
Autokatu 5, HUITTINEN (Kone-Tapsa halli)
 0500 528 714, (02) 567 006

www.ajoneuvohuollonauto.com

MERKKI- JA YLEISKORJAAMO

AJONEUVOHUOLTO
JALARVO & CO

Automyynti 
Huolto Varaosat

Huolto ja Varaosat

AJONEUVOHUOLLON 
AUTO OY
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Sastamala • Huittinen • Punkalaidun • Kiikoinen • Lavia • Kokemäki • Köyliö • Säkylä

Tutustu uuteen Säästöpankki
Pienyhtiöt –sijoitusrahastoon.

Pienestä kasvaa
usein iso, joka

lähtee ennen pitkää
maailmalle.

Ennakkomerkintäaika 

1.2.-28.2.2011 

ilm
an 

merkintäpalkkiota!

Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Lisätietoja, säännöt ja rahastoesite lähimmästä 
Säästöpankista tai osoitteesta sp-rahastoyhtio.fi . 

Eura, Huittinen, Kokemäki, Pori, Säkylä, Ulvila, Vammala, Äetsä

www.saastopankki.fi /huittistensp
puh.010 841 5700

SASTAMALA

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

tyylihet
ki
Yksiteho-

silmälaseista
-100!
Moniteho-

silmälaseista
-200!

Tyylihetki lumoaa!
Helmikuussa Silmäasemalla on teemana kevään muoti ja tyyli. Tutustu 
uuteen kuvastoomme ja osallistu muuttumisleikkikilpailuun myymälässä 
tai netissä. Palkinnon arvo on jopa 2500!. 
Tarjous on voimassa 1.-28.2.2011 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Normaalihinnat alkaen yksitehot 187! ja monitehot 335!. Ei muita alennuksia.

Maksa erissä, nyt jopa 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa!

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

Tervetuloa!Tervetuloa!
Hofl er lasten 
NAHKA-
KINNAS

Italialaiset 
NAHKA-
VYÖT

Sport 
URHEILU-
KASSI alk.

8,50

6,90

8,90

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 10 - 18

KOTOISASTI
SYÖMÄÄN
Hampurilaiset,
lounas,
á la Carte
- nauti heti tai
ota mukaan!

Presidentti
paikalla Voimassa 17.-23.2.2011

vain Härkäpakarin Hesburgerissa

557070

KERROS-ATERIAKERROS-ATERIA

PT KIVIRANTA  104 m2

4 h, k, khh, s 
• rv. 2000-2001 • hyväkuntoinen • täys-
tiilitalo • varaava uuni • puuliesi • ilma-
lämpöpumppu • pääosin lattialämmi-
tys • kuusiaidan ympäröimä n. 1.177 
m2:n tontti/halllinjakosopimus • kes-
kustaan n. 2 km.
Hp. 148.000 !/ Emännänkatu 6 B

OKT UNTONMÄKI  n. 185 m2

3 -4 h, k, s n. 145 m2   
+1 h, k, kh/wc n. 40 m2

• kahdesta tilasta koostuva n. 2776 m2 
puustoinen rinnetontti • remonttitaitoi-
selle • lähes alkuperäisessä kunnossa 
oleva 70-luvun kahden perheen ok-talo 

• huopakatto ja käyttövesiputket uusittu 
• isompi asunto itselle ja yksiö vaikka 
vuokralle! • toiselle tilalle voit rakentaa  
vaikka talousrakennuksen! • ikkunallli-
sesta vaatehuoneesta voi tehdä yhden 
mh:n lisää.
Hp. 147.000 !/ Varsantie 10

OKT SASTAMALA, KIIKKA            120 m2

3 h, k, khh, s 
• rv. -98 • kodikas • kaksi autotallia • Tii-
leri-takka/leivinuuni • n. 27 m2:n pres-
suhalli • kiva n. 2.140 m2:n tontti/n. 
puolet männikköä • keskusta  ja koulut 
1-1,5 km säteellä • mahdollista ostaa li-
sää tonttimaata.
Hp. 182.000 !/ Kustintie 13

OKT VAMPULA                    120 m2

4 h, k, takkahuone, s 
• rv. -81/86 • upea kahdelta sivulta kuu-
siaidan suojaama 2.000 m2:n tontti Loi-
mijärven rannalla • kaksi iisoa ikku-
nallista vaatehuonetta voi hyödyntää 
myös töy-/lastenhuonetilana • talous-
rakennus n. 50 m2, kahden auton tal-
li, varasto ja kellari • takka/leivinuuni 

• mm. ikkunat, ph + s sekä käyttövesip. 
uusittu• kgin vesi • koulut, päiväkoti ja 
kauppa 2,5 km säteellä, Huittisten kes-
kustaan n. 15 km.
Hp. 143.000 !/ Rutavantie 41

HEVOSTILA RÄIKÄNMAA  
OKT 3-4 h, k, khh, s  102 m2

HEVOS-/AUTOTALLI  109 m2

• rv. 2008 • upea kokonaisuus! • toimi-
vapohjainen, hirsipanelilla vuorattu ta-
lo   • kaunis, puustoinen etelärinnetont-
ti • tilan kok.pa n. 1,4 ha, josta 0,40 ha 
salaojitettua peltoa hevoslaidunkäytös-
sä, lisäksi hieman metsää • mahdolli-
suus rakentaa toiseen kerrokseen lisä-
huoneita • hevostallisssa tilaa neljälle 
hevoselle, lisäksi pesutila, varasto, li-
säksi toisessa päässä rakennusta läm-
min n. 30 m2:n autotalli.
Hp. 269.000 !/ Räikänmaantie 732

As Oy Huittisten Tammi  
Pennintie 5
Hintaesimerkit:
2. kerros  56,5 m2 VH. 165.000 !
1. kerros  61,5 m2 Vh. 156.700 !
Huom! Nyt mahdollista ”räätälöidä” 
3. kerroksen 105,5 m2 asunto!

Rakentaja: Jarmo Ruusumaa Oy

RAKENNUSTYÖT KÄYNNISSÄ
ARVIOITU VALMISTUMINEN 12/2011
Unelmiesi koti keskellä kaupunkia!

Rakentaminen &

Sisustaminen &

Asuminen

2.3.2011 Alueviestissä on teemana

2.3.2011 Alueviesti jaetaan

myös Nokialle!

Ilmoituksesi tavoittaa
yli 42.000 taloutta, yli 130.000 lukijaa.

Kysy tarjous!
Varaa ilmoitustilasi!

Puh. 010 229 0400 tai
ilmoitukset@alueviesti.fi

Aineistot to 24.2. mennessä.

te

www.keskuskuva.fi

Vammala:
Onkiniemenkatu 8
p. 03-5142955
Huittinen:
Lauttakylänkatu 15
p. 02-569980

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!

VALOKUVAKIRJAT
Kätevästi netin kautta!

TULITYÖKURSSI
Suojeluohje uudistunut.

25.2.2011 klo 8.00 ABC -Huittinen. 90! + Alv.
Järjestää PAPEKON.  Ilm. Hannu Uusitalo Puh 050 599 5299

Huittinen p. (02) 569 980Vammala p. (03) 511 2884

Uusi käytännöllinen meikkivoide

UUTUUS

Lentopallon mestaruusliigaa
Isku-Volley - VaLePa

lauantaina 19.2. klo 17.00
suorana Radio Mantassa
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Ikäihmiset

Mikä ihmeen palveluseteli?
 Setelin myötä vanhuksen valinnanvapaus palveluiden suhteen kasvaa, 

 mutta todellisista kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa. 
 Marianna Langenoja

Sastamalan kaupunki, La-
vian kunta ja mahdollises-
ti Punkalaitumen kunta ot-
tavat käyttöön vanhuksil-
le suunnatut palvelusetelit. 
Palveluseteli mahdollistaa 
tehostettua palveluasumis-
ta tarvitsevan ikäihmisen 
hoidon vapaavalintaises-
sa kriteerit täyttävässä yk-
sityisessä hoitolaitoksessa. 
Seniori tulee siis jatkossa 
saamaan enemmän valin-
nanvaraa hoitopaikkansa 
suhteen, ja hänen on mah-
dollista hankkia palvelut 
myös ulkopaikkakunnalta. 

Saspe maksaa palveluse-
teliin merkatun osan palve-
luasumisen kustannuksista 
ja loppu jää asiakkaan mak-
settavaksi. Setelin arvo por-
rastetaan tulojen mukaan. 
Mitä pienempi eläke ikäih-
misellä on, sitä suurem-
man osan Saspe kustan-
taa hänen saamistaan pal-
veluista. Mutta kuinka iso 
osa kustannuksista sitten 

otetaan ikäihmisen kukka-
rosta? Siitä ei ole vielä var-
maa tietoa. 

Koko eläkettä 
ei riistetä
Kummastusta herättää eten-
kin se, että Saspen käytäntö, 
jonka mukaan tehostettua 
palveluasumista käyttävälle 
ikäihmiselle tulee jäädä vä-
hintään 150 euroa kuukau-
dessa käteen, ei päde palve-
luseteli-malliin. Saspen pal-
velupäällikkö Päivi Tryy-
ki kuitenkin epäilee, etteivät 
valtuutetut lähde armotto-
malle linjalle: ”En usko, että 
päättäjät aikovat riistää van-
huksilta koko eläkkeen vain 
välttämättömien palvelujen 
maksuun. Todennäköisesti 
ikäihmiset eivät joudu mak-
samaan palveluista yhtään 
enempää kuin tälläkään het-
kellä. Poikkeuksena ovat hy-
vätuloiset, joiden palvelui-
den kustannuksista Saspe tu-
lee maksamaan pienemmän 
siivun.” Tryykin mukaan Sa-

spessa on odotettu valtakun-
nallisesti yhtenäisiä maksu-
käytäntöjä tehostetun palve-
luasumisen palvelumaksui-
hin, mutta niitä odotellessa 
päätösvalta on valtuutetuilla. 

Hoitokodit 
lähes täynnä
Saspe on tähän saakka os-
tanut tehostettua palve-
luasumista suoraan, mut-
ta määrien kasvaessa pal-
veluasumispaikat täytyy 
kilpailuttaa. Päivi Tryy-
kin mielestä kilpailutus 
ei ole aina paras vaihto-
ehto etenkään pienyrit-
täjien kannalta. Vanhus-
kin saattaa joutua muut-
tamaan useita kertoja, sil-
lä lain mukaan kilpailutus 
täytyy suorittaa joka kol-
mas vuosi. ”Palveluseteli 
ei vaadi kilpailutusta. Se-
niori saa itse päättää, mis-
tä hankkii palvelunsa. Jos 
hoitokoti ei jostain syystä 
miellytä, sen voi vaihtaa 
helposti.” 

Tryyki uskoo, että pal-
velusetelijärjestelmä tulee 
lisäämään paikkakunnan 
yksityisyrittäjien mää-
rää. Lisää palveluntuotta-
jia tarvittaisiinkin kipeäs-
ti, sillä jo nyt ikäihmisten 
sijoittamisessa on valtavat 
paineet. Esimerkiksi huh-
tikuun lopulla lakkautet-
tavan Heikkilän palve-
lukodin asukkaista mo-
nilla ei ole vielä sijoitus-
paikkaa. ”Jokaisen paikka 
tulee selviämään helmi- 
huhtikuun aikana”, Tryy-
ki lupailee. Hän lisää, et-
tä kaupunki vastaa kasva-
vaan palveluasumisen tar-
peeseen myös lisäämällä 
kunnallisia asiakaspaik-
koja. Esimerkiksi Hopun 
yksikköä laajennetaan 19 
asiakaspaikalla ensi vuon-
na ja Mouhijärvelle on nyt 
suunnitteilla vuonna 2015 
valmistuva iso yksikkö. 
”Kunnalliset palvelut ei-
vät kuitenkaan riitä. Tar-
vitsemme rinnalle myös 
yksityisiä.”

”Kaupunki vastaa kasvavaan 
palveluasumisen tarpeeseen 
myös lisäämällä kunnallisia 

asiakaspaikkoja.

Mitkä ovat Heikkilässä asuvan 
äidin vaihtoehdot?

 Varavaltuutettu Sari Hassia harmittavat kiire ja epätietoisuus
 Marianna Langenoja 

Sastamalan kaupungin 
varavaltuutettu Sari Has-
si (kok.sit.) kummaste-
lee äkkinäistä Heikkilän 
palvelukodin alasajoa. 
Saspe aikoo tyhjentää 
palvelukodin asukkais-
ta 30. huhtikuuta men-
nessä. Hassin äiti asus-
taa Heikkilän palveluko-
dissa, eikä perheellä ole 
vieläkään annettu tietoa, 
mihin äiti muuttaa ko-
din sulkemisen jälkeen. 
”Omaiset saivat kuulla 
lakkautuksen ajankoh-
dan vasta 14. tammikuu-
ta. Meille luvattiin, että 
jokaiseen omaiseen ol-
laan lähiaikoina yhtey-
dessä, mutta mitään ei 
ole ainakaan toistaiseksi 
kuulunut. Olemme hy-

vin ihmeissämme tilan-
teesta ja puhumme per-
heen kesken aiheesta 
paljon.” 

Hassia harmittavatkin 
eniten kiireinen päätöksen-
teko ja omaisten jättämi-
nen epätietoisuuteen. ”Kyl-

lä minä siihen luotan, et-
tä jokin ratkaisu löydetään, 
mutta mitkä ovat vaihtoeh-
dot? Täytyisi aina miettiä, 
että päätöksillä on seurauk-
set, joten asiat pitäisi selvit-
tää etukäteen. Tässä tapa-
uksessa näin ei ole toimittu.” 

Hassi epäilee, että käteen 
lyödään palveluseteli ja pa-
kon edessä yksityinen palve-
luntuottaja saattaa löytyä jo-
pa kotipaikkakunnan ulko-
puolelta. ”Olen käsittänyt, 
että Sastamalassa toimivat 
tehostettua palveluasumis-
ta tarjoavat hoitokodit ovat 
jo täynnä.” 

Heikkilän palvelukodin ovet sulkeutuvat huhti-
kuun lopussa. Kuva: Mirja Ho! rén.

”Kyllä minä 
siihen luotan, 

että jokin 
ratkaisu 

löydetään.

RAUTA - MAATALOUS PENKKIMÄKI OY KIIKOSTENTIE 34, KIIKOINEN

Puh. 020 798 3500
reijo.penkkimaki@penkkimaki.fi

RAUTA MAATALOUS PENKKIMÄKI OY KIIKOSTENTIE 34 KIIKO

PENKKIMÄKI  OYPPP
8.30–17

8–14

RAKENTAJA 2011RAKENTAJA 2011
Tilaa talviehdolla!Tilaa talviehdolla!

www.penkkimaki.fiwww.penkkimaki.fi

Tilaa meiltä JAAKKO-profiilit 
myös asennettuna 

edulliseen rakentajahintaan!

www.jaakko-tuote.fi

www.katepal.fi

www.e-weber.fi www.paroc.fi

www.jita.fi

www.masadoor.fi

- nosto-ovet

- kuivatus- ja jätevesiratkaisut

- harkot
- laastit
- hormit

- bitumikatteet

- eristeet

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

TALVIEHTO!
TALVIEHTO!
TALVIEHTO!

Kauppapaikat

Asuntoministeri nosti 
Kokemäen keskustan 
surulliseksi esimerkiksi

 Holtiton kaupparakentaminen vaarantaa etenkin
 keskisuuret ja pienet maakuntakeskukset.

 Hannu Virtanen

Asuntoministeri Jan Vapaa-
vuori (kok.) nosti Helsingin 
Sanomissa viime sunnuntai-
na Hämeenlinnan ja Koke-
mäen ikäviksi esimerkeiksi 
siitä, mitä kauppojen sijoit-
tuminen voi aiheuttaa kau-
punkien keskustoille.

”Holtiton kaupparaken-
taminen vaarantaa etenkin 
keskisuuret ja pienet maa-
kuntakeskukset”, Vapaavuo-
ri kirjoittaa puheenvuoros-
saan Hesarin Sunnuntaide-
batissa.

”Kauhuesimerkit löytyvät 
Yhdysvalloista, mutta esiin-
tyy tragedioita Suomessa-
kin. Hämeenlinnan ja Ko-
kemäen keskustat ovat esi-
merkkejä surullisesta kehi-
tyksestä.”

Valtiolla vastuu 
kestävästä 
taloudesta
Vapaavuoren mukaan val-
tiovallan vastuulla on, et-
tä kaupan toiminta täyttää 
myös kestävän talouden kri-
teerit. Hän sanookin merki-
tyksellistä olevan, miten uu-
sien kauppojen rakentami-
nen vaikuttaa alueen asuk-
kaiden arjen sujuvuuteen, 
yhdyskuntien toimivuuteen, 

liikennesuoritteisiin ja pääs-
töihin sekä kaupunkikult-
tuurin elävyyteen.

”Kyse ei ole betonikau-
punkihörhöjen salajuones-
ta, jolla yrittäjyyttä yritetään 
rajoittaa, vaan pelisääntö-
jen luomisesta markkinata-
loudelle. Kilpailu kuuluu 
järjestelmäämme, mutta 
markkinoilla ei luonnos-
taan ole yhteiskuntavas-
tuuta. Yhteiskunnan teh-
tävänä on luoda kilpai-
lulle reilun ja hyväksyt-
tävän pelin säännöt.”

Ministeri näkee kau-
punkirakenteen ulko-
puolella isojen kaup-
pakeskuksien uhkaa-
van lähistönsä kau-
punkikeskustojen 
elinvoimaisuutta 
ja elävyyt-
tä. ”Yksi-
kin vää-
rin sijoittu-
va ostospara-
tiisi saattaa olla 
tuhoisa.”

”Kyse on myös 
maaseutukulttuu-
rin vaalimises-
ta. Kaupunki- ja 
maaseutuasumi-
sen välimaastoon 
syntyneet har-
maat vyöhyk-
keet ovat liian 
hajanaisia, jot-

ta ne toisivat kaupunkimai-
seen asumiseen liittyviä etu-
ja. Silti ne ovat niin kaupun-
kimaisia, että ne ovat jo pit-
kälti tuhonneet hienoon 
suomalaiseen maaseutuun 
olennaisesti kuuluvat arvot”, 

asuntoministeri Vapaa-
vuori ravistelee.ailu kuuluu 

me, mutta
i luonnos-

skuntavas-
unnan teh-
da kilpai-
hyväksyt-
nnöt.”
kee kau-
n ulko-

n kaup-
uhkaa-

kau-
ojen 
tta

a

myös 
uu-
es-
 ja

mi-
on 

ar-
k-
an 
t-

vuori ravistelee.
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www.saastomarket.com
Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (sis alv23%).

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

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

Tarjoukset ovat voimassa 16.-22.2.2011 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

KONSULENTIT HUITTINEN: 
KE 16.2.  Leipomo Rosten 10-17  PE 18.2. Pyymäen Leipomo 9-16, 
Arla Ingman 9-17  LA 12.2. Porin Leipä 9-15

Torstaina Huittisissa Oinaanojan tuoreita tuotteita laaja valikoima.

KONSULENTIT HÄIJÄÄ:
PE 18.2. Porin Leipä 9-16, Arla Ingman 
9-17 LA 19.2. Pyymäen Leipomo 9-15

Säästömarketin parhaat tarjoukset 
16.-22.2.2011

159

599

prk 
(6,36/l)

069
pkt 

(3,07/kg)

rs

Pouttu Porsaan 
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
• kermamarinoitu

Valio Maustetut 
RUOKAKERMAT
2,5 dl
• 4 eri makua

Danone Danio
RAHKA
180 g
• ananas

Suomalainen
PERUNA
10 kg

Dops
TÄYTEKEKSI 
210 g
• mud cake 
• brownie

Vip  
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 l

Pedigree 
Koiran 
TÄYSRAVINTO 
7 kg
• Häränliha

Friskies  
Kissan  
KASTIKE-
LAJITELMA
12x100 g

300
2 pkt 
(7,14/kg)
yks. 1,99

099
plo 
(0,39/l)

1000
sk 
(0,71/kg)
norm.  
11,90/sk

299
pack 
(2,49/kg)

300
2prk 
(6,00/kg)
yks. 1,99

059
prk 

(3,28/kg)

399
sk

(0,40 kg)

 

099
pkt

(2,48/kg)

Abba  
TILLISILLI
250/540 g

Atria LAUANTAI 
tai KEVYT  
LAUANTAI 
225 g

UUTUUS!

ERÄ!

Becel
MARGARIINI
400 g
• 60%

sis.pant. 0,40

C-MAX 
STRONG  
500 mg tai
D-MAX 10 µg
90 tabl

Emendo Tripla 
KALAÖLJY-
VITAMIINI- 
VALMISTE
100 tabl

Max Pro
TUHKAIMURI
• teho 1000 W
• vetoisuus 18 l
• takuu 12 kk

Wilfa 
MIKROAALTO-
UUNI M4-700
• teho 700 W
• 5 tehoaluetta
• vetoisuus 17 l
• pyörivä alusta
• takuu 24 kk

1000
2 pkt 
(0,05/tabl)
yks.  
7,60-7,90

990
prk 
(0,10/tabl)

3590
kpl

5900
kpl

Nokian Paperin  
PAPERIMYYNTI  

perjantaina 18.2.  
molemmissa  

myymälöissä klo 9-17
Embo WC-PAPERI 32 rll ja 
Emilia TALOUSPAPERI 16 rll

1690
YHTEISHINTAAN

Osta 1 sk,  
saat toisen 

kaupan päälle!

Sylvään koulun rehtori kieltäisi
energiajuomien myynnin lapsille

 Sastamalan suurimmat päivittäistavarakauppiaat on kutsuttu yhteiseen neuvonpitoon, 
 jossa käsitellään myös nuorison epäasiallista käyttäytymistä kauppaliikkeissä.

”Hyvä idea,
mutta valvonta 
on haastavaa”

 Maija Latva

Energiajuomat ovat olleet vii-
me aikoina kovasti tapetil-
la. Viime viikolla Pesäpallolii-
ton johtokunta teki päätöksen 
kieltää energiajuomien myyn-
nin ja välittämisen kaikis-
sa Pesäpalloliiton järjestämis-
sä alle 16-vuotiaiden nuorten 
urheilutapahtumissa.

Energiajuomatölkeissä-
hän on muistutus siitä, et-
tei juomaa suositella lapsille. 
Lain mukaan energiajuomi-
en myyntiä ei ole kuitenkaan 
rajoitettu.

Esimerkiksi Ikaalisissa kes-
kustan koulun vanhempain-
yhdistys on ajanut energia-
juomien myyntikieltoa alle 
15-vuotiaille, mutta ainakaan 
vielä kauppiaat eivät ole siihen 
lähteneet.

Nyt myös Sastamalalai-
sen Sylvään koulun rehtori Ja-
ri Andersson aikoo ehdottaa 
kauppiaille, että nämä lähtisi-
vät mukaan samantyyppiseen 
projektiin. ”Olen kutsunut 
neuvotteluun K-Supermar-
ket Superin ja K-Supermar-

 Maija Latva

Kauppias Outi Vesanen 
K-Supermarket Superis-
ta kertoo, että heillä ei ole 
ilmennyt koululaisten ai-
heuttamaa ongelmakäyt-
täytymistä. ”Se johtuu 
varmasti tästä sijainnis-
tamme. Olen kyllä tietoi-
nen, että keskusta-alueen 
myymälöissä sitä tapah-
tuu ja ymmärrän hyvin, 
että se harmittaa kauppi-
asta ja henkilökuntaa.”

Vesanen on jo etukä-
teen keskustellut henki-
lökuntansa kanssa myös 
mahdollisuudesta kieltää 
energiajuomien myynti 
alle 15-vuotiailta. ”Olem-
me kaikki ehdottomasti 

sitä mieltä, että lasten ei 
näitä kuuluisi juoda. Asi-
an valvonta on kuitenkin 
tosi hankalaa, koska laki 
ei sitä kiellä. Lisäksi har-
valla alaikäisellä on esit-
tää virallinen todiste iäs-
tään”, Vesanen selvittää. 
Hänen mielestään vastuu 
on viime kädessä van-
hemmilla. ”Paljonko lap-
sella on rahaa käytössä 
ja onko lasten kaupoissa 
notkuminen ja koulupäi-
vien aikana ostosten teko 
hyväksyttävää ylipäätään? 
Jos vanhemmat kieltävät 
lapsiltaan energiajuomat 
ja valvovat niiden käyt-
töä, ei tällaista ongelmaa 
olisi ollenkaan”, hän tii-
vistää.

Rehtori Jari Anderssonin mielestä koulujen juoma-
automaateissa ei tarvittaisi limonadeja, energiajuo-
mista puhumattakaan. Sylvään koulun automaatis-
ta löytyy ainoastaan makuvesiä.

Energiajuomilla tarkoitetaan kofeiinipitoisia virvoitus-
juomia, joita markkinoidaan erityisesti suorituskyvyn 
ja kestävyyden parantamiseen.

Nimestään huolimatta ne eivät sisällä sen enempää 
energiaa eli sokeria kuin muutkaan tavalliset virvoitus-
juomat, vaan ”energiaa” oletetaan antavan juomien pi-
ristävät yhdisteet, kuten kofeiini, guarana, tauriini tai 
glukuronolaktoni. Näiden lisäksi juomia on usein täy-
dennetty vaihtelevalla määrällä B-ryhmän vitamiine-
ja, inositolia ja koliinia.

Varoitusteksteissä lukee, ettei juomaa suositella lap-
sille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille.

Lähde: Evira

Energiajuomat

ket Torikeskuksen kauppiaat 
sekä S-Marketin myymälä-
päällikön”, Andersson kertoo. 
Hänen mukaansa tilaisuudes-
sa keskustellaan myös siitä, et-
tä varsinkin keskusta-alueen 
kaupoissa tilanne on välillä 
kestämätön. ”Nuorisojoukot 
hälisevät ja häiritsevät kaup-
paliikkeissä, myös näpistyk-
set ovat kuulemma lisäänty-
neet valtavasti. Tämän vuoksi 
useammassakin liikkeessä on 
jouduttu lisäämään valvontaa”, 
Andersson tietää.

Energiajuomat 
aiheuttavat 
ylivilkkautta
UKK-instituutin ravitse-
mustutkija Patrik Borg tote-
si taannoisessa haastattelussa, 
että energiajuomien nautti-
minen aiheuttaa lapsille käyt-
täytymishäiriöitä, jotka il-
menevät lähinnä hermostu-
neisuutena, ärtyneisyytenä, 
yliaktiivisuutena ja huono-
vointisuutena. Jari Andersson 

allekirjoittaa tämän. ”Ilmiö 
on huomattu myös jopa ala-
kouluissa”, hän toteaa ja sanoo 
olevansa asiasta hyvin huolis-
saan. ”Rauhattomuutta, kes-
kittymisenpuutetta ja ylivilk-
kautta”, hän luettelee ja toteaa, 
että toiset oppilaat kuittaavat 
joskus lounaankin energia-
juomalla.

Sylvään koulun juoma-
automaatista energiajuomaa 
on turha hakea, sillä tarjol-
la on ainoastaan makuvesiä. 
Oppilailla, jotka ovat miel-
tyneitä energiajuomiin, nii-
tä on kuitenkin eväänä kou-
lussakin.

Andersson kertoo, että 
energiajuomista on puhut-
tu oppilaille esimerkiksi ter-
veystiedon tunneilla ja on-
pa niistä käynyt kertomassa 
ravintoterapeuttikin. ”Elin-
tavat ja valinnat eivät kui-
tenkaan saisi olla pelkästään 
nuoren vastuulla”, hän muis-
tuttaa ja kehottaa vanhem-
pia keskustelemaan asiasta 
lastensa kanssa kotona. 

Kansanedustaja Arto Satonen, mitä mieltä olet lais-
ta, joka rajoittaisi energiajuomien myyntiä ja ostoa?

”Energiajuomissa on suositus, jonka mukaan tuote 
ei sovellu lapsille. Jos suositusta ei käytännössä nouda-
teta, niin sitten on tehtävä laki. Hakisin kuitenkin en-
sin ratkaisua vapaaehtoista tietä.” 

Kysymys

”Energiajuomien nauttiminen 
aiheuttaa lapsille 

käyttäytymishäiriöitä.

”On jouduttu 
lisäämään 
valvontaa.
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Lex Satonen
Uusi laki parantaa etenkin suuren yrityk-
sen ja julkisen sektorin työntekijän mah-
dollisuutta ryhtyä omaishoitajaksi. Laki 
sai alkusysäyksensä äitinsä omaishoi-
tajana toimineen Hannele Hakalan ja 
seurakunnan diakoni Maija-Liisa Hal-
meen kohtaamisesta Vammalan torilla. 
 Sivu 11

Hangella päristelijät
Vammalan Moottorikelkkaili-
jat ry:n toiminta on aktivoitu-
nut toden teolla 2000-luvun al-
kupuolella. Jäsenmäärä on kas-
vanut tasaisesti ja tänä talvena 
yhdistyksen urilla ajaa kelkka-
harrastajia ennätysmäärä, 130. 
 Sivu16

 Minne ysin jälkeen?
Kevään yhteishaku koittaa pian. Mo-
net yhdeksäsluokkalaiset ovat suuren 
valinnan edessä: minne ysin jälkeen? 
Onneksi he eivät ole pohdintoinensa 
yksin, sillä ammattitaitoisilta oppilaan-
ohjaajilta saa neuvoa, tukea ja kannus-
tusta. Opojen ja oppilaiden mietteitä 
 Sivut 12 - 13
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Edessä tärkeä
valinta

Yhteishakuun liittyvät asiat ovat nyt ajankohtaisia aina-
kin yhdeksäsluokkalaisten perheissä. Monelle nuorel-
le valinta on varmasti ollut suhteellisen helppo, onhan 

asia ollut esillä useastikin yläasteella. Paljon on silti heitäkin, 
jotka vielä miettivät ja punnitsevat eri vaihtoehtoja. 

Eteen voi tulla sellainenkin tilanne, että nuori huomaa vuo-
den tai vaikka 10 vuoden päästä tehneensä väärän valinnan. 
Kannattaa silti muistaa, että aina voi tehdä uusia päätöksiä 
ja valintoja. Elämä on elinikäistä oppimista ja kaikki opiske-
luun käytetty aika tärkeää pääomaa.

Nuoren kiinnostukseen vaikuttaa moni asia. He haluavat 
tehdä koulutusvalintansa itse, mutta kyllä vanhempien aja-
tuksiakin hiukan kuunnellaan. Myös kaveripiirin valinnat 
saattavat vaikuttaa nuoren valintoihin.

On kuitenkin tärkeää, että nuoria koulutetaan oikeille 
aloille. Sellaisille, joissa työllistytään. Saskylle eli Sastama-
lan koulutuskuntayhtymälle voisi tässä asiassa antaa hyvät 
pisteet. Tuo monipuolinen ammatillisen koulutuksen op-
pilaitoskokonaisuus panostaa järjestelmällisesti ajanmu-
kaisiin oppimisympäristöihin ja tarjoaa yli 30 erilaista am-
mattivaihtoehtoa. Hieno oivallus on myös se, että Saskyssa 
kuunnellaan alueen yrittäjiä ja ollaan tietoisia siitä, millais-
ta osaamista työpaikoilla kaivataan, nyt ja tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina lisään-
tynyt selvästi, antaahan se nuorelle nopeamman mahdol-
lisuuden työllistyä. Lukio-opetus taas antaa laaja-alaisen 
yleissivistyksen ja valmiudet vastata erilaisiin yhteiskun-
nan haasteisiin, kuten myös taidon tarkastella asioita eri 
näkökulmista. Ammattilukiovaihtoehdossa yhdistyvät nä-
mä molemmat.

Ammatinvalinta-asioista on juttua tämän lehden sivuilla 12-
14. Kyselimme peruskoulunsa päättäviltä nuorilta Sastama-
lassa ja Huittisissa, mihin he aikovat hakea ja Sylvään kou-
lun oppilaanohjaajat kertovat, miten he tukevat ja neuvovat 
oppilaita ammatinvalinta-asioissa. Sastamalan koulutus-
kuntayhtymän rehtori Antti Lahti kertoo omista valinnois-
taan ja Sastamalan verkostolukion rehtori Anni Virnes to-
teaa, että heillä on asiat paremmin kuin monessa isossa lu-
kiossa. Kiinnostavia lukuhetkiä!

Maija Latva
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Puheenjohtajavaali 
uusitaan tänään 
Punkalaitumella

 Aiempi päätös syntyi virheellisessä
 järjestyksessä.

 Hannu Virtanen

Punkalaitumen kunnanvaltuusto jou-
tuu valitsemaan puheenjohtajiston-
sa uudelleen. Kunnanhallitus jätti vii-
me viikon maanantaina kuntalain pe-
rusteella valtuuston aiemman päätök-
sen täytäntöön panematta, koska se oli 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä. 

Valtuusto suorittaa tänään kello 18 al-
kavassa kokouksessa puheenjohtajan se-
kä ensimmäisen ja toisen varapuheenjoh-
tajan vaalin. 

Valtuuston puheenjohtajaksi valit-
tiin tammikuun lopulla Marja Vakka-
la (sd.), ensimmäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi Martti Mölsä (ps.) ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Juha Yli-Parri (kok.).

Kiikoinen   Lavia   Punkalaidun   Sastamala

Kiikoisten terveysasema
on suljettuna 28.2.-6.3.2011.
Mouhijärven ja Lavian terveysasemat palvelevat teitä sulun 
aikana.

Kartelli

Huittinen ei nosta 
kannetta Lemminkäistä 
vastaan

 Asfalttiurakoiden arvo oli kartellivuosina
 1994-2002 vajaa miljoona euroa.

 Hannu Virtanen

Huittisten kaupunki ei nosta asfaltti-
kartelliasiassa vahingonkorvauskan-
netta Lemminkäinen Oyj:tä vastaan. 
Kaupunginhallitus perustelee maa-
nantaina tekemäänsä ratkaisua epävar-
muustekijöillä.

Kaupunki kuitenkin pyrkii varaa-
maan mahdollisuuden esittää korva-
usvaatimuksia myöhemmin joko kan-
teella käräjäoikeudessa tai mahdollises-
sa sovintoneuvottelutilanteessa asfaltti-
yhtiöiden kanssa. Tämä tapahtuu niin, 
että vanhentumisen katkaisusta huo-
lehditaan myös jatkossa.

