtamisen valmen-
nuksiin yksikkökoko-
jen kasvaessa, toiminnan 
monipuolistuessa ja hen-
kilöstöjohtamisen koros-
tuessa.

”Viime kevään asia-
kastutkimuksemme tu-
lokset korostivat selväs-
ti yritysmäisen johtami-
sen merkitystä maatilan 
toiminnassa. Maatilayri-
tyksen toimintaympäris-
tö on muuttunut radikaa-
listi viimeisen parin vuo-
den aikana muun muassa 

tuotantopanosten ja tuot-
teiden hintavaihtelujen 
osalta. Muutos edellyttää 
tilatasolla jatkuvaa seu-
rantaa ja suunnittelua se-
kä tehtyjen suunnitelmi-
en päivittämistä”, kertoo 
ProAgria Keskusten Lii-
ton toimitusjohtaja Jou-
ko Setälä.

Sikatilayrittäjien joh-
tamisvalmennukseen 
voi ilmoittautua valmen-
nuksen internet-sivuilla 
osoitteessa www.proag-
ria.! /johtamisvalmennus

Perinteiset myyjäiset 
Hannulan navetassa
Jo kolmannen kerran huit-
tislaiset yhdistykset järjes-
tävät hauskat ja hyvin ko-
toisat myyjäiset Hannulan 

navetassa Hannulanmäen-
kuja 18:ssa ensi lauantai-
na kello 12-16. Järjestäjinä 
ovat Huittisten kalevalai-

set, Zonta-kerho Huittinen 
area, Huittisten reumayh-
distys ja Huittisten kotiseu-
tuyhdistys. 
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Perinteiset  joulumyyjäiset

Järj. Heinoon Nuorisoseura Ry ja Heinoon Maatalousnaiset Ry"

 Heinoon Yhteistalolla Heinoontie 336 Sastamala 
su 12.12. 2010 klo 12-14.30 

Myytävänä mm. laatikoita, leivonnaisia, käsitöitä 
Puffetissa joulupuuroa, joulutorttuja, kahvia, glögiä ja pipareita 

Arpajaiset, voitot heti mukaan 
Pöytävuokraukset pikaisesti Minnalta 

p. 0400- 924 185. Hinta 7eur.

!"!#"$"%"&'()*+))
,-./01'2345676668
9991:;,<;;1=/>

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

KORSU-
ORKESTERI

Pe 3.12.2010 klo 20-01

Lämpimät kiitokset
äänestäjilleni!

Pertti Brander

BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120€
1 x 500€ 

!"#$"%&'()
*+**,!-.-/)''(0'&

1 x 100€ ym.
1 x 200€

PAPPAENERGIAA JAATSILLA
Raimo Hietala, Eero Mäkinen, Seppo Sipilä

Maalauksia, veistoksia, puutöitä
Sastamalan kulttuuritalo Jaatsi, 

Gallen-Kallelankatu 1
5-15.12.2010 ti-su klo 12-18
Avajaiset su 5.12. klo 14

“Tottamaar tuut - ja tuat muitaki”

!"#$%&'(&#))*+,(+-."%//.%&#01*+2&345+60"/.

7.//%*+8%%#9&+..*$&#.,%--$//$
"0'.&#.+/$*$&#0:&$&#.
&$)6(:)*#('((-$%&&(;

Lämmin

KIITOS
muistamisesta osaston täyttäessä 60 vuotta.

Toivotamme Rauhallista Joulunodotusta.

Hallitus

Vammalan osasto

Pikkujoulu
Sammaljoen Sampolassa

su 5.12. klo 19
Puuroa, kahvia, arvontaa, ohjelmaa, joulupukki yms.

TERVETULOA mukaan!
Liput aik. 10!, lapset 7-14 5!

Perjantaina klo 21-03 KARAOKE
La 4.12. POHJOISKARJALA

    

RANDY RECKLESS

Lauttakylänk. 27, Huittinen
Puh. (02) 566 346

www.pubsininenkarhu.fi

!"#$"%&'()*+'(+,"-*#"-%((-
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859(%(&1.:-&153/(&9(%-(%245-/(+(264;99(3/(

<()+;375(&=&9(3993&/2)'2/57723/(>
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Vuorenmaantie 65, Köyliö

VPK ja My. Raiku
Kai Nurmi ja Rytmiset

Liput 11 !

