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Hellävaraista hoitoa turvallisesti

SKIN SCRUBBER
PROFESSIONALcaretech
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Sisältäen rentouttavan 

hieronnan

VAMMALA P. 03-511 2884
HUITTINEN P. 02-569980 

Ihonpuhdistusasiakkaille
ripsien tai kulmien kestovärjäys ilmaiseksi.

Myös lahjakorttiasiakkaille. 
Tarjous voimassa tammikuun loppuun 2011.

8

Kirjatie 6 (Siwan rakennus), Huittinen

Mahtavia alennuksia
Tarjouksia otetaan vastaan
Osto- ja myyntiliike 

-90%-90%
Poistotuotteita

jopa

Puh. 050 400 3419

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN p. 02-569 199
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13.   www.mekakuva.fi

FILMINKEHITYKSET TUNNISSA ja
DIGIKUVAT JOPA VARTISSA

(varastossa olevat, vain muutamia kappaleita)
MEKA-KUVAN MAHTAVA ALE!

Nikkor
55-200 mm
f/4-5.6
AF-S VR DX
objektiivi

Riista- ja
valvonta-
kamera
Stealthecam
prover
Dual Lense

Suurennos-
lasi valolla

Gebe CS-dia-
lippaat 4x40

Kaikki DIGI-
KAMERAN
AKUT

Erä
KEHYKSIÄ

Olympus HLD-5
tehoakkukahva

Nyt 194,50 (389,-)

Yhteensopiva
Olympuksen
E-620 kanssa

Nyt 44,50 (89,-)

Nyt 334,50 (669,-)

(12,90)
6,45

-50%

(15,-)
4,50

-50%

-50%

-70%

-50%

-40%

-40%

LOPPUUNMYYNTI

-50%
KAIKKI SISÄVAATTEET

(norm. hinnoista) tai tasarahalla

Puistokatu 10, SASTAMALA käynti Onkiniemenkadun puolelta.
ma, ti, ke ja pe 10-17, la 9-13, to suljettu, puh. (03) 514 1440 

www.mukelomesta.fi  Tykkää Mukelomestasta Facebookissa

SASTAMALA

Puistokatu 18, (03) 511 4299
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30, parillisen viikon la 9.30-13.30
www.silmaasema.fi

Kehys-
markkinat

Kehysalennuksen saat ostaessasi kehykset ja normaalihintaiset linssit.

Kehykset alkaen 79!. Voimassa 27.12.2010-31.1.2011. Ei muita alennuksia.

 Alennukset

40–60%
Osta tammikuussa, maksa vasta kesäkuussa! 
Korot 0% ja kulut 0!! Kysy lisää henkilökunnalta.

KÄSIT YÖPUOTI

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

LAUKKULAUKKUCENTERCENTER

Kotiseudun
raaka-aineista
Härkäpakarissa

valmistettua
maukasta ruokaa

ALE!ALE!
-20%

ym. ym. ym

Erä LAUKKUJA

Naisten ja miesten
kotimaiset

NAHKAKÄSINEET
lämmin
vuori 24,90

Voimassa 6.-12.1.2011
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

XL-KERROS-XL-KERROS-
ATERIAATERIA

775050

Voit tilata valokuvia, kuva-albumeja, suurennoksia, ym. 
kuvatuotteita kotonasi ja noutaa ne liikkeestämme.

Toimi näin: www.eirikuva.fi. Valitse haluamasi kuvat tai 
kuvatuotteet. Valitse noutopaikaksi KESKUSKUVA, Vammala 

tai Huittinen. NÄIN SÄÄSTÄT POSTIMAKSUT!  
Tuotteet maksat vasta noutaessasi ne myymälästämme. 

www.keskuskuva.fi

Tuo filmisi ja muistikorttisi meille!

Saat kuvasi nopeasti, jopa ½ tunnissa.  
Vammalassa käytössäsi 3 asiakaspäätettä 

Onkiniemenkatu 8 ja 1 kpl Hopunkatu 1

Vammala:
Onkiniemenkatu 8

p. 03-5142955

Huittinen:
Lauttakylänkatu 15

p. 02-569980

Tilaa kuvatuotteet netin kautta

Nyt ilman postikuluja

TEETÄ KALENTERI OMISTA KUVISTASI!
Voit aloittaa kalenterin mistä kuukaudesta tahansa!

 ! Hannu Virtanen

Alueviesti tarjoaa lukijoil-
leen vuoden ensimmäi-
sessä numerossaan laajan 
katsauksen kuntakentäl-
le näköalapaikoilta. Kun-
tajohtajat Antero Alenius 
Punkalaitumelta, Mart-
ti Jalkanen Kokemäeltä, 
Jyrki Peltomaa Huittisista, 
Tapio Rautava Kiikoisista 
ja Paavo Salli Sastamalas-
ta pureutuvat uudenvuo-
dentervehdyksissään ajan-
kohtaisiin kysymyksiin.

”Rohkenen väittää, että 
päättyvän vuoden ja parin 

tätä edeltävän vuoden ai-
kana Punkalaitumen kun-
ta on noussut marginaa-
lista ajankohtaisen yhteis-
kunnallisen keskustelun 
ytimeen”, Antero Alenius 
toteaa. 

Martti Jalkanen toivoo 
kunnallishallinnon edus-
tajana valtionhallinnon 
toiminnan olevan johdon-
mukaista ja pitkäjänteistä. 

”Uusia kuntia sitovia vel-
voitteita ei pidä toteut-
taa, ellei samalla valtion 
toimesta hoideta rahoi-
tus näille velvoitteille. Tä-
mä yksinkertainen lähtö-

kohta on unohtunut liian 
monen uudistuksen yhte-
ydessä ja sitten ihmetel-
lään, että kuntakenttä on 
pulassa.” 

Jyrki Peltomaa muis-
tuttaa siitä, että heti al-
kuvuonna Huittisissa on 
suurten suuntautumis-
ratkaisujen aika. ”Luon-
nollinen ratkaisu olisi, et-
tä pyrkisimme muodosta-
maan sote-alueen Köyliön 
ja Säkylän kanssa. Alue 
on luontainen yhteistyö-
alue, mutta ei aivan täytä 
vaadittua 20 000 asukaan 
väestöpohjaa.”

Tapio Rautava pitää va-
litettavana, että eräät po-
liittiset vaikuttajat tä-
män tästä nostavat esille 
kritiikin kuntien nykyis-
tä lukumäärää kohtaan 
syyllistäen tällä nimen-
omaan pieniä kuntia. 

”Hyvin monet pienet kun-
nat ovat vuosien saatos-
sa kuitenkin joutuneet te-
hostamaan toimintaansa 
voimakkaasti sopeutta-
essaan tehtäviään ja me-
nojaan yhä niukkeneviin 
resursseihin ja tuloihin. 
Sen vuoksi monet niis-
tä toimivat tänä päivänä 

käytännössä hyvin tehok-
kaasti ja tuottavasti.”

Paavo Sallin mukaan 
kaksi vuotta sitten synty-
neen Sastamalan päätök-
senteossa on löydetty riit-
tävästi yksituumaisuutta 
ja sastamalalaista henkeä. 

”Äänestyksiä luonnollisesti 
julkisista asioista on, mut-
ta keskeisissä asioissa on 
valtuusto osoittanut sel-
keästi kaupunkimme toi-
mintalinjan.”

Kuntajohtajien 
katsaukset 
sivuilla 12 ja 13.

Kuntajohtajat katsovat tulevaisuuteen

Punkalaidun

Säkylä

Kokemäki

Mouhijärvi

Äetsä

Köyliö

Kiikoinen

Sastamala

Huittinen
Vampula

Vammala

Lavia

Vauhtia saat Alueviestin edullisella 
ja tehokkaalla ALUETORILLA
Yhdellä ilmoituksella
YLI 100.000 LUKIJAA
seitsemän kunnan alueella.

Samalla hinnalla ilmoituksesi 
NÄKYY MYÖS VERKOSSA!

Laajasti luettu näköislehti
osoitteessa: www.alueviesti.fi
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Tupakat tumpattiin

Huittisten kaupunki 
on nyt savuton

 ! Marianna Langenoja

Huittisten kaupunki on 
lähtenyt mukaan valtakun-
nalliseen projektiin, jon-
ka tarkoituksena on edis-
tää kaupungintyöntekijöi-
den terveyttä tupakoimat-
tomuuteen kannustamalla. 
Vuoden alusta saakka kau-
pungin työntekijät ovat 
saaneet tupakoida työ-
aikanaan vain lakisäätei-
sillä ruoka- ja kahvitauoil-
la. Muulla työajalla pidetyt 
tupakkatauot vähennetään 
työajasta.  

Kouluja, päiväkoteja ja 
terveyskeskusta uusi sään-
tö ei juuri hetkauta, sillä 
terveyskeskuksessa henki-
lökunta lopetti sauhuttelun 
jo vuonna 2007. Kouluis-
sa ja päiväkodeissa ei muu-
tenkaan sallita henkilökun-
nan tupakointia.  

Vieroituslääkkeet 
tarjottiin syksyllä
Savuttomuutta edistävää 
projektia vetävä kaupun-
ginjohtajan sihteeri Leena 
Hakanen sanoo, ettei kau-
pungin työntekijöillä ole 

ollut kädenvääntöä tupa-
koitsijoiden ylimääräisistä 
tauoista, vaan intressi sa-
vuttomuuteen lähtee työ-
hyvinvoinnista. Kaupunki 
järjesti syksyllä kampan-
jan, joka tuki työntekijöi-
tä irti tupakasta. Kaupun-
ki tarjosi kuukauden vie-
roituslääkkeet ilmaisek-
si. 17 työntekijää osallistui 
kampanjaan. Hakanen sa-
noo, että vastaavanlainen 
kampanja saatetaan uusia, 
mikäli tarvetta esiintyy.    

Käytännössä savutto-
muus ei juurikaan näy 
kaupungissa. Se johtuu 
siitä, että Huittinen kiel-
tää sauhuttelun vain työn-
tekijöiltään, ei asiakkailta. 
Tuhkakupit säilyvät yhä 
entisillä paikoillaan asiak-
kaita varten. Ainoastaan 
kaupungintalon tupakka-
katos on kadonnut piha-
maalta. 

Huittisten lisäksi alueel-
tamme ainakin Lavian ja 
Kiikoisten kunnat ovat sa-
vuttomia työpaikkoja. Sas-
tamalassa, Punkalaitumel-
la, Kokemäellä, Säkylässä 
ja Köyliössä saavat kunnan 
työntekijät yhä tuprutella. 

Huittisten kaupungintalon tupakkapaikka on 
hiljentynyt. Työntekijät saavat jatkossa sauhu-
tella vain lakisääteisillä ruoka- ja kahvitauoilla. 

Sastamala, Torikatu 1
puh. 045 233 2677

sastamala@liikuntakeskuskuntoileville.fi
sastamala.liikuntakeskuskuntoileville.fi

Huittinen, Koskuankatu 2
puh. 045 356 7674

huittinen@liikuntakeskuskuntoileville.fi
huittinen.liikuntakeskuskuntoileville.fi

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT SASTAMALARYHMÄLIIKUNTATUNNIT SASTAMALA

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT HUITTINENRYHMÄLIIKUNTATUNNIT HUITTINEN

 JUMPPASALI
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI KLO
10.30    BodyPump®    10.30
11.30      BodyPump®  11.30
16.30 BodyPump® BodyJam®     Zumba® 16.30
17.30 BodyCompact® BodyAttack® Muokkaus  BodyCompact®  BodyStep® 17.30
18.30 Zumba® BodyPump® BodyStep®  BodyPump®   18.30
19.15    Zumba®    19.15
19.30 Kahvak. Kiertoharj. Pilates BodyPump®     19.30
 PYÖRÄSALI
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNUNTAI KLO 
7.30 Spinning 45       7.30
10.30      Spinning 45  10.30
18.00    SpinBody 70    18.00
18.30 Spinning 55  Spinning 45     18.30
 PACE-ALUE
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI KLO
17.15    Pace 45    17.15
18.30  Pace 45      18.30

HELPOT JA
TEHOKKAAT

TARJOUS:
Liittyminen
jäseneksi +
1 kuukausi
treeniaikaa

VAIN60,-

KOREOGRAFIA JA
TANSSI

KEHO JA
MIELI/LIIKKUVUUS

SISÄPYÖRÄILY

 JUMPPASALI
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI KLO
10.30    BodyPump®    7.30
16.30        16.30
17.30 BodyStep®   Zumba® BodyJam®   17.30
18.30 Pilates BodyCompact® BodyPump® BodyCompact® BodyPump®  BodyPump® 18.30
19.30 Muokkaus BodyPump® Zumba®     19.30
 PYÖRÄSALI
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNUNTAI KLO 
7.30  Spinning 45      7.30
10.30      Spinning 55  10.30
16.30    Spinbody 60    16.30
18.00   Spinning 45     18.00
18.30 SpinBody 60       18.30
 KIERTOHARJOITTELUALUE
KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI KLO
17.15  Easyline 45      17.30
18.30    Easyline 45    18.30

AVOIMET
OVET

Huittisissa
MA 10.1.

- Vapaa pääsy
ryhmäliikuntatunneille

(ei pilates) ja kuntosalille
- Kahvitarjoilu

Tervetuloa tutustumaan!

YLIMÄÄRÄINEN
BODYPUMP-tunti

klo 18.30

Piltesta maanantaisin
10.1. alkaen,

ilmoittaudun pian!
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 ! Minna Isotalo

Kylmä talvi koettelee kiin-
teistöjen rakenteita, ja riittä-
mättömästi suojatut vesiput-
ket jäätyvät helposti pakka-
sella. Jäätyminen aiheuttaa 
usein huomattavia kustan-
nuksia putkien haljetessa ja 
veden päästessä sitä kaut-
ta talon rakenteisiin. Sasta-
malalaiselle LVI-Tammisel-
le on tullut yhteydenottoja 
alkutalven aikana viikoittain 

juuri jäätyneiden putkien ta-
kia. ”Paras keino jäätymisen 
torjumiseksi on eristää vesi-
putket hyvin ja sijoittaa ne 
oikein”, LVI-insinööri Pasi 
Tamminen sanoo.

Vesimittarin tai putken 
jäätyminen estetään riit-
tävällä ennakoinnilla. Ve-
simittari olisi asennettava 
paikkaan, jossa se ei pää-
se jäätymään. Helpoin tapa 
ehkäistä jäätymistä on kiin-
teistön vesijohtojen riittävä 

ja oikeanlainen eristäminen 
sekä sähkövastuskaapelien 
lisääminen jo asennusvai-
heessa. Pohjolan olosuhteis-
sa pitäisi Tammisen mu-
kaan olla itsestään selvää, 
ettei putkia myöskään asen-
neta eristeiden väliin, vaan 
aina rakenteiden lämpimäl-
le puolelle.

”Nuukuus ja omat virityk-
set voivat tulla putkihom-
missa kalliiksi. Ennakoin-
tiin ja ammattilaisten tieto-

taitoon kannattaa panostaa”, 
Tamminen huomauttaa.

Pakkasvahdit ja 
sähkölämmittimet 
avuksi
Kovilla pakkasilla väliaikai-
sen lämmityksen järjestämi-
nen viileisiin tiloihin ehkäi-
see myös ikäviä jäätymisiä. 
Niin sanotut pakkasvahdit, 
eli termostaatilla varustetut 
lämpöpatterit tai lämpöpu-

haltimet hoitavat homman 
jäätymisvaarassa olevissa ti-
loissa. 

”Kun rakennuksen lämmi-
tysjärjestelmä pettää ja pak-
kanen paukkuu, ota takat, 
hellat ja uunit käyttöön, sau-
nat ja irtolämppärit päälle.” 
Ilmanvaihdot kannattaa kyl-
mällä kelillä säätää minimi-
tasolle lämmönhukan estä-
miseksi. Liesituuletintakaan 
ei ole hyvä pitää turhaan 
päällä, sillä se lisää putkien 
jäätymisriskiä. 

Jos jäätyminen on jokatal-
vinen riesa, kannattaa asiaan 
puuttua hyvissä ajoin. Jääty-
miselle riskialttiiseen paik-
kaan voi asentaa eristettyä, 
sähkövastuksella varustettua 
putkea, joka estää veden jää-
tymisen, Tamminen vinkkaa.

”Kiinteistöä 
pidettävä silmällä”
Tilapäisratkaisuna voi ve-
sihanan jättää tiputtamaan, 
jolloin veden virtaus estää 
veden hyytymisen ja jääty-
misen tulpaksi. Tätä menet-
telyä suositellaan omako-
ti- ja rivitaloissa, jos putkien 
jäätymisherkkyyttä on tie-
dossa. ”Hanan valutus pitäi-
si saada automaattiseksi, jos 
haluaa pelata varman päälle”, 
Tamminen naurahtaa. Hän 
muistelee tapausta, jolloin 
paikallisen ravintolan vesi-
putket jäätyivät joulun py-
hien aikaan vähäisen käytön 
vuoksi. Putket sulatettiin ja 
hana jätettiin tiputtamaan. 
Siivooja kuitenkin sulki ha-
nan, ja hetken kuluttua put-
ket olivat taas jäässä.

Tamminen muistuttaa et-
tei mitään asuinrakennus-
ta voi talvella jättää pitkäk-
si aikaa valvomatta. ”Jos läh-
tee lomareissulle, kannattaa 
pyytää naapuria juoksutta-
maan vettä kaikista hanois-
ta kukkien kastelun ohessa.”

 

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

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

Loppiaisen aukioloajat:
Ke 5.1. 9-21
To 6.1. SULJETTU
Pe 7.1. 9-21

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

Tarjoukset ovat voimassa 5.1.-11.1.2011 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN:
PE 7.1. Pyymäen Leipomo 9-16

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 7.1. Heinon Leipomo 9-16
LA 8.1. Pyymäen Leipomo 9-15

Loppiaisen viettoon Säästömarketista
5.-11.1.2011

200
3 pkt
(2,67 kg)
yks. 0,89

189
pack
(1,89 kg)

Esva
KALAPUIKKO
250 g

Valio
JOGURTTI
8x125 g
• Banaani
• Hedelmä-
   pommi
• Mansikka

Jokilaakson
SAVUJUUSTO
370 g

Pouttu
BROILERIN
FILEESUIKALE
300 g
• Hunaja-
   marinoitu

HK broilerin
LIEKKI- tai
HUNAJASIIVET
700 g

Atria
HERKKULENKKI
450 g

Nutrilett
KANAKEITTO
495 g
• 15 annosta

Nutrilett
TOMAATTI-
KEITTO
165 g

Friggs
C-VITAMIINI-
PORE
20 tabl
• Appelsiini
• Sitruuna

Vip
VICHY
1,5 l
• Maustamaton
• Sitruuna

Fitness
MUROT
350-375 g
• Original
• Jogurtti
• Fruits

1590

690
pkt
(41,82 kg)
norm. 8,90

pkt
(32,12 kg)

240
prk
(0,12 tabl)

099

199

plo
(0,39 l)
sis. pantti
0,40

pkt
(5,30-
5,68 kg)
norm.
2,39-2,89 

179
rs

(5,97 kg)
norm. 2,20

299
pkt

(8,08 kg)
norm. 3,85

189
pkt

(4,20 kg)
norm. 2,39

169
pkt

(2,41 kg)

LELUT JA LAUTA-

PELIT (ei Legot)

!"#$$$!%#&
LOPUT 

JOULUKORISTEET

JA -MAKEISET

!%#&

HURJA 
TALVIALE
JATKUU

PIPOT, KÄSINEET,

KAULAHUIVIT, 

KERRASTOT JA 

PITKÄT ALUSHOUSUT

!"#&
TALVIKENGÄT JA

VIKING-KUMI-

SAAPPAAT

!"#&

Ennakoinnilla estät 
vesiputkien jäätymisen

 " LVI-insinööri Pasi Tamminen: ”Putkiasioissa nuukuus 
 ja omat viritykset voivat tulla kalliiksi.”

”Kun 
rakennuksen 

lämmitys-
järjestelmä 
pettää, ota 

takat, hellat ja 
uunit käyttöön, 

saunat ja 
irtolämppärit 

päälle.

Pasi Tamminen suosittelee sähkökaapelia vesiputkia lämmittämään.

Kaavoitus

Osayleiskaavan 
ehdotus tuli 
nähtäville 
Huittisissa

 " Kaava laaditaan noin 4 000 
 hehtaarin alueelle, joka käsittää 
 kaupungin keskustan ja 
 sen lievealueen.

 ! Hannu Virtanen

Huittisten kaupungin 
keskustaa ja sen lievealu-
eita koskevan oikeusvai-
kutteisen osayleiskaavan 
ehdotus ja siihen liittyvä 
aineisto tuli maankäyt-
tö- ja rakennuslain sekä 

-asetuksen mukaisesti jul-
kisesti nähtäville viime 
maanantaina. Aineisto 
on nähtävillä kuukauden 
ajan.

Osayleiskaavan eh-
dotusvaiheeseen liittyvä 
avoin keskustelu- ja tie-
dotustilaisuus järjeste-
tään puolestaan kaupun-
gintalon valtuustosalissa 
viikon kuluttua keskiviik-
kona 12. tammikuuta kel-
lo 18. Tilaisuudessa kaa-
van laatija esittelee kaa-
valuonnoksesta saatua 
palautetta, kaavan val-
misteluaineistoa ja laadit-
tua kaavaehdotusta. Pai-
kalla on myös kaupungin 
edustajia. 

Osayleiskaava laadi-
taan noin 4 000 hehtaa-
rin alueelle, joka käsit-

tää kaupungin keskustan 
ja sen lievealueen. Suun-
nittelualue rajautuu poh-
joisessa Raskalantien ja 
valtatien 12 risteyksen ta-
solle sekä etelässä Loiman 
kylään. 

Idässä alueeseen sisäl-
tyy Nanhian peltoaukea, 
Pyölönvuori, Jokilevon 
teollisuusalue ja Kahari-
lan peltoaukea. Lännes-
sä alue rajautuu Ristikan-
kaan alueeseen sisältäen 
luoteessa Vesiniityn alu-
een ja lounaassa Mom-
molan kylän. 

Aineisto on nähtävä-
nä Huittisten teknisessä 
palvelukeskuksessa sekä 
Huittisten pääkirjastossa. 
Valmisteluaineistoon voi 
myös tutustua Huittis-
ten kaupungin internet-
sivuilla osoitteessa www.
huittinen.fi/kaavoitus, 
yleiskaavat. Mielipiteet 
valmisteilla olevasta kaa-
va-asiasta tulee toimittaa 
kaupunginhallitukselle 
kirjallisina ennen nähtä-
villä oloajan päättymistä 
3. helmikuuta.
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Biojätteen keräystä 
paikallisvoimin

Sastamalalainen Kulje-
tusliike Finska Oy aloit-
taa biojätteen erilliske-
räyksen tammikuun toi-
sella viikolla. Toimitus-
johtaja Timo Finska on 
uudesta aluevaltauksesta 
hyvillään. 
 Sivu 11

Lenni sai nimipäivän 
viime vuonna

Mikä lapselle nimeksi? Nimi on van-
hempien antama elinikäinen lahja lap-
selle, joten sen valinta ei välttämättä 
ole helppo tehtävä. Vaikka mieliku-
vitus pienokaista nimetessä laukkai-
sikin, on vanhempien syytä muistaa 
olemassa oleva laki, joka säätelee ni-
men antamista.
 Sivu 20

Uutismuotokuva 
kouluammuskeluista

Täytyy pari kertaa hieraista silmiään, 
kun astuu Huittisten kaupungintalon 
ovesta sisään. Seinälle on ripustettu 
kolme isoa kuvaa, joista kaksi olemme 
nähneet ennenkin: siinähän ovat kou-
luampujat Auvinen ja Saari. Kyseessä 
on helsinkiläistaiteilija Harri Pälviran-
nan kannanotto väkivaltaa vastaan.
 Sivu 14

Pääkirjoitus 5.1.2011 Hallinto-oikeus hylkäsi 
kunnallisvalituksen

Punkalaitumen 
työttömyysaste 
marraskuussa 6,2

Sastamalan seurakunta 
valitsi viranhaltijoita

Turun hallinto-oikeus hyl-
käsi Kiikoisten sairaanhoito-
piiripäätöksestä tehdyn kun-
nallisvalituksen. 

Olavi Isonokari, Birgit P. 
Jaakola ja Jari Jaakola valit-
tivat Kiikoisten kunnanval-
tuuston marraskuussa 2009 
tekemästä päätöksestä, jol-
la valtuusto hyväksyi Pir-
kanmaan sairaanhoitopii-

rin kuntayhtymän perus-
sopimuksen ja peruspää-
omaosuuden palauttamisen 
sairaanhoitopiirille.

Hallinto-oikeus oli jo ai-
emmin välipäätöksellään 
viime helmikuussa hylännyt 
kyseisen päätöksen täytän-
töönpanon kieltämistä kos-
keneen hakemuksen.

Sastamalan seurakunnan 
kirkkoneuvosto valitsi lapsi-
työnohjaajan virkaan Outi-
Tuulia Haaviston. Kirkkoval-
tuusto lakkautti lokakuussa 
pyhäkoulusihteerin toimen 
ja perusti tilalle lapsityön-
ohjaajan viran. Virkaan tuli 
kahdeksan hakemusta. 

Seurakuntamestarin vir-
kaan valittiin Ville Nuora ja 

hänen kieltäytymisensä va-
ralle Tommi Toivanen. Ha-
kemuksia virkaan tuli kol-
metoista.

Kirjanpitäjän virkaan 
valittiin Katri Setälä. Seu-
rakunta sai kaksi hakemus-
ta. Johtavan lapsityönoh-
jaajan viran kirkkoneuvos-
to julisti uudelleen haetta-
vaksi. 

 " Hannu Virtanen

Pirkanmaan seutukunnista alhaisin 
työttömyysaste marraskuunkin tilasto-
jen mukaan oli edelleen Lounais-Pir-
kanmaalla, 6,4 prosenttia. 

Kunnista alhaisin työttömyysaste 
oli Punkalaitumella (6,2), Sastamalassa 
(6,4) ja Vesilahdella (6,5). Korkein työt-
tömyysaste oli Tampereella (12,9), Ur-
jalassa ja Valkeakoskella (11,9). 

Marraskuun lopussa työttömien 
työnhakijoiden määrä väheni kaikis-
sa seutukunnissa ja kunnissa verrattu-
na viime vuoden marraskuuhun. Kun-
nittain tarkasteltuna työttömien työn-
hakijoiden määrä väheni vuositasolla 
verrattuna eniten Kihniössä, Hämeen-
kyrössä, Kylmäkoskella ja Vesilahdel-

la. Tampereen kaupungin tilanne oli 
16 suurimman kaupungin vertailussa 
edelleen toiseksi pahin, 12,9 prosenttia, 
heti Lahden jälkeen. 

Lavia eri kastia kuin 
Säkylä ja Köyliö
Työttömien työnhakijoiden määrä on 
marraskuun tilaston mukaan laskenut 
Satakunnassa vuoden takaisesta Poria 
lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. 

Korkeimmat työttömyysasteet olivat 
Merikarvialla (13,2) sekä Porissa ja La-
viassa (12,1). Alhaisimmat työttömyys-
asteet olivat Säkylässä (4,6), Köyliössä 
(5,7) sekä Eurassa (6,8).

 " Hannu Virtanen

Pelastustoiminnan johtamisvalmius 
järjestetään Pirkanmaalla vastaisuudes-
sa kolmella maantieteellisellä alueella 
nykyisen kuuden sijasta. Päivystyspis-
teet ovat Ruovesi, Tampereen Hervan-
ta ja Nokia. 

Tampereen aluepelastuslaitos on 
tehnyt muutoksen!pelastustoiminnan 
johtamisjärjestelmään muutoksen, jon-
ka tavoitteena on parantaa pelastuslai-
toksen toiminnan laatua pelastustoi-
minnassa. Uusi johtamisjärjestelmä 
otettiin käyttöön maanantaina.

Koko Pirkanmaalla päivystävän pa-
lomestarin varallaolojärjestelmästä 

siirrytään niin sanottuun kasarmoi-
tuun päivystysjärjestelmään, jossa päi-
vystävä palomestari tekee jatkuvaa työ-
aikaa.

Uudessa järjestelmässä on koko Pir-
kanmaalla päällystöpäivystäjä välittö-
mässä lähtövalmiudessa. Jokaisella päi-
vystävällä palomestarilla on myös kul-
jettaja, joten palomestarilla on mahdol-
lisuus johtaa tilannetta tehokkaasti jo 
matkalla kohteeseen. Tämä lisää myös 
työturvallisuutta.

Uudessa johtamisjärjestelmässä on 
edelleen päivystävän päällikön ja va-
ralla olevan palomestarin varallaolo-
järjestelmä.

Aluepelastuslaitokselle 
uusi johtamisjärjestelmä

 # Päivystyspisteet ovat Ruovesi, Tampereen 
 Hervanta ja Nokia. Päällystöpäivystäjä on 
 välittömässä lähtövalmiudessa.

Rimma Salonen 
hakee valituslupaa
Lapsensa kaappauksesta tuo-
mittu Rimma Salonen ha-
kee valituslupaa korkeim-
masta oikeudesta.

Käräjäoikeus tuomitsi Sa-
losen puolentoista vuoden 
ehdolliseen vankeuteen sekä 
maksamaan korvauksia lap-
selle 20 000 euroa ja isälle lä-
hes 4 800 euroa. Turun ho-
vioikeus piti lokakuussa an-
tamassaan ratkaisussa ran-

gaistuksen ennallaan mutta 
pienensi lapselle määrätyn 
kärsimyskorvauksen 10 000 
euroon.

Rimma Salonen vei neli-
vuotiaan poikansa Suomesta 
Venäjälle ilman lapsen isän 
suostumusta. Myöhemmin 
lapsen kokemäkeläinen isä 
Paavo Salonen toi poikansa 
takaisin Suomeen diplomaa-
tin auton tavaratilassa.

Huomattava 
testamenttilahjoitus 
Kokemäen kaupungille
Kokemäen kaupunki on saa-
nut 408 877 euron suuruisen 
testamenttilahjoituksen Pei-
pohjasa asuneelta ja viime 
vuoden helmikuussa kuol-
leelta Hilkka Marjatta Pokki-
selta. Varoihin kuuluu lisäk-
si Peipohjassa sijaitseva van-
hahko omakotitalo. 

Testamentin mukaan va-
rat tulee käyttää kaupun-
gin Henrikinhovin vanhu-
sasukkaiden ja kotihoidos-
sa olevien vanhusten hy-
vinvoinnin parantamiseen 
sekä heidän virkistystoi-
mintaansa.

Kuuleeko 
terveyskeskus, 

kuuntelen
Kansanterveyslakiin kirjattiin kuusi vuotta sitten potilaan 
oikeus saada välittömästi yhteys terveyskeskukseen: ”Ter-
veyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että poti-
las voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhtey-
den terveyskeskukseen.” 
Lain tulkinta on ollut maassamme kirjavaa. Niinpä terveys-
keskuksiin on lähdössä sosiaali- ja terveysministeriöltä oh-
jeet siitä, mitä tarkoittaa potilaan oikeus saada välittömästi 
yhteys arkipäivisin ja virka-aikana. Terveyskeskukset saavat 
ohjeet asiasta todennäköisesti helmikuussa, arvioi perus-
palveluministeri Paula Risikko Helsingin Sanomissa maa-
nantaina.
Vielä ministeriössä luonnoksena olevan ohjeen mukaan 
terveyskeskuksen on vastattava puheluun vähintään viides-
sä minuutissa. Parempaankin suoritukseen ministeriö tie-
tenkin kannustaa ja kehottaa. Takuu koskisi muun muas-
sa hoidontarpeen arviointia sekä lääkärin ja hammaslääkä-
rin ajanvarausta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää parhaillaan hoi-
don saatavuuden seurantaa ja jonoraportointia erikoissai-
raanhoidosta ja perusterveydenhuollosta. Laitoksen mu-
kaan terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kiireettömäs-
sä hoidon tarpeessa pääsi syksyllä 2010 hieman paremmin 
kuin viime keväänä. 
Lokakuussa tehdyn selvityksen mukaan kiireettömän hoi-
don vastaanottoaikojen saatavuus oli parantunut ja lääkä-
riin myös pääsi hieman nopeammin kuin keväällä. Vaikka 
lääkäriin pääsy näyttää syksyn aikana parantuneen, välit-
tömässä yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on edelleen 
ongelmia.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirien alueet näyttävät seurannan mukaan olevan keski-
kastia. Alueiden terveyskeskuksissa välitön yhteydensaanti 
toteutuu, mutta ongelmiakin ajoittain on. Huonoin tilanne 
on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jos-
sa on raportoitu jopa jatkuvista ongelmista.
Välitön ja mutkaton yhteyden saaminen terveyskeskukseen 
on ensiarvoisen tärkeää, hyvinvointiyhteiskunnan kärkiasi-
oita. Jokainen tämän asian eteen ponnisteleva ei ole toimis-
saan hetkeäkään liian aikaisin.

Hannu Virtanen
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Tuija Jokinen poissa kesään 
asti, tilalla Katja Suoniemi 

tammikuusta 
lähtien

Huittisten poliisin 
palvelupäivystys 
muutti lupakansliaan 

 ! Marianna 
Langenoja

Huittisissa toimiva polii-
sin palvelupäivystys on 
muuttanut uusiin tiloi-
hin. Maanantaista lähti-
en poliisi on palvellut asi-
akkaita lupakanslian ti-
loissa, eli toisella puolel-
la rakennusta. Vanhempi 
rikoskonstaapeli Erkki 
Saari kertoo, että kysees-
sä on säästötoimenpide. 
Poliisi ei näe syytä mak-

saa vuokraa isoista tilois-
ta, kun palvelupäivystys 
mahtuu myös lupakansli-
an puolelle. 

Saari lisää, että polii-
si palvelee Huittisissa yhä 
parittomina maanantai-
na kello 9-13, kuten aiem-
minkin. Poliisi ottaa vas-
taan rikosilmoituksia se-
kä löytötavaroita. Löytö-
tavaroiden säilytyspaikka 
on Kokemäen poliisilai-
toksella, joten niitä kan-
nattaa kysellä sieltä. 

Metsätalous
Länsi-Suomen 
metsäsertifi kaatille 
kolmen vuoden jatkoaika

 " Metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat mukana 
 metsäsertifi oinnissa oman yhdistyksen päätöksellä.

Verotus
Metsäveroilloissa 
paneudutaan uuteen 
verotilikäytäntöön

 !Hannu Virtanen

Metsänomistajien Liitto 
Länsi-Suomen toimialueelle 
on myönnetty metsien hoi-
don ja käytön serti! kaatti, 
joka on voimassa 1.12.2010 
alkaen kolme vuotta. Serti! -
kaatti koskee Etelä-Pohjan-
maan, Lounais-Suomen ja 
Pirkanmaan metsäkeskus-
alueita. Tarkastukset alu-
eella teki sertifiointiyritys 
DNV.

Metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenet ja erikseen met-
säserti! ointiin ilmoittautu-
neet ovat edelleen mukana 
metsäserti! oinnissa, vaikka 
heille toimitetuissa todistuk-
sissa serti! kaatti on merkit-
ty päättyväksi marraskuussa 
2010. Vuonna 2011 käynnis-
tyy uusi serti! ointikausi uu-
silla PEFC-kriteereillä ja sii-
nä yhteydessä toimitetaan 

metsänomistajille uudet to-
distukset. "

Tarkastuksissa 
lieviä poikkeamia
Metsäserti! ointiin liittyvissä 
tarkastuksissa kirjattiin tänä 
vuonna Etelä-Pohjanmaal-
la, Lounais-Suomessa ja Pir-
kanmaalla yhteensä kymme-
nen lievää poikkeamaa. 

”Parannettavaa on met-
sänuudistamistöissä, työn-
antajavelvoitteiden noudat-
tamisessa, kunnostusojituk-
sen vesiensuojelussa, työter-
veyshuollon järjestämisessä, 
työmaaohjeissa, vesiensuo-
jelun suojakaistoissa ja en-
siapukoulutuksessa”, sanoo 
Länsi-Suomen" sertifiointi-
toimikunnan puheenjohtaja 
Auvo Heikkilä.

Hänen mukaansa poik-
keama saattaa muodostua 

esimerkiksi yhdestä maas-
totarkastuksessa havaitus-
ta merkittävästä virhees-
tä. Useat vaatimukset ovat 
kuitenkin metsäkeskusalu-
een keskiarvoisen toteutu-
misen mukaan arvioitavis-
sa. Poikkeamien johdosta 
on tehty korjausehdotuk-
set, jotka sertifiointiyritys 
DNV on hyväksynyt.

Metsäsertifioinnissa on 
kyse niin sanotusta ryh-
mäserti! oinnista. Metsän-
omistajien liitto hakee ser-
tifikaattia kaikkien toimi-
joitten puolesta. Metsän-
hoitoyhdistysten jäsenet 
ovat mukana oman yhdis-
tyksen päätöksellä ja muut 
metsänomistajat ja toimi-
jat ilmoittautuvat erikseen 
mukaan ryhmään ja sitou-
tuvat noudattamaan asetet-
tuja vaatimuksia.

 !Alueviesti

Suuren suosion saaneet met-
säveroillat käynnistyvät taas 
Pirkanmaalla. Vajaa vuosi 
sitten koulutuksiin osallistui 
lähes tuhat verokysymyksis-
tä lisätietoja haluavaa met-
sänomistajaa. Metsäveroil-
moituksen täyttäminen ker-
ran vuodessa onkin monelle 
metsänomistajalle haasteel-
linen tehtävä. Tänä vuonna 
uutta pohdittavaa tuovat ve-
rotili ja kausiveroilmoituk-
sen täyttäminen. 

”Käymme metsäveroil-
lassa läpi metsäveroilmoi-

tuksen täyttämisen koh-
ta kohdalta”, kertoo metsä-
luontosuunnitteluja ja ve-
roluennoitsija Matti Äijö 
Pirkanmaan metsäkeskuk-
sesta.

”Metsänomistajille uusia 
asioita ovat tänä vuonna ve-
rotili ja kausiveroilmoitus, 
joihin myös paneudumme 
metsäveroilloissa. Osallistu-
jilla on lisäksi mahdollisuus 
kysymyksiin.”

Metsäveroillat ovat olleet 
suosittuja vuodesta toiseen, 
sillä aiheen äärellä paini-
taan vain kerran vuodessa 
ja lisäksi joka vuosi tulee 

eteen myös jotakin uutta. 
Punkalaitumella metsäve-
roilta järjestetään Haukan-
kosken luentosalissa 12.1., 
Mouhijärvellä Osuuspan-
kin kokoustiloissa 27.1. ja 
Vammalassa Osuuspankin 
kokoustiloissa 2.2. Kaikki 
veroillat järjestetään kello 
17.30-20.30. 

Ennakkoilmoittautumi-
nen tilaisuuksiin on välttä-
mätöntä, sillä tilat ovat ra-
jalliset. Lisätietoa veroillois-
ta löytyy metsäkeskusten 
internetsivuilta www.metsa-
keskus.!  kohdasta Koulutus 
ja tapahtumat.

Huittisissa toimiva poliisin palvelupäivystys 
on yhä avoinna joka toinen maanantai, mutta 
nyt lupakanslian tiloissa. Kuvassa vanhemmat 
rikoskonstaapelit Erkki Saari ja Minna Leino. 

Kaavoitus
Osayleiskaavan ehdotus 
tuli nähtäville Huittisissa

 " Kaava laaditaan noin 4 000 hehtaarin alueelle, 
 joka käsittää kaupungin keskustan ja sen lievealueen.

 !Hannu Virtanen

Huittisten kaupungin kes-
kustaa ja sen lievealueita 
koskevan oikeusvaikuttei-
sen osayleiskaavan ehdotus 
ja siihen liittyvä aineisto tu-
li maankäyttö- ja rakennus-
lain sekä -asetuksen mu-
kaisesti julkisesti nähtäville 
viime maanantaina. Aineis-
to on nähtävillä kuukauden 
ajan.

Osayleiskaavan ehdotus-
vaiheeseen liittyvä avoin kes-

kustelu- ja tiedotustilaisuus 
järjestetään puolestaan kau-
pungintalon valtuustosalissa 
viikon kuluttua keskiviikko-
na 12. tammikuuta kello 18. 
Tilaisuudessa kaavan laatija 
esittelee kaavaluonnokses-
ta saatua palautetta, kaavan 
valmisteluaineistoa ja laadit-
tua kaavaehdotusta. Paikal-
la on myös kaupungin edus-
tajia. 

Osayleiskaava laaditaan 
noin 4 000 hehtaarin alueel-
le, joka käsittää kaupungin 

keskustan ja sen lievealu-
een. Suunnittelualue rajau-
tuu pohjoisessa Raskalan-
tien ja valtatien 12 risteyk-
sen tasolle sekä etelässä Loi-
man kylään. 

Idässä alueeseen sisältyy 
Nanhian peltoaukea, Pyö-
lönvuori, Jokilevon teolli-
suusalue ja Kaharilan pelto-
aukea. Lännessä alue rajau-
tuu Ristikankaan alueeseen 
sisältäen luoteessa Vesiniityn 
alueen ja lounaassa Mom-
molan kylän. 

Aineisto on nähtävänä 
Huittisten teknisessä pal-
velukeskuksessa sekä Huit-
tisten pääkirjastossa. Val-
misteluaineistoon voi myös 
tutustua Huittisten kau-
pungin internet-sivuil-
la osoitteessa www.huitti-
nen.fi/kaavoitus, yleiskaa-
vat. Mielipiteet valmisteilla 
olevasta kaava-asiasta tulee 
toimittaa kaupunginhalli-
tukselle kirjallisina ennen 
nähtävillä oloajan päätty-
mistä 3. helmikuuta.

KAIKKI MAINOSPALVELUT 
SAMAN KATON ALTA
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Tulipaloissa kuoli viime 
vuonna 81 ihmistä

 " Ikääntyneiden osuus palokuolleista on suurempi kuin 
 heidän osuutensa väestöstä. Tupakointi oli edelleen 
 yksittäisenä kuolemaan johtavana syttymissyynä suurin.

 !Alueviesti

Viime vuonna tulipaloissa 
kuoli alustavien tietojen mu-
kaan 81 ihmistä, mikä on vä-
hemmän kuin vuonna 2009, 
jolloin palokuolemaluku 
oli 107."  Koska vuosittainen 
vaihtelu on melko suurta, ei 
palokuolemamäärän laskus-
ta voida tehdä vielä suurem-
pia johtopäätöksiä. 