Tavoitteena oli 
poistaa kilpailu
Korkein hallinto-oikeus antoi syys-
kuussa 2009 päätöksensä asfalttialan 
yritysten kilpailunrajoituslain vastaista 
menettelyä koskevassa asiassa. Oikeus 
katsoi, että esitetyn näytön perusteella 
Suomen asfalttimarkkinoilla on vallin-
nut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja 
yhtenäinen kartelli vuosina 1994 -2002. 

Kartelli on kattanut niin yksityis-
ten, kuntien kuin valtion teettämät as-
faltointiurakat, ja sen päämääränä on 
ollut poistaa toimiva kilpailu markki-
noilta. Kartellin johtajana on toiminut 
Lemminkäinen Oyj. 

Lemminkäinen Oyj on toiminut as-
faltointiurakoitsijana Huittisten kau-
pungissa koko kartelliajan. Asfaltoin-
tiurakoiden kokonaisarvo oli runsaat 
966 000 euroa vuosina 1994-2002. 

Näinä vuosina Huittinen kilpailut-
ti asfaltointiurakat ainoastaan kaksi 
kertaa. Tämä tapahtui vuosina 1999 ja 
2001. Muina vuosina urakoitsija valit-
tiin valitsemalla ainoa tarjoutuja. 

Asianajotoimisto ei 
suosittanut
Asianajotoimiston laatimassa muistios-
sa Huittisten kaupungille suositettiin, 
että kannetta ei nosteta epävarmuus-
tekijöistä johtuen. Epävarmuustekijöi-
nä nähtiin muun muassa taloudellisen 
intressin pieni koko verrattuna hylkää-
misriskiin ja kustannuksiin sekä kilpai-
lutuksen vähäisyys kartelliakana. 

Lemminkäisen lisäksi velan vanhe-
nemisen katkaisuilmoitukset on lähe-
tetty myös Super Asfaltti Oy:lle, NCC 
Roads Oy:lle ja Skanska Asfaltti Oy:lle 
tulevaisuudessa mahdollisten asiasta 
syntyvien sovintoneuvottelujen varal-
ta. Kaupungin mukaan asiaa tulee sil-
loin tarkastella uudelleen.
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Saspe myönsi erot 
kahdelle johtajalleen

 Hannu Virtanen

Sastamalan perusturvakun-
tayhtymän johtava ylilääkä-
ri Juhani Grönlund ja johtaja 
Maarit Sihvonen saivat eron 
viroistaan, kuten olivat esittä-

neet. Yhtymähallitus myönsi 
Grönlundille eron 14. helmi-
kuuta ja Sihvoselle 6. maalis-
kuuta alkaen.

Hallitus julisti samassa 
kokouksessa johtavan ylilää-
kärin viran haettavaksi. Joh-

tava ylilääkäri vastaa kun-
tayhtymän toiminnan lää-
ketieteellisestä johtamisesta 
ja toimii avoterveydenhuol-
lon vastuualueen johtajana 
sekä kuntayhtymän johto-
ryhmän jäsenenä.

Punkalaitumen ja Äetsän 
lääkäripalvelujen tuottaja 
vaihtuu maaliskuussa

 Saspen hallitus teki ratkaisunsa käsitellessään
 lääkäriyhtiön jättämän oikaisuvaatimuksen. 

 Hannu Virtanen

Punkalaitumen ja Äetsän lää-
kärin vastaanottopalvelui-
den tuottaja vaihtuu. Lääkä-
riyhtiön jättämä oikaisuvaati-
mus tuotti tulosta, ja Sastama-
lan perusturvakuntayhtymä 
hankkii Punkalaitumen ja 
Äetsän lääkäripalvelut tar-
jouskilpailun voittaneelta Me-
diverkko Oy:ltä. Yhtymähalli-
tus teki ratkaisunsa keskiviik-
koiltana käsitellessään yhtiön 
jättämän oikaisuvaatimuksen. 

Aiemmin yhtymähallitus 
oli keskeyttänyt hankinnan 

vedoten meneillään olevaan 
perusturvakuntayhtymän 
hallintomallin muutokseen. 
Lääkäripalvelut nykyisin 
tuottava Attendo MedOne 
hävisi tarjouskilpailun. Sa-
spen saama kolmas tarjous 
taas ei täyttänyt kaikkia tar-
jouspyynnön mukaisia vaati-
muksia.

Marja Ahola (sd.) ehdot-
ti Päivi Rasimuksen (kok.) 
kannattamana, että yhtymä-
hallituksen aiempi hankin-
nan keskeytyspäätös pide-
tään edelleen voimassa. Ää-
nin 7-2 yhtymähallitus teki 

päätöksensä hankkia lääkä-
ripalvelut tarjouskilpailun 
voittaneelta Mediverkko 
Oy:ltä.

Mediverkko vaati yhty-
mähallituksen aikaisem-
man ratkaisun jälkeen, et-
tä hankintayksikkö ku-
moaa päätöksensä ja te-
kee sen tarjousvertailun 
lopputuloksen mukaises-
ti valitsemalla Mediverk-
ko Oy:n palveluiden tuot-
tajaksi 1.3.2011-31.3.2013 
sekä mahdollisesti kah-
deksi seuraavaksi optio-
vuodeksi.

Yritystontit
Kaupunki puntaroi tonttien 
hinnoittelua ja yrittäjien 
tasapuolista kohtelua

 Levorannan Autoliike Oy on kiinnostunut
 rakentamaan autoliikkeen Kauppakaaren alueelle.

 Hannu Virtanen

Sastamalan kaupunki on 
joutunut puntaroimaan 
yrittäjien tasapuolista koh-
telua hinnoitellessaan tont-
teja Roismalan risteystä lä-
hellä olevalla Kauppakaa-
ren alueella. Ajankohtai-
seksi asian ovat tehneet 
kaupungin käymät neuvot-
telut Levorannan Autoliike 
Oy:n kanssa Kauppakaaren 
ja valtatie 12 välissä olevan 
tontin myymisestä yhtiölle 
autokaupan rakentamisek-
si. Kyseessä on siis Kauppa-
kaaren eteläpuolinen alue.

Tontilla on kokoa run-
saat 21 000 neliömetriä, 
ja yritys on tarjonnut siitä 
kolme euroa neliöltä, yh-
teensä runsaat 63 000 eu-
roa. Tarjouksessa katsotaan 
tontin olevan huonompi 
alueen muihin tontteihin 
verrattuna huomattavas-
ti kalliimpien pohjaraken-
tamiskustannusten takia. 
Kaupunginhallitus kuiten-

kin ehdottaa autoliikkeelle, 
että tontinvaraussopimus 
tehdään kuuden euron ne-
liöhinnalla. 

”Kaupungin täytyy hin-
noittelussa ottaa huomi-
oon yrittäjien tasapuolinen 
kohtelu”, kaupunginjohtaja 
Paavo Salli tähdentää.

Kaupunki pudotti 
aiemmin hintoja
Vammalan kaupunginhal-
litus päätti lokakuussa 2005 
Kauppakaaren varren tont-
tien hinnoiksi yhdeksän eu-
roa neliöltä kadun etelä-
puolella ja kahdeksan eu-
roa neliöltä pohjoispuolel-
la. Kadun eteläpuolelta on jo 
luovutettu läheltä tuloliitty-
mää Vammalantieltä tontin-
muodostusosia Tauno Kivi-
ranta Oy:lle ja varattu tont-
ti Würth Oy:lle.

Koska alue ei alkanut ra-
kentua, kaupunki muut-
ti hinnoittelua lokakuussa 
2009. Kadun pohjoispuolel-

ta myytiinkin tontti viidellä 
eurolla neliöltä.

Kaupungin mukaan yri-
tystonttien hinnoittelun tu-
lee olla tasapuolista ja oi-
keassa suhteessa market-
tonttien hinnoitteluun. 
Niiden hinta on kaavoitus-
ratkaisusta johtuen 8-10 eu-
roa neliöltä. Lisäksi niihin 
liittyy merkittävä maankäyt-
tösopimukseen sisältyvä ke-
hittämiskorvaus.

Kaupunki katsoo, et-
tä näkyvyydestä valtatiel-
le 12 johtuen tonttimaa on 
arvokkaampaa eteläpuolel-
la, Kauppakaaren ja valta-
tien 12 välissä. Näkyvyyden 
ja toisaalta paalutuksen vai-
kutukset huomioiden kau-
punki katsoo hintaeron ole-
van etelä- ja pohjoispuolen 
välillä euron neliöltä. Näin 
on päädytty kuuden euron 
neliöhintaan.

”Ei voi ainakaan väittää, 
että tontit olisivat alueella 
kalliita”, kaupunginjohtaja 
Salli summaa.

Poika ja varis esillä 
Ateneumin näyttelyssä
Ehkäpä kaikkien aikojen tun-
netuin Tyrväässä maalattu 
taulu, Akseli Gallen-Kallelan 
Poika ja varis vuodelta 1884 
on esillä Ateneumissa Helsin-
gissä perjantaina avautuvas-
sa Arjen sankarit -näyttelyssä.

Kansainvälistä naturalis-
tista maalaustaidetta esittele-
vä Arjen sankarit on koottu 

eri maiden merkittävistä mu-
seoista ja kokoelmista ja tuo-
tettu yhteistyössä Amsterda-
min Van Gogh -museon kans-
sa. Maalausten lisäksi esillä on 
valokuvia ja otteita elokuvista. 
Näyttelyyn liittyy myös oheis-
ohjelmaa.

Arjen sankarit Ateneumis-
sa 18.2.-15.5.

Pe 18.2. Laululintusen karaoke
viihdyttää juhlaväkeä 
Pyhäjärven rannalla.
La 19.2. Lauantaitanssit, 
Orkesterina 
klo: 21.00, Liput 5!

Pu!ettipöytä Ravintola palvelee:
pe klo 20 - 02, la klo 20 - 02, su klo 12 - 15
Majoitus ja muut palvelut milloin vain tilauksesta
Puh. 050-3243718
Säkyläntie 275, 27800 Säkylä

katettu klo 12–15,
Tervetuloa ruokailemaan!

Trio TaifuuniTrio Taifuuni

SunnuntaisinSunnuntaisin

Tule mukaan letkeään ja 

mukavaan tunnelmaan!Tule mukaan letkeään ja 

mukavaan tunnelmaan!
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Pankki Jäsenmäärä Maksetut 
bonukset

Pankkitoiminnan 
määrä Liikevoitto Maksetut verot

Huittisten Osuuspankki 3835 358 000 219 778 000 677 000 182 000
Huhtamon Osuuspankki 483 47 000 24 269 000 158 000 18 000
Karkun Osuuspankki 725 69 000 34 520 000 109 000 15 000
Keikyän Osuuspankki 1316 103 000 58 000 000 199 000 19 000
Kiikoisten Osuuspankki 802 75 000 40 700 000 232 000 23 500
Mouhijärven Osuuspankki 1653 177 000 102 345 000 365 000 48 000
Punkalaitumen Osuuspankki 2042 201 000 116 565 000 322 000 13 750
Vammalan Seudun Osuuspankki 6051 656 000 379 457 000 975 000 10 000
Vampulan Osuuspankki 1295 170 000 91 495 000 439 000 45 000

Yhteensä 18 202 1 856 000 1 067 129 000 3 476 000 374 250

Raha

Osuuspankit kulkivat kuivin 
jaloin läpi vaikean vuoden

 OP-Pohjola-ryhmä näkee talouden kasvavan vahvasti, 
 mutta kantaa huolta infl aatiosta.

 Hannu Virtanen

Kuivin jaloin läpi vaikean 
vuoden, paketoivat Huit-
tisten ja Sastamalan alueen 
osuuspankit vuoden 2010 
yhteen ja yhteiseen ajatuk-
seen.

”Alueen yhdeksän osuus-
pankkia selvisivät kaik-
ki tukevasti voitollisina 
yrityksinä huolimatta sii-
tä, että vuosi 2010 oli koko 
markkinakorkojen histori-
an ajan korkotasoltaan al-
haisin”, Huittisten Osuus-
pankin toimitusjohtaja Olli 
Näsi sanoi pankkien yhtei-
sessä tilaisuudessa Huitti-
sissa maanantaina. Mark-
kinakorkojen historia alkaa 
1980-luvun puolivälistä.

”Tulokset pysyivät olo-
suhteet huomioiden hyväl-
lä tasolla.”

Korkokatteen supistu-
minen jatkui loppuvuoteen 
saakka, mutta muut tuotot 
kasvoivat. Osuuspankkien 
ja Pohjolan ristiinmyynti oli 
myös tulosta tuottavaa.

”Järjestämättömät luotot 
ovat samalla tasolla kuin ai-
empina vuosina eikä näkö-
piirissäkään ole muita kuin 
korkeintaan hyvin pieniä 
luottotappioita”, Näsi luon-
nehtii.

Alkanutta vuotta arvioi-
taessa Vammalan Seudun 
Osuuspankin toimitusjoh-
taja Jyrki Rantala ei suuria 
muutoksia povaa. ”Arvelu-
ni on, että samankaltainen 
vuosi on tulossa”, hän sa-
noo.

OP-Pohjola-ryhmä nä-
kee helmikuun tuoreessa 
suhdanne-ennusteessaan 
talouden kasvavan vahvas-
ti, mutta kantaa huolta in-
flaatiosta. Talouden kehitys 
on jo laajalla pohjalla. Niin 
vienti, yksityinen kulutus 
kuin investoinnitkin kasva-
vat hyvin.

Inflaatio nousee selväs-
ti korkeammaksi kuin ai-
emmin on arvioitu. Suo-
messakin syynä on ennen 
kaikkea energian ja ruoan 
hinta. Inflaation kiihtymi-
nen ei suinkaan ole lyhyt-
aikainen piikki, sillä vuon-
na 2012 hintojen nousu le-
viää laajemmalle talouteen.

Yli miljardin 
porukka
Alueen yhdeksän osuuspan-
kin yhteenlaskettu pankki-
toiminnan laajuus oli vuo-
denvaihteessa yli miljar-
di euroa. Pankkitoiminnal-
la tarkoitetaan luottojen ja 

talletusten yhteismäärää li-
sättynä Op-Henkivakuu-
tussäästöjen ja Op-rahas-
tosäästöjen sekä Op-Ko-
tipankkiin ja Op-Asunto-
luottopankkiin välitettyjen 
luottojen määrällä.

Omistajajäseniä näil-
lä osuuspankeilla on 18 
000, mitä osuuspankit pi-
tävät varsin hyvänä määrä-
nä 40 000 asukkaan alueel-
la. Omistajajäsenille ker-
tyi viime vuodelta bonuk-
sia 1,9 miljoonaa euroa, siis 
keskimäärin runsaat sata 
euroa yhtä omistajajäsentä 
kohden.

Kiikoisten Osuuspankin 
toimitusjohtaja Harri Veh-
kalahti kiinnittääkin huo-
miota bonusten määrän 
kasvuun, joka näillä pan-
keilla on lähellä kymmentä 
prosenttia. ”Se on merkittä-
vä määrä ja kasvu.”

Vastuuta ei peitellä
Pankit puhuvat mielel-
lään yhteiskuntavastuus-
taan. Op-ryhmä ei tee tästä 
poikkeusta. ”Kun tuloksel-
la ei voi kehuskella, puhu-
taan sitten vastuullisuudes-
ta”, Olli Näsi veistelee, mut-
ta ei puhu aiheesta suinkaan 
turhaan.

Taloudellisesta vastuusta 
esimerkkeinä ovat bonus-
järjestelmä sekä pankkien 
toimialueelleen maksamat 
verot. Pirkanmaan ja Sata-
kunnan OP-liittojen osuus-
pankit tekivät lisäksi vuo-
sina 2009 ja 2010 mittavat 
lahjoitukset alueensa kor-
keakoulujen hyväksi.

Pankit myös palkkaavat 
harjoittelijoita kesäksi. Esi-
merkiksi Huittinen, Keikyä, 
Vammalan Seutu ja Vam-
pula saavat pankkiharjoit-

telijoita Satakunnan am-
mattikorkeakoulusta.

”Olemme toimineet kas-
vattajaseurana”, Vampulan 
Osuuspankin toimitusjoh-
taja Kari Hänti luonnehtii.

Kiikoisten Harri Vehka-
lahti myös huomauttaa, että 
harjoittelijat ovat myös hy-
vin työllistyneet pankkei-
hin.

Sosiaalisen vastuun puo-
lelle mielletään vapaaehtois-
toiminnan, kulttuurin ja ur-
heilun tukeminen sekä kat-
tavan konttoriverkoston säi-
lyttäminen. Mouhijärven 
Osuuspankilla on pääkont-
torin lisäksi konttori Häi-
jäässä. Vammalan Seudun 
Osuuspankilla on Sastama-
lan keskustan lisäksi kont-
torit Kiikassa ja Suodennie-
mellä.

Huittisten ja Sastamalan 
alueen osuuspankit ovat vii-
me vuosina usein esiintyneet 
yhdessä esimerkiksi kertoes-
saan tiedotusvälineille tulok-
sistaan. Huittisten, Kokemä-
en ja Harjavallan Osuuspan-
kit ovat nyt kuitenkin aikeis-
sa yhdistyä yhdeksi pankiksi. 

”Syntyvä uusi pankki ei 
ainakaan irtisanoudu yhteis-
työstä”, Huittisten Osuus-
pankin toimitusjohtaja Olli 
Näsi toteaa.

”Tulokset pysyivät olosuhteet 
huomioiden hyvällä tasolla.

Op-johtajat kertoivat pankkiensa tuloksesta tällä kertaa Huittisissa. Vasemmalla alhaalta ylös Karkun Kaarina Sacklén, Vampulan 
Kari Hänti, Huhtamon Päivikki Järvinen, Keikyän Heikki Nelimarkka ja Huittisten Olli Näsi. Oikealla ylhäältä alas Mouhijärven Rai-
ner Sillanpää, Kiikoisten Harri Vehkalahti, Punkalaitumen Petri Antila ja Vammalan Seudun Jyrki Rantala.

www.agrimarket.fi 

Meiltä saa Bonusta!

Kampanja voimassa 17.2.– 2.3.2011

Nyt koiran Liha-ateria 1 kg  
KAUPAN PÄÄLLE 

 nikäsakour nariok ithaV&ithaJ
(10 ja 15 kg) ostajalle.

VAHVAT 
EVÄÄT 
TALVEKSI!

Tarjous voimassa helmikuun loppuun.

!TARJOUS
6,90!

MIESTEN PAKSU 
TYÖSUKKA
Puuvillasekoitetta.

6 PARIA / 
PAKKAUS
Norm. 9,90

LÄMPÖTUNNISTIN 
B&D TLD100XJ

-at sinnut aunis aattua nisiamliöpmäL
maan kotisi vetoisat lämpöä vuotavat 

 ätsinis äättyän irottaakidni olaV .takiap
kylmän vedon kohdalla ja punaista 
kuuman ilmavirtauksen kohdalla.

49,90

TYÖVALAISIN 
IP 44 2D 38 W 
 Teho 38W ES-lamppu
 Kanta GR10g 

-okkrev nenimuK  
johto 1,8 m 

 1 schuko pistorasia
 Roiskevedenpitävä IP44

24,90

RAKENNEILMAISIN 
STANLEY
Laitteella voit paikantaa 
rakenteita purkamatta seinän 

 ,taplot oknur tavelo anakat
sähkö- ja vesijohdot.

12,90

AKKUPORAKONE
BOSCH PSR 14.4 L i 
14,4 V-1,3 Ah Litium-ioni 

 ,irutal akip h 1 ,lpk 2 ukka
10 mm pikaistukka, 

 .mN 03 ittnemom ötnääv
Kaksi nopeusaluetta.

129,-

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

SASTAMALA

Pertti Hakasen 
vaalistartti perjantaina
Sastamalan kansanedustaja-
ehdokkaista Pertti Hakasen 
(kesk.) vaalistartti järjeste-
tään ensi perjantaina Sylvään 
koululla. Kello 18 alkavassa 
tilaisuudessa puhujina ovat 
Ulla Yli-Hongisto, Mauno 
Ylinen ja Juha Korkeaoja.

Hakanen on kotikaupun-
gissaan Sastamalassa kes-
kustan valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja sekä kasvatus- ja 

opetuslautakunnan puheen-
johtaja. Puolueessaan hän 
on puoluevaltuuston vara-
puheenjohtaja.

Vaaliteemoissaan Ha-
kanen on erityisesti nos-
tanut esiin oikeuden lähi-
ruokaan, perheen roolin 
yhteiskunnan perusyksik-
könä sekä isänmaallisena 
kysymyksenä yleisen ase-
velvollisuuden.

Kilpailu
Huittisten Riilin fi naalissa 
vielä kolme joukkuetta

 Voittajajoukkue selviää illalla.
Huittisten Riilin finaalis-
sa jatkaa vielä tänään kolme 
jäljelle jäänyttä joukkuetta: 
Fantastic 4, Fuerte sekä Ris-
kitekijät.

Riilin hallituksen pu-
heenjohtajan päätöksel-
lä yhtään joukkuetta ei pu-
dotettu kisasta hallituksen 
kokouksessa maanantai-
na. Pentti Setälä perustelee 
päätöstään kolmen joukku-
een tasaisuudella: Olisi ollut 
väärin pudottaa yksi jouk-
kue, sillä kaikki joukkueet 
olivat niin tasaisia. Toisaal-
ta halusin antaa toisen ja 
ratkaisevan mahdollisuu-
den joukkueille, joiden kil-
pailijoista osa teki työtään 
! unssaisena ja kuumeisena. 

Tämä osoittaa jo melkoista 
asennetta ja joukkuehenkeä 
joukkueiden jäseniltä.

”Tairetta” 
huittislaisille
Huitisten Riilin jäljellä ole-
vien joukkueiden tehtävä-
nä on myydä tai vuokrata 
Taidelainaamo Taidekehän 
maalauksia, vedoksia, veis-
toksia yms. yksityisille hen-
kilöille ja yrityksille. Edel-
tävän tehtävän parhaiten si-
joittuneet saivat valita sekä 
myytävät teokset että kaup-
papaikkansa ensimmäisinä.

Riilin neljäs osakilpailu 
päättyy tänään kello 14 ja 
voitto ratkeaa kello 19.
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 Minna Isotalo

Pari vuotta kestänyt talou-
den taantuma alkoi vii-
me vuonna selkeästi taittua. 
”Epävarmuus markkinoilla 
kääntyi laskuun ja talouden 
elpyminen alkoi kaikkial-
la, tosin elpymisvauhdissa 
oli globaalissa mittakaavassa 
eroja”, toteaa Nordean Sas-
tamalan ja Punkalaitumen 
konttoreiden johtaja Marita 
Tuomisto. 

Toistaiseksi korkotaso on 
pysytellyt matalana, mutta 
Tuomisto arvioi Euroopan 
Keskuspankin nostavan oh-
jauskorkoaan ensi syksystä 
lähtien. Peikkona talouskas-
vun taustalla häämöttääkin 
hintojen nousu, jonka pelä-
tään johtavan in! aation ke-
hittymiseen.

Tuomisto kertoo yleises-
ti epävarman taloustilanteen 
saaneen Nordean asiakkaat 
suosimaan perinteisiä tal-
letuksia, sillä niiden mää-
rä kasvoi lounaisella Pirkan-
maalla 5,3 prosenttia, kun 
säästäminen kokonaisuu-
dessaan kasvoi 2,3 prosen-
tin verran. Toisaalta säästö-
jen keskimääräistä suurempi 
kasvu kertoo väestön ikära-
kenteesta. Kasvu saavutet-
tiin siitäkin huolimatta, että 
Äetsän konttorin lakkautta-

misesta tuli miinusta viivan 
alle noin kolme miljoonaa 
euroa. 

Yritykset reagoivat yksi-
tyisasiakkaita nopeammin 
talousnäkymien kohentu-
miseen. Yritykset investoi-
vat muun muassa laitekanto-
jen uusimiseen ja toiminnan 
laajentamiseen. Yritysluot-
toja nostettiin tuplasti edel-
lisvuoteen verrattuna. ”Alu-
een yritykset ovat selvinneet 
taantumasta hyvin. Meidän 
tietoomme ei ole tullut luot-
totappioita ja konkursseja.” 

Asuntolainakanta 
kasvoi
Matalat korot pitivät asunto-
lainojen kysynnän vilkkaana 
koko menneen vuoden. Sas-
tamalassa ja Punkalaitumella 
nostettiin uusia asuntolaino-
ja viime vuonna 21,2 miljoo-
na euroa, joka 14 on prosent-
tia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Asuntolainakanta 
nousi 80 miljoonaan euroon. 

”Asuntojen hinnoissa ei 
tapahtunut muutoksia. Uut-
ta rakennuskantaahan toi-
mialueellamme on vähän, 
joten eniten on asunnos-
ta toiseen muuttamista se-
kä ensiasuntojen ostamista”, 
Tuomisto selvittää. 

Pankkien välinen kilpailu 
asuntolainojen ottajista on 
kovaa, ja potentiaaliset lai-
nanottajat kyselevät tarjo-
uksia useasta paikasta. ”Ta-
voitteemme on pitää syste-
maattisesti yhteyttä asiak-
kaisiimme, myös muualla 
opiskeleviin nuoriin. Moni 
heistä ottaakin asuntolainan 
synnyinpaikkakunnan tutus-
ta konttorista.”

Huomio 
asiakaspalveluun
Asiakaspalveluun panos-
taminen kantoi hedelmää 
myös uusien asiakkaiden 
muodossa, joita Punkalaitu-
mella ja Sastamalassa saatiin 
haalittua 441. Viime vuonna 

uusien asiakkaiden bruttolu-
ku oli 300. Tuomisto kuiten-
kin huomauttaa, että paik-
kakuntien ikärakenteen ja 
Äetsän konttorin lakkautta-
misen myötä asiakasmäärän 
nettomuutos oli vähäisempi.

Sekä Marita Tuomisto että 
apulaisjohtaja Anne Jalonen 
tietävät että nykyisistä asiak-
kaista on syytä pitää hyvää 
huolta. ”Osakkeen omistajil-
le tehdään aina henkilökoh-
tainen profiili, josta käsin 
kuvioita aletaan hioa. Em-
me halua nytkään antaa mi-
tään yleisneuvoja sijoitusten 
suhteen.”

Vaikka Äetsän kontto-
ri lakkautettiinkin vuoden 
2009 lopussa, niin hieman 
pankkilaitosten yleisten uu-
distustrendien vastaisesti 
Nordeassa uusittiin laskun-
maksuautomaattien kone-
kanta viime vuonna. ”Ha-
luamme tässä kunnioittaa 
iäkkäämpien asiakkaiden 
toiveita. Kaikki eivät halua 
maksaa laskujaan verkossa”, 
Jalonen sanoo.

Mielenkiintoista asiakas-
kunnan muutosta on tapah-
tunut Mouhijärven suunnal-
la. ”Ennen mouhijärveläisiin 
vetosivat enemmän Nokian 
konttorin palvelut. Sastama-
lan myötä yhä useampi ottaa 
yhteyttä meihin.” 

Uusi ilme

Tays ja aluesairaalat 
Elämän tähden alle 

 Uusi ilme otetaan käyttöön myös Vammalan 
 aluesairaalassa.

”Elämän tähti” viittaa muodollaan elämän moni-
muotoisuuteen ja sairaaloiden työhön elämän etu-
linjassa.

SÄÄSTÄ ENERGIALASKUISSA!

Täyden palvelun LVI-talomme
palvelee Hopunkadulla:

arkisin klo 7 - 17
lauantaisin klo 9 - 13

TARJOUS 220,-220,-
AUTOMIX 10 lämmönsäätäjä

AUTOMIX 10 – tasainen lämpö 
koko talossa sään mukaan

AUTOMIX 10 on ulkolämpötilan mukaan vesikiertoista 
patteri- tai lattialämmitystä ohjaava kompakti 
säätölaite.
Laitteen etuna on helppokäyttöisyys ja mahdollisuus 
säätää parhaalla tavalla sekä patteriverkostoa että 
matalalla lämpötilalla toimivaa lattialämitysverkostoa. 
Käyttökytkimiä on vain kolme eikä asennuskaan vaadi 
ammattilaista.
 Automix 10 reagoi tarpeen mukaan ulkolämpötilan 
muutoksiin, joten huoneiden lämpötila pysyy aina 
sopivana. Tämä yhtenäinen ja erittäin helppokäyt-
töinen säätöautomatiikka on varustettu menoveden 
lämpötilan minimi- ja maksimirajoittimelle sekä 
jäätymissuojalla. Automix 10 tuo mittavat 
energiansäästöt ja laite maksaa vuodessa itsensä 
takaisin. Lisävarusteena on satavana huoneistoyk-
sikkö (Automix 10 RB).

Asennus:
Laitteistopaketti on täysin asennusvalmis. Automix 10 
asentaminen käy nopeasti yhdistämällä pistoke 
lähimpään sähköpistorasiaan. Sähköasentajaa ei 
tarvita. Laite on helppo asentaa niin oikea- kuin 
vasenkätiseen venttiiliin. Automix 10 ulkoilma-anturi 
kannattaa asentaa suoralta auringon paahteelta ja 
kovalta tuulelta suojaisaan paikkaan.

VAIHDA
LÄMPÖPUMPPUUN

-ENERGIA-AVUSTUS max. 20%
- KOTITALOUSVÄHENNYS

Teemme sinulle 
ILMAISEN SÄÄSTÖLASKELMAN.

Pankkivuosi 2010

Nordea kulki kohti 
valoisampia aikoja 

 Asuntolainojen kysyntä oli vilkasta, säästäminen kasvoi, 
 yritykset investoivat ja asiakaspalvelua kehitettiin.

Marita Tuomisto (edessä) ja Anne Jalonen luottavat hyvän asiakaspalvelun voi-
maan.

””
Tavoitteemme 

on pitää 
systemaattisesti 

yhteyttä 
asiakkai-
siimme.”Alueen 

yritykset ovat 
selvinneet 

taantumasta 
hyvin.

TEEMME TILAA 
KEVÄÄN UUTUUKSILLE
KAAIKISTA 

NOORMAALI

HINNTAISISTA 

TTUOTTTEISTA

KAAIKISTA 
KAAIKISTA 
KAAIKISTA

NOORMAALI-
NOORMAALI-
NOORMAALI-

HINNTAISISTA 
HINNTAISISTA 
HINNTAISISTA

TTUOOTTEISTA
TTUOOTTTEISTA
TTUOOTTEISTA

KAIKISTA 

NORMAALI-

HINTAISISTA 

TUOTTEISTA

KAIKISTA 

NORMAALI-

HINTAISISTA 

TUOTTEISTA
(E i  koske Kalevala-koruja)

(Ei  koske Kalevala-koruja) %%-25%25%-25%-25%-2525%%-25%-25%

 Alueviesti

Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin sairaaloiden il-
me uudistuu kevään aika-
na. Jatkossa sairaanhoito-
piirin sairaalat esiintyvät 
uuden liikemerkin al-
la teemalla ”Elämän täh-
den”. Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin näky-
vin lippulaiva ja tärkein 
brändi on Tays eli Tam-
pereen yliopistollinen 
sairaala. Uusi ilme ote-
taan käyttöön Taysin toi-
mipisteiden lisäksi myös 
Valkeakosken ja Vamma-
lan aluesairaaloissa, Ylä-
Pirkanmaan terveyden-
huoltoalueella ja Kuvan-
tamiskeskuksessa.

Uu d e n  l i i k e m e r-
kin muotokieli pohjau-
tuu minolaisen kirjain-
merkistön a-kirjaimeen. 
”Elämän tähti” viittaa 
muodollaan elämän mo-
nimuotoisuuteen ja sai-
raaloiden työhön elämän 
etulinjassa. Merkin ilma-
vuudella ja avoimuudel-
la viestitään sairaanhoi-
topiirin halua avoimuu-
teen. 

Kaksivärisyys viittaa ke-
hoon ja mieleen, moraaliin 
ja etiikkaan sekä järkeen ja 
tunteeseen. Merkissä käy-
tetään kahta eri sinistä. Li-
säksi sairaanhoitopiirin 
markkinoinnissa on käy-
tössä muutamia uusia tu-
kivärejä.

Keväästä lähtien näky-
vä Elämän tähden –mark-
kinointiviestinnän konsep-
ti puhuttelee ihmisiä yhä 
enemmän asiakasnäkökul-
masta. Potilas on sairaa-
loiden tärkein asiakas, jo-
ka kohdataan päivittäin ar-
jessa. Hyvä ja onnistunut 
hoito motivoi sekä potilas-
ta että terveydenhuollon 
ammattilaista. Työ tuottaa 
paljon iloa mutta toisaalta 
ammattitaitoa vaatii myös 
kohdata ihmisiä tilanteis-
sa, joissa mitään ei ole enää 
tehtävissä.

Uudistus 
menossa monella 
rintamalla 
Ulkoisen viestinnän muu-
tos viestii sekä Tays Kes-
kussairaalan mittavaa uu-

valtuuston käsiteltäväksi. 
Sen kulmakiviä ovat hy-
vän hoidon ja asiakaspal-
velun lisäksi myös aktiivi-
nen tutkimuksen ja ope-
tuksen kehittäminen yh-
teistyössä yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun 
kanssa”, kertoo Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin 
johtaja Rauno Ihalainen.

Mainoskentän 
kädenjälki 
Uuden visuaalisen ilmeen 
on suunnitellut sairaan-
hoitopiirin pitkäaikai-
nen yhteistyökumppani 
Mainoskenttä Oy. Ilmeen 
suunnittelukustannukset 
ovat vajaa 30 000 euroa. 
Eri painotuotteiden ja 
materiaalien uusimiseen 
on varauduttu tänä vuon-
na noin 100 000 eurolla. 

Toisaalta esimerkiksi 
työasuja ja henkilökortte-
ja ei uusita pelkästään il-
meen muutoksen vuok-
si. Työasuissa vanha logo 
säilyy koko sopimusajan 
mutta asujen nykyinen 
väri tukee hyvin sairaaloi-
den uutta ilmettä.

distumista että tulevan 
strategian henkeä. Samal-
la sairaanhoitopiiri ennakoi 
terveydenhuoltolain muu-
tosta, jossa ulkoisen viestin-
nän tarve tulee kasvamaan. 