Tanssit la 4.12.2010 klo 20-01

CHEEK Dj. Tero K Liput 15 €€

Bussien aikataulut:

lala 444 4 11.122.220202010101000010
klo 20–02

Yläravintola on illalla anniskelualuetta K-188.
Muuten tilaisuus on ikärajaton
Yläravintola on illalla anniskelualuetta K-18.
Muuten tilaisuus on ikärajaton

JärJärjj. LalLallitlit/pa/papp llolloiluilujaojaojj stostoosto
www.lallinww talo.!www.lallintalo.!

!!!!! ! !! ! !!!!! ! !"" "" !!!!" " !!!!!!# ! !! !$$$$$$$$ %%%%%%%%%%%!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%&&&&&&& !%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%&&&&&&&& %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#""" """" """ " %%%%!%%%'&$!%%%(%%&#################""""""""""""""""""))))))))))))))))))))%%'""&*&"" '""" '" &$&$&& ''%'%' %!%%'&$!%%!%%'&$!%&&&& && &&#")%% ""#") " %%%% '& %%%%%%%%%!!!!&&&&&))# ))) &&# ))) & ! & !! & !)))))))))) % %% %% %% %)%)% $#####""")%'"&&&& %!%%'&&&&$!%(%%(%%(%%!!!!!!!!!"""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""" '''''''''''%%%%%%%%%%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))################################################################################ """""""" """""""""""""""""""""""""" %%%%%%%%%%%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""############################ %# %# %# %#")%#")%#")%%%%%### """""""" """"""""""""" """" "" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''''''''''%%%%%%%%%%% &&&&%%%%%%%%%%% &&&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#""")%'"& %!%%'&$!%((((((((((((((((((( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%((((((( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %%%%%( %%%%%( %%%%%( %%%%%(%%(%%(%%%%%%%%%%%%%%%%%(%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                           
                      Perinteiset Joulumyyjäiset 
                                            7.– 18.12.2010 
                                            ma – pe 8 – 17 
                                            la        10 – 14 
 
                                            Tervetuloa! 
  
        Työteekki 
                              Asemakatu 15, 38210 Sastamala   
                                                 Puh: (03) 5213 4316 
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Perinteinen koko perheen

PIKKUJOULU
la 5.12. klo 18.00
Kiikan Nuorisotalolla

Satujumppa, hiphop-kerho, palkintojen 
jakoa, jouluista tunnelmaa, arvonta ja 
tietysti joulupukki! Puuro- ja kahvitarjoilu!
Tervetuloa! Järj. Kiikan Riento

Puistokatu 4 !38200 Sastamala ! puh. 03 - 519 41
www.vammalanseurahuone.fi

11.12. Koko kansan pikkujoulu! 
Tähtiesiintyjinä: 

EEveliina Määttä

KKatri Rantanen
Kultaisen Harmonikan finaalissa menestynyt 

ja Euroviisujen alkukarsintoihin menossa oleva

Koko kansan Pikkujoulu sisältää Joulubuffeen , 
holittomat ruokajuomat, illan ohjelman ja vaatesäilytyksen. 

Hinta 25 €/hlö ja ennakkoon varatessa 23 €/hlö. 
Liput ilman ruokailua 8 €!

Tanssiorkesterina: TThe Stingers

pe 03. ja la 04.12.
Ismo Halkola & Stardust

Pikkujouluaika on alkanut! Pikkujouluaika on alkanut!
Nyt myös perjantaisin tanssia!

Liput 8 €

Itsenäisyyspäivänaaton konsertti
Vammalan lukion juhlasalissa

sunnuntaina 5.12.2010 kello 18.

Vammalan 
Kamarikuoro
johtaa Istvan Világi

Vammalan 
Puhallinorkesteri

johtaa Livia ja Istvan Világi
Ohjelmassa mm. Sibeliuksen Finlandia
Sam Sihvon Jääkärin morsian -sikermä

suomalaisia marsseja
Liput 10!

Esiintyjät

Tervetuloa!  Järj. Huhtamon naiset

ma 6.12. klo 10-13 Huhtamon Honkapirtillä
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET

Mukana myös Joulupukki!

Myynnissä makkaraa ja savulohta sekä mm. käsitöitä,
leivonnaisia, juureksia, kynttilöitä ja havutöitä.