Suomessa kuolee vuosit-
tain keskimäärin noin sata 

ihmistä. Vuonna 2010 tuli-
paloissa menehtyneistä mie-
hiä oli 54 ja naisia 25. Kah-
den sukupuoli ei ole tiedos-
sa.

Tunnusomaista palokuo-
lemille on se, että ikäänty-
neiden osuus palokuolleis-
ta on suuri, että uhrit asui-
vat omakotitaloissa ja että 
tupakointi oli edelleen yk-
sittäisenä kuolemaan johta-
vana syttymissyynä suurin. 
Tulipalojen kuolonuhreista 

yli 30 prosenttia on vähin-
tään 65-vuotiaita, kun hei-
dän osuutensa väestöstä on 
alle 20 prosenttia.

Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö on huolissaan 
ikääntyneistä, joiden osuus 
palokuolleista oli selvästi 
suurempi kuin heidän osuu-
tensa väestöstä. SPEK kehot-
taakin ihmisiä huolehtimaan 
yksinasuvien ja ikääntynei-
den läheistensä paloturval-
lisuudesta.
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Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 10-15
Puh. 0201 211 760 *

Huittinen, Koskitie 84
Avoinna ark 10-18, la 10-15, 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

ELA
ALE-kampanja 

voimassa
27.12.2010 
- 2.2.2011

 T
UL

E H
ETI! JOPA

-85%

ENSIESITTELYSSÄ TÄNÄÄN!
koko perheen

Totesimme, 
että meillä on

Ella runkopatja, bonneljousitus.
80 x 200 cm 69,- (128,-).
120 x 200 cm 89,- (218,-).
Petauspatja myydään 
erikseen.

-50%
ale nyt

ale
hintaan

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

www.masku.com

79,-London tuoli.
Alk. Microtex-kankaalla, väri beige 
79,- (199,-). Toimitusmyynti.
Saatavana useita kangas-ja värivaihtoehtoja. 
Kuvassa laadukas Metz-kangas. 

London divaani.  
Alk. Microtex-kankaalla 299,- (498,-).
Saatavana useita kangas- ja värivaihtoehtoja. 
Kuvassa laadukas Metz-kangas.

-60%
ale nyt

-85%
jopa-50%

Lotus, Cube, Pikantti, Timantti, Verde

MASKUSTA PARHAAT 
MAKSUEHDOT!
KYSY LISÄÄ MYYMÄLÄSTÄMME.

Laadukkaat kylmävaahtoistuimet, puurunko 20 v. takuulla. 
Saatavana sadoilla eri kankailla sekä italialaisilla huippunahoilla. Kuvassa Labrador-nahka.

Pasadena. 
1-ist.  alk. Nanna-kankaalla  495,-
2-ist. alk. Nanna-kankaalla  695,-
3-ist. alk. Nanna-kankaalla  895,-

495,-alk.

299,-

-70%

-20%

-30%

-50%

-10%
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Kanavanippu C laajeni 
Jyränvuoreen ja Säviin

 ! Mikäli tv-antenni on suunnattu Jyränvuoren tai Sävin 
 täytelähetinasemalle, kanavahaku tulee tehdä uudelleen.!

 " Hannu Virtanen

Kanavanippu C laajeni ei-
len tiistaina Sastamalas-
sa Karkun Jyränvuoren ja 
Suodenniemen Sävin täy-
telähetinasemille. Mikä-
li omakotitalon tai yhteis-
tantennikiinteistön anten-
ni on suunnattu jompaan 
kumpaan näistä täytelä-
hettimistä, kanavahaku tu-
lee tehdä uudelleen.!

Yhteisantennikiinteis-
töissä isännöitsijöiden tu-
lee ottaa yhteyttä anten-
niurakoitsijaan C-kana-
vanipun käyttöönottami-
seksi, Digitasta kerrotaan. 
Tämän jälkeen kiinteistön 
tv-katsojien on tehtävä di-
givastaanottimissa kana-
vahaku uudelleen.

Kanavanippuun C 
kuuluvat kuuluvat Nelo-
nen Pro 1, Nelonen Pro 2, 
CANAL+ First, CANAL+ 
Series, CANAL+ Urhei-
lu, CANAL+ Aitio, The 

Voice TV/ TV Viisi, Dis-
ney Channel, Digiviihde.
"  ja Iskelmä/Harju & Pön-
tinen. Kanavatarjonta voi 
vaihdella alueittain. Kana-
vatarjonnan ja täyteläheti-
nasemien näkyvyysalueet 
voi tarkistaa Digitan Inter-
net-sivuilta www.digita." /
karttapalvelu.

Kanavanippu C laajeni 
antenni-tv-verkossa eilen 
kaikkiaan 43 täytelähetin-
asemalle. Laajentuminen 
on osa joulukuun ja tammi-
kuun aikana toteutettavaa 
kanavanipun laajentumista 
92 täytelähetinasemalle.

Kanavahaku 
digivastaan-
ottimissa
Useimmat vastaanottimet 
etsivät kanavat automaat-
tisesti, kuluttajan tulee 
vain käynnistää kanavaha-
ku. Jotkut vastaanottimet 
saattavat vaatia tehdasase-

tusten palauttamisen en-
nen kanavahaun tekemis-
tä. Ohjeet kanavien viri-
tykseen ja tehdasasetusten 
palauttamiseen löytyvät 
laitteen käyttöoppaasta ja 
internet-sivulta www.di-
gitv." /kanavahaku.

Digivastaanottimien ja 
vastaanottolaitteiden on-
gelmatilanteissa ja perus-
asennuksiin liittyvissä ky-
symyksissä kuluttajaa pal-
velevat myös laitteen myy-
jät, laitevalmistajat sekä 
maahantuojat. Kaapeli-tv-
taloudet saavat neuvoja 
oman kaapeli-tv-operaat-
torin asiakaspalvelusta.

Antennin suuntaukses-
sa ja antenni-tv-verkon 
näkyvyysasioissa auttaa 
Digitan neuvontapalve-
lu Digita Info numerossa 
020! 411 7676 tai sähkö-
postitse osoitteessa info@
digita."  maanantaisin kel-
lo 8-18 ja tiistaista perjan-
taihin kello 8-16.

Kylätoiminta
Kyläasiamies palvelee kaikkia 
Pirkanmaan alueen kyliä

 ! Paikallisen aktiivisuuden merkitys 
 kasvaa entisestään kuntien yhdistyessä.

 "Alueviesti

Kyläasiamiehen toiminnalle 
on tiedossa jatkoa, sillä ky-
lien maakunnallinen katto-
järjestö Pirkan Kylät ry on 
saanut puoltavan rahoitus-
päätöksen Pirkanmaan ELY-
keskukselta Pirkanmaan ky-
lätoimintahankkeelle. Han-
ke on kolmivuotinen. 

Kyseessä on itsenäinen 
jatkohanke Pirkanmaan ky-
läasiamieshankkeelle, jo-
ka päättyy vuoden lopussa. 
Pirkanmaan kyläasiamie-
heksi on valittu jatkamaan 
Marja Vehnämaa Hämeen-
kyröstä.!!

Kyläasiamiehen toimisto 
sijaitsee Pirkan kylät ry:n ky-
lätoimintakeskuksessa Heis-
kan päätalossa Hämeenky-
rössä. 

”Työtä ei kuitenkaan hoi-
deta toimistosta käsin, vaan 
nimenomaan kylillä”, Merja 
Vehnämaa sanoo.!

”Kyläasiamies palvelee 
kaikkia Pirkanmaan alueen 
kyliä. Kyläasiamiehen tär-
keimpiin tehtäviin kuuluu 
kylien palveleminen heidän 
toiveiden ja tarpeiden mu-
kaisesti.” 

Lisää keskinäistä 
yhteistyötä
Uusina kärkinä kylätoimin-
tahankkeessa ovat kylien 
kunnallisten yhteenliitty-
mien aikaansaaminen, kes-
kinäisen yhteistyön lisää-
minen, sopimuksellisuuden 
edistäminen kuntien ja ky-
lien välillä palveluiden jär-
jestämiseksi sekä sosiaalisen 
median käyttäminen kylätoi-
minnassa. 

Perustoimintaan kuuluvat 
tiedottaminen keskeisistä ja 
ajankohtaisista asioista, neu-
vominen ja opastaminen ky-
läsuunnitelmien tekemisessä 
ja päivityksessä, taloussuun-
nittelun, hankesuunnittelun 
ja varainhankinnan kehittä-
misessä sekä yhdistyksen re-
kisteri ja sääntöasioissa, aina 
sen mukaan mitä kylät tar-
vitsevat. Kyläasiamies myös 
järjestää kylille koulutuksia 
toiveiden ja tarpeiden mu-
kaisesti

Kyläohjelmaa 
laatimaan
Pirkanmaalla kylätoiminnal-
la on pitkät perinteet ja ky-

läohjelma on olemassa vuo-
sille 2007-2013. Uuden kylä-
ohjelman laatiminen on siis 
ajankohtaista. 

Vehnämaan mukaan oh-
jelman laatiminen osana 
maakunnan muuta ohjel-

matyötä vaatii kylätoimijoi-
den ja kuntien edustajien tii-
vistä yhteistyötä sekä toimi-
vaa yhteyshenkilöverkostoa 
kunnissa, seutukunnissa ja 
maakuntatasolla. 

Paikallisen aktiivisuuden 
merkitys kasvaa entisestään, 
etenkin kuntien yhdistyessä. 
Kunta- ja palvelurakenteen 

muutos tuo suuria mahdol-
lisuuksia kolmannen sekto-
rin toiminnalle. Vaaditaan 
yhä aktiivisempaa toimintaa, 
jotta etenkin maaseudun yh-
teisöt säilyvät elävinä ja toi-
mivina. 

Kylät kantavat yhä enem-
män vastuuta, mutta toimi-
joita on rajallinen määrä. 
Tulevaisuudessa saadakseen 
palveluita, kylien pitää en-
tistä enemmän vastata pal-
veluiden järjestämisestä itse. 

Kylät tarvitsevat toisiaan, 
jotta uhkien sijaan osattai-
siin tarttua mahdollisuuk-
siin. Voimien yhdistämisen 
kautta välittyy tietotaitoa ja 
samalla vaikuttamisen mah-
dollisuudet paranevat. 

S opi mu k s e l l i s uu d e n 
kautta avautuu uusia mah-
dollisuuksia yhdistysten va-
rainhankintaan ja yritys-
toiminnan harjoittami-
seen.! Pitkäjänteinen kylien 
kehittämistyö vaatii suunni-
telmallisuutta, organisointi-
taitoja ja resursseja, joita pi-
tää vahvistaa. 

”Kylät säilyvät, vaikka 
kuntien määrä pienenee”, ky-
läasiamies Marja Vehnämaa 
muistuttaa.

”Työtä ei hoideta 
toimistosta 
käsin, vaan 

nimenomaan 
kylillä.

Pirkanmaan kyläasiamiehenä jatkaa Marja Vehnämaa Hämeenkyröstä.

Tietoliikenne

Sastamalan 
maaseudulle lisää 
huippunopeita 
laajakaistoja

 ! Yhteydet rakennetaan Masoon, Kiuralaan ja
  Kämmäkkään vuoden 2011 sekä Perämaahan ja 
 Lahdenperään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 " Hannu Virtanen

Sastamalan maaseudun 
laajakaistayhteydet pa-
ranevat, sillä kaupungin 
ja Etelä-Satakunnan Pu-
helin Oy:n välillä on alle-
kirjoitettu hankintasopi-
mus viiden huippunopean 
laajakaistapalveluiden tar-
jontaan soveltuvan vies-
tintäverkon rakentami-
sesta. Masoon, Kiuralaan 
ja Kämmäkkään yhteydet 
rakennetaan vuoden 2011 
sekä Perämaahan ja Lah-
denperään vuoden 2012 
loppuun mennessä. Verk-
koihin kuuluvat runkover-
kot ja tilaajayhteydet. Vies-
tintäpalveluita sitoudutaan 
tarjoamaan vähintään 30 
vuoden ajan sekä vanhoil-
le että uusille asiakkaille.

Laajakaistahanke alkoi 
maassamme hallituksen 
periaatepäätöksellä pa-
ri vuotta sitten. Hankkeen 
tavoitteena on nopeiden 
laajakaistaverkkojen ra-
kentaminen sellaisilla alu-
eilla, joihin näitä verkkoja 
ei kaupallisesti todennä-
köisesti rakenneta. 

Päämääränä on, et-
tä vuoden 2015 loppuun 
mennessä huippunopeat 
100 Mbit/s -yhteydet olisi-
vat enintään kahden kilo-
metrin pituisella kiinteällä 
tai langattomalla tilaajayh-
teydellä saavutettavissa yli 

99 prosentissa vakinaisista 
asunnoista sekä yritysten 
ja julkishallinnon organi-
saatioiden vakinaisista toi-
mipaikoista.

Maamme kymmenes-
tä huippunopeiden laaja-
kaistayhteyksien pilotti-
hankkeesta Pirkanmaan 
pilotti Sastamalan Vehka-
korven alueelle valmistui 
joulukuussa. Hankkeella 
saatiin valokuituyhteyksi-
en piiriin noin 45 taloutta. 
Tämän hankkeen toteutti 
Elisa Oyj.

Kaupunki 
varautunut 
rahoitusosuuteen
Hankkeen toteuttaja voi 
hakea Viestintävirastol-
ta 745 000 euron raken-
tamiskustannuksiin enin-
tään kolmanneksen val-
tion ja samoin enintään 
kolmanneksen Sastama-
lan kaupungin tukea. Te-
leyritysten asiakkaina ole-
vat käyttäjät maksavat itse 
enintään kahden kilomet-
rin pituisen tilaajayhtey-
den, joka ei ole tukikel-
poinen. Käyttäjän liitty-
mismaksu runkoverkon ja 
enintään sadan metrin lii-
tyntäyhteyden rakentami-
sesta käyttökuntoon on 1 
599 euroa. 

Teleyrityksen on haet-
tava laajakaistarakentami-

sen tukea ennen hankkeen 
aloittamista. Sastamalan 
kaupunginvaltuusto on 
varautunut rahoittamaan 
kaupungin rahoitusosuu-
den vuoden 2011 talous-
arviossa ja taloussuunni-
telmassa 2011-14.

Pirkanmaan liitto kil-
pailutti viime kesänä Pir-
kanmaan alueen nopei-
den laajakaistayhteyksi-
en hankkeet vuodelle 2011 
kymmenellä alueella vii-
dessä kunnassa, muun 
muassa Tampereella ja 
Sastamalassa. 

Huippunopeiden laa-
jakaistayhteyksien kan-
sallisen hankkeen aloi-
tusvaiheessa vuonna 
2009 koko maan kustan-
nuksiksi arvioitiin noin 
200 miljoonaa euroa. Nyt 
tukikelpoisil la alueil-
la kustannuksia arvioi-
daan syntyvän noin 370 
miljoonaa euroa. Onkin 
mahdollista, että valtion 
rahoitustuen saaminen 
hankkeen loppuvuosina 
voi vaikeutua. 

Valtion tuen määrä 
vaihtelee kuntien taloudel-
lisen aseman mukaan 33 
prosentista 58 prosenttiin 
ja kuntien rahoitusosuus 
vastaavasti 33 prosentista 
8 prosenttiin. Sastamalan 
alueen hankkeille valtion 
rahoitusosuus on nyt var-
mistettu ajoissa.
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Kuolleita

Sastamala
www.sastamalanseurakunta.! 

KASTETTU
Helmi Hertta Johanna Kallio
Avioliittoon vihitty
Rafael Benedikt Schär ja Jonna 
Minna Katariina Vilppala 
KUOLLUT
Elli Inkeri Rosila 91 v, Mat-
ti Pentti Hulkari 82 v, Karkku, 
Matti Antero Iso-Lähteenmäki 
80 v, Mouhijärvi, Urpo Valtteri 
Rantanen 77 v, Oili Sirkka Or-
vokki Mattila 74 v, Lasse Jalma-
ri Vuorinen 72 v, Karkku,

Kellot kutsuvat kirkkoon
To 6.1. Messu, Tyrvään kirk-
ko klo 10, Tenkanen, Järvinen, 
Mattila A. Messu, Sammaljoen 
kirkko klo 13, Järvinen, Savijoki
Su 9.1. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Tenkanen, Airas-Laitila, 
Mattila A
Kokoonnumme yhteen
Ma 10.1. Merimieskirkkopiiri, 
Vlan srk-talo klo 13
Ke 12.1. Keskiviikokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13
To 13.1. Uusi Toivo -lounas, 
Vlan srk-talo klo 12, vapaaeh-
toinen ateriamaksu. Lapsiper-
heen arki -teemailta, Houha-
järven leirimaja (Kangast. 275) 
klo 18.30, kouluttajana psyko-
terapeutti Seppo Laakso, tarjoi-
lu klo 17.30 alkaen, lastenhoito
Kuoroharjoitukset alkavat
Kappelikuoro ti 11.1. Karkun 
srk-talo klo 17

Seurakuntatietoja

!"uvauutisi#
Katja ja Tapio Tiensuu 
Kiikasta ovat saaneet  

tyttövauvan 19.12.2010 
VAS:ssa Sastamalassa

Sarianna ja Markus Lauhamo
Vammalasta ovat saaneet  
tyttövauvan 17.12.2010 

VAS:ssa Sastamalassa
Johanna ja Olli Niittymäki
Sastamalasta ovat saaneet  

poikavauvan 17.12.2010 
VAS:ssa Sastamalassa

Tiina Eskola ja Ilkka Seikku
Sastamalasta ovat saaneet  

tyttövauvan 23.12.2010 
VAS:ssa Sastamalassa
Niina ja Timo Haavisto

Huittisista ovat saaneet
poikavauvan 20.12.2010 

VAS:ssa Sastamalassa
Meri Irri ja Sami Seppä

Sastamalasta ovat saaneet
poikavauvan 19.12.2010 

VAS:ssa Sastamalassa

Kirkkovuosi
Loppiainen on 
itämaan tietäjien juhla

 ! Kolmen kuninkaan kruunut näkyvät edelleen 
 Ruotsin valtakunnanvaakunassa Tre kronor.

 " Minna Saarelma-
 Paukkala/Kirkon 
 tiedotuskeskus

Tammikuun 6. päivänä 
vietetään loppiaista, joka 
päättää joulun pyhät. Ni-
mitys loppiainen tuli Suo-
messa käyttöön 1600-lu-
vulla. Se viittaa sanan-
mukaisesti joulun lop-
pumiseen. Loppiaisen 
perinteinen nimi epifania 
tarkoittaa Herran ilmes-
tymistä.

Loppiaisella on ollut eri 
aikoina erilaisia merkityk-
siä. Katolisessa ja luterilai-
sessa kirkossa sitä on vie-
tetty keskiajalta lähtien 
itämaan tietäjien muisto-
päivänä. Monissa mais-
sa loppiaista kutsutaankin 
kolmen kuninkaan juh-
laksi.

Matteuksen evankeliu-
missa 2:1–12 kerrotaan, 
kuinka itämään tietäjät tu-
livat Betlehemiin osoitta-
maan kunnioitustaan Jee-

sus-lapselle, vastasynty-
neelle juutalaisten ku-
ninkaalle. ”Kun tähti tuli 
paikalle, jossa lapsi oli, se 
pysähtyi siihen. Miehet nä-
kivät tähden, ja heidät val-
tasi suuri ilo. He menivät 
taloon ja näkivät lapsen ja 
hänen äitinsä Marian. Sil-
loin he maahan heittäyty-
en kumarsivat lasta, avasi-
vat arkkunsa ja antoivat hä-
nelle kalliita lahjoja: kultaa, 
suitsuketta ja mirhaa.”

Raamatussa ei mainita 
tietäjien lukumäärää, mut-
ta kirkollisessa perinteessä 
heitä on aina kolme. Tämä 
johtuu siitä, että Jeesuksen 
saamia lahjojakin oli kol-
me: kulta, suitsuke ja mir-
ha. Tietäjiä alettiin var-
hain pitää myös kuninkai-
na. Heidän nimikseen on 
mainittu Melchior, Baltha-
sar ja Kaspar. Näiden kol-
men kuninkaan kruunut 
näkyvät edelleen Ruotsin 
valtakunnanvaakunassa: 
Tre kronor.

Kristillisessä perin-
teessä tietäjien on ajatel-
tu edustavan myös kolmea 
maanosaa: Eurooppaa, Aa-
siaa ja Afrikkaa. Näin he 
muistuttavat siitä, että jou-
lun sanoma kuuluu kaikil-
le kansoille. Kristus on ko-
ko maailman valo. Siksi 
loppiainen on lähetystyön 
juhla.

Loppiainen on joulu-
akin vanhempi kristilli-
nen juhlapyhä. Jo 200-lu-
vulla sitä vietettiin Jeesuk-
sen syntymäjuhlana. Pian 
sitä alettiin viettää myös 
Jeesuksen kasteen juhla-
na. Ortodoksisessa kir-
kossa loppiainen, teofania, 
onkin edelleen Vapahta-
jan kasteen juhla. Kolmas 
vanha loppiaisen teema on 
Kaanan häät. Lännen kir-
kossa nämä alkuperäiset 
teemat ovat siirtyneet lop-
piaisen jälkeisiin pyhiin.
Kirjoittaja on Helsingin yli-
opiston nimistöntutkimuk-
sen dosentti.

Lämpimät kiitokset
kaikille, jotka ovat 

kunnioittaneet rakkaani

Pauli Venetpohjan
muistoa ja saattoivat hänet 

viimeiselle matkalleen.
Kiitos myös kaikille, 
jotka ovat auttaneet ja 

kannatelleet minua suuren 
surun keskellä.

Maire Venetpohja

Evankelista Maija Haikosen kokoukset:
To 6.1. klo 19 Lavian Pietilässä, Printunt. 1.
Pe 7.1. klo 19 ja la 8.1. klo 19 sekä
Su 9.1. klo 16 ja 18 Sastamalan Vapaasrk:ssa,

Pikkusuonk. 5.     Tervetuloa!

Pyhän Hengen ilta

!"##"$"%
HELLUNTAIKIRKKO
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sunnuntaina 9.1. klo 18
Lasse Kangassalo, 
kuninkaan tyttäret, 

lähetyskahvio.
Tervetuloa!
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Kappelilaulajat ti 11.1. Kiikan 
srk-talo klo 17.30, parittomat ti 
Keikyän srk-talo
Seurakunnan laulupiiri ke 12.1. 
Luther-talo klo 16
Tyrvään kirkkokuoro to 13.1. 
Vlan srk-talo klo 17

Karkun kappeliseurakunta
To 6.1. Messu, Karkun kirkko 
klo 10, Ylimys, Vuoristo
Su 9.1. Messu, Salokunnan kirk-
ko klo 13, Ylimys, Vuoristo

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 6.1. Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran, srk-talo klo 18
Su 9.1. Messu, Keikyän kirkko 
klo 10, Sorva, Savijoki M
To 13.1. Lähetysseura, srk-ta-
lo klo 12

Kiikan kappeliseurakunta
To 6.1. Messu, Kiikan kirkko klo 
10, Sorva, Mattila J. Kirkkokah-
vit kirkossa.
Su 9.1. Messu, Kiikan kirkko klo 
18, Pihlajamaa, Mattila J
Ti 11.1. Eläkeläisten messu, Kii-
kan kirkko klo 11, Antero Rasi-
lainen, Pihlajamaa, Mattila J, 
lounas, juhla ja kahvit srk-ta-
lo, Sastamalan Kristilliset Elä-
keläiset 

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 5.1. Vanhemman väen ker-
ho, Oravanpesä klo 13
To 6.1. Sanajumalanpalvelus, 
Mouhijärven kirkko klo 10, 
Hautala, Rajalampi
Su 9.1. Messu, Mouhijärven 
kirkko klo 18, Hautala, Raja-
lampi
Ti 11.1. Omaishoitajat, Oravan-
pesä klo 10
Su 16.1. Mouhijärven kappe-
liseurakunnan vapaaehtoisten 
kiitos- ja virkistyspäivä, Houha-
järven leirimaja (Kangast. 275) 
klo 14-16, lähtö kimppakyydillä 
srk-kodin edestä klo 13.15, ilm. 
Lasse Hautala 13.1. mennessä p. 
050 314 9007

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 6.1. Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran, srk-talo klo 19

SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.! 
To 6.1.- su 9.1. Evankelista Mai-
ja Haikosen kokoussarja:
Tilaisuudet: 
To 6.1. klo 19 Lavian Pietiläs-
sä, Printuntie 1, rukouapalve-
lua, tarjoilua.

Pe 7.1. klo 19 ja la 8.1. klo 19 se-
kä su 9.1. klo 16 ja klo 18 Sas-
tamalan Vapaasrk:ssa, Pikku-
suonk. 5.
Su 9.1. buffetti kokouksi-
en välissä ja pyhäkoulu klo 18.  
Huom! Klo 18 kokouksen yh-
teydessä info- Krito ryhmästä. 
Tied./ilmoittautuminen Jaana 
Wallinille 046- 6560320. Ilmoit-
tautumisaika 9.1.- 23.1. Ensim. 
kerta 26.1.
Ti 11.1. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.

SLEY VAMMALA
Luther-talossa:
To 6.1. klo 18.00 Loppiaisjuhla, 
mukana Juhana Tarvainen, Ja-
ri Rankinen. Yksinlaulua Sirk-
ka-Liisa Uusi-Rintakoski, säes-
tys Mirja Kallio. Kahvitarjoilu.
Ti 11.1. klo 18.00 Lähetyspiiri.
Karkussa:
To 6.1. klo 11.00 Messu Karkun 
ev. opistolla toimittaa Jari Ran-
kinen ja Harri Lammi. Pyhä-
koulu, kahvit.
Su 9.1. klo 11.00 Messu Karkun 
ev. opistolla toimittaa Jari Ran-
kinen ja Juhana Tarvainen. Py-
häkoulu, kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

To 6.1. klo 18 Baltian juuta-
laistyön ilta, Fidan Baltian työn 
koordinaattori Toivo Mäki. 
Pe 7.1. klo 19 naisten rukous-
piiri Hertan luona, Miekkajär-
ventie 90. 
La 8.1. klo 8.10 aamuhartaus 
Radio Mantassa, Mirja Hiitik-
ka. Klo 19 Kohtaaminen Kella-
riKahvilassa. 
Su 9.1. klo 11 päivätilaisuus, 
Virpi Saha, Reino Kankaannie-
mi, ylistysryhmä Maranatha. 
Klo 18 Pyhän Hengen ilta. 
Ma 10.1. klo 18 vanhimmiston 
kokous. 
Ke 12.1. klo 18 yhteysilta. Klo 
19 ylistys ja rukous. Rukousai-
heet p. 03-5112113 tai os. Vam-
malan Helluntaiseurakunta, Va-
rikonkatu 10, 38210 Sastamala. 
Puhelinhartaus p. 03-5142829.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 5.1. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7
Pe 7.1. klo 19 nuortenilta
Su 9.1. klo 14 Kasva Kristuk-
seen: vahvistu Hengen voimas-
sa, Leo Salo, nuorten ylistysryh-
mä, kahvitarjoilu, pyhäkoulu, 
klo 16 Kasva Kristukseen: lepo-
päivä ja rukouskirja. Veli-Mat-
ti Savijoki.
Ma 10.1. klo 13 Sanaa ja soppaa. 
Leo Salo, klo 19 rukousilta. Veli-
Matti Savijoki
Ke 12.1. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella

Mouhijärvi
Su 9.1. Ehtoolliskokous klo11
Ma 10.1. klo18 rukoushetki klo 
19 nuorten Majakka-ilta

Su 16.1. klo18 Järventaustalla, 
Kaaritie 8 Laulun ja tutustumi-
sen ilta.

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Sastamalassa
Ti 11.1. klo 19:00 Miesten raa-
mattupiiri, rukoushuoneella, 
Pertti Peuramäki
Huittisissa
Ti 11.1. klo 18.30 Sanan- ja ru-
kouksen ilta, seurakuntakeskuk-
sessa
Punkalaitumella
Ke 5.1. klo 18:00 Sanan- ja ruko-
uksen ilta , Punkalaitumen seu-
rakuntatalolla,  Kaj-Erik Tulkki, 
Markus Malmivaara, Raija Ma-
janen, musiikissa Leena Salo
Karkussa
To 6.1. klo 11:00 MESSU, Jari 
Rankinen, Saarna Harri Lam-
mi, KEO-Karkku
Su 9.1. klo 11:00 MESSU, Jari 
Rankinen, Saarna Juhana Tar-
vainen, KEO-Karkku

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

KUOLLUT:
Arvi Olavi Ojakorpi 82 v., Impi 
Ilona Jalonen 84 v, Irene Tuulik-
ki Tuominen 82 v.

PYHÄPÄIVÄT:
To 6.1. Loppiaisena Klo 10 Mes-
su Huittisten kirkossa, Herra-
nen, Marika Lähteenmäki, Uu-
taniemi. Virret: 44, 126, 47, 425, 
224, 43. Kolehti: Suomen Lä-
hetysseuralle. Klo 18 Kalliol-
la – musiikkitilaisuus srk-kes-
kuksessa, Sinnamari Iso-Rau-
tio, Marika Lähteenmäki ja Al-
ba Quian. Klo 18 Sanoin, sävelin 
ja runoin – ilta Sley:n ruk.huo-
neessa, E. Lehtisaari, A. Suomi, 
V. Rantanen, B. Haapamäki.
Su 9.1. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Laitila, Kultalahti, Uu-
taniemi. Uuden kirkkovaltuus-
ton tehtävään siunaaminen. 
Kolehti: Hiljaisuuden Ystävät 
ry:lle. Messun jälkeen kirkko-
kahvit srk-keskuksessa. Klo 18 
Sanan ja sävelen ilta Sley:n ruk.
huoneessa, Ylikännöt.
VIIKKOTILAISUUDET:
Ma 10.1. Klo 18 Miestenpii-
ri srk-kesk. kirjastossa, Joh. 4, 
Lehtimäki.
Ti 11.1. Klo 18.30 Kansanlä-
hetyksen ilta takkahuoneessa, 
Markus Malmivaara.

Ke 12.1. Klo 13 Lauluhetki van-
hainkodilla ja klo 13.45 Aino-
kodilla.
To 13.1. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 15 Naistenpiiri 
Helena-salissa, Honkanen.
LAPSITYÖ:
Päiväkerhot alkavat maanantai-
na 10.1.
TYTÖT JA POJAT:
Kerhot: 
Ti 11.1. Klo 17 Karhiniemen 
Kyläkartano eskari-ik.-7 lk.
Pe 14.1. Klo 12.30 Loiman kou-
lu 1-6 lk. Klo 15 Huhkolinna 
sb-kerho 1-2 lk ja 3-4 lk. Klo 16 
Huhkolinna sb-kerho 5-6 lk.
NUORET:
Pe 14.1. Klo 20 Nuorten ehtool-
lishetki Birgitta-salissa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

To 6.1. Loppiaisena Klo 10 Mes-
su, saarna Hannu Heinonen, 
Plit, Honkanen. Messun jälkeen 
srk-talolla lähetyslounas kenia-
laiseen tapaan (Heinoset).
Su 9.1. Klo 14 Metsäkirkko 
Metsästysmajalla, Plit, Lauro-
linna.
Ke 12.1. Klo 12 Srk-talolla ilta-
päiväkerho, Plit, Honkanen.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.! 
Su 9.1. klo 11 Jumalanpalvelus
Ti 11.1. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
Ke 12.1. klo 18.30 Kids Action 
Night -palaveri Kotikirkolla
La 15.1. klo 17 Aviopari-ilta 
Kotikirkolla klo 19-23 One Way 
Cafe Nuorisoklubilla
Su 16.1. klo 11 Jumalanpalve-
lus, pyhäkoulu kello 11.30-12.30

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke 5.1. 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 6.1. Lauluhetki Iltatuules-
sa klo 18. Osallistutaan Kalliol-
la-iltaan musiikin ja lähetytyön 
äärellä  SRK-keskuksen Birgitta-
salissa klo 18, Alba Quian, Sin-
namari Isorautio, Marika Läh-
teenmäki, Bondfolkit ja Benja-
min Lehtinen. 
Pe 7.1. Sisarpiiri klo 15. Nuorte-
nilta klo 20.

Su 9.1. Mahdollisuus rukouk-
seen klo 16. Ehtoolliskokous klo 
17, Mehis Metsala, Ritva Kirra, 
Arto Piesala. Iltahetki Satakun-
nan vankilassa Köyliön osastol-
la klo 18.
Ma 10.1. Talkoot klo 9. Toivoa 
särkyneille-rukousilta klo 19, 
Erik, Päivi.
Ti 11.1. Talkoot klo 9. Ruokai-
lu lähimmäisille klo 12, Mirja 
Mäkelä.
Ke 12.1. Lauluhetki TK:ssa klo 
18. Yht.kr. Kids`Action Night-
palaveri klo 18.30 Kotikirkolla.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Aada Maria Repo Rauman seu-
rakuntaan.
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Ville-Veikko Juhani Kankare ja 
Minna Johanna Salminen sekä 
Arto Juhani Kuusisto ja Birgitt 
Marjatta Österlund.

Loppiainen 6.1. Messu klo 10, 
Jorma Ojala, Jari Ketola. - Lop-
piaisseurat klo 15 Marianna ja 
Juhani Perellä, Järiläntie 274. 
Puhujana Teuvo Liimatta.
Pe 7.1. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8.
Su 9.1. Messu klo 10, Jorma 
Ojala, Toivo Kokko. - Seurat 
Rauhanyhdistyksellä klo 15.
Ma 10.1. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 11.1. Tiistaikerho srk.kes-
kuksessa klo 12.30.
Ke 12.1. Mielenterveyskuntou-
tujien kokoontuminen srk.kes-
kuksen alakerrassa klo 13. - 
Työntekijäkokous srk.keskuk-
sessa klo 14. - Pyhäkoulun-
opettajien kokous klo 18 srk.
keskuksen takkahuoneessa. 
Myös uudet asiasta kiinnostu-
neet tervetuloa!
To 13.1. Jokilaakson kristilli-
set eläkeläiset srk.keskuksessa 
klo 14.
Pe 14.1. Kenia-Japani lähetys-
piiri klo 18 Marja Toikalla, Kuu-
rolantie 794, Jorma Ojala.
Ti 18.1. Kirkkokuoron harjoi-
tukset alkavat klo 18.30. Har-
joittelemme kirkossa.
Varhaisnuoret:
Ma 10.1. Varhaisnuorten toi-
minnallinen Gospel Junior-lau-
luryhmä käynnistyy jälleen srk.
keskuksessa klo 15.30-16.15. 
Aloitamme välipalalla klo 15 jäl-
keen. Myös uudet kiinnostuneet 
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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

Lauttakylänkatu 15, 32700 Huittinen
Puh. (02) 566 222, 0440 566 390
Hautauspalvelu päivystys 24 h 040 764 4678

Kiviedustus
Peipohjan kiviveistämö Oy

Kaikki hautausalan palvelut asiantuntemuksella

Lauttakylän 
Kukka ja Hautaustoimisto
sekä Hautauspalvelu T. Teuho

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

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

Marttilankatu 14, Sastamala, p. 03-511 2156, eronen@vammalanhautaustoimisto.fi

Hautauspalvelut

Vielä kerran 
kauneimmat joululaulut
Joulunajan päätteeksi loppi-
aisena 6. tammikuuta kello 
15.00. lauletaan kauneimpia 
joululauluja Kiikoisten seu-
rakuntatalolla.

Tilaisuudessa voi myös 
esittää runoja, joko itse rii-

mittelemiä tai muiden kir-
joittamia. Muutakin va-
paamuotoista ohjelmaa voi 
esittää. Välillä nautitaan 
lämmintä mehua ja pipar-
kakkuja. 

7-14-vuotiaat tervetuloa! Lisä-
tietoja pyhäkoulusihteeri Mar-
jalta puh. 044-0687610.
Päiväkerho:
Päiväkerhot alkavat viikolla 2, 
ma 10.1 alkaen.
Perhekerho:
Ti 11.1. Klo 9.30-11 srk.keskuk-
sen alakerrassa 1. ryhmä.
Tervetuloa nykyiset ja uudet 
kerholaiset!

Kauvatsan alue:
Loppiainen 6.1. Messu klo 13, 
Jorma Ojala, Jari Ketola.
Su 9.1. Messu klo 10, Veikko 
Ruusuvuori, Jari Ketola.
Ma 10.1. Keskustelu/rukouspii-
ri diakoniatoimistossa klo 16.
Ke 12.1. Keskiviikkokerho srk.
talolla klo 12. Tervetuloa entiset 
ja uudet kerholaiset!

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.! 

To 6.1 klo 18.00 Hengen voimas-
sa uuteen vuoteen: Paavo Järvinen
Su 9.1 klo 11.00 Päivätilaisuus: 
Ulla Nieminen
Ke 12.1. klo 18.30 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta/ Seppo R.
Olet sydämellisesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

To 6.1. klo 10 Messu
To 6.1. klo 15 kauneimpia jou-
lulauluja ja runoja srk-talolla

Su 9.1. klo 10 Sanajumalanpal-
velus
Ti 11.1. klo 12:30 Tiistaikam-
mari vanhustentalolla. Klo 18 
Siionin kanteleen lauluseu-
rat Pauli ja Sirkka Suonpäässä, 
Pappilankuja 3. Mukana Teller-
vo Kuusiranta, Antero Rasilai-
nen ja Matti Vähäkainu.
Päiväkerhot alkavat viikolla 2!

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 5.1. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta.
Su 9.1. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 10.1. klo 18 Mimmi-solu 
Betanian yläkerrassa
Ke 12.1. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

KUOLLUT:
Taimi Irene Antila 94v.

To 6.1. klo 10 loppiaisen messu
Su 9.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus
Ma 14.1. klo 14 Maasai-työn il-
tapäiväkahvit Yrjö ja Leena Kor-
telahdella. Poikkea vaikka päi-
väkävelyllä käsityön kanssa tai 
ilman
Ke 12.1. klo 18 Jäähyväiset Jou-
lulle, kirkossa. Yhteislauluja, 
päiväkerholaiset, lastenkuoro, 
kirkkokuoro ja Marinan oppi-
laat jouluisissa musiikkitunnel-

Lähetystyö

Loppiaiskolehti tavoittavaan 
evankelioimistyöhön Etiopiaan

 ! Suomen Lähetysseura on toiminut yhteistyössä Etiopian evankelisen 
 Mekane Yesus -kirkon kanssa vuodesta 1968.

 "Alueviesti

Loppiaisena 6. tammikuuta 
luterilaisissa jumalanpalve-
luksissa kerätään valtakun-
nallinen kolehti tavoittavaan 
evankelioimistyöhön Etio-
piaan Suomen Lähetysseu-
ran kautta.

Etiopian evankelisen Me-
kane Yesus -kirkon tavoitta-
vassa evankelioimistyössä on 
vuodesta 2006 alkaen toteu-
tettu ohjelmaa, joka perus-
tuu lyhytaikaiseen, enintään 
kahden vuoden tukeen hiip-
pa- ja seurakunnille seura-
kuntatyön aloittamiseen uu-
sien ihmisryhmien parissa. 
Työ on otettu innostuneesti 
vastaan, uusia avauksia teh-
dään vuosittain kymmen-
kunta.

”Etiopian sisällä elää täysin 
erilaisia kansanryhmiä, jotka 
pukeutuvat, asuvat, käyttäy-
tyvät ja syövät eri tavoin. Hei-
dän on usein vaikea hyväksyä 
toistensa tapoja. Maan sisällä 

puhutaan myös 80 eri kieltä”, 
kertovat Lähetysseuran työn-
tekijät Risto ja Kirsi Leikola.

”Evankeliumi menee no-
peasti eteenpäin, koska Me-
kane Yesus -kirkossa ihmi-
set julistavat sitä aktiivisesti. 
Mutta usein tulee raja, kun 
mennään oman etnisen ryh-
män ulkopuolelle ja kieli tai 
kulttuuri vaihtuvat. Tai kun 
pitäisi mennä jotenkin alem-
piarvoisena pidetyn ihmis-
ryhmän pariin.”

Sanomaa 
ihmisten saman-
arvoisuudesta
Risto Leikola toimii Meka-
ne Yesus -kirkon tavoitta-
van evankelioimistyön neu-
vonantajana. Kirsi Leikolan 
vastuualueina ovat muun 
muassa kulttuuriin liitty-
vät kysymykset ja syrjäyty-
neet ihmisryhmät. Pappeja 
ja evankelistoja kouluttaen 
he ovat onnistuneet moti-
voimaan seurakuntia ylittä-
mään kulttuurirajoja ja le-
vittämään sanomaa kaikki-
en ihmisten samanarvoisuu-
desta.

Hiippakunnat keräävät 
seurakunnilta ehdotuksia 
uusista avauksista ja toimit-
tavat ne kirkon evankelioi-
mistyön osastolle. Toteutta-
miskelpoisimmista tehdään 
yhdessä seurakuntien kans-
sa toimintasuunnitelma, jos-
sa on huomioitu paikallinen 

kulttuuri ja se, miten ihmiset 
saadaan ottamaan työ omak-
seen ja kantamaan siitä vas-
tuu myös sen jälkeen, kun 
tuki kahden vuoden jälkeen 
loppuu.

”Kannustamme käyttä-
mään tukea luovasti ja miet-

timään uusia toimintatapo-
ja. Hyvät ideat jaetaan muil-
lekin hiippakunnille. Jotta 
seurakunnat ja uudet kristi-
tyt pystyisivät ottamaan ta-
loudellisen ja hallinnollisen 
vastuun työstä tuen loput-
tua, heitä koulutetaan osal-

listumaan toimintaan sekä 
työpanoksellaan että rahal-
lisesti.”

Mekane Yesus -kirkko on 
maailman nopeimmin kas-
vavia kirkkoja. Kirkossa on 
yli 5 miljoonaa jäsentä ja yli 
6 600 seurakuntaa. Kirkon 
kasvu perustuu muun mu-
assa voimakkaaseen tavoit-
tavaan evankelioimistyö-
hön, josta suuren osan teke-
vät vapaaehtoiset maallikot 
ja evankelistat.

Suomen Lähetysseura on 
toiminut yhteistyössä Etio-
pian evankelisen Mekane 
Yesus -kirkon kanssa vuo-
desta 1968.