Uusi terveydenhuolto-
laki lisää potilaiden mah-
dollisuutta valita hoitopaik-
kansa erityisvastuualueel-
la 1.5.2011 alkaen. Potilaan 
näkökulma onkin vahvasti 
esillä uusissa markkinointi-
materiaaleissa.

”Sairaanhoitopiiri uudis-
tuu nyt monella tavalla ja 
uudistuksia tuetaan myös 
viestinnällä. Sairaanhoito-
piirin kehittämisen paino-
pisteet tulevat näkymään 
valmisteilla olevassa strate-
giassa, joka tulee keväällä 
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Kuolleita

Seurakuntatietoja

Hääpalsta

!"uvauutisi#
Taija Hiukkamäki ja Jari 

Peltonen Tursasta ovat saa-
neet tyttövauvan 14.1.2011. 

VAS:ssa Sastamalassa.
Eija ja Jari Markkula Kiikoisista 

ovat saaneet 
tyttövauvan 9.2.2011. 
VAS:ssa Sastamalassa.

Taru ja Ville-Samuli Kangas 
Huittisista ovat saaneet 
tyttövauvan 13.2.2011. 
VAS:ssa Sastamalassa.

Valokuvaamo Keskuskuva, Sastamala.

Järvinen Heikki ja Anna vihitty 
Huittisten kirkossa 17.7.2010

To 24.2. Diakoniaompeluseurat 
Liisa Rensujeffilla (Pukarant. 
161) klo 13

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

To 17.2. Ulkoilupäivä Heikki-
län palvelutalolla klo 12.30. Tu-
le ulkoilukaveriksi! Lisätiedot p. 
0503149043 
To 24.2. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11, lou-
nas, tarvittaessa tilaa kyyti pal-
velutoimisto 03 521 9105 pe 
18.2. tai diakoni 050 314 9043, 
Nuoret 
Ke 16.2. Raamis Mouhijärven 
Oravanpesässä klo 18
To 17.2. Nuortenilta Suoden-
niemen srk-talolla klo 18
Pe 18.2. Fisu Nuokkarilla klo 19, 
parkanolaisia nuoria vierailee
La 19.2. K 16 ilta Nuokkarilla 
klo 19. Nuortenilta Mouhijär-
ven Oravanpesässä klo 18
To 24.2. Nuortenilta Keikyän 
srk-talolla klo 18
Hiihtolomalla: 
Kouluikäisille tytöille ja pojil-
le  yöretket leirimajalle 25.-26.2. 
ja 26.-27.2. Tark. ja ilm. tarmo.
marjamaki@evl.!  tai p. 050 314 
9085 
Toimintapäivät: 
ma 28.2. ja ti 1.3. srk-talon ala-
kerta klo 11-16. Kivaa lomateke-
mistä, askartelua, pelejä yms. Ei 
ilmoittautumisia. Voit tulla ko-
ko ajaksi tai vain osaksi aikaa.

SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.! 
To 17.2. klo 19 Hyvän sanoman 
ilta Fanni Blomeruksella, Laut-
takyläntie 24 as 2, Punkalaidun, 
Kari Härkönen, rukouspalvelua, 
tarjoilua.
Pe 18.2. klo 19 Varhaisnuorten 
ilta, Senja ja David Pike
Su 20.2. klo 13 Lähetysjuh-
la, Tanja ja Peter Holloway, Lii-
sa Haapamäki, Kari Härkönen, 
kahvitarjoilu, pyhäkoulu
Ti 22.2. klo 17 Hartaus Sasta-
malakodissa, klo 19 Sanan ja 
rukouksen ilta, Kari Härkönen.
Ke 23.2. klo 18 Israel- tilaisuus. 
Messiaaninen juutalainen Ale-
xey Shepelev Moskovasta.
24.2. klo 18 ” Kristallirakeita”- 
konsertti, Lasse Heikkilä, Seu-
rujärvi, Karola, Ilonsilta- ryh-
mä.
Huom! 19.3. Linja- autoret-
ki Teuvan Vapaasrk:aan. Läh-
tö Sastamalasta klo 14.30, paluu 
Sastamalaan n. klo 22.30. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen: 
Hannu Vesanen 044- 5133540

SLEY VAMMALA
Luther-talossa
Ke 16.2. klo 16.00 Laulupiiri, 
johtaa Terhi Ketonen
To 17.2. klo 11.00-13.00 Arki-
lounas yv-hyväksi.
Ti 22.2. klo 18.00 Lähetyspiiri, 
puhe Veikko Rantanen. Kutsuu 
tammi-helmikuun ryhmä.
Karkussa:
Su 20.2. Ei messua, Karkun 
ev.opistolla salin remontin takia.
Lopenkulman rukoushuone
su 20.2. klo 14.00 yhteislaulu-
hetki ”Ystävän kanssa runon 
ja laulun siivin”. Mukana mm. 
Maija Junnila, Maire Sillanpää, 
Sirkka-Liisa Uusi-Rintakoski ja 
Mirja Kallio. Ennen tilaisuuden 
alkua kahvit. Tervetuloa läheltä 
ja kaukaa!

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

To 17.2. klo 19 srk-kuoron har-
joitus. 
Pe 18.2. klo 18.30 naistenilta. 
Ohjelmassa runoja, lauluja, pu-
heenvuoroja ja rukousta. Kah-
vitarjoilu. 

lestad.seurat Kulmassa. Klo 18 
Sanan ja sävelen ilta Sley:n ruk.
huoneessa, Marjatta ja Veikko 
Rantanen.
Viikkotilaisuudet:
Ke 16.2. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukouspii-
ri Israelin ja Suomen puol., tak-
kahuone. Klo 18.30 Luottamus-
henkilökoulutus Birgitta-salissa.
To 17.2. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. Birgitta-salissa.
Pe 18.2. Klo 19 Yht.kristill. Ra-
kas rukous –ilta Birgitta-salissa.
Ma 21.2. Klo 16.30 Laulupiiri 
Helena-salissa, Honkanen. Klo 
18 Lauttak. läh.piirin kinkerit 
Helena-salissa, Plit, Honkanen. 
Klo 18 Miestenpiiri srk-kesk. 
kirjastossa, Joh. 4, Lehtimäki.
Ti 22.2. Klo 13 Japanin-Kenian 
läh.piiri Sley:n ruk.huoneessa, 
Juhana Tarvainen ja Eino Leh-
tisaari. Klo 18 Rekikoski-Räi-
kän kinkerit Annikki Vainiol-
la, Laitila ja Linjama-Puukki. 
Klo 18.30 Kansanlähetyksen il-
ta Helena-salissa, Harri Lammi.
Ke 23.2. Klo 11 Keskiviikko-
kerho ja työttömien ruokai-
lu srk-keskuksessa. Klo 18 Ru-
kouspiiri Israelin ja Suomen 
puolesta, takkahuone. Klo 18 
Raijala-Ronkan kinkerit Tert-
tu ja Antti Koivuniemellä, Her-
ranen. Klo 18 Jokisivun kinke-
rit Virve ja Timo Ojalassa, Plit, 
Honkanen.
To 24.2. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 15 Naisten-
piiri Helena-salissa, Honkanen. 
Klo 18 Suttila-Riesolan kinke-
rit Raili ja Mikko Pöyrillä, Her-
ranen ja Iso-Rautio. Klo 18.30 
Kirkkokuoron harj. Birgitta-sa-
lissa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Ke 16.2. Klo 13.30 Annalassa 
hartaus, Laulusiskot joht. Pirjo-
riitta Linjama-Puukki.
To 17.2. Klo 10-12 Seurakunta-
toimisto avoinna (mm. kirkol-
listen toimitusten ja tilojen va-
raukset). Klo 12-14 Srk-toimis-
tossa avoimien ovien avajaiset, 
kahvitarjoilu, Keijo ja Mika. Ei 
kirkkokuoron harj.
Pe 18.2. Klo 10 Aamukirkko, 
minkä jälkeen murut, Kaisa ja 
Sirpa.
Su 20.2. Klo 13 Srk-talolla mes-
su, Kultalahti ja Honkanen.
Ti 22.2. Klo 18 Kukonharjan ky-
lätalolla Kukkiksen kutojat.
To 24.2. Klo 17.30 Srk-talol-
la kirkkokuoron harjoitukset, 
minkä jälkeen kuoron kevätko-
kous.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.! 
Ke 16.2. klo 17 Raamattupii-
ri selkokielellä Punkalaitumel-
la klo 17.15 Ilonkylväjät Minit 
ja Skidit 
To 17.2. klo 17.30 Kuoroharjoi-
tus klo 18 Vankilakokous Käy-
rän vankilassa Aurassa
Su 20.2. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Rainer Lindeman, Ahti Haavis-
to, pyhäkoulu klo 11.30-12.30
Ti 22.2. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
To 24.2. klo 18.30 Miestenpii-
ri Kotikirkossa, Perheenpää vai 
”siivousrätti”
Pe 25.2. klo 18.30 Rukousil-
ta Anita Ruusumaalla, Puisto-
kuja 4
La 26.2. klo 15 Evästä elämään 
-tilaisuus, hengen ja ruumiin 
ravintoa, musiikkia, ruokailu, 
ruokakassijako
Su 27.2. klo 11 Lähetystyötilai-
suus, Joel Viljanen, Jukka Laa-
manen, kahvitus lähetystyön 
hyväksi, pyhäkoulu klo 11.30-
12.30

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke  16.2. Lauluhetki  TK:n os. 
2:lla klo 18. Osallistutaan ruko-
ukseen Israelin ja Suomen psta  
SRK-keskuksen takkahuoneessa 
klo 18.  Alfa-palaveri klo 18.45.
To 17.2. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:lla klo 17 ja 
Ryhmäkoti 1:llä klo 17.30.  
Pe 18.2. Aamurukouspiiri klo 
10 Mattelmäessä, Uolankatu 18. 
Yht.kr. Rakas rukous-rukousilta 
klo 19 SRK-keskuksen Birgitta-
salissa. Nuortenilta  klo 20.
La 19.2. Yht.kr. Lauantaileppis 
klo 11-13 Nuorisoklubilla. 
Su 20.2. Pyhäkoulu klo 17. Lä-
hetysilta klo 17, lähetyskandi-
daatit Tanja ja Peter Holloway, 
lähetysuhri, tarjoilua.
Ma  21.2. Rukousilta klo 19, Is-
mo Ojala.
Tervetuloa!
Huom.! Alfa-kurssi alkaa ti 8.3. 
tied. ja ilm.  Ritva, 050 5924455.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

Kastetut: 
Elmeri Jimi Matias Salomäki ja 
Roni Mikael Jokinen.
Kuollut: 
Heli Lahja Maria Heikkilä s. Mi-
kola 91 v, Taisto Johannes Haka-
la 87 v, Sylvi Vilhelmiina Huh-
tala s. Rajahalme 85 v, Veikko 
Valtter Pihlava 82 v, Erkki Olavi 
Erkkilä 80 v, Mikko Juhani Nur-
mi 72 v, Pekka Viljami Hakan-
pää 58 v. ja Antti Johannes Su-
honen 57 v. 

To 17.2. Tulkkilan lähetyspii-
ri klo 18 Eeva-Liisa ja Sulo Suo-
malaisella, Avellanintie 1.
Pe 18.2. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. 
La 19.2. Lähetysseurat srk.kes-
kuksessa klo 18.30.
Su 20.2. Messu klo 10, Hannu 
Tomperi, Henri Tuominiemi.
Ma 21.2. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 22.2. Omaishoitajien tapaa-
minen srk.keskuksen kahvios-
sa klo 13.
To 24.2. Kristillisten eläkeläis-
ten löytökoppa srk.keskuksen 
alakerrassa klo 18.
Nuorisotyö:
To 17.2. Raamis klo 15.30ˆ16.30.
Pe 18.2. Nuortenilta klo 18.00.
Perhe- ja päiväkerhot:
Olemme hiihtolomalla, ei ker-
hoja.
Pyhäkoulu:
Su 20.2. Pyhäkoulu Pappiksel-
la klo 13.

Kauvatsan alue:
Pe 18.2. Raamattupiiri srk.talol-
la klo 18.
Su 20.2. Messu Kauvatsan kir-
kossa klo 10, Jorma Ojala, Toi-
vo Kokko.
Ma 21.2. Virsipiiri vanhusten-
talolla klo 14. - Naisten saunail-
ta Aittakarissa klo 17.30 alkaen,  
mukana Paula Tuomisto. 
Ke 23.2. Keskiviikkokerho srk.
talolla klo 13, vierailijana Jor-
ma Ojala.

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.! 

Su 20.2. klo 18.00 ”Rakkaudes-
ta Israelin pyhään” tapahtuma: 
Marja-Liisa Turunen, Hilkka 
Puputti, myös Powerpoint-esi-
tys. musiikissa Marjo Rantasalo.
Ti  22.2. klo 18.00 Naisten kas-
vuryhmä kokoontuu.
Ke 23.2. klo 18.30 ”Te saat-
te voiman” ilta: mukana Paavo 
Järvinen ym.
Olet sydämellisesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

Ke 16.2. klo 13 Tukitupa srk-ta-
lolla.
Ke 16.2. klo 13 Ilolassa hartaus
Pe 18.2. klo 19 Lähetystori srk-
talolla 
Ti 22.2. klo 18 Lähetystyön työ-
ryhmän kokous srk-talolla.

Kirkkovaltuuston kokoukses-
sa nimettiin johtokunnat ja työ-
ryhmät seuraavasti: 
Diakoniatyön johtokunta: Pj. 
Seppo Sivonen, Anneli Maja-
maa, Hilppa Härkälä, Mauri 
Kankaanpää, Marjaana Jänes-
niemi, Sara Vienola, Petri Hon-
kanen, Hannu T. Tuomola, Tai-
na T. Koivuniemi ja Tuomo 
Tuomisalo. 
Lähetystyön työryhmä: Pj. Sirk-
ka Koivuniemi, Esa Virtanen, 
Sirkka Suonpää, Pirkko Viita-
saari, Hilkka Jaakola, Tarja Hir-
vikoski, Kaija Alanappa ja Arja 
Tuomola. 
Lapsi- Ja Nuorisotyön työryh-
mä: Pj. Jari Jaakola, Hanna He-
pokorpi, Johanna Levola, Antti 
Hakkarainen, Heidi Aaltonen, 
Petri Keskikiikonen, Taru Joki-
salo, Hanna Alajoki, Anne Kar-
jalainen, Anna Mäkitalo ja Ti-
mo Koski.

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 16.2. klo 17.30 Lauluhet-
ki vanhustentalolla ja klo 18.30 
Sanan ja rukouksen ilta, muka-
na ystäviä Lähetysavusta.
Pe 18.2. klo 18 Ilontuojien ker-
ho Huhdanmäen pulkkamäessä, 
kovalla pakkasella Betaniassa.
La 19.2. klo 18 Nuortenilta Tii-
nalla ja Jyrillä, teemana talent-
show.
Su 20.2. klo 15 Lauluryhmä Ta-
kametsien miehet seurantalolla, 
kahvitarjoilu.
Ma 21.2. klo 19 Nuorten aikuis-
ten solu Betanian yläkerrassa, 
mukana Marita Kömi.
Ke 23.2. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta. 

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

KUOLLUT: 
Aino Vilhelmiina Koski 86v.

Yhteisvastuukeräykseen kaiva-
taan uusia kerääjiä. Lähde mu-
kaan auttamaan. Yhteydenotot: 
diakonissa Elina Laakso 045 
3262655

Rakkaamme

Lahja Annikki
SANTALA
ent. Rauhala   o.s. Heinonen

* 30.12.1917 Virolahti 
† 04.02.2011 Sastamala

Hiljaa voimat uupui,
lähdön hetki läheni.
Väistyi vaiva, tuli rauha
uni kaunis ikuinen.

Kaipauksella muistaen
Kreeta sisko
Ella ja Edvi
    Arto ja Anssi perheineen
Raimo ja Hely
    Marjut perheineen
Paula
    Teemu ja Kimmo perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan Tyrvään kirkossa lauantaina 26.02.2011 klo 10.00, 

jonka jälkeen muistotilaisuus
Vammalan seurakuntatalon aulasalissa.

LÄHETYSJUHLA SU 20.2. KLO 13
Sastamalan Vapaasrk:ssa, Pikkusuonk. 5

Tanja ja Peter Holloway, kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VAMMALAN SEUDUN KANSANLÄHETYS

Su 20.2 klo 13.00 ”SanaSunnuntaille”
Kiikan seurakuntatalolla

Esko Mäki-Soini, Raija Majanen, Musiikissa Leena Toivonen.
Su 20.2 klo 16.00 ”Kyllä Elämälle”

Rukoushuoneella, Liekolankatu 5
Jari Rankinen, Juonto Antero Forss, Musiikissa Pasuuna. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

La 19.2. klo 19 Kohtaaminen 
KellariKahvilassa. 
Su 20.2. klo 11 päivätilaisuus, 
Marko Kömi, Jarkko Jokinen, 
pyhäkoulu ja raamis. Tilaisuu-
den jälkeen nuorten kahvitarjoi-
lu. Klo 18 Turkki-ilta. 
Ti 22.2. klo 19 rukousilta Anja 
ja Rauno Selinillä, Passinmäen-
tie 33, Karkku. 
Ke 23.2. 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 16.2. klo 18.30 miestenilta 
Pehulan Kebab Pizzeriassa, yh-
teislaulua, esitys tähtitaivaasta, 
hyvää ruokaa ym. 
Pe 18.2. klo 19 nuortenilta 
Su 20.2. klo 14 Elämän lähteellä. 
Veijo ja Kaarina Heinonen, Jar-
mo Haavisto, pyhäkoulu, kahvi-
tarjoilu. Klo 16 Johda Kristuk-
seen: pienryhmän vetäminen. 
Veli-Matti Savijoki 
Ma 21.2. klo 13 Sanaa ja sop-
paa, Leo Salo, klo 19 rukousil-
ta. Leo Salo 
Ke 23.2. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella

Mouhijärvi
Ke 16.2. klo 19 nuortenilta Ma-
jakka
Ti 22.2. klo 18 kokoonnutaan 
Vammalan helluntaikirkolla, Fi-
dan infotilaisuus.
Ke 23.2. klo 19 Majakkailta

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammalassa
Ke 16.2. klo 19:00 Raamattu- ja 
rukousilta, tutkitaan Johannek-
sen evankeliumia, rukoushuo-
neella, Marja Hautamäki 
To 17.2. klo 9:30 - 11:00 Äiti-
parkki, rukoushuoneella, mah-
dollisuus ruokailuun, Johanna 
Malmivaara
To 17.2. klo 11:30 - 16:00 Las-
tenkammari, rukoushuoneella, 
lastenhoitopalvelu äitien asioi-
den hoidon ajaksi, Purolat
La 19.2. klo 18:00 Nuorten ilta, 
Honkamäessä Tyrväänkylässä, 
Markus Malmivaara
Su 20.2. klo 16:00 “Kyllä Elä-
mälle”, rukoushuoneella, Jari 
Rankinen, Antero Forss, musii-
kissa Pasuuna
Ti 22.2. klo 19:00 Miesten raa-
mattupiiri, rukoushuoneella, 
Pertti Peuramäki
Kiikassa
Su 20.2. klo 13:00 “SanaSun-
nuntaille”, Kiikan SRK-talolla, 
Esko Mäki-Soini, Raija Majanen 
ja musiikissa Leena Toivonen
Huittisissa
Ti 22.2. klo 18:30 Sanan ja ruko-
uksen ilta, Harri Lammi opettaa 
Raamattua Huittisten srk-talolla

THE RIVER SASTAMALA
To 17.2. klo 18 Yhteiskristilli-
nen Israel-ilta Kiikan uimahalli-
talon Maremmassa,mukana Vil-
ma Turpeinen sekä Tarmo Suo-
minen.Kahvitarjoilu.
Olet sydämellisesti tervetullut.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

KASTETTU: 
Niilo Eino Oskari Haavisto, Mi-
ra Vilhelmiina Korpela, Emma 
Kristiina Lahtinen (Noormar-
kun srk).
KUOLLUT:
Helga Hilda Eufrosyne Masto-
nen 88 v, Martti Johannes Pek-
kanen 67 v.

Pyhäpäivä:
Su 20.2. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Kultalahti, Laiti-
la, Tuomisto. Luottamushenki-
löiden tehtävään siunaaminen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. Klo 14 Esikois-

klo 18.30, Hilkka ja Anssi Paju-
noja, Ylimys, Vuoristo
To 24.2. Lähimmäisten ryhmä, 
Vlan srk-talo klo 13.30. Roisma-
lan kinkerit, päiväkerho (Kata-
jistonk. 4) klo 18. Arkivaatteis-
sa -ilta, Vlan srk-talo klo 18.30, 
Käsi aurassa - sydän taivaassa, 
hevosmies Miika Åfelt

Karkun kappeliseurakunta
Su 20.2. Messu, Karkun kirkko 
klo 18, Ylimys, Vuoristo
To 24.2. Aluskylän, Palvialan ja 
Hornion kinkerit Seikulla, Lii-
sa ja Pentti Järvisellä (Maakun-
nant. 35) klo 18.30
Su 27.2. Karkunkylän ja Salon-
saaren kinkerit Anja ja Pekka 
Ryömällä (Karkunkylänt. 179) 
siirretty ke 2.3. klo 18.30

Keikyän 
kappeliseurakunta

Ke 16.2. Kappeliseura, srk-ta-
lo klo 19
To 17.2. Lähetyspiiri, srk-ta-
lo klo 12. Kinkerit Sirkka Wig-
renillä (Keikyän vanha pappila) 
klo 18.30
Su 20.2. Messu, Keikyän kirkko 
klo 18, Sorva, Inkeroinen
To 24.2. Ikäpiste, srk-talo klo 
12, mukana Maria Joutsen Nä-
kövammaisten keskusliitosta

Kiikan kappeliseurakunta
Ke 16.2. Kinkerit Marja ja Olli 
Mäkelällä (Jokisivunt. 65) klo 18
Ti 22.2. Lähetyspiiri, srk-talo 
klo 13
Ke 23.2. Uusi toivo -lounas, srk-
talo klo 12. Kinkerit Pirjo ja Ju-
hani Lehtisellä (Huhdanpäänt. 
1) klo 18. Kotipesäilta Susan-
na ja Arto Rantasella (Ala-Kou-
kunt. 98) klo 18

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Ke 16.2. Pukaran, Hahmajärven 
kinkerit Airi ja Jaakko Saukolla 
(Pukarant. 152) klo 18
To 17.2. Vanhusten retki Puka-
ran kylätalolle, lähtö Oravanpe-
sän edestä klo 12.30
Vanhemman väen kerho Puka-
ran kylätalo klo 13, vieraita Kii-
kasta
Ti 22.2. Teresapiiri, srk-koti klo 
13
Ke 23.2. Vesunnin, Karinkylän, 
Tervamäen, Eskolan, Vestolan, 
Mierolan kinkerit Sisko ja Jouko 
Mikkolassa (Kolmiot. 2) klo 18

Sastamala
www.sastamalanseurakunta.! 

KASTETTU
Siina Adele Haavisto Kiikka, 
Tiuku Katariina Tiensuu Kiik-
ka, Leon Frans Kaspar Pajunen 
Helsingin Paavalin srk
KUOLLUT
Helvi Kyllikki Kivioja 92 v Kei-
kyä, Virpi Selma Sinikka Aalto-
nen 87 v, Kalevi Jalmari Ranta-
nen 81 v Kiikka, Esko Armas 
Sirén 74 v Kiikka

Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 20.2. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Paavilainen, Airas-Lai-
tila, Mattila A. Yhteisvastuun 
messu, Sammaljoen kirkko klo 
13, Ylimys, Mattila J, kirkko-
kahvit. Sastamalamessu, Vlan 
srk-talo klo 16, Airas-Laitila, 
Rajalampi
Kokoonnumme yhteen
Ke 16.2. Kaukolan kinkerit 
Antti Juvela ja Anne Välimäki 
(Kaukolant. 182) klo 18
To 17.2. Uusi Toivo -lounas, 
Vlan srk-talo klo 12, vapaaeh-
toinen ateriamaksu. Kiikan-Il-
lon kinkerit Anna-Liisa ja Mat-
ti Hoipolla (Kiikan-Illont. 346) 
klo 18
Su 20.2. Kivijärvi-Ekojärven 
kinkerit, Sirkka-Liisa ja Hannu 
Saarella (Kivijärvent. 238) klo 
12. Houhajärven kinkerit, Anu 
ja Erkki Hiitikalla (Korventaus-
tant. 74) klo 14. Koko perheen 
talvitapahtuma yhteisvastuun 
merkeissä, Vlan srk-talo klo 13-
15, hevosajelua, jättilabyrintti, 
pu" etti, arpajaiset. Elämän puo-
lesta -hyväntekeväisyyskonsert-
ti, Tyrvään kirkko klo 18, Mat-
tila A, Mattila J, juonto Marjo 
Anttoora, puheenvuorot Leena 
Rauhala, Outi Papunen ja Paa-
vilainen
Ma 21.2. Laukula-Leiniälä-Ke-
tolan kinkerit Annikki ja Pek-
ka Lindströmillä (Tampereent. 
513) klo 17
Ti 22.2. Hengellisten laulujen 
ilta Sirkka-Liisa ja Pentti Uu-
si-Rintakoskella (Anolank. 5) 
klo 18
Ke 23.2. Keskiviikkokerho, 
Sammaljoen kirkko klo 13. 
Hengellinen keskustelupiiri, 
Pajamäkikeskus (Tampereent. 
18) klo 15. Seurat yhteisvas-
tuun hyväksi, Aila ja Antti Hie-
dalla (Kutunp. 1) klo 18. Siio-
nin virsi-veisuut, Lantula-talo 

S ielunhoitoterapia
I lona

E r ja H ietanen
er jahietanen@hotma i l .com
(tarvittaessa kot i käynnit)

050-383 5378
Suomen sie lunhoitoterapeutit ry:n jäsen

Kristillistä, luottamuksellista 
rukoukseen perustuvaa 
myötäelämistä

ke 23.2. klo 18.00
Sastamalan

Vapaakirkolla
Alexey Shepelev 

Moskovasta,
Ilkka Vakkuri.

Järjestää Vammalan Seudun 
Israelin Ystävät ry

ISRAEL-
ILTA

järj. Kiikoisten helluntaiseurakunta

TAKAMETSIEN MIEHET
Kiikoisten Seurantalolla 

sunnuntaina 20.2.klo 15.00

Tervetuloa!Tervetuloa!
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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
Peipoh j a n kiviveistä mö O y

K aikki h a uta usa la n pa lvelut asi a ntuntem uksella

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 (24 h)

Hautauspalvelut

To 17.2. klo 19 miesten raamat-
tupiiri, srk-koti
Pe 18.2. klo 13 hartaus, vanhus-
tentalojen kerhohuone
Su 20.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus
Ma 21.2. klo 18.30 raamattu-
luento, srk-koti, Jari Rankinen: 
Mitä profeetta Malakia sanoisi 
meidän aikanamme?
Ke 23.2. hartaudet: klo 12.15 
päivätoiminta, klo 14 kotiranta2
Su 27.2. klo 10 messu
Nuoret:
Ke 16.2. klo 18 nuorten ilta srk-
kodin Vintillä
To 17.2. klo 15.30 rippikoulu, 
srk-koti
To 24.2. klo 15.30 isoskoulutus

Punkalaidun 
KUOLLUT: 
Eeva Orvokki Savikko 81 v, Ul-
la Margit Katarina Levänen 66 v, 
Mauri Antero Koski 63 v. 

To 17.2. klo 17 lapsikuoro srk-
talolla (Isosaari). Klo 18.30 kirk-
kokuoro srk-talolla (Isosaari). 
La 19.2. klo 13-16 koko per-
heen iloinen ulkoilupäivä pap-
pilan pihalla, mäenlaskua, mak-
karanpaistoa, hevosajelua. 
Su 20.2. klo 10 messu kirkossa 
(saarna: Kimmo Vanha-Juhe, lit. 
Karo, kanttori: Isosaari, ViisVei-
saa-lauluryhmä laulaa). Luotta-
mushenkilöiden tehtävään siu-
naaminen ja Gideonien kirk-
kopyhä. Tekstien luku: Sirkka 

Madekivi ja Hannu Keinänen. 
Virret: 443; 134; 404; 399:1-
; 220; 547. Kolehti: Gideonien 
työlle. Messun jälkeen kaikille 
kirkkokahvit srk-talolla. Klo 14 
Koskioisten kinkerit Lea ja Voit-
to Nihtillä. Kinkerien aihe: Py-
hä. Virret: 43; 59; 458; 464.  
Ma 21.2. klo 18.30 Vihalaita- 
Palojoen kinkerit Eeva Salosel-
la. Kinkerien aihe: Pyhä. Virret: 
43; 59; 458; 464. 
Ti 22.2. klo 11 Saimikodin har-
taus (Tulkki). Klo 18.30 Höllä-
mäen kinkerit Anja ja Esko Ke-
dolla. Kinkerien aihe: Pyhä. Vir-
ret: 43; 59; 458; 464. 
Ke 23.2. klo 10 perhekerho 
pappilassa,vierailijana Heidi 
Posti Suomen Lähetysseuras-
ta. Klo 18 Sarkkila- Mäenpään 
kinkerit srk-talolla, kutsujina 
Hilkka Välläri ja Veli-Matti Ka-
ro. Kinkerien aihe: Pyhä. Virret: 
43; 59; 458; 464. 
To 24.2. klo 14 Kaisankodin 
hartaus (Tulkki, Isosaari). Klo 
17 lapsikuoro srk-talolla (Iso-
saari). Klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talolla (Isosaari).  
Su 27.2. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Toivo 
Kokko). Klo13 jumalanpalve-
lus Halkivahan kirkossa (Urja-
la). Klo 14 Kivisenojan kinkerit 
Tarja ja Olavi Kytällä. Kinkerien 
aihe: Pyhä. Virret: 43; 59; 458; 
464. Klo 18 srk-talolla ”Nyt tul-
kaa kaikki laulamaan”- lauluhet-
ki lähetyksen hyväksi (Isosaari). 
Nuorisotyö: 
Ma 21.2. klo 14 Miniklubi 
Nurkkiksella

Ti 22.2. klo 14 Puuhakerho 
Kiertolan koululla, klo 17 Kok-
kikerho srk-talolla
Ke 23.2. klo 18 Sudenpentulau-
ma II kololla
Hiihtolomalla: 
Pikkukokki-kurssi ma 28.2. klo 
10-13 srk-talolla. Ilmoittaudu 
Sannalla pe 26.2. mennessä p. 
040 834 0844!
Lomalla: 
Jaana Pyykkö lomalla 21.-25.2. 
Juha Härmä lomalla 28.2.-13.3.

Köyliö
KUOLLUT:
Eevi Kyllikki Silvola e. Sarin Ke-
polasta, 87 v.

Su 20.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Vuola, Jokitalo.
Ti 22.2. klo 19 raamattupiiri 
seurakuntatalolla, Kaumi.
Ke 23.2. klo 13.30 päivähartaus 
Palvelukeskuksessa, Jokitalo. Ei 
lauluryhmän harjoituksia.
To 24.2. Ei perhekerhoa.
Su 27.2. klo 10 messu kirkos-
sa, rov. Simo Koivunen, Jokitalo. 
Päiväkerhotyö:
Viikolla 8 ei päiväkerhoja.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.euranhelluntai-
seurakunta.! 

Ke 16.2. klo 18.00 Naistenpiiri 
A.Puputilla Miehet Ruksalla
To 17.2. klo 19.00 Rukousilta

Sanan ja rukouksen 
illassa terveisiä 
Baltian maista
Keskiviikkona 23.2. on 
Kiikoisten helluintaiseu-
rakunnassa sanan ja ruko-
uksen ilta kello 18.30 läh-
tien. Tilaisuudessa ovat 
puheenvuoron käyttämäs-
sä mm. Unto ja Irma Helin 
sekä Paula Jokiniemi. Ti-
laisuuden alussa on kahvi-
tarjoilu. Illan aikana kuul-
laan tuoreita terveisiä Bal-
tian maiden avustustyös-
tä, mitä Lähetysapu ry on 
jo 25 vuoden ajan tehnyt 
Suomen lähialueilla.

Kuluvan vuoden ai-
kana Lähetysapu on toi-

mittanut jo kolme isoa 
avustuskuormaa lähialu-
eille. Helmikuun alussa 
vieraili myös avustus- ja 
lähetysryhmä mm. Tar-
ton Pelastusarmeijassa 
ja!Tarton Lastensuojelu-
liitossa. Matkassa meni 
mm. paljon sukkia Rä-
pinan vanhainkotiin ja 
muihin kohteisiin koh-
teisiin. Lähetysapu on 
tukenut jo yli 20 vuoden 
ajan Tarton Lastensuoje-
luliiton työtä ja sen pii-
rissä olevia noin 800 vä-
hävaraista lapsiperhettä.

Luther-talon emännät 
kattavat maittavan 
yhteisvastuulounaan
Huomenna torstaina on 
Vammalan Luther-talossa 
tarjolla arkilounas Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Luther-talon runsas ja 
maittava yhteisvastuulou-

nas on perinne jo moni-
en vuosien takaa. Arki-
lounaalle on myös muka-
va lähteä vaikka koko työ-
porukan voimin. Pöytä on 
katettuna kello 11-13.

Elämän puolesta 
-hyväntekeväisyys-
konsertti
Elämän puolesta -hyvänte-
keväisyyskonsertti kutsuu 
Tyrvään kirkkoon sunnun-
taina 20. helmikuuta kello 
18. Konsertin järjestävät 
Sastamalan seurakunta ja 

Sastamalan Itu. Konsertis-
sa esiintyvät lauluyhtye Pi-
sara & lauluyhtye Lydia se-
kä Ituprojektin Outi Papu-
nen, kansanedustaja Leena 
Rauhala ja Ari Paavilainen.

Rekiretkelle Vammalan 
seurakuntatalolle
Vammalan seurakuntatalol-
la vietetään koko perheen 
talvitapahtumaa sunnun-
taina 20. helmikuuta kel-
lo 13–15. Ulkona lasketaan 
pulkkamäkeä ja sään sallies-
sa pidetään lumiveistoskisa. 
Talvitapahtuman kruunaa 
hevosajelu.