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumen suuntaan.

Lauantaina 5.12. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Keskiviikkona 8.12. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

WÄHÄKOSKET MARKKU IGNATIUKSEN yhtye13! 13!

Tänään keskiviikkona 1.12. klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
TYTTI PELKOSEN yhtye  13!

www.barclubbaron.com

SU 5.12.
juhlimme Suomen

itsenäisyyttä!
Jatkoaika klo 04 

saakka!

10€

LA 4.12.

Kymppilinja

DJ Miikka

Ajalla 3.-9.12.

La-Ma 16.00
Ti 15.30, To 18.30

K-11  1 h 44 min  8€

Pe-Ma, Ke 18.30
K-11  2 h 26 min 8,5€

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

,/0123405506347323(14(6189/9(
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JAHTI 1.400 !
B(C(BDD(€!"!#!$!%&&!€
5E=(F5743(698G42/<H9=((

Tervetuloa!
!9E6>892(%?F1484H9/

Huittisten Jäähalli
Lauantaina 4.12. klo 16.00

Tule kannustamaan
kotijoukkue voittoon!

Luja HT-
APV (Alavus)

Suomisarjaa Huittisissa

Taas on syytä juhlia Hukkasella
Tervetuloa nuorimmaisemme Wilin ylioppilasjuhliin

lauantaina 4.12. klo 13sta lähtien iltamyöhään. 
- Ulpu ja Veijo Hukkanen -

Mielellään etukäteisilmoittautumisia, 
puh. 0500 233 256

Asemakatu 10, p. 03-511 4515
Ti 18-22, Ke-To 16-22

Pe 16-24, La 15-24, Su 14-22
Uuni suljetaan n. 1/2 tuntia ennen valomerkkiä

Koko perheen pizzaravintola

TO TUPLALEIMA 
PIZZAPASSIIN
ETU 20%

Itsenäisyyspäivänä 
avaamme klo 14

Leivonnaisia, kahvila, arpoja.
Tervetuloa!

JOULUTORI
Marttilan koululla, Marttilankatu 22

3.12.2010 klo 17.00-19.00

Marttilan koulun vanhempainyhdistys
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IKKUNAT 
JA OVET

www.tiimi-ikkunat.fi

!"#$#%&'()*+,''
!"#$%&'&&%()*%*+,
tuomo.jarvenpaa@tiimi-ikkuna.fi

!"#$%&'(%")*+,)-.-/.0.1.))23)4567+8)+4+4!"#$%&'(%")*+,)-.-/.0.1.))23)4567+8)+4+4

9.00.1.:9.00.1.:

;<=.>?.@=)-1A47
Varmuuslukko,
joka pysäyttää

varkaan jo
ovelle!

1000

2800

600
Avoinna myös 

sunnuntaisin 12-16
Itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu

VAMMALA
PUISTOKATU 30 p. 511 3103

MA-PE 9-18, LA 9-15

EDULLISEMPAA
ELÄMÄÄ

LAURIN 
VILLALANKA 

  

(2,95 kpl)

ERÄ

RATTIKELKKA

(39,90 kpl)

KATOPPA HINTAA

Camo
KARVALAKKI

800(9,95)

KOMMANDO-
PIPO

290

Bambu
LYHTY

500(15,95)
-70%

Tend
LUONNONKUKAT

(3,50 pkt)

Muista myös
itsenäisyyspäiväksi
ULKOTULET JA

KYNTTILÄT

4 kpl

2 pkt

Talven        TÄHTITARJOUKSET
Supreme
One Elite

TÄYS-
KOMPOSIITTI-
MAILA

MEILTÄ LUISTIMET
AINA TEROITETTUNA!