Kolehti myös 
kännykällä
Loppiaisena muistetaan kol-
mea idän tietäjää, jotka täh-
ti johdatti Jeesus-lapsen luo. 
Näin he osoittivat, että jou-
lun sanoma on tarkoitet-
tu kaikelle maailmalle. Sen 
tähden loppiaisen sanoma 
muistuttaa erityisesti kirkon 
lähetystehtävästä.

Kolehdin voi maksaa 
myös kännykällä. Teksti-
viestiin kirjoitetaan joko 
KOLEHTI5 tai KOLEH-
TI10 (5 tai 10 euroa). Viesti 
lähetetään numeroon 16160. 
Palvelu toimii DNA:n, Eli-
san, Saunalahden, Kolum-
buksen, TeliaSoneran, Ze-
roFortyn ja Tele Finlandin 
liittymissä.

”Etiopian 
sisällä elää 

täysin erilaisia 
kansanryhmiä.

missa Nuutin päivän aattona. 
Glögiä ja pipareita. Kolehti päi-
väkerholaisten kummilapsiryh-
mälle Botswanaan.
Su 16.1. klo 10 Messu; messussa 
uusien valtuutettujen tehtävään 
siunaaminen
Päiväkerhot ja Marinan lasten 
lauluryhmä, pianistit aloittavat 
viikolla 2 annetun aikataulun 
mukaan entisin ryhmin.

Punkalaidun 
Ke 5.1. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta srk-talolla. Markus Mal-
mivaara, Tulkki.
To 6.1. klo 17 joululaulut vielä 
kerran kirkossa, Punkalaitumen 
Mieskuoro, joht. Jussi Ahvenus, 
yhteislauluja, säestys Isosaari,  
Heidi Posti Suomen Lähetysseu-
rasta. Kolehti: Evankelioimis-
työlle Etiopiassa Suomen Lähe-
tysseuran kautta. 
Pe 7.1. klo 9 työntekijäkokous 
srk-talolla. Su 9.1. klo 10 Sa-
nan jumalanpalvelus kirkos-
sa (Tulkki, Isosaari). Pyhän ai-

he: Kasteen lahja. 1. sunn. lop-
piaisesta. 
Ma 10.1. klo 18 naisten raa-
mattupiiri srk-talolla. Fil. 3 ja 4. 
(Pyykkö). 
To 13.1. klo 14 Omakerho Tou-
kolassa (Pyykkö). 
La 15.1. klo 10-13.30 ripppi-
koulua; klo 10 I-ryhmä (päi-
väkoulu ja I-leiri) pappilas-
sa ja klo 10 II-leiri srk-talol-
la. Vaihto tapahtuu klo 11.30 
ja klo 12 jatketaan. Opettaji-
na Hietanen ja Karo. Su 16.1. 
klo 10 Sanan jumalanpalvelus 
kirkossa (Tulkki, Isosaari). 2. 
sunn. loppiaisesta, aihe: Jeesus 
ilmaisee jumalallisen voiman-
sa. Klo 18 urkukonsertti kir-
kossa , Marko Hakanpää.

Köyliö
KUOLLUT:
Risto Kalervo Nieminen Voitoi-
sista 81 v.

To 6.1.klo 10 vanhan käsi-
kirjan ehtoollisjumalanpalve-
lus kirkossa, lit. Sakari Vuo-

la, saarnaa teol.tri Anssi Simo-
joki, kantt. Tuomo Simojoki. 
Klo 18 kuorojen joululaulu-
konsertti kirkossa, Hadassa ja 
Köyliön Mieskuoro sekä Joki-
soinnut Hinnerjoelta esiinty-
vät, Jokitalo, Vuola. Tuotto lä-
hetystyölle.
Pe 7.1. Taloustoimisto suljettu.
Su 9.1. klo 10 messu kirkossa, 
Vuola, Jokitalo. Palveluvuorossa 
Köyliön Lions Club. Kirkkokah-
vit Järvisalilla.
Ti 11.1. klo 13 Tuiskulan-Voi-
toisten päiväpiiri Helena Pa-
lomäellä, Vuorinen. Klo 13.30 
Eläkeliiton Köyliön yhdistyk-
sen vuoden aloitushartaus seu-
rakuntatalolla, Vuola, Jokitalo. 
Klo 19 Köyliön pelastustoi-
men vuoden 2011 aloitushar-
taus Järvisalilla, Vuola, Jokita-
lo. Klo 19 raamattupiiri seu-
rakuntatalolla jatkuen kevääl-
lä seuraavasti: 25.1., 8.2., 22.2., 
8.3., 22.3., 5.4., 26.4., 10.5., 
24.5. Raamattupiirin vetäjänä 
toimii evankelista Eero Kaumi.
Ke 12.1. klo 18 kirkkovaltuus-
ton kokous seurakuntatalolla.

To 13.1. klo 10 perhekerho 
kerhotilassa, Vuorinen. Ota 
mukaan mieluinen joululah-
ja.
La 15.1. Rippikoulua seurakun-
tatalolla: ryhmä I klo 9-12, ryh-
mä II klo13-16, Vuola, Saaren-
keto.
Su 16.1. klo 10 messu kirkossa. 
Palveluvuorossa diakoniatyö. 
Messun jälkeen 70 ja 75 vuot-
ta täyttävien syntymäpäiväjuhla 
seurakuntatalolla. Klo 16 vauva-
kirkko Järvisalilla.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 6.1 klo 19.00 Rukousilta 
La 8.1 klo 18.00 Nuortenilta 
Heinosilla Köyliössä
Su 9.1 klo 11.00 Lähetys Juma-
lanpalvelus Veijo Heinonen
Ma 10.1 klo 8.00 Aamuruko-
us hetki
Ma 10.1 klo 18.00 Ystäväilta Sä-
kylässä Santeri Schartsilla Kai-
votie 13b11
Ti 11.1 klo 11.00 Päiväruko-
us hetki

Säkylä
KASTETTU: 
Onni Noel Julius Ojala
KUOLLUT: 
Vuokko Annikki Mäkilä 65 v, Ir-
ma Tuulikki Järvinen 55 v.

Loppiaisena 6.1. klo 10 messu 
kirkossa, Sirkka-Liisa Peltola, 
Lasse Mäkinen, Perko
Loppiaisena 6.1. Kauneimmat 
joululaulut Pyhäjoen rukous-
huoneella klo 17, Isotalo, Perko, 
väliajalla kahvit.
Pe 7.1. klo 16 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntatalolla
Su 9.1. klo 10 messu kirkossa, lit  
Irina Kaukinen, Isotalo, Perko, 
Kirkkokuoro laulaa, Irina Kau-
kisen lähtöjuhla. Tekstinluku ja 
kolehdinkeruu Pekka Tupala. 
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Ma 10.1. klo 17.30 naisten sau-
na Pihlavassa 
Su 16.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Nieminen, Perko 
Nuoret:
La 15.1. klo 9 Pihlavassa päivä-
rippikoulu

Monet Mekane Yesus -kirkon kohtaamat uudet ih-
misryhmät ovat sellaisia, joita valtaväestö halvek-
sii ja jotka ovat alistetussa asemassa. Kaff an alueel-
la Etiopiassa kirkon sanoma kaikkien samanarvoi-
suudesta on onnistunut parantamaan halveksitun 
mantsa-kansan asemaa ja parantamaan valtavä-
estön ja mantsojen välistä suhdetta. Kuva: Jouko 
Marttinen.

Tiistaimessu 
Kiikan kirkossa
Sastamalan seurakunta ja 
Sastamalan Kristilliset Elä-
keläiset kutsuvat kaikkia elä-
keläisiä yhteiseen messuun 
tiistaina 11. tammikuuta kel-
lo 11 Kiikan kirkkoon. Mes-
sussa saarnaa pääsihteeri 
Antero Rasilainen Evankeli-
sesta lähetysyhdistyksestä ja 
liturgina on Kiikan kappalai-

nen Jouni Pihlajamaa. Mes-
sun jälkeen on Kiikan seu-
rakuntatalossa tarjolla edul-
linen keittolounas, ohjelma-
tuokio ja päätöskahvit.

Talven keskellä on eri jär-
jestöjen eläkeläisillä mahdol-
lisuus aloittaa yhdessä vuo-
den toiminnat teemalla ”Kii-
kasta kevät alkaa”.

Ojala vuoden loppuun 
seurakuntapastorina
Pastori, valtiotieteen maisteri 
Jorma Ojala on Turun arkki-
hiippakunnan tuomiokapitu-
lin päätöksellä määrätty suos-
tumuksensa mukaisesti Ko-
kemäen seurakunnan määrä-
aikaiseen seurakuntapastorin 
virkaan vuoden alusta kulu-
van vuoden loppuun.

Teologian tohtori Keijo 
Plit on niin ikään määrätty 

suostumuksensa mukaises-
ti Huittisten seurakunnan 
virkaa toimittavaksi kap-
palaiseksi, jonka tehtäviin 
kuuluu muun muassa Vam-
pulan kappeliseurakunnan 
papin tehtävät. Määräys on 
voimassa 5. tammikuuta lu-
kien toistaiseksi ja enintään 
30. kesäkuuta asti.
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• Arto Satonen

Asuntolainan 
korkovähennykselle 
on perusteita

Hetemäen työryhmän isot linjat ovat kanna-
tettavia. Verotuksen painopistettä tulee vä-
hitellen siirtää työnverotuksesta kulutuksen 

verottamiseen. Hyvinvointia luodaan työllä ja siksi 
työtä kannattaa verottaa maltillisesti. Hetemäen työ-
ryhmän esitysten logiikka ontuu kuitenkin siinä, että 
omistamiseen kannustamista ei pidetä tärkeänä. Tä-
mä on outoa aikana, jolloin kulutusluottoja on ennä-
tysmäärä ja luottotietonsa menettäneitä ihmisiä on 
paljon.

Hetemäen työryhmä esittää asuntolainojen 
korkovähennysoikeuden laskemista 80 pro-
senttiin neljässä vuodessa ja pitkällä aikavälil-
lä koko vähennysoikeudesta luopumista. Tämä 
johtaisi käytännössä siihen, että yhä useampi 
perhe valitsisi pysyvän vuokra-asumisen omis-
tusasumisen sijasta.  Raportissa todetaan hienos-
ti, että verovähennyksen poistamisen jälkeen kaikki 
sijoituskohteet ovat samalla viivalla. Toimii teorias-
sa, mutta ei toimi käytännössä. Jos ei säästetä omaa 
asuntoa varten tai lyhennetä oman asunnon asunto-
lainaa, niin monet kotitaloudet eivät säästä yhtään 
mitään.

Teoriassa voi ajatella, että jos ei säästetä omaa asun-
toa varten, niin sijoitetaan varat esimerkiksi osakkei-
siin. Käytännössä monet nuoret sijoittaisivat ne ku-
lutukseen. Yhteiskunnan onkin viisasta pitää yllä jär-
jestelmää, joka kannustaa kotitalouksia hankkimaan 
varallisuutta. Jos työuralla tulee vastaan työttömyys 
tai sairastuminen, niin isku on paljon pienempi sil-
le, joka on jo asuntonsa maksanut, kuin sille, joka 
on elänyt vuokralla ja kuluttanut tienestinsä. Mitä 
enemmän on niitä, joilla on oma talous kunnossa, 
sen paremmin kansakunta kestää taloudelliset mul-
listukset.

Asuntolainojen korkovähennyksellä on toki heijas-
tuksensa asuntojen hintaan. Voimakkaammin vai-
kuttaa kuitenkin  muuttoliike, jonka johdosta kas-
vukeskuksissa on asuntopulaa. Kun kysyntä ylittää 
tarjonnan, niin hinnat nousevat. Jos halutaan hil-
litä hintojen nousupainetta ja kohdentaa korkovä-
hennys keskituloisille, niin voidaan määrätä lainalle 
maksimimäärä ja pituus. Esimerkiksi siten, että täy-
simääräisen verovähennyksen saisi alle 300000 eu-
ron asuntolainoista ja enintään 20 lainavuodelta. 
Yksi mahdollisuus olisi myös kytkeä korkojen vero-
vähennysoikeus korkotasoon, jolloin sitä voitaisiin 
käyttää myös suhdanteiden tasaajana.

Asuntolainojen korkovähennystä voidaan muoka-
ta, mutta sitä ei pidä poistaa. Suomalaisille perheille 
pitää jatkossakin olla kannustin hankkia oma asun-
to. Omistusasumisen hyvät puolet ovat kiistatto-
mat. Omista kiinteistöistä pidetään parempaa huol-
ta kuin vuokratuista. Oman asuntolainan lyhentämi-
nen vuokran maksamisen sijasta on sananmukaisesti 
rahan laittamista pankkiin, koska se helpottaa omaa 
taloutta myöhemmin. Jo asuntonsa maksaneilla on 
taloudellinen tilanne parempi kuin ikänsä vuokral-
la olleilla.  

Vanha kansa säästi aikoinaan pahan päivän varalle. 
Sitä ajatusta ei kannata nytkään hyljätä, vaan yhteis-
kunnan tulee kannustaa säästämiseen. Siksi oman 
asuntolainan korkovähennykselle on edelleen pe-
rusteensa.

Satakunta on 
Unicef-maakunta 
vuonna 2011 

 ! Avustuskohteena on kouluprojekti, 
 jossa keräystavoitteena on 1,50 euroa 
 yhtä satakuntalaista kohden.

 " Hannu Virtanen

Satakunta on vuoden 2011 
Unicef-maakunta. Avustus-
kohteekseen satakuntalaiset 
ovat valinneet Unice! n pro-
jektin Schools for Africa  - 
Kaikki lapset kouluun. 

Koulutus on nähty Sata-
kunnalle luontevaksi avus-
tuskohteeksi. Lisäksi avun 
kohdistamisen maanosaan 
katsotaan sopivan yhden 
maan sijaan maakunta-
kumppanuudelle hyvin. 

Keräystavoitteena on 
1,50 euroa asukkaalta. Ai-
empina vuosina kumppa-
nikaupungit ja maakunnat 
ovat asettaneet yleisimmin 
tavoitteeksi euron asukas-
ta kohden ja ylittäneet ta-
voitteensa. Muun muassa 
Tampere keräsi kaksi vuot-

ta sitten reilu puoli miljoo-
naa euroa. 

Nelson Mandelan vuonna 
2004 käynnistämä kampan-
ja rakentuu ajatukselle Uni-
ce! n lapsiystävällisistä kou-
luista. Tavoitteena on raken-
taa Unice! n lapsiystävällisiä 
kouluja yhteentoista Afrikan 
köyhimpään maahan ja saa-
da kahdeksan miljoonaa lasta 
laadukkaaseen peruskoulu-
tukseen. Kampanjamaat ovat 
Angola, Malawi, Mosambik, 
Ruanda, Etelä-Afrikka, Zim-
babwe, Etiopia, Madagaskar, 
Burkina Faso, Mali ja Niger.

Koulut kuntoon
Schools for Africa -kampan-
jaa toteutetaan rakentamal-
la ja kunnostamalla koulu-
ja ja luokkahuoneita, toimit-

tamalla pulpetteja ja tuoleja, 
oppimateriaaleja ja koulu-
tarvikkeita, parantamalla ve-
sihuoltoa kouluissa rakenta-
malla erillisiä vessoja tytöille 
ja pojille, kouluttamalla am-
mattitaitoisia opettajia, pa-
rantamalla koulujen ja koti-
en yhteistyötä sekä antamalla 
erityistä tukea heikommassa 
asemassa oleville lapsille.

Unicef-kaupunkiyhteis-
työ on kalenterivuoden pi-
tuinen sopimus yhden Suo-
men kaupungin tai maa-
kunnan ja Suomen Unice-
! n välillä. Suomessa on ollut 
kaupunkikumppaneita vuo-
desta 1999 alkaen. 

Yhdistyneiden kansakun-
tien lastenrahasto on perus-
tettu vuonna 1946. Suomen 
Unicef-yhdistys ry perustet-
tiin 1967. 

Laviassa 
iltapäiväkahvit 
Maasai-työlle
Laviassa Kortelahden Lee-
nan ja Yrjön luona Luti-
kontie 22:ssa nautitaan tal-
ven ja kevään aikana hyväs-
tä seurasta ja kahvista kerran 
kuussa. Ensimmäinen kah-
vittelu on maanantaina 10.1. 
kello 14.

Pirttiin voi poiketa päi-
väkävelyllä tai tulla paikal-

le ihan vartavasten. Mukaan 
voi ottaa vaikka käsityön, ko-
koontuminen on vapaamuo-
toista yhdessäoloa. 

Vapaaehtoinen kahviraha 
menee Maasaityön tukemi-
seen Lavian uusien nimik-
kolähettien Hanna-Leena ja 
Mika Piittalan Keniassa te-
kemän työn kautta.

Kerrostalo 
evakuoitiin 
palon vuoksi
Sastamalassa Kannintie 
kahdeksassa sijaitsevasta 
kerrostalosta evakuoitiin 
50 henkilöä uudenvuoden-
yönä tulipalon vuoksi. Pir-
kanmaan poliisi epäilee, et-
tä rakennuksen B-rapun 
välikatossa syttynyt tulipa-
lo sai alkunsa ilotulitteis-
ta. Raketteja ammuttiin 
lähellä talon räystäslinjaa. 
Palolaitos hoiti sammutus-
työt nopeasti, eikä kukaan 
loukkaantunut. Onnetto-
muudessa paloi aluskate 
kokonaan ja ilmastointi-
putket sulivat jonkin ver-
ran. Yläkerran kaksi asun-
toa kärsivät kosteusvaurios-

ta. Muuten vahingot jäivät 
pieniksi. Yksi talon asuk-
kaista havaitsi palon noin 
kahden aikaan yöllä. Asuk-
kaat päästettiin takaisin ko-
teihinsa aamuyö neljän ai-
koihin.  

Pirkanmaalla 
lähes 500 
hälytystehtävää
Pahoinpitelijät, rattijuopot 
ja räjähdesäännösten rik-
kojat työllistivät Pirkan-
maan poliisia uudenvuo-
denaattona. Vuorokauden 
aikana Pirkanmaan polii-
silaitoksella oli 498 häly-
tystehtävää, joista Tampe-
reen alueella 255. Tehtävi-
en määrässä ei ollut suurta 
eroa edelliseen vuoteen. 

Pirkanmaan poliisi nap-
pasi 14 rattijuoppoa, jois-
ta törkeitä tapauksia oli 11. 
Pahoinpitelyitä poliisi kir-
jasi yhteensä 16 kappaletta. 
Vuorokauden aikana ilmeni 
ilotulitteiden kanssa 11 rä-
jähdesäännösten rikkomista. 
Vakavin tapaus sattui Par-
kanon keskustassa yöllä klo 
03.00. Ilotulitteista valmis-
tettu omatekoinen pommi 
räjähti valmistajan kasvoille. 
Mies kuljetettiin Parkanon 
terveyskeskukseen ja edel-
leen TAYS:iin hoidettavaksi.  

Kortiton 
rattijuoppo
Mies päätti lähteä uuden-
vuoden ajelulle törkeässä 
humalassa Huittisissa. Kul-

jettaja jäi poliisin nalkkiin 
Aittakadulla. Mies puhalsi 
2,62 promillea. Törkeän rat-
tijuopumuksen lisäksi tapa-
usta tutkitaan kulkuneuvon 
kuljettamisena oikeudetta.  

Kolari 
tienmutkassa
Kaksi henkilöautoa kolaroi 
Sastamalan Keikyässä uu-
denvuodenaattona. Tapaus 
sattui Kiviniementiellä noin 
kello 14. Kaksi henkilöä kul-
jetettiin ambulanssilla tar-
kastuttamaan vammansa.

Aamuhuuruissa
Nokialaismies körötteli hu-
malassa Mouhijärvellä uu-
denvuodenpäivänä. Polii-

si nappasi rattijuopon Hah-
majärventiellä hieman en-
nen puoltapäivää. Mies 
puhalsi alkometriin 0,87 
promillea. Häntä epäillään 
rattijuopumuksesta.

Autovarkaita 
liikkeellä
Huittisissa liikkui autovar-
kaita sunnuntain ja maa-
nantain välisenä yönä. Vuo-
hikadulla sijaitsevan ker-
rostalon pihalta anastettiin 
Volvo ATW 850 -merkki-
nen henkilöauto. Silminnä-
kijähavaintojen perusteella 
paikalta poistui tapahtu-
ma-aikana pari miestä pu-
naisella henkilöautolla. Ko-
kemäen poliisi kaipaa vih-
jeitä asiasta.

 ! Poliisin piiristä

Verotus
Uudet verokortit tulevat 
voimaan helmikuun alussa

 ! Verokortin pidätysprosentin muutoksen voi laskea ja 
 tilata verkossa. Palveluun tarvitaan henkilökohtaiset 
 verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti.

 "Alueviesti

Uudet verokortit tulevat voi-
maan helmikuussa. Vero-
kortit ovat perillä asiakkail-
la viimeistään 14.1.2011. 
Tammikuussa toimitaan vie-
lä vuoden 2010 verokortin 
mukaan. 

Tulorajojen seuranta aloi-
tetaan alusta tammikuussa, 
eli vuonna 2010 ansaituilla 
tuloilla ei ole vaikutusta en-
nakonpidätykseen tammi-
kuussa. 

”Tarkista verokortin sel-
vitysosa. Jos perusteena ole-
vat tulot ja vähennykset ei-
vät vastaa tilannettasi, korjaa 
verokorttisi tiedot. Kätevim-
min se käy verkossa”, opastaa 
ylitarkastaja Kaj Ho! ren.

Verokortin pidätyspro-
sentin muutoksen voi las-
kea ja tilata verkossa osoit-
teessa www.vero.fi/vero-
kortti. Palveluun tarvitaan 
henkilökohtaiset verkko-
pankkitunnukset tai sirul-
linen henkilökortti. Vero-
kortin voi edelleen tilata 
myös puhelimitse nume-
rosta 020 697 000.

Veroprosentin korotta-
miseen ei tarvita uutta ve-
rokorttia, vaan työntekijä 
voi itse ilmoittaa työnanta-
jalle suuremman perus- tai 
lisäprosentin. Verokortin 
muutostarvetta voi arvioida 
veroprosenttilaskurilla. Ve-
roprosentin pienentämistä 
varten työnantaja tarvitsee 
uuden verokortin.

Tammikuussa puhelin-
palvelu ja verotoimistot ovat 
ruuhkaisia. Verokortin saa 
tilattua jonottamatta verkos-
sa omilla verkkopankkitun-
nuksilla. Jos kuitenkin haluat 
asioida puhelimitse tai vero-
toimistossa, verokortin ehtii 
muuttamaan myöhemmin-
kin. Muutoksesta saa silti 
vuositasolla saman hyödyn.

Vuodenvaihteessa Vero-
hallinto lähettää 4,5 miljoo-
nalle asiakkaalle tiedon ve-
roprosentista. Tiedot kos-
kevat 3,2 miljoonaa pal-
kansaajaa ja 1,3 miljoonaa 
eläkkeensaajaa. Vuosittain 
haetaan 1,5 miljoonaa muu-
tosta verokorttiin. Vuonna 
2010 hakijoista jo joka kol-
mas asioi verkossa.

Yli 500 000 auton 
käyttövoimavero 
alenee 2012

 ! Bensiini- ja dieselkäyttöisen 
 henkilöauton verorasitus on 
 yhtä suuri noin 25 000 kilometrin 
 vuotuisella ajosuoritteella.

 "Alueviesti

Henkilö- ja kuorma-auto-
jen ajoneuvoveron käyttö-
voimavero eli entinen die-
selvero alenee vuoden kulut-
tua 1.1.2012. Henkilöauto-
jen käyttövoimavero alenee 
18 prosenttia. Kuorma-auto-
jen käyttövoimavero alenee 
29-45 prosenttia akselien lu-
kumäärästä ja vetolaitteesta 
riippuen. Uudet veroperus-
teet näkyvät ajoneuvoveroli-
pulla jo 2.1.2011 alkaen.

Ajoneuvoveron käyttö-
voimaveroa kannetaan hen-
kilö-, paketti- ja kuorma-au-
toista, jotka käyttävät poltto-
aineena muuta kuin moot-
toribensiiniä. Vuoden 2009 
lopussa ajoneuvoliikennere-
kisterissä oli käyttövoimave-
ron alaisia, liikennekäytössä 
olevia henkilöautoja noin 
460 000, pakettiautoja 270 
000 ja kuorma-autoja noin 
90 000. Noin 20 prosenttia 
kaikista henkilöautoista on 
dieselkäyttöisiä.

Vuonna 2009 käyttövoi-
maverosta kertyi valtiolle 
357 miljoonaa euroa. Hen-
kilöautojen osuus verokerty-
mästä oli 234 miljoonaa eu-
roa, kuorma-autojen 92 mil-
joonaa euroa ja pakettiauto-
jen 30 miljoonaa euroa.

Vero tasoittaa eroja 
kustannuksissa
Uudet veroperusteet tulevat 
voimaan vuoden mittaisel-

la siirtymäajalla. Siirtymä-
aikana verolipulla näkyy se-
kä vanhan että uuden vero-
perusteen mukaan laskettua 
veroa. 

Kahta eri veroperustet-
ta sisältäviä verolippuja lä-
hetetään 2.1.2011–1.1.2012. 
Käyttövoimaverollisten au-
tojen verolippujen mukana 
lähetetään muutoksesta ker-
tovaa tiedotetta.

Käyttövoimaverolla ta-
soitetaan eri tavoin verotet-
tuja polttoaineita käyttävien 
henkilöautojen erisuuruisia 
käyttökustannuksia autoili-
joille.

Dieselajoneuvoilta kan-
nettava käyttövoimavero 
korvautuu niiden pienem-
mällä polttoaineen kulutuk-
sella ja dieselpolttoaineen 
bensiiniä alemmalla poltto-
aineverolla. Käyttövoima-
veron taso on mitoitettu si-
ten, että bensiini- ja diesel-
käyttöisen henkilöauton ve-
rorasitus on suurin piirtein 
yhtä suuri noin 25 000 kilo-
metrin vuotuisella ajosuorit-
teella.

Pakettiautojen käyttövoi-
maveroon ei tule muutoksia. 
Pakettiautojen käyttövoima-
vero on henkilöautojen käyt-
tövoimaveroon verrattuna 
matala, eikä sen tarkoitukse-
na ole samalla tavoin poltto-
aineiden erilaisesta verotuk-
sesta johtuvien käyttökus-
tannusten tasaaminen kuin 
henkilöautojen käyttövoi-
maverolla.

Tommi Ruokosesta 
tulossa kunnansihteeri
Kiikoisten uudeksi kunnan-
sihteeriksi on tulossa ! loso-
! an maisteri Tommi Ruoko-
nen Tampereelta. Valinnasta 
päättää 10. tammikuuta ko-
koontuva kunnanhallitus, 

jolle Ruokosen valintaa esi-
tetään.

Kunnansihteerin vir-
kaa haki kaksitoista hakijaa, 
joista kolme eteni haastatte-
lukierrokselle.
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Biojätteen keräystä paikallisvoimin
 ! Seka- ja biojätteen loppukäsittelyssä on nykyisellään ongelmia. 

 EU-tasolla jätteiden kierrätys ei vielä toimi riittävän hyvin.
 " Minna Isotalo

Sastamalalainen Kuljetus-
liike Finska Oy aloittaa bio-
jätteen erilliskeräyksen tam-
mikuun toisella viikolla. Toi-
mitusjohtaja Timo Finska 
on uudesta aluevaltaukses-
ta hyvillään. ”Viime syksy-
nä meille tuli kyselyjä asi-
an tiimoilta isännöitsijöiden, 
kauppojen ja teollisuuden 
toimesta. Koska kysyntää oli, 
valmiin asiakaspohjan va-
raan on helppo hioa uusia 
kuvioita.” Finskan mukaan 
myös yrityksen henkilö-
kunta on toiminnan laajen-
tumisesta innoissaan, vaik-

kei jätteiden kuskaamisessa 
kuulemma mistään elämää 
suuremmasta olekaan kyse. 

”Intohimo toiminnnan ke-
hittämiseen ja uuden oppi-
seen on miehillä kova.”

Ei biojätettä 
kaatopaikoille
Biojätteen keräys on suun-
nattu jätehuoltomääräysten 
mukaan viisi tai sitä useam-
man huoneiston omaavil-
le asuinkiinteistöille. Biojä-
tekeräys on järjestettävä, jos 
jätemäärä ylittää kiinteis-

töä kohden 20 kiloa viikossa. 
Omakotiasujille biojätteen 
erilliskeräys on omastatun-
nosta tai rahapussista kiinni. 

”Jos ei toimivaa kotikompos-
tia löydy, yhteisen keräyspis-
teen perustaminen naapu-
reiden kanssa pienentää ku-
luja”, Finska vinkkaa.

Hän sanoo kuntien tahto-
tilan vaikuttavan olennaises-
ti siihen, miten tarkkaan jät-
teiden keräämistä valvotaan. 

”Suomessa on jätehuollon 
osalta suuria alueellisia ero-
ja. Joissain kunnissa biojäte-
keräily on pakollinen kom-
postittomille yksityistalouk-
sillekin.”

Finska arvioi sekäjätteen 
määräksi Sastamalassa viik-
kotasolla noin 120 tonnia. 
Biojätteen määrä on noin 10 
tonnia. Sekajätteen joukossa 
on ympäristönäkökulmasta 
valitettavan paljon biojätettä. 
Ympäristöhaittojen torjumi-
seksi biohajoavat jätteet pi-
täisi kaatopaikan sijaan oh-
jata biologiseen käsittelyyn. 

Jätepolitiikasta
Finska toteaa biojätteen 
erilliskeräyksen ja kompos-
toinnin olevan tietysti sinäl-

lään hyvä ajatus, mutta jät-
teen loppukäsittely voisi sit-
tenkin olla parasta hoitaa 
polttamalla, kuten Ruotsis-
sa ja muualla Skandinavias-
sa tehdään. Sosiaali- ja ter-
veysministeriössä on viime 
vuosina kiinnitetty huomio-
ta biojätteen  loppusijoituk-
sen ja -käsittelyn ongelmiin.  

”Niin, jos jätteen kierrätys ei 
toimi riittävän hyvin, pen-
kalle ajoa ympäristöystäväl-
lisempi ratkaisu olisi polt-
tokelpoisen jätteen käsitte-
ly vähäpäästöisissä jätteen-
polttolaitoksissa”, Finska 
miettii.

Euroopan unioni on mää-
ritellyt strategiseksi tavoit-
teekseen kierrätysyhteis-
kuntaan siirtymisen. Suo-
messa vuodesta 2007 istunut 
ja vuodenvaihteeseen työnsä 
lopettava jätelakityöryhmä 
ei saanut määriteltyä sito-
via tavoitteita jätteen synnyn 
ehkäisylle tai kierrätykselle. 
Vastuu niiden toteuttamises-
ta siirtyy ympäristöministeri 
Paula Lehtomäelle.

Suomen luonnonsuoje-
luliiton mukaan kierrätys-
tä tehokkaampi tapa sääs-
tää luontoa ja ilmastoa on 
jätemäärien vähentäminen. 

”Nykyisessä kerskakulutuk-
sessa ollaan kaukana ajois-
ta, jolloin maito haettiin 
omaan pulloon kaupasta ja 
ruuat valittiin tuoretiskeiltä. 
Toisaalta, jos elintarvikkei-
den pakkaamisesta luovut-
taisiin, niin aika monta työ-
paikkaa katoaisi, eikä pel-
kästään jätehuollosta”, Fins-
ka toteaa.

Jutussa on hyödynnetty 
Suomen luonnonsuojelulii-
ton verkkosivuja.

Kuljetusliike Finska Oy
 # Sastamalalainen kuljetusliike, jonka palveluvalikoi-
ma ulottuu jätehuollosta kappaletavaroihin. Työllis-
tää 13 henkilöä.
 # Perheyrityksen taival alkoi vuonna 1973 Ilkka Fins-
kan hankittua ensimmäisen jäteautonsa, jolla tyh-
jennettiin sakokaivoja. Volvossa oli soikea irtopyt-
ty sekä kardaanista hihnalla voimansa ottanut män-
tämoottori.

Timo Finska, Harri Väkinen ja Kalle Seurala olivat tyhjentämässä roska-astioita Varilassa viime viikolla.

”Suomessa on jätehuollon osalta 
suuria alueellisia eroja.

Biojäte
 # Biohajoava jäte on jätettä, joka voi hajota biologises-
ti hapettomissa tai hapellisissa oloissa.
 # Biojätteen hajotessa kaatopaikalla hapettomis-
sa oloissa syntyy metaania, joka on noin 20 kertaa 
voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. 
 # Ympäristöhaittojen torjumiseksi biohajoavat jätteet 
pyritään kaatopaikan sijaan ohjaamaan biologiseen 
käsittelyyn eli kompostoitavaksi ja mädätettäväksi. 
 # Kompostihumusta ja mädätettä voidaan hyödyntää 
lannoitteena tai maanparannusaineena.
 # Biojätettä ovat: ruokajäte, pilaantuneet elintarvik-
keet, hedelmien, juuresten, vihannesten ja kanan-
munien kuoret, pienet luut, kahvin- ja teenporot 
suodatinpusseineen, talouspaperi- ja paperiset lau-
tasliinat, kukkamulta ja kasvintähteet.
 # Biojäteastiaan eivät kuulu: tekstiilit,  keinokuitu-, 
nahka- tai kumituotteet, nesteet, tuhka, kalkki tai 
lääkkeet, tupakantumpit tai pölyimurin pussit.

Asemakaavoitus
Seuratalon ympäristön asemakaavanmuutos
Häijään korttelin 219 asemakaavanmuutos ja  
-laajennus
Teknisen lautakunnan 16.12.2010 hyväksymät ase-
makaavaluonnokset pidetään nähtävillä 10.1. – 
28.1.2011 osallisten kuulemista varten yhdyskunta-
suunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerrokses-
sa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituk-
sen sivuilla www.sastamala.fi. Häijään korttelin 219 
kaavaluonnos asetetaan lisäksi nähtäville Mouhijär-
ven kirjastoon. Luonnoksista voi jättää mielipiteitä 
tekniselle lautakunnalle osoitettuina joko postitse 
osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostit-
se osoitteella kaavoitus@sastamala.fi. 

Seuratalon ympäristön kaavanmuutoksella suojel-
laan Seuratalon rakennus ja mahdollistetaan omako-
titalon säilyttäminen osoitteessa Lapinmäenkatu 20. 
Muutoin alue säilyy nykyisen kaavan tapaan asuin- ja 
liikekerrostalojen korttelialueena.

Häijään korttelin 219 asemakaavalla ja sen laajen-
nuksella muodostetaan rakennuspaikka koululle ja 
uudelle päiväkodille. Luonnoksena esitetään kolme 
vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan lähinnä uu-
den päiväkotirakennuksen sijoituksen suhteen.

Sastamalassa 4.1.2011 
Tekninen lautakunta

Sote-palvelut

Sydänsairaiden 
asiakas näkökulmaan 
mittava hanke 

 ! Sepelvaltimotauti sopii hyvin 
 kohderyhmäksi, koska se on yksi 
 merkittävimmistä kansansairauksista.

 "Alueviesti

Yksi alansa uusista toimin-
tamalleista syntyy Pirkan-
maalla Tekesin rahoittamas-
sa Kurkiaura-hankkeessa, 
jossa haetaan sekä teknologi-
sia että sosiaalisia palveluin-
novaatioita asiakkaan oman 
terveyden ja sairauden hoi-
toon. Asiakasta tuetaan ky-
kyjensä mukaan oman ter-
veyden ja sairauden hoidon 
asiantuntijaksi.

Sosiaali- ja terveyspal-
velut muuttuvat vähitellen 
Suomessakin tuotantoläh-
töisestä järjestelmästä tar-
ve- ja asiakaslähtöisempään 
suuntaan. Asiakkaan asema 
nousee tasaveroisemmaksi 
ammattilaisten rinnalle sil-
lä asiakkaat pääsevät jatkos-
sa yhä helpommin omaa sai-
rautta koskevan tiedon äärel-
le ja voivat olla mukana pää-
töksenteossa. Palveluihin 
hakeutumiseen, käyttöön ja 
sisältöön saa yhä enemmän 
apua ja ohjausta myös julki-
sissa terveyspalveluissa.

Yleistettävä 
ratkaisumalli
Asiakaslähtöisen hyvän hoi-
don palvelujärjestelmä eli 
Kurkiaura-hanke on neljän 
vuoden kehittämisprojek-
ti, jonka tavoitteena on ke-
hittää terveyden- ja sairaan-
hoitoon sekä kuntoutukseen 
liittyvä yleistettävä ratkaisu-
malli pirstaleisen ja monika-
navaisen toiminnan ja palve-
luverkon hallinnan tueksi.

Esimerkkinä hankkeessa 
käytetään sydänsairauksia 
sairastavia asiakkaita. Se-
pelvaltimotauti sopii hyvin 
kohderyhmäksi, koska se on 
yksi merkittävimmistä kan-
sansairauksista. Keväällä 
2010 tehtiin esiselvitys, jos-
sa tutkittiin aitoa asiakasnä-
kökulmaa.. Lisäksi kartoi-

tettiin jo käytössä tai kehit-
teillä olevia hyviä käytäntö-
jä ja teknologisia ratkaisuja, 
jotka voivat tukea asiakas-
lähtöisen palvelujärjestel-
män toteutumista.

Hankkeessa ovat mukana 
Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin lisäksi Tampere, Lem-
päälä, TAYS Sydänkeskus 
Oy, VTT, Kuntaliitto, Suo-
men Sydänliitto ja Sosiaali- 
ja terveysministeriö.

Yksilöllisiin 
terveyspalveluihin
Terveydenhuollossa ei tällä 
hetkellä tunnisteta asiakkai-
den erilaisia tarpeita, vaan 
kaikkia hoidetaan sinän-
sä tasa-arvoisesti diagnoo-
sin mukaan samalla mallil-
la. Pahimmillaan näennäi-
sesti tasa-arvoinen toiminta 
ei kuitenkaan vastaa kenen-
kään yksilön tarpeisiin: jär-
jestelmä on tarjontavetoinen 
eikä tuota parasta mahdollis-
ta terveyshyötyä yksilön nä-
kökulmasta.

Tulevaisuuden toimin-
talogiikka tukee yksilöllisiä 
ratkaisuja, kannustaa asia-
kasta ottamaan vastuuta ja 
perustuu asiakkaan omaan 
aktiiviseen toimintaan. Kei-
not tukevat ihmisiä oikeaan 
aikaan heidän omissa ter-
veyttä edistävissä tavoitteis-
saan ja toimissaan. 

Haasteena on saada ai-
kaan palvelujärjestelmä, joka 
olisi asiakkaan näkökulmas-
ta yksilöllinen ja räätälöity 
palvelukokonaisuus ja tuot-
tajien näkökulmasta selkeä, 
vaikuttava ja kustannusteho-
kas toimintamalli, joka jous-
taa ja muuttuu toimintaym-
päristön muutosten mukaan. 
Hyvä hoito ja tarpeen mu-
kaiset kuntoutumista tuke-
vat palvelut tulisi olla asiak-
kaan ulottuvilla aina oikeaan 
aikaan.
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Sastamalan kaupungin toi-
nen toimintavuosi on päätty-
nyt. Eri yhteyksissä asukkaat, 
luottamushenkilöt, yhteis-
työkumppanit ja henkilöstö 
tekevät yhdessä ja erikseen 
arvioita siitä, kuinka uusi 
kaupunkimme on tehtävis-
sään onnistunut. Kansalais-
vaikuttamisen ja demokra-
tian kannalta on olennaisen 
tärkeätä tietojen saaminen 
ja tiedottaminen uuden ko-
tikaupungin asioista. Aina-
kin osallistujamäärän suh-
teen hyvän vastaanoton sai-
vat alueelliset keskusteluti-
laisuudet, joita järjestettiin 
viisi keväällä 2010 eri osis-
sa kaupunkia. Tiedotusvä-
lineissä ja kaupungin netti-
sivuilla on kaupungin asioita 
käsitelty ja esitelty runsaasti. 
Nykyajalle on ominaista eri 
tahoilta kansalaisille tulvi-
van informaation runsaus. 
Ilmeisesti tietoa on kohtuul-
lisesti ollut saatavilla, koska 
yleinen asukastilaisuus ta-
lousarviosta 2011 kiinnos-
ti vain muutamaa kaupun-
kilaista.

Nuorten osallisuus ja 
osallistuminen kunnalliseen 
päätöksentekoon ovat kes-
keisiä toimintaperiaatteita 
Sastamalassa. Vuoden lopul-
la käytyjen alueellisten nuo-

risoneuvostovaalien vilkas 
ehdokasasettelu ja aktiivi-
nen äänestysprosentti osoit-
tavat, että nuoret ovat mo-
tivoituneet Sastamalan tu-
levaisuuden rakentamiseen. 
Siten tammikuussa aloitta-
van uuden nuorisovaltuus-
ton kannanotot ovat tärkei-
tä osana demokraattista pää-
töksentekoa.

Päätöksenteossa on löy-
detty riittävästi yksituumai-
suutta ja sastamalalaista 

henkeä. Äänestyksiä luon-
nollisesti julkisista asiois-
ta on, mutta keskeisissä asi-
oissa on valtuusto osoittanut 
selkeästi kaupunkimme toi-
mintalinjan. Kokonaisuute-
na voidaan arvioida kuntara-
kenneuudistuksemme koh-
tuullisen hyvin onnistuneen, 
kun tämän suuntaisia lausu-
mia esittävät sekä maakun-
nallisesti ja valtakunnallises-
ti että paikallisesti tärkeiden 
kumppaniemme edustajat.  

Henkilöstön kannalta on 
merkittävä ponnistus ollut 
tehtävien vaativuuden ar-
viointi ja perusteiden mää-
rittäminen palvelussuhtei-
den ehdoille organisaatioi-
den yhdistymisen jälkeen. 
Työn perusteellisuutta ja laa-
juutta osoittaa se, että laaja-
pohjainen valmistelu kesti 
käytännössä kaupunkimme 
ensimmäisten kahden toi-
mintavuoden ajan. Työilma-
piiriä koskevia kartoituksia 
on suoritettu ja tuloksia käsi-
telty työpaikoilla. Kiinnitäm-
me jatkossakin huomiota sii-
hen, että kaikki pitävät huolta 
työyhteisömme hyvästä toi-
mivuudesta, palvelukyvystä 
ja ilmapiiristä. Lämmin kii-
tos koko henkilöstölle asuk-
kaiden ja asiakkaiden hyväk-
si tehdystä työstä!