Sisältä seurakuntatalos-
ta löytyy Timon jännittävä 
jättilabyrintti. Herkkupuf-
fetista saa pikkurahalla me-
hua, kahvia ja pullaa sekä 
Raijan muurinpohjalettuja 
ja makkaraa. Hernekeittoa 

saa myös mukaan omiin as-
tioihin. Tapahtumassa pi-
detään lisäksi kakkuarpajai-
set. Paikalla on myös Varilan 
koulun oppilaita laulamassa 
Tuulikki Nymanin johdolla. 

Sastamalamessu alkaa 
seurakuntatalolla tapahtu-
man jälkeen kello 16.

Tapahtuman järjestävät 
Sastamalan seurakunta ja 
Sylvään koulun tukioppi-
laat. Talvitapahtuman tuot-
to menee yhteisvastuuke-
räyksen kautta nuorten hy-
väksi.

Hevosmies käsi aurassa, 
sydän taivaassa
Hevosmies Miika Åfelt saa-
puu Sastamalaan Arkivaat-
teissa-iltaan torstaina 24. 
helmikuuta. Iltaa istutaan 
Vammalan seurakuntata-
lossa kello 18.30–20.15. Il-
lan teemana on käsi auras-
sa, sydän taivaassa.

Miika Åfelt on ikaalis-
lainen hevosalan yrittäjä. 

Hevosmiehen työkaverei-
na hääräävät uskollisesti 
Ruotsin Ardenner Terttu ja 
Pohjoisruotsin työhevonen 
Diktus. Åfeltin työhevoset 
on nykyaikainen työhevos-
palveluyritys, joka liikkuu 
taivaallisen konepajan he-
vosvoimilla niin metsässä 
kuin juhlissakin.

Raision KAN-kodilla 
autetaan asiakkaita 
kokonaisvaltaisesti

 Aktioryhmä saapuu Sastamalaan jälleen elokuussa.
Kristillisen alkoholisti- ja 
narkomaanityön (=KAN) 
tarkoituksena on auttaa eri-
laisista päihdeongelmista 
kärsiviä. Kan-koteja  on Suo-
messa useita, mutta kuntien 
säästöt ovat vähentäneet kun-
toutettavien määrää, vaikka 
todellinen tarve on lisäänty-
nyt koko ajan. Vapaaehtois-
työ ja erilaiset lahjoitukset 
tuovat toimintaan yli puolet 
sen tarvitsemista varoista.

”Raision Kan-koti on kuu-
sipaikkainen ja asiakkaat tu-
levat enimmäkseen länsisuo-
mesta, mutta joskus myös 
kauempaa”,  kertoo puolitois-
ta vuotta vastaavana ohjaaja-
na toiminut Johanna Vähä-
Lassila. Hänellä on takanaan 
päihdetyön ammattitutkinto. 
Toiminnan tarkoitus on  aut-
taa kristillisellä arvopohjalla, 
koska jokainen ihminen on 
yhtä tärkeä Jumalan edessä. 
Asukkaille järjestetään nor-
maalin päiväohjelman lisäksi 
2-3 kertaa viikossa myös lii-
kunnallista ohjelmaa kuten  
uimista, salilla käyntiä, kei-
lailua ja sulkapalloa.

Päiväohjelmaan kuuluu 
aamu- ja iltahartaus, sään-
nölliset ruokailut sekä arki-
päiväisten asioiden hoidot, 
kuten virastoasiat, lääkäri-

käynnit ja kauppareissut. 
Hoito suunnitellaan jokai-
selle yksilöllisen tarpeen 
mukaan psyykkisesti, hen-
gellisesti, sosiaalisesti ja fyy-
sisesti. Hoitopaikkaa voi ha-
kea sosiaalitoimen ja a-klini-
koiden kautta.

Jos henkilön kunto on hy-
vä, hänelle yritetään löytää 
työpaikka tai koulutuspaik-
ka. Nuorin tällä hetkellä ko-
dilla oleva suorittaa parhail-
laan iltalukiota Turussa ja et-
sii omaa asuntoa lähiseudul-
ta. 

Raision Kan-kodin aktio-
ryhmä kiertää ympäri Suo-
mea ja on  useina kesinä vie-
raillut myös Vammalassa. 
Näissä tilaisuuksissa entiset 
päihderiippuvaiset kertovat 
kan-työstä ja niistä mahdol-
lisuuksista, joissa “toivotto-
miksi tapauksiksikin” luoki-
tellut ovat päässeet vapaiksi.

Tulevana kesänä aktioryh-
mä esiintyy Vammalassa elo-
kuun alkupuolella vetäjänään 
pitkään Raision Kan-kodin 
toiminnanjohtajana toiminut 
Mikko Vähä-Lassila. 

Sami on ollut Kan-kodilla hoidossa neljä kuukaut-
ta, tullut uskoon ja huumeiden lisäksi tupakkakin 
on jäänyt pois. Johanna Vähä-Lassila kertoo, että 
Sami jatkaa hoidon jälkeen Raision kodilla talon-
miehen töitä työkokeiluna.

Su 20.2. klo 11.00 Rakkaudesta 
Israelin Pyhään Hilkka Puputti 
ja Marja-Liisa Turunen
Ma 21.2. klo 8.00 Aamuruko-
us hetki
Ti 22.2. klo 11.00 Päiväruko-
us hetki

Säkylä
KASTETTU: 
Niko Mikael Olavi Saarinen
KUOLLUT: 
Terho Antero Siltanen, 65 v 

Ti 15.2. klo 10-12.30 perheker-
hon talvipäivä Pytingillä, keitto-
lounas. Varaa mukaasi liukuri ja 
lämpimät vaatteet
Ke 16.2. klo 12 eläkeläisten kes-
kustelupiiri seurakuntatalolla 
To 17.2. klo 18 Kenian lähetys-
piiri ja vuosikokous Kinnasella, 
Juhana Tarvainen. Klo 18 Vähä-
Säkylän kinkerit Helena Hoppo-
sella, Jääkärintie 4, Nieminen, 
Junnila. Vanhat virret 236,237. 
uudet 604,244. Aiheena hauta-

jaiset. 2, Kor 4:16-5:10. Kolehti 
ystävyysseurakunnalle.
Su 20.2. klo 10 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, Nieminen, Per-
ko, kirkkokuoro. Klo 18 Iso-
säkylän kinkerit Irma ja Pent-
ti Hulmilla, Vainiintie 6, Nie-
minen, Perko. Vanhat virret 
236,237. Uudet 604,244  2 Kor 
4:16-5:10. Aiheena hautajaiset. 
Kolehti ystävyysseurakunnalle.  
Kirkkoherranvirasto avoinna 
viikolla 8 : ma 21.2., ke 23.2. ja 
pe 25.2. klo 9-13, muina aikoi-
na suljettu. 
Ma 21.2. ei vauvakerhoa ei-
kä viikolla 8 perhekerhoa. Klo 
17.30 naisten saunailta Areenan 
saunalla Iso-Vimmassa 
Ke 23.2. klo 18.30 raamattupii-
ri seurakuntatalolla, Nieminen 
Su 27.2. klo 14 Pyhäjoen kinke-
rit Mäkelässä Raimo Peltosella. 
Isotalo, Junnila. Vanhat virret 
236,237. Uudet 604,244.  2 Kor 
4:16-5-10. Aiheena hautajaiset. 
Kolehti ystävyysseurakunnalla. 
Klo 18 kirkossa sanajumalan-
palvelus, Isotalo, junnila, teks-

tinluku Hanna Pentinmäki, lau-
lu Jaana Pentinmäki.  
Ma 28.2. klo 18 Runon ja musii-
kin ilta seurakuntatalolla. Runo-
ja lausuvat Marja Seppälä ja He-
linä Raitanen ja musiikista vas-
taa Katri Rajala, kahvitarjoilu.
Seuraava miestenpiiri on vas-
ta 16.3. klo 18 Pihlavan saunalla 
Lomalla:
kanttori Johannes Perko talvi-
lomalla 21.2.-22.3., sijaisena Ju-
ha Junnila 
Nuoret:
Pe 18.2. – la 19.2. ja su 20.2. 
Nuorten illat alkaen klo 17.30 
Pytingillä: Viikonlopun leffa-
putki, katsotaan viikonlopun 
aikana Kadotettu maailma sar-
jasta osat 1-3. 
Päivärippikoulu  Pihlavassa ma 
21.2. – pe 25.2.  klo 9-15. 
Pe 25.2. klo 15.30 Mennään po-
rukalla pulkkailemaan. Lähtö 
kirkkoaukiolta, lopuksi luvas-
sa kuumaa kaakaota Pytingillä! 
Varhaisnuorisotyö: 
Hiihtolomaviikolla (vko 8)ja 
pääsiäisviikolla (vko 16) kerhot 
eivät kokoonnu. , Kaikki kerhot 

päättyvät kevätkaudella viikolla 
19 (lukuun ottamatta iltapäivä-
kerhoja jotka päättyvät koulujen 
kanssa yhtä aikaa). 
Uimahalliretki 7-13 vuotiail-
le Vesihelmeen Forssaan 23.2. 
Lähtö klo 9.00 seurakuntatalol-
ta paluu klo 14.00 samaan paik-
kaan. Mukaan mahtuu 30 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta. 
Mukaan tarvitset uimavarus-
teet, eväät ja kioskirahaa. 
Kevätleiri 1 Pihlavassa 18.3-20.3 
pe-su. 10-14 vuotiaille. Luvassa 
ulkoilua ja yhdessäoloa leirillä! 
Ilmoittautumiset 11.3 mennessä 
Ilmoittautuneille lähetetään lei-
rikirje. 
Kevätleiri 2 Pihlavassa 1.-3.4 pe-
su. 7-10 vuotiaille.
Luvassa ulkoilua ja yhdessäoloa 
leirillä! Ilmoittautumiset 11.3 
mennessä Ilmoittautuneille lä-
hetetään leirikirje! Sähköises-
ti voit ilmoittautua kimmo.koi-
visto@evl."   Tiedustelut Kimmo 
Koivistolta puh. 050-5189583 tai 
02-8382117. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä

Takametsien miehet
sunnuntaina Kiikoisissa
Takametsien miehet saa-
puvat konsertoimaan tu-
levana sunnuntaina Kii-
koisten seurantalolle. 
Konsertti alkaa kello 15.

Takametsien miehet 
on monille tuttu orkesteri 
useiden aktiivisten keik-
kavuosien jälkeen. Isos-
ta mieslauluporukasta ja 

yhtyeestä koostuva ryh-
mä tulkitsee hengellisen 
musiikin klassisia ja toi-
votuimpia lauluja miehi-
sen karheaan tyyliin. 

Lisäksi keikoilla kuul-
tavat vaikuttavat todistuk-
set tekevät ryhmän esiin-
tymisestä mieleenpainu-
van kokemuksen. Taka-

metsistä kajahtaa jylhä 
miehinen kaipuu elävän 
Jumalan puoleen.

Konsertin järjestää Kii-
koisten helluntaiseura-
kunta.
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Kymppikortteli

”Vammalaan sopisi vähän 
  suurempikin maamerkki”

 Yleisötilaisuus keskustakorttelin suunnitelmista sai paikkakuntalaiset liikkeelle.
 Minna Isotalo

Sastamalan keskustassa si-
jaitsevan Kymppikorttelin 
rakennussuunnitelmat he-
rättivät kiinnostusta keski-
viikkona Kauppalantalolla 
järjestetyssä avoimessa ylei-
sötilaisuudessa. Iloinen pu-
heensorina täytti tilan ja kaa-
vapiirustusten sekä havain-
nekuvien äärelle kehkey-
tyi alkuillasta jopa tungosta. 
”Kymppikorttelin myötä 
tästä tulee oikea kaupunki”, 
huokaisi joku.

Kaava-alueen rakenta-
mattomille osille sekä Mart-
tilankadun ja Onkiniemen-
kadun kulmauksessa sijaitse-
van Kiinteistö Oy Lehtikul-
man rakennuksen paikalle 
on luonnoksessa sijoitettu 
5-9 -kerroksisia asuin- ja lii-
kekerrostaloja. Eräs rouva oli 
sitä mieltä, että korkeimmas-
sakin talossa on kerroksia lii-
an vähän. ”Vammalaan sopi-
si vieläkin suurempi ja näyt-
tävämpi maamerkki.” 

Talojen hieman pyöristet-
ty muotokieli sai kaupunki-
laisilta kiitosta. Liekö liik-
keellä ollut jo Kymppikort-
telin tulevia uudisasukkaita, 
ainakin asuinhuoneistojen 
neliömäärät ja hinnat pu-
huttivat. ”Hintojen suhteen 
olemme viisaampia kevääm-

mällä, kun kohteiden ennak-
komarkkinointi alkaa. Asun-
toja on reilun 30 neliön yksi-
östä yli 90 neliön kolmioon 
ja ne kaikki ovat saunalla va-
rustettuja”, kertoi YIT:n ra-
kennusinsinööri Harri Jär-
vinen kyselijöille.

Portti Kirjakujalle
Pysäköinti korttelialueilla si-
joitetaan maanalaiseen pysä-
köintitilaan, jolloin piha-alue 
jää pääosin autoista vapaaksi. 

Onkiniemenkatu haluttaisiin 
Kymppikorttelin osuudel-
ta yksisuuntaiseksi. Ehdotus 
herätti yleisössä myönteisiä 
reaktioita. ”Onkiniemenka-
dulta Puistokadulle pyrkivät 
torppaavat liikennettä. Hyvä 
idea”, totesi Tuomo Järvinen, 
jota miellytti myös ajatus au-
tottomasta keskustakorttelis-
ta. ”Hienoa, että autot saa-
daan piiloon maanalaiseen 
parkkihallin. Katukuvaan tu-
lee uudenlaista väljyyttä ja ti-
lan tuntua.” Tuomo Järvisen 

mielestä vuonna 1980 raken-
netun Lehtikulman kiinteis-
tön olisi jo aika kadota kes-
kustamiljööstä. ”Se on hirveä 
kontrasti Bäckmanin talolle. 
Sellainen suuli.”

Korttelikaavaan piirret-
ty kevyen liikenteen väylä 
Pukstaavilta torin läpi ran-
taan aiheutti sekin hyväk-
syvää supinaa. Kirjakujak-
si nimetty korttelin läpäise-
vä reitti luo suunnittelijoiden 
mukaan kaivattua kävely-
kulttuuria keskustaan. Kir-
jakujan varteen on mahdol-
lista laittaa markkinakojuja 
vaikkapa Vanhan kirjallisuu-
den päivien aikaan. Puis-
tokadulta kujalle kuljetaan 
massiivisen portin läpi, jo-
ka on tehty graa! sesta beto-
nista. Materiaaliin on helppo 
painaa kuvia tai tekstiä.

Vanhaa Vammalaa 
kunnioittaen
Projektipäällikkö, raken-
nusinsinööri Harri Järvisel-
le Kymppikortteli on henki-
lökohtaisesti erityisen mer-
kityksellinen hanke. ”Syn-
typeräisenä tyrvääläisenä 
pitkäaikainen haaveeni on 
ollut päästä rakentamaan ko-
tikylän taloja ja kehittämään 
kaupunkikuvaa, tietysti van-
haa Vammalaa kunnioittaen.” 

Hankkeen pääarkkitehti 
Juha Ryösä on asunut Sas-

tamalan Kärppälässä pari-
kymmentä vuotta. Hän toi-
voo uudistuvan korttelin 
olevan paitsi piristysruiske 
keskustan yleisilmeelle myös 
myönteisen kehityksen alu-
eellinen airut. ”Elinkeinon-
harjoittajien näkövinkkelis-
tä tämä voisi estää keskustan 
näivettymistä ja toimia vas-
tavoimana suurien kauppa-
keskusten imulle. Uskon va-
kaasti, että katutasoon kaa-
voitetuille liike- ja toimisto-
tiloille löytyy myös käyttöä. ”

Paikallisuus näkyy ja 
kuuluu Järvisen ja Ryömän 
lisäksi suunnittelutiimissä 
muutoinkin, sillä porukasta 
puolet asuu Sastamalassa. 
Myös rakentamisessa tul-
laan hyödyntämään mah-
dollisimman paljon paikal-
lista työvoimaa. Mikäli asi-
at etenevät suunnitellus-
ti, päästään rakentaminen 
aloittamaan ensi syksynä. 
Yhden asuintalon arvioitu 
rakennusaika on noin puo-
litoista vuotta.

Kerrosalat yhteensä 13800 m2
1. vaihe 8300 m2

2. vaihe 5500 m2

Asuntoja yhteensä 163
1. vaihe 96 asuntoa
2. vaihe 67 asuntoa

Kauppalantalolle kerääntyi keskiviikko-iltana väkeä tutustumaan Kymppikorttelin kaavoitussuunnitelmiin.

Havainnekuvassa Kymppikortteli illan pimeydessä. Kuva: YIT/ Aihio Arkki-
tehdit Oy

Kuvaan on piirretty punaisella korttelin läpi kul-
keva kevyen liikenteen väylä. Yksisuuntaiselle On-
kiniemenkadulle on suunniteltu vinoparkkeja. 
Myös Kauppalantalon taakse on suunnitelmissa ra-
kentaa kaksi uutta kerrostaloa. Kuva: YIT/ Aihio 
Arkkitehdit Oy

”Kymppi-
korttelin myötä 

tästä tulee 
oikea kaupunki.

”Katukuvaan 
tulee 

uudenlaista 
väljyyttä ja tilan 

tuntua. ”Piristysruiske 
keskustan 

yleisilmeelle.
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Sastamalan seudun työvoiman palvelukeskus Työ-
teekkiin haetaan Sastamalan kaupungin palveluk-
seen

Vastaavaa työvalmentajaa  
metalliosastolle
Katso tarkemmat tiedot  
www.sastamalankaupunki.fi 
(Kunta- info / avoimet työpaikat)

Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa on 
haettavana

Kaavoitusarkkitehdin virka
Kaavoitusarkkitehti kuuluu viiden henkilön suunnit-
telutiimiimme, joka laatii asema- ja osayleiskaavoja, 
valmistelee poikkeuslupien ja suunnittelutarvealu-
eratkaisujen lausuntoja, ohjaa kaavakonsultteja ja 
luo edellytyksiä hyvälle kaupunkiympäristölle.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä kor-
keakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin 
tutkinto ja valmius suunnittelussa käytettävien atk-
ohjelmien käyttöön.
Tarkempi virkailmoitus löytyy kotisivuiltamme osoit-
teessa www.sastamalankaupunki.fi. 
Sastamalan kaupunki, Yhdyskuntasuunnittelu

Kuulutus
Tiesuunnitelma Mt 12819 kevyen liikenteen väylä 
välillä Akuntie-Peevontie, Sastamala pidetään ylei-
sesti nähtävänä 30 päivää 18.2.-21.3.2011 välisen 
ajan Sastamalan kaupungintalolla 2. kerros yhdys-
kuntatekniikka (maantielaki 27 §).
Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitel-
man nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa. 
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä 
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus 
muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.
Muistutukset on toimitettava Sastamalan kaupun-
ginhallitukselle os. PL 23 38201 Sastamala ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä.
Sastamalassa 9. helmikuuta 2011  
Kaupunginhallitus

Omaishoito

Työntekijän mahdollisuus jäädä 
hoitamaan läheistään parani

 Lex Satonen parantaa etenkin suuren yrityksen ja julkisen sektorin
 työntekijän mahdollisuutta ryhtyä omaishoitajaksi.

 Hannu Virtanen

Työntekijän mahdollisuus 
jäädä määräajaksi pois työs-
tä perheenjäsenen tai muun 
läheisen henkilön hoitami-
seksi paranee eduskunnan 
helmikuun alussa hyväksy-
män työsopimuslain muu-
toksen myötä. Aloitteen lain 
sisällön muuttamisesta te-
ki kansanedustaja Arto Sa-
tonen (kok.) Sastamalasta. 
Aloite sai kaikkiaan 121 alle-
kirjoittajaa. 

Työntekijä voi jäädä mää-
räajaksi pois työstä tilantees-
sa, jossa perheenjäsen tai 
muu läheinen henkilö tar-
vitsee apua jokapäiväisissä 
toiminnoissa. 

”Tämä vaikuttaa ennen 
kaikkea suurten yritysten ja 
julkisen sektorin työnteki-

jöiden asemaan. Pienemmis-
sä yrityksissä nämä asiat on 
hoidettu ennenkin sopimal-
la”, Arto Satonen sanoo.

Omaishoitajana toimiva 
henkilö on oikeutettu enin-
tään kolmen vuoden pal-
kattomaan vapaaseen työ- 
tai virkasuhteestaan. Oikeus 
koskee vain niitä omaishoi-
tajia, jotka ovat omaishoidon 
tuesta säädetyn lain mukaan 
määriteltyjä omaishoitajia ja 
siten oikeutettuja omaishoi-
tosopimuksen mukaiseen 
omaishoitajapalkkioon.

Oikeus ei ehdoton
Oikeus jäädä pois työstä ei 
ole ehdoton. Poissaolo pe-
rustuu työnantajan ja työn-
tekijän keskinäiseen sopi-
mukseen, eikä työnantajalla 

ole poissaoloajalta palkan-
maksuvelvollisuutta. Työn-
tekijällä on oikeus palata en-
sisijaisesti entiseen työhön-
sä poissaolon jälkeen. Li-
säksi työntekijälle turvataan 
eräin edellytyksin mahdol-
lisuus palata työhön kesken 
poissaolon.

Eduskunta pitää tärkeänä, 
että mahdollisuus vapaaseen 
perheenjäsenen tai muun lä-
heisen henkilön hoitamisek-
si ulotetaan myös virkasuh-
teisiin. Hallituksen tuleekin 
antaa pikaisesti asiaa koske-
vat esitykset virkamieslain 
muuttamiseksi.

Hallituksen on myös seu-
rattava, missä määrin la-
kimuutos parantaa työn-
tekijöiden ja virkamiesten 
mahdollisuuksia omaishoi-
tovapaaseen ja turvaa hei-

dän mahdollisuutensa pala-
ta työhönsä vapaan jälkeen. 
Asiasta on annettava selvi-
tys eduskunnan työelämä- ja 
tasa-arvovaliokunnalle vuo-
den 2012 loppuun mennes-
sä.

Omaishoitajien 
tarve kasvaa
Omaishoitajien tarve kasvaa 
Suomessa nopeasti väestön 
ikääntyessä. ”Erityisesti kas-
vussa on se, että lapset hoita-
vat omaishoitajina ikääntynei-
tä vanhempiaan”, Satonen to-
tesi vuonna 2007 jättämänsä 
aloitteen aluksi.

”Omaishoitajan työ on ym-
pärivuorokautista. Omaishoi-
tajaksi siirtyvä työikäinen 
henkilö joutuu omaishoi-
don vuoksi jättämään työn-

sä. Omaishoitajaksi ryhtyvän 
työssä olevan henkilön käy-
tännön vaihtoehto on vuorot-
telu- tai virkavapaan hakemi-
nen.”

”Jos vuorottelu- tai virka-
vapaata ei myönnetä tai jos 
omaishoidon tarve jatkuu 
sovitun vapaan keston yli, 
omaishoitajaksi ryhtyvä jou-
tuu usein irtisanomaan työ-
suhteensa. Tämä on oikeu-
denmukaisesti ajateltuna koh-
tuutonta, koska omaishoitaja 
on jo tehnyt ison taloudellisen 
uhrauksen vaihtamalla palk-
katyön omaishoitajan palkki-
oon. Omaishoitaja mahdollis-
taa kotihoidon ja korvaa työl-
lään hoidettavan laitoshoidon 
ja siten säästää myös yhteis-
kunnan kustannuksia sekä 
parantaa inhimillisiä elämi-
sen edellytyksiä”, aloite totesi.

Laki sai alkunsa Vammalan torilla
 Marianna Langenoja

Omaishoitajien hoitova-
paata koskeva laki sai alku-
sysäyksensä joitakin vuo-
sia sitten Vammalan toril-
la. Entinen karkkulainen 
Hannele Hakala oli juuri 
joutunut irtisanoutumaan 
työstään päästäkseen hoi-
tamaan yli 90-vuotiasta äi-
tiään, kun vanha tuttava, 
Sastamalan seurakunnan 
diakoni Maija-Liisa Hal-
me käveli torilla vastaan. 

”Maija-Liisa kyseli kuulu-
misiani, ja minä avauduin 
niin totaalisesti, että unoh-
din koko ympäröivän maa-
ilman. Itkin ja kerroin, et-

tä minun täytyi irtisanou-
tua Finnairilta, sillä työn-
antaja ei antanut vapaata 
äitini hoitoa varten”, ny-
kyisin Helsingissä asusta-
va Hakala muistelee. Hal-
me laittoi hihat heilumaan 
ja otti yhteyttä paikalliseen 
kansanedustaja Arto Sato-
seen. ”En silloin torilla it-

kiessäni olisi uskonut, että 
tästä syntyy vielä laki”, Ha-
kala sanoo. 

Hoitovapaa 
sydämen asia 
Hannele Hakala hoiti äiti-
ään yhteensä neljän vuo-
den ajan. Osan ajasta hän 

oli vuorotteluvapaalla ja 
osan virkavapaalla. Lopulta 
työnantaja ei enää jousta-
nut, ja ainoa vaihtoehto oli 
irtisanoutuminen. ”En ha-
lunnut laittaa äitiä laitok-
seen, koska hän ei itsekään 
halunnut. Laitoksissa van-
huksille voidaan laittaa vai-
pat ja sanoa, että laske al-

lesi, koska ei ole aikaa vie-
dä vessaan. Äiti oli minul-
le niin tärkeä, etten voinut 
sallia hänen ihmisarvon-
sa polkemista. Olen ääret-
tömän onnellinen, että hän 
sai elää koko elämänsä ko-
tona.” 

Tällä hetkellä Hakala 
opiskelee lähihoitajaksi ja 
työskentelee vanhusten pa-
rissa. Hänen mielestään on 
ikävää, että usein juuri las-
ten, nuorten ja vanhusten 
oikeuksia poljetaan, koska 
he eivät tuota yhteiskunnal-
le mitään. ”Olen hyvin on-
nellinen tästä uudesta lais-
ta. Jopa neuvottelumahdol-
lisuus hoitovapaaseen on 
tärkeä. Nyt työnantajalta 
vaaditaan perusteluita, jos 
hän kieltäytyy antamasta 
työntekijälle vapaata omai-
sen hoitoa varten. Tämä 
on iso askel eteenpäin. Kii-
tos kuuluu sille, että Maija-
Liisa ja Arto ottivat hoito-
vapaan sydäntensä asiaksi.”

Hannele Hakala joutui irtisanoutumaan työstään voidakseen hoitaa vamma-
lalaista äitiään. ”Olen onnellinen, että äiti sai elää koko elämänsä kotona.” 
Kuva: Hakalan kuva-arkisto 

”En silloin torilla 
itkiessäni olisi 
uskonut, että 
tästä syntyy 

vielä laki.

 ! Poliisin piiristä
Leipomo roihahti
Leipomon katto syttyi tuleen var-
hain tiistaiaamuna Punkalaitumen 
Leipurinkujalla. Savupiipun ym-
päristö yllättäen roihahti, kun öl-
jylämmityskäyttöistä arinauunia 
alettiin lämmittää. Leipomon työn-
tekijä teki hälytyksen hätäkeskuk-
seen ja poistui kiireen vilkkaa ra-
kennuksesta. Uunin ympäriltä jou-
duttiin avaamaan kattoa sekä vesi-
kattorakenteita. 

Lasissa 131km/h
Mies ajeli hurjaa vauhtia valta-
tie 12:lla sunnuntaina kaksi lasta 
kyydissään. Kokemäen Tuomaa-
lan kohdalla poliisipartio mittasi 
auton nopeudeksi jopa 131km/h 
kun alueella oli 80km/h nope-
usrajoitus. Kyydissä oli kahden 
lapsen lisäksi yksi nainen. Po-
liisi tutkii tapausta törkeänä lii-
kenneturvallisuuden vaaranta-
misena. 

Auto syttyi tuleen 
Häijäässä
Henkilöauton konetila roihah-
ti liekkeihin kesken ajon Häijääs-
sä sunnuntaina. Henkilövahingoil-
ta vältyttiin, sillä kuljettaja ajoi tien 
sivuun ja poistui nopeasti autosta. 
Auton konetila tuhoutui kuitenkin 
täysin. Syttymissyystä ei ole tietoa. 
Tapaus sattui Häijään liikenneym-
pyrässä. 

Muistitikkuvaras 
liikkeellä
Sastamalassa murtauduttiin Aar-
nontielle pysäköityyn autoon sun-
nuntain vastaisena yönä. Murtau-
tuja pääsi sisälle rikkomalla ikku-
nan. Saaliikseen voro sai muistiti-
kun.   

”Tämä on iso 
askel eteenpäin.

Vääriä seteleitä 
levittänyt mies jäi 
eilen kiinni Jämsässä
Väärennettyjä sadan 
euron seteleitä pitkin 
poikin Suomea levit-
tänyt mies jäi Pirkan-
maan poliisin mukaan 
eilen kiinni Jämsässä.

Poliisi pääsi epäillyn jäl-
jille pian sen jälkeen, kun 
julkaisi maanantaina kuvan 
miehestä. Väärennettyjä se-
teleitä löytyi myös mm Sas-
tamalasta ja Nokialta.

Kaksi uutta virkaa 
Sastamalaan

 Alueviesti

Sastamalan kaupunkiin tu-
lee lastensuojelun päälli-
kön virka maaliskuun alus-
ta alkaen ja koulun sosi-
aalityöntekijän virka huh-
tikuun alusta alkaen. 
Kaupunginhallitus päät-
ti virkojen perustamisesta 
maanantaina. Samassa yh-
teydessä se lakkautti osa-
aikaisen sosiaalityönteki-
jän viran maaliskuun alus-
ta alkaen.

Kaupunginvaltuusto oli 
aiemmin hyväksynyt vuoden 
2011 talousarvioon määrä-
rahan koulun sosiaalityön-
tekijän vakanssiin ja mää-
rärahan lastensuojelun sosi-
aalityöntekijän osa-aikaisen 
vakanssin muuttamisek-
si kokoaikaiseksi lastensuo-
jelun päällikön vakanssik-
si. Kummassakin tehtäväs-
sä käytetään julkista valtaa, 
minkä vuoksi niiden hoita-
mista varten oli tarpeen pe-
rustaa virat.

Kallialassa 
keskustellaan
Kallialan koululla järjestetään 
25.2 kello 17 tilaisuus, jossa 
käsitellään ajankohtaisia asioi-
ta ja valmistellaan kysymyksiä 
kaupungin myöhemmin jär-
jestämää asukasiltaa varten.

Tilaisuuden järjestää kal-
lialan asukkaat ja paikalle 
on kutsuttu alueen valtuu-
tetut ja valtuustoryhmien 
puheenjohtajat sekä Pirkan 
kylien asiamies.
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Ohjaus
Opot tukevat ja neuvovat
ammatinvalinta-asioissa

 Sylvään koulun oppilaat hakeutuvat aktiivisesti jatko-opintoihin.

Ammattiin Opiskelevat - 
SAKKI ry tukee oikeuskans-
leri Jaakko Jonkan vaatimuk-
sia selvittää oppilashuollon 
tilannetta ja peräänkuuluttaa 
toimia toisen asteen opiske-
lijahuollon parantamiseksi. 
Jonkka moitti 9.2. peruskou-
lun oppilashuoltoa puutteel-
liseksi. Erityisesti lääkäreis-
tä ja terveydenhoitajista on 
pulaa. Ammattiin Opiskele-
vat huomaa samoja ongel-
mia myös toisella asteella, 
erityisesti ammattioppilai-
tosten osalta. Oikeuskansle-

rin vaatima selvitys on syytä 
tehdä myös toisen asteen op-
pilaitosten suhteen.

”Monissa oppilaitoksis-
sa on erittäin vaikeaa päästä 
lääkäriin tai terveydenhoita-
jan luokse”, toteaa Ammat-
tiin Opiskelevien puheen-
johtaja Susanna Haapalai-
nen. ”Välimatkat ovat pitkiä 
ja terveydenhoitaja saattaa 
olla paikalla vain tiettyinä 
päivinä viikossa.”

Ammattiin Opiskele-
vien tekemän selvityksen 
mukaan 14 % ammattiin 

opiskelevista on käännytet-
ty pois terveyskeskuksis-
ta. Ammattiin Opiskelevat 
alleviivaa, että terveyden-
huollon palveluiden on si-
jaittava opiskelupaikan vä-
littömässä läheisyydessä. 
Kunnille on suunnattava li-
säresursseja opiskelijoiden 
terveydenhuollon järjestä-
miseksi. Yhdellä lääkärillä 
tulisi olla korkeintaan 2500 
opiskelijaa vastuullaan ja 
yhdellä terveydenhoitajal-
la maksimissaan 600 opis-
kelijaa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon 
tilanne huolestuttava

Tulevana kesänä järjestetään 
25 kesälukiota eri puolilla 
Suomea ja myös ulkomailla. 
Kesälukiot järjestetään inter-
naattimuotoisena ja ne kes-
tävät viikosta kahteen viik-
koon. 

Kesälukioissa opiskellaan 
lukioaineita ja kerrataan pe-
ruskoulun oppeja. Myös har-
vinaisista kielistä, musiikista, 
kuvataiteista, teatteri-ilmai-

susta, ympäristökysymyk-
sistä ja vaikkapa erätaitojen 
oppimisesta kiinnostunei-
den kannattaa hakeutua ke-
sälukioihin. Ulkomailla jär-
jestettävät kesälukiot vievät 
tänä kesänä lukiolaiset opis-
kelemaan kieltä ja kulttuuria 
yhdessä paikallisten nuorten 
kanssa Saksaan, Italiaan, Es-
panjaan, Ruotsiin, Ranskaan 
ja Namibiaan.

Kesälukio-opiskelulla voi 
vauhdittaa lukion läpäisyä. 
Lukiolaki oikeuttaa opiske-
lijan lukemaan hyväksi ke-
sälukioissa suoritetut lukio-
kurssit. Kursseja on tarjolla 
yli 30 aineessa.