29,90
tarjous

Tähti

Angel tyttöjen
HARJOITUS-
LUISTIN
koot 25-33

HARJOITUS-
LUISTIN
koot 25-33 29,90

tarjous

Tähti

119,-
tarjous

Tähti

Vector 06
junioreiden
HUIPPU-
LUISTIN
koot 36-39
         (249,-)

Isvidda Flex
- T-Profic alu

Zandstra Tango
- Todella laadukas

Isvidda
HEITTOLIINA

Supreme One 40
Huippuistuva 3D 
Trueform-
kenkä 99,-

tarjous

Tähti

Erikoiserä
59,90,90
69,90,90

49,90,90JR

Int

SR

139,-
tarjous

Tähti

99,-
tarjous

65,-
tarjous

Tähti

29,90
tarjous

Tähti

Zandstra Delta Nis
- Luxusmalli

Haluttu
lahja on
lahjakorttimme

SUKSIVOIDE-
ESITTELY - KOULUTUS
LA 4.12. klo 9-00-14.00

Tähti

59,90
tarjous

TähtiZoom Combo
- Lasit kaupan
  päälle

Etirel Jr/Sr
KUNTO-
KERRASTO

RC4 JR sukset + Siteet (229,-)

Line Afterbang Twinit (369,-)

Lapsille pituudet 100-160 cmLapsille pituudet 100-160 cm

JR LUMILAUDAT 95-125 cm

Nuorten LUMILAUTA 141-159 cm

JR Pro SMITH

Ride
LUMI-
LAUTA-
PAKETTI naisille ja miehille (598,-)

159,-
tarjous

Tähti

299,-
tarjous

Tähti

Threat Twinit sukset 
199,-

tarjous

Tähti

299,-
tarjous

Tähti

LASKETTELU-
KESKUS AUKI
4.12. alkaen

Nyt mäkeen - meiltä välineet

129,-
tarjous

Tähti

199,-
tarjous

Tähti

399,-
tarjous

Tähti

19,90
tarjous

Tähti

Nanogrip
voiteluvapaa

suksi + side

199,-
tarjous

Tähti

99,90
tarjous

Tähti

Pitää ja luistaa

UUTUUS

Kovat

aika

Tähti

Palve-
lemme

SU 12-16

NYT JÄÄLLE RETKI-
LUISTELEMAAN

Klo 11.00 aiheena uuden suksen laitto
Klo 13.00 luistopulverin laitto

9,90
tarjous

TähtiVAIN SU

Meiltä uudet sukset
AINA VOIDELTUNA ja
TYYTYVÄISYYS/
VAIHTOTAKUULLA

0

29,90
tarjous

Tähti

Laskettelulaseja hyvä valikoima

Meillä todella mahtava laskettelukypärävalikoima

Hiihtäjän ihannesuksiHiihtäjän ihannesuksi
jota ei tarvitse voidella!jota ei tarvitse voidella!
Lapsille pituudet 100-160 cm

Hiihtäjän ihannesuksi
jota ei tarvitse voidella!

Vario GT + XTL9 side (495,-)

Varaa pian

Hinnat sis. bussikulj. Vammala-
Kiikka-Äetsä-Huittinen. Lentoas. 

m/p, lentomatkat, majoituksen (H2) 
aamiaisella ja opastetun 

kaupunkikiertoajelun.

!"#$"%&%'()*+),&#--"
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Matka-Merilä 

Budapest 17.-20.3. (to-su)
Hotelli Sissi !""!/hlö
Hotelli Erzebeth  #$%!/hlö

Nyt matkaan

Hinnat sis. kulj. Vammala-Kiikka-
Äetsä-Huittinen.

Oma bussi mukana Tallinnassa.
Palvelumaksu 4!/varaus

Joulun hotellimatka/Tallinna

Musikaalimatka/Tallinna
Sound of Music

to-ma 23.12. Hotelli Viru  !"#!/hlö

la-su 8.1. (sis. myös lipun)  "$#!/hlö

!"#$"%&%'()*+),&#--"
./0()1234)*33)53*2

666(7"$'"879#:;"(<:

Matka-Merilä 

Päivämatkat Tallinnaan
ke 8.12., 29.12. %&!/hlö
la 18.12., 15.1., 29.1.  %'!/hlö
ma 20.12., 27.12.  %&!/hlö
to 23.12. &#!/hlö

Yö laivassa - päivä Tallinnassa
pe-la 10.12. alk. #!!/B4/hlö

Seutukuntajako 
menettänyt merkityksensä

 !Alueviesti

Seutukuntajako on kuntien 
kannalta käytännön kehittä-
mistyössä menettänyt mer-
kityksensä ja jäänyt tilastol-

liseksi aluejaoksi, toteaa Sas-
tamalan kaupunginhallitus 
lausunnossaan Pirkanmaan 
liitolle.Kaupunginhallitus ei 
näe estettä seutukuntajaon 
lakkauttamiselle tai Pirkan-

maan nimeämiselle yhdeksi 
seutukunnaksi. Mikäli seu-
tukuntajakoa ei kuitenkaan 
lakkauteta, Sastamalan kau-
punki ei hyväksy, että Pun-
kalaidun ja Sastamala sijoi-
tettaisiin eri seutukuntiin ja 
että Tampereen seutukun-
nan ulkopuolelle jäisi vain 
seitsemän kuntaa työssä-
käyntitilaston perusteella.