Vuonna 2011 olemme 
monien merkittävien muu-
tosten äärellä. Monet pal-
veluorganisaatiomme ovat 
laajenemassa alueellises-
ti. Yhteistyö maaseutuvi-
ranomaispalveluissa laaje-
nee nyt Kiikoisiin ja Ikaali-
siin. Myymme myös säh-
köisen tukihaun koulutusta 
kymmenen kunnan alueelle 
sekä kehittämis- ja yksityis-
tiepalveluita Kiikoisten kun-
nalle. Jätevesien puhdistami-

sessa suunnittelemme ja toi-
von mukaan valtion rahoit-
tamana loppuvuonna 2011 
aloitamme suuret investoin-
nit yhteistyössä Punkalaitu-
men ja Huittisten kanssa.  

Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen saattaminen lakisää-
teisesti yhteisen järjestämis-
vastuun piiriin vähintään 
20! 000 asukkaan alueella 

käynnistää kokonaan uuden 
vaiheen perusturvan palve-
lujen tuottamisessa.  Sasta-
malan perusturvakuntayh-
tymän jäsenkunnat ja Ikaa-
listen kaupunki ryhtyvät 
valmistelemaan uuden hal-
lintomallin käyttöönottoa ja 
mahdollisesti vaiheittain to-
teutuvaa palvelujen tuotta-
mista kokonaan uudella pal-
velualueella. Toteutusaika on 
omien päätöstemme ja lain-
säädännön mukaan 2012–
2015. Ensimmäiseksi ryh-
dytään valmistelemaan vai-
heistusta koskevia linjauksia. 
Koti- ja vanhuspalveluissa 
tapahtuu rakenteellista muu-
tosta, kun Hopunkallion ra-
kennushanke lähtee liikkeel-
le. Ateriavalmistus uudistuu. 
Tehostetun palveluasumisen 
yksikkö ja kolmas vuode-
osasto valmistuvat 2012.

Vammalan aluesairaalan 
osalta on Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirissä käynnisty-
nyt tulevaisuuteen suuntau-
tuva kehittämishanke, jossa 
erikoissairaanhoidon palve-
luvalikoima laajenee. Synny-
tysten osalta varallaolojärjes-
telmä muuttuu ja täydentyy 
alkavana vuonna.  

Toisen asteen koulutuk-
sessa yhteistyömme ulot-
tuu Huittisista Mänttä-Vilp-
pulaan ja vielä näiden kau-
punkien rajojen ulkopuo-
lellekin. Koulutuksen alalla 
syntyy uusia kumppanuuk-
sia yritysten ja tutkimuslai-
tosten kanssa kehitettäessä 
luonnonkuitukomposiittien 
valmistusta ja uuden tekno-
logian hyväksikäyttöä koti-
palveluissa. Kuntayhtymällä 
on monia rakennushankkei-
ta myös vireillä eri alueilla.

Kulttuurin saralla Suoma-
laisen kirjan museo Pukstaa-
vi on saanut laajan tuen myös 
valtiovallalta. Se avautuu 
Vanhan kirjallisuuden päi-
vien aikaan ensi heinäkuun 
alusta. Vanha arvokas Bäck-
manin kiinteistö tulee perus-
korjatuksi uuteen käyttötar-
koitukseensa Länsi-Suomen 
lääninhallituksen, edelleen 
Pirkanmaan liiton ja Pirkan-
maan ympäristökeskuksen, 
edelleen Pirkanmaan ELY-
keskuksen rahoitusavustuk-
sin. Aluehallinnon saman-
aikaiset uudistukset siirsivät 

avustusvastuut uusille viran-
omaisille. 

Sastamalan musiikkiopis-
to on vakiinnuttamassa ase-
maansa musiikin perusope-
tuksen laajan oppimäärän 
tarjoavana oppilaitoksena. 
Musiikkikasvatuksen tulok-
set näkyvät jo kaupunkim-
me järjestämien tilaisuuksi-
en ohjelmissa.

Kevään 2011 Eduskunta-
vaalit ovat kuntien tulevai-
suuden kannalta olennaisen 
tärkeät. Tiedot valtion ta-
louden tilasta osoittavat, et-
tä kuntasektorin ongelmia 
ei voida ratkaista valtion-
avustusten kasvun varaises-
ti.  Väestön ikääntymisestä 
johtuu kasvava julkisten pal-
velujen tarve ja samanaikai-
sesti henkilöstön saatavuus 
ja talouden edellytykset vai-
keutuvat. Tässä tilanteessa 
on erityisesti pidettävä huol-
ta siitä, että pahoinvointi ei 
kaupunkiyhteisössämme 
kasva, vaan kehitykseen saa-
daan päinvastainen ihmis-
ten parempaa elämänhallin-
taa vahvistava suunta. Tässä 
työssä aloitamme uudenlai-
sen kehittämistyön, jotta löy-
täisimme lisäarvoa nyt käy-
tössä oleville toiminnoille.  
Ensimmäisenä otamme esil-
le terveysliikunnan ja kokei-
lemme, löydämmekö uusien 
luovan ajattelun tekniikoi-
den soveltamisen kautta uu-
sia keinoja saada ikääntyvät 
asukkaamme liikkumaan ja 
yläkoululaiset säilyttämään 
liikuntatottumuksensa. Mo-
nia muitakin haasteita on, 
perheiden ongelmista vies-
tii lasten huostaanottojen 
lisääntyminen. Kulttuurin 
kautta voidaan löytää uusia 
toimintamuotoja, joilla on 
ihmisten elämää eheyttäviä 
vaikutuksia.

Olennaisen tärkeä asia 
elämänhallinnalle on työl-
listyminen. Sen keskeisenä 
edellytyksenä on osaaminen 
ja koulutus. Jotta osaava ih-
minen saa työpaikan, on ol-
tava menestyvää yritystoi-
mintaa ja menestyviä muita 
organisaatioita. Tärkeää on 
sekä valtakunnallisesti että 
paikallisesti vahvistaa ja yl-
läpitää virinnyttä talouskas-
vua. Tässä yhteydessä on to-
dettava, että monialainen ja 
perheyritysvaltainen paikal-
listaloutemme on Sastama-
lan kaupungille hyvän elin-
voimaisen peruskunnan läh-
tökohta.

Hyvää alkavaa vuotta 
2011!

Paavo Salli
Sastamalan 

kaupunginjohtaja 

Alkanut vuosi 2011 tulee 
olemaan kunnille merkit-
tävä toimintaympäristön 
muutoksen vuosi mones-
sa asiassa. Vuoden aikana 
maahan saadaan eduskun-
tavaalien myötä uusi hal-
litus, joka linjaa kuntapo-
litiikkaa tuleville vuosille. 
Sosiaali- ja terveystoimen 
palvelujen integraatiota 
valmistellaan kunnissa ns. 
Paras-puitelain ja sosiaali-
huoltolain muutosten joh-
dosta. Ja monta muuta pie-
nempää muutosta on astu-
massa voimaan.

Kunta-alalla on tulevi-
na vuosina ainakin seu-
raavat kolme suurta haas-
tetta: ikärakenteen muu-
toksen aiheuttama sosi-
aali- ja terveyspalvelujen 
kysynnän kasvu, työvoi-
man saannin turvaaminen 
suurten ikäluokkien elä-
köityessä ja kuntatalous. 
Kunnille säädettyjen teh-
tävien hoitaminen edellyt-
tää kuntatalouden tasapai-
noa pitemmällä tähtäimel-
lä. Olennaista tässä on, että 
valtio ei lisää kuntien teh-
täviä, ellei se samalla osoi-
ta riittävää rahoitusta teh-
tävien hoitamiseksi, ja et-
tä kuntien valtionosuudet 
säilyvät vähintään nykyi-
sellä tasolla.

Kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen (Pa-
ras-hanke) myötä kun-
takenttä on erilaistunut 
voimakkaasti. On synty-
nyt asukasmäärältään ja/
tai pinta-alaltaan suhteel-
lisen suuria kuntia. Aina-
kin joidenkin niiden toi-
minnallinen järkevyys on 
kyseenalainen. Ja toisaalta 
monet pienet kunnat ovat 
nähneet välttämättömäksi 
kuntalaistensa palvelujen 
turvaamiseksi jatkaa toi-
mintaansa itsenäisinä, ai-
nakin niin kauan kuin se 
on taloudellisesti mahdol-
lista.

Tämän kehityskulun 
myötä ja useasta muus-
ta syystä on käynnistynyt 
Paras-uudistuksen jälkei-
nen Uusi Kunta 2017 –ke-
hittämistyö. Samalla sen 
rinnalla on käynnistynyt 
kuntalain kokonaisuudis-
tus, sillä nykyinen kunta-
laki on jäämässä ajastaan 
jälkeen kuntien toimin-
taympäristön muuttuessa. 
Uudistuksen myötä val-
mistellaan uutta kuntala-

kia, jossa määritellään mm. 
se, millaisia kuntia maas-
samme on tulevaisuudessa 
ja miten kuntien toimintaa 
säädetään valtion toimesta.

On valitettavaa, että 
eräät poliittiset vaikuttajat 
tämän tästä nostavat esille 
kritiikin kuntien nykyistä 
lukumäärää kohtaan syyl-
listäen tällä nimenomaan 
pieniä kuntia. Hyvin mo-
net pienet kunnat ovat 
vuosien saatossa kuiten-
kin joutuneet tehostamaan 
toimintaansa voimakkaas-
ti sopeuttaessaan tehtävi-
ään ja menojaan yhä niuk-
keneviin resursseihin ja 
tuloihin. Sen vuoksi mo-
net niistä toimivat tänä 
päivänä käytännössä hy-
vin tehokkaasti ja tuotta-
vasti. On muistettava, että 
sata pienintä kuntaa käyt-
tää kuntien menoista vain 
noin kolme prosenttia. 

Todellinen ongelma 
kuntatalouden kustan-
nustehokkuuden ja tuotta-
vuuden parantamisen nä-
kökulmasta piilee todelli-
suudessa monissa suurissa 
kunnissa ja kaupungeissa. 
Uudistuksia tarvitaan ni-
menomaan niissä. Tämä 
tulisi nostaa keskustelun 
painopisteeksi.

Kiikoisten kunta on vii-
me vuosikymmenen ai-
kana panostanut voimak-
kaasti kunnan kehittämi-
seen erilaisten kehittämis- 
ja investointihankkeiden 
myötä huolehtien kuiten-
kin samalla kuntalaisille 
tärkeiden peruspalvelujen 
järjestämisestä. Henkilö-
kuntaa on lisätty sekä Pal-
velukoti Ilolaan että Touko-
lan koululle.

Perusterveydenhuollos-
sa on harjoitettu laajaa yh-
teistoimintaa Sastamalan 
alueen kuntien kanssa. Yh-
teistyötä on mm. elinkeino- 
ja vesihuoltoasioissa tehty 
muiden Pohjois-Satakun-

nan kuntien, vanhusten-
huollossa Kokemäen kau-
pungin ja perusopetukses-
sa Lavian kunnan kanssa. 

Kunnan omista lähi-
ajan investointihankkeis-
ta merkittävimmät ovat 
keväällä valmistuva kun-
nantalon peruskorjaus, 
nyt alkuvuonna käynnis-
tyvä Jaaran kevyen liiken-
teen väylän rakentami-
nen, vesihuoltohanke yh-
teistyössä Kokemäen kau-
pungin kanssa sekä uusien 
kirjastotilojen rakentami-
nen Toukolan koulun yh-
teyteen. Lisäksi talous- ja 
investointisuunnitelmassa 
on monia muita pienem-
piä hankkeita. 

Kiikoisten kunnan ta-
loudellinen tila (keski-
määräistä alhaisempi tu-
loveroprosentti, taseen 
kertyneet ylijäämät ja lai-
nakannan pienuus) antaa 

kohtuullisen hyvät eväät 
kunnan luottamushenki-
löille ja henkilöstölle ke-
hittää edelleen kuntaa ja 
sen palveluja kuntalaisten 
parhaaksi. Tässä onnistu-
minen edellyttää kuiten-
kin rakentavaa ja laajaa 
yhteistyötä sekä rohkeut-
ta ja vastuuta tehdä oikei-
ta päätöksiä.

Laajalla yhteistyöllä 
niin kunnan sisällä kuin 
lähikuntien ja eri yhteis-
työtahojen kanssa voim-
me luoda jatkossakin hy-
viä toimintaedellytyksiä 
laadukkaalle asumiselle, 
yrittämiselle ja harrastami-
selle Kiikoisissa. Tätä kaik-
ki uudetkin kiikoislai-
set ovat tervetulleita koke-
maan!

Lopuksi toivotan kai-
kille Alueviestin lukijoille 
menestyksellistä alkanut-
ta vuotta 2011!

Tapio Rautava
Kiikoisten kunnanjohtaja

Kuntajohtajien uudenvuodenter  
Hyvää Uutta Vuotta 2011

Maamme kunnat 
muutosten edessä

”Nuorten osallisuus ja 
osallistuminen kunnalliseen 

päätöksentekoon ovat 
keskeisiä toimintaperiaatteita 

Sastamalassa.

”Keskeisissä asioissa on 
valtuusto osoittanut selkeästi 
kaupunkimme toimintalinjan.

”On muistettava, että sata 
pienintä kuntaa käyttää kuntien 

menoista vain noin kolme 
prosenttia.
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Rohkenen väittää, että päät-
tyvän vuoden ja parin tä-
tä edeltävän vuoden aika-
na Punkalaitumen kunta on 
noussut marginaalista ajan-
kohtaisen yhteiskunnallisen 
keskustelun ytimeen. Pun-
kalaidun on esillä median 
paikallisilla ja maakunnal-
lisilla tasoilla - printissä ja 
sähköisissä välineissä - use-
ammin, kuin kunnan koon 
perustella voisi olettaa. Ja 
mikä oleellisinta, usein toi-
mijana eikä vain kuriositeet-
tina.

Pienen maalaiskunnan 
näkyvyyden nousu on ol-
lut mahdollista tietyin edel-
lytyksin. Ensimmäinen pe-
rusedellytys on tietysti itse 
kuntarakenteen säilyttämis-
tä koskeva valtuustoratkai-
su kolme vuotta sitten. Sil-
loin valittu tie ei ollut so-
peutumista, vaan aktiivista 

ja luovaa toimintaa vaativa 
ratkaisu. Jos itsenäisyys joh-
taisi eristäytymiseen, kun-
nan taival jäisi varmasti ly-
hyeksi. Toinen perusedelly-
tys on toimintaympäristön 
ymmärtäminen ja sen mah-
dollisuuksien hyödyntämi-
nen. Maakuntarajojen raja-
pinnassa se merkitsee esi-
merkiksi asemaa useiden 
erilaisten tiedotusvälinei-
den levikkialueella. Se on 
mahdollisuus, jota kaikilla 
paikkakunnilla ei ole. Eni-
ten tästä mahdollisuudesta 
hyötyvät omat asukkaat, jot-
ka saavat eri lähteistä moni-
puolista, toisiaan täydentä-
vää journalismia kotipaikka-
kuntansa asioista. Välillinen 
hyöty muodostuu vähitellen 
yleisen tietoisuuden kasvun 
myötä.

Parhaillaan maassamme 
suunnitellaan uutta kunta-

mallia ja uutta kuntalakia. 
Uuden kuntamallin perus-
edellytyksenä tulee olemaan 
kyky luoda uutta elinvoimaa 
alueelleen. Pienillä kunnil-
la ja pienillä kaupungeilla 
on vähäiset mahdollisuudet 
yksin kehittää alueensa elin-
voimaa. Siksi kansallisvalti-
otkin ovat liittoutuneet mo-
nin tavoin ja käyvät yhdessä 
kilpailua muiden maanosi-
en kanssa.

Punkalaitumen kunta on 
yhteistyöstrategiansa mukai-
sesti yhdessä naapureidensa 
kanssa tavoittelemassa pitkä-
vaikutteisia seudullisia vesi-
huoltoinvestointeja. Tervey-
denhuollon ja vanhustenhuol-
lon suuret tarpeet ovat lakisää-
teisesti yhdessä järjestettynä 
löytäneet toimivat kustannus-
rakenteet. Sosiaalihuollon 
mukaan ottaminen edellyttää 
nyt jäsenkunnilta kuntayh-

teistyön toimivuuden varmis-
tavaa uudistamista. 

Paikallisella tasolla elin-
voimaisuus edellyttää tie-
toista tarttumista yhteiskun-
nan kasvaviin toimialoihin, 
kuten maahanmuuttoon. 
Punkalaidun on kansain-
välistynyt jo parikymmen-
tä vuotta ja jatkaa valtakun-
nallisesti osaamisensa kehit-
tämistä varhaiskasvatukses-
sa ja koulutuksessa. Tieto- ja 
viestintätekniikan pilottina 
kehitämme nuortemme op-
pimisympäristöjä kouluis-
samme. Paikallisen matkai-
luelinkeinon yhteistyöraken-
teet ovat nyt seudullisesti ja 
maakunnallisesti uudistet-
tuina valmiit seuraavaan se-
sonkiin. Uuden market-in-
vestoinnin käynnistyminen 
tulee olemaan uutta elinvoi-
maa osoittava käännekohta.

Pienikin paikkakunta 
pystyy lisäämään elinvoi-
maansa, rahoitustaan, tun-
nettuuttaan ja houkuttele-
vuuttaan asuinympäristönä, 

vain aktiivisella osallistumi-
sella eri tasojen yhteistyöhön 
ja uusia luovia toimintoja ai-
kaansaamalla. Tärkeää ei sit-
tenkään ole oman toimin-
nan/yhteistoiminnan suhde, 
vaan tuloksellinen työnjako 
eri toimijoiden kesken, yh-
dessä kunkin omia vahvuuk-
sia hyödyntäen.

Pienten kuntien lisäksi 
myös pienet kaupungit ovat 
viimeistään nyt tilantees-
sa, jossa liika itsenäisyys voi 
johtaa yksinäisyyteen. Kehit-
tyvä paikkakunta luo seudul-
le yhteistyötä aina kun se on 
mahdollista, koska muuten 
toiminnat etääntyvät vielä 
kauemmas. Silloin maakun-
tien raja-alue nähdään mah-
dollisuuksien eikä aina estei-
den kautta. Kilpailija ei ole-
kaan naapurikunta, vaan ne 
seudut, joissa tavoitteet ovat 
jo nyt yhteisiä.

Antero Alenius
Punkalaitumen 
kunnanjohtaja

Vuosi 2010 oli Huittisten 
näkökulmasta hyvä vuosi. 
Kaupungin talous kehittyi 
arvioitua suotuisammin, 
työttömyys pysyi kohtuul-
lisen matalana ja elinkei-
noelämämme säilytti ase-
mansa kaupungin kivi-
jalkana. Tältä pohjalta on 
hyvä kääntää katseet tule-
vaisuuteen ja vuoden 2011 
haasteisiin.

Heti alkuvuonna Huit-
tisissa on suurten suun-
tautumisratkaisujen ai-
ka. PARAS -puitelain jat-
koesityksen mukaan kun-
nilla pitää olla elokuun 
loppuun mennessä sito-
va päätös sote -suunnasta. 
Meillä on valtuuston pää-
tös yhteistoiminta-alueen 
muodostamisesta yhdes-
sä Euran, Köyliön ja Säky-
län kanssa. Euran irtaudut-
tua hankkeesta olemme 
taas päätöksenteon edessä. 
Tarkoitus on, että otam-
me kantaa asiaan tammi-
kuun valtuustossa, ja luon-
nollinen ratkaisu olisi, et-
tä pyrkisimme muodosta-

maan sote -alueen Köyliön 
ja Säkylän kanssa. Alue on 
luontainen yhteistyöalue, 
mutta ei aivan täytä vaadit-
tua 20 000 asukaan väestö-
pohjaa. Tämän vuoksi, jos 
kuntien yhtäpitävät pää-
tökset asiasta saadaan, tar-
vitsemme valtiolta poikke-
usluvan, jonka saamiseen 
reilun 18 000 asukaan vä-
estöpohjalla uskon.

Toinen suuntautumis-
kysymys, joka on alku-
vuonna ratkaistava, on 
maaseutuhallinnon yhteis-
työsuunta. Asia on meille 
tärkeä, sillä olemme koko 
Suomen ykkönen maata-
loustulovertailussa ja ai-
nakin maakunnan ykkö-
nen tilojen, sikojen ja lin-
tujen määrässä. Ongelma 
on meillä positiivinen, sil-
lä mahdollisia yhteistoi-
minta-aluekumppaneita 
on vielä useita: Kokemä-
ki ja sen hallinnoima joki-
laakso, Eura, Säkylä, Köy-
liö ja Punkalaidun. Asiassa 
on tarkoitus edetä nopeal-
la aikataululla heti Tam-

mikuussa. Valtio edellyt-
tää, että Vappuun mennes-
sä kaikilla kunnilla on si-
tovat päätökset vähintään 
800 tilaa käsittävistä yh-
teistoiminta-alueista.

Myös Pirkanmaan 
suuntaan on yhteistyö tii-
vistymässä. Vammalan 
aluesairaalan palveluja pi-
dämme Huittisissa suu-
ressa arvossa ja yhteistyö 
ammatillisessa koulutuk-
sessa Sastamalan Koulu-
tuskuntayhtymän kanssa 
on sujunut hyvässä hen-
gessä. Alkaneena vuonna 
jatkamme yhdessä Sasta-
malan ja Punkalaitumen 
kanssa yhteistä jäteveden-
puhdistamohanketta, jon-
ka tarkoituksena on pe-
rustaa yhteinen jätevesi-
yhtiö ja saneerata Huit-
tisiin keskuspuhdistamo. 
Kyseessä on valtava 27 mil-
joonan euron hanke. Tar-
koituksemme on aloittaa 
hankkeen suunnittelu si-
ten, että heti tammikuus-
sa saisimme toimitettua 
tarjouspyynnöt mahdol-
lisille suunnittelijoille ja 
ensimmäisessä vaihees-
sa toteuttaisimme Huittis-
ten ja Punkalaitumen väli-
sen siirtoviemärin. Yhteis-
puhdistamohanke siirto-
viemäreineen on erityisen 
merkittävä myös suurel-
le joukolle haja-asutusalu-
eilla asuville ihmisille, sil-
lä siirtoviemäreiden pii-
riin saisimme liitettyä yh-
teensä noin 500 kiinteistöä 
kolmen kunnan alueel-
la. Toivottavasti saamme 
Tammikuussa ympäristö-
ministeriöltä myönteisen 
valtionosuuspäätöksen, 
jotta voisimme hankkeen 
suunnitellusti aloittaa.

Näillä ajatuksilla toivo-
tan kaikille Alueviestin lu-
kijoille menestyksellistä 
vuotta 2011!

Jyrki Peltomaa  
Huittisten 

kaupunginjohtaja

Uuden vuoden alkaessa on 
hyvä pohtia, miten on men-
nyt ja mitä odotamme tu-
levaisuudelta.  Kokemäen 
kaupungin johdossa 27 vuo-
den työrupeaman jälkeen 
on varmaan hieman enem-
män syytä muistella, miten 
tähän on tultu ja mitkä eväät 
on 1.4.2011 alkaen kaupun-
ginjohtajamme virkaan tule-
valla seuraajallani.

Vuoden 2011 keväällä 
käydään eduskuntavaalit ja 
niiden merkitys heijastuu ai-
na myös kuntakenttään. Tu-
levan hallituksen ohjelmassa 
on varmaankin painopistei-
tä, jotka vaikuttavat kuntien 
toimintamahdollisuuksiin, 
palveluihin ja talouteen. Jo-
kainen kunta toivoo, että sen 
alueelta tulisi vahvoja kan-
sanedustajia. Yhteistyö kan-
sanedustajan ja sijaintikun-
nan kanssa on hedelmällistä, 
kuten Sastamalasta ja Koke-
mäeltä nykytilanteessa hyvin 
tiedämme.

Kuntaliiton painottamas-
sa uuden hallitusohjelman 
tavoitteissa tuodaan selkeästi 
esille, että peruskunnilla on 
edellytykset kuntalaisten hy-
vinvointiin vahvan itsehal-
linnon kautta. Tähän liittyy 
tasapainossa oleva tehtävien 
jako ja rahoitusvastuu kunti-
en ja valion välillä. Kunnal-
lishallinnon edustajana toi-
voisi valtionhallinnon toi-
minnan olevan johdonmu-
kaista ja pitkäjänteistä. Uusia 
kuntia sitovia velvoitteita ei 
pidä toteuttaa, ellei samalla 
valtion toimesta hoideta ra-
hoitus näille velvoitteille. Tä-
mä yksinkertainen lähtökoh-
ta on unohtunut liian monen 
uudistuksen yhteydessä ja 
sitten ihmetellään, että kun-
takenttä on pulassa.

Kokemäen palveluverkko 
on varsin kattava. Talousraa-
mit ovat toki tiukat, mutta 
eteenpäin mennään yhteis-
työtä ja suunnitelmallisuut-
ta painottaen. Viime syksy-
nä valtuustossa hyväksyt-
ty strategia ja syksyllä 2008 

hyväksytty tasapainotusoh-
jelma sekä vuoden 2011 ta-
lousarvio antavat toimin-
nalle jatkossakin hyvät läh-
tökohdat. Edellisen vuoden 
tilinpäätöksessä on runsaat 
1,1 miljoonan euron ylijää-
mä, josta vuoden 2009 mah-
dollinen alijäämä tulee ole-
maan noin puolet. Tulove-
roprosenttimme on edelleen 
19,75 ja lainat asukasta koh-
ti on hieman alle 2.000 eu-
roa eli kuntien keskiarvos-
sa. Vuoden 2011 investointi-
ohjelman kattamiseen tarvit-

semme uutta lainaa noin 1,4 
miljoonaa euroa.

Kokemäellä maapolitiik-
ka on hoidettu mielestä-
ni hyvin suunnitelmallisesti. 
Omakotitontteja on myyn-
nissä runsaat 100 ja saman-
aikaisesti on myynnissä kau-
pungin omistamilta alueil-
ta useita rivitalo-, liike- ja 
teollisuustontteja. Myös ha-
ja-asutusalueilta löytyy kau-
pungilta tai muilta maan-
omistajilta rakentamiseen 
sopivia tontteja. Parhaillaan 
on menossa taajama-alueelle 

osayleiskaavoitus, joka aikai-
semmin on valmistunut suu-
remmalle osalle Kokemäen-
joen rantojamme. Kokemä-
ellä onkin runsaasti eli yli 1 
350 loma-asuntoja, jotka si-
jaitsevat pääosin vesiemme 
rannoilla.

Kokemäen työttömyys-
aste on ollut jatkuvasti pie-
nempi kuin Satakunnan 
kuntien keskiarvo. Syksyl-
lä 2010 työttömyysasteem-
me oli noin 9,5 prosenttia. 
Uusia työpaikkoja on synty-
nyt palveluihin mutta myös 
teollisuuteemme, jossa muu-
tamilla yrityksillä on jo sel-
vää työvoimapulaa. Maa-
talouden jatkojalostukses-
sa merkittävin oli Finnamyl 
Oy:n (perunatärkkelysteh-
taan) toiminnan vakiintu-
minen syksyn 2010 omistus-
järjestelyissä. Kokemäen ra-
viradan läheisyyteen on tul-
lut useita uusia ravitalleja ja 
ravivalmennus merkitsee jo 
raviradan läheisyydessä n. 
20 työpaikkaa. Koulutuspal-
veluissa Kokemäen asema 
on edelleen vahvistunut.

Kesällä 2011 Kokemäel-
lä on jälleen useita tapahtu-
mia, joista tunnetuin on Pit-
kis-Sport Pitkäjärvellä. Ko-
kemäen ravipäiviä on nyt 
viisi ja lisäksi alueen yhte-
ydessä järjestetään myös 
ponileiri ja useita harjoitus-
raveja. Myös valtakunnalli-
sesti tunnettu Suomi-Aree-
na tuo tapahtumansa Koke-
mäen kesään. Mökkiläispar-
lamentti jatkaa toimintaansa 
ja siitä onkin tullut näkyä 
yhdysside kesäasukkaiden ja 
muiden kuntalaisten välille. 
Tulkkilan yön yhteydessä on 
myös uusia tapahtumia, jois-
ta osin vastaa Arto Korpe-
lan yritys uusin ideoin. Ensi 
vuoden tapahtumakalenteria 
täydentävät monet sukujuh-
lat, taidenäyttelyt, musiikki-
juhlat ja erilaiset perinteiset 
kesätapahtumat.

Kokemäen kaupungin 
hallinnossa uskoakseni jat-
kuu hyvä yhteistyö. Toivo-
tan hyvää uutta vuotta kai-
kille lukijoille ja kiitokset ku-
luneista vuosista!

Martti Jalkanen
Kokemäen 

kaupunginjohtaja

vehdyksiä Alueviestin lukijoille
Hyvää Uutta Vuotta 
Kokemäeltä

Yhteistyön Vuosi 2011

Vuodenvaihteen 
tervehdys Huittisista!

”Kunnallis hallinnon 
edustajana toivoisi valtion-
hallinnon toiminnan olevan 

johdonmukaista ja pitkäjänteistä. 
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Hätkähdyttävä
Uutismuotokuva muistuttaa 
traagisista kouluammuskeluista 

 ! Valokuvataiteilija Harri Pälviranta käsittelee töissään 
 väkivaltaa ja suomalaista asekulttuuria.

Harri Pälviranta haluaa vaikuttaa taiteen avulla. Huittisten kaupungintalon aulassa sijaitseva näyttely ottaa kantaa suomalaiseen 
asekulttuuriin ja ampumisesta uutisointiin. 

 "Marianna Langenoja

Täytyy pari kertaa hieraista 
silmiään, kun astuu Huittis-
ten kaupungintalon ovesta 
sisään. Seinälle on ripustet-
tu kolme isoa kuvaa, joista 
kaksi olemme nähneet en-
nenkin: siinähän ovat kou-
luampujat Auvinen ja Saa-
ri. Kyseessä on helsinkiläis-
taiteilija Harri Pälvirannan 
kannanotto väkivaltaa vas-
taan. Auvisen ja Saaren vä-
liin kuvaaja on muokan-
nut itsestään kouluampu-

jan pro! iliin sopivan muo-
tokuvan. 

Kun kuvia tarkastelee lä-
hempää, alkaa valjeta, ett-
eivät ne olekaan tavallisia 
muotokuvia. Teokset ovat 
kollaaseja uutisista, joiden 
päälle on digitaalisesti maa-
lattu kouluampujien kuvat. 
Taiteilija haluaa herätellä 
katsojaa huomaamaan, mi-
ten mediassa käsitellään am-
pumista ja aseita: ”Kun tuon 
uutisvirran hetkeksi pysäyt-
tää ja siitä poimii aseisiin liit-
tyvät uutiset, vaikuttaa suo-

malainen ampuma- ja ase-
kulttuuri lähinnä surullisel-
ta, jopa tragikoomiselta.” 

Kyselykaavakkeita 
näyttelyssä
Uutismuotokuva -nimel-
lä kulkeva näyttely on vain 
yksi osa isommasta koko-
naisuudesta, joka tarkaste-
lee suomalaista asekulttuu-
ria neljästä eri näkökulmas-
ta. Näyttely on nyt ensim-
mäistä kertaa esillä jossakin 
muualla kuin galleriassa 

tai taidemuseossa. ”Kau-
pungintalolla katsoja saat-
taa reagoida kuviin hyvin 
eri tavalla kuin galleriassa. 
Galleriat ovat areenoita, joi-
hin katsoja menee henkises-
ti valmistautuneena kohtaa-
maan jotain, joka ei ole niin 
ilmiselvää tai edes miellyttä-
vää. Joku saattaa nähdä nä-
mä kuvat kaupungintalon 
seinällä kuin alttaritaului-
na”, taiteilija pohtii. Hän lu-
paa jättää kyselykaavakkeita 
näyttelyn läheisyyteen, jot-
ta huittislaiset voisivat ker-

toa omat ajatuksensa siitä. 
Tulkinnat saattavat päästä 
osaksi Pälvirannan väitös-
kirjaa, joka käsittelee valo-
kuvataiteen vastaanottoa.    

Näyttely on Katugalle-
ria Huittisten järjestämä. 
Hannu Aaltonen ja Min-
na Karru lupailevat, että 
kaupungintalolle aiotaan 
jatkossakin pystyttää kuu-
luisien taiteilijoiden näyt-
telyitä. Harri Pälvirannan 
näyttely on esillä kaupun-
gintalolla 27. tammikuuta 
saakka.  

 "Alueviesti

Tanssikoulu TanssinTahti 
laajentaa toimintaansa Vam-
malassa. Koulu on järjestä-
nyt säännöllistä opetusta las-
tentanssissa ja showtanssissa, 
keväällä aloitetaan säännön-
mukainen opetustoiminta 
myös streetlajeissa. 

”Showtanssi koetaan ylei-
sesti enemmän tyttöjen la-
jiksi, streetlajit sen sijaan ve-
tävät mukaan myös nuoria 
miehiä. Viime keväänä jär-
jestetyllä tiiviskurssilla oli 
pelkästään poikia ja myös 
viime syksyn breakdancen 
teemapäivät ovat olleet poi-
kapainotteisia”, kertoo Liisa 
Kontturi-Paasikko.

Lastentanssin ja show-
tanssin opetus jatkuu viik-

ko-opetuksena, ja tunnit 
ovat Muistolan koululla tor-
stai-iltaisin. Nämäkin ryh-
mät saavat uutta verta uu-
den opettajan myötä. 

”Keväällä ryhmiä alkaa ve-
tää energinen ja pirteä Emi-
lia Räisänen, joka on niit-
tänyt mainetta ja kunni-
aa sekä kilpatanssijana et-
tä showtanssijana. Emilialla 
on varastossa muun muassa 
neljä discotanssin Suomen 
mestaruutta sekä useita fi-
naalipaikkoja eri showtans-
silajeissa sekä valtakunnal-
lisissa että kansainvälisissä 
kilpailuissa. Viimeisin Suo-
men mestaruus on keväältä 
2009, joten Vammalan op-
pilaat tulevat saamaan lois-
tavaa tanssillista esimerkkiä”, 
Liisa Kontturi-Paasikko en-
nakoi. 

Emilia on opettanut las-
tentanssia ja showtanssia 
usean vuoden ajan ja mat-
kustaa keväällä Tampereelta 

viikottain opettamaan Tans-
sinTahdin lapsia ja nuoria. 

Tavoitteena 
tiivis porukka
Myös streetlajien opetta-
jat tulevat kauempaa, Tu-
rusta ja Tampereelta. Stree-
tlajeja tanssitaan sunnuntai-
sin, keskimäärin kaksi kertaa 
kuukaudessa. 

”Tavoitteena on saada mu-
kaan tiivis porukka, joka oli-
si valmis treenaamaan asioi-
ta keskenään opetuskertojen 
välissä. Streetopettajaksi on 
tulossa Vammalan oma poi-
ka, Turussa musiikkia opis-
keleva Petteri Koskinen, jo-
ka suorastaan villitsi joukon 
poikia tanssin pariin kevääl-
lä 2009.”

”Pojat toivoivat tuolloin 
myös breakdancea ja tähän 
toiveeseen vastattiin järjes-
tämällä kaksi teemapäivää 
syksyllä 2010 ja nyt näille 
teemapäiville saadaan jat-
koa. Opettajana on break-
dancen erityisosaaja, luo-
kanopettaja Teemu Niemi-
nen Tampereelta.”

Liisa Kontturi-Paasikko 
huomauttaa, että Vammalan 
nuoret toivoivat taannoin li-
sää tanssiharrastusmahdolli-
suuksia. ”Niihin on nyt rea-
goitu sekä yleishyödyllisten 
tahojen että yksityisten toi-
mijoiden osalta. Toivotaan, 
että nuoret ottavat ja tarttu-
vat hienoihin mahdollisuuk-
siin ja lähtevät rohkeasti tu-
tustumaan erilaisiin tanssila-
jeihin.”

”Streetlajit 
vetävät mukaan 

myös nuoria 
miehiä.

Tanssikoulu TanssinTahti on järjestänyt säännöl-
listä opetusta esimerkiksi lastentanssissa. Syksyn 
päätteeksi järjestettiin joulujammailut.

Tanssinopetus
Lasten ja nuorten tanssiharrastukseen 
lisää mahdollisuuksia Vammalassa

 ! TanssinTahti aloittaa Vammalassa  säännöllisen 
 opetustoiminnan myös streetlajeissa. 

Kirkosta 
eronneiden 
määrä lähes 
kaksinkertaistui

 ! Liittyneiden määrä oli suurempi 
 kuin koskaan aikaisemmin ja ylitti 
 edellisvuoden ennätyksen.

 "Alueviesti

Vuoden vaihteessa Suo-
men evankelis-luterilai-
seen kirkkoon kuului va-
kinaisesta väestöstä 78,1 
prosenttia eli" yhteen-
sä 4 201 500 suomalais-
ta. Vuotta aiemmin kirk-
koon kuului 79,7 pro-
senttia. Lisäksi ulkomailla 
asuvia, niin sanottuja kir-
kon poissaolevia jäseniä, 
on noin 183 000 henkilöä.

Kirkon jäsenyyden jät-
ti vuonna 2010 kaikki-
aan 80 612 henkilöä. Kir-
kosta eroaminen kasvoi 
poikkeuksellisen run-
saasti lokakuussa TV2:n 
esittämän homoillan jäl-
keen. Eniten kirkon jät-
täneitä oli suurissa kau-
pungeissa ja suhteellises-
ti eniten"osassa Helsingin 
ja Tampereen seurakun-
tia. Edellisenä vuonna 
kirkosta erosi 43 650 suo-
malaista.

”Ilman tv-ohjelman 
vaikutusta kirkosta eron-

neiden määrä olisi pysy-
nyt vuoden 2009 tasol-
la”, arvelee Kirkon tutki-
muskeskuksen vt. johtaja 
Harri Palmu.

Kirkkoon myös 
liittyi aiempaa 
useampi
Kirkkoon liittyi vuonna 
2010 yhteensä 13 816 uut-
ta jäsentä. Liittyneiden 
määrä oli suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin, ja 
se ylitti edellisvuoden en-
nätyksen, joka oli 12 195. 
Jäseniksi kastettiin 47 943 
lasta päättyneen vuoden 
aikana. Vuonna 2009 kas-
tettuja"oli 48 494.

Tiedot ovat väestöre-
kisterikeskuksen ennak-
kotietoja 30.12.2010. Lu-
vut vahvistetaan helmi-
kuussa. Vahvistetut lu-
vut tulevat jonkin verran 
muuttumaan. Esimerkik-
si kirkosta eronneiden lu-
ku noussee"lähes kahdella 
tuhannella hengellä.

Runsaat 
700 ”porilaista” 
reserviin perjantaina
Säkylän Huovinrinteel-
lä viime vuoden tam-
mikuussa palveluksensa 
aloittaneet ja 362 vuoro-
kautta palvelleet sekä hei-
näkuussa palvelukseen 
astuneet, 180 vuorokaut-
ta palvelleet varusmie-
het siirtyvät reserviin en-
si perjantaina. 

Kotiutuvien varus-
miesten kokonaismäärä 
on 706, joista upseeriko-
kelaita on 69, aliupseerei-
ta 181, vaativimpiin mie-
histötehtäviin"koulutettu-
ja 147 sekä tavanomaisiin 
miehistötehtäviin koulu-
tettuja 309.
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40
LCD

3x

Tarjoukset voimassa 
11.1. asti tai niin kauan 

kuin tarjoustuotteita 
riittää. Tuotteet 

vaihtelevat
myymälöittäin.

www.expert.!

Myymälöissä 
Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita, 

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..
mallikoneita..

poistohintaan!
poistohintaan!

Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..

poistohintaan!

S5230
- 3” kosketusnäyttö
- 3,2 Mpix kamera
- muistikorttipaikka
- musiikki- ja videosoitin
- FM-radio

599599!!599!

Huippu-
edullinen!

- Intel® Pentium P6100 -
""prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 500 Gt kiintolevy
- ATI Radeon HD5470 -
""näytönohjain omalla 
  muistilla
- Windows® 
  7 Home Premium -
  käyttöjärjestelmä

LCD
17,3

KIINTOLEVY
500Gt

KESKUSMUISTI
Gt4

Euroopan myydyin
kosketusnäyttöpuhelin

9999!!99!749!

Sieltä tulee ale!

G72-B20
Kannettava

LE40C535 
40” LCD-TV
- Full HD 1920x1080
- digiviritin kaapeli- 
!!ja antennitalouksiin
- 3xHDMI
- HD-viritin kaapeliverkon 

!!teräväpiirtolähetyksille

555555!!555!
RRajoitettu erä!Rajoitettu erä!

HUITTINEN Loimijoentie 3,
p. (02) 569 720

KOKEMÄKI Teljänportti 9,
p. (02) 5461 777

SASTAMALA Itsenäisyydentie 8,
p. (03) 511 2831
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Tästä Soneran kattava Puhelinpaketti ja
kaupan päälle 600 min puhetta ja 240 kuvaviestiä!**

*Nokia C7-00 (norm. 15 !/kk), Taskunetti(norm. 6,96 !/kk) ja Puhepaketti 600 min.(norm. 28,10 !/kk) yhteensä 28,90 !/kk koko 24 kk sopimuskauden 
ajan. Sopimuskauden kokonaishinta 693,60 ! (norm. 1201,44 !/24 kk). Tarjouspaketin etu sopimuksella 507,84 !. Palvelu sisältää 300 Mt tiedonsiirtoa 
kotimaassa laskutuskauden aikana (jonka jälkeen nopeus hidastuu 64 kbit/s). Maksimi-nopeudet (jopa 6 Mbit/s ja normaali vaihteluväli 0,4 – 3 Mbit/s) 
käytettävissä ainoastaan 3G-verkon alueilla. Katso suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. **Uuden 24 kk määräaikaisen puhelinsopimuksen 
ottavalle asiakkaalle tarjotaan 240 mms -viestiä sopimuskauden aikana kaupan päälle (edun arvo 45,60 !). Mms -viestit käytettävissä 10 kpl/kk 
(käyttämättä jääneet mms -viestit eivät siirry seuraaville kuukausille). Tarjouksen ylimenevät mms -viestit veloitetaan normaalin hinnaston mukaisesti. 
Lisäksi uusiin Minun Sonera -liittymiin puheaikaa 600 minuuttia kaupan päälle (edun arvo 47,76!). Puheaika on käytettävä 17.7.2011 mennessä. Puheaikaa

2890*
!/kk

Nokia C7-00, Puhetta 600 min ja 
nettiin verkon maksiminopeudella
(sis. 300 Mt tiedonsiirtoa). 
24 kk sopimus.