Kesälukioiden toimeen-
panemisesta vastaa Kesälu-
kioseura ry. Kesälukioiden 
ohjelmat löytyvät osoitteesta 
www.kesalukio.! 

Kesälukioilla 
monipuolinen ohjelma

 Maija Latva

Ammatinvalintaa koskeviin 
kysymyksiin vastaavat Syl-
vään koulun oppilaanohjaa-
jat Mari Maine ja Pauliina 
Lampinen.

1. Mitä oppilaanohjaus am-
matinvalinta-asioissa tar-
koittaa käytännössä?

-Opotunneilla käydään 
läpi Suomen koulutusjärjes-
telmää, koulutusaloja ja am-
matteja, joiden kautta nuo-
relle tulee"kuva, mitä työssä 
tehdään ja millaisia ominai-
suuksia työ tekijältään vaa-
tii. Myös tet eli työelämään 
tutustumisviikot palvele-
vat ammatinvalintaa, koska 
niiden kautta oppilas pää-
see kokeilemaan työelämää 
ja näkemään vaatimuksia, 
joita nykypäivän työelämäs-
sä työntekijältä edellytetään. 
Yläkouluaikana käydään tu-
tustumassa lähialueen kou-
lutustarjontaan." Opovas-
taanotoilla nuorta tuetaan 
ja neuvotaan henkilökohtai-
sesti jatko-opintojen suun-
nittelussa. Lopullisen pää-
töksen jatko-opiskelupaikas-
ta nuori tekee kuitenkin itse 
yhdessä huoltajan kanssa.
""
2. Miten hyvin oppilailla 
yleensä on selvillä se, mi-
hin aikoo hakea?"

-Se, että jatkaako luki-
oon vai ammatilliseen kou-
lutukseen, on monelle jo ai-
ka varhaisessa vaiheessa sel-
vä asia. Ammatilliseen ha-
keutuvilla on suurin piirtein 
selvillä koulutusala tai aina-
kin muutama koulutusala, 
johon ei ainakaan aio ha-
keutua. Poissulkeminenhan 
auttaa jo"päätöksessä, koska 
vaihtoehdot vähenevät. Mo-

markkinatukea ilman, että 
hakeutuu aktiivisesti opis-
kelemaan, herättää se jo 
monet mahdolllista" väli-
vuotta suunnittelevat miet-
timään jatkoaan uudes-
taan. Lisäksi jokainen, jo-
ka hakee heti peruskoulun 
jälkeen, saa kolme lisäpis-
tettä ammatilliseen hakeu-
tuessaan. Näitä pisteitä ei 
välivuoden jälkeen saa. Jos 
edelleen joku on sitä mieltä 
ettei"aio hakea,"vaadimmen 
siitä huioltajalta kirjallisen 
luvan. Viimeiseen kymme-
neen vuoteen ei yksikään 
huoltaja ole lupaa antanut.
"
6. Miten suuri osuus pääsee 
juuri haluamaansa koulu-
tukseen?

-Viime vuonnakin kaik-
ki 9.luokkalaiset löysivät 
opiskelupaikan. Kaikilla se 
ei kuitenkaan ollut juuri 
ykköstoive. Yhteishaussa-
han saa hakea viiteen paik-
kaan. Viime vuonna"ykkös-
vaihtoehtoonsa pääsi syl-
vääläisistä kuitenkin rei-
lu 70%."
"
7. Mikä nyt näyttäisi ole-
van suosikkivalinta tytöil-
le ja mikä pojille?"

-Ei oikeastaan ole enää ja-
koa tyttöjen ja poikien kes-
ken. Rakennuspuolelle on 
tällä hetkellä suhteessa eni-
ten hakijoita. Sinne hakee se-
kä tyttöjä että poikia. Myös 
lähihoitaja-ala Pirkanmaal-
la kiinnostaa aiempia vuosia 
enemmän.

Oppilaanohjaaja työsken-
telee peruskoulussa ja ohjaa 
oppilaita esimerkiksi kurssi- 
ja ainevalinnoissa, oppimis-
ongelmissa sekä jatko-opin-
toihin suuntautumisessa.

ni rajaa vaihtoehtonsa siihen, 
että haluaa" jäädä lähialueelle 
opiskelemaan."Entistä enem-
män on kuitenkin niitä op-
pilaita, jotka kokevat olevan-
sa tässä mahdollisuuksien vii-
dakossa vähän hukassa ja joi-
den tuntuu olevan vaikeampi 
tehdä lopullista päätöstä jat-
kostaan.

3. Jos huomaat, että op-
pilas on hakeutumassa 
mielestäsi täysin väärälle 
kuolutusalalle, miten toi-
mit?"

-Jos täysin väärä ala tar-
koittaa, että oppilas ei voi 
toimia ko.alalla esimer-
kiksi sairautensa takia, 
kerromme sen oppilaal-
le suoraan. Tosin tällaisis-
sä tapauksissa lääkärilau-
sunnotkin tukevat hakeu-
tumista toisaalle. Jos taas 
oppilaalla on haaveena 
hakeutua paikkaan, johon 
pääsyvaatimukset ovat 
yleisesti olleet korkeam-
mat kuin oppilaan omat 
saavutukset, keskustelem-
me oppilaan kanssa"rehel-
lisesti siitä, paljonko to-
distusta on nostettava, jot-
ta sisään pääseminen oli-
si mahdollista. Lähialueen 
lukioissa" ilmoitetaan lu-
kuaineiden keskiarvora-
ja jo etukäteen. Sen sijaan 
ammatillisissa koulutuk-
sissa"pistemäärät vaihtele-
vat, jonka vuoksi koskaan 

ei voi etukäteen tietää, mil-
laisilla pisteillä koulutuk-
seen pääsee." Maaliskuun 
yhteishaussa hakevat saa-
vat tiedon jatko-opintopai-
kasta aikaisintaan 16.6. ja 
vasta silloin tiedetään, mil-
lä pisteillä ammatilliseen 
koulutukseen on päästy.
"
4. Miten suuri osa Sylvään 
9.luokkalaisista hakeutuu 
lukioon, entä ammatilli-
seen?"

-Vaihtelee vuosittain. 
Yleensä jako on noin puolet 
ja puolet. Tänä vuonna näyt-
tää siltä, että lukioon hakeu-
tuu noin 46%.  Ammatillisiin 
hakeutuvissa noin 54%:ssa 
on mukana myös ammatti-
lukiolaiset."
"
5. Jos joku päättää olla ha-
kematta mihinkään, miten 
toimit?

-Vain kuolleen ruumii-
ni yli! Ja oppilaat kyllä tie-
tävät sen. Kun selvitetään 
ettei alle 25-vuotias kou-
luttamaton nuori saa työ-

Löydä tiesi 
lukioon!
Lukiosta saat suunnan 

jatko-opintoihin ja ammattiin

Sastamalan
verkostolukio

Joustavia ja 
monimuotoisia  
lukio-opintoja

 
 

Mouhijärven 
lukio

Vammalan 
lukio

Äetsän 
Sarkia- 
lukio

    SASTAMALAN 
  VERKOSTOLUKIO

www.sastamalanverkostolukio.! 

 
  

Opintotuen takaisin-
maksuehdotukset 
vähenivät jälleen
Kela on lähettänyt päätöseh-
dotukset opintotuen takai-
sinperinnästä. Noin 25 750 
opintotuen saajaa ansaitsi lii-
kaa vuonna 2009. Tämä on 9 
% vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin.

”Takaisinperintäehdo-
tusten väheneminen johtuu 
opiskelijoiden aiempaa hei-
kommista työssäkäyntimah-
dollisuuksista”, toteaa suun-
nittelija Jouni Parkkonen 
Kelan opintotukiryhmästä.

Opintotukea sai vuonna 
2009 noin 331 500 opiskeli-
jaa. Heistä 25 750:n tulot oli-
vat verottajan tietojen mu-
kaan suuremmat kuin opin-
totukilain mukainen vuosi-
tuloraja. Tämä on vajaat 8 

% kaikista opintotuen saajis-
ta. Kela on lähettänyt näille 
opiskelijoille päätösehdotuk-
sen takaisinperinnästä. Kes-
kimäärin takaisin maksetta-
vaa tulee 1 209 euroa. Pää-
tösehdotusten mukaisten 
perintöjen yhteismäärä on 
noin 31,1 milj. euroa.

Opintotuen vuositulora-
ja määräytyy sen mukaan, 
kuinka monelta kuukaudelta 
opiskelija on nostanut opin-
totukea. Jos opiskelija nosti 
tukea yhdeksältä kuukaudel-
ta vuonna 2009, hänen vuo-
situlorajansa on 11 850 eu-
roa. Opintotuen saajien kes-
kimääräiset veronalaiset tu-
lot vuonna 2009 olivat 6 525 
euroa (ilman opintotukea).

Mitä? Miksi? Milloin?
Lue tästä lehdestä.   
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Henry Hirsikangas,
Huittinen

”Kaipa minä haen amikseen 
Kokemäelle. Metalliala voi-
si kiinnostaa. Kakkosvaih-
toehdoksi aion ehkä laittaa 
logistiikan. Olisi kiva pääs-
tä työelämään mahdolli-
simman pian, mieluiten he-
ti ammattikoulun jälkeen.”

Aapo Antola, 
Sastamala

”Aion ammattilukion raken-
nuspuolelle. Tavoitteena on 
päästä työelämään kiinni jo 
opiskelun aikana. Luulisin, 
että kesätöitä ainakin löytyy. 
Jos työtilanne on alalla heik-
ko valmistumisen jälkeen, 
niin ylioppilaana voi sitten 
hakeutua jatko-opintoihin-
kin. Myös sähköala kiinnos-
taa, mutta se lienee punavi-
hersokeuteni takia poissul-
jettu vaihtoehto.”

Johanna Mahlamäki, 
Huittinen

”Haaveenani on suorittaa 
kaksoistutkinto. Kävisin 
sekä lukion että lukisin si-
sustusartesaaniksi neljässä 
vuodessa. Olisi hienoa jos-
kus tehdä arkkitehdin töitä, 
mahdollisesti sisustusark-
kitehdin. Olenkin suunni-
tellut hakevani yliopistoon 
toisen asteen opintojen jäl-
keen.”

Johanna Salo,
Huittinen

”Haluan tehdä tulevaisuu-
dessa työtä kriminaalinuor-
ten parissa. Olen katsellut sitä 
touhua läheltä ja haluaisin jo-
tenkin auttaa. Parhaiten työ-
elämään pääsee suorittamalla 
sekä lähihoitajan ammattitut-
kinnon että vuoden kestävän 
vartijakoulun. Tämän jälkeen 
erikoistutaan itse alaan. Seu-
raavana etappinani on siis lä-
hihoitajakoulu joko Karkussa 
tai Harjavallassa.”

Aleksi Junnila
Sastamala

”Olen harrastanut lentopal-
loa viisi vuotta. Myös kou-
lu sujuu, joten haen Vam-
malan lukion lentopallolin-
jalle. Hienoa, että saan tree-
nata koulupäivän aikana. 
En tiedä, onko minusta am-
mattilaisurheilijaksi, mutta 
lukio antaa joka tapauksessa 
hyvän pohjan mihin vaan.”

Tiina Lehtimäki,
Sastamala

”Lähden opiskelemaan Tam-
pereen ammattiopiston lähi-
hoitajakouluun. Asun Stor-
missa, josta on helpommat 
julkisen liikenteen yhtey-
det Tampereelle kuin Kark-
kuun. Eniten kiinnostavat 
kuntoutus ja ensihoito, mut-
ta erikoistumista on vielä ai-
kaa miettiä. Vanhempanikin 
ovat hoiva-alalla, mutta eivät 
he minua ole opiskeluvalin-
nassani painostaneet.”

Teemu Mäki-Laurila, 
Sastamala

”Käsillä tekeminen kiinnos-
taa, ja ajattelin ensin raken-
nus- tai sähköalaa. Tet-vii-
kolla kuitenkin innostuin 
LVI-alasta, joten suuntaan 
opiskelemaan sitä Huittis-
ten ammatti- ja yrittäjä-
opiston Kokemäen yksik-
köön. Vammalassa on pal-
jon LVI-alan yrittäjiä, joten 
olettaisin työpaikkojakin 
löytyvän.”

Peruskoulu tai lukio takana ja sinulla itselläsi on 
mahdollisuus ottaa ohjat omiin käsiisi, hyvä nuo-
ri. Toivonkin, että toteutat haaveesi ja pyrit kun-
nianhimoisesti kohti tavoitteitasi. Sinulla on kaik-
ki mahdollisuudet päättää, haluatko tehdä itse, so-
veltaa, ostaa, myydä vai tutkia ja kehittää. Näihin 
toiveisiin me koulutuksen järjestäjät voimme vas-
tata yhdessä sinun kanssasi.

Aluksi haluan kertoa sinulle miten itse olen teh-
nyt valintani. 8. luokkalaisena tiesin haluavani his-
torian ja yhteiskuntatiedon opettajaksi, tämä pää-
tös syntyi kultaisella 1980-luvulla. Päätöstäni en 
ole katunut, olen hyvän peruskoulutuksen myö-
tä saanut elämäni eväiksi vahvan yleissivistyksen. 
Elinikäisen kouluttautumisen kautta ja työssäoppi-
malla aina tehdastyöstä tutkimuksen tekoon olen 
saanut laaja-alaisen pohjan hoitaa nykyistä työtäni.

Nykyaikainen suomalainen koulutusjärjestelmä 
antaa sinulle kaikki mahdollisuudet. Ammatillisen 
koulutuksen jälkeenkin sinulla on mahdollisuus 
mennä tiedekorkeakouluun lukemaan itsesi vaik-
ka kauppatieteiden maisteriksi. Kaikki on sinusta 
kiinni. Hyvä nuori, tee oma ja harkittu päätöksesi 
ammatinvalinnastasi, mutta keskustele ystäviesi ja 
vanhempiesi kanssa. Tämä mahdollistaa mukavan 
ajatusten vaihdon elämäsi yhden tärkeän valinnan 
edessä. Punnitse eri vaihtoehtoja ennakkoluulotto-
masti, tutustu ammatilliseen koulutukseen ja kysy 
esimerkiksi, miten työnantajat suhtautuvat amma-
tillisen koulutuksen käyneisiin osaajiin. On myös 
hyvä muistaa, että ammatillinen koulutus antaa 
nuorelle nopeamman mahdollisuuden työllistyä. 
Osaajille on töitä tarjolla. Elinkeinoelämä Sasta-
malan koulutuskuntayhtymän toimialueella ottaa 
varmasti teitä, hyvät nuoret, vierailulle ja paikan-
päälle tutustumaan opintojen jälkeisiin työtehtä-
viinne. Uskon, että valintaa tehdessä siitä on apua.

Ammattilukiovaihtoehto on myös hyvä mahdol-
lisuus saada itselleen ammatti sekä lukion kautta 
vahva yleissivistys. Tiedän, että työnantajat arvos-
tavat tätä vaihtoehtoa. Ammattilukio on haastava 
ja ponnisteluja vaativa vaihtoehto, mutta varmasti 
palkitseva tulevaisuuden kannalta.

Koulutuspaikkaa valitessa on syytä ottaa vahvas-
ti huomioon, missä ammateissa on tulevaisuudes-
sa kysyntää. Kaiken koulutuksen lopullinen tavoite 
on varmistaa opiskelijalle tulevaisuudessa työpaik-
ka. Toteutetaan tämä asia yhdessä, me koulutuksen 
järjestäjinä olemme siihen valmiita. Yhteishaku on 
helppoa ja vaivatonta, koska hakeminen tapahtuu 
sähköisesti ja oppilaitoksissa osaavat opinto-ohjaa-
jat avustavat sinua hakemisessa. Nykyään on myös 
mahdollisuus hakea ns. joustavan valinnan kautta. 
Tämä on mahdollisuus, jota varmasti nuoren kan-
nattaa kysyä peruskoulun opinto-ohjaajalta. Jous-
tavassa valinnassa otetaan huomioon hakijan kou-
lutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista.

Sinulle, hyvä nuori, Sastamalan koulutuskuntayh-
tymä pystyy tarjoamaan yli 30 erilaista ammatti-
vaihtoehtoa aina kultasepästä pieneläinhoitajaksi.

Laadukkaan ammattiopetuksen lisäksi me Sasta-
malan koulutuskuntayhtymässä panostamme vah-
vasti uusiin, ajanhengenmukaisiin oppimisympä-
ristöihin, siitä esimerkkeinä Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston Kokemäen yksikön tontille raken-
nettava LVI-halli, Mäntän seudun koulutuskeskuk-
sen mittavat peruskorjaukset sekä Sastamalaan ra-
kennettava seutukunnan tarpeet täyttävä Oppi-
miskeskus/ liikuntahalli kohtaamispaikaksi kun-
tayhtymän oppilaitoksille, kulttuurille, liikunnalle 
sekä elinkeinoelämälle. Hanke tulee olemaan on-
nistunut työnäyte laajasta yhteistyöstä ja antaa am-
matilliselle opetukselle paljon.

Kirjoittaja on Sastamalan 
koulutuskuntayhtymän rehtori.

Valinnan paikka, 
tahdotko itse vaikuttaa 
tulevaisuuteesi?

• Antti Lahti

Minttu Hoipo, 
Sastamala

”Minulle on ollut koko ylä-
asteajan itsestään selvää, et-
tä haen Vammalan lukioon 
ja sen jälkeen korkeakou-
lutasoisiin opintoihin. En 
osaa vielä sanoa, mitä ha-
luan tehdä työkseni tule-
vaisuudessa, mutta luotan 
siihen, että lukion aikana 
suunta selviää.”

Mihin ysin jälkeen
 Tätä kysyimme Pellonpuiston oppilailta Huittisissa ja 

 Sylvään oppilailta Sastamalassa. 
?

Vera Paldän,
Huittinen

”Unelmanani on olla par-
turikampaaja. Oikeastaan 
mielessäni ei edes ole mui-
ta vaihtoehtoja, koska mi-
nua on aina kiinnostanut 
hiusten laittaminen. Ajat-
telin päästä työelämään he-
ti ammattikoulun jälkeen. 
Mahdollisesti voisin perus-
taa myös oman yrityksen 
Huittisiin. Pyrin Vamma-
lan ammattikouluun opis-
kelemaan.” 

 Minna Isotalo & Marianna Langenoja
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Oma koulu

Verkostolukio sopii hyvin 
Sastamalan ratkaisuksi

 Nykyisen valtionosuusjärjestelmän aikana on 
  kannattavaa pitää kolme lukiota. 

Huomattavaa on sekin, 
että verkostolukio tekee lä-
heistä yhteistyötä Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän 
kanssa. Ammattilukio tarjo-
aa paikkakunnalla mahdolli-
suuden kolmeenkin tutkin-
toon. Opiskelijalla voi olla 
plakkarissaan opintojen jäl-
keen ylioppilastutkinto, lu-
kion päättötodistus sekä am-
matillinen tutkinto. 

Ammattilukion aloittaa 
vuosittain 20-30 opiskelijaa. 
Tavallisesti kaksi tutkintoa 
vie kolme vuotta ja kolme 
tutkintoa neljä vuotta.

Etua kolmen 
kimpasta 
Sastamalan syntyessä poh-
dittiin myös lukioiden tule-
vaisuutta, kun kaikki kolme 
kuntaa toivat oman lukionsa 
uuteen kaupunkiin. Päädyt-
tiin verkostolukioon, jonka 
rehtorina Virnes aloitti elo-
kuussa 2009. Aluksi hän sa-
noo muualta tulleena huo-
manneensa sen, että haavat 
olivat kuntaliitoksen jäljiltä 
vielä auki. 

”Sitten syksyllä 2010 ta-
pahtui jotakin”, hän lisää ja 
arvioi esimerkiksi lukiosel-
vityksen tuoneen luottamus-
ta. Nimittäin viime vuoden 
huhtikuussa valmistui vuo-
teen 2015 kantava lukiotoi-
men strategia, joka sisältää 
tarkan kustannuslaskelman. 

”Sen lopputulema oli, että 
tämän valtionosuusjärjestel-
män aikana on kannattavaa 
pitää kolme lukiota. Kaikilla 
kolmella lukiolla onkin omi-
naispiirteensä, ja niiden tar-
joama lähipalvelu on äärim-
mäisen hieno asia. Lukio on 
tärkeä osa kuntaa.”

”Kolmen kimppa on tuo-
nut myönteistä siinäkin, että 
opettajille on töitä. Se tuntuu 
tilipussissa. Kimpassa pys-
tymme tekemään järkeväm-
piä ryhmiä.” 

Samanaikaisopetuksen 
kautta kieliopinnoissa on 

tarjolla esimerkiksi espan-
jaa, saksaa, ranskaa ja venä-
jää. Kaikkiin kolmeen luki-
oon on varustettu kameroin, 
mikrofonein, tietokonein 
ja äänimikserein virtuaali-
luokka.

”Aluksi oli lähinnä tieto-
verkon nopeuteen liittyviä 
ongelmia, mutta siihen on 
saatu parannuksia ja saman-
aikaisopetus toimii nyt niin 
kuin sen tuleekin toimia.”

Tietoyhteyksiä voivat 
hyödyntää myös rehtori ja 
opettajat. Kokouksiin tai 
koulutukseen ei välttämät-
tä tarvitsee matkustaa, vaan 
asiat voi hoitaa omalta kou-
lulta.

Verkko-opetuksen ke-
hittäminen on alati etenevä 
juttu. Uutena toimijana on 
ISOverstas, joka on verkko-
oppimisen valtakunnallinen 
kehittäjäyhteisö. Se tukee 
myös lukioita näiden koulu-
tustehtävässä.

Kansainvälisyyttä
Kansainvälisyys on osa lukion 
toimintaa, ja eittämättä ver-
kostolukion hyviin puoliin 
kuuluukin vireä kansainväli-
nen toiminta.

”Ei kaikissa isommisakaan 
lukioissa asiat ole näin hyvin”, 
Virnes kiittelee mahdollisuuk-
sia.

Tuoreessa muistissa on Pie-
tari-projekti, joka vei syksyllä 
lukiolaisia tutustumaan Ve-
näjän kieleen ja kulttuuriin. 
Ajankohtaisena erikoisuute-

na voi mainita hiukkasfysii-
kankurssin, jonka myötä op-
pilaat matkustavat hiukkas-
fysiikan tutkimuskeskukseen 
CERNiin Sveitsin ja Ranskan 
rajamaille. Tämä on toteutettu 
yritysyhteistyökurssina, jonka 
sponsoreina yritykset ovat toi-
mineet.

”Kiitos yritysten opiskeli-
jat pääsevät matkalle pienellä 
omavastuuosuudella. Oli hy-
vä tuuri saada tukea, sillä ope-
tushallituksen rahat olivat lop-
puneet. Pitkin kerätä lähes 10 
000 euroa sponsorirahaa.” 

Matka on 22.-27. helmi-
kuuta, ja ryhmässä on 20 opis-
kelijaa sekä neljä opettajaa.

Lukion matkasuunnitel-
missa on myös Euroscola 
Strasbourgissa. ”EU on pitkäl-
ti avaimena sille, että tällaiset 
vierailut mahdollistuvat”, Vir-
nes sanoo ja kiittelee myös ak-
tiivisia opettajia. ”Kaikki tämä 
teettää myös työtä.”

Sastamalassa kirjat ja kir-
jallisuus ovat keskeisesti esil-
lä, mutta lukio ei sinällään ole 
hakenut kirjallisuuspainotusta 
toimintaansa tai julkikuvaan-
sa. Virnes myös sanoo, että 
erikoislukioita ei enää maa-
hamme synny. Kieli, kirjalli-
suus ja lukeminen ovat kui-
tenkin lukion normaalia arki-
päivän toimintaa.

”Lukiossa tietenkin luetaan 
paljon. Koulukirjastomme on 
äärimmäisen hyvä. Sastama-
laan tulevalta Kirjan Keskuk-
selta odotamme paljon”, hän 
mainitsee.

Vammalan lukiosta pu-
huttaessa ei sovi unohtaa 
sen panostusta liikunnalli-
seen puoleen. Lentopallolin-
ja ja salibandylinja tarjoavat 
mahdollisuuksia nuorille, 
jotka suhtautuvat tavoitteel-
lisesti näihin lajeihin.

Kaikkiaankin rehtori ke-
huu lukionsa oppilaita ta-
voitteellisiksi ja kunnian-
himoisiksi. ”Nuorten osal-
lisuus on Sastamalassa hie-
noa. Nuoret toimivat täällä 
aktiivisesti.”

”Ei kaikissa 
isommisakaan 
lukioissa asiat 
ole näin hyvin.

Verkostolukion rehtori Anni Virnes haluaa edelleen lisätä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja mui-
den lukioiden kanssa.
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 Hannu Virtanen

Sastamalan verkostolukio on 
hyvässä iskussa leipomaan 
uusia ylioppilaita ja vastaan-
ottamaan sellaiseksi aikovia 
juuri alkavassa yhteishaussa. 

Verkostolukio syntyi Sas-
tamalan myötä, kun uu-
si kaupunki sai siipiensä 
suojiin lukiot Mouhijärvel-
tä, Vammalasta ja Äetsästä. 
Verkostolukiossa oli tammi-
kuun laskentapäivänä 524 
opiskelijaa. Heistä 384 opis-
kelee nuorisoasteella, aikuis-
lukiolaisia on 26, aineopis-
kelijoita 114 ja ammattilu-
kion suorittavia opiskelijoi-
ta noin 50.

”Opiskelijamäärä on suu-
rin piirtein sama kuin viime 
vuonna, mutta aineopiskeli-
jat ovat lisääntyneet”, rehtori 
Anni Virnes kertoo. 

”Lukiot ovat sopivan ko-
koisia, jotta opiskelijat pää-
sevät niissä yksilöinä esille. 
Opinto-ohjaus toimii myös 
juohevasti. Opiskelijat ko-
kevat, että heistä välitetään. 
Tästä onkin saatu kiitosta.”
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Lapsia ja nuoria
ei saa jättää yksin
Lasten ja nuorten hallitus-
ohjelma muistuttaa, että 
seuraavan hallituksen on 
ehkäistävä lasten ja nuor-
ten eriarvoistumista. Tee-
sistön keskiöön nousevat 
aikuisten ajan antaminen 
lapsille ja nuorille, ehkäi-
sevien palveluiden vahvis-
taminen monialaisella yh-
teistyöllä sekä lapsiperhei-
den ja nuorten aikuisten 
sosiaaliturvan parantami-
nen.

 Ohjelman ovat laati-
neet lapsiasiavaltuutettu, 
kirkkohallitus, Manner-
heimin Lastensuojeluliitto, 
Lastensuojelun Keskusliit-
to, Nuori Suomi, Pelasta-
kaa Lapset, Suomen Nuo-
risoyhteistyö - Allianssi, 
Suomen Vanhempainliit-
to ja Valtion nuorisoasi-

ain neuvottelukunta Nuo-
ra. Kansanedustajaehdok-
kaat voivat kevään aikana 
allekirjoittaa ohjelman Al-
lianssin nettisivuilla ja pro-
! loitua näin lasten ja nuor-
ten ehdokkaaksi.

 Lasten ja nuorten hal-
litusohjelman mukaan ai-
kuisiän hyvinvointi rat-
kaistaan yksilön varhaisi-
na vuosina.

 Lapsi- ja nuorisojärjes-
töt vaativat myös alkoho-
lin mielikuvamainonnan 
kieltämistä, koulun kehit-
tämistä alueensa toiminta-
keskuksena, oppilashuol-
lon palveluiden paranta-
mista sekä lasten ja nuor-
ten kohtaaman syrjinnän 
vähentämistä. Koulussa tu-
lee tietojen ja taitojen oppi-
misen ohella vahvistaa las-

ten ja nuorten hyvinvoin-
tia kokonaisuutena. Lasten 
ja nuorten tulee saada vai-
kuttaa paremmin koulunsa 
arjessa.

Muita  konkreett i -
sia toimenpiteitä lasten, 
nuorten ja perheiden hy-
vinvoinnin parantami-
seen ehdotetaan muun 
muassa lapsilisän ulot-
taminen 17-vuotiaisiin, 
opiskelijoiden opinto-
rahaan huoltajakorotus, 
pienten koululaisten il-
tapäivähoidon järjestä-
misestä kuntien velvol-
lisuus, jokaiselle perus-
koulun päättävälle taa-
taan jatkoopiskelupaikka 
ja opiskelun tukipalvelut 
sekä varmistetaan oikeus 
kouluopetukseen kaikille 
maahanmuuttajalapsille.
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Teemapäivä
Vammalan Nuorkauppakamari
laittaa hyvän kiertämään

 Aina ei ole kyse rahasta, vaan teoista. Hymyile vastaantulevalle, 
 tee naapurin vanhan rouvan lumityöt tai anna aikaasi läheisillesi.

 Henna Nurmi

Joulun alla televisiossa pyö-
ri mainos, jossa ruokakau-
pan hedelmäosastolla asiak-
kaat toinen toisensa jälkeen 
yhtyivät iloiseen joululau-
lun rallatukseen. Väkisin-
kin monet miettivät seuraa-
valla kauppareissullaan, mi-
täs jos laulaisin? Pidettäisiin-
kö hulluna vai kasvaisiko ilo 
yhteiseksi kuin suuren maa-
ilman elokuvissa konsanaan? 
Ajatus on toisaalta korni, toi-
saalta hellyyttävä.

Resepti hyvään 
päivään
Hyvä päivä koostuu mones-
ti pienistä mukavista asiois-
ta; joku hymyilee, nostaa lat-
tialle levinneet kantamukset 
tai vanha ystävä soittaa kuu-
lumisia. Hyvän mielen voi 
saada myös kaupassa lau-
lamisesta, vaikka kuoroa ei 
syntyisikään – hupaisa ti-
lanne riittää varmasti tuo-
maan monelle hymyn huu-
lille. Miksi siis pidättelisim-
me itseämme? Kun näem-
me kadunkulmassa taitavan 
soittajan, mieli tekee tipaut-
taa taskun pohjalla pyörivä 
lantti samettivuoriseen kita-
rankoteloon. Mutta suoma-
lainen mentaliteettimme es-
telee – ei se raha kuitenkaan 
hyödytä ketään. Aina ei kui-
tenkaan ole kyse rahasta, 
vaan teoista.

Osallistu päivän 
ajan ja jatka vaikka 
koko vuosi
Huomenna torstaina käyn-
nistyy Anna Hyvän Kiertää 
-päivä. Tämän yhden päivän 
ajan on sallittua ja toivottua 
päästää irti sisäinen hyvän-
tekijämme. Opetellaan teke-
mään enemmän, luottamaan 
kykyymme vaikuttaa jonkun 
muun päivään. Tehdään pie-
niä hyviä tekoja, joilla saam-
me hyvän mielen niin itsel-
lemme kuin muille. Tekojen 
ei tarvitse olla suuria, rahal-
lisia tai vaivalloisia. Hymyile 
vastaantulevalle, tee naapu-
rin vanhan rouvan lumityöt 
tai anna aikaasi läheisillesi. 
Auta työtoveria pulassa, os-
ta kahvitunnille laskiaspul-
lia. Palauta eksyneet ostos-
kärryt, nosta roska maasta. 
Tai laula ruokakaupassa. 

Anna Hyvän Kiertää -päi-
vä on Vammalan Nuorkaup-
pakamarin teemapäivä. Ka-
marilaiset osallistuvat päi-
vään mielellään, yksi hyvän-
tekijöistä on puheenjohtaja 
Mika Valtonen ja toinen JC 
Marita Venäläinen.

Hyviä tekoja 
”Hyviä tekoja teen aina tilai-
suuden tullessa eteen, ex tem-
pore. Olen luonteeltani sen 
verran empaattinen, huolehti-
vainen ja hyväsydäminen, et-
tä näitä tilanteita tulee viikot-
tain. Niistä tulee niin hyväl-
le tuulelle! Palveluammattissa 
myös tulee hymyiltyä ja huo-
mioitua asiakasta muutenkin.” 
kertoo Marita.

Marita kertoo hyvän te-
on esimerkin muutaman 

viikon takaa, kun hän poi-
mi kyytiinsä humaltuneen 
nuoren miehen. Mies käve-
li paukkupakkasessa ilman 
pipoa ja hanskoja, eikä mat-
ka näyttänyt sujuvan. Mari-
ta kyyditsi laivareissulta tu-
lossa olevan nuorukaisen 
kotiin. Matka ei ollut pitkä, 
mutta jälkeenpäin Marita 
mietti, veikö hän lehdistöltä 
otsikon: Humalainen palel-
tui hankeen. Pieni teko, jol-
la saattoi olla suuri vaikutus 
miehen elämään.

Mika noudattaa perintei-
siä hyviä tapoja: ” Muistan 
aina avata oven muille, paitsi 
autosta. Autan muita ihmisiä 
myös päivittäin töissä. Aut-
taminen on yhteisvastuul-
lista, joka on jokaisen etu-
oikeus, ei velvollisuus”, Mi-
ka tiivistää.

Helposti ajatellaan hyvi-
en tekojen olevan vaivalloi-
sia tai aikaa vieviä, mutta on-
ko näin?

” Liian kiire ei ihmisel-
lä voi olla, monesti kyse on 
muutaman minuutin teos-
ta. Hymyileminen ottaa kyl-
lä poskilihasten päälle, mutta 
on vaivan arvoista. Jokainen 
epäitsekäs teko paikkaa jon-
kun lyhytnäköisen itsekkyyt-
tä”, Mika toteaa.

Miten Mika ja Marita sit-
ten aikovat tehdä huomenna?

”Olin ajatellut käydä jos-
sakin vanhainkodissa pien-
ten poikieni kanssa tervehti-
mässä ja hymyilemässä!”, Mi-
ka kertoo.

”Teen aitoja, täydestä sy-
dämestä tulevia tekoja. Nii-
tä, mitä tilanteet tuovat tul-
lessaan.” Marita suunnittelee.

Vammalan Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Mika Valtonen vie huomenna 
poikansa ilahduttamaan vanhuksia vanhainkotiin. Hyvä teko on myös vaikka-
pa lapsen kanssa lumiveistoksen teko.

Lions-liiton puheenjohtaja 
vieraili Huittisissa

 Vainio kannusti huittislaisia myös leotoimintaan, 
 asiantuntija-apua löytyisi Sastamalasta.