”Kun 
tapahtuu, 

muista 
Alueviesti.
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Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21

Hinnat voimassa to–su 2.-5.12., ellei toisin mainita.

Atria takuumurea
NAUDAN 
SISÄ- ja 
PAAHTOPAISTI
palana, Suomi 

995
kg

Paulig Presidentti
KAHVI
500 g (5,98 kg) 
rajoitus: 2 pkt/talous
ei Gold Label

Ilman korttia 4,30 pkt (8,60 kg)

299
pkt

-30 % Ilman korttia 3,27/2-pack (0,82 l) 
sis. pantit 0,80

199
2-pack

Coca-Cola
VIRVOITUS-
JUOMAT
2 x 1,5 l (0,40 l) 
sis. pantit 0,80
rajoitus: 2x2-pack/talous

-51 %

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA-
LEVYT
pakaste, 1 kg (1,59 kg)
Ilman korttia 2,09 pkt (2,09 kg)

159
pkt

-23 %

Valio
OIVARIINI
600 g (4,98 kg)
Ilman korttia 3,58 rs (5,97 kg)

299
rs

-16 %

ylikypsä
PIKKUKINKKU
800 g (7,49 kg)
Ilman korttia 7,05 kpl (8,81 kg)

599
kpl

-15 %

Fazer Present
SUKLAARASIA
3 x 300 g (8,33 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 3,25 rs (10,83 kg)

750
-23 %

3-pack
tai 3 rs

Voimassa to-la 2.-4.12.

KLEMENTIINIT
Espanja 099

kg

Kokonainen
HUNAJA- ja 
CANTALOUPE-
MELONI
Brasilia 099

kg
Valio Mustaleima
EMMENTAL
270 g (18,48 kg) 499

pkt

Valio Finlandia ja Luostari
JUUSTO
300 g (14,63 kg) 439

pkt

Atria
PORSAAN 
ULKOFILEE
n. 1,5 kg 599

kg
valkoinen
PERHOS-
ORKIDEA
Tanska

1295
kpl

Fazer
MAKEISRASIAT
320-350 g (9,06-8,29 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 3,55 rs (11,09-10,14 kg) 

870
-18 %

3 
rs

LOIMU-
LOHIFILEE
naturel, hunaja-chili, 
roseepippuri ja aurajuusto 

1690
kg

Voimassa 4.12. asti

Tuore
KIRJOLOHI
Suomi
rajoitus:1 kala/talous

499
kg

Voimassa 4.12. asti

K-supermarketit ovat kiinni 
itsenäisyyspäivänä ma 6.12.

 Hyvää itsenäisyyspäivää!

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 

Pe 3.12. MAKULIHA, LEIVO
La 4.12. PYYMÄKI

KONSULENTIT

Itsenäisyyspäiväksi 
Atria
VILJAPOSSUN JUHLAKINKKU
potkalla, pakaste, n. 7kg

449
kg

Torstai-lauantai
Lihamestarin
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
Suomi

675
kg 299

rs
Atria
KARJALANPAISTI
700 g, (4,27 kg, rajoitus 2 rs/tal
Ilman korttia 5,78 rs (8,26 kg)

KIRJOLOHEN MÄTI
Tuore, Suomi 2990

kg
Tiistaina 7.12.
Kotisuolaukseen
PORSAAN KINKKU
Luullinen, pyöristetty

590
kg

Liput: 
Aikuiset 12 !, Eläkeläiset/  
Opiskelijat 9 !, lapset 5 !.

Lipunmyynti alkaa klo 16.00

Miesten Mestaruusliigan
ottelut sylväällä:

Lauantaina 4.12. klo 17.00 
VaLePa-
Hurrikaani Loimaa
Maanantai 6.12. klo 17.00 
VaLePa-
Muuramen Lentopallo