Nokia C7-00
- huippuluokan älypuhelin
- tyylikkäät teräskuoret
- 8 Mpix kamera
- HD-tason videokuvaus

555555!!555!
- digiviritin antenni- ja kaapelitalouksiin
- HD-viritin kaapeliverkon
  teräväpiirtolähetyksille
- valotunnistin – säätää 
  automaattisesti 
  television kirkkautta huoneen 
!!valaistuksen mukaan
- 4x HDMI-liitäntä, USB-liitäntä

- teho 280W
- HDMI- sekä 
!!USB-liittimet

DAV-F310 2.1 DVD-
kotiteatterijärjestelmä 299299!!299!

- 7.1-kanavainen viritinvahvistin, 
!!7x100W
- DCAC – 
!!automaattinen 
!!äänen kalibrointi
- 3x HDMI -liitäntä 
!!(vers. 1.4)

STR-DN610 
Viritinvahvistin

SäästäSäästäSäästä

70!70!
SäästäSäästäSäästä

61!61!
179!115959!!15959!

- USB-liitäntä videoille 
!!ja valokuville
- käynnistyy 
!!3 sekunnissa
- pienikokoinen

BDP-S370 
Blu-ray/DVD-soitin

47
LED

4x

MPEG

4

- HD-viritin kaapeliverkon
!!teräväpiirtolähetyksille
- tukee WiFi- ja 
  DLNA-toimintoja
- LED Plus -täsmähimmennys
- 4x HDMI-ja USB-liitäntä

- digivirittimet antenni- ja kaapelitalouksiin
- 2x HDMI sekä USB-liitäntä
- Scart-, komponentti-, PC- ja 
!!kuulokeliitäntä
- Conax-kortinlukijapaikka 
!!maksukortinlukijalle
- HD-viritin kaapeliverkon
  teräväpiirtolähetyksille 11299299!!1299299!

Rajattomasti
viihdettä!

Säästä

509!
17/2010

Testivoittaja

46
PLASMA

3D

600

TX-P46VT20 46” 3D Plasma-TV
- digiviritin antenni-, kaapeli- ja 
  satelliittivastaanottoon
- HD-viritin kaapeliverkon 
  teräväpiirtolähetyksille
- 4x HDMI, 2x USB-liitäntä
- kahdet 3D-lasit sisältyvät pakettiin
- muuntaa 2D-kuvan 3D-muotoon 11690690!!1690!

Moninkertainen
testivoittaja!

Kaupan päälle
AVATAR 3D-elokuva

2199!

Säästä

100!

19
LED

Erittäin ohut, 
vain 37 mm

Täyden 
teräväpiirron

katseluelämys!

32
LCD

4x

288288!!288!
349!

- S-Master 32-Bit 
!!digitaalinen vahvistin
- helppo kytkeä 

- Dolby Prologic 2, 
!!Dolby Digital, 
  DTS

119999!!19999!
299!

SäästäSäästä

20!20!

Osta nyt, saat 6 kk edullista maksuaikaa, korko 0%!
Maksa ostos 6 erässä, tilinhoitopalkkio on 4 euroa/kk. Kortin vuosimaksu 30 euroa toisesta vuodesta alkaen. Mahdollisille jatko-ostoille
Expert Aktiiviraha MasterCard Kortti -luoton todellinen vuosikorko on 17,59% (11/10), kun luoton määrä on 1500 euroa.

on käytettävissä 100 min./kk, jäljelle jäävät minuutit eivät siirry seuraaville kuukausille. Tarjous on rajoitettu 1kpl/käyttäjä ja 
koskee normaalihintaisia kotimaanpuheluita. Liittymän kk-maksu alk. 1,99 !/kk. Minun Sonera -liittymän normaalihintaiset 
kotimaan-puhelut 0,0796 !/alkava minuutti + puhelun aloitusmaksu 0,049 !/kpl. Tekstiviestit 0,0796 !/kpl. Kotimaan 
nettiliikenne alk. 0,91 !/alkava tunti. Tarjoukset voimassa 17.1.2011 asti.

369!

KDL-32EX402 32” LCD-TV
47LE550N 47” LED-TV

19SL738N 
19” LED-TV

2x32
LCD

Antenni- ja
kaapelitalouksiin

32FLY845HU 
32” LCD-TV
- digiviritin antenni- ja 
!!kaapelitalouksiin
- HD-viritin kaapeliverkon 
!!teräväpiirtolähetyksille
- Scart-, komponentti-, 
!!optinen- sekä kuulokeliitäntä
- Conax-kortinlukijapaikka 
!!maksukortinlukijalle
- 2x HDMI-liitäntä

349349!!349!
449!
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Sieltä tulee ale!
8989!!89!

Huippuedullinen!

E1150
- huippuedullinen
  simpukkapuhelin
- hyvä valmiusaika
- helppokäyttöinen
- isot näppäimet

- 3,2 Mpix kamera
- käytä Facebookia 
  ja Twitteriä 
  suoraan 
  aloitusnäkymästä
- microSD 
  -muistikorttipaikka
- musiikkisoitin
- kirkas 2,4” -
  värinäyttö
- värit: pinkki ja 
  gra!itti

C3-00 
Frendit messissä
- keskustele Windows 
""Messenger-, Yahoo! 
""Messenger-, Google 
""Talk - ja Ovi Chat -
""palveluissa
- katso reaaliaikaiset 
""Facebook- ja Twitter-
""syötteet aloitusnäytöltä
- tukee yleisimpiä 
""sähköpostitilejä
- kirjoita nopeasti 
""täysikokoisella 
""Qwerty-
  näppäimistöllä
- suuri 2,4" värinäyttö
- 2 Mpix kamera 113939!!139!

G3 Ulkoinen 
kiintolevy 
2000 Gt (2 Tb)

Full HD,
2 ms 

vasteaika

24
LCD

W2453TQ-PF 
24” Näyttö
- 50 000:1 
""DFC-kontrastisuhde 
- 2 ms vasteaika 
- DVI-D- ja VGA-liitännät

8989!!89! 7979!!79! 8989!!89!
229!

Coolpix
S8000 
Digikamera

- 10x optinen zoom
- 14,2 Mpix tarkkuus
- selkeä 3” näyttö
- HD-videokuvan 
  tallennus

10x zoom ja
HD-videokuvaus

116969!!16969!

109109!!109!

- tulostusnopeus jopa 18 
  A4-sivua minuutissa
- tulostustarkkuus 600x600 dpi
- 150 sivun arkkilokero
- pieni ja kompaktin kokoinen

LaserJet P1102 
Mustavalkolaser

Edullista
tulostusta

- monitoimilaite faksilla
- tulostustarkkuus
   4800x1200 dpi
- skannaustarkkuus 
  1200x2400 dpi
- mustavalkonopeus 28 s/min
- värinopeus 22 s/min

Of!cejet 4500 
Monitoimilaite

WLAN ja
arkinsyöttö

579579!!579! 117979!!17979!

- tarkkuus 12,1 Mpix
- 4x optinen zoom
- 2,7" näyttö
- kasvojentunnistus
- ohut runko
- tehokas akku

Pavilion G5240 
Keskusyksikkö

292990!90!2990!
39!

149!

DSC-W310 Digikamera
Laajakulma-

optiikka

129!129!129!

13,3
LED

KIINTOLEVY
320Gt

Compaq CQ56-116 
Kannettava

- AMD AthlonII P320 -prosessori
- 3 Gt keskusmuisti
- 320 Gt kiintolevy
- ATI Radeon HD4250 
  -näytönohjain
- Windows® 7 
  Home Premium -
  käyttöjärjestelmä 435435!!435!

Myymälöissä 
Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..

poistohintaan!

Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..

poistohintaan!

599!499499!!499!

LED
15,6

KIINTOLEVY
320Gt

KESKUSMUISTI
Gt3

Tehokas tuplaydinprosessori

Erillinen näytönohjain
Huippuominaisuuksilla

UL30A 
Kannettava

- Intel® Celeron SU7300 -prosessori
- 3 Gt keskusmuisti (DDR3)
- 320 Gt kiintolevy
- 13,3” LED-näyttö
- Windows® 7 
  Home Premium -
  käyttöjärjestelmä
- 2 vuoden takuu

- AMD Athlon™II X3 
  440 -prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 1000 Gt kiintolevy

- nVidia® GeForce™ 
  G315 (1 Gt) -
""näytönohjain
- Windows® 7 
  Home Premium -
""käyttöjärjestelmä
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Tarjoukset voimassa 
11.1. asti tai niin kauan 
kuin tarjoustuotteita 
riittää. Tuotteet 
vaihtelevat
myymälöittäin. www.expert.!

Sieltä tulee ale!

WT46E373DN 
Kuivausrumpu
- lasiluukku
- 11 kuivausohjelmaa 
- LC-näyttö
- ajastin ja kuivausajan 
  näyttö
- Outdoor, Mix, Super 40
- 8 kg täyttömäärä

555555!555!
695!399399!399!

499!

WM12E471DN 
Pesukone
- A-energialuokka, A-pesutulos
-"täyttömäärä 7kg
-"linkous 1200kier/min
-"suuri LED- näyttö
-"SuperPika 15 ohjelma
- ajastin 24h
- jäljellä olevan pesuajan näyttö

Täyttömäärä 7 kg

Vain Expertiltä! 5858!!58! Vain Expertiltä! Vain Expertiltä!

WBE3412WF 
Jääkaappi-
pakastin
- A -energialuokka, 
""372 kWh/vuosi
- tilavuus: 
""jääkaappi 228 l, 
  pakastin 119 l
- pakastimen 
""lämmönnousu-
""aika 24 h
- mitat k 187,5, 
""l 59,5, s 64 cm 

3 pesutasoa

499!- A-energialuokka, 
  A-pesutulos, A-kuivaustulos
- kolmas pesutaso aterimille
- 6th Sense automaatti-
  ohjelma 40°-70°C
- pikapesu 30 min
- AutoClean – 
""itsepuhdistuva suodatin

ADPY2320WH 
Astianpesukone

- kätevä seinäteline, 
  jossa liitäntäjohdon 
  lokero

Lilly UB1411/UB1412
Akkuimuri
- Ni-Cd akku, 3.6 V

RJPK2433 
Jenkkikaappi
- A-energialuokka
- lasihyllyt
- tilavuus: 
""jääkaappi 186 l, 
""pakastin 44 l
- mitat k 140,4, 
""l 54,5, s 60,4 cm

299299!!299!
349!

ZCS2000 Classic Silence 
Pölynimuri
- pestävä HEPA12-suodatin
- erittäin hiljainen, 
  äänitaso 72dB
- siivousulottuvuus 12m
- teleskooppinen imuputki
- ergonominen, kääntyvä 
  kantokahva

369369!!369!
499!

Myymälöissä 
Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita, 

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..
mallikoneita..

poistohintaan!
poistohintaan!

Myymälöissä 

paljon erikoiseriä,

yksittäiskappaleita, 

mallikoneita..

poistohintaan!

114949!!14949!
199! 114490!90!1490!

4747!!47! 5959!!59!

6402 Galaxy 
Vedenkeitin
- tilavuus 1,5l
- tehokas vastus 2200 W
- kannu on helppo asettaa 
!!360° pyörivälle jalustalle
- vesimäärän osoitin
- tyylikäs sininen 
!!taustavalo 
  käytettäessä

2601 Galaxy 
Leivänpaahdin
- portaaton 
!!paahtoasteen säätö
- sulatus ja uudelleen-
!!lämmitystoiminto
- sämpyläteline 
!!isommille leiville
- tyylikäs sininen 
!!taustavalo 
  käytettäessä

2308 Galaxy 
Kahvinkeitin
- tilavuus 1.5l - 15 kupillista
- irrotettava suodatin-
  suppilo
- tippalukko
- tyylikäs sininen 
!!taustavalo 
!!käytettäessä

399399!!399!

HUITTINEN Loimijoentie 3,
p. (02) 569 720

KOKEMÄKI Teljänportti 9,
p. (02) 5461 777

SASTAMALA Itsenäisyydentie 8,
p. (03) 511 2831
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 ! Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 10.1.
Aamupala: Lesepuuro, tuorepala
Lounas: Kalakeitto, ruisleipä, tuorepala
Välipala: Porkkanasämpylä, leikkele

Ti 11.1.
Aamupala: Vehnähiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Jauhelihapihvit, perunasose, si-
nappirelish, kaali-herne-paprikasalaatti
Välipala: Mustikkapuuro

Ke 12.1
Aamupala: 4-viljanvelli, leipä, leikkele, 
tuorepala
Lounas: Pyttipannu, porkkanaraaste
Välipala: Suolainen leivonnainen

To 13.1.
Aamupala: Mannapuuro, tuorepala
Lounas: Lanttu-possukastike, perunat, pu-
nakaali-mustaherukkasalaatti
Välipala: Jugurtti, hapankorppu

Pe 14.1.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Jauheliha-makaronilaatikko, vä-
rikäs salaatti
Välipala: Hedelmäsalaatti, voileipäkeksi

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.

 ! Sastamalan koulujen ruokalista
Ma 10.1.
Kalakeitto(sei), ruisleipä, tuorepala

Ti 11.1
Jauhelihapihvit, perunasose, sinappirelish, 
kaali-herne-paprikasalaatti

Ke 12.1
Viljainen voimapuuro, marjakeitto, mak-
samakkara, hedelmä

To 13.1
Lanttu-possukastike, perunat, punakaali-
mustaherukkasalaatti

Pe 14.1
Jauheliha-makaronilaatikko, värikäs sa-
laatti

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.

• Pirkko Lahtinen

Seurakunta-
vaaleista
Taas on yhdet vaalit, nyt seurakunta-
vaalit, pidetty. Edellinen neljän vuo-
den kausi, jolloin syntyi uusi Sasta-
malan seurakunta, on ohi. Nyt on ai-
ka valita luottamushenkilöitä hoita-
maan seurakuntamme asioita.  

Arvoja värittää monenlaiset kysy-
mykset. On puhuttu nuorten osallis-
tumisesta vaaleihin sekä ehdokkaina 
että äänestäjinä. Myös seurakunnan 
kappelien osuus puhuttaa. Pelätään 
sitä, että suuri emäseurakunta syr-
jäyttää kappeleiden itsenäisen ase-
man. Kappelien painoarvon ja lähi-
työn pelätään syrjäytyvän.

Mielestäni aivan liian vähän puhu-
taan siitä, miten tärkeää olisi löy-
tää  luottamustehtäviin henkilöitä, 
joilla on aitoa kiinnostusta seura-
kunnallisten asioiden hoitamiseen. 
Olisi löydettävä toimintaan ihmisiä, 
joilla on aitoa kykyä ja mielenkiin-
toa tehdä seurakunnastamme yhtei-
sö, jossa sen syvin sanoma tulee esil-
le ja syvimpiä asioita hoidetaan hy-
vin. Luottamushenkilöksi valitse-
minen ei ole ”kunniapalkinto”, vaan 
siihen olisi ryhdyttävä nöyrällä mie-
lellä ja paneuduttava seurakunnan 
kysymyksiin aidon rohkeasti itses-
tään antaen.

Nuorten mukaan tuleminen vaa-
leihin oli tärkeää. Kukapa tuntisi 
nuorten maailman kysymyksiä yh-
tä hyvin kuin nuori itse. Ikäihmi-
nen ei tunne heidän maailmaansa 
eikä osaa lähestyä nuorten kysy-
myksiä   niin että nuori kokee, että 
hänestä ja heistä välitetään ja yri-

tetään luoda seurakunnasta myös 
nuorille tärkeä paikka. Pelkkä 
nuorten valitseminen luottamus-
henkilöiksi ei riitä. On myös tärke-
ää, että  heitä kuullaan ja kuunnel-
laan arvostaen.

Myös ikäihmisiä tarvitaan päättäji-
en joukossa. Meidän seurakunnas-
samme heidän määränsä on lisään-
tymässä. Nuori, elämänsä alkutai-
paleella oleva ihminen ei voi päästä 
sisälle vanhusten elämään, niin että 
hän tietäisi, mitkä ovat näiden tar-
peet.  Ikäihmisiä on päättäjien jou-
kossa runsaasti, joten heidän näkö-
kulmansa on tullut melkoisen hyvin 
näkyviin.

Keski-ikäinen väestö on selviyty-
nyt hyvin ja osannut pitää puolen-
sa. Tämän päivän maailma on lii-
kaa taloudellisia arvoja ja  ulkoista 
hyvinvointia korostava. Arvomaail-
massa unohtuvat usein henkinen ja 
hengellinen näkökulma . Yhden seu-
rakunnan on vaikea muuttaa arvojen 
maailmaa. Olisi tärkeää, että kaikis-
sa seurakunnissamme ja koko maas-
samme leviäisi uudenlainen arvo-
kulttuuri, jossa henkiset ja hengelli-
set kysymykset saisivat suuremman 
painoarvon.

Ei ole tärkeintä, minkä ikäisiä ihmi-
siä päättäjämme ovat, vaan tärke-
ää on, että saamme toimintaan mu-
kaan ihmisiä, jotka arvostavat tois-
ta ihmistä,osaavat kuunnella ja kuul-
la aidosti ja joille hengelliset arvot 
ja seurakunta ovat tärkeitä ja pyhiä 
paikkoja.

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.

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista

Nuutilankatu 2, 
38200 Vammala

03-512 3123

Keskiviikko 5.1.
Pyttipannu ......................... 7,30
Pinaattikeitto ..................... 6,30

Perjantai 7.1.
Riistakäristys ...................... 7,30
Kesäkeitto .......................... 6,30

Tiistai 11.1.
Uunilohi ............................. 7,30
Lämminleipä ...................... 7,30
Jauhelihakeitto ................... 6,30

Torstai 6.1.
Loppiainen.
Kahvila suljettu.

Maanantai 10.1.
Nakkistrogano!  .................. 7,30
Minestronekeitto ................ 6,30

Keskiviikko 12.1.
Broilerpata ......................... 7,30
Uuniperunat ....................... 7,30
Parsakeitto ......................... 6,30
Jälkiruoka: hedelmäkiisseli

Lounas sisältää salaattibu! etin, ruokajuomat ja leivät

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

Lauttakylänkatu 14,
Huittinen

010-548 1410

Keskiviikko 5.1.
Broileria talon tapaan (H+G) ..8,00
Lasagne .............................. 8,00
Suklaaherkku (G)

Perjantai 7.1.
Ei lounasta.

Tiistai 11.1.
Juustokala (G) ..................... 8,00
Broilerkiusaus (H+G) .......... 8,00
Mokkakiisseli (G)

Torstai 6.1.
Ei lounasta.

Maanantai 10.1.
Talon jauhelihapihvit (H+G) ..8,00
Kasvisgratiini (G) ...................8,00
Rahka

Keskiviikko 12.1.
Savukalkk. kermakast. (H+G) .. 8,00
Lihaperunasoselaatikko (G) ..8,00
Marjajäädyke (H+G)

Lounas sis. todella runsaan salaattipöydän, ruokajuomat, leivät ja 
kahvin. Lounasaika 11.00 - 14.00. Hinta 8,00 ". Muutokset mahdollisia.

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Keskiviikko 5.1.
Lihapullat, perunat, 
ruispuolukkapuuro ............. 7,00

Perjantai 7.1.
Sianlihakastike, perunat,
sitruunahyytelö ........................ 7,00

Tiistai 11.1.
Makkara-/lohikeitto,
puolukkapaistos ................... 7,00

Torstai 6.1.
Loppiainen

Maanantai 10.1.
Kinkku-/broilerikiusaus
omenariisipuuro .....................7,00

Keskiviikko 12.1.
Sipulipihvi, perunat,
kiisseli ................................ 7,00

Sis. ruokajuomat ja kahvin.

NÄLKÄLÄN
AUTOGRILLI

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

Keskiviikko 5.1.
Ei lounasta.

Perjantai 7.1.
Ei lounasta.

Tiistai 11.1.
Kuhaa talon tapaan ............ 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Torstai  6.1.
Ei lounasta.

Maanantai 10.1.
Uunimakkara ...................... 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Keskiviikko 12.1.
Jauhelihakastike ................. 7,00
Läskisoosi ........................... 7,00

Sisältää salaatit, ruokajuomat, leivät ja kahvin.
Lounas klo 10.30.-13.30.

LOUNASPUFFET: salaattipöytä, 
keitto, päivän ruoka, 3 eri piz-
zaa, lihapullia, riisiä, kermape-
runoita, leipää, sipulirenkaita, 
lämpimiä vihanneksia, sekä 
juomat: limsat, maito, vesi, 
kahvi, tee

Aittalahdenkatu 6, 
Vammala 

03-511 5222

Syö ja juo niin paljon kuin 
haluat ................................ 8,50
Lounaspu! et joka päivä klo 
10.30-17.00. Pizza kolmella täyt-
teellä tai mikä tahansa kebab ja 
lasi juomaa  ........................ 6,50
Arkisin 10.30-17.00
KEITTOLOUNAS; päivän keitto, 
leipää, salaaattipöytä, vesi, 
kahvi, tee ........................... 6,50

Liikenneturvallisuus parani vuonna 2010
 !Menehtyneitä on 10 vähemmän kuin vuonna 2009, 

 joka oli paras liikenneturvallisuusvuosi 50 vuoteen.
 "Alueviesti

Ennakkotietojen mukaan 
turvallisuus tieliikentees-
sä parani vuonna 2010. Lii-
kennekuolemia, henkilöva-
hinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia ja onnettomuuk-
sissa loukkaantuneita on 
edellistä vuotta vähemmän.

Tilastokeskuksen ennak-
kotietojen ja Liikenneturvan 

keräämien lehtitietojen mu-
kaan liikenteessä kuoli vuon-
na 2010 noin 270 henkeä. 
Näin ollen menehtyneitä oli-
si 10 vähemmän kuin vuonna 
2009, joka oli paras liikenne-
turvallisuusvuosi 50 vuoteen.

Vuonna 2010 erityises-
ti autojen ulosajoissa kuol-
leiden määrä vähentyi. Sen 
sijaan jalankulkijoiden ja 
polkupyöräilijöiden pit-

kään jatkunut hyvä turvalli-
suuskehitys pysähtyi. Tam-
mi-marraskuun loppuun 
mennessä menehtyi 13 ja-
lankulkijaa ja polkupyöräi-
lijää enemmän kuin vuonna 
2009 (50/63).

Henkilövahinkoon joh-
taneiden onnettomuuksien 
määrä on laskenut selvästi, 
lähelle 6 000 vuosittaisen on-
nettomuuden rajaa. Lisäksi 

loukkaantuneiden määrä jää 
tänä vuonna todennäköises-
ti alle 8000:n.

Kuolleiden ja loukkaan-
tuneiden määrä on laskenut 
erityisesti vuoden 2008 lo-
pusta lähtien. Vuoden 2010 
loppuessa tieliikenteessä 
loukkaantuneita oli 1000 ja 
kuolleita 80 henkeä vähem-
män, kuin vuoden 2008 lop-
puessa.
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 ! Pauliina Vilenius

Kun perheeseen syntyy 
vauva, ovat vanhemmat 
suuren kysymyksen edes-
sä. Mikä lapselle nimeksi? 
Nimi on vanhempien anta-
ma elinikäinen lahja lapsel-

le, joten sen valinta ei vält-
tämättä ole helppo tehtävä. 
Vaikka mielikuvitus pieno-
kaista nimetessä laukkaisi-
kin, on vanhempien syytä 
muistaa olemassa oleva la-
ki, joka säätelee nimen an-
tamista.

Etunimilain mukaan etu-
nimiä saa olla enintään kol-
me. Etunimeksi ei voi antaa 
merkitykseltään sopimaton-
ta nimeä, eikä pojalle tytön- 
tai tytölle pojannimeä. Etu-
nimenä ei myöskään voi il-
man erityistä syytä olla nimi, 

joka ei muodoltaan tai kir-
joitustavaltaan vastaa koti-
maista nimikäytäntöä.

Vaikka suurin osa van-
hemmista valitseekin lapsel-
leen tavallisemman etuni-
men, selviää Väestörekiste-
rikeskuksen nimipalvelusta, 
että Suomessa on kastet-
tu Rambo-, Ridge-, Vartti- 
ja Hiawatha-nimisiä poikia 
sekä Kirma-, Fauna-, Kleo-
patra- ja Shakira-nimisiä 
tyttöjä. Sen sijaan ehdotuk-
set Valmet ja Tomu on hy-
lätty etunimilain nojalla.

Ihmeellisiä nimiä
Huittislaisessa Poutalan 
perheessä on kolme lasta: 
5-vuotias Aamu, 3-vuotias 
Erin ja 4 kuukautta vanha 
Lenni. Äiti Marianne Pou-
tala on saanut paljon palau-
tetta lastensa nimistä. ”Ni-
miä on kommentoitu kau-
niiksi, erikoisiksi ja joskus 
jopa ihmeellisiksi”, hän nau-
rahtaa. Vaikka erikoisuus ei 
ollut valintakriteereistä en-
simmäinen, myöntää Mari-
anne halunneensa miehensä 
Jussin kanssa lapsilleen eri-
laiset nimet. 

Esikoisen nimi löytyi mo-
lempien nimilistasta jo odo-
tusaikana. Ykköseksi ja lo-
pulliseksi etunimeksi Aamu 
valikoitui syntymän jälkeen. 

”Aamu syntyi aikaisin aa-
mulla ja meidän molempi-

en mielestä syntymää kuva-
si hyvin Pave Maijasen bii-
si Elämän nälkä. Kappalees-
sa lauletaan: ’Ja silloin kuin 
henkäys aamutuulen, jokin 
täyttää tämän pienen huo-
neen, se mut viimeinkin he-
rättää’. Edelleenkään en voi 
kuunnella kappaletta kuivin 
silmin”, Marianne kertoo.   

Nimi Erin on alunpe-
rin tullut tutuksi Nylon Be-
at -yhtyeestä. ”Nimivaih-
toehdoksi omalle lapselle 
se pääsi, kun nimi tuli vas-
taan suomalaisilla ihmisil-
lä. Aiemmin olin mieltänyt 
sen vieraskieliseksi nimeksi. 
Lenni taas taisi löytyä ihan 
aikakauslehtiä lukemalla. Ja 
kaikkihan tietävät Lenni-
Kalle Taipaleen.”

Nimipäivätönkin 
ansaitsee 
juhlapäivän
Vuonna 2009 Suomen suosi-
tuimmat etunimet olivat Ai-

no ja Veeti. Heitä seurasi-
vat Venla, Emma, Ella ja So-
! a sekä Eetu, Onni, Aleksi ja 
Leevi. Helsingin yliopiston 
almanakkatoimisto ylläpitää 
nimipäiväluetteloa. 

Koska uusia, suosittuja 
nimiä kumpuaa joka vuosi, 
uusitaan lista nykyään vii-
den vuoden välein. Edelli-
nen uudistus tapahtui vuon-
na 2010. Silloin nimensä al-
manakkaan sai myös Lenni 
Poutala, jonka nimipäivää 
juhlitaan tästä eteenpäin 28. 
syyskuuta. Aamunkin nimi 
löytyy almanakasta. 

”Erinin nimipäivää taas 
olemme viettäneet Eerikan 
päivänä”, Marianne Pouta-
la kertoo.

Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksen mukaan 
hyvin monella suomalaisel-
la on nimi, joka ei sisälly al-
manakan nimiluetteloon. 
Vuonna 2008 siinä oli 795 ni-
meä, mutta käytössä noin 35 
000 erilaista etunimen muo-
toa. Nimipäivän vietto on 
kuitenkin suomalaisten kes-
kuudessa hyvin tärkeä tapa. 

Nimipäivättömän ei kan-
nata masentua, sillä hän voi 
löytää itselleen juhlapäivän 
esimerkiksi etsimällä alma-
nakasta tai etunimikirjoista 
nimen, joka on saman kan-
tanimen eri muunnos. Myös 
Suomen ruotsinkielinen al-
manakka kannattaa kahla-
ta läpi.

Nimi
Lenni Poutala sai nimipäivän viime vuonna

 " Monet vanhemmat haluavat nimetä lapsensa persoonallisesti. Huittislaisessa Poutalan 
 perheessä on kolme lasta, joiden nimiä on kehuttu kauniiksi ja erikoisiksi.

Hyödyllisiä lähteitä 
nimen valintaan:

 # oman suvun tai kumppanin suvun perinteiset 
etunimet
 # nimipäiväkalenteri tai almanakkatoimisto
 # Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu
 # mielikuvitus
 # hautakivet –  upeita entisajan suosikkinimiä
 # kirjallisuus ja tv-sarjat
 # internet, esim. Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus, nimistö

Lähde: vauva.!  -sivustoHuittislaiset Marianne ja Jussi Poutala halusivat lapsilleen erilaiset nimet. Yl-
peät isosiskot Aamu ja Erin ovat 5- ja 3-vuotiaita, pikkuveli Lenni neljä kuu-
kautta vanha. 

”Mikä 
lapselle 

nimeksi?
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Suomi Slalomia 
Ellivuoressa

 ! Jani Järvelin

Torstaina 30. joulukuuta ki-
sattiin Ellivuoressa viime 
vuoden viimeinen Suomi 
Slalom -viikkokisa. Olosuh-
teet olivat mukavan talviset: 
pikku pakkanen ja ilmassa 
hentoa lumisadetta. Osan-
ottajia oli mukavasti 35 kap-
paletta.

Osallistujista 33 laski pujot-
telusarjassa, johon saatiin uu-
si voittaja. Kisan aloittanut Ju-
hani Mäkinen kellotti pohja-
ajan, joka kesti loppuun saak-

ka. Lähimmäksi pääsi Anni 
Liemola, joka hävisi Mäki-
selle noin puoli sekuntia. Kol-
manneksi laski Waltteri Tie-
nari ennen Jesper Kalliota ja 
Kalle-Matias Marttilaa.

Lumilautailijoiden sarjas-
sa oli tällä kertaa kaksi osan-
ottajaa. Heistä Markus Saa-
rinen oli nopeampi voittaen 
toiseksi tulleen Iiris Suome-
lan noin kymmenellä sekun-
nilla.

Seuraavan kerran Ellivuo-
ressa kisaillaan lauantaina 8. 
tammikuu kello 16.

Pujottelu
1 Mäkinen Juhani  34,59
2 Liemola Anni 35,07
3 Tienari Waltteri 36,73
4 Kallio Jesper 36,87
5 Marttila Kalle-Matias 36,92
6 Aukeala Alisa 37,13
7 Liemola Juuso 37,15
8 Järvelin Atte 37,33
9 Heiskala Tuomas 37,62
10 Tienari Werneri 37,91
11 Keskumäki So! a 37,92
12 Marttila Pia 38,24

13 Järvelin Aki 38,26
14 Iltanen Sami 38,71
15 Tienari Tapio 38,87
16 Järvisalo Eino 39,02
17 Pasuri Elias 39,79
18 Järvelin-Suomela Johanna 40,17
19 Marttila Juho 40,20
20 Aukeala Elmeri 40,57
21 Järvelin Jani 40,70
22 Keskumäki Fanny 40,93
23 Tanner Konsta 40,94
24 Suomela Lauri 41,24
25 Makkonen Jarkko 41,91
26 Siiroinen Aaro 42,61

27 Pennanen Miika 43,12
28 Järvisalo Anna 43,55
29 Suomela Verneri 44,08
30 Iltanen Eero 44,66
31 Seitsamo Sera! ina 46,57
32 Seitsamo Sebastian 48,78
33 Tanner Antti 53,48
34 Liemola Markku DNF
35 Joutsen Jaakko DNF

Lumilauta
1 Saarinen Markus 40,51
2 Suomela Iiris 49,46 

Suomi Slalom -viikkokilpailun tulokset:

Sastamalan Anni Liemola tuuletti tällä kertaa toista 
sijaa Ellivuoren Suomi Slalomin viikkokisassa. Ku-
va: Kimmo Kolehmainen. 

Automyynti
PENTTILÄ
Erhonkatu 9, Sastamala

 p. 0500 447 462
www.penttilanauto.fi

EDULLISET
VAIHTOAUTOT!!!

Osamaksulla jopa ilman käsirahaa. 
Tiedustelut joka päivä aamusta iltaan.

Ford S-Max 2.5 aj.55tkm rek.7:lle -07 25.900
Renault Clio 1.4 16V aj.115tkm -04 5.500
Opel Astra 1.6 5-ov aj.145tkm -03 5.900
Renault Megane 1.9 TD Farmari -03 4.900
Ford Focus 1.8 Turbo Dsl Farmari -01 3.900
VW Polo 1.4 Classic 4-ov -00 2.900
BMW 520 2.0 i Touring hieno -98 5.900
Nissan 200 SX Turbo Intercooler -95 7.900
Chevrolet Scottdale V6 autom. -90 6.900
-rek.7:lle 1-omistaja hieno
TGA Blade 250cc automat -06 2.800
-tieliikennemönkijä rek.2:lle hieno !Alueviesti

Sääkirjaa pitävät saivat har-
vinaislaatuisia merkintöjä 
kirjansa sivuille viime vuon-
na. Vuosi 2010 oli äärimmäi-
syyksien ja ennätysten vuo-
si. Vuosi vaihtui jäätävässä 
pakkasessa, kevät toi muka-
naan helteet jo toukokuus-
sa, kesällä rikottiin lämpöti-
laennätyksiä ja hyytävä pak-
kanen yllätti jälleen jo mar-
raskuussa.

Ilmatieteen laitoksen ti-
lastojen mukaan koko maan 
keskilämpötila oli viime 
vuonna 1,3 astetta, joka on 
0,6 astetta alle pitkäaikai-
sen keskiarvon. Viimeksi 
kylmempää on ollut vuon-
na 1987, jolloin vuoden kes-
kilämpötila oli vain -0,1 as-
tetta. Talvi 2009-2010 oli 
kylmin sitten talven 1986-
1987. Koko maassa talven 
keskilämpötila oli -12 as-
tetta. Talvelle olivat ominai-
sia pitkät pakkasjaksot, jot-
ka kuuluivat paikoin kolmen 
pisimmän joukkoon viimek-
si kuluneen 50 vuoden aika-
na.!Talven alin lämpötila oli 

-41,3 astetta, joka mitattiin 
Kuhmon Kalliojoella helmi-
kuussa. 

Talvi 2010 muistetaan 
myös Etelä-Suomen run-
saista lumimassoista. Vaik-
ka muuten sateiden mää-
rä jäi koko vuoden aikana 
maassa pieneksi, oli lunta 
silti enemmän kuin 40 vuo-
teen. Esimerkiksi Helsingis-

sä talven suurin lumensy-
vyys oli 74 senttiä.   

Huh hellettä
Vuoden 2010 kevät oli keski-
määräistä lämpimämpi. Mer-
kittävintä kevään säässä oli 
toukokuun puolivälissä ollut 
poikkeuksellisen varhainen 
hellejakso. Eniten hellepäi-
viä eli 25 asteen ylityksiä oli 
Kouvolan Utissa, jossa niitä 
oli kahdeksan. Tämä on suu-
rin määrä hellepäiviä, joka 
tietyllä havaintoasemalla on 
havaittu toukokuussa.

Kesän eli kesäkuusta elo-
kuuhun ulottuvan jakson 
keskilämpötila oli 14,9 as-
tetta, mikä on 1,2 astetta yli 
vuosien 1971–2000 keskiar-
von.! Keskilämpötila oli Kes-
ki-Lappia myöden tavan-
omaista korkeampi, ja maan 
kaakkoisosassa poikkeama 
oli lähes kolme astetta. Ter-
minen kesä alkoi Etelä-La-
pissa jopa kuukautta tavan-
omaista aiemmin.!

Erityisen lämmin sääjak-
so oli heinäkuuhun ja elo-
kuun alkupuoliskolle, jol-
loin rikottiin useita läm-
pöennätyksiä. Merkittävin 
ennätyksistä on uusi valta-
kunnallinen lämpöennätys 
37,2 astetta, joka saavutet-
tiin Joensuun lentoasemal-
la Liperissä 29. heinäkuu-
ta. Edellinen ennätys, 35,9 
astetta, mitattiin Turussa 
vuonna 1914.!  Valtakunnal-
lisen lämpöennätyksen li-

säksi saavutettiin myös uu-
si kuukauden keskilämpö-
tilaennätys: heinäkuun kes-
kilämpötila oli Puumalassa 
23,0 astetta. Myös hellepäi-
vien lukumäärässä saavu-
tettiin uusi ennätys: Lahdes-
sa oli heinäkuussa 28 helle-
päivää. Heinäkuun 24. päivä 
ajanjakson oli ainoa, jolloin 
lämpötila ei kohonnut hel-
lelukemiin millään havain-
toasemalla Suomessa. 

Ukkosia ja 
rajuilmoja
Lämpimään säähän liittyi 
myös ukkosia ja rajuilmoja, 
jotka aiheuttivat suuria met-
sätuhoja. Pahimmat rajuil-
mat olivat 29. päivänä riehu-
nut Asta, Veera (4. elokuuta), 
Lahja (7. elokuuta) ja Sylvi (8. 
elokuuta). Näistä Asta aihe-
utti tuhoja Kaakkois-Suo-
mesta Keski-Pohjanmaal-
le ulottuvalla vyöhykkeellä, 
kun taas Veera, Lahja ja Syl-
vi koettelivat pääosin maan 
länsi- ja keskiosaa.

Ukonilmoja oli kulunee-
na vuonna pitkästä aikaa ta-
vanomaista enemmän. Ko-
ko maassa rekisteröitiin 
noin 170! 000 maasalamaa, 
joka on 30! 000 yli pitkäai-
kaisen keskiarvon. Kovim-
mat ukkoset sattuivat elo-
kuun alkuun.!  Raehavain-
toja oli touko-syyskuussa 
ennätysmäärä, ja myös voi-
makkaimmat raesateet sat-
tuivat elokuun alkuun.

Marraskuussa 
kylmeni nopeasti
Merkittävintä syksyn lämpö-
oloissa oli marraskuun puo-
livälissä alkanut harvinaisen 
kylmä sääjakso. Kuukauden 
lopulla saavutettiin muuta-
milla paikkakunnilla paikalli-
sia marraskuun pakkasennä-
tyksiä. Muun muassa Maari-
anhaminassa mitattiin -20 
astetta, kun edellinen mar-
raskuun ennätys, -18,5 astet-
ta, oli peräisin vuodelta 1909."

Marraskuun puolivälis-
sä alkanut kylmä sääjak-
so jatkui myös koko joulu-
kuun ajan. Joulukuu oli ko-
ko maassa tavanomaista 
kylmempi. Merkittävää jou-
lukuussa oli etelärannikon ja 
Kymenlaakson runsaslumi-
suus. Pääkaupunkiseudul-
la lumensyvyys oli ajankoh-
taan nähden jopa poikkeuk-
sellisen suuri, ja Helsingin 
Kaisaniemessä hätyyteltiin 
vuonna 1915 mitattua joulu-
kuun lumensyvyysennätystä 
70 cm, kun lumensyvyys 20. 
joulukuuta oli 67 cm.

Vuosi 2010 oli 
äärimmäisyyksien 
säävuosi

AVOINNA ARK. 9-17, LA 10-14 SU 12-15

Tämä seteli on aitoa rahaa ostaessasi
jonkin seuraavista uusista vm. 2010 va-

rastoautoista; Toyota Corolla (2 kpl), Fiat 
Panda (1 kpl), Fiat Punto (3 kpl) mallin. 

Ei voida yhdistää
muihin tarjouksiin.

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

Suzuki Alto 1,0 GL 5D 
a/c 1t -10 10.990

Fiat Panda Dynamic 
1,2 8V a/c 7
 -10 12.636

Hyundai I20 1,2 
Classic 5d 
3t -10 13.950

Fiat Punto Evo Dyna-
mic 1,4 8v 77hv 5D 
Bens. 3t -10 14.990

Fiat Punto evo Torino 
1,4 8v 77hv 3D Bens. 
20 -10 15.400

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

UUSI CITROËN C4. 

UUSI CITROËN C4 

ALK. 18 991 !

Uudistamme esittelyautomme,
myymme nyt kaikki pois todella edullisesti!!

ENSIESITTELY
La 10-14, Su 12-15

Toyota Prius HSD 5ov 
1t -10 33.390

Suzuki Grand Vitara 
1,9 DDiS 4WD ESP 
DPF 5D MT 
2t -10 34.900

Toyota Rav4 2,0 Val-
vematic 4WD Luxury 
Multidrive S 
1t -10 39.950

Chrysler Grand 
voyager 2,8 CRD A6 
LX 1t -11 58.344

Chrysler Grand 
voyager 3,8 V6 A LX 
20 -11 62480

Toyota Corolla 1,33 
Dual VVT-i Linea Sol 
4ov  1t -10 22.880

Toyota Auris 1,6 
Valvematic Linea S 
5ov  8t -10 23.500

Hyundai I30 Wagon 1,6 
CRDi 85kW Comfort 
4AT 1t -10 23.950

Toyota Verso 1,8 
Valvematic Linea Sol 
3t -10 28.950

Fiat Ducato 2,3 Mul-
tijet 10 m3 (H1L2) pa 
11t -10 29.950

Citroen Ds3 VTi 120 
So Chic 
3t -10 19.950

Fiat Bravo Dynamic 
1,6 MultiJet 105hv Di 
14t -10 19.950

Suzuki Sx4 1,6 VVT 
4WD X-OVER 5D 
1t -10 19.950

Toyota Urban Cruiser 
1,33 Dual VVT-i Terra 
200 -10 19.950

Citroen C4 picasso 
VTi 120 Edition 
9t -10 20.950

Fiat 500 Pop 1,2 8v 
69 hv Bensiini 200  
 -10 15.950

Toyota Yaris 1.33 
Dual VVT-i Stop & 
Start Sol Edition 5d 
200 -10 17.500

Suzuki Swift 1,3 4WD 
X-OVER 5D a/c 100
 -11 17.900

Citroen C3 VTi 95 
Confort 
3t -10 17.950

Hyundai I30 1,6 
Wagon Classic 
23t -10 17.950

Porissa

Porissa

Porissa

Porissa

Porissa

Porissa Porissa Porissa
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     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 5.1.Keskiviikko 5.1.
Lea, Leea

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 6.1.Torstai 6.1.
Loppiainen

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

Perjantai 7.1.Perjantai 7.1.
Aku, Aukusti, August

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 sekä 
7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Tur-

pakäräjät. Numero studioon 0700-94433. 
Lähetykseen soittaneiden kesken arvo-
taan palkinto. 8.40 Pekan pakina. Pekka 
Santonen pakinoi. 9.05-11.00 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 11.30 Lääketieteen uutisia. 
12.05 Keskipäivän sävelet. 13.05 Radio 
Top 20. Paikallisradioiden soitetuimmat 
levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 15.05 
Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja 
paikallisuutiset. 17.00 Muistojen sävelet. 
Studiossa Teuski. Alue- ja paikallisuutiset 
19.30, 21.30 ja 23.30. Musamylly soi läpi 
yön.