 Male

Lions Club Huittinen/Ger-
dan leijonat kokivat miel-
lyttävän yllätyksen kun he 
saivat helmikuun kokouk-
seensa arvovaltaisia vierai-
ta aivan kansallisen orga-
nisaation huipulta.  Vierai-
lulle tulivat Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja Lauri 
Vainio lionpuolisonsa Kai-
san kanssa.  Liiton puheen-
johtajan tehtävä, niin kuin 
muutkin tehtävät lionstoi-
minnassa, vaihtuvat vuosit-
tain.  Menoja puheenjohta-
jalla on vuoden mittaan pal-
jon, niin kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla.  
”Tämän vuoksi istuvan pu-
heenjohtajan saaminen vie-
raaksi normaaliin klubiko-
koukseen on todella hieno 
ja ainutlaatuinen tapahtuma.  
Olemme iloisia ja ylpeitä sii-
tä, että matka tällä kerralla 
suuntautui Janakkalasta tän-
ne Huittisten-Punkalaitu-
men seudulle”, totesi klubin 
presidentti Hellene Lehtelä.

Klubi on järjestön 
tärkein yksikkö
Vainio pitää tiivistä yhte-
ydenpitoa ja siihen liitty-
viä vierailuja klubeihin tär-
keänä.  ”Klubit ovat meidän 
perusyksikköjämme, jois-
sa kaikki palvelutyö, työ lä-
himmäistemme hyväksi teh-
dään tai jossa varat avustus-
toimintaan kerätään.  Orga-
nisaation muiden tasojen, 
niin piirin kuin liitonkin, 
tärkeimpänä tehtävänä on 
tukea tätä klubeissa tapahtu-
vaa toimintaa.  

Hyvä yhteishenki, leijo-
nahenki, ja kaikkien jäsen-
ten sitoutuminen klubin 
toimintaan on tärkein voi-
mavaramme. Tämä tulee 
näkyviin parhaiten erilais-
ten aktiviteettiemme toteu-
tuksessa.  On hienoa näh-
dä, kun klubi päättää lähteä 
johonkin tempaukseen, on 
se sitten vanhusten avusta-
mista tai nuorisotoimintaa, 
ovat kaikki ”kynnelle kyke-
nevät” mukana.  Tartutaan 
toimeen ja otetaan osavas-
tuu yhteisestä tekemises-
tä.  Aktiiviset jäsenet ovat-
kin tärkein pääomamme, 
jokaisen panos on merkit-
tävä.  Näistä yksilösuori-
tuksista koostuu koko jär-
jestömme laaja ja moni-
puolinen palvelutyö.  Paras 
kiitos työstämme on taas 
hyvä mieli - tietoisuus sii-
tä, että on saatu jotain hy-
vää aikaan!”  

Vainiot toivat puheen-
vuoroissaan esiin myös 
leotoiminnan. Leoklube-
ja on Suomessa tällä het-
kellä toiminnassa joitakin 
kymmeniä. Leot ovat leijo-
nien nuorisojärjestö ja leo-
klubin tukijana toimivat 
paikalliset lionsklubit.  Jä-
senet ovat alle 30-vuotiai-
ta nuoria.  Huittisten seu-
dulla leoklubia ei vielä ole 
ja Vainiot kannustivatkin 
alueen leijonia miettimään 
sellaisen perustamismah-
dollisuuksia. Asiantunte-
vinta apua toiminnan esit-
telemiseen saa parhaiten jo 
toiminnassa olevista klu-
beista, joista lähimmät 
ovat Sastamalassa ja Tam-
pereella.

Pisteestä 
keskipisteeksi
Lauri Vainio totesi, että suo-
malaisilla leijonilla on täl-
lä hetkellä yksi haastava jär-
jestöllinen tavoite. Se ei ole 
enempää eikä vähempää kuin 
suomalaisen lionin saaminen 
lähivuosina järjestön johtoon, 
kansainväliseksi presidentik-
si.  ”Meillä on tähän hyvä eh-
dokas, Harri Ala-Kulju, jo-
ka tunnetaan jo entuudestaan 
hyvin kansainvälisissä lions-
piireissä.  Tavoite on asetettu 
vuoteen 2013 ja sen saavutta-
miseksi on jo vuosia tehty työ-
tä kansainvälisillä areenoilla 
eli vaalikampanja on aloitettu.   
Suomi on jäsenmäärällä mi-
tattuna suuri lionsmaa.  Nel-
jänneksi suurin Euroopassa 
ja suurin, josta ei vielä ole ol-
lut kansainvälistä presidenttiä.  
Meillä on 26.000 leijonaa, kun 
niitä esimerkiksi Ruotsissa on 
vain puolet siitä.  

Mitä lisäarvoa me presi-
denttiydellä sitten saamme? 
Miksi sen eteen kannattaa 
ponnistella? Vaikka suoma-
laisten teot lionsmaailmas-
sa tunnetaankin, olemme me 
kuitenkin täällä pohjoisessa 
vain pieni piste kartan yläreu-
nassa.  Kun me saamme suo-
malaisen kansainvälisen pre-
sidentin, ei tämä syrjäinen 
sijaintimme suinkaan muu-
tu, mutta tämä meidän pieni 
pisteemme muuttuu hetkessä 
lionstoiminnan keskipisteek-
si.  Siinä samalla teemme Suo-
mea tunnetuksi myös muissa 
asioissa.  Kyllä tämä on tavoi-
te, jonka hyväksi meidän tulee 
toimia ja kannattaa tehdä lu-
jasti työtä”, totesi Vainio.

Lauri ja Kaisa Vainio saivat muistoksi Huittisten vierailustaan LC Huittinen/
Gerdan viirin.

  Marttilankatu 5,  
 38200 Sastamala 

  Asiakaspalvelu  
 puh. (03) 5199 2252  

  Avoinna ma-pe 9-17
 www.esp.fi 

Tervetuloa 
meille 
tekemään 
huippu- 
edullinen 
”Tikka+” 
-sopimus

3G
TIKKA+ Kk-maksut vuoden 2011 

loppuun asti 0 !/KK
(norm. 3,90 !/KK, edun arvo 42,90 !)

Saunalahden, Elisan ja Kolumbuksen GSM-liittymiin. 
Puh/min, MMS ja SMS/kpl muihin liittymiin: 0,069 !

Tätä ei muut nokita:
PUHU YLI 3 MILJOONALLE 
MAKSUTTA!

Kuukausimaksu " ! vuoden #"$$ loppuun asti (normaalisti %,&" !). Sisältää %""" 
minuuttia puheluja Saunalahden, Elisan ja Kolumbuksen GSM-liittymiin sekä Saunalahden 
ja kumppaneiden etuja SMS tai MMS-viesteinä tai sähköpostilla. Voimassa #'.#.#"$$ asti 
koskien uusia Saunalahden GSM-liittymäsopimuksia. 

Saunalahti 

toimii Elisan 

kattavassa verkossa.

www.esp.fi www.kopteri.net www.totta.fi www.esp.fi www.kopteri.net www.totta.fi www.esp.fi

Tämä tikka löytyy myös esp:ltä
:ltä:ltä
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 Minna Isotalo

Paikallisen huoltoaseman pi-
halla komeilee moottorikelk-
kojen rivi. Sisällä kahviossa 
istuvat Vammalan Mootto-
rikelkkailijat ry:n jäsenistös-
tä Sami Haliseva, Mika Leh-
to, Sami Lepistö, Mika Lim-
nell, Mika Lindroos ja Vei-
jo Saari. Äijäsakilla riittää 
turistavaa harrastuksestaan. 
”Tässä yhdistyvät tekniikka, 
luonnossa liikkuminen sekä 
sosiaalinen toiminta. Tämä 
on monesti myös koko per-
heen yhteinen harrastus, ja 
ikähaarukka jäsenistössäm-
me onkin 15 vuodesta yli 70 
vuoteen”, Sami Haliseva ki-
teyttää.

Vammalan Moottori-
kelkkailijat ry perustettiin jo 
-80-luvulla, mutta hiljaiselon 
jälkeen toiminta aktivoitui 
toden teolla 2000-luvun al-
kupuolella. Jäsenmäärä on 
kasvanut tasaisesti ja tänä 
talvena yhdistyksen urilla 
ajaa kelkkaharrastajia ennä-
tysmäärä, 130.

Monet uudemmat yhdis-
tyksen jäsenet ovat kokeil-
leet moottorikelkalla kaasut-

telua ensin hiihtokeskuksis-
sa tai Lapin reissulla. Kipinä 
ei miesten mukaan sammu 
kovin helposti. ”Kelkkailua 
kannattaa tulla kokeilemaan 
järjestämäämme koko per-
heen talvitapahtumaan Haa-
pamäen tilalle”, vinkkaa Mi-
ka Lindroos helmikuun vii-
meisenä viikonloppuna jär-
jestettävästä tapahtumasta.

Urista reiteiksi?
Vammalan Moottorikelk-
kailijat ry ylläpitää noin 140 
km:n kelkkailu-uraverkos-

toa. Reitit kulkevat Sasta-
malan alueella muun muas-
sa Ellivuoren ja Sammaljoen 
suuntaan, lisäksi yhdysuraa 
pitkin pääsee Huittisiin ja 

Hämeenkyröstä aina Ikaali-
siin asti. 

Muutamia yllätyksellisiä 
ojia ja aurausjälkiä ajourien 
varrella kuulemma on, mutta 

niitä pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan merkkaamaan. 
Urien kunnossapito hoide-
taan vapaaehtoisvoimin ja 
varat puuhaan saadaan yh-
distyksen jäsenmaksuista. 

Miesten mukaan uusi 
maastoliikennelaki saattaisi 
tuoda helpotusta ja selkeyttä 
ajoreittien kunnossapitoon, 
sillä se todennäköisesti te-
kisi epävirallisista mootto-
rikelkkaurista virallisia reit-
tejä, joihin sovelletaan ylei-
siä tieliikenteen säädöksiä. 
Uran muuttaminen reitik-
si edellyttää ELY-keskuksen 

hyväksymää reittisuunnitel-
maa.

Ei mitään villiä 
menoa
Moottoriajoneuvot ovat tul-
leet jäädäkseen Suomen luon-
toon, vaikka moni niitä vas-
tustaakin. Yleisimmät kelk-
kailun vastustajien argumen-
tit liittyvät meluun ja luonnon 
saastuttamiseen. ”Kelkkakan-
nan uudistuessa päästötkin 
pienenevät, sillä uudemmat 
menopelit eivät saastuja au-
toja enempää. Ääntä kelkois-

ta lähtee sitä vähemmän, mitä 
hiljempaa niillä ajetaan”, Lind-
roos toteaa. 

Ne ajat ovat menneen tal-
ven lumia, kun kelkoilla hu-
risteltiin missä vaan ja mil-
loin vaan. Moottorikelkko-
jen yleistyessä harrastuksesta 
on tullut kurinalaisempaa ja 
säännellympää.  Entistä selke-
ämmät pelisäännöt ovat Mika 
Limnellin mukaan kaikkien 
etu. ”Tämä ei ole mitään vil-
liä kelkkailua, vaan me nouda-
tamme sovittuja sääntöjä. Ajaa 
saa jäällä sekä maanomistaji-
en luvalla moottorikelkoil-
le tehdyillä urilla. Maksimis-
saan urareiteillä saa huristella 
60 km:n tuntivauhtia.” 

Kurinalaisuuden lisäänty-
misen myötä moottorikelk-
kailuonnettomuuksia sat-
tuu nykyään yhä harvem-
min. ”Varovainen saa kelkalla 
liikkuessaan toki olla, ja sii-
tä muistutamme kaikkia uu-
sia yhdistyksen jäseniä. Urat 
ovat kapeita, joten vastaantuli-
joita havaittaessa nopeutta on 
syytä pudottaa”, Limnell tietää.

Moottorikelkkailu

”Selkeät pelisäännöt ovat sekä 
harrastajien että maanomistajien etu”

 Sastamalassa risteävät yli 140 kilometrin pituiset moottorikelkkaurat. 
 Maastoliikennelain muutos voi tehdä niistä virallisia reittejä.

Vammalan Moottorikelkkailijat ry:n urilla saa huristella parinkympin jäsenmaksua tai kympin viikkolupaa vastaan.

ÄijäKööri: Sami Lepistö, Mika Lehto, Mika Lindroos, Mika Limnell, Sami Haliseva ja Veijo Saari moottorikelkkoineen.

”Tässä yhdistyvät tekniikka, 
luonnossa liikkuminen sekä 

sosiaalinen toiminta.

”Ääntä kelkoista 
lähtee sitä 

vähemmän, 
mitä hiljempaa 
niillä ajetaan.

”Moottori-
kelkkojen 
yleistyessä 

harrastuksesta 
on tullut kurin-

laisempaa ja 
säännellympää.
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Mistä nainen on 
kiinnostunut?

Otsikoiden takaa

Marianna Langenoja

Tiedättekö ne sunnuntai-iltapäivät, kun 
ei ole mitään muuta tekemistä kuin 
selata  televisiokanavia? Vaikka ne ai-

vottomat hetket tuntuvat pitkiltä ja uuvutta-
vilta, voi sellaisinakin päivinä tehdä mielen-
kiintoisia havaintoja yhteiskunnastamme.  

Vaikka elämme jo vuotta 2011, käsitykset sii-
tä, mistä nainen on kiinnostunut, ovat jä-
mähtäneet jonnekin 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeniin. Tylsinä päivinä kanavia selates-
sani olen havainnut, että ainakin televisio tar-
joilee meille naisille vain yhtä ja samaa. Miltä 
kuulostavat erään naisille suunnatun kana-
van ohjelmat: Luksushäät, Koti vaihtaa väriä 
ja Hetivalmis remontti? Toinen naistenkana-
va syöttää Neulontakerhoa ja Kakkutehdasta. 
Lähes kaikki ohjelmat liittyvät jollakin tavalla 
kotiin, ruokaan tai perheeseen, vaikka nyky-
naisen elämässä on paljon muutakin. 

Naistenlehdet ovat tällä saralla paljon kehit-
tyneempiä. Lehdissä on toisinaan oikeasti 
mielenkiintoisia henkilöhaastatteluita, joista 
koskettavimmat liittyvät sankaritekoihin tai 
selviytymiseen. Televisio-ohjelmat eivät ole 
päässeet samalle tasolle. Ne tarjoilevat vain 
pinnallisia hattaramaailmoja. 

Käynti erään naistenkanavan nettisivuil-
la riittää todistamaan väitteeni, että joku pi-
tää meitä pilkkanaan. Pinkille internet-sivulle 
aukeaa kuva kahdesta kauniista naisesta, jot-
ka nojailevat toisiinsa sohvalla ja syövät pop-
cornia yhteisestä kiposta. Ajatuksena on var-
maan tarjoilla naisille mielikuva hömppälef-
fahetkestä yhdessä kavereiden kanssa. Ei toi-
mi minuun. 

Jos kanavasur! ailuni ei pysähdy YLE Teeman 
kohdalle, havahdun viimeistään, kun miehil-
le suunnattu Jim pamahtaa ruutuun. Piristän 
tylsää sunnuntaitani mieluummin henkilöku-
valla hullusta psykopaatista kuin sisustusoh-
jelmalla, jossa juontajat vain kikattavat kes-
kenään. Muutenkin miesten kanavan ohjel-
matarjonta kuulostaa paljon paremmalta: do-
kumentteja ufoista, rikoksista ja historiasta, 
sarjoja limaisista hirviöistä ja maailman vaa-
rallisimmista eläimistä sekä jo klassikoksi 
muodostunut Poliisit. 

Me naiset emme todellakaan katso televisio-
ta vain tullaksemme paremmiksi sisustajiksi, 
meikkaajiksi tai ruoanlaittajiksi. Silti meille 
tarjotaan ohjelmia juuri tästä lähtökohdasta. 
Itse ainakin odotan naistenkanavalta syvem-
pää otetta naiseuteen. Kuka kaipaa vanhojen 
ja kuluneiden kliseiden toistelua? 

”Piristän tylsää sunnuntaitani 
mieluummin henkilökuvalla 

hullusta psykopaatista.

Kaksi kunnianhimoista Kirsiä
 Uusi vaateliike Daniella on yrittäjilleen kuin oma lapsi.

 Marianna Langenoja

Yrittäjät Kirsi Vuori ja Kirsi 
Dahlbom ovat saaneet kuul-
la kunnianhimostaan. Ka-
veruskaksikko on avannut 
kolme Daniella-vaateliikettä 
yhden vuoden sisällä. Yksi 
näistä liikkeistä sijaitsee Sas-
tamalassa; kaupungissa, joka 
oli naisille vieras vielä joita-
kin kuukausia sitten. ”Meil-
lä on ollut todellinen teke-
misen meininki. On ollut ilo 
huomata, että Daniella ote-
taan hienosti vastaan Sasta-

malassakin. Paikkakunnalla 
on yhteisöllinen tunnelma, 
ja ihmiset ovat hyvin välit-
tömiä.” 

Kirsit päätyivätkin Sasta-
malaan intuition voimalla. 
Dahlbom tutustui kaupun-

kiin vieraillessaan paikka-
kunnalle muuttaneen ystä-
vänsä luona. ”Silloin ajatte-
lin, että tämä on hyvä paikka 
seuraavalle myymälällem-
me. En osaa selittää sen tar-
kemmin.” Vuori oli innois-

saan Dahlbomin ideasta ja 
hieman myöhemmin liike 
aukesikin Itsenäisyydentiel-
le entisen eläintarvikemyy-
mälän tiloihin. 

Kolme Daniella-
vauvaa 
Tuttavat ovat hämmästelleet 
Kirsien rohkeita päätöksiä, 
mutta kaksikko vakuuttaa, 
ettei heitä itseään ole jännit-
tänyt. ”Se ei pelaa joka pelkää. 
Emme tunne olevamme roh-
keita, vaikka moni niin sa-

nookin. Meissä on aina asu-
nut kunnianhimo. Olemme 
vain päästäneet sen pintaan.”

Kirsit miettivät jo useita 
vuosia yhteisen yrityksen pe-
rustamista. Dahlbom oli kyl-
lästynyt tekemään töitä muil-
le ja halusi jotain omaa. Vuo-
ri sen sijaan oli ollut pitkään 
kotiäitinä ja valmis paiski-
maan töitä. Hyvä hetki yhtei-
sen yrityksen perustamiseen 
tuli, kun Vuoren äiti päät-
ti jäädä eläkkeelle pyörittä-
mästään Daniella-vaateliik-
keestä. ”Teimme sukupol-
venvaihdoksen ja muutimme 
konseptin kokonaan. Daniel-
la myy persoonallisia aikuis-
ten naisten vaatteita, joita ei 
ole tarjolla ihan joka marke-
tissa.”  

Vaikka yrittäjillä on mon-
ta rautaa tulessa työelämäs-
sä, on molemmilla kotielä-
mä joskus jopa hektisempää. 
Aurassa asuvan Kirsi Vuoren 
perheessä on jopa kuusi las-
ta ja Kaarinassa asuvan Dahl-
bominkin perheessä neljä. 
”Ei paljon ole muita harras-
tuksia, sillä kaikki vapaa-aika 
kuluu perheen arkea pyörit-
täessä. Töissä sen sijaan hoi-
damme kolmea yhteistä vau-
vaamme: Daniella-myymä-
löitä”, naiset nauravat.  

”Se ei pelaa joka pelkää.

Tehotytöt Kirsi Vuori (vasemmalla) ja Kirsi Dahlbom ovat avanneet kolme vaatemyymälää vajaan vuoden sisällä.

10 000 askelta päivässä
Maa- ja kotitalousnais-
ten Keskus ry on aloittanut 
kampanjan, joka kannus-
taa lisäämään jokapäiväis-
tä liikuntaa. Järjestö muis-
tuttelee, että joka päivä pi-
täisi ottaa ainakin 10 000 
askelta. ”Askelia ei kanna-
ta säästellä. Liikunta edis-
tää terveyttä ja riittävä ar-
kinen liikkuminen ylläpitää 
työ- ja toimintakykyä sekä 
auttaa hallitsemaan saavu-
tettua painoa. Tärkeää on 
myös liikunnan mieltä pi-
ristävä vaikutus”, yhdistyk-
sestä sanotaan. 

Maaliskuussa voi myös 
askeltaa kilvan. Ryhmät 
voivat osallistua kampan-
jaan, jossa kilpaillaan suu-
rimmasta askelmäärästä. 

Askeltaen 
liikuntaa arkeen

 Arkinen liikkuminen pitää yllä työ- ja toimintaky-
kyä sekä auttaa hallitsemaan saavutettua painoa.
 Arkisissa askareissa kertyy 3 000–5 000 askelta lä-
hes itsestään.
 Terveyssuositusten mukaan vasta 10 000 askelta pi-
tää aikuisella yllä kuntoa ja ehkäisee monia kansan-
sairauksia.
 Jos tavoitteena on painonpudottaminen tai kun-
non kohottaminen, vaaditaan 13 000–15 000 askel-
ta päivässä.
 Puolen tunnin reippaalla kävelylenkillä saa askel-
mittariin jo noin 4 000 askelta.

Liikuntapäiväkirjaan saa 
merkin aina kun 10 000 as-
kelta täyttyy tai harrastaa 

puoli tuntia reipasta, sy-
kettä kohottavaa kuntolii-
kuntaa. 
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Remontoi olohuone. Aloita 
televisiosta...

PESUPÄIVÄeduT:
AEG, E l ec t r o l ux,

siemens, Whi r l poo l
ASTIAN- / PYYKINpesukoneen 

os t a j a l l e*

Pyykinpesukoneen 
ostajalle 3 pakettia 

Ariel Excel Gel 
-pesuainetta 

sekä 2 laadukasta 
kylpypyyhettä! (arvo 49!)

... j a ko t ona ka ikk i hy v in

EXPERTIN KODINPARANNUSVIIKOT 1.-28.2.

Si vu 2 Si vu 2 Si vu 4

Uusia e l ämyksiä PESUPÄIVÄTSOITA KOTIIN!

Tarjoukset voimassa 
22.2. asti tai niin kauan kuin 
tarjoustuotteita riittää. 
Tuotteet vaihtelevat 
myymälöittäin. www.expert.fi

AWE7529 Pesukone
- A+-energialuokka, 
!!A-pesutulos
- linkous 1200 k/min

15 min pikapesu

Linkous 1200 k/min

Hinta ilman vaihtokonetta 499" Tyylikkäästi ja innovatiivisesti muotoiltu!

Hinta ilman vaihtokonetta 595"
* Kampanjaan kuuluvat tuotteet merkitty erikseen.

Astianpesukoneen 
ostajalle 3 pakettia 
Fairy Powerdrops-

pesuainetta! 
(arvo 24!)

LisäetuLisäetuLisäetuLisäetuLisäetuLisäetu

VVaihdossa uuteenaihdossa uuteen
maksat vainmaksat vain

Vaihdossa uuteen
maksat vain

Huolettomuutta
pyykkihuoltoon...

Kunnon välineet
yhteydenpitoon...

399399!!399!

495495!!495!

LN77470 Pesukone
- energialuokka A -10%
- täyttömäärä 7 kg
- linkous 1400 k/min
- suuri LCD-näyttö
- monipuoliset ohjelmat mm. 
  Pika 20min, Urheilu, Mix 40-60°

- upea 4" -kosketusnäyttö ja 
  QWERTY-näppäimistö
- mahdollisuus 
  Office-asiakirjojen luomiseen 
  ja käsittelyyn
- 8 Mpix kamera ja HD-tasoinen 
  videokamera
- 16 Gt sisäistä muistia

579579!!579!

Uusi kommunikaattori

Kauan odotettu uutuus 
heti mukaan Expertiltä!

Myynti alkaa 17.2.

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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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.

Remontoi olohuone. 
Aloita televisiosta. 
Olohuoneen 
tärkeimmät 
varusteet löydät 
Expertiltä.
Televisiot, 
koti-teatterit, 
Blu-ray-soittimet, 
digiboksit...

EXPERTIN KODINPARANNUSVIIKOT 1.-28.2.

Uusia 
e l ämyksiä

22SL738N 
22” LED-TV

TX-P42GT20 42”
3D Plasma-TV

888888!!888!1199!

50
PLASMA

600

799799!!799!1099!

269269!!269!349!

PS50C535 50” Plasma-TV
- 600Hz Sub-!eld Motion -tekniikka
- digiviritin antenni- ja kaapelitalouksiin
- HD-viritin kaapeliverkon teräväpiirtolähetyksille
- vasteaika 0,001ms
- 3x HDMI-liitäntä
- 2 vuoden takuu

549549!!549!
- digiviritin antenni- 
""ja kaapeliverkkoon
- In!nite Black- 
""kontrasti 
""5"000"000:1
- HD-viritin 
""kaapeliverkon 
""teräväpiirto-
""lähetyksille
- muuntaa 2D-
""lähetyksen 
""3D-muotoon

- USB-tallennus ulkoiselle 
""kovalevylle
- 4x HDMI, 
  2x USB-liitäntä

- digiviritin antenni- ja 
""kaapeliverkkoon
- HD-viritin kaapeliverkon 
""teräväpiirtolähetyksille

- Conax-kortinlukijapaikka 
""maksukortinlukijalle
- 2x HDMI-, PC- sekä 
""USB-liitäntä

2x

22
LED

Monipuoliset
liitännät

Erittäin ohut,
vain 3,7 cm

Kaupan päälle
Avatar 3D-elokuva

42
PLASMA

600

3D

- Pohjoismaiden ja 
  Länsi-Euroopan kartat
- kirkas 3,5” 
  kosketusnäyttö
- helppokäyttöiset 
  suomenkieliset valikot
- akun kesto jopa 4h

- 4,3” näyttö
- IQR – mitattuihin 
  ajonopeuksiin 
  perustuva älykäs 
  reitinlaskenta
- kaistaopastus
- viimeisimmän 
  kartan takuu
- Map Share

Pohjoismaiden ja
Länsi-Euroopan kartat

Nüvi 245 
Navigaattori

XL2 EU42IQR 
Navigaattori

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

- 3,2” kosketusnäyttö
- ilmainen navigointi 
  autoilijoille ja 
  jalankulkijoille
- nopea 3G-nettiyhteys 
  nettikäyttöön
- 2 Mpix kamera
- MP3-soitin
- mukana autoteline 
  ja 2 Gt muistikortti

LCD
42

100

8888!88!

149!149!
Desire HD
- 1GHz:n prosessori
- Android™ 2.2 -
  käyttöliittymä
- 4,3” kosketusnäyttö
- 8 Mpix kamera
- Bluetooth, WLAN

589!

799!42PFL5405H 42” LCD-TV
- Full HD 1920x1080
- digiviritin antenni- ja kaapelitalouksiin
- HD-viritin kaapeliverkon 
  teräväpiirtolähetyksille
- 3xHDMI-, USB-liitäntä

100 Hz tekniikka

599599!!599!

UE40C6005 40” LED-TV

40
LED

100

4x

- Full HD 1920x1080
- HD-viritin kaapeliverkon
  teräväpiirtolähetyksille
- Auto Motion Plus 
  100Hz-tekniikka

- digiviritin antenni- 
  ja kaapelitalouksiin
- 4x HDMI ja 
  2x USB -liitännät
- Allshare DLNA

100Hz
tekniikka

119119!!119!

Huippu-
edullinen

3737!!37!

888888!!888!
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PESUPÄIVÄeduT:
AEG, E l ec t r o l ux,

siemens, Whi r l poo l
ASTIAN- / PYYKIN-

pesukoneen 
os t a j a l l e*

...JA KOTONA KAIKKI HYVIN.

* Kampanjaan kuuluvat tuotteet merkitty erikseen.

Pyykinpesukoneen 
ostajalle 3 pakettia 

Ariel Excel Gel 
-pesuainetta 

sekä 2 laadukasta 
kylpypyyhettä! (arvo 49!)

Astianpesukoneen 
ostajalle 3 pakettia 
Fairy Powerdrops-

pesuainetta! 
(arvo 24!)

LisäetuLisäetuLisäetuLisäetuLisäetuLisäetu

Ariel Excel Gel -pesuaineella peset vaatteet kirkkaan puhtaiksi 
jopa 15 asteen lämpötilassa! Näin säästät veden lämmittämiseen 

kuluvaa sähköä ja siten myös ympäristöä!

499499!499!
Hinta ilman vaihtokonetta 599!

Vaihdossa uuteenVaihdossa uuteen
maksat vainmaksat vain

Vaihdossa uuteen
maksat vain

SN45M203SK 
Astianpesukone
- energialuokka A -10%
- jäljellä olevan 
  pesuajan näyttö
- automaattiohjelma
- VarioSpeed-toiminnolla 
!!pesuajan lyhennys

399399!399!
Hinta ilman vaihtokonetta 499!

Vaihdossa uuteenVaihdossa uuteen
maksat vainmaksat vain

Vaihdossa uuteen
maksat vain

SE34M250SK 
Astianpesukone
- A-energialuokka, A-pesutulos, 
  A-kuivaustulos
- auto 3 in 1 –toiminto
- VarioSpeed-toiminnolla 
  pesuajan lyhennys
- äänitaso 48 dB
- ajastin 1-9 hAAA-luokka

349349!!349!

499!

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

395395!!395!

ADPY0100WH 
Astianpesukone
- A-energialuokka, 
  A-pesutulos, 
  A-kuivaustulos
- 4 pesuohjelmaa
- pikapesu 
  30 minuuttia, 40°C
- elektroninen 
  ohjelmakoneisto

499499!!499!

279!249249!!249!

- erittäin hiljainen äänitaso
- moottorin teho 2200 W, 
  imuteho 420 W
- erinomainen liikkuvuus 
  ja käsiteltävyys

- liitäntäteho 2100W 
- imuteho 330W
- laaja toiminta-
  säde 12 m

299299!!299!

ZUS3922 Pölynimuri

199!117575!!175!

Z8820 UltraOne 
Pölynimuri

- testatusti 
  huippuluokan 
  puhdistuskyky
- 2 vuoden takuu

- Silent Air Technology™ 
  -konseptin ansiosta
  UltraSilencerin äänitaso 
  on ennätysalhainen,
  ainoastaan 68 dB(A)
- pestävä HEPA 
  H12 -suodatin

- tiivis ja äänieristetty 
  rakenne
- AeroPro Classic-
  kädensija ja 
  3in1 -piensuulake
- siivousulottuvuus 10m

ZUA3840 UltraActive
Pussiton pölynimuri

- AeroPro 
  -teleskooppiputki 
- pestävä Hepa 
  H12-suodatin

KAUPAN PÄÄLLE
ZB2803 akkuimuri

F1448QDP Pesukone
- energialuokka A -20%, 
  A-pesutulos 
- linkous 1400 k/min (B)
- täyttömäärä 7 kg
- Direct Drive-
  suoravetomoottori, 
!!jolla 10 vuoden takuu
- ainutlaatuinen 6 
  Motion Drum -tekniikka
- monipuoliset ohjelmat

energialuokka A 
-20%

F1480QDS 
Höyrypesukone
- energialuokka A -30% 
- täyttömäärä 7kg
- ainutlaatuinen 6 
  Motion Drum -tekniikka
- Tub Clean – ohjelma 
  pesee koneen puhtaaksi 
  ja hajuttomaksi

699699!!699!

Täyttömäärä
7 kg

AAA-luokka

Markkinoiden
hiljaisin

- patentoitu hellävarainen kennorumpu
- täyttömäärä 7 kg
- Sensitiv-kuivausjärjestelmä
- jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö ja 
  24h ajastin
- monipuoliset kuivaus-ohjelmat mm. 
  Automatic Plus, Pika, Farkut

W6547WPS XL Gala"
Pesukone""""

11095095!!1095095!

795795!!795!
Hinta ilman vaihtokonetta 895!

Hinta ilman vaihtokonetta 1195!

- energialuokka A -20%, 
  A-pesutulos, A-linkoustulos
- täyttömäärä 7 kg
- vapaasti valittavat linkous-
  nopeudet 400-1600 k/min
- jäljellä olevan ohjelma-ajan 
  näyttö ja 24h ajastin
- patentoitu kennorumpu
- monipuoliset pesuohjelmat mm. 
  Pika20, Automatic Plus, Farkut

T7946C XL Gala 
KuivausrumpuWT46E373DN 

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

WM14Q470DN 
Pesukone
- energialuokka 
  A -20%
- täyttömäärä 7 kg
- linkous 1400 k/min
- hellävarainen ja 
  tehokas WaveDrum 
  -muotoiltu rumpu
- ajastin 24h ja jäljellä 
  olevan pesuajan 
  näyttö
- mitat k 84,3, l 59,8, 
  s 59,1 cm

449449!!449!
Hinta ilman vaihtokonetta 549!

Vaihdossa uuteen Vaihdossa uuteen 
maksat vainmaksat vain

Vaihdossa uuteen 
maksat vain

495495!!495!
Hinta ilman vaihtokonetta 595!

Vaihdossa uuteen Vaihdossa uuteen 
maksat vainmaksat vain

Vaihdossa uuteen 
maksat vain

Vaihdossa uuteen maksat vainVaihdossa uuteen maksat vainVaihdossa uuteen maksat vain

Vaihdossa uuteen maksat vainVaihdossa uuteen maksat vainVaihdossa uuteen maksat vain

energialuokka A 
-30%
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Tarjoukset voimassa 
22.2. asti tai niin kauan 
kuin tarjoustuotteita riittää. 
Tuotteet vaihtelevat 
myymälöittäin. www.expert.fi

EXPERTIN KODINPARANNUSVIIKOT 1.-28.2.

469469!!469!

Palvelut tästä
ja puhelinta 
valitsemaan!

Taskunetti (norm. 6,96!/kk) ja Puhepaketti 350 min (norm. 19,99!/kk) 
yhteensä hinnalla 18,90!/kk koko 24 kk sopimuskauden ajan (norm. 
646,80!/24 kk). Sopimuskauden kokonaishinta 453,60!. 
Tarjouspaketin etu sopimuksella 193,20!. *Etu 8,05!/kk. Palvelu 
sisältää 300 Mt tiedonsiirtoa kotimaassa laskutuskauden aikana 
(jonka jälkeen nopeus hidastuu 64 kbit/s). Maksiminopeudet (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. Tarjous voimassa 31.3.2011 asti.

699699!!699!
- Intel® Atom 
  N450 -prosessori
- 1 Gt keskusmuisti
- 250 Gt kiintolevy
- 10,1” näyttö

R540 
Kannettava

D3100 
Tuplakitti 
18-55VR + 
55-200VR

EX-Z370 
Digikamera
- 14 Mpix tarkkuus
- 4x optinen zoom
- 27mm laajakulma
- 2,7" näyttö
- videokuvaus
- Li-Ion -akku

1890
!/kk

*Etusi joka kuukausi 8,05!.

Aspire 7741ZG 
Kannettava
- Intel® Pentium™ P6100 -
  prosessori
- 4 Gt keskusmuisti (DDR3)
- 640 Gt kiintolevy
- 17,3” näyttö
- ATI Radeon HD5650 (1 Gt) -
  näytönohjain
- HDMI-liitin
- Windows® 7 Home 
  Premium -käyttöjärjestelmä

- tulostaa, skannaa 
  ja kopioi
- nopeus 20s/min (mv), 
  väri 16s/min
- skannerin tarkkuus 
  1200x1200

299299!!299!

3939!!39!

LED
15,6

KIINTOLEVY
320Gt

KESKUSMUISTI
Gt3

Tehokas tuplaydin-
prosessori

10,1
LCD

KIINTOLEVY
250 Gt

Kuvanvakaajalla

Tulostaa, skannaa
ja kopioi

27 mm 
laajakulmazoom
ja videokuvaus

Bluetooth

- Intel® Pentium E5700 -prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 1000 Gt (1 Tt) kiintolevy
- nVIDIA® GeForce 315 -
  näytönohjain
- Windows® 7 Home 
  Premium -
  käyttöjärjestelmä

ET1840 
Keskus-
yksikkö527527!!527!

LED
17,3

KIINTOLEVY
640Gt

KESKUSMUISTI
Gt4

Tehopakkaus

Näytönohjain
1 Gt muistilla

DeskJet 1050 
Monitoimilaite

699699!!699!

Huippuedullinen
tehopakkaus

- tarkkuus 1920x1080
- kirkkaus 300 cd/m2
- vasteaika 5 ms
- VGA ja DVI -liitännät

6969!69!
Ulkoinen 
kovalevy 
500 Gt
- pieni-
  kokoinen

116969!!169!
Puhetta 350 min ja
nettiin verkon 
maksiminopeudella
Varusta uusi puhelimesi kaikilla 
herkuilla! Kun ostat 
päätelaitteen, saat reilusti 
puheaikaa sekä dataa 
päivittäiseen sur"ailuun 
edulliseen kuukausihintaan.

Huippu Intel i3 -prosessori
ja 640 Gt kiintolevy

- AMD AthlonII P320 -
  prosessori
- 3 Gt keskusmuisti
- 320 Gt kiintolevy
- 15,6” näyttö

Compaq CQ56-116 Kannettava
- ATI Radeon HD4250 -näytönohjain
- Windows® 7 Home Premium-
  käyttöjärjestelmä

Eee PC1005PX 
Minikannettava
- Bluetooth
- Windows® 7 Starter-
  käyttöjärjestelmä
- 2 vuoden takuu

349!

- Intel® i3 -prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 640 Gt kiintolevy
- 15,6” LED-näyttö
- Bluetooth

- ATI Radeon HD5470
  (1 GT) -näytönohjain
- Windows® 7 
  Home Premium -
  käyttöjärjestelmä

KIINTOLEVY
640Gt

KESKUSMUISTI
Gt4

LED
15,6

23

Ei erillistä
virtalähdettä

699699!!699!
11 /2010

Nikon
Special Kit
sis. D3100
Digijärjestelmä-
kamera,
18-55VR + 
55-200VR 
-objektiivit,
laukku ja
HDMI-
kaapeli

yhteishintaan

9999!!99!

P236HBD 
23” Näyttö

- 14,2 Mpix CMOS -kenno
- ISO 3200
- Full HD -videokuvaus
- 3” tarkka nestekide-
  näyttö
- 11 pisteen automaatti-
  tarkennus
- kaksoispölynpoisto
- sarjakuvaus 3/sek

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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Talkoomatkalla Uruguayssa 
 Suomen itsenäisyyspäivän juhlahumua ja rantaelämää.

 Elsi Järventausta

Toisella matkaviikollamme 
pääsimme tasaisesti vierai-
lukohteisiin ja työntekoon 
Soiman talolla. Sunnuntai-
na nautimme markkinoista, 
kun koko kaupunki ahtautui 
muutaman korttelin alueelle. 
Muutama tunti kului heittä-
mällä kierrellen ja katsellen 
sitä suurta tavaramäärää ja 
ehkä myös ostoksia tehden.

Auringonlaskun aikaan 
suunnistimme Isla De Flo-
res-kadulle, jossa kymme-
nien rumpaleiden joukko 
ystävineen kokoontui. Can-
dombe on tärkeä osa urugu-
aylaisuutta ja maailman ar-
vokasta kulttuuriperintöä.

Seuraava viikko alkoi hel-
teisenä, kun matkasimme 
Barvios-Biedras -asuinalu-
eelle Montevideon pohjois-
osiin. Alue on vähävarais-
ten asuinaluetta. Siksi alu-
een koulu, ESCUELA 277 
onkin erikoistunut köyhi-
en perheiden lasten koulun-
käynnin tukemiseen. Tämä 
kunnallinen koulu saa rahoi-
tuksensa valtiolta. Rehtori 
hankkii lisärahoitusta ja!tu-
kea myös! yksityisiltä, jär-
jestöiltä ja ulkomailta.! Kai-
killa Uruguayn koululaisilla 
on oma kannettava tietoko-
ne, niin myös näillä lapsil-
la. Lasten kautta myös van-
hemmat ovat oppineet tie-
tokoneen käytön. Näimme 
monien innokkaiden! van-
hempien surffailevan tie-
tokoneilla koulun pihal-
la. ”Pieni vihreä kannetta-
va” tuntui olevan hyvin arki-
nen työväline. Koulu tarjoaa 
oppilailleen päivittäin ilmai-
sen ruuan. Kouluruoka on-
kin merkittävä apu koulu-
laisten perheille. Saimme 
nauttia yhdessä lasten kans-
sa maittavan koululounaan, 
joka sisälsi bataatti-peruna-
muusia, leivitetyn pihvin ja 
vanukkaan.

50-asteiseen 
saunaan
Tiistai, keskiviikko ja per-
jantai kuluivat Soiman ta-
lolla työn touhussa. Tehtä-
vänämme oli muun muassa 
hioa seiniä, käsitellä espanja-
laistyylistä portaikkoa, hioa 
ovia, maalata ja pestä maa-
lipintoja sekä paklata. 

Sen sijaan torstain vie-
timme valtavalle 1970-lu-
vulta asti tyhjillään olleelle 
tehdasalueelle, jonne on ra-
kennettu 2000-luvulla teolli-
suuspuisto PTI-CERO. Alu-
eella toimii noin 70 eri alo-
jen pk-yritystä, joissa työs-
kentelee yli 200 henkilöä.

Lauantaina 4.12. heräsim-
me klo 5.30 ja valmistau-
duimme Fray Bentosiin läh-
töön. Nukuimme koko nel-
jä tuntia kestävän bussimat-
kan ajan. Majoittauduimme 
Gran Hotel Fray Bentosiin, 
joka oli vanha, mutta uudis-
korjattu hotelli saunoineen, 
kuntosaleineen ja uima-al-
taineen. Tutustuimme Fray 
Bentossa vanhaan teurasta-
momuseoon, UPM:n sellu-
tehtaaseen ja teimme kau-

punkikierroksen paikallisen 
oppaan kanssa. Kun pää-
simme pitkän päivän jäl-
keen hotellille, menimme 
saunaan. Saunassa tosin oli 
ehkä maailman pienin kiuas 
ja lämpötila nousi vain 50–
60 asteeseen. Mutta istues-
samme siellä kuin kanat or-
rella, olimme tyytyväisiä, et-
tä pääsimme saunaan pitkäs-
tä aikaan.

Matkan kolmas viikko 
jatkui Fray Bentosin reissul-
la. Lähdimme bussilla Rio 
Uruguay-joelle uimaan. Eh-
dimme runsaassa puoles-
sa tunnissa pulikoida, ottaa 
aurinkoa, valokuvata, kerä-
tä simpukoita ja harjoitel-
la Jukan opastuksella päällä-
seisontaa. 

Uinnin jälkeen ajoimme 
Mercedes nimiseen kaupun-
kiin. Myös siellä paikallis-
opas kierrätti meitä ympä-
ri kaupunkia, jonka jälkeen 
pääsimme katamaraani-
veneellä jokiristeilylle Rio 
Negrolle ja Colonan van-
haan kaupunkiin.

Suomen 
itsenäisyysjuhlat 
Urugyaissa
6.12 Suomen 93-vuotis itse-
näisyyspäivä valkeni aurin-
koisena ja lämpimänä. Sa-
maan aikaan, kun kunnia-
vieraat valmistautuivat itse-
näisyyspäivän vastaanottoon 
linnassa, meidän talkoopo-
rukkamme valmisteli täyttä 
päätä omaa juhlaansa. Olim-
me kutsuneet paikallisia isän-
tiä ja uusia ystäviämme juh-
limaan kanssamme Suomen 
itsenäisyyspäivää. Juhlat jär-
jestettiin Uruguayn kemian-
liiton tiloissa, jonka isäntäm-
me Alejandro oli meille ystä-
vällisesti järjestänyt. 

Juhlapaikka oli koristel-
tu suomenlipuilla ja lippu-
nauhoilla sekä kimallenau-
halla, jotka näyttivät hie-
man erikoisilta puiden ok-
silla. Tietysti Uruguayn 
lippu sai oman paikkansa si-
nivalkoisten lippujen seas-
ta. Vieraita saapui pitkin il-
taa, ja tunnelma oli katos-

sa tai paremminkin taivaas-
sa, koska juhlat järjestettiin 
osittain ulkona. Ilta aloitet-
tiin syöden ja juoden hyvin, 
sekä nauttien urugyalaisesta 
musiikista. 

Illan aikana olivat vuoros-
sa arpajaiset, joiden pääpal-
kintona oli suomalaista suk-
laata. Voiton korjasi itselleen 
Alejandro. Ilta jatkui tämän 
jälkeen tanssien. Veijo levitti 
tanssilattialle perunajauhon 
puuttuessa kahvinmuruja ja 
hyvin letkeästi lanteet illan 
aikana liikkuivatkin. Pai-
kalliset isäntämme opetti-
vat meille, kuinka Urugu-
ayssa tanssitaan ja loppuil-
lasta rakkoja löytyi yhden 
jos toisenkin jaloista. Jokai-
sen mielessä vilahti varmasti 
illan aikana myös kaukainen 
kotimaamme, jonka itsenäi-
syyttä saimme juhlia jälleen 
kerran ylpeinä.

Pikku-Perron 
viimeiset haukut
Viimeisen lomaviikkomme 
vietimme Jaureguiberryssä, 
78 kilometrin päässä Mon-
tevideosta. Kohde osoittau-
tui mitä upeimmaksi lo-
mapaikaksi, ja viikosta At-
lantin rannalla tuli hieno ja 
rentouttava päätös Urugu-
ayn matkallemme. Viikko 
huipentui viimeisenä iltana 
keskiyön uintiin valtameren 
valkoisena hohtavissa tyrs-
kyissä. Valonamme oli kuun 
hohde ja musiikkina rantaan 
lyövien maininkien laulu.

Koko viikon uskollise-
na seuralaisenamme oli yk-
sinäinen kulkukoira, jon-
ka Jukka risti Perroksi (es-
panjan sana perro = koira). 
Leikkisä ja aivan tavattoman 
hyväluontoinen Perro seura-
si meitä kaikkialle ja aamui-
sin se oli iloisena vastassa pi-
haterassilla. Se haukkui vain 
kaksi kertaa: kerran yöllä, 
kun ilmeisesti lisko lähestyi 
pihaamme ja sinä päivänä, 
kun matkamme oli päätty-
nyt ja lähdimme vaeltamaan 
kohti linja-autopysäkkiä.

Olikin aika shokeeraa-
vaa astua Suomen puolella 
koneesta ulos, sillä pakkas-
ta oli reilut 10 astetta. Uru-
gyayssa kun olivat vasta al-
kaneet kesälomat ja helle-
ttä piisasi 30 lämpöastee-
seen saakka. 

Auringonlaskun aikaan kymmenet rumpalit kokoontuvat Isla De Flores-kadulle. II osa28.11.-18.12.

Suomalaista naiskauneutta.

Koulussa tehdään töitä vihreillä kannettavilla.

• Pirkko Lahtinen

Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ihmisen ajatukset yk-
sinään ajateltuina ovat  subjektiivisia. Kun jakaa aja-
tuksiaan toisen tai toisten ihmisten kanssa, niihin tu-
lee uutta näkökulmaa, uutta syvyyttä, ja ihminen voi 
paremmin.

Olen kokenut ryhmän merkityksen suurena koko elä-
mäni ajan. Jo koulutyttönä oli rinnallani tyttöryhmä, 
jonka kanssa jaettiin iloja ja suruja,  kasvun tuskaa ja 
kasvun iloa. 

Nyt aikuisena on ympärilläni ollut  kolmekin yli kym-
menen vuoden kestänyttä ryhmää. Kerron hiukan 
näistä kokemuksistani toivoen, että joku ottaisi esi-
merkkiä niistä ja saisi kokea, mitä yhteisö voi merki-
tä ihmiselle. 

 Kokosimme erään toisen naisihmisen kanssa ympä-
rillemme muutaman  hengen ryhmän. Miettiessäm-
me, ketä ryhmäämme kuulusi, ajttelimme etupäässä 
sitä, minkälaiset ihmiset kenties sopisivat yhteen, joil-
la olisi lähellä omaa arvomailmaamme olevat arvot. 
Kysyimme valitsemiltamme ihmisiltä, haluaisivatko 
he tulla keskustelemaan kanssamme elämän tärkeistä 
asioista. Näin saimme ryhmät kokoon. Ensimmäisten 
ryhmien elinaika oli yli kymmenen vuotta, ja yksi jat-
kaa vielä jo kymmenen vuotta elettyään. Ryhmät eivät 
ole olleet mitään arkipäivän touhuja juttelevia joukko-
ja, vaan joka kerta valitsemme yhdessä kekustelun ai-
heen ja näin päästään arjen tuolle puolen, pohtimaan 
elämän tärkeitä kysymyksiä. Aiheet ovat usein melko 
syvällisiä, joskus vähän arkisempia. Voimme miettiä 
esimerkiksi, ”mistä asioista on vaikea luopua”, ” mikä 
runo on minua koskettanut”, ”joulun merkitys minul-
le”. Koska aihe mietitään edellisellä kerralla, pystyy jo 
ennakolta pohtimaan asiaa. Kahvitarjoilu ei ole oleel-
lista, vaan  henkinen anti on tärkeintä.

Oleellista on, että ryhmässä vallitsee keskinäinen luot-
tamus, siinä ei tarvitse pelätä, että joku ryhmäläisis-
tä kertoisi asioita eteenpäin. Näin  voi avoimesti pu-
hua siitä, mitä todella sisimässään tuntee. Ryhmä hoi-
taa jäseniään, ja uskon myös, että se on pohjana ihmi-
senä kasvamiselle.

Ensimmäisessä ryhmässä luotujen ystävyysuhteiden 
merkitystä kuvaa se, että parin vuosikymmenen tau-
on jälkeen olemme alkaneet kokoontua uudelleen.

Uskon, että kuka hyvänsä voi koota ympärilleen tällai-
sen ryhmän. Kokoontuminen tapahtuu vuorotellen jo-
kaisen kodissa. Niin kuin jo sanoin, tarjoilut eivät ole 
oleellista. Tärkeää on kuitenkin, että ryhmässä pide-
tään huolta siitä, että arjen jutustelu ei vie liikaa aikaa, 
vaikkakin kuulumisia täytyy myös vaihtaa. Kokeilkaa-
pas tällaista ydessäolon muotoa. Se kyllä kannattaa. 

Ystäväryhmästä

Vihreät nuoret haluavat 
vaalipaneleita kouluihin
Satakunnan vihreät nuo-
ret ja opiskelijat ry on ot-
tanut tavoitteekseen nos-
taa maakunnan nuorten 
äänestysprosenttia tule-
vissa eduskuntavaaleis-
sa tekemällä yhteistyö-
tä Suomen Nuorisoyh-
teistyö – Allianssi ry:n 
kanssa. Allianssi järjestää 
Nuorisovaalit 2011-kier-
tueen, jonka osana järjes-
tetään vaalipaneeleja ylä-
asteille ja toisen asteen 
oppilaitoksille.

” Koulujen vaalipanee-
lit antavat monille nuo-
rille tärkeän ensikoske-
tuksen politiikkaan. On-
nistunut vaalipaneeli saa 
monet nukkuvat nuoret 
äänestämään ja muodos-

tamaan omia mielipitei-
tään”, sanoo Satakunnan 
vihreät nuoret ja opiske-
lijat ry:n puheenjohtaja 
Klaus Unkuri.

Unkurin mielestä po-
liittisten nuorisojärjestö-
jen tulee kantaa korten-
sa kekoon nuorten akti-
voinnissa.!  Yhdistys ai-
kookin markkinoida 
kiertuetta suoraan oppi-
laitosten rehtoreille ja 
yhteiskuntaopin opet-
tajille ja haastaa myös 
muut Satakunnan po-
liittiset nuorisojärjestöt 
mukaan kiertueelle.

Nuorisovaalit 2011 
–kiertueen voi tilata 
omaan kouluun Allians-
sin kautta. 
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Eduskuntavaalien ennak-
koäänestys alkaa keskiviik-
kona 6. huhtikuuta ja jat-
kuu viikon ajan tiistaihin 
12. huhtikuuta saakka. En-
nakkoon voi äänestää muun 
muassa 67 postissa eri puo-
lilla Suomea, myös viikon-
loppuna. Posti on toiminut 

jo yli 40 vuoden ajan tuttu-
na ja luotettavana äänestys-
paikkana.

Ennakkoäänestyspostit 
sijaitsevat ympäri maata ja 
ennakkoäänestäminen on 
mahdollista missä äänestys-
postissa tahansa, myös vie-
raalla paikkakunnalla.! En-

nakkoäänestyspostit tunnis-
taa helposti ovessa olevasta 
kyltistä.

Vaalilain mukaan koti-
maan yleisistä ennakko-
äänestyspaikoista kunnas-
sa päättää kunnanhallitus. 
Kukin kunta päättää siis it-
se alueellaan olevien en-

nakkoäänestyspaikkojen 
määrän ja sijainnin. Vaih-
toehtoisesti tai postien li-
säksi kunnat voivat järjes-
tää ennakkoäänestyksen 
itse muissa kunnan päät-
tämissä paikoissa, esimer-
kiksi virastoissa tai kirjas-
toissa.

Varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntai 17.4. Vaalit toi-
mitetaan joka neljäs vuosi, 
edellisen kerran eduskunta-
vaalit pidettiin 2007.

Ennakkoon äänestämi-
nen on vaivatonta. Mukaan 
tarvitset virallisen kuvalli-
sen henkilöllisyysasiakir-
jan, esimerkiksi passin tai 
ajokortin. Äänestystä no-
peuttamaan ja helpotta-
maan kannattaa ottaa mu-
kaan myös kotiin postitse 
jaettu ilmoitus äänioikeu-
desta. Äänioikeusilmoituk-
set jaetaan koteihin hyvissä 
ajoin ennen ennakkoäänes-
tyksen alkua.

Musiikki

Lauluyhtye Lydia 
syntyi halusta laulaa

 Yhtye esittää hengellistä musiikkia moniäänisesti ja ilman säestystä.
 Esiintymisvuoden 2011 avaa helmikuinen hyväntekeväisyyskonsertti. 

 Pauliina Vilenius

Tuomaankirkossa Vamma-
lassa joulun alla musiikil-
laan hurmannut Lauluyhtye 
Lydia syntyi melko tarkkaan 
vuosi sitten. Silloin Ole-
na Sandholm otti yhteyt-
tä neljään entuudestaan tut-
tuun naiseen; Annamaria 
Lemmetyiseen, Maria Pii-
roiseen, Annette Taipaluk-
seen ja Salla Yli-Erkkilään. 
Yhteydenotolle oli hyvä syy: 
halu laulaa. ”Jostain tuli aja-
tus, että olisi hieno lähteä te-
kemään musiikkia yhdessä”, 
Olena kertoo. Muita ei tar-
vinnut kauaa houkutella. 

Lauluyhtye Lydia esittää 
hengellistä musiikkia mo-
niäänisesti ja a cappella - il-
man soitinsäestystä. Ohjel-
mistossa on tuttujen sanoit-
tajien, kuten Lasse Heikkilän 
ja Pekka Simojoen kappalei-
ta. Myös Salla Yli-Erkkilä on 
kunnostautunut kappalei-
den tekemisessä. ”Äkkiä las-
kettuna meillä on ohjelmis-
tossa ainakin kuusi sävel-
lystäni ja sanoitustani”, hän 
laskee. Esitettävät kappaleet 
ovat löytyneet yhteisymmär-
ryksessä ja jokainen on saa-
nut äänensä kuuluviin, vii-
sikko vakuuttaa.

Keväällä luova 
tauko
Lauluyhtye Lydian riveis-
tä löytyy vankkaa musiikil-
lista osaamista. Kaikki ovat 
laulaneet lähestulkoon aina, 
osa kuoroissa, osa omaksi 
ilokseen. Lisäksi joukossa on 
viulun- ja pianonsoiton tai-
tajia. Vaikka soittotaitoa löy-
tyy, oli viisikolle alusta lähti-
en selvää, että Lydia musisoi 
ilman säestystä. A cappella-
suosikeikseen he nimeävät 
ruotsalaisen " e Real Grou-
pin ja kotimaisen Lauluyh-
tye Rajattoman. ”Rajaton on 
ollut aina rajaton fanituksen 
kohde”, toteaa Maria Piiroi-
nen kaikkien suulla.

Olena Sandholm muistut-
taa, että Lydia saa olla kiitol-
linen jäsentensä hyvin yh-
teen soivista äänistä. ”Äänia-

lat ovat loksahtaneet todella 
hienosti yhteen. Se mahdol-
listaa paljon.”

Yhtye pyrkii esiintymään 
täydellä kokoonpanolla, 
mutta joskus pitää joustaa. 
”Kun harjoitellaan viisiää-
nisesti, tuntuu oudolta, jos 
joku yhtäkkiä puuttuukin”, 
naiset kuvaavat. Salla Yli-
Erkkilä odottaa parhaillaan 
toista lastaan, jonka lasket-
tu aika on huhtikuun lop-
pupuolella. Vauvan synty-
män myötä musisointiin tu-
lee pieni luova tauko.

Suulas 
yhteismeininki
Vaikka Lauluyhtye Lydia 
syntyikin jo vuosi sitten, 
löytyi sille sopiva nimi vas-
ta syksyllä. Naiset selasivat 
Raamattua sopivan nimen 

toivossa, kunnes törmäsi-
vät Lydiaan. Annette Tai-
palus kertoo, että Lydia on 
todennäköisesti ensimmäi-
nen kristityksi kääntynyt 
eurooppalainen nainen, joka 
Raamatussa mainitaan. ”Li-
säksi nimi on kaunis ja na-
pakka, yksinkertainen.”

Joulun alla Lauluyhtye 
Lydia piti Vammalan seura-
kuntatalossa konsertin. Sen 
lisäksi ensimmäiseen toi-
mintavuoteen on mahtunut 
muutamia muita esiintymi-
siä erilaisissa tapahtumis-
sa. Esiintymisvuoden 2011 
avaa 20. helmikuuta koit-
tava hyväntekeväisyyskon-
sertti ”Elämän puolesta”, jos-
sa esiintyy myös Pisara. 

Yhtye harjoittelee ker-
ran viikossa Maria Piiroisen 
kotona. Viiden naisen jouk-
ko kuvailee yhteismeinin-
kiään suulaaksi. Sen vuoksi 
harjoituksissa pitääkin välil-
lä ottaa ryhtiliike, jotta mie-
leen muistuisi minkä vuoksi 
ollaan koolla. 

Osa soivaa 
kokonaisuutta
Annamaria Lemmetyi-
nen, Maria Piiroinen, Ole-
na Sandholm, Annette Tai-

palus ja Salla Yli-Erkkilä 
laulavat omaksi ilokseen. 
Lauluyhtye Lydian varal-
le ei ole kehitelty suuria 
suunnitelmia. Ajatus on, 
että laulamista jatketaan 
niin kauan kuin se hyväl-
tä tuntuu. 

Juuri nyt kaikki nautti-
vat siitä täysin siemauksin. 
”Laulaminen on vaan niin 
ihanaa, kun on ympärillä 
näin mahtavat tyypit”, An-
nette Taipalus sanoo. Kun 
äänet soivat yhteen, koke-
vat kaikki valtavaa onnistu-
misen iloa. ”On hienoa ol-
la osa soivaa kokonaisuut-
ta”, toteaa Salla Yli-Erkkilä.

”Jostain tuli ajatus, että olisi hieno 
tehdä musiikkia yhdessä.

Lauluyhtye Lydian muodostavat Annamaria Lemmetyinen (vas.), Maria Piiroinen, Olena Sandholm, Annette Taipalus ja Salla Yli-
Erkkilä. Kuva Piia Jaatinen.

”Äänialat ovat 
loksahtaneet 

todella hienosti 
yhteen.

Koko perheen 
ravitapahtuma 
Roismalanlahdella

 ”Jäätilanne ei ole ollut ravien
 kannalta aikoihin näin hyvä.”
Sastamalan keskustan ku-
peessa Roismalanlahdella 
kilpaillaan tulevana sun-
nuntaina  yli 70 hevosen 
voimin. Sarjoja on läm-
minverisille, suomenhe-
vosille ja poneille. Päivän 
kahdeksaan lähtöön si-
sältyy mm. Tuomo Mä-
kelän muistoajo ja Tei-
von kuninkuusravien 
2011 nimikkolähtö. Kär-
ryillä kilpailtavien lähtö-
jen mausteena on Mon-
te, eli raviratsastuslähtö 
lämminverisille. Useim-
missa lähdöissä startti-
viivalla on yli 10 hevosta, 
joten luvassa on sähäkkää 
kilvanajoa.

Jääravit ovat hyvää 
harjoitusta kilpailu-uran-
sa alussa oleville hevosil-
le, mutta Vammalan ravi-
en lähtölistalla on myös 
hevosia, joiden voitto-
summa ylittää 20.000 eu-
roa. Nuorista osanottajis-

ta yksi mielenkiintoisim-
mista on Johanna Matti-
lan valmentama tamma 
Huimariina, joka 3-vuo-
tiskaudellaan juoksi hy-
vän ennätyksen 41,1.

Jäätä lahdella riittää, 
kaira ei mene jäästä lä-
pi edes puolessa metris-
sä. Jäätilanne ei ole ollut 
ravien kannalta aikoihin 
näin hyvä, ja yleisönkin 
on turvallista tulla seu-
raamaan kisoja paikan 
päälle. Ravit alkavat kel-
lo 13.

Vammalan seudun 
Ravi tarjoaa tapahtuman 
koko perheelle. Pu# ettiin 
voi tulla vaikka sunnun-
tailounaalle ja pikkuvä-
elle on järjestetty ponita-
lutusta. Kilpailut ajetaan 
läpi rivakalla aikataulul-
la, innokkaimmat ehtivät 
vielä illansuussa Sylvääl-
le jännittämään VaLePan 
lentopallo-ottelua.

Tulevana sunnuntaina ravataan jälleen Sasta-
malan Roismalanlahdella.

Lavian kuutamo-
hiihto tulevana 
lauantaina
Perinteiseksi muodostu-
nut Lavian kuutamohiih-
to järjestetään jälleen tu-
levana lauantaina. Kuu-
tamohiihto on järjestyk-
sessään yhdeksästoista ja 
kuntoilijoita talviseen il-
taan on olosuhteista riip-
puen lähtenyt liikkeelle 
150-300 henkeä. Täysi-
kuu osuu perjantaille, jo-
ten selkeän sään vallites-
sa olosuhteet illalle pitäisi 
olla hyvät. Lunta on ollut 
talven mittaan mainiosti, 
mutta jään päälle noussut 
vesi on osaltaan haitan-
nut latujen tekoa järvellä. 

Matka Lavian kir-
konkylästä puhdista-
mon rannasta Selkäsaa-
reen on pituudeltaan 3,5 

km suuntaansa. Mehu-
piste kanttiineineen saa-
ressa palvelee kello 19.30 
lähtien kello 22 asti, jol-
loin suoritetaan arvonta. 
Arvonnassa päävoittona 
on potkukelkka.

Kuutamohiihdon jär-
jestelyt hoituvat yhteis-
työssä Selkäsaaren kier-
täjien ja kunnan va-
paa-aikatoimen kanssa. 
Erilaisuutta edellisiin 
vuosiin verrattuna on 
siinä, että ensi kerran 
Lavian kuutamohiihdon 
historian aikana tapah-
tuma viedään läpi lau-
antai-iltana. Ulkotulet 
reitin varrella johdat-
tavat kuntoilijoita Sel-
käsaareen.

Kallialassa talvirieha
sunnuntaina
Kallialan seudun kyläyh-
distys järjestää koko per-
heen iloisen Talviriehan 
Kallialan koululla tule-
vana sunnuntaina kel-
lo 13-15. Tapahtumassa 
on poniratsastusta, han-
kijuoksua, askartelupis-
te, kasvomaalausta, mak-
karanpaistoa nuotiolla, 
kahvi- ja mehutarjoilu 

sekä mailatonta luistelua. 
Koululla on myös kierrä-
tyspiste, jonne voi tuoda 
vaatteita tai pientavaraa 
kierrätettäväksi ja samal-
la voi myös vapaasti ottaa 
muiden tuomia tuotteita 
itselleen. Huomioitavaa 
tietenkin on, että omat 
jäljelle jäävät tuotteet pi-
tää itse viedä pois. 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
posteissa 6.–12. huhtikuuta
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Huittisten voimailijoiden ar-
vokisat polkaistiin käyntiin 
Nuorten penkkipunnerruk-
sen SM-kisoilla, jotka järjes-
tettiin Pietarsaaressa 06.02. 
Huittisten voimailijoiden 
Juhamatti Vasamaa osallis-
tui sarjaan M23 120kg. Ju-
hamatti oli jo lähtiessä aset-
tanut tavoittekseen oman 
ennätyksen eikä enempää 
eikä vähempää kuin mesta-
ruuden.

Juhamatin lämmittelyt ja 
kisaan valmistautuminen su-
jui ongelmitta. Aloitukseen 
oltiin laitettu varma rau-
ta 202,5. Juhamatti teki hel-
pon näköisen noston avaus-
raudoista. Tuomarit hyväk-
syivät noston äänin 2-1. Tyr-
mistys oli suuri, kun hetki 
noston jälkeen kuulutettiin 
juryn hylänneen noston.

Juhamatti ei tästä paljoa 
hätkähtänyt vaan pyysi seu-
raavaan nostoon tankoon 
viisi kiloa lisää. Myös toinen 
nosto tuli helpohkosti ylös ja 
nosto hyväksyttiin 2-1. Jury 
kuitenkin päätti jälleen kä-
vellä tuomareiden päätök-
sen yli väittäen pään nous-
seen nostossa.  Alla oli kaksi 
punaista lätkää tulostaulussa 
ja Juhamatilla alkoi paineet 
nousta. 

Viimeiseenkin nostoon 
pyydettiin vielä 2,5kg lisää 
eli 210 kiloa. Juhamatti oli si-
minnähden sisuuntunut ky-
seenalaisista tuomioista. Ju-
hamatti toi raudat hyvännä-
köisesti jälleen kerran ylös. 
Taas tuomarit antoivat äänet 
2-1, mutta tällä kertaa ju-

ry ei puuttunut peliin. Vie-
lä ei kuitenkaan mestaruus 
ratkennut. Kovin kilpakave-
ri Tammelan Teemu Laak-
sonen olisi voinut vielä ot-
taa isomman raudan, mutta 
päätti koittaa samaa tulosta 
Juhamatin kanssa. Teemu toi 
kyllä raudat ylös mutta hävi-

si melkein kymmenen kiloa 
painavampana. Juhamatille 
mestaruus oli ensimmäinen, 
mutta tuskin viimeinen.

Seuraavaksi Saloon
Seuraavana voimailijoiden ki-
sakalenterissa on avoimet voi-
manoston SM-kisat 26.02 Sa-
lossa.  Saloon lähtee penkkiex-
pertti Timo Hokkanen tavoit-
telemaan hyvää tulosta myös 
kolmen lajin kisassa. Kahden 
viikon päästä siitä on nuorten 
voimanostokisat Pornaisissa.  
Pornaisiin lähtee tuore penk-
kimestari Vasamaa ja kovaa 
tulosta tavoittelemaan lähtevä 
Johannes Suomela. 

Huhtikuun toinen päivä 
Huittisten voimailijat järjestää 
Huittisten liikuntakeskukses-
sa maksimivoimapunnerruk-
sen SM-karsinta kisan. Kisas-
sa tullaan näkemään suurin 
osa Suomen huippupunner-
tajista.

Juhamatti ja Huittisten voi-
mailijat kiittää tukijoitaan joi-
ta ovat Autokorjaamo veljek-
set Mäkelä , Huittisten Spe-
cialmotors, Seloy OY, Pikajako 
Tamminen, Huittisten liikun-
takeskus Spiraali,  Luonnon-
voima ja uusina tukijoina Si-
ninen karhu ja Kiviniitty OY.

Huittisten Juhamatti Vasamaa nosti kullan arvoi-
sesti Pietarsaaressa.