Lauantai 8.1.Lauantai 8.1.
Titta, Hilppa

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuharta-
us. 8.30 Tuokio tenaville. 8.40 Mantan lau-
antai. Viikon paras päivä ja Samuli Kinnari. 
9.05 Radio Top 20. 10.05 Mantan lauantai. 
Aamukahvilla Regina Salkovic. 11.05 Vii-
kon varrelta. 12.05 Mantan lauantai. 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 9.1.Sunnuntai 9.1.
Veikko, Veli, Veijo, Veikka

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 10.1.Maanantai 10.1.
Nyyrikki

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

15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 
Illasta aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen 
uutisia. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 
21.30 ja 23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 
20.00 ja 2.00. Listakiikari 22.00. Musamyl-
ly soi läpi yön.

Tiistai 11.1.Tiistai 11.1.
Kari, Karri

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 12.1.Keskiviikko 12.1.
Toini

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 7.1.

Palkinnon lahjoittaa: 

2 HENGEN LIPPUPAKETTI

Bio Sastamala

 ! Kiitokset ja kutsut  ! Koulut ja kurssit

 ! Huutokaupat

 ! Työtarjouksia ! Myydään  ! Kokoukset

Humppilan Työväentalolla 
Rinnekuja 6, su 9.1. klo 12.00

Myydään mm. Weider Pro
4500 kuntokeskus
– ja paljon muuta –

Maksu käteinen.
TERVETULOA!

Puh. 0400-920 438

Vasarat paukkuu

Vammalan Taksit Oy:n
ylimääräinen

YHTIÖKOKOUS
pidetään Kuppilassa, Puistokatu 

28 18.1.2011 klo 18.00. 
Päätetään maaseutuautojen 

uuteen järjestelmään 
liittymiseen kuuluvista asioista.

Hallitus 

Terve-
tuloa! VAMMALAN

AUTOKOULU OY
!"#$%%&"$'! ()*+,-./,)&$0&121324252

66678/99/:/;/),-.-):)7<*

AUTOKOULUKURSSIMME
alkavat ma 10.1. ja ma 7.2. klo 17.00

Myyntivoimaa - valmennus yrittäji l le
ja yrittäjän oppisopimus info-ti laisuus
Aika: ti 11.1.2011 klo 13.00
Paikka: Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto,
Vammalan ammattikoulu, pikkuauditorio (Ratakatu 36, toinen kerros)
Info-tilaisuuden ohjelma:
• Kahvitus
• Yrittäjän oppisopimus

- Erinomainen tapa kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti
• Myyntivoimaa-valmennus

- Konkreettinen keino löytää välineet myynti- ja 
  markkinointitoiminnan kehittämiseen yrittäjänä

Lisätietoja:
Jari Moisio 040 566 0132
jari.moisio@salespeople.fi
Kimmo Rintala 040 480 6658
kimmo.rintala@sasky.fi

!"##$%!&"%'()"&*"%
+(,

'&"%-().&"%,/$)+00
12134567889:836;;6<
7<,=>=,>?@,ABC@

!""#$%%&'()*("+"","-$"*"$'
*..%"*#.%%&'
/0)-)-.1/0"*#.2
30"40#.%%&'#)0##0"*..'
'5)##.'6)0##.'7899:

!"#$$%&'()**+)(),&-"))%&.+$$+/0
1+223&-+(*")()&4"&5"%#+&6+78(#9

Mantan 
lauantaissa 
aamukahvilla 
Regina Salkovic
Vuoden ensimmäinen aa-
mukahvivieras Mantan 
lauantaissa on Regina 
Salkovic 8. tammikuu-
ta kello 10.05. Salkovic 
työskentelee Pirkanmaan 
ELY-keskuksessa palve-
luverkoston päällikkönä 
ja Sastamalan TE-toimis-
ton johtajana. Sastamalan 
Vammalassa asuva Salko-
vic harrastaa käsitöitä ja 
kesämökin remontoimis-
ta. Tuttuun tapaan aa-
mukahvivieraan kanssa 
kuunnellaan hänelle tär-

keitä levyjä, joista keskus-
tellaan myös.

Aamukahviv ieraa l -
le voi esittää ennakkoon 
kysymyksiä Mantan lau-
antain kotisivuilla osoit-
teessa www.mantan-
lauantai.com. Lähetyk-
sen aikana viestit studi-
oon kulkevat kotisivujen 
shoutboksilla.

Mantan lauantai - Vii-
kon paras päivä ja Samuli 
Kinnari 8.1. kello 8.40 al-
kaen. Katso Radio Man-
tan ohjelmatiedot.

Mantan lauantain vuoden ensimmäinen aa-
mukahvivieras on Regina Salkovic. Kuva: 
Jaakko Pirttikoski.

Kanteenmaan Mattopesula 
on lopettanut toimintansa.

Kiitämme asiakkaitamme kuluneista 18 vuodesta,
ja toivotamme hyvää alkanutta vuotta 2011.

Jaakko Hannula, Sirkka Hannula

Nissan Almera 1.6 Si -98
Kats. ruosteeton, hyväkunt., 
siisti. Hp. 1300,-, vaihdossa

huomioidaan toimivat 
peräkärryt. P. 0400 485 631

Joulukuu oli 
harvinaisen kylmä
Maan etelä- ja keskiosas-
sa kulunut joulukuu oli kol-
manneksi kylmin joulukuu 
viimeisen 50 vuoden aika-
na. Koko maassa joulukuu 
oli tavanomaista kylmempi, 
mutta maan etelä- ja keski-
osassa jopa harvinaisen kyl-
mä. Ilmatieteen laitos ker-
too, että kylmempi joulu-
kuu on koettu vain vuosi-
na 1967 ja 1978.!Kuukauden 
alin lämpötila oli -36,2 as-
tetta, ja se mitattiin Utsjoen 
Kevojärvellä 19. päivä jou-
lukuuta. Suurimmassa osas-
sa maata lämpötila pysytteli 
koko kuukauden ajan pakka-
sen puolella.

Joulukuun keskilämpötila 
vaihteli etelä- ja lounaisran-

nikon sekä Ahvenanmaan 
runsaasta -6 asteesta maan 
itä- ja pohjoisosan noin -15 
asteeseen.

Harviainen 
lumitilanne
Kylmyyden ohella huomat-
tava piirre joulukuun sääs-
sä oli etelärannikon ja Ky-
menlaakson suuri lumimää-
rä. Nämä alueet olivat suu-
ren osan kuukautta Suomen 
lumisimpia alueita.

Pääkaupunkiseudulla lu-
mitilanne oli vuodenaikaan 
nähden poikkeuksellinen. Il-
matieteen laitoksen Helsin-
gin Kaisaniemen havainto-
asemalla hätyyteltiin jopa 

vuonna 1915 mitattua joulu-
kuun lumensyvyysennätystä, 
70 cm, kun siellä 20. päivä-
nä mitattiin lumensyvyydek-
si 67 cm. Samana päivänä mi-
tattiin Helsingin Kumpulassa 
lumensyvyydeksi 68 cm, joka 
oli kuluneen joulukuun aika-
na suurin Suomessa mitattu 
lumensyvyys. Syynä eteläran-
nikon lumisuuteen on kylmä 
säätyyppi, joka tuo kaiken 
sateen etelässäkin lumena. 
Myös avoin meri lisää satei-
suutta rannikon tuntumassa.

Kuukauden päättyes-
sä lunta oli suuressa osassa 
maan etelä- ja itäosaa sekä 
Keski- ja Pohjois-Lapissa yli 
30 cm, muualla yleensä 20–
30 cm.

Henkilöautokauppa 
ylitti ennusteen

SuomiTV siirtyy 
A-kanavanippuun 
antenniverkossa

 !Alueviesti

SuomiTV siirtyy A-ka-
navanippuun antenni-
tv-verkossa maanantaina 
10. tammikuuta. Siirron 
myötä SuomiTV:n!  nä-
kyvyysalue laajenee koko 
valtakunnan alueelle. 

Kanavanippumuutok-
sen jälkeen antennita-
louksissa on tehtävä di-
gi-tv-vastaanottimissa 

kanavahaku uudelleen, 
muutoin kanava saattaa 
lakata näkymästä. Muu-
toksen taustalla ovat tele-
vision uudet ohjelmisto-
luvat, joista valtioneuvos-
to päätti syksyllä.

Kanavanippumuutos 
saattaa aiheuttaa A-kana-
vanipun eli Ylen tv-lähe-
tyksissä lyhyitä alueelli-
sia katkoksia maanantai-
na kello 4.00-12.00.

Vuoden 2010 henkilö-
autokauppa ylitti en-
nusteen ja kauppa kas-
voi lähes neljänneksen. 
Viime vuoden aikana 
maassamme rekisteröi-
tiin 111 968 uutta hen-
kilöautoa kun viralli-
nen autoalan ennus-

teryhmän ennuste oli 
110 000.  

Kasvua edelliseen vuo-
teen verrattuna on 23,6 
prosenttia. Joulukuussa 
henkilöautoja rekisteröi-
tiin 6 184 kappaletta, jossa 
muutosta edelliseen vuo-
teen on 49,9 prosenttia.
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Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

VAMMALA Sepänkatu 12  (Hopun alue)
p. 03-513 0210 Av. ma-pe 9-17, la 9-13

www.sydankaluste.fi

Asianajajat

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet
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Puh. 03-511 2288

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

Palvelemme ma–pe 9–17, kk:n viimeinen la 9–13
ja aina kun ovi on auki, OLET TERVETULLUT

Kotimainen, 
paikallinen

K

Katsastus Sastamala Oy 
Harjukatu 3, 38200 Sastamala

P h (03) 511 9050

Palvelemme ma–pe 9–17, kk:n viimeinen la 9–13
ja aina kun ovi on auki, OLET TERVETULLUT

TERVETULOA KATSASTUKSEEN 
TÄYDEN PALVELUN 

KATSASTUSASEMALLE

Palvelevat ammattilaiset
löydät Alueviestin

palveluhakemistosta

Hoitopalvelut

Hierontapalvelut

Hammasteknikot

MINNA KIURU
Intialainen päähieronta

Quantum Touch
Reiki

Klassinen hieronta
044-3641 797

www.taidekuu.fi

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Autovuokraamot

Lääkäripalvelut

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

Yleislääkäri, lääket.lis.
myös papa-näytteet, luomen-

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

Pitopalvelut

Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri
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Suomen
Lääkäriliiton

jäsen

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

Kuljetuspalvelut

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

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

Rakennuspalvelut

LKM perinnehoito
Myllymaa

Perinnehieronta / 
jäsenkorjaus

TIINA & ASKO

044-291 6597
Vammala

Valitse juhlapaikaksesi
Vehmaan Tila
www.vehmaantila.fi

Puh. 03-5112775

hlhlhhl

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

Parturi-
kampaamot

Parturi-kampaamo

SAXXET
Marttilankatu 8,Tohtorinmäki,
Vammala. Ilman ajanvarausta.

Av. ma-pe 9-17

Rakennustyö J. KukkulaRakennustyö J. Kukkula
jarkko.kukkula@kopteri.net

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Palveluhakemistossa 
ilmoitat edullisesti
Nyt myös värillisenä!

Mustavalko: 0,39 e/pmm

Neliväri: 0,49 e/pmm
(Alv 0%)



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Silmälääkäripalvelut

Silmälääkäripalvelut Työtarjouksia

Työtarjouksia

Työtarjouksia

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

AMMATTITAIDOLLA

SILMÄLÄÄKÄRI

SOITA JA KYSY AIKAA.

PALVELEE SINUA  LIIKKEESSÄMME.

Puistokatu 15, puh. 03 511 5442.
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13.
www.specsavers.fi

SPECSAVERS SASTAMALA:

Siivous- ja kotipalvelut

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

Alueviestin
ilmoitusmyynti
010 229 0400

Ruosteenestoa

Kunnioitetut sotaveteraanit, 
hyvä itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelusväki,

Toivotan aluksi kaikille 
erittäin hyvää itsenäisyyspäi-
vää, jota Suomi, rakas isän-
maamme viettää nyt yhde-
sättäkymmenettä kolmatta 
kertaa. Vaikka Suomen itse-
näisyyden aika on vain pa-
rin-kolmen sukupolven mit-
tainen, voidaan eittämättä sa-
noa maallamme olevan kan-
sakuntana pitkä ja perinteikäs 
historia niin Ruotsin vallan 
aikana kuin yli sata vuotta 
kestäneen Venäjän vallankin 
aikana, aikana, jolloin Suo-
men kansallinen identiteet-
ti todella syttyi ja johti sitten 
Venäjän vallankumousten ja 
hallinnollisen sekasorron ai-
kana itsenäisyysjulistukseen 
Suomen eduskunnassa. Täs-
tä rohkeasta taktikoinnista 
saamme kiittää silloisia vii-
saita valtiopäivämiehiä, jot-
ka P-E Svinhufvudin johdol-
la 25.11.1917 perustivat ns. it-
senäisyyssenaatin, joka sitten 
4.12. antoi eduskunnalle esi-
tyksen itsenäisyysjulistukses-
ta. 6.12.1917 eduskunta, to-
sin äänestyksen jälkeen ju-
listi Suomen itsenäiseksi val-
tioksi. Huomattavaa on, että 
Venäjä tunnusti Suomen itse-
näisyyden jo 31.12.1917. Suo-
mi siis päätti itse omasta itse-
näisyydestään, sitä sille ei ku-
kaan tarjonnut. Näin toteutui 
siis 1800-luvun erään tunne-
tun fennomaanin Aadof Ii-
var Arwidssonin lausuma: 

”Ruotsalaisia emme enää ole, 
venäläisiksi emme tahdo tul-
la, olkaamme siis suomalaisia” 

En lähde tässä nyt kertaa-
maan itsenäisyytemme alku-
vuosikymmenien tapahtumia, 
totean vain, että kalliilla verel-

lä itsenäisyytemme tuli uudel-
leen lunastettua niin kansa-
laissodassa kuin sitten talvi- ja 
jatkosodassa. Talvisodan hen-
gestä on tullut maailmanlaa-
juinen käsite, voima, joka on 
kantanut maamme sodan jäl-
keiseen kukoistukseen yh-
deksi maailman parhaimmis-
ta maista asua ja elää. Suomi-
han on tänä vuonna rankattu 
erään kansainvälisen vertai-
lun perusteella mailman yk-
kösmaaksi.

Teitä, sotiemme veteraane-
ja on tänään Suomessa elossa 
vielä yli 50000, keski-iän ol-
lessa 88 vuotta. Sastamalassa 
teitä on tietojeni mukaan n. 
250, joista miehiä 190 ja nai-
sia 60. Nyky-Sastamalassa ve-
teraaniyhdistyksiä on kaikki-
aan 5, joiden jäsenistä Sasta-
malan Sotaveraanit, entinen 
Vammalan seudun sotavete-
raanit käsittää yli puolet.

Viimeisen Sastamalan so-
taveteraanien jäsenviestin 
mukaan tunnuksen omaavia 
veteraaneja heidän yhdistyk-
sessään on 175, jäseniä kai-
kenkaikkiaan n. 800.

Keskustelin muutama päi-
vä sitten veteraaniyhdistyk-
sen kunniapuheenjohtajan 
Lauri Kosken kanssa veteraa-
nien tilanteesta yleisesti ot-
taen. Ilokseni hän kertoi sen 
olevan hyvällä tolalla.

Yli puolet veteraaneista 
asuu kotona ja noin kolman-
nes on laitoshoidossa. Erityi-
sesti Lauri Koski korosti kau-
pungin ja seurakunnan kans-
sa toimivaa hyvää yhteistyötä.

Veteraaneilla on todella 
paljon tapahtumia, sen voi 
todeta neljä kertaa vuodes-
sa ilmestyvästä jäsenlehdes-
tä sekä heidän kotisivuiltaan 
internetissä. Tosi paljon ret-

kiä, kirkkopyhiä ja muisto-
päivätapahtumia ynnä muu-
ta. Tämä pitää veteraanien 
mielen ja yhteenkuuuluvai-
suudentunteen korkealla. Ve-
teraanit ovat Kosken mukaan 
hiljaista ja tyytyväistä poruk-
kaa, eivät valita, vaikka kaikil-
la taloudellinen tilanne ei pa-
rasta luokkaa olisikaan. Ku-
kaan ei kuitenkaan ole hädän 
tarpeessa, apua annetaan tar-
vitsijalle. Myöskin sosiaali-
neuvoja käy kaksi kertaa vuo-
dessa jokaisen veteraanin ty-
könä, hyvä näin.

Tosiasia kuitenkin on, et-
tä viimeinen iltahuuto lähes-
tyy niin veteraaneja kuin mei-
tä kaikkia muitakin aikoi-
naan ja siksi erityinen kiitos 
vielä tänään Suomen kansal-
lisena itsenäisyyspäivänä on 
paikallaan. Vietitte parhaim-
man nuoruutenne rintamal-
la henkenne alttiiksi antaen, 
mutta taistelunne ei ollut tur-
ha. Kalleimmat uhrit, rinta-
matoverinne, henkensä isän-
maan puolesta menettäneet 
lepäävät edessämme sanka-
rihaudassa. Muistakaamme 
ja kunnioittakaamme heitä ja 
heidän omaisiaan nyt hetken 
hiljaisella rukouksella.

Kun ehkä viimeisen kerran 
ainakin nykyisen luottamus-
tehtäni, kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajan ominaisuudessa 
saan tältä arvokkaalta paikal-
ta puhua, jatkan vielä muu-
tamilla ajatuksilla nykysuo-
mesta, ajatuksilla, jotka sopi-
nevat näin itsenäisyyspäivän 
teemaan. 

Ulkoministeri Alexander 
Stubb asetti syksyllä 2008 
Nokian entisen pääjohta-
jan Jorma Ollilan johtama-
na ns. maabrändivaltuuskun-
nan. Sen tehtäväksi annettiin 

määritellä keskeiset Suomen 
kilpailukykytekijät globaalis-
sa kansainvälisessä kanssa-
käymisessä. Valtuuskunnan 
raportti julkaistiin hiljan tänä 
syksynä. Olen mielenkiinnol-
la lukenut aiheesta useita laa-
jojakin artikkeleita, joita eri 
julkaisut ovat nyt sanoisinko 
pullollaan. 

Raportissa keskeisiksi teki-
jöiksi nousi yli muiden, kol-
me Suomen vahvuutta verrat-
tuna muuhun maailmaan: 

Ensimmäiset kaksi niis-
tä erottuivat Ollilan mukaan 
melko helposti. Ne ovat luon-
to ja koulutus. Suomen kau-
nis ja monista muista maa-
pallon kolkista poikkeava 
luonto oli maabrändivaltuus-
kunnan mukaaan tekijä, jo-
ta ei voi sivuuttaa, kun Suo-
mea markkinoidaan. Toisena 
tulee koulutus, jonka merki-
tys Suomen kaltaiselle maal-
le on ensiarvoisen suuri, maa-
na, jolla ei ole tärkeitä ja ar-
vokkaita luononvaroja. Met-
sän varassakaan emme ole 
enää pitkään aikaan pärjän-
neet. Tavallisen suomalaisen 
keskimäärin korkea koulutus, 
ahkeralla opiskelulla hankittu 
ammattitaito, korkeatasoinen 
yliopisto-osaaminen yhä use-
ammilla tieteen, tekniikan ja 
kaupan aloilla yhdessä mei-
dän korkeatasoisen kansal-
lisen ja, omaperäisen, välil-
lä omintakeisenkin suoma-
laisen kulttuurin kanssa, ovat 
kaikki tekijöitä, joilla Suomi 
on noussut kansojen eliittiin.

Mutta sitten se kolmas 
brändi: Tämän löytäminen ja 
syntyminen tässä 23 jäsenises-
sä valtuuskunnassa tuottikin 
päänvaivaa. Mainittakoon, et-
tä valtuuskuntaan kuului mm. 
meillekin tutuksi tullut Pyhän 

Olavin kirkon maalari Osmo 
Rauhala. Lopputulos on kui-
tenkin mielestäni oikeaan osu-
nut ja hienosti oivallettu brän-
ditekijä Suomen kansallisessa 
kilpailukyvyssä. Se on nimit-
täin brändi, joka juontaa juu-
rensa juuri talvisodan henges-
tä, vaikka valtuuskunta ei Ol-
lilan mukaan enää kuulemma 
nykynuorisolle tarjoa tätä kä-
sitettä ikään kuin kumpujen 
yöstä uudelleen nostettuna. 
Tämän maabränditekijän ni-
mi on yksinkertaisesti: ”Toi-
mivuus”. Mitä se tarkoittaa. Se 
on suomalaisten pragmaatti-
nen tapa hoitaa hommat. Tar-
kastin Wikisanakirjasta, mitä 
tarkoittaa pragmaattinen. Se 
on ”käytännönläheisesti asi-
oihin suhtautuva” Jorma Ol-
lilaa lainaten: ”Kun maailmal-
la tapaa ihmisiä, jotka ovat te-
kemisissä Suomen kanssa, he 
sanovat ensimmäisenä, että 
täällä homma toimii. Meillä 
on vahva julkinen sektori, jo-
ka nauttii arvostusta, koska 
asiat on saatu sitä kautta toi-
mimaan. Monessa muussa 
maassa julkinen sektori on on-
gelmien lähde. Jos jakaa maa-
ilman enemmän ja vähem-
män luottamusta omaaviin 
maihin, meidän kultuurimme 
nojaa luottamukseen. Me em-
me tarvitse juristia joka pai-
kassa.” Näin sanoo Jorma Ol-
lila ja puhuu puhuu varmasti 
kokemuksesta.

Toimivuus on käsittääkse-
ni meidän nyky-yhteiskun-
nassamme piirre, johon Suo-
men historiassa liittyvät edel-
lä mainittu talvisodan henki 
ja sen mukanaan tuoma kon-
sensus, joka on viime sodas-
ta saakka kantanut ja siivit-
tänyt yhteiskuntamme nou-
suun, ensin sodan jälkeisen 

ajan jälleenrakentamiseen ja 
sitten tähän kansalliseen hy-
vinvointiin ja eturivin kilpai-
luasemaan maailmantalouk-
sien joukossa. 

Kun nyt ajattelee näin it-
senäisyyspäivänä tätä suo-
men sodanjälkeistä nousua 
tähän päivään, täytyy todeta, 
että on hyvin pradoksaalis-
ta, että, kun me nyt olemme 
vuosikymmeniä yksin taistel-
leet, työtä tehneet ja ahkeroi-
neet, saaneet oman maamme 
talouden vaikeuksien kautta 
kuntoon, tuleekin sitten mei-
dän vuoromme auttaa mui-
ta. Tässä tilanteessa, jossa 
valtiot, varsinkin Euroopan 
Unionissa ovat pitkälle sidot-
tuja ja riippuvaisia toisistaan, 
vaatii meiltä yksityisiltä kan-
salaisilta tosi paljon ymmär-
rystä hallituksemmeja edus-
kuntamme tuoreet päätökset 
muiden valtioiden tukemises-
ta todella huomattavilla sum-
milla, sadoilla miljoonilla eu-
roilla.. Jos se kuitenkin on 
tae meidän työpaikoillemme 
ja hyvinvoinnillemme tästä 
eteenkin päin, emmekö sitä 
sitten hyväksy. Aika näyttää, 
miten pojan käy ja se näkee, 
joka elää, sanotaan.

Mikä on sitten raportissa 
sivuttu kirkon ja seurakun-
tien asema ja tehtävä yhteis-
kunnassamme, noin kansain-
välisesti ajatellen. Sitä pohti ja 
kommentoi viime viikon Ko-
timaa lehti. Yli 300-sivuises-
sa Suomen maabrändikuvas-
sa uskonnoilla on Kotimaan 
pääkirjoituksen mukaan sil-
miinpistävän pieni rooli. Leh-
den tekstiä lainaten: ”On vai-
kea ymmärtää, mitä palvelee 
se, että raportti brändää Suo-
men korostuneen uskonto-
neutraaliksi. Kirkolla ei sen 
mukaan ole Suomessa mi-
tään roolia, eikä kristinuskol-
la merkitystä suomalaisten 
arvojen luojana”. Tätä lukies-
sani tuli mieleen, oliko talvi-
sodassa miehillämme ja nai-
sillamme Jumala mukanaan 
ja jopa puolellaan, pyysivät-
kö poikamme apua Jumalal-
ta, rukoilivatko kotijoukot 
poikiemme puolesta. Onko-
han niin, että tämän päivän 

globaali maailmantalous ja 
sen johtajat, maiden hallituk-
set etunenässä haluavat tie-
toisesti sivuuttaa kirkon ja 
uskonnot, tai sitten uskon-
to jätetään vain yksilön hen-
kilökohtaiseksi asiaksi, jol-
la ei laajemmin ole merkitys-
tä kansallisia ja kansainväli-
siä asioita ratkottaessa. Sopii 
kysyä, etteikö esim. Kirkon 
Ulkomaanavulla ole valtavan 
iso tehtävä ja työsarka maa-
ilmanrauhan rakentamisessa 
ja avun jakamisessa ympäri 
maailmaa. Eikö tällainen toi-
minta monien muiden lähe-
tys- ja avustusjärjestöjemme 
ohella kelpaa vientituotteek-
si maailmalle. Näin siis Koti-
maa lehti viime viikolla.

Me täällä Sastamalassa 
kuitenkin elämme omaa elä-
määmme, pidämme kymme-
nen kirkon ovia auki ja toi-
vomme, että niistä virtaa si-
sään Jumalan sanan kuuli-
joita tänään ja huomenna. 
Kirkon tehtävä on yksi ja sa-
ma, joka ei tässä maailmas-
sa eikä globaalissa taloudes-
sakaan muutu: Saarnata Ju-
malan sanaa niin, että ihmi-
set pelastuisivat hengelliseen 
itsenäisyyteen ja ikuisuuteen 
Jeesuksen, Kristuksen kal-
liin veren ja ristinkuoleman 
kautta. Kuoleman, josta tu-
li meille elämä. Toivotan lo-
puksi kaikille hyvää adventin 
aikaa ja viettäkää riemuiten 
Jouluna Jeesuksen syntymän 
n. 2010-vuotisjuhlaa.

Rukoilemme lopuksi virsi-
runoilijanja kansalliskirjaili-
mamme Elias Lönnrotin sa-
noin v:lta 1871:

Oi Herra kaikkivaltias, 
maailman olet luonut
Ja meille isä laupias, 
niin paljon hyvää suonut.
Tahtosi auta täyttämään, lah-
jasi kalliit käyttämään,
vastuullisesti aina.
Aikaamme auta muistamaan, 
se kulkee joutuisasti,
ja tehtävämme hoitamaan, 
viisaasti ahkerasti.
Karkota meistä velttous, luo 
meihin uusi innostus,
kaikissa toimissamme.

Yleisön pyynnöstä

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Pertti Järvisen itsenäisyyspäivän puhe 
sankarivainajien haudalla



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 15.–18.12.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 17.12.Perjantai 17.12.Keskiviikko 15.12.Keskiviikko 15.12.

Lauantai 18.12.Lauantai 18.12.Torstai 16.12.Torstai 16.12.

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 5.–8.1.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Perjantai 7.1.Perjantai 7.1.Keskiviikko 5.1.Keskiviikko 5.1.

Lauantai 8.1.Lauantai 8.1.Torstai 6.1.Torstai 6.1.

08.00 Tv-uutiset
08.05 Syöpäosaston nuoret 
 taistelijat
09.00 Tv-uutiset
09.05 Eläinmaailman arvoituksia
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.20 Tosi tarina: Luonnon 
 kanssa tilit tasan
10.50 Kainuulaisia
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Suomalainen kirjailija.: 
 Jari Tervo
13.00 Mun Lappi
13.30 Ihmiskunnan aarteita
13.45 Helsinki, ikuisesti
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
16.00 Avara luonto
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäriasema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Sukupuu
19.00 Suuri kiertokulku-sarjan 
 kuvauksissa
19.10 Sydämen asialla
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Tuomas Enbuske - 
 Sivistyksen käsikirja
21.30 Strada
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Kotikatsomo: Käsky (K15)

06.50 PIKKU KAKKONEN
07.53 Muumilaakson tarinoita
08.17 Vekarat!
08.40 GALAXI
08.41 Late lammas
08.48 Ystäväni Anna
09.32 Lumottu puu: Valtikka
10.00 Haaste
10.15 UP: Emmi Ensemble - 
 Kuumottaa
10.20 Pieni talo preerialla
11.10 Toipuminen
12.40 Kyllä isä osaa
13.10 Derrick
14.10 Pikaluistelun EM
14.40 Luontokuvaaja vaarassa
15.05 Jumppa : Muokkaus
15.35 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
16.05 Isä Matteon tutkimuksia
17.00 Martta puhuu
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Pikaluistelun EM
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 Lomalla (K15)
23.30 Raja - the Border (K15)
00.15 Rob Roy (K15)
02.29 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

06.00 Se Oikea
06.30 Televisa
07.00 Aamusää
08.20 Ystävien kylä
08.35 Palomies Sami
08.45 Pieni merenneito
09.10 Mestarietsivä Lurppa
09.35 Madagascarin pingviinit
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 - 10.50 Tunteita ja 
 tuoksuja
10.55 Televisa
11.10 Ostoskanava
12.10 Melko kallista
12.40 Suurin pudottaja
13.35 Bill Engvall Show
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ennätystehdas
14.40 Pohjanmeri
15.35 Sukujuuria etsimässä
16.35 Televisa
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 Ennätystehdas
20.00 Vedetään hatusta
21.00 Kallista kipua
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Rocky Balboa
00.35 Life
01.35 Televisa
02.00 - 06.00 Se Oikea

07.00 Stuart Little
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
07.55 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.05 Taustapeliä
08.30 Tuho-osasto
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauvan tarina
10.00 Tyylimatkalla
10.30 Asuntotarjous päivässä
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Hyvä kokki, Paha kokki
15.00 Amyn lailla
16.00 Lemmikkieläinten ABC
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Wipeout UK
20.00 Meidän isä on parempi 
 kuin teidän isä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Linnunradan 
 käsikirja liftareille
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 NCIS Los Angeles (K13)
00.25 Elokuva: Domino (K15)
02.45 Tuho-osasto
03.15 Ostosruutu
03.30 - 07.30 Älypää-TV

08.05 Syöpäosaston nuoret 
 taistelijat
09.00 Tv-uutiset
09.05 Merikotkan saalismatkat
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.20 Se päivä muutti Suomen:
  Charme Asserdal
10.50 Suuri kiertokulku-sarjan 
 kuvauksissa
11.00 Tv-uutiset
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Suomalainen kirjailija: 
 Outi Nyytäjä
13.00 Lintujen elämää
14.00 Pornprinsessa
14.30 Panorama: Lääkkeestä 
 sydäntauti?
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
16.00 Avara luonto: Suuri 
 kiertokulku
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäriasema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Sukupuu
19.00 Kuka löysi pohjoisnavan?
19.55 Vielä virtaa
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli
21.05 Kissanaisen kiertue
21.55 Ulkolinja: Euron 
 totuuden hetki
22.45 Tv-uutiset
22.50 Clarence Streetin 
 lääkäriasema

06.50 PIKKU KAKKONEN
08.02 Muumilaakson tarinoita
08.25 GALAXI
08.27 Poinzi
08.40 Lulu ja lehmä
08.47 Koirakuumetta
09.13 Maailman sadut
09.27 Napero ja avaruussirkus
09.51 Nuttu kuulle
10.00 Haaste
10.15 Emmi Ensemble - Kuumottaa
10.20 Pieni talo preerialla
11.10 Matkapassi
12.03 Matkalla maailmalla
12.10 Lintukamerat
12.35 Emmi Ensemble - Kuumottaa
12.40 Ajankohtainen kakkonen 
 Special: Räjäytetty elämä
13.30 Lumikki ja 7 jätkää
14.40 Uusi päivä
15.10 Hiihdon mc: Tour de Ski
17.00 Anniina Ballerina
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Inhimillinen tekijä
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Suomi express
20.00 Uusi päivä
20.30 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
21.00 Taivaan tulet (K11)
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: Rikollinen mieli
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Mikko Niskanen - ohjaaja
 matkalla ihmiseksi
23.50 Ensiapuosasto (K13)

07.00 Aamusää
08.20 Ystävien kylä
08.35 Palomies Sami
08.45 Pieni merenneito
09.10 Mestarietsivä Lurppa
09.35 Madagascarin pingviinit
10.00 Kaikkea sitä näkee
10.05 - 10.50 Tunteita ja 
 tuoksuja
10.55 Televisa
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Hännänheiluttajat
13.40 Kaikki haluavat tyyliä
14.10 Ennätystehdas
14.40 Tuntemattomat
15.35 Pientä pintaremonttia
16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Kaikkea sitä näkee
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Ennätystehdas
20.00 Mäkihypyn maailman-
 cup: Bischofshofen
21.00 C.S.I.
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Fringe - rajamailla
23.35 Pohjanmeri
00.35 Kovan onnen kundi

06.00 Älypää-TV
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauvan tarina
10.00 Tyylimatkalla
10.30 Asuntotarjous päivässä
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Hyvä kokki, Paha kokki
15.00 Amyn lailla
16.00 Lemmikkieläinten ABC
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Arvostele mun illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Hurja remontti
20.57 Keno
21.00 NCIS Los Angeles (K13)
22.00 Kylmäverisesti sinun 
 (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Asema 62 (K15)
00.40 Oikeuden edessä
01.40 Ostosruutu
01.55 - 06.00 Älypää-TV

08.00 Lemmen viemää
08.55 - 09.55 Capri
09.50 SubPlay

11.00 2-4-6-8 Numeropeli
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Kardashianit Miamissa
15.00 Televisa
15.30 E! Spesiaalit
16.00 City
16.30 Marienhof
17.00 Capri

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 (K15)

22.00 Vispilänkauppaa
23.00 C.S.I. Miami
00.00 Makujen maailma
00.30 Cops With Cameras
01.30 Life on Mars
02.30 Num3rot
03.25 Num3rot
04.20 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 - 09.55 Capri

09.50 SubPlay
11.00 2-4-6-8 Numeropeli
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Kardashianit Miamissa
15.00 Televisa
15.30 E! Spesiaalit
16.00 City
16.30 Marienhof

17.00 Capri
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 Gossip Girl
00.00 Gossip Girl
00.50 Lainvalvojat
01.20 Chuck
02.10 Riivatut talot
03.10 - 06.00 SubChat

04.00 Teematieto
15.45 Reilua peliä näyttämöllä
16.40 - 18.00 TV-arkiston 
 Lasten klassikot

16.40 Koko kaupungin Vinski
17.19 Vinski ja Vinsentti
18.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa
19.05 Se on barokkia!
20.05 Viipurin taidemuseon 
 tarina

21.00 Kino: Hotelli Firenzessä
22.55 Rock-Suomi : Valloittajat
23.50 Operaatio “Elokuvan-
 tekijä”
01.20 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
09.30 Pilvenpiirtäjiä ja maa
 merkkejä
10.00 - 16.47 Lahjapaketti: 

 Jazzia Pohjoisesta
10.00 Jazzia Pohjoisesta
10.58 Jazzia Pohjoisesta
11.55 Jazzia Pohjoisesta
12.54 Jazzia Pohjoisesta
13.52 Jazzia Pohjoisesta
14.50 Jazzia Pohjoisesta

15.49 Jazzia Pohjoisesta
16.48 Mestarin siveltimestä
17.00 Tiededokumentti: 
 Pratchett ja Alzheimer
18.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa
19.00 Lapset puhuvat

19.05 Mona Lisan kirous
20.00 Ranskalainen kylä
20.55 Lapset puhuvat
21.00 Suuri taidekupla
22.00 Kadonnut prinssi
23.30 Kino: Älä katso taaksesi
01.10 - 04.00 Teematieto

08.00 Tv-uutiset
08.05 Syöpäosaston nuoret 
 taistelijat
09.00 Tv-uutiset
09.05 Mercy Peakin lääkäriasema
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus: 
 Piispanvihkimys ja messu
11.40 Eläinten elämää maalla 
 ja merellä
11.50 Ensyklopedia
12.00 Suomalainen kirjailija: 
 Aila Meriluoto
13.00 Se päivä muutti Suomen:
 Charme Asserdal
13.35 Tango Finlandia
13.45 Yhden tähden hotelli
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 Coronation Street
15.55 Paljain jaloin. Ella Eronen
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäri-
 asema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.15 Ihmiskunnan aarteita
18.30 Sukupuu
19.00 Vanha suola janottaa
19.30 Koskikaran elämän-
 virrassa
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 Itse asiassa kuultuna: 
 Eero Huovinen
21.55 Monk
22.35 Minä, sinä ja kaikki muut 
  (K15)
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 PIKKU KAKKONEN
07.59 Muumilaakson tarinoita
08.22 GALAXI
08.23 Karvinen
08.36 Mimun maailma
08.48 Koirakuumetta
09.14 Astonin kivet
09.20 Pingu hääjuhlassa
09.49 Jääkuningas Ahti ja 
 sovinnon miekka
10.00 We Will Rock!
10.15 Emmi Ensemble - Kuumottaa
10.20 Pieni talo preerialla
11.10 Lapset laulavat lapsille
12.25 Hiihdon mc: Tour de Ski
14.25 Kolmen kopla
14.55 Hiihdon mc: Tour de Ski
15.55 Nolojen tilanteiden mies
16.20 Akuutti
17.00 Dinojuna
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Seitsemäs taivas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Suomen Urheilugaala: 
 Yleisöäänestys
19.20 Hyötyhiki: Kihveli soikoon!
20.00 Siska
21.00 Ampumahiihdon mc: 
 Naisten viesti
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 UIT: JuuTupen rapinat
23.05 Taivaan tulet (K11)
23.50 Silminnäkijä: 112 - 
 Kuuleeko kukaan?
00.20 Pirunpeli (K15)
01.05 Varjo vain
01.51 Mikämikä-tvpeli

06.00 Se Oikea
06.30 Televisa
07.00 Aamusää
08.20 Ystävien kylä
08.35 Palomies Sami
08.45 Pieni merenneito
09.10 Mestarietsivä Lurppa
09.35 Madagascarin pingviinit
10.00 Pilanpäiten
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.50 Kaikkea sitä näkee
10.55 Emmerdale
11.25 Emmerdale
11.55 Da Vinci Shroud
12.55 Suurin pudottaja
13.50 Edessä uusi elämä
14.15 Ennätystehdas
14.40 Nanny McPhee - 
 satumainen lastenvahti
16.40 Mäkihypyn maailman-
 cup: Bischofshofen
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Ennätystehdas
20.00 Sukujuuria etsimässä
21.00 Mentalist (K13)
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Puumanainen
23.05 Vampyyripäiväkirjat
00.00 Älyvapaa veto
01.55 Televisa
02.30 - 06.00 Se Oikea

06.00 Älypää-TV
07.30 Hyvä kokki, Paha kokki
07.55 Vauvan tarina
08.20 Tyylimatkalla
08.50 Asuntotarjous päivässä
09.20 Elokuva: Haipojan ja 
 Laavatytön ihmeelliset 
 seikkailut
11.00 Elokuva: Ansa 
 vanhemmille
13.15 Vauvan tarina
13.45 Tyylimatkalla
14.15 Asuntotarjous päivässä
14.45 Hyvä kokki, Paha kokki
15.15 Elokuva: Pojasta 
 mieheksi
17.10 Nelosen sää
17.15 Pulmuset
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Arvostele mun illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Suomen Pelkokerroin
20.57 Keno
21.00 Detroit 1-8-7 (K13)
22.00 Beck: Erakko (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

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Sir Attenborough: 
 Lintujen elämää
09.00 Tv-uutiset
09.05 Kissanaisen kiertue
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Presidentin kanslia
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Panorama: Lääkkeestä 
 sydäntauti?
12.35 Mannerheim - Jörn 
 Donnerin kertomana
13.35 Hercules
13.50 Serranon perhe
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 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
18.45 Avara luonto: Suuri 
 kiertokulku
19.35 Ryhmä Pullman
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Presidentin kanslia
21.30 Miitta-täti
22.00 Uutisvuoto
22.30 Politiikan nappula
23.00 Poikamme Jack (K15)
00.35 - 04.00 Uutisikkuna

07.45 PIKKU KAKKONEN
09.00 GALAXI
09.10 Mimun maailma
09.24 Karvinen
09.37 Aivokeskus
09.49 Operaatio Hurrikaani: 
 Myrkytetty muisti
10.00 Peukaloisen retket: 
 Myrskyn merkki
10.25 Meren ihmeellinen 
 elämä
10.30 Tartu Mikkiin
11.20 Peliuutiset
11.50 Pressiklubi
12.30 Kakkosen urheilu-
 viikonloppu
12.35 Yhdistetyn mc: Mäki
13.25 Hiihdon mc: Tour de Ski
14.35 Pikaluistelun EM
15.25 Yhdistetyn mc: 10 km
16.25 Hiihdon mc: Tour de Ski
17.15 V75-ravit
17.55 Pikaluistelun EM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Suuri Gaalakonsertti
20.00 Varjo vain
20.50 Syyttäjä
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 - 23.30 Cleaner (K15)
23.35 Kova laki: Erikoisyksikkö 
 (K15)
00.20 Yle Live: Green Day
01.14 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00 - 04.00 Piilosana

06.30 Televisa
07.00 Aamusää
07.25 Ostoskanava
07.55 Uki
08.00 Pieni merenneito
08.25 Mestarietsivä Lurppa
08.50 Kasperin kauhukoulu
09.15 Animaatiomaailma
09.40 Bakugan
10.05 Pokémon
10.30 Staraoke-laulupeli
10.45 Karvinen
11.15 Pilanpäiten
11.20 Alppihiihdon maailman-
 cup: Adelboden
12.40 Alppihiihdon maailman-
 cup: Zauchensee
13.45 Lumilautailua: Jake 
 Blauvelt´s Backcountry
14.15 Alppihiihdon maailman-
 cup: Adelboden
15.30 Kaikkea sitä näkee
15.35 Pilanpäiten
15.45 Karvinen
16.15 Lauantain perhele! a: 
 Yksin kotona 2 - 
 Eksynyt New Yorkissa
18.30 Myrskyävä luonto
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Putous
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen uutiset
22.10 Päivän Sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Lions for Lambs
00.20 Muodon vuoksi
01.15 Televisa

07.30 Ostosruutu
08.30 Ostosruutu
09.30 Start!
10.00 Arvostele mun illallinen
10.30 Arvostele mun illallinen
11.00 Arvostele mun illallinen
11.30 Arvostele mun illallinen
12.00 Eläintenpelastustiimi
12.30 Eläintenpelastustiimi
13.00 Eläintenpelastustiimi
13.30 Waverly Placen velhot
14.00 Dawson’s Creek
14.55 Dawson’s Creek
15.50 Wild" re
16.50 Kampus Greek
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Vaaleanpunainen 
 pantteri
19.10 Elokuva: Maitolaiturin 
 seurapiiriprinsessat
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Luunmurskaajat 
 (K15)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 SM-liigan huippuhetket
23.30 XIII: Salaliitto (K15)
01.15 Elokuva: Torture Garden 
 - kohtalon lähettiläs 
 (K15)
03.10 Ostosruutu
03.25 - 07.30 Älypää-TV

07.10 Lemmen viemää
08.05 - 09.05 Capri
09.00 Simpsonit

09.30 Simpsonit
10.00 Simpsonit
10.30 Simpsonit
11.00 Simpsonit
11.30 Simpsonit
12.00 - 16.00 Konttori
16.00 City
16.30 Marienhof

17.00 Capri
18.00 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Frendit
20.30 Simpsonit
21.00 Dieetit vaihtoon!

22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 C.S.I.
00.40 Makujen maailma
01.10 Num3rot
02.05 Num3rot
03.00 Skins - liekeissä
04.00 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
11.35 Ostos-tv
14.35 - 15.33 Kiinteistöjen 

 kuningas
15.30 - 15.59 Marienhof
16.00 - 16.29 Marienhof
16.30 - 16.59 Marienhof
17.00 - 17.29 Marienhof
17.30 - 17.59 Marienhof
18.00 - 18.57 Miljonäärille 
 morsian

19.00 - 19.28 Syömällä seksik
 kääksi
19.30 - 19.58 Sairaalan syke
20.00 - 20.55 Glee
21.00 - 23.09 Salainen agentti 
 007 ja Tohtori No (K15)
23.10 - 23.42 Entourage
23.40 - 00.09 Ketonen & 

Myllyrinne
00.10 - 01.11 Miami Vice
01.10 - 02.11 Riivatut talot
02.10 - 06.00 SubChat

04.00 Teematieto
10.00 - 13.25 Lahjapaketti: 
 Rigoletto ja Placido 
 Domingo

08.30 Eläinten esiinmarssi
08.33 Olipa kerran... löytöretket
08.59 Ollaan kavereita
09.08 Taiteen mestareita

10.00 Oopperailta: Rigoletto 
 Mantovassa
12.09 Plácido Domingo: 
 Suosikkiroolini
13.30 Islamilainen Espanja
15.25 Ikuisesti
17.05 Myytti itämaan tietäjistä

18.00 Viro - Tuulten 
 pieksämä maa
19.00 Kino: Täältä ikuisuuteen
20.55 Lapset puhuvat
21.00 Huumeluokka
21.25 Tiededokumentti: Solu ja 
 elämän synty

22.15 Kino: Kultainen portti
00.10 Paul Merton ja 
 Euroopan ihmeet
01.00 - 04.00 Teematieto

09.15 Taiteen mestareita
09.22 Taiteen mestareita
09.30 Parantaja Hermanito
11.05 Mabou Mines: Näin 
 tehtiin Nukkekoti
12.05 Mabou Mines: Nukkekoti
14.10 Anita O’day -

 Jazz-laulajan elämä
15.45 Merten silkkitie
16.35 Ekoliikenne
17.00 Huumeluokka
17.25 Solu ja elämän synty
18.15 Rajaton rakkaus
19.00 Elävä arkisto: Disco

19.20 Yhdeksän elämää
20.00 Se on barokkia!
21.00 - 23.50 Teemalauantai: 
 Audrey Hepburn
21.00 Chick Flicks - Elokuvia naisille
21.52 Loma Roomassa
23.50 Kommarivitsit

08.30 Isännän pöydässä
09.00 Kenkälaatikko: Basś n Helen
09.20 Visaviisu: Kalliolla
09.30 Lukuhetki
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Elämän sykkeessä
10.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer
11.00 Innoituksen lähteellä
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Mesila: Qof
12.55 TV7 raamattukoulu
13.40 Peittämättömin kasvoin
14.10 Ulla -Christina Sjömanin 
 esirukousilta
15.10 Iloa arkeen - Joyce Meyer
15.40 Lauluni Sinulle
16.20 Ylistysliike: 
 Sydämeni on sinun
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Seitsemän: Lasten 
 joulusadun kuvauksissa
17.15 Taiteilija kuvassa: 

 Andreas Forsberg
17.30 Café Raamattu
18.00 Come Home Kids
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Ruokaa ja toivoa
19.00 Kämmenellä: Lohdutus
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus
20.10 Vremja tserkvi - Kirkon aika
20.25 Ylistysliike: Käsiisi sun
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 Tulta Jerusalemista
21.30 Ensimmäisen joulun tähti
22.00 Neljäs tietäjä

22.30 Katupaimen
22.40 Missä sinä olet?
23.10 Rohkaisua Raamatusta
23.25 Käännekohta
23.55 Hillsong TV
00.25 Kirja
00.55 Pelastusrukous
01.00 Seitsemän
01.15 Taiteilija kuvassa
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa
02.30 Kämmenellä: Lohdutus
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät

08.30 Kuuntelen sydäntäni
09.00 Kenkälaatikko
09.20 Visaviisu
09.30 Ermot: Xon-puistossa
10.00 Mesila: Qof
10.15 Uusi Testamentti 
avautuu
11.00 Yliluonnollista
11.30 Nokia Missio
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Toivossa huomiseen
13.40 Keskellä elämää -tapahtuma
15.10 Erään miehen matka
15.30 Come Home
16.00 Innoituksen lähteellä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Panjo ja Kani
18.40 Riku Pelle
19.00 Kirja
19.30 Café Raamattu
20.00 Kosketus taivaasta

21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Sodoman ja Gomorran 
 löydöt
22.40 Joensuun gospel
23.40 Kulmakivi
00.00 Elämän virta
00.30 Tie on valmis!
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä: 
 Jumalan valittu 4/4
02.00 Panjo ja Kani
02.10 Riku Pelle
02.30 Kirja

03.00 Café Raamattu
03.30 Kosketus taivaasta
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Sodoman ja Gomorran 
 löydöt
06.10 Joensuun gospel
07.10 Kulmakivi
07.30 Elämän virta
08.00 Tie on valmis!: Jumalalla 
on ratkaisu. Ihmisen elämässä 
saattaa olla sellaisia asioita, 
joita hän ei pysty itse ratkaise-
maan. Jumalalla on ratkaisu.

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Nelli-Nalle
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Jumala jooksutüdrukud
11.30 Uskontunnustuksia
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Tie on valmis!

13.10 Armon kalliolla
13.40 Missä sinä olet?
14.10 Uusi elämä
14.40 Mesila: Tsadi
14.55 Rajaton rakkaus
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Kenkälaatikko: Basś n Helen
17.50 Visaviisu: Kalliolla
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä

19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer
19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Qof
21.25 TV7 raamattukoulu
22.10 Peittämättömin kasvoin
22.40 Ulla -Christina Sjömanin 
 esirukousilta
23.40 Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.10 Lauluni Sinulle
00.50 Ylistysliike
00.55 Pelastusrukous

01.00 Isännän pöydässä
01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuu
02.00 Elämän sykkeessä
02.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer
03.00 Innoituksen lähteellä
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Mesila: Qof
04.55 TV7 raamattukoulu
05.40 Peittämättömin kasvoin
06.10 Ulla -Christina Sjömanin 
 esirukousilta

08.30 Seitsemän
08.45 Taiteilija kuvassa
09.00 Café Raamattu
09.30 Come Home Kids
10.00 Sanan ja runon tuoksua
10.15 Ruokaa ja toivoa
10.30 Kämmenellä: Lohdutus
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät
11.30 Kosketus
11.40 Vremja tserkvi - Kirkon aika
11.55 Ylistysliike: Käsiisi sun

12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 Tulta Jerusalemista
13.00 Ensimmäisen joulun tähti
13.30 Neljäs tietäjä
14.00 Katupaimen
14.10 Missä sinä olet?
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Hillsong TV
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Kuuntelen sydäntäni
17.30 Kenkälaatikko: 

 Hencca Bigband
17.50 Visaviisu
18.00 Ermot: Xon-puistossa
18.30 Mesila: Qof
18.45 Uusi Testamentti avautuu
19.30 Yliluonnollista
20.00 Nokia Missio
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Toivossa huomiseen
22.10 Keskellä elämää -tapahtuma
23.40 Erään miehen matka
00.00 Come Home
00.30 Innoituksen lähteellä

01.00 Kuuntelen sydäntäni
01.30 Kenkälaatikko
01.50 Visaviisu
02.00 Mesila: Qof
02.15 Uusi Testamentti avautuu
03.00 Yliluonnollista
03.30 Nokia Missio
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Toivossa huomiseen
05.40 Keskellä elämää -tapahtuma
07.10 Erään miehen matka
07.30 Come Home
08.00 Innoituksen lähteellä



TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 19.–22.12.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 21.12.Tiistai 21.12.Sunnuntai 19.12.Sunnuntai 19.12.

Keskiviikko 22.12.Keskiviikko 22.12.Maanantai 20.12.Maanantai 20.12.

06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Luontohetki: Perun-
 kyssäkurki
10.45 Kansallismaisemat: 
 Tapiola
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv: 
 Tänään otsikoissa
13.00 Jumalanpalvelus
14.40 Kalanmaksaöljyä
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 Coronation Street
15.55 A-studio
16.25 Tehtävä lähiössä
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäri-
 asema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Sir Attenborough: 
 Kasvien maailma
19.50 Suomen linnut: 
 Sinisuohaukka
20.00 Tosi tarina: Laulu käsissä
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 The Paci! c: 
 Tyynenmeren taistelu-
 toverit (K15)
21.55 Elämää tv-talon jälkeen 
22.55 Jakobin petivinkit
23.05 Tv-uutiset
23.10 Prisma: Ensimmäiset 
 eurooppalaiset
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

06.50 PIKKU KAKKONEN
06.53 Elmeri: Elmeri ja jääkarhu
06.58 Lumiukko
07.05 Saari
07.09 Etsi viisi virhettä
07.14 Pikku prinsessa
07.26 Musatoosa
07.33 Pasin ja Kielon valtakunta
07.45 Neppajymykerho
07.53 Muumilaakson tarinoita
08.17 GALAXI
08.18 Animalia
08.42 Katja-Kai ja Aimo-Anna: 
 Rantaelämää
08.50 Suomen Urheilugaala
11.10 Matkapassi: 
 Historiallinen Englanti
12.05 - 12.29 Vesililjat
12.35 Hyötyhiki: Kihveli 
 soikoon!
13.15 Kesäillan valssi
14.55 Inhimillinen tekijä
15.45 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Milli ja Molli
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Kari Väänänen - kotona 
 taas
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Akuutti
20.00 Uusi päivä
20.30 Kyllä isä osaa
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Seikkailujen sankarit
00.05 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 Televisa
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 She’s Got The Look
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Miehen puolikkaat
14.40 Metsien miehet
15.35 Maailmanparantaja
16.35 Televisa
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 Pientä pintaremonttia
21.00 Maajussit - Perä-
 kammareista päiväuniin
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 Televisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

07.00 Stuart Little
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.00 Taustapeliä
08.30 Tuho-osasto
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauvan tarina
10.00 Tyylimatkalla
10.30 Asuntotarjous päivässä
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Hyvä kokki, Paha kokki
15.00 Amyn lailla
16.00 Lemmikkieläinten ABC
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Arvostele mun illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Hurja remontti
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 The Summit - pahuuden 
 kokous (K13)
00.45 Start!
01.15 Tuho-osasto
01.45 Ostosruutu

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 - 08.55 Avara luonto: 
 Suuri kiertokulku
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Ykkösdokumentti: 
 Kissanaisia
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Vielä virtaa
12.35 Prisma: Ensimmäiset 
 eurooppalaiset
13.30 Suuri kiertokulku-sarjan 
 kuvauksissa
13.40 Foylen sota
15.15 Gilmoren tytöt
16.00 - 16.50 Historiaa: Kuka 
 löysi pohjoisnavan?
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Sydämen asialla
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Se päivä muutti 
 Suomen: Pitsa
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 Mannerheim - Jörn 
 Donnerin kertomana
22.10 Komisario Lynley (K15)
23.40 Pikku-Britannia USA 

07.45 PIKKU KAKKONEN
09.00 GALAXI
09.01 Pertti ja Purtti
09.15 Poinzi
09.29 Lulu ja lehmä
09.37 Remakat ritarit
09.47 - 09.54 Late lammas
10.00 Matka maailman ympäri
10.27 UP: Emmi Ensemble - 
 Kuumottaa
10.30 Haaste
10.45 Aamutoimet ympäri 
 maailmaa
11.00 Pieni runotyttö
11.50 UP: Emmi Ensemble - 
 Kuumottaa
11.55 Miljoona talipalloa
12.35 Yhdistetyn mc: Mäki
13.25 Hiihdon mc: Tour de Ski
14.30 Yhdistetyn mc: 10 km
15.20 Hiihdon mc: Tour de Ski
16.25 Ampumahiihdon mc: 
 Miesten yhteislähtö
17.20 Pikaluistelun EM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Taivaan tulet (K11)
20.00 Arn - Pohjolan ritari (K13)
20.45 Tarinateltta
21.00 Inhimillinen tekijä
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
22.35 Uusi päivä
23.03 Uusi päivä
23.30 Uusi päivä
00.00 Kova laki (K13)
00.42 Tellus-tietovisa

06.00 Se Oikea
06.30 Televisa
07.00 Aamusää
07.15 Ostoskanava
07.45 Pieni merenneito
08.10 Palomies Sami
08.25 Code Lyoko
08.55 Code Lyoko
09.20 Batman - pelottomat
09.50 Pientä pintaremonttia
10.50 Jokakoti.! 
11.20 Alppihiihdon maailman-
 cup: Adelboden
12.40 Alppihiihdon maailman-
 cup: Altenmarkt - 
 Zauchensee
14.00 Formula 1: Kausi 2010
14.15 Alppihiihdon maailman-
 cup: Adelboden
15.30 Viidakkoperhe
16.30 Terveenä sata vuotta
17.25 Ken on heistä kaikkein 
 kaunein
17.55 National Geographic 
 esittää
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Keksijätehdas
20.00 My Way Kari Tapio
21.00 Pilvilinna joka romahti 
 (K15)
22.00 Kymmenen uutiset
22.10 Viikon sää
22.15 Tulosruutu
22.20 Pilvilinna joka romahti 
 (K15)
23.25 Survivors (K13)
00.35 Televisa
01.30 - 05.20 Se Oikea

07.30 Ostosruutu
08.30 Ostosruutu
09.30 Unitupa
10.00 Sikke - Ruokaa 
 rakkaudella
10.30 Animal Planet: 
 Upeimmat eläintarhat
11.30 Eläinkunnan ennätykset
12.30 Frasier
13.00 Frasier
13.30 Frasier
14.00 Frasier
14.30 Eric Clapton - paluu 
 sydänmaille
14.55 Hurja remontti
15.50 Hurja remontti
16.45 Meidän isä on parempi 
 kuin teidän isä
17.45 Suomen Pelkokerroin
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Vaaleanpunainen 
 pantterit
19.10 Elokuva: Jesse Stone: 
 Teinitytön tapaus (K13)
20.57 Keno
21.00 Elokuva: National 
 Treasure - kansallisaarre
23.30 Nelosen uutiset
23.40 Nelosen sää
23.45 Castle (K13)
00.40 Detroit 1-8-7 (K13)
01.40 Ostosruutu
01.55 - 07.00 Älypää-TV

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 - 09.55 Capri

09.50 SubPlay
11.00 2-4-6-8 Numeropeli
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Kardashianit 
 Miamissa
15.00 Televisa
15.30 E! Playboy-tyttö Kendran 
 uusi elämä

16.00 City
16.30 Marienhof
17.00 Capri
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 Rakkauden aalloilla
00.00 Ketonen & Myllyrinne
00.30 Smallville (K13)
01.30 - 06.00 SubChat

06.30 Ostos-tv
09.30 Eläintenhoitajat
10.05 Simpsonit

10.35 Futurama
11.05 Frendit
11.35 Frendit
12.05 Frendit
12.35 Frendit
13.05 Miehen puolikkaat
13.35 Miehen puolikkaat
14.05 Miehen puolikkaat

14.35 Miehen puolikkaat
15.05 Miehen puolikkaat
15.35 Criss Angel - tajunnan-
 räjäyttäjä
16.00 Unelmien kentät
17.00 Sairaalan syke
17.30 Kaiken maailman 
 kampaamot

18.30 Pushing Daisies
19.30 Lainvalvojat
20.00 Ritari Ässä
21.00 Mexican (K15)
23.25 Ketonen & Myllyrinne
23.55 Maailman isoimmat jalat
00.55 Smallville (K13)
01.50 - 06.00 SubChat

10.00 Taiteen mestareita
10.07 Taiteen mestareita
10.14 Taiteen mestareita
10.21 Anaconda en francais

14.00 Kielimatka Kiinaan 1-5
16.03 8 mm katse: 
 Yrjö Hyrkkäsen elämää
16.15 Ekoliikenne
16.40 La Famiglia Montalcino
17.05 Quadretto
17.10 Merten silkkitie

18.00 Sijaisen selviytymispakki
18.15 Alisuoriutuvat pojat
18.30 Mario Vargas Llosa, 
 nobelisti
19.00 Anne Frankin päiväkirja
19.30 Tutkiva juttu: 
 Oireileva muisti

20.00 Kuumien aaltojen naiset
20.47 Nobelistien aatelia
21.00 Historia: Gandhi
21.55 Hurriganes
23.00 Iiro irti
23.45 Christopher Isherwood 
 & Don Bachardy

04.00 Teematieto
09.00 Asuinpaikkana Kuu
09.55 Uudenvuoden konsertti 
 Wienistä

12.25 TV-arkiston Lasten 
 klassikot
12.25 Koko kaupungin Vinski
13.04 Vinski ja Vinsentti
13.45 Francon aika - 
 näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)

15.10 Rock-Suomi : Valloittajat
16.03 Sininen sana
16.10 Ranskalainen kylä
17.05 Lapset puhuvat
17.10 Historia: Gandhi
18.00 Kino Klassikko: Kaunis 
 Sabrina

19.50 Iiro irti
20.35 Kuumien aaltojen naiset
21.20 Oopperailta: Rigoletto 
 Mantovassa
23.30 Venäjän arkki
01.06 - 04.00 Teematieto

04.00 Uutisikkuna
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tosi tarina: Tinni, 
 lyyrinen tenori
10.45 Kansallismaisemat: Porvoo
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Ykkösaamu
13.40 Pisara
13.45 Arto Nyberg
14.30 Legenda
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.55 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
16.25 Joonan kauriit
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäriasema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Uutisvuoto
19.00 Prisma: Ensimmäiset 
 eurooppalaiset
20.00 Panorama: Huijausta 
 kantasoluilla?
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo: Georg Ots 
- rakkaani
23.15 Tv-uutiset
23.20 Presidentin kanslia
23.35 Uusi Kino: Harmonica
23.41 Uusi Kino: Painajaiset
00.00 Ulkolinja: Euron 
 totuuden hetki

06.50 PIKKU KAKKONEN
08.00 Muumilaakson tarinoita
08.22 GALAXI
08.23 Hirveä Henri
08.35 Tohtori Koira: Pulinaliuos
08.50 Peukaloisen retket: 
 Myrskyn merkki
09.15 Matka maailman ympäri
09.45 Matkapassi: Junalla 
 Kiinassa
10.35 Pieni talo preerialla
11.25 Näin meidän perheessä
11.55 Suuri Gaalakonsertti
12.45 Aamutoimet ympäri 
 maailmaa
13.00 - 14.25 Pekka ja Pätkä 
 lumimiehen jäljillä
14.30 Naali
14.55 Suomalainen tangon 
 taika
15.45 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Pauli
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Tohtori Kleistin perhe
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Uusi päivä
19.50 Suomen Urheilugaala
22.10 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.25 Silminnäkijä: Kastetusta 
 kartetuksi
22.55 Arn - Pohjolan ritari (K13)
23.40 Ensiapuosasto (K13)
00.25 Pressiklubi
01.00 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli

05.20 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Televisa
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Amazing Race
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ennätystehdas
14.40 Todelliset slummien 
 miljonäärit
15.35 My Way Kari Tapio
16.35 Televisa
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 Maailmanparantaja
21.00 C.S.I. Miami
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Tulilinjalla (K13)
23.35 Kovat kaulassa
00.35 Lumilautailua: Jake 
 Blauvelt´s Backcountry
01.05 Televisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

07.00 Stuart Little
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.00 Taustapeliä
08.30 Tuho-osasto
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauvan tarina
10.00 Tyylimatkalla
10.30 Asuntotarjous päivässä
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Hyvä kokki, Paha kokki
15.00 Amyn lailla
16.00 Lemmikkieläinten ABC
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Arvostele mun illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Huippumalli haussa
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset
22.00 Sinkkuelämää (K13)
22.30 Sinkkuelämää (K13)
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 The Cleaner (K15)
00.40 Jericho
01.35 Tuho-osasto
02.05 Ostosruutu
02.20 - 07.00 Älypää-TV

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Se päivä muutti 
 Suomen: Pitsa
10.45 Kansallismaisemat: 
 Pohjan ruukit
11.00 Tv-uutiset
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Kasvien maailma
13.50 Mikä liikuttaa?
14.00 Huijausta kantasoluilla?
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
15.50 Suuri kiertokulku-sarjan 
 kuvauksissa
16.00 Avara luonto: 
 Suuri kiertokulku
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Mercy Peakin lääkäriasema
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Shackletonin jalanjäljillä
19.55 Vielä virtaa
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: Wikileaks, 
 salaisuuden voima
22.55 Tv-uutiset
23.00 Clarence Streetin 
 lääkäriasema
23.55 Miitta-täti
00.25 Strada

06.50 PIKKU KAKKONEN
08.00 Muumilaakson tarinoita
08.24 GALAXI
08.25 Poinzi
08.38 Lulu ja lehmä
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: Pohjois-Italia
12.10 Ruthin puu-ukot
13.05 Onnelliset
14.45 Ajankohtainen kakkonen
15.35 Näin Norjassa
15.45 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Inhimillinen tekijä
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Suomi express
20.00 Uusi päivä
20.30 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
21.00 Taivaan tulet (K11)
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: Rikollinen 
 mieli (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti: 
 Sielunpelastajat
00.10 Ensiapuosasto (K13)
00.55 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 Televisa
11.05 Emmerdale
11.35 - 12.05 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.05 Hännänheiluttajat
13.35 Kaikki haluavat tyyliä
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Tuntemattomat
15.35 Pientä pintaremonttia
16.35 Televisa
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 45minuuttia
21.00 C.S.I.
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Fringe - rajamailla
23.35 Pohjanmeri
00.35 Kovan onnen kundi
01.05 Televisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

07.00 Stuart Little
07.25 Paavo Pesusieni
07.50 Vaaleanpunainen 
 pantteri
08.00 Taustapeliä
08.30 Tuho-osasto
09.00 Hyvä kokki, Paha kokki
09.30 Vauvan tarina
10.00 Tyylimatkalla
10.30 Asuntotarjous päivässä
11.00 Ostosruutu
12.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Tyylimatkalla
14.00 Asuntotarjous päivässä
14.30 Hyvä kokki, Paha kokki
15.00 Amyn lailla
16.00 Lemmikkieläinten ABC
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Arvostele mun illallinen
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Greyn anatomia (K13)
20.57 Keno
21.00 NCIS Los Angeles (K13)
22.00 Kylmäverisesti sinun 
 (K15)
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Asema 62 (K15)
00.40 NCIS Rikostutkijat (K13)
01.35 Tuho-osasto
02.05 Ostosruutu
02.20 - 07.00 Älypää-TV

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 - 09.55 Capri

09.50 SubPlay
11.00 2-4-6-8 Numeropeli
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Kardashianit Miamissa
15.00 Televisa
15.30 Sairaalan syke
16.00 City
16.30 Marienhof

17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Kovan onnen kundi
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Rillit huurussa
20.30 Hauskat mainospätkät
21.00 Snakes on a Plane (K15)

23.10 Makujen maailma
23.40 Sons of Anarchy (K15)
00.40 Maailman isoimmat jalat
01.40 Criss Angel - tajunnan-
 räjäyttäjä
02.10 Vispilänkauppaa
03.10 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 - 09.55 Capri

09.50 SubPlay
11.00 2-4-6-8 Numeropeli
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Kardashianit Miamissa
15.00 Televisa
15.30 E! Spesiaalit
16.00 City
16.30 Marienhof

17.00 Capri
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 Gossip Girl
00.00 Gossip Girl
00.50 Lainvalvojat
01.20 Chuck
02.10 Riivatut talot
03.10 - 06.00 SubChat

10.00 Eläinten esiinmarssi
10.03 Olipa kerran... löytöretket
10.29 Ollaan kavereita
14.00 Ohjelmakirjasto: 

09.00 Open monet kielet
09.28 Tehtävänä terveys
10.00 Eläinten esiinmarssi
10.03 Olipa kerran... löytöretket

 Eurooppalaisia lapsia
16.00 Tutkiva juttu: 
 Oireileva muisti
16.30 Selviytymistarina: Mikko
  ja kaksisuuntainen 
 mielialahäiriö
17.00 Historia: Koraani

17.50 Nobelistien aatelia
18.00 Open monet kielet
18.30 Tehtävänä terveys
19.00 Francon aika - 
 näin sen koimme
20.20 Tiededokumentti: 
 Vaihtoehtohoidot

21.20 Kosketuksessa: Sir 
 Elwoodin Hiljaiset Värit
22.18 Näin se tehtiin: Kymme-
 nen tikkua laudalla
22.50 Ääliö ulkomailla
23.35 South Bank Show: 
 Caetano Veloso

10.29 Ollaan kavereita
14.00 Ohjelmakirjasto: Johtaja
15.54 Rakennustaiteen aarteita
16.05 Islam Euroopassa
16.35 Ekoliikenne
17.00 Tiededokumentti: 
 Vaihtoehtohoidot

18.00 La Famiglia Montalcino
18.25 Quadretto
18.30 Mikko ja kaksisuuntai-
 nen mielialahäiriö
19.00 Elävä arkisto: Proge
19.20 Kirjamaa : Lappeen 
 rajoilla

20.00 Lapset puhuvat
20.05 Ranskalainen kylä
21.00 Patsaspäiväkirjat
21.50 Kadonnut prinssi
23.20 Mario Vargas Llosa, 
 nobelisti
23.50 - 04.00 Teematieto

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus: Satu
09.30 Parantava rukous
10.00 Isä meidän: Uusinta
12.00 Vanha Testamentti avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Martin ja Mirjan matkassa
13.30 Marttyyrien ääni
14.00 Kämmenellä: Lohdutus
14.30 Armon kalliolla

15.00 Uskontunnustuksia
15.30 Derek Prince
16.00 Elämän sykkeessä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Israel puhuu
17.30 Ermot
18.00 Lasten Taivas
18.30 Katupaimen
18.40 Kulmakivi
19.00 Käännekohta
19.30 One Way
20.15 Itäraportti
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News

21.10 Underground C
21.40 Hillsong TV
22.10 Come Home
22.40 Yliluonnollista
23.10 Ruokaa ja toivoa
23.25 Iloa arkeen - Joyce Meyer
23.55 Pelastusrukous
00.00 TV7 raamattukoulu
00.45 Elävä yhteys
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas
02.00 Katupaimen
02.10 Kulmakivi
02.30 Käännekohta

03.00 One Way
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Underground C
05.10 Hillsong TV
05.40 Come Home
06.10 Yliluonnollista
06.40 Ruokaa ja toivoa
06.55 Iloa arkeen - Joyce Meyer
07.25 Pelastusrukous
07.30 TV7 raamattukoulu
08.15 Elävä yhteys: Odota 
 Herraa ainoaa

08.30 Hyvät, pahat ja pyhät
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Ikuisia kertomuksia
09.50 Nelli-Nalle
09.55 Nelli-Nalle
10.00 Elämän virta
10.30 Derek Prince
11.00 Koputus
11.30 Uskontunnustuksia
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Varustamo
13.10 Armon kalliolla
13.40 Tulta Jerusalemista
14.10 Sinä olet minun lähteeni
14.40 Mesila: Qof
14.55 Wake Up!
15.40 Vremja tserkvi - Kirkon aika
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Nokia Missio
17.30 Kenkälaatikko
17.50 Visaviisu
18.00 Lukuhetki

18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä
19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer
19.30 Innoituksen lähteellä
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Resh
21.25 TV7 raamattukoulu
22.10 Haastattelussa: 
 Mirja Ronning
22.40 Kosketus taivaasta
23.40 Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.10 Elävä yhteys

00.25 Pelastusrukous
00.30 Underground C
01.00 Nokia Missio
01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuu
02.00 Elämän sykkeessä
02.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer
03.00 Innoituksen lähteellä
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Mesila: Resh
04.55 TV7 raamattukoulu
05.40 Haastattelussa

08.30 Polvijärven pastori
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Lasten Taivas
10.00 Panjo ja Kani
10.10 Riku Pelle
10.30 Kirja
11.00 Café Raamattu
11.30 Kosketus taivaasta
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu
13.10 Sodoman ja Gomorran 

 löydöt
14.10 Joensuun gospel
15.10 Kulmakivi
15.30 Elämän virta
16.00 Tie on valmis!
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous
18.30 Isä meidän
20.30 Vanha Testamentti avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Martin ja Mirjan matkassa

22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Kämmenellä
23.00 Armon kalliolla
23.30 Uskontunnustuksia
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous - Pirk-
ko Jalovaara
02.00 Isä meidän: Uusinta.
04.00 Vanha Testamentti 
 avautuu: Psalmit. Osa 1
04.45 Rohkaisua Raamatusta 

 -Matti Vuolanne: Katto 
 auki ja halvaantunut sisään
05.00 Martin ja Mirjan matkassa
05.30 Marttyyrien ääni
06.00 Kämmenellä: Lohdutus
06.30 Armon kalliolla: Yhteinen 
perustehtävämme. Mikähän 
mahtaisi olla ihmiselle kaikkein 
tärkeintä? Jos sen ymmär-
täisimme, asiaan olisi varmaan 
syytä paneutua todella 
huolella. Onkohan Raamatussa 
vastausta tähän kysymykseen?
07.00 Uskontunnustuksia

08.30 Israel puhuu
09.00 Ermot
09.30 Lasten Taivas
10.00 Katupaimen
10.10 Kulmakivi
10.30 Käännekohta
11.00 One Way
11.45 Itäraportti
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Underground C

13.10 Hillsong TV
13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Ruokaa ja toivoa
14.55 Iloa arkeen - Joyce Meyer
15.25 Pelastusrukous
15.30 TV7 raamattukoulu
16.15 Elävä yhteys
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia
18.20 Nelli-Nalle
18.25 Nelli-Nalle

18.30 Elämän virta
19.00 Derek Prince
19.30 Koputus
20.00 Uskontunnustuksia
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Varustamo
21.40 Armon kalliolla
22.10 Tulta Jerusalemista
22.40 Sinä olet minun lähteeni
23.10 Mesila: Qof
23.25 Wake Up!
00.10 Vremja tserkvi - Kirkon aika
00.25 Parantava rukous

00.55 Pelastusrukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Koputus
03.30 Uskontunnustuksia
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Varustamo
05.10 Armon kalliolla
05.40 Tulta Jerusalemista
06.10 Sinä olet minun lähteeni
06.40 Mesila: Qof

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 9.–12.1.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema

Tiistai 11.1.Tiistai 11.1.Sunnuntai 9.1.Sunnuntai 9.1.

Keskiviikko 12.1.Keskiviikko 12.1.Maanantai 10.1.Maanantai 10.1.
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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.

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-
tys. Hyvää alkanutta vuotta kai-
kille jäsenille. Boccia-peli Touko-
lan koululla 7.1. klo.15.00 terve-
tuloa pelaamaan.

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Hallituksen järjestäyty-
miskokous 10.1.2011 klo 12.00 
Kerolassa, olethan paikalla.

Etelä Satakunnan Postimerk-
kikerho. Vuoden ensimmäinen 
kerhoilta ti 11.1 klo 18 alkaen 
Vammalan Seuratalolla

Hirvenpään tienoot ry. Järjes-
tää kylpylämatkan Nokian Ede-
niin perjantaina 28.1. perillä kello 
19-22. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Hanna Niemi 050 327 0863 
viimeistään 23.1.

Huittisten Eläkkeensaajat ry. 
Kerho alkaa ke 12.1.-11 klo 12.00    
11.1. kutsut Kokemäen Seura-
talolla klo 12.00 Kaikki uudet ja 
vanhat jäsenet tervetuloa. On-
nea Vuodelle 2011

Huittisten Reumayhdistys ry. 
9.1.2011 su klo 9 lähtö Kivitip-
puun lomalle (tulo Pratinkatua).

Huittistenseudun invalidit ry. 
Toimintamme jatkuu: Maanan-
taikerho aloittaa kokoontumisen 
10.pv. tammik. klo.18.00 toimin-
takeskuksella. Kuntosalivuorot 
jatkuu Ammatti ja yrittäjäopis-
tolla 12.pv.tammik. 2011. alka-
en keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo. 17-18.00. ApteekkariAnders 
Karlsson Kertoo maanantaina 24 
pv. tammik. klo. 18.00 Invalidien 
toimintakeskuksella os. Norrintie 
19.32710 Sampu lääkekorvauk-
sista ja muista ajankohtaisista 

lääkeasiosta. Asioista kiinnostu-
neet tervetuloa. Kahvitarjoilu.

Keikyän kyläseura ry. Johto-
kunnan järjestäytymiskokous 
toimistolla ti 11.1.2011 klo 18.30. 
Naisten jumppa jatkuu Keikyän 
koululla 10.1.2011 klo 18.00. Uu-
det jäsenet tervetuloa.

Kiikan Eläkkeensaajat. Kutsu-
ja: Kangasalan sitoutumattomat 
Sahalahden Kontula 10.1. klo klo 
12. Porin Eläkkeensaajat Ruos-
niemen Koitossa 18.1. klo 12 
Sastamalan Eläkkeensaajat Vam-
malan seuratalolle 27.1. klo 12. 
Omat kokoontumiset alkaa 11.1. 
klo 12 Kiikan Nuorisotalolla.

Kiikan kyläseura. Huom! Teat-
teriretkelle lähtijät pe 7.11: au-
to lähtee Kiikan uimahallilta klo 
17.30.

Kiikan maatalousnaiset. Teat-
terimatka Tampereelle pe 
18.2.2011. Tampereen teatterin 
Frenkell-näyttämöllä ”Seela Sel-
la seisaallaan”. Ilm. 15.1 mennes-
sä Pirjolle puh. 0500-748266. Il-

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 52 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Lea Santala
Huittinen

Oikea vastaus:
Finnmirror Studio, Vammala
Palkinto on noudettavissa

Finnmirror Studiosta, Vammala

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.

talolle ti 11.1. klo 12. Porin Seu-
dun Eläkkeensaajat kutsuu Ruos-
niemen Koittoon ti 18.1. klo 12. 
Sastamalan Eläkkeensaajat kut-
suu Vammalan seuratalolle to 
27.1. klo 12.

Vammalan Invalidit. Hyvää al-
kavaa vuotta kaikille. Toimin-
ta jatkuu seuraavasti: Hallituk-
sen järjestäytymiskokous ti 4.1. 
klo 16.30 Nukkumatissa. Muu-
tamia lippuja on jäljellä su 23.1. 
”Rimpsuja ja ruusuja” teatterireis-
sulle, ilmoittaudu ma. 10.1. kirp-
parille, puh. 5112466. Ma 10.1. 
klo 17.30 Liljan jumppa Seukul-
la. Kirpparia siistitty, toimitila ja 
kirppis jatkaa toimintaansa ma 
10.1., avoinna ma-pe 10.30-15 ja 
la 10-14. Otamme vastaan lah-
joituksina mm. siistejä ja puh-
taita vaatteita ja astioita. Ti 18.1. 
yhdistyksen var.puh.johtaja E-L 
Leino on jäsenten tavattavissa 
toimitilassa, tule kyselemään yh-
distyksen toiminnasta. Toimitila 
ja kirppis Nuutilank.4, käynti Ho-
punk. puolelta.

Vammalan Reumayhdistys. Jä-
senilta Seurakuntatalon Rantasa-
lissa 11.1. klo 18.00. Aiheena ke-
vään ohjelma sekä ajankohtaista 
kuntoutuksesta.

Vammalan Seudun Ravi ry. Jää-
ravipalaveri maanantaina 10.1. 
klo 19 Heinon Leipomolla. En-
nen palaveria hallituksen kokous 
klo 18 alkaen.

Vammalan seudun Voima. Ur-
heilukoulut jatkuvat ti 11.1. klo 
18-19 Varilan koulu 6-8-vuotiaat. 
Ke 12.1. klo 18-19.30 9 - 11- vuo-

tiaat ja yli 12-vuotiaat. Mukaan 
sopii uusia harrastajia valmistau-
tumaan kohti kesää. Yleisurheilu-
jaoston kokous ti 11.1. klo 18.00 
seuran toimistolla. Tiedustelut 
Leila 050-34 33910.

Vammalan Sosialidemokraatit 
Ry. jäsenkokous ma 10.1.2011 
kello 18.00 kaupungintalossa IV 
kerros. Asioina mm. kaupungin 
täytettävät luottamustehtävät.

Vampulan Urheilijat. Nais-
ten 2-sarjan ylemmän jatkosar-
jan lentopallopeli Vampulan Ur-
heilijat-Euran Raiku la 8.1.2011 
klo:16.00 Huittisten Ammatti- ja 
yrittäjäopistolla. Tervetuloa kan-
nustamaan kotijoukkue voit-
toon!

VaPS Hockey. To  06.01. klo 
12:00 B VaPS Hockey - PK- 83, Par-
kano. La 08.01. klo 14:00 D2 VaPS 
Hockey - PK-83, Parkano. Klo 
16:30 B VaPS Hockey - Virkiä, La-
pua. Su 09.01. klo 11:15  D1 VaPS 
Hockey - K-Ahma, Valkeakoski. 

Vähähaara-Seura. Nuutipukeil-
le karkkia ja kuljettajille kahvia 
Kotiseututalolla perjantaina 7.1. 
kello 18-19.30.

Äetsän Kunto -81 Ry. Mehutar-
joilua Lammelassa sunnuntai-
sin klo 10-15.00.  Hiihtoladut nyt 
loistokunnossa. Nyt kaikki hiih-
tämään ja kuntoa kohottamaan.

moittaudu heti, paikkoja rajattu 
määrä. Tervetuloa!

Kiikan Riento. Kiikan Riento. 
Riennon sarjahiihdot alkavat ke 
12.1 klo18.30 perinteisellä tyy-
lillä.Ilmoittautumiset 18-18.30. 
Säävaraus. Huom. kaikki vähin-
tään kolmeen hiihtoon osallistu-
neet palkitaan kauden päätteek-
si.Tied. pekka ilén 050-4365058

Kiikoisten Metsästäjät. Riista- 
ja Toimintakorttien palautus joh-
tokunnalle  ma. 10.1.2011 men-
nessä

Lantulan seudun kyläyhdistys. 
Rusun reitin hiihtoladut (0,3, 2,5 
ja 5 km) vapaasti käytössä, mutta 
vain omallavastuulla. Lantula-ta-
lon ovet jälleen auki perjantaisin 
alkaen 14.1. lounaalla. Su 16.1. 
pizzanoutopöytä.

Metsästysseura Keikyän Erä-
veikot ry. Peuran yhteisjahti lau-
antaina 8.1.2011 klo 9.00 laavul-
la.

MLL Kiikoinen. Leikki- ja liikun-
takerho ma 10.1 klo 17.30 Tou-
kolan koulun liikuntasalissa. Ti 
11.1 perhekahvila klo 9.30 kirjas-
ton talossa, Kiikostentie 272. Ter-
vetuloa!

Mouhijärven Kyläparkki. Kylä-
parkki avaa ovensa pe 7.1.2011 
klo 9-12.Hopuntie1.Tervtuloa 
keskustelemaan kahvikupin ää-
reen.

Punainen Risti. Sastamalan seu-
dun omaishoitajat, aloitamme 
vuoden 2011 toiminan ke 12.1. 
klo 13.00 Ystävänpirtillä. Vieraak-
si saamme TV:stä tutun toimitta-
jan Paula Lehdistön. Lämpimäs-
ti tervetuloa

Punkalaitumen Latu ja Polku. 
Järj. hiihto- ja laskettelumatkan 
Ylläkselle 19.-26.2. Lähde edulli-
selle matkalle, ilm. ja tied. Tapani 
Henttinen 040-7504046.

Putajan Ponsi. Vielä mahtuu 
mukaan Teatteriretkelle Tampe-
reelle la 5.2. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Maijalle ke 5.1 men-
nessä p. 050-3246 378.

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 2: Ma 10.1. klo 18.30-
20 Vähähaaran kotiseututalo, Ti 
11.1. klo 17-18.30 Pehulan kou-
lu, Ke 12.1. klo 17-18.30 Häijään 
koulu, To 13.1. klo 17-18 Liikun-
takerho Häijään koulu, klo 17-
18.30 Uotsolan kerho Nelismes-
tassa. Muiden kerhojen kevät-
kausi alkaa viikolla 3. Tied. p.040-
5737585

Sastamalan Aivohalvausker-
ho. Vuoden ensimmäinen kerho 
14.1. Seukulla. Tervetuloa.

Sastamalan Eläkkeensaajat ry. 
Kerhot alkavat 11.1. Johtokun-
nan kokous 13.1. klo 13.00. Kut-
summe iltapäivän rientoihin Se-
ukulle 27.1. Tervetuloa. Huit-
tisten pankin naiset tulee 20.1. 

Seukulle valistamaan pankin 
asioista. Tulkaa kysymään mitä 
mieleen tulee. Kutsut Kokemä-
en seuratalolla 11.1., sekä Ruos-
niemen Koitolla Porissa 18.1. Jä-
senmaksuja voi maksaa Anja Jär-
venpäälle.

Sastamalan Kristilliset Eläke-
läiset ry. Kokoonnumme yhtei-
seen messuun Kiikan kauniiseen 
puukirkkoon 11.01.2011 klo 11 
alkavaan messuun. Saarna: pää-
sihteeri Antero Rasilainen, litur-
gi: Jouni Pihlajamaa. Messun jäl-
keen kokoonnumme Kiikan seu-
rakuntatalolle keittolounaalle. 
Vietämme yhdessä musiikillisen 
juhlahetken vuoden alkajaisiksi 
sanan ja sävelen keinoin. Ilmoit-
tautumiset 9.1.11 mennessä Riit-
ta 044-9189774 tai Maiju 044-
5134150.

Sastamalan Sotaveteraanit. 
Miesten kuntovoimistelu alkaa 
ke 12.1. klo 9 Torikeskuksen ala-
kerrassa ja allasvoimistelu ma 
10.1. klo 14. Keikyän uimahallis-
sa.

SPL Ala-Satakunta ry. Koulu-
tukset tauolla. Talviruokailu 14.1. 
Eurassa , ilm. Piialle, piia.kesti@
kopteri.net tai 0400 779 257 

Stormin Metsästysseura. Palau-
ta riistakortti 15.1 mennessä lah-
tivajan postilaatikkoon

Tyrvää Petanque. Harjoitukset 
ke 5.1. klo 18.00 alk. sekä su 9.1. 
klo 15.00 alk.

Tyrvään seudun Selkäyhdistys 
ry. Reippaasti mukaan kevään lii-
kuntaryhmiin: sali- ja vesijumpat 
alkavat viikolla 2. Myös painon-
hallintaryhmä aloittaa 11.1 tied. 
Ritva 0505533063. Jäsenkirjeet 
jaossa vkolla 1-2. 

VALEPA. VaLePa järjestää fani-
matkan Saloon liigapeliin Pii-
volley-VaLePa ke 12.1.2011. Läh-
tö vanhan kaupugintalon takaa 
klo 16.30. Sitovat ilmoittautumi-
set ma 10.1. klo 18.00 jaana.viita-
nen@kopteri.net tai tekstiviestil-
lä 050-3425070. 

Vammalan Eläkeläiset ry. Joh-
tokunnankokous ja kevätkau-
den kerhot alkaa ti 11.1. klo 12.00 
Raivion työväentalolla. Vuoden 
2011 jäsenmaksun voi maksaa 
Tuulalle 25.1. Olemme saaneet 
vierailukutsut Nakkilan Eläke-
läiset ti 18.1. klo 12.00 Nakkilan 
työväentalolle. Sastamalan Eläk-
keensaajat kutsuu Vammalan 
Seuratalolle to 27.1. klo 12.00. 
Ilmoittautumiset puh. 050 377 
5323 tai kerhossa.

Vammalan Eläkkeensaajat ry. 
Maanantaikerho aloittaa 10.1. 
klo 11.00 Seukulla, sen jälkeen 
johtokunnankokous n. klo 12.30 
sama paikka. Varajäsenet myös. 
Kahvitusvuoro johtokunnalla. 
Kutsuja: Kokemäen Eläkkeen-
saajat kutsuu Kokemäen Seura-

Taas sitä sai kärsiä yli 8 tun-
tia paukuttelua joka tahol-
ta! ja oli se kamalaa sekä 
lemmikeille että ihmisil-
le, jotka eivät paukuttelus-
ta pidä.

Sastamalan kaupungin 
pitäisi ehdottomasti! kieltää 
rakettien ampuminen aina-
kin! tiheään asutuilla oma-
koti/rivitaloalueilla ja taaja-
massa,!jossa talot ovat lähek-

käin. Moni kaupunki on sen 
jo tehnyt.

On todella epäkohteliasta 
ja itsekästä paukutella sellai-
sella alueella, missä naapurit 
ovat lähellä,!vaikka laki sen 
muka sallisi, varsinkin kun 
roskaa vielä naapurin tontin 
ja aiheuttaa tulipalovaaran.

Ainakin itse vihaan yli kai-
ken turhanpäiväistä meteliä 
nurkissani ja lemmikit ovat 

peloissaan monta tuntia on-
ko se oikein niitä ei voi viedä 
kotoa pois moneksi tunniksi, 
mutta paukuttelijat on helppo 
siirtää sivummalle. Turha sa-
noa, että muuta maalle, koska 
minulla on oikeus olla koto-
nani rauhassa, oli se missä hy-
vänsä, enkä ole ensin ketään 
ärsyttänyt metelillä.

Kyllä täällä on urheilu-
kenttää ja!muutakin avointa 

aluetta, että sopii mennä sin-
ne paukuttelemaan ja muu-
tenkin sivummalle, jos on 
pakko paukutella.

Paukutteluaika on ai-
van liian pitkä, ja tunti on 
riittävä tai mieluummin ei 
lainkaan, taajamissa aina-
kaan.

Turhaa melua vihaava 
lemmikien omistaja

Suomi nostettiin jokin aika 
sitten maailman parhaaksi 
maaksi elää ja asua. Tiedon 
tultua julkiseksi hallituksen 
eri ministerit ottivat kun-
nian vastaan unohtaen, et-
tä Suomen menetystarinan 
takana ei ole tämä eikä jo-
kin edellinenkään hallitus, 
vaan maan ovat rakentaneet 
edesmenneet ja ikääntyneet 
sukupolvet. Näiden raata-
jasukupolvien voimin Suo-
mi nostettiin kovalla työl-
lä sodan jälkeisten vuosien 
puutteesta maailman huip-
pumaaksi. Itse maan raken-
tajat eivät ole näistä uusis-
ta tuista, lisistä ja palveluis-
ta hyötyneet, vaan niitä on 
rakennettu pyyteettömästi 
tuleville sukupolville, omil-
le lapsille ja lapsenlapsil-
le. Nyt tämän ikääntyneen 
joukon askel on lyhentynyt 
ja osa tarvitsee jo kiperästi 
apua selviytyäkseen.

Porvarihallitus lupasi to-
teuttaa vanhuspalvelulain, 
mutta ei ole sitä tehnyt. Kai-
killa ikäihmisillä ei ole suku-
laisia, jotka taistelisivat oi-
keuksista heidän puolestaan 
ja moni ei itse enää jaksa. 
Useat ikääntyneet onkin jä-
tetty pärjäämään omillaan. 
Uutiset hoidon heikosta laa-

dusta, hoitotilojen ahtaudes-
ta ja hoitajien uupumisesta 
työpaineen alla, ovat olleet 
arkipäivää. Erityisesti Tam-
pere on ollut usein ikävis-
sä otsikoissa. Pienet henki-
lökuntalisäykset eivät ole ol-
leet riittäviä tarpeeseen näh-
den. Nyt kaupungin tiukka 
talous kiristää tilannetta en-
tisestään. Hämmentävää on, 
miten kaupungin on ollut 
mahdollista lisätä mittavas-
ti keskijohdon tilaajaorgani-
saatiota, mutta kaiken kaik-
kiaan suorittavaan työhön, 
tässä tapauksessa ”käsiin” 
hoitoalalla, on riittänyt niu-
kasti resursseja.

! Vanhushoidon taustal-
la on joukko sinällään hyviä 
laatusuosituksia. Ikävä kyl-
lä suositus on lopulta kui-
tenkin vain suositus ja se on 
helppo sivuuttaa. Ikäänty-
ville onkin turvattava vah-
vemmin oikeus hyvään, tur-
valliseen ja ihmisarvoiseen 
elämään, hoitoon ja van-
huuteen. Lainsuojattomien 
vanhusten tueksi tarvitaan 
pikimmin vanhuspalvelula-
ki, jossa myös omaishoidon 
asema ja rahoitus määritel-
lään selkeästi.

Saara Karhu
kansanedustaja (sd)

Paukuttelusta 

Vanhuspalvelut on 
turvattava lailla

 ! Yleisöltä

Ilmaise 
mielipiteesi 

Alueviestissä, 
lähetä postia

toimitus@
alueviesti.fi  tai 
PL 101, 38201 

Sastamala

Eikö seurakunta enään väli-
tä mitä kuuluu lapsi ja nuo-
risotyöhön, kyselevät lasten 
ja nuorten vanhemmat kau-
pungilla ja viesteissä.

Tämän kirjoituksen kir-
joitan siksi, että kunnioitan 
niitä vanhempia jotka ovat 
ottaneet yhteyttä koskien 
seurakunnan kasvatustyötä. 
Lapset ovat odottaneet ko-
ko syksyn pyhäkoulujen al-
kamista seurakunnassa. 

Jo 2000 vuotta sitten äi-
dit veivät lapsia Jeesuksen 
luokse, silloinkin opetuslap-
set estelivät äitejä. Jeesus sa-
noi:” Älkää estäkö heitä tu-
lemasta luokseni sillä lasten 
kaltaisten on taivasten valta-

kunta”. Pyhäkoululla on eri-
tyinen merkitys sunnuntaina 
tapahtuvana toimintana, mi-
tä kerhotoiminta ei voi kor-
vata. Nyt on seurakunta lo-
pettamassa pienempien las-
ten pyhäkoulut vaikka nii-
tä pitäisi lisätä seurakunnan 
laajennettua, nyt alkavat kir-
jepyhäkoulut. Ajatus ei ole 
uusi, Karkussa oli vuosikau-
det kirjepyhäkouluja.

Lapsen oikeusiin kuuluu 
myös kuulua seurakuntaan 
ja on pidettävä huolta, et-
tä seurakuntaliitosten yhte-
ydessä kirkon varhaiskasva-
tuksen tehtävät säilyvät tar-
peenmukaisina ja että var-
haiskasvatus ymmärretään 

osana seurakunnan perus-
työtä. Koti ja perhe on lap-
sen tärkein kasvuympäris-
tö.Isovanhemmat ja kum-
mit ovat merkityksellisiä pe-
rinteiden ja arvojen välittäjiä 
lapselle. Sukupolvien yhteys 
ja eri-ikäisten seurakunta-
laisten yhdessäolo on oleel-
linen osa seurakuntaelämää. 

Kristillisen kasvatuksen 
sisältö on vähentynyt kou-
luissa ja nyt tuntuu ja näyt-
tää, että nyt varhaiskasvatuk-
sen arvostus ei ole itsestään-
selvyys myöskään seurakun-
nassa.

Sastamalan seurakunta 
on laaja, siksi on tärkeä mi-
ten vanhempien ja seura-

kunnan työntekijöiden välil-
le muodostuu luottamuksel-
linen ja kunnioittava kump-
panuussuhde. Kumppanuus 
ei muodostu, jos seurakunta 
ei kohtaa ihmistä tasavertai-
sesti heidän arjessaan. Tär-
keintä on sisäisen ja henki-
sen kasvun tukeminen. Se 
edellyttää hyviä ihmissuh-
teita ja hyväksytyksi tule-
mista. Pyhäkoulutyön suu-
ri rikkaus on ollut pyhäkou-
lunopettajat, jotka vuodesta 
toiseen ovat halunneet sun-
nuntaisin pitää pyhäkoulu-
ja 2009 heitä oli 32, pyhä-
koulunopettaja on ihminen, 
jonka opetus jää lapsen sydä-
meen aina aikuisuuteen asti. 

Tämän hetken yhteiskunta 
on kova ja vaativa, siksi lap-
si tarvitsee ympärilleen pal-
jon turvallisia ihmissuhteita 
niitä voi saada pyhäkoulussa 
jossa lapsi on arvokas ja tär-
keä. Lapsia pyhäkoulussa oli 
336, pyhäkouluja 14, ei mi-
kään pieni määrä. Päivähoi-
don lastenkirkot kokoontui-
vat päiväkodeissa, ja osaksi 
myös kouluissa. Uusia tuu-
lia voi ja pitääkin tulla, mut-
ta tulee muistaa mikä on tär-
kein jota ei saa unohtaa. Lap-
si on tärkein.

Irmeli Kulonpää

Loppuvatko pyhäkoulut? 
kyselevät vanhemmat 
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MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot
Ford 5600 -81 lämmin hytti, 
hyv. renk., hyvin huollettu, siis-
ti aj. 4350 h. H. 6600 e. P. 0400-
853810

Ford Ranger 4x4 2.5TD 
vm.2004 avolava, aj.103tkm, la-
vakate, siisti, huollettu. 16900! 
p.050-3660674

Asiallinen Fiat Uno 1.1 S, vm 
-96 Kats. 31.12.2010, uusilla tal-
virenkailla + kesärenkaat, uu-
det iskarit ym. Hp 975 e. Puh. 
040-1546236.

Traktori Fordson Major. 0500 
928228

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

OK-talo, 5h+k+s, n.140m2 
Roismalassa. Hp.149.000" Esit-
tely su 9.1. Kts. lisätied. www.
etuovi.com, kohdenro 59098 
tai p. 044-336 2323

Kiikoisten kirkonkylässä rt-
osake 2 h + k + s + parveke 
57 m2, siisti, heti vapaa. Hin-
ta 40 000!/tarjousten perus-
teella. Näyttö la 8.1. klo 12-14 
tai sopimuksen mukaan. 040 
7064347/Ylitalo

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Kuivaa koivuhalkoa n. 12 m3. 
Tied. puh. 0505735551.

2 kpl kahden hevosen kulj. 
kärryjä a 1200 ". Carry 
as.vaunu vm. -77, kats. hp. 950 
". Puh. 0400 633219

Traktorin vaihtolava peräkär-
ry ilman lavaa. 050 4669883.

Vaarille tarpeettomat trakto-
rin takalevy 250 lev. 250 ", Sa-
lo hydraulihiekoitin nostolaite 
750 ". 045 2763270.

Myydään kuivaa koivuklapia, 
kotiin toimitus. 050 438 9992

Itselle tarpeettomat tr nosto-
laitesirkkeli pilkkojalla 900 
". Tarjoa. Tuodaankin. 0400 
634977.

Katkottua polttorimaa kotiin 
kuljettettuna 30 km alueel-
la 130 ". Laineen Saha 0400 
526136

ELÄIMETELÄIMET
Kauniita karjalankarhukoiran 
pentuja p. 041-4443932.

Kultaisennoutajan pentuja 
varattavissa Tuohikorven Ken-
nel/Kauvatsa. Pennut synt. 
22.12.2010 puh:0400- 945 252

OSTETAANOSTETAAN
Sarvitraktorin Honda F 800 lu-
milinko p. 040-7234445

Metalliromua. Autoista romu-
tustodistus. P. 040-764 7651/
Mika Virtanen

Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nu-
meroon 0500 335 595. Johan 
tapahtuu. Vammalan Osa-
myynti Oy Autopurkaamo.

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

3-metristä koivukuitua. Läh. 
puh. 050 4669883.

Toyota henkilöauto,vähän 
ajettu p. 0503263889

Traktori: Ferku, Ford tai Val-
met, myös muu merkki huom! 
hintaluokkaan 0- 4500!. klapi-
kone. p.040 5415806

Aikuisten potkukelkka. Puh: 
050-5285334

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

Pikkubussi, pakettiauto, 
sijaisautot. 

MK-Auto 040-5232226

Yksiö Vammalan keskustassa, 
heti vapaa. 0500-797497

2H+kk 48 m2 Huittinen Huh-
kola 310e/kk p.040-5071620

Kt Huittinen/Huhkola 78 m2 
420!/kk 0400 633903.

Rt 1h kk s, 36 m2 savuttomalle, 
Huittinen 050-5610435

Suodenniemen Keskustas-
sa saunallinen Rt - kaksio 61 
m2. Vapaana 1.2. alkaen.1kk 
takuu. Vuokran hintaan sis. 
lämmitys.P 0503720957/E. Ra-
jala

RT-yksiö, Kiikka, v. 295 !, 050-
592 4433

Yksiö 27 m2 soita klo 16.00 jäl-
keen puh. 0400505133

Remontoitu yksiö 26 m2 + la-
sitettu parveke 6,5 m2 Itsenäi-
syydentie, Vammala. P. 0400-
789047

Äetsä Keskustassa 2h+k. Vuok-
ra 410e/kk, sis. Lämmön, säh-
kön ja veden. 1 kk vuokrava-
kuus. P. 050-3636528

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Peltoa Sastamalan alueelta. 
Puh. 0400-630223

Yrittäjänainen + 2 koiraa halu-
aa vuokrata pienen OKT maal-
ta max. noin 20km Vammalas-
ta p. 044-2065757

Halutaan vuokrata rauhalli-
nen yksiö Vammalan keskus-
tan alueelta. Puh. 046-5826146

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

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

Eilan ja Ritvan risteilyt 18.1. ja 
15.2. Isabella. Ilm. Matkapojat

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen 
http://tietokonehuolto.nettisi-
vu.org p. 0417285879

Tietokoneiden huolto, asen-
nus ja neuvonta. ATK-ver-
kot, digi-TV apu. Kotit.väh. 
Puh:0405537902/Tmi Metsä-
saari

Ilmaiset karaokeharkka-
rit keskiviikko 5.1.2011 klo 20 
Haapamäentie 63 Sastama-
la www.haapamaentila.!  puh. 
0500-163163 Tervetuloa.

K at s a s t u s k u n n o s t u k s i a . 
Vammalan MK-Auto p. 040-
5232226.

KIRPPUTORITKIRPPUTORIT
Vammalan kirpputori, Tam-
pereentie 38, av. joka la 10-16, 
ti ja ke klo 12-18. Tervetuloa 
viihtymään.

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

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. 

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

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.

Kirppis Annu on auki myös to 
6.1. klo 11-18! Särkijärventie 
11, Sastamala (Mouhijärvi) p. 
045 204 4621. Ma-to 11-18, pe 
10-18, la 10-16, su 11-16

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

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

Rinteet
huippukunnossa

Karkunkyläntie 600
38130 Sastamala 

Rinnetiedot:
www.ellivuori.fi

AVOINNA:
Ti 6.1. klo 10-18
Pe 7.1. klo 10-20
La-Su klo 10-18

WWW.ALUEVIESTI.FI  ->  ALUETORI

Vesitilanne

Vedenkorkeudet laskevat 
edelleen Pirkanmaalla

 ! Kevättalvella saattaa olla niukkuutta pohjavedestä 
 ja haja-asutusalueella voi kaivoja kuivua.

 "Alueviesti

Marraskuussa alkanut pak-
kassää jatkui myös joulu-
kuun ajan ja järvien veden-
korkeudet jatkoivat verk-
kaista laskuaan tavanomai-
sen pakkastalven tapaan, 
todetaan Ely-keskukses-
ta. Pakkassää pysytti myös 
sataneen lumen maassa ja 
niinpä vuodenvaihteessa 
lumipeitteen sisältämän ve-
den määrä eli lumen vesi-
arvo Pirkanmaalla oli run-
saat 40 millimetriä, mikä 
on jonkin verran ajankoh-
dan pitkäaikaiskeskiarvoa 
suurempi.

Järvien vedenkorkeudet 
ovat edelleen 10-20 sentti-
metriä pitkäaikaiskeskiar-

voja alemmat ja vedenkor-
keuksien lasku tulee jatku-
maan, mikäli sää säilyy tal-
visena.

Myös säännösteltyjen 
järvien korkeudet ovat 
10-20 senttimetriä pitkä-
aikaiskeskiarvojen ala-
puolella. Mahdollisiin ke-
vättulviin varautumisek-
si ja tulvien estämistä var-
ten tarvittavan varastotilan 
luomiseksi lasketaan näi-
den järvien vedenpinto-
ja kevättalven aikana edel-
leen.

Uutta pohjavettä 
ei muodostunut 
Uutta pohjavettä ei muo-
dostunut lisää joulukuus-

sa, vaan pohjavedenpinnat 
laskivat vuodenajalle omi-
naiseen tapaan. Joulukuun 
lopussa pohjavedenpinnat 
olivat edelleen noin 40-50 
senttimetriä ajankohdan 
keskimääräisiä korkeuksia 
alempana. 

Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä kuukauden lopussa poh-
javedenpinnat olivat jo yh-
tä alhaalla kuin ne olivat 
viime kevättalvella alim-
millaan maaliskuussa. Kun 
jo tavallista alempana ole-
vien pohjavedenpintojen 
talviaikainen lasku toden-
näköisesti jatkuu edelleen, 
seuraa siitä kevättalvella 
niukkuutta pohjavedestä 
ja haja-asutusalueella voi 
kaivoja kuivua.

Aurinko pimeni eilen osittain
 ! Suomesta katsottuna auringonpimennys 

 oli harvinaisen näyttävä.
 "Hannu Virtanen

Aurinko pimeni osittain ei-
len tiistaina. Pimennys oli 
suurimmillaan aamupäivällä 
kello 10.50, ja sen seuraami-
nen oli selkeän sään vuoksi 
mahdollista esimerkiksi Sas-
tamalassa. Pimennys tapah-
tui kuitenkin lähellä hori-
sonttia, joten sen seuraami-
seen tarvittiin näköesteetön 
havaintopaikka.

Tähtitieteellinen yhdistys 
Ursa kertoo, että kaikkein 
syvimmin Aurinko pimeni 
Perämeren Ruotsin puolei-
sella rannikolla, jossa jopa 85 
prosenttia Auringon kiekos-
ta peittyi Kuun taakse.

Suomessa pimennyksen 
syvyys ei juurikaan eronnut 
tästä maksimiarvosta, joten 
kyseessä oli maamme kan-
nalta harvinaisen näyttävä 
auringonpimennys.

Tiesitkö nimistä?
Muuten pienellä kirjoitettavat Aurinko, Kuu 
ja Maa ovat isolla alkukirjaimella kirjoitettavia 
erisnimiä sellaisessa tekstiyhteydessä, jossa niis-
tä ei puhuta yleisesti, vaan avaruuden paikan-
niminä.

Auringonpimennys oli suurimmillaan eilen aamu-
päivällä kello 10.50. Kuva: Seppo Lehtinen.
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Erkki Vuorisen kuva ”Pakkasta -20, mutta au-
rinko paistaa” äänestettiin Putaja-aiheisen 
valkokuvakilpailun voittajaksi.

Putajan 
voittokuvan otti 
Erkki Vuorinen
Putajan Ponsi järjesti 
päättyneenä vuonna Pu-
taja-aiheisen valokuva-
kilpailun. Määräaikaan 
mennessä kilpailuun lä-
hetettiin 15 valokuvaa, 
joiden kesken järjestettiin 
loppuvuodesta äänestys. 

Ääniä annettiin kaiken 
kaikkiaan 80 kappaletta. 
Voittajaksi selvisi 23 ää-
nellä Erkki Vuorisen lä-
hettämä kuva. Kyseinen 
valokuva ”Pakkasta -20, 
mutta aurinko paistaa” on 
otettu talvella 2010.

SUOMI SLALOM VIIKKOKILPAILU
ELLIVUOREN HIIHTOKESKUS LA 8.1. klo 16.00

TERVETULOA!
Ellivuori Ski Team 

ja Ski Center
www.ellivuori.fi

(ilmoittautuminen 15.00 – 15.45, osanottomaksu 4 !)
Lajit: pujottelu, lumilauta, telemark.

Arvontapalkintoina: Reinot, Smith-laskettelulasit, Hotelli 
Ellivuoren ravintolalahjakortti sekä Dumle makeisreppu! 

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

Lauantaina 8.1. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Keskiviikkona 12.1. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Trio ULLA-JAANA RIEKKONIEMI Trio SERENADE13! 13!

Tänään keskiviikkona 5.1.2011 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
Tanssiyhtye ONNENKULKURIT 13!

17 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja 
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

!"!#"$"%"&'()*+))
,-./01'2345676668
9991:;,<;;1=/>

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

TULIPUNA-
RUUSUT

Pe 7.1.2011 klo 20-01

Miessakit ry, 
Erosta Elossa

MIESTEN 
ERORYHMÄ
Tule kuulemaan toisten 
miesten erotilanteista ja 

saamaan tukea erosi 
käsittelyyn.

Ryhmä kokoontuu 
Sastamalassa 24.2. alkaen 

torstaisin klo 18–20.
Paikka:

Puistokatu 25 B 13.
Ryhmä on ilmainen.

Toimintaa tukee RAY.
Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset:
eroryhmäohjaaja
Seppo Laakso
050-3788055

seppo.laakso@miessakit.fi
w

w
w
.s

ek
ul

it.
fi 

www.huima.com

Huittisissa Risto Ryti -salissa
Sekulit ja Jukka Keskitalon orkesteri

La  22.1.2011 klo 19
Su  23.1.2011 klo 14 ja klo 18

Liput: 15  Huittisten Kirjakauppa, käteismaksu
Ennakkovaraukset: 
Puh. 0400-869 020 ja  050-383 8681

Tänään huipulla
M U S I I K K I K A B A R E E  -  L I S Ä N ÄY T Ö K S E T

!"#$%&""#$'(()%*++'$+,+''-.%*$/0*+)&+.1%
$,+..$#2,,-%'23,%*$/0.+#+4
!"#!#$$ %&'()*)+,&'-$5("&()&0,&$)%#"$).0,(#+
% 6#'0+..("."'+)$)%78%9:99%;<=%:>>
".#!#$$ /0&1+2345+-$?,"",7()&&+1%@0.,0#().+$%:A%B
$ 6#'0+..("."'+)$)%78%9C9%D;;%;C9C
"#"#$$$$ 6)77)*)-$?,"",7()&&+1%E"+,.0&(."%D
% 6#'0+..("."'+)$)%78%9C9%D;=%;D9D
% F'(G80,(##+,."H('--/-%:9I

J(+&&+%.+#(+,""K$.%&#0%C=8A9LD98A98%
M$.,-*$/0+##(.%0*(.%'(&,"..0'+(8%J(N*+.(/H0+#"8

!+#(+,""K$.%H-/H$,.--%O2,&$..-%'$.,++)%LN()&$%
2N.$+,.23&"'77()$+)$$)8

Metsäveroiltoja

Lauttakylänk. 27, 
Huittinen

Puh. (02) 566 346
www.pubsininenkarhu.fi

Ke Suomirokkia/Finnhittejä
-03 ROUTALEMPI 
Pe  KARAOKE 21-03
La DUO LANTSA & BIG SPÄM!  
 ”elämässä pitää olla... Juicea!”
 Tulossa 15.1. Rock’n Rollia: LOW DOWN DUDES

OLEMME TOISTAISEKSI

MAANANTAIT KIINNI.

TANSSISTUDIO MINNA KOSKEN
KEVÄÄN TANSSITUNNIT

ALKAVAT MA 10.1.2011 (la tunnit 22.1.):
satubaletit 3v-, baletit, jazztanssi, aikuisbaletti, lapsi ja 

aikuinen tanssii (uutena esim. tanssiaakkoset 7v-). 
Kysy ryhmistä p. 050-346 5190/Minna

Vuorenmaantie 736, Köyliö

!"#$%&$'()$*&+,-
Unto Satorannan yhtye

.+/-0$11$!

Nuutipukkitanssit la 8.1.2011 klo 20-01

"&2&3$/-,-$/&4,+0&&5

BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120€ 

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

JAHTI 1.500 €
1 x 200€

1 x 100€ 
ym.

www.barclubbaron.com
–04

KE 5.1.

DJ Raul

LOPPIAIS-
BILEET!

KANTEENMAAN
BINGO
Ei bingoa 5.1.
Seuraava bingo 12.1.

Puistokatu 4 ! 38200 Sastamala

www.vammalanseurahuone.fi
Puh. 03 - 519 41

Tervetuloa nauttimaan

Remontin vuoksi     
ravintolamme 

on suljettu 
6.1.- 9.1.2011.

Pub Dublin on
perjantaina ja lauantaina
normaalisti auki!

Vapaa 
sisäänpääsy!

avajaisjuhlaan 15.01.
uudistetun salin

Vapaa

avajaisjuhlaan 15.01.

Vitosen Seteli

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

/0%&')'%)+'*.%
12(/0%)+'*.

3()-%)4%*.567%

/0%&')'%)&')-
8#,%9:%)&,)-

3()*%%)4%;)567%

Varaa pian!

!"#$"%&'(&')*&++#,,&&,
la -./-/0)12/-/0)-1/1//))) 345/hlö
to 16/-/)) '&789:;)<.5/hlö
ma 6/1/)14/1/) 3<5/hlö

===/%&'(&>%57#+&/?#
@&7'&,9,(&':)30)A97;;&

B:C/)D<>3<<).<3D

@E+BE+"%&'(&')!"7,::,
su-su F/1/0)F/</)(Emmi)) <3.5/aik

G9'5++#%&'(&')*&++#,,&&,
pe-la 14/-/0)la-su 12/-/)--.5/hlö
pe-su 14/-/)Htl Viru))-3.5/hlö

H5#''#I)J&;'&%&+&>@##((&>!5C:+&.
Palvelumaksu 4e/varaus

UUTUUS!

Hinnat sis. kulj. Sastamala-Kiikka-
Pehula-lentoas. m/p, lennot 

Finnairilla, kevyt ateria lennoilla, 
kuljetukset lentoas.-hotelli m/p,viikon 
majoitus aamiaisella, Aurinkomatko-

jen oppaan palvelut kohteessa.
Palvelumaksu 5!/varaus.

!"#$"%&%'()*+),&#--"
./0()1234)*33)53*2

666(7"$'"879#:;"(<:

Matka-Merilä 

Makedonian Ohrid
29.5.-5.6.11

Hotelli Granit !"#€/aik
Hotelli Bellevue  $%&€/aik

”Kun tapahtuu, muista Alueviesti.

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

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

JAHTI 1.300 !
<(=(<>>(€!"!#!$!%&&!€
?@9(A?B2C(D/542016E/9((

Tervetuloa!
!/@DF5/0(%GAH252E/1

lala 8888 8 11.1 2222.2010101010111
klo 20–02

Yläravintola on illalla anniskelualuetta K-188.
Muuten tilaisuus on ikärajaton
Yläravintola on illalla anniskelualuetta K-18.
Muuten tilaisuus on ikärajaton

Järj. Lallit/
palpalpp loiloilujlujjaosaostotowwwwwwwww ww l.l.lalalaa lilinnnnnwww tttalaloo.o.o.!!!!www.lallintalo.!

!!!!! !! ! !! !!!! !!! !" " !!!"" " !!!!!!### !!! !!$$$$$$$$$$$ %%%%%%%%%%%!%%%%%%%%%%%%%%%!%%%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&& !%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%!&&&& %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#####"""""" """"""""" """ " %%'&$$!%%%%(%%&%%%!%!%""""&)%%%%%%%%&"&&%'""""****%"""*"*##"""#"*%'""*%'" &&&& '''' %%%%% %% % &&&& &%%%% "#"*% "#"* " %%%% %%%%%%%%%%%!!!& && &&&**#### *% & %!%%'&$#### *% & %!%%'&##"###"""**"*%%''"""&&&&&&&& %%!!%%%%'&&&&$!%(%%!$!%(%%!$!%(%%!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""""""""""" """""""""""''''''''''''''''''''''''''%%%%%%%%%%%***************************################################################################## """""""""""""""" """"""""""""" %%%%%%%%%%%%%%%""""""""""" """""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""####################### %%%%%%%%%%%%%%%###"""" """"""""""""""""""" """"""""""""" """" &&&&&&&&&&&&&&&&&'''''''''''%%%%%%%%%%% &&&&%%%%%%%%%%%%%%'&%%%'&%%%'&%%%'&%'&%'&%'&%%%%#"""*%'"& %!%%'&$!% !!!!!!!!!!!(((((((( !!!!!!!!!!!!!!!((((((((((( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% !((((((( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(%%!
DACIAD Dj. Tero K Liput 12 !

Bussien aikataulut:
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 ! Teksti: Marianna 
 Langenoja 
 Kuva: Minna Isotalo

Turkista kotoisin olevat, 
mutta Suomessa jo vuo-
sia asuneet Mahmut Ka-
ra ja Kemal Sertkaya pe-
rustivat kebab-pizzerian 
Sastamalaan. Mahmut Ka-
ra omistaa kaksi ruoka-
paikkaa Nokialla ja päät-

ti pistää pystyyn vielä yh-
den Sastamalaan. Mies on 
ihastunut paikkakuntaan 
ja etenkin paikallisiin ih-
misiin. ”Täällä kaikki lap-
sista vanhuksiin kiittelevät 
miljoonaan kertaan. Meil-
le väitettiin jotain ihan 
muuta kun tulimme tän-
ne”, Kara kummastelee. 

Karalia on ottanut ase-
mansa paikkakunnalla jo 

niin hyvin, että kaikki yrit-
täjien tavoitteet ovat ylitty-
neet ja tulevaisuus näyttää 
hyvältä. ”Meistä tulee suo-
sikki, tiedän sen”, Kara let-
kauttaa itsevarmasti. Hän 
sanoo tietävänsä, mistä 
suomalaiset pitävät. Onhan 
hän asunut Suomessa jo 
20 vuotta. Noihin vuosiin 
mahtuu muun muassa ase-
palvelus, työt Tampereen 

kaupungin käännöskoor-
dinaattorina, atk-tukihen-
kilönä ja maahanmuuttaji-
en kouluttajana. ”Varsinkin 
maahanmuuttajien kanssa 
työskentely vei kovasti voi-
mia, sillä täytyi kuunnel-
la surullisia tarinoita. Piz-
zerianpitäjänä ei tarvitse 
kuin kysyä, tuleeko kaikil-
la mausteilla, ja se on siinä”, 
Kara nauraa. 

Puhtaus on 
puoli ruokaa
Yrittäjät tietävät, että suo-
malaisen mielestä puhtaus 
on puoli ruokaa. Kara sanoo, 
että vaikka ravintolassa oli-
si kuinka maistuva ruoka ta-
hansa, ravintola ei vedä vä-
keä ollessaan epäsiisti. ”Suo-
malaisille siisteys ja paikan 
ilme tulee ensimmäisenä. He 
vaihtavat paikkaa, jos pizze-
ria näyttää epäsiistiltä.” 

Yrittäjä kuitenkin huo-
mauttaa, että myös ruoan 
täytyy olla laadukasta miel-

lyttääkseen suomalaista. Ka-
ralia onkin jo nyt kuuluisa 
hot wingseistä, joita menee 
päivittäin jopa 500 kappalet-
ta. Myös bu! et kerää lounas-
aikaan paljon kävijöitä joka 
ikäluokasta. ”Sijaitsemme 
hyvällä paikalla, sillä kou-
luista on lyhyt matka syö-
mään. Nuorten lisäksi tääl-
lä käy myös vanhempaa ikä-
luokkaa.” 

”Suomalaiset 
vaihtavat 

paikkaa, jos 
pizzeria näyttää 

epäsiistiltä.

”Meistä tulee suosikki, tiedän sen”
 " Kebab-pizzeria Karalia avasi Sastamalassa pari kuukautta sitten. 

Kebab-pizzeria Karalian yrittäjät Kemal Sertkaya (vasemmalla) ja Mahmut Kara kehuvat sastamalalaisia 
asiakkaita. Kaksikko on enemmän kuin tyytyväinen yrityksensä ensimmäisiin kuukausiin.  

VATSA/SELKÄ-
PENKKI MT180

LÖYTYY HYVÄ VALIKOMA VAATTEITA

Easytone
JUMPPAKENGÄT

PIKAPITO

PIKALUISTO

A.W.S.
Soft Shell

PIKAVOITEET
helppoon
voiteluun

HIIHTOPUKU
TOPPAPUKUJA

LÖYTÖ!

HIIHTOVIIKONLOPPU!!

LASKETTELUUN!!

Meiltä uudet sukset
AINA VOIDELTUNA ja
TYYTYVÄISYYS/
VAIHTO-
TAKUULLA

HARRASTAJAN PAKETTI perinteiseen

Laadukas LUISTELUPAKETTI

299,-
(418,-)

JUNNU LUISTELUPAKETTI

199,-

SUKSIPAKETIT alk. 99,-

249,-
(449,-)

49,90
(99,90)

34,90

Aikuisten setti

299,-
(495,-)

,-

Laskettelu-
kypäriä ja

laseja
hyvä

AKTIIVIHIIHTÄJÄN PAKETTI perinteiseen

VOIDERAUTA
Se parempi malli

Kinkun sulatukseen

KE - LA

Uutuus ”Polttaa” rasvaa
28% tehokkaammin

99,-
(149,-)

HIIHTOPUVUT
alk.

,-
(119,-)

SPORTTI Talveen suurvalikoimista

249,-
(344,-)

,-
(247,-)

JUMPPAVAATTEITA
SAAPUNUT

8,90

8,90

UUTUUS

ALE

49,90

Sää lauhtuu 
viikonloppua kohti
Loppiaisena sataa Ilma-
tieteen laitoksen ennus-
teen mukaan etelässä vä-
hän lunta, muualla on 
poutaista. Lämpötila on 
etelässä ja lännessä -5 as-
teenvaiheilla.

Perjantaina sataa lunta 
ja edelleen lauhtuu. Vii-
konloppuna lämpötila on 
ylimmillään maan etelä-
osassa nollan tienoilla ja 
maan keskiosassakin lä-
hellä nollaa astetta.

Lauhtuminen ja lumi-
sateet heikentävät ajokeliä 

ja liikennesäätä on syytä 
seurata, Ilmatieteenlaitos 
neuvoo.

Menei l lään oleva 
pakkasjakso on alkanut 
suuressa osassa maa-
ta jo viime marraskuun 
puolivälissä ja kestänyt 
pitkään eli 40–50 päi-
vää. Myös viime talvena 
oli pitkiä pakkasjaksoja. 
Viimeisen 50 vuoden ai-
kana pisimmät pakkas-
jaksot on koettu yleen-
sä talvella 1965–66 ja 
1984–85. 
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EDULLISEMPAA UUTTA VUOTTA!

VAMMALA
PUISTOKATU 30 p. 511 3103

MA-PE 9-18, LA 9-15

RENTOUTUSMATTO

PILKKI-
PÖNTTÖ
!"!#$%&'()*+,

JUMPPAPALLO +
PUMPPU

AEROBIC-MATTO
!"!-./0..10.''

PAINO-
LAMPPU
!"!2&345!6)7'+)

10,-80-9:.; 5,-8<9:=; 995 195

2250

Campfire Pro
REPPU-
JAKKARA

Rapala
TYÖKALU-
SARJA

>)?+',+@A@
Ahven
JÄÄKAIRA
!"!00=!''9!B&)CD

45,- 20,-8B-9:.; 3950

PILKKIONGET

195
#76D

KÄRPÄSEN
TOUKAT

2,-3 prk
8.9E.!6F7;

KULJETUSLAATIKKO
!"!=B!79!'(C?,

1600
2 kpl

8:9:.
6F7;

G+AC?A@
KEVYTTOPPAPUKU
!"!C+@+H,I',,!J,
!!!H,I',,KA+LA

M,+C?A@
KEVYT-
TOPPAPUKU
!"!7+7,!?,+
!!!N(6C+,@F(@D

20,-8B<9:.;

30,-8--9:=;

NAISTEN JA
MIESTEN
VAATTEITA

LASTEN
VAATTEITA

-50%-50%JOPA
JOPA -50%-50%

-70%-70%JOPA
JOPA

LELUT JA
PELIT

-60%-60%
-20%-20%

JOPA
JOPA -50%-50%

Hinnat voimassa pe-su 7.-9.1., ellei toisin mainita.

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 

KIRSIKKATOMAATTI
250 g (3,56 kg)
Marokko 089

rs

-18 %

PARSAKAALI
400 g (2,23 kg)
Espanja 089

kpl

-35 %
Ilman korttia ja yksittäin 3,09 rs (10,30-12,36 kg)400Kariniemen kananpojan
FILEESUIKALEET
250-300 g (6,67-8,00 kg) 2 

rs

-45 %
Ilman korttia ja yksittäin 0,37 ps (1,48-1,85 kg)100KEITTOJUURES- JA 
VIHANNESSEKOITUS
200-250 g (0,80-1,00 kg) 5

ps

Ilman korttia 6,59 kpl 
(6,59-8,24 kg)

Valio
OLTERMANNI
800 g-1 kg (4,99-6,24)

Ilman korttia ja yksittäin 2,24 tlk (2,24 kg)

-21 %
350Valio

A+ JOGURTIT
1 kg (1,75 kg)

2
tlk

Ilman korttia ja yksittäin 1,29 rs (3,23 kg)

-22 %
200Flora

MARGARIINIT
400 g (2,50 kg) 2

rs499
kpl

-24 %
Ilman korttia 
3,89 kpl (6,59-7,34 kg)

Grandiosa
ISOT 
PERHEPIZZAT
530-590 g 
(5,58-6,21 kg), pakaste

329
kpl

-15 %

PERUNAT
5 kg (0,40 kg)
Suomi 199

ps

KEVYT-
JAUHELIHA 7%
400 g (5,63 kg)
Ilman korttia ja yksittäin 
2,89 rs (7,23 kg) -22 %

450
Ilman korttia 1,09 rs (4,36 kg)

Ke 5.1. PYYMÄKI
Pe 7.1. HEINO, WIGREN
La 8.1. PYYMÄKI, MATTILA

KONSULENTIT

KE-LA
VÄHÄRASVAINEN 
NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA
Suomi

695
kg

KE-SU
Atria Hornet
BROILERIN SIIPIPALAT
900 g (2,77 kg) 249

rs

2 
rs

Edullisesti Superista
HK
MAKSA-
MAKKARA
300 g (5,00kg) 300

2
kpl

Yksittäin 1,89 kpl (6,30 kg)

Tuore
KUHA-
FILEE
Suomi, 
säävaraus

2490

Valio
RAEJUUSTO
400 g (4,98 kg) 199

rs

Kymppi 
Perinteinen
HERNE-
KEITTO
435 g (1,15 kg) 100
Yksittäin 1,09 prk (2,51 kg)

2
prk

kg

PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 
KLO 12-18

SUPERI ONKIINNILOPPIAISENA6.1.