Voimailua

Vasamaalle kultaa 
penkkipunnerruksesta

 Jury hylkäsi kaksi nostoa

Tulokset
1. Liemola Anni 0.31,06
2. Juntunen Raimo 0.31,39
3. Liemola Juuso 0.31,75
4. Heikkilä Hannu  0.32,46
5. Keskumäki So! a 0.32,49
6. Järvelin Atte  0.32,52
7. Turunen Ville  0.32,67
8. Turunen Emma 0.32,68
9. Marttila Kalle-Matias
    0.32,71
10. Kallio Jesper  0.33,57
11. Heiskala Tuomas 
0.33,78
12. Järvelin Aki  0.33,86
13. Marttila Pia  0.33,91

14. Aukeala Elmeri  0.34,14
15. Aukeala Alisa  0.34,50
16. Heiskala Ebba  0.35,48
17. Järvelin Jani  0.35,54
18. Kallio Kalevi  0.35,76
19. Ranta-aho Vesa 0.35,78
20. Tienari Waltteri  0.36,12
21. Tanner Konsta  0.36,19
22. Marttila Pekka  0.36,36
23. Ranta-aho Jasmin
      0.36,74
24. Rantala Jyrki  0.36,90
25. Kärkkäinen Sampo
      0.37,03
26. Lehtonen Soila  0.37,86
27. Rantala Roosa  0.39,72
28. Scheinin Mika  0.39,85

29. Tanner Antti  0.40,28
30. Seppälä Pyry  0.44,22
31. Rainio Sini  0.45,90
32. Heikkilä Jose! ia 
0.00,00

Laji :
Lumilauta
1. Kärkkäinen Antti 0.35,03
2. Saarinen Markus 0.39,50
3. Ollila Kalle  0.41,42
4. Lammela Lauri  0.42,10
5. Anttila Oskari  0.44,97
6. Suomela Verneri 0.46,53
7. Heinonen Santeri 0.47,31
8. Ollila Aino 0.47,90

Ville Turunen! laski 
Suomi Slalom radan 
kaikkein nopeimmin, 
mutta!kisatasoituksel-
la hän sijoittui sijalle 
7. Kuva: Arvi Toikka

Kärkkäinen lautaili 
voittoon Ellivuoressa

 Jani Järveliin

Tämän kauden viides Suo-
mi Slalom viikkokilpailu ki-
sattiin torstaina 3. helmi-
kuuta. Sää ei ollut aivan tal-
visimmillaan, sillä kisan al-
kuvaiheessa ripotteli vettä.  
Rinne oli kuitenkin loista-
vassa kunnossa kiitos alku-
talven sekä rinteen työnteki-
jöiden. Itse asiassa pieni ve-
sisade taisi tehdä hyvää rin-
teen runsaalle lumimäärälle. 

Kesäinen keli ei kuiten-
kaan pelottanut alppihiih-
don ystäviä. Kisaan osallis-
tui yhteensä 40 laskijaa, jois-
ta peräti kahdeksan laski 
lumilautasarjassa. Sarjan no-
pein oli melko ylivoimaisesti 
Antti Kärkkäinen. Toiseksi 
sijoittunut Markus Saarinen 
oli lähes viisi sekuntia Kärk-
käistä hitaampi. Kolman-
neksi sujutteli Kalle Ollila. 
Vammalan ammattikoulussa 
sähköalaa opiskeleva ja Elli-

vuoren hiihtokeskuksessa 
työskentelevä Ollila tutustui 
ensimmäisellä laskullaan oi-
kein lähituntumalla työmaa-
hansa. Sääntöjen mukaisella 
uusintalaskullaan nuorukai-
nen kuitenkin näytti hallitse-
vansa lautailun. Ollila on jo 
kolmas rinneyhtiön työnte-
kijöistä, joka on ottanut vas-
taan kisahaasteen ja lähtenyt 
kokeilemaan taitojaan Suo-
mi Slalomissa. Kevään ki-
soissa nähtäneen työnteki-

jöiden välisiä tiukkoja kiso-
ja – kuka on kukkulan ku-
ningas!

Pujottelusarjan voitto me-
ni tälläkin kertaan Liemolan 
perheeseen. Tällä kertaa voit-
tovuorossa oli Anni Liemo-
la. Liemolan haastajakin oli 
tuttu nimi aiemmista kisois-
ta. Nopeuslaskusta pujotte-
luun siirtynyt Raimo Juntu-
nen hävisi vain kolme kym-
menystä Liemolalle. Kolman-
neksi sijoittui Juuso Liemola 
ennen hyvän suorituksen teh-
nyttä Hannu Heikkilää. Vii-
denneksi nousi kauden aika-
na hienosti kehittynyt So! a 
Keskumäki. 

Seuraavan kerran Ellivuo-
ressa kisaillaan huomenna 
torstaina kello 18.

Jälleen katkera tappio 
Luja HT:lle

 Jaromir

Luja HT kohtasi perjan-
tai-iltana suurilukuisen ko-
tiyleisön edessä tärkeäs-
sä ottelussa Nokian Pyryn. 
Tammikuun ensimmäises-
sä ottelussa Luja HT hä-
visi vieraissa 2-7 ja nyt oli 
revanssin aika. Ottelu al-
koi hyvin, kun Samu Syvä-
nen teki avausmaalin kah-
den ja puolen pelatun mi-
nuutin jälkeen. Mutta sii-
hen Lujan vauhti sitten 
loppuikin. Joukkue taiste-
li loppuun asti, mutta otte-
lun voitti lopulta jatkoajal-
la NoPY tuloksella 4 – 5 (1-
2;1-1;2-1;0-1).

Nokialle annettiin 
maalipaikat
Luja HT aloitti ottelun hy-
vin, mutta avausmaalin jäl-
keen NoPy otti nopeasti pe-
lin hallinnan itselleen. No-
kialaisten tasoitus 1-1:teen 
syntyi ajassa 4.41, kun vas-
tustaja painoi pelin väki-
sin Lujan kenttäpäätyyn ja 
laukaus melko täydellisen 
maskin takaa painui ver-
kon perukoille.  Seuraa-
va takaisku kotijoukkueel-
le koitti ensimmäisen erän 
puolivälissä, kun viivas-
ta lauottu kiekko pomppa-
si maalissa pelanneen Janne 
Rantaniityn räpylän kautta 
maaliin. Onneksi Luja HT 
pystyi tässä vaiheessa hie-
man ryhdistäytymään -  to-
sin valmentajien Ari-Pek-
ka Mäkelä ja Mika Wester-
berg  hirveän huutamisen 
jälkeen. Kotijoukkue saikin 
pelistä jälleen otteen erän 
loppua kohti mentäessä.

Toisen erän alku oli ta-
saista vääntämistä ja molem-
pien joukkueiden pelillinen 
tempo laski. Ottelun puoli-
välissä Luja HT teki karkean 

vaihtovirheen ja NoPy pa-
lautti pitkällä syötöllä pur-
kukiekon vapaaseen laitaan 
vapauttaen laitahyökkääjän-
sä läpiajoon. Ottelun parhaa-
na palkittu Nokian Juho Hy-
värinen ei erehtynyt, vaan la-
toi kiekon yläputken alle.

Luja HT:n onneksi  2-3 
kavennusmaalin tekoon ei 
tarvittu kuin neljätoista se-
kuntia. Jussi Mäkelä kaivoi 
aloitusvoiton NoPy-päädys-
sä Kalle Pellille, joka lau-
koi suoraan kiekon NoPyn 
maalivahdin kautta maaliin. 
Maalin merkitys oli, että No-
kia ei karannut jo tässä vai-
heessa karkumatkalle, sillä 
erän loppu oli NoPyn mel-
koista pyöritystä. 

Luja HT heräsi 
viimeiselle 
kympille
Kolmanteen erään Luja HT 
tuli jälleen pirteämmin. 
Kolmen minuutin pelaami-
sen jälkeen Jonne Ylikän-
nölle jätettiin väylä nousta 
keskeltä läpi. Ylikännö hyö-
dynsi tilan ja laukoi viivas-
ta tulisella lämärillä yläkul-
maan. Katsomo hurrasi 3-3 
tasoitusmaalia ja kotijouk-
kue sai lisää virtaa peliinsä.

 Kolme minuuttia myö-
hemmin tuli jälleen ta-
kaisku. Läpisyötöksi omas-
ta päästä tarkoitettu kiekko 
karkasi puolustajan lavasta 
ja vastustaja sai kiekon hal-
tuunsa helposti Lujan puo-
lustusalueen siniviivan vää-
rällä puolella. Nopea syöttö 
maalin kulmalle antoi vas-
tustajalle tilaisuuden lyö-
dä kiekko tyhjiin ja tilanne 
oli 3-4.

Kotijoukkueen tuska kas-
voi lisää hetkeä myöhem-
min, kun Lujan Kalle Pel-
li hankki itselleen ottelu-
rangaistuksen potkaistuaan 

vastustajaa. Luja HT:n ali-
voimapeli oli kunnossa ja 
joukkue selvisi takaiskuit-
ta viiden minuutin vajaalla 
pelaamisen. Alivoiman pää-
tyttyä ja valmentajien saa-
tua kentällisen jälleen uu-
teen kuosiin alkoi takaa-ajo. 
Turkka Hirvineva kaivoi 
kiekon hyökkäyspään maa-
lin takana haltuunsa ja syöt-
ti maalin eteen Jarkko Ek-
bergille. Tarkka sijoitus ta-
kayläkulmaan toi Lujan jäl-
leen tasoihin ajassa 54.04 ja 
nyt NoPy tuntui jäävän jal-
koihin. Luja HT pelasi kol-
mannen erän jälkimmäisen 
puoliskon todella vahvas-
ti ja olisi ansainnut voitto-
maalin. 

Varsinainen peliaika 
päättyi kuitenkin tasaluke-
miin ja sitä seurasi jatkoai-
ka. Tuomarikaksikon ailah-
televa linja sai jatkoa jatko-
ajalla, kun Lujan Antti Nur-
minen sai koukkaamisesta 
jäähyn. NoPy pääsi pelaa-
maan neljällä kolmea vas-
taan, eikä jättänyt tilaisuutta 
käyttämättä. Viime kaudella 
Lujassa pelannut Vili Matik-
ka pääsi lähietäisyydelle ja 
laukoi kiekon maaliin voi-
ton merkiksi. Kuvaavaa oli, 
että koko Nokian joukkue 
ryntäsi kentälle onnittele-
maan maalintekijää. Voitto 
oli ollut kovan työn takana. 

Lujan kannalta tappio 
oli suuri pettymys. Ottelun 
jälkeen oli joukkueen val-
mentajan Ari-Pekka Mäke-
län mietteet melko synkät. 
Joukkueen peliesitys ei tyy-
dyttänyt lainkaan. Viimei-
sen kymmenen minuutin 
pelaaminen ei riitä – voit-
tamiseen tarvitaan koko ot-
telun kestävä ehjä suoritus. 
Koko joukkueelta. 

Seuraavaksi Luja kohtaa 
sarjajohtajan FPS:n vierais-
sa ensi perjantaina.

Maalinedustalla oli välillä tungosta. Kuva: Kata Sivunen.

Sastamalan alueen jääkiekkohistoriaa
juhlistetaan maaliskuussa jäähallilla
5.3.2011 juhlistetaan nykyi-
sen Sastamalan alueen jää-
kiekkohistoriaa. Helmikuus-
sa tulee kuluneeksi 60 -vuotta 
ensimmäisestä alueella pela-
tusta jääkiekko-ottelusta, jos-
sa Kiikan Pallo-Kerho kohta-
si Rauman Lukon sekä mies-
ten että nuorten joukkueiden 
voimin Kikkerlänojan yksi-
tyisareenalla.

Juhlatapahtuma viedään 
läpi ns. pitkän kaavan mu-
kaan aloittamalla perinteisel-
lä Killin MM-kilpailulla. Tä-

män jälkeen Vammalan Pal-
loseuran (VaPS) 60- ja 70 -lu-
kujen kiekkotähdet kohtaavat 
Rauman Lukon veteraanit 
(Kongot) vauhtia ja vaaralli-
sia tilanteita sisältävässä juh-
laottelussa, tarjoten yleisölle 
erinomaista kiekkoviihdettä.

Vammalasta lähtöisin 
olevan, Tapparan ex-maali-
vahdin, Mika Lehdon peli-
paita jäädytetään ennen vii-
meistä tapahtumaa, VaPS 
Hockeyn edustusjoukku-
een II divisioonan ottelua.

Tilaisuus aloitetaan kel-
lo 12.00 ja tapahtumapaik-
kana on Vammalan jäähal-
li. Paikan päälle odotetaan 
ensimmäisessä ottelussa 
pelanneita sekä muita 50 
-luvun kiekkosankareita ja 
-pioneereja. 

Tapahtuma on mitä par-
hain koko perheen ajan-
vietetilaisuus sekä mah-
dollisuus päästä selvyyteen 
Sastamalan alueen luon-
nonjääaikakauden tapah-
tumista.
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Stormin Teräs hiihti
pakkassäässä

 KH

Viidennet sarjahiihdot hiih-
dettiin vapaalla kireähkössä 
pakkasessa viime lauantaina.
Viimeinen osa 6/6 sarjahiih-
doista sivakoidaan ensi sun-
nuntaina kello 11.00 Stormin 
koululla vapaalla tyylillä.

Tuloksia:
T4 300 m:

Päiväkerholaisilla 
hiihtokilpailut
Sastamalan seurakunnan 
päiväkerholaiset hiihtivät 
kilpaa viime lauantaina Kar-
kussa. 

Tulokset:
v. 2007 syntyneet
1) Aaro Leikkanen 2.00
2) Arttu Ylinen 2.23
3) Helvi Toivola 2.24
4. Lauri Ylinen 3.00
5) Ilmari Vihakas 4.05
6) Siiri Törmä 4.58
7) Sanni Poutala 5.58
8) Janita Kinnanen 7.16
v. 2006 syntyneet
1) Anna Passi 3.31
2) Aino-Maria Joki 3.39
3. Viivi Jokela 3.43
4. Riikka Broman 4.12
5. Iida Niemi 4.33

6. Emil Vidfelt 6.31
7. Aarni Tervamäki 7.06
8. Miika Tiensuu 7.38
9. Jenna Palonen 9.59
v. 2005 syntyneet
1. Saana Leikkanen 2.50
2. Taina Käkelä  2.55
3. Pinja Jokela 2.58
4. Lotta Perttula 3.05
5. Lauri Kuukka 3.22
6. Lotta Kuukka 3.38
7. Voitto Pälä 3.41
8. Valto Toivola 3.48
9. Markus Poutala 4.03
10. Jaakko Myllymäki  5.01
v. 2004 syntyneet
1. Veera Passi 1.49
2. Eetu Ylinen 2.25
3. Anniina Kiikala 2.37
4. Eedla Niemi 2.43
5. Mikael Koskela 2.54
6. Susanne Kinnanen 3.01

Nuoret pelaajanalut 
kohtasivat jäähallissa

Tulevaisuuden kiekkotähdet yhteiskuvassa.

tiin paljon tiukkoja tilantei-
ta, maalivahtien upeita tor-
juntoja ja näyttäviä maaleja.

Kukin pelaaja antoi täy-
den panoksen joukkueensa 
hyväksi.

Vapsin G-junioreissa on 
ollut tällä kaudella harjoit-
telemassa lajin saloja perä-
ti 41 erittäin innostunutta 
pelaajanalkua, ikäluokiltaan 
2002-2005 syntyneitä.

Joukkueella on ollut ilo 
saada valmennustiimiinsä 
kokeneet jääkiekkoilijat Sa-
mi Antila, Jussi Palokangas 
ja Teemu Lintunen.

Pelaajat ovat harjoitel-
leet kerran viikossa tavoit-
teenaan luistelutaidon ke-
hittäminen, kiekon käsit-
tely, syöttö, laukaus sekä 
joukkueena toimiminen. 
Pelaajat ovat myös saaneet 
paljon uusia kavereita tä-
män hienon harrastuksen 
myötä.

Sastamalan jäähall issa 
nähtiin viime sunnuntaina 
monta uutta tulevaisuuden 
pelaajatähteä, kun Vaps 
Hockeyn G-juniorit koh-
tasivat kotihallissaan har-

joitusotteluissa Lauttaky-
län Lujan.

Pelit sujuivat hyvässä hen-
gessä ja joukkue antoi hyvän 
vastuksen taitavalle Lujan 
joukkueelle. Otteluissa näh-

Volvo S80 2,4 170 hv Classic 
autom., huippuvarustein, 
h-kirja, 200 tkm -06

11.900 9.990

8.900 5.950 5.450 4.600 3.990 3.390

12.900 9.900

Ristikankaantie 134, Huittinen  
puh. (02) 569 251, 0400 779 231  

av. ark. 9-18 la 9-14  
www.huittistenajoauto.fiHuittisten Ajo-Auto Oy

P-autojaLisäksi n. 60 kpl henkilö- ja pakettiautoja. Myös moottoripyöriä.

12.900

MB Vito 108 Cdi  -01 9.990
VW Transporter TD, pitkä -98 6.490

6.400

Fiat Scudo 1.9 TD  -00 4.600
Citroen Berlingo 1.9 D -98 3.890
VW Transporter avolava -91 2.790

Mercedes-Benz C 200T CDI 
autom., hieno MB-farkku, 
h-kirja -02

Volvo V40 Sportswagon 2,0T 
Classic autom., huippuvarus-
tein, h-kirja, 220 tkm -04

Volkswagen Transporter  pitkä 
2,5 TDI 75 kW, pariovellinen 
hyväkulkuinen paku, h-kirja  -02

Opel Astra 1,4 i 16-v, tilava 
5-ovinen, h-kirja,  
105 tkm -06

Volvo S80 2,9 AT, superhineo 
edustusvolvo, h-kirja -00

Suzuki Swift 1,3 GL 5d AC,
näppärä 5-ovinen, h-kirja, 
108 tkm -06

Chevrolet Aveo 4-ov LS 1,4 i
taloudellinen Chevy, h-kirja,
115 tkm -06

Mitsubishi Pajero  2,5TD GLX
rek. 2:lle, halpa d-vero, 
h-kirja -92

Nissan Micra 1,0 Visia 3-ov. 
pikkuruokainen, h-kirja,
105 tkm -03

Toyota Carina e 2,0TD XL 4d
terhakka turbodiesel, 
h-kirja  -98

Fiat Scudo Van 1,9 TD EL
rek. 3:lle, h-kirja  -00

Toyota Corolla  2,0 D Wagon
p-auto, halpa d-vero, h-kirja  -98

Fiat Marea Weekend 1,8 ELX
siisti farkku, h-kirja,
200 tkm -97

18.600 10.900

1) Anna Saarela 3.01 
T8 1 km 
1) Helmi Mäkelä 6.19
P8 1 km 
1) Simo Saarela 6.10 
T10 1 km 
1) Inka Saarela 4.54
P12 2 km 
1) Toni Hirvonen 9.36 
P14 3 km 
1) Niko Hirvonen 9.47

www.alueviesti.fi
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Kiikan Riento vaihtaa vapaalle
Kiikan Riennon viidennet 
sarjahiihdot hiihdettiin noin 
kymmenen asteen pakkases-
sa 9.2.2011 34 hiihtäjän voi-
min. Seuraavat hiihdot ovat 
tänään kello 18.30 vapaal-
la hiihtotavalla. Ilmoittautu-
miset puoli tuntia ennen. 

Tulokset:
Tytöt 4v 100m: 
1)Janita Kinnanen 1.25
2) Venla Pääkkönen 2.03
3) Vilma Pääkkönen 2.27,
4) Laura Rantanen 3.00
Pojat 4v 100m: 
1)Aaro Silvennoinen 1.00
2) Sulo Kaunisto 1.24

3) Axu Sillanpää 1.45
Tytöt 6v 300m: 
1) Nea Sillanpää 3.42
Pojat 6v 300m: 
1) Aamos Kesti 2.36
2) Niilo Kaunisto 2.42
3) Aleksi Lähde 3.00
4) Ville Seppälä 4.33
5) Vilho Rantanen 4.40
Tytöt 7v 600m: 
1) Silja Kero 4.55
2) Petra Virtanen 5.20
3) Susanne Kinnanen 5.37
Pojat 7v 600m:
1) Teemu Punkka 4.48
2) Jalmari Kansanaho 5.42
Tytöt 8v 1km:
1) Anni Nieminen 5.55, 2) 
Martta Rantanen 6.12,

3) Ronja Virtanen 6.39
Pojat 8v 1km:
1) Ville Pääkkönen 6.53
Tytöt 10v 1km:
1) Elisa Lähde 5.05
2) Milla Pääkkönen 6.11
3) Kiia Korpela 6.16
4) Nelli Seppälä 7.25
Pojat 10v 1km:
1) Ilari Kansanaho 5.15
2) Samuli Kero 5.39,
3) Matias Kinnanen 5.47
Tytöt 12v 2km: 
1) Laura Punkka 9.46
Pojat 12v 2km:
1) Santeri Jalonen 8.24
2) Markus Alajoki 8.59,
3) Ilmari Kansanaho 9.41
4) Antti Rantanen 10.18

VaLePa

Kärkikamppailusta voitto
 Tunteet kävivät välillä puolin ja toisin kuumana ja taistelu oli kovaa.

Sylvään salissa nähtiin lau-
antaina Lentopallon Mesta-
ruusliigan kahden kuumim-
man joukkueen kohtaami-
nen, kun kotijoukkue Va-
LePa sai vastaansa Raision 
Loimun. Sylvää oli viimeis-
tä paikkaa myöten täynnä, 
kun 779 innokasta lentopal-
lofania oli ahtautunut seu-
raamaan tätä huikeaa kamp-
pailua. Tiukkojen vaiheiden 
jälkeen VaLePa kuittasi 3 
tärkeää sarjapistettä luke-
min 3-1 (25-19, 25-18, 21-
25, 29-27).

Kaksi ensimmäistä erää 
olivat selkeää VaLePan näy-
töstä. Joukkue oli jokaisel-
la osa-alueella Loimua edel-
lä. Kolmanteen erään Loimu 
tuli kuin uudesti syntyneenä 
ja vei erän selkeästi lukemin 
25-21. Neljäs erä oli len-
topalloa parhaimmillaan. 
Alussa Loimu näytti mene-
vän menojaan, mutta VaLe-
Pa ei antanut periksi. Tilan-
teessa 24-23 VaLePa pääsi 
hyökkäämään ottelupalloa, 
mutta Loimun Juha-Pek-
ka Mikkola torjui Eduard 
Venskin hyökkäyksen ja pe-
li jatkui. Lopullinen ratkaisu 
tuli tilanteessa 28-27. VaLe-
Pa puolusti Loimun hyökkä-
yksen, jonka jälkeisen pal-
lon hyökkäsi Loimun tor-
junnan kautta kenttään hak-
kuri Ansis Medenis. 

Ottelu oli kärkikamppai-
lun arvoinen. Tunteet kävi-
vät välillä puolin ja toisin 
kuumana ja taistelu oli ko-
vaa. Salin täyteinen yleisö 

sai nähdä hienoa peliä koko 
rahan edestä.

Ensi viikonloppuna 
Isku ja Team 
Lakkapää
Runkosarja lähestyy lop-
puaan ja tärkeät pelit jat-
kuvat. Ensi viikonloppu-
na lauantaina VaLePa koh-
taa Tampereella Pirkan-
maan hegemoniaottelussa 
Isku-Volleyn ja sunnuntai-
na Sylväälle saapuu Mes-
taruusliigaa johtava Team 
Lakkapää (entinen Perpo) 
Rovaniemeltä. Kaikki kol-
me joukkuetta taistelevat 

vielä runkosarjan voitosta, 
joten panokset ovat kovat.

Isku-Volley hävisi juu-
ri Team Lakkapäälle Rova-
niemellä 3-1, mutta voitti Et-
tan Oulussa samoin luvuin. 
Jose Luis Martell ja Tuomas 
Tihinen ovat vastanneet pää-
osin joukkueen pistetehtai-
lusta. Myös Anssi Vesanen 
on jälleen kerran pelannut 
hyvän kauden. Passarina to-
dennäköisesti aloittaa ame-
rikkalainen Kawika Shoji. 
Toisena keskimiehenä pelaa 
Sauli Silpo ja toisena yleis-
miehenä on viime peleissä 
pelannut Markus Kauppi-
nen. Kauden ensimmäisessä 

kohtaamisessa VaLePa voit-
ti 3-2, mutta toisen kohtaa-
misen Sylväällä Isku vei sel-
keästi 3-0. Edessä on jälleen 
tunteikas ja kiihkeä kohtaa-
minen, kun periviholliset ot-
tavat mittaa toisistaan. Otte-
lu alkaa Pyynikillä lauantai-
na 19.2.2011 kello 17.

Sunnuntaina Sylväälle 
saapuu viime vuosien kes-
tomenestyjä Team Lakka-
pää. Joukkueen monivuoti-
nen selkäranka ja tähtipe-
laaja Normunds Veinbergs 
on polvivamman takia si-
vussa, mutta tämä ei ole 
joukkuetta viime aikoina 
haitannut. Kahdesta edelli-
sestä ottelusta Iskua ja Sun 
Volleyta vastaan joukkue 
on napannut 2 voittoa ja 6 
pistettä. Lakkapään pelissä 
kaikki kaikessa on Latvian 
maajoukkuehakkuri Her-
mans Egleskalns. Reilun 20 
pisteen ottelukeskiarvolla 
koko kauden pelannut hak-
kuri on Veinbergsin poissa-
olon aikana saanut entistä 
enemmän vastuuta. Tulok-
sena Sun Volleyta vastaan 
25 ja Iskua vastaan perä-
ti 30 pistettä. Toinen vahva 
ulkomaalainen joukkueessa 
on keskitorjuja Brett Dailey. 
Häntä on talven aikana ke-
huttu jopa liigan parhaaksi 
keskitorjujaksi. Tiedossa siis 
mielenkiintoinen kohtaami-
nen, kun VaLePan Eduard 
Venski ottaa miehestä mit-
taa. Ottelu alkaa Sylvään sa-
lissa sunnuntaina 20.2.2011 
kello 17.

VaLepa voitti Raision Loimun tiukan kamppailun 
jälkeen lauantaina.

AVOINNA ARK. 9-17, LA 10-14

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

PAKKANEN EI HAITTAA, 
LÄHES 100 AUTOA SISÄTILOISSA

Citroen Xsara picasso 1,8i 
16v SX  
217t -02 3.950

Opel Zafira 1,6 16V Com-
fort 5d  
225t -99 4.950

Toyota Avensis 1,8  
Luna Wagon  
232t -00 5.950

Citroen C3 1,4i SX  
118t -05 7.950

Fiat Punto 60 Dynamic 
5d a/c  
70t -06 7.950

Toyota Hiace 2,4 Dsl 
4ov pitkä   
267t -97 8.900

Toyota Corolla 1,6 VVT-
i Terra AC Wagon Autom 
185t -03 9.950

Toyota Yaris 1,3 VVT-i Li-
nea Terra 5ov  
100t -05 9.990

Ford Fusion 1,6 100hv 
M5 Trend 5-ovinen  
71t -06 11.750

Kia Cerato 2,0 EX Se-
dan 4D  
47t -06 11.900

Volvo V70 2,4T 200hv Au-
tomatic a/c  
175t -01 11.950

Mazda 6 Sport 2,3 GT 5d 
121t -04 13.650

Citroen C5 HDi 136 Exclu-
sive Berline Autom.  
190t -07 13.900

Dodge Caliber 1,8 M5 
SE a/c  
86t -07 14.800

Kia Ceed 1,6 EX HB 
5D a/c  
45t -07 14.900

Volkswagen Jetta Luxline 
1,9 TDI 77 kW  
PowerDiesel  
168t -07 14.900

Citroen C5 HDi 136 Exclu-
sive Break Autom.  
167t -06 14.950

MUI974 Citroen C4 
HDi 110 Exclusive Berline 
52t -07 15.900

Seat Altea xl 1,6  
Reference a/c  
47t -07 17.500

Citroen C3 picasso VTi 95 
Confort a/c  
20t -09 17.950

Hyundai I30 1,6 Wagon 
Classic  
26t -10 17.950

Citroen Jumper 30L2H1 
HDi 100 Confort  
Keskipitkä Normaali  
109t -08 19.400

Citroen C5 HDi 136  
Exclusive II Berline  
Automaatti a/c  
61t -08 19.950

Volkswagen Golf Sport-
line 2,0 TDI 103 kW  5d 
68t -07 19.950

Toyota Verso 1,8 Valve-
matic Linea Sol 7p  
16t -09 28.900

Hinnat alk. 27.292 !

Hinnat alk.: kokonaishinta 27.291,98 !, arvioitu 
autovero 3.136,98 !, autoveroton hinta 24.155,00 !. 
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. 
TakuuTT 3 vuotta/100 000 km. Keskikulutus (l/100 km) 
7,8–9,3. CO2-päästöt (g/km) 206–246. Kuvan autossa
eerikoisvarusteita. Maahantuoja: AutoFennica Oy, 
RRistipellontie 5, Helsinki. Puh. 020 547 71.
wwww w.fiat.fi.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

UUSI CITROËN C4. 
FARFF MARILUOKAKK N TAVTT AVV RA TAA ILALL 408 L.
Autoveroton svh. alk. 15 050 !, arvioitu autovero 3 940,82 ! 
CO2-päästöllä 140 g/km + toimituskulut 600 ! = 19 590,82 !. 
EU-keskikulutus 4,2–6,9 l/100 km, CO2-päästöt 109–159 g/km. 
Kuvan auto lisävarustein.

Meiltä kaikki tarjoukset 
ja tarvittaessa “kylkiäiset”

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset
100–5000 !/auto/pyörä

jopa ilman käsirahaa ja korkoa!
Ensimmäinen erä huhtikuussa.

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

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7900

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

puh. 075 325 7950

0,135 e/min (sis. alv. 23%) + ppm

Tee hyvä kauppa Loimaalla!
Ostamme ja vaihdamme 

halvempaan.
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Televisiotähti

Juuso-Matti Pajuranta kaasutteli 
Urho tv:n Sporttiviikossa

 Kartingin hallitsevalle Suomen mestarille kuvaukset olivat oiva tilaisuus 
 harjoitella esiintymistä kameroiden edessä.

 Minna Isotalo

Urho tv:n juontaja Heidi 
Suomi sai autoiluoppia sas-
tamalalaiselta Juuso-Matti 
Pajurannalta viime viikol-
la. Sporttiviikko-ohjelmassa 
seurattiin kartingin kunin-
kuusluokan hallitsevan Suo-
men mestarin otteita Kart’in 
Clubin tiloissa Helsingissä. 

Edes juontajan esittämät 
syväluotaavat kysymykset 
eivät saaneet letkeää ja kyl-
mähermoista kaveria kie-
murtelemaan. ”Kuvaukset 
menivät osaltani ihan yh-
dellä otolla läpi. Tunnelma 

oli koko ohjelman teon ajan 
leppoisa. Ihan mahtava ko-
kemus”, Juuso-Matti fiilis-
telee.

Hän nautti tv-touhuis-
ta ja toivoo, että vastaavan-
laisia tilaisuuksia tulisi elä-

mässä eteen useamminkin. 
Kuvaukset antoivat oivallis-
ta treeniä kameran edessä 
olemiseen ja samalla hiot-
tiin tietysti mediasuhteita. 
”Jos joku toimittaja työntäi-
si kisan jälkeen suorassa lä-

hetyksessä mikrofonin naa-
man eteen, niin saisin var-
masti sanottua muutakin 
kuin ei, joo tai en mä tiedä.”

Suomalaisista F1-kus-
keista Juuso-Matti arvostaa 
lajinsa maailmanmestarei-

ta Kimi Räikköstä ja Mi-
ka Häkkistä, mutta tiedo-
tusvälineissä esiintymises-
sä pisimmän korren vetää 
Heikki Kovalainen. ”Hän 
on supliikkimies ja huumo-
rintajuinen tyyppi, joka on 

mediassa esiintymistä aja-
tellen hyvä esikuva.”

Kuski koulun 
penkillä
Vaikka nuorukaisen tavoit-
teissa onkin ammattilais-
ura kilpakuskina, realistina 
hän haluaa myös kouluttau-
tua ammattiin. Juuso-Matti 

aloitti syksyllä opinnot Kan-
kanpään opiston nuoriso- 
ja vapaa-ajan ohjaajalinjal-
la ja on tyytyväinen opiske-
lupaikkaansa. ”Kisaamisesta 
ja leireistä huolimatta olen 
saanut kaikki tehtävät tehtyä. 
Yhteistyö on sujunut kou-
lun kanssa moitteettomasti 
muutenkin, mikä on tietysti 
edellytys sille, että voin yli-

”Saisin varmasti 
sanottua 

muutakin kuin 
ei, joo tai en 

mä tiedä.

Urho tv:n Sporttiviikolla juontaja Heidi Suomi jututti sastamalalaista Juuso-Matti Pajurantaa karting-ra-
dalla. Kuva: Urho tv

päätänsäkin opiskella ja ur-
heilla samanaikaisesti.” 

Nälkäisenä 
tulevaan kauteen
Viime kausi oli Pajurannal-
ta hyvä, mutta jossiteltavaa-
kin jäi. Alkukausi oli hyvästä 
vauhdista huolimatta nihkeää 
suorittamista lähinnä moot-
toriongelmista johtuen. Kun 
tekniikkapuoli saatiin kun-
toon, alkoi menestystä tulla. 
SM-sarjan kahdeksasta osa-
kilpailusta Juuso-Matti voitti 
kolme, ja lopputuloksena oli 

KF2-luokan hopeatila. Kau-
den kruununa oli KF1-luo-
kan mestaruus Oulussa. 

Juuso-Matti jatkaa tä-
nä vuonnakin AKK:n Dri-
ver Academyssa, eli maam-
me nuorten huippukuskien 
valmennustyhmässä. Uusi 
karting-kausi starttaa Paju-
rannan osalta harjoituskisal-
la Italiassa perjantaina. Maa-
liskuussa kansainväliset kil-
paradat kutsuvat team Pa-
jurantaa, kun saapasmaassa 
ajetaan kilpaa historiallisella 
Marguttin radalla. Suunnitel-
missa on osallistua myös Vi-
king Trophyyn Norjassa sekä 
World Cupiin. Vappuna nuo-
ri mies ottaa suunnan kohti 
Englantia, jossa ajetaan EM-
karsinnat. SM-sarjan kisois-
sa kaasutellaan toukokuusta 
alkaen.

”Hän on 
supliikkimies ja 

huumorin-
tajuinen tyyppi.

”Yhteistyö 
on sujunut 

koulun kanssa 
moitteettomasti.

TOYOTA HIACE 2.5TD Pitkä 161 tkm, 2-renk., 
radio/CD, kesk.lukitus, m-lämm., kats. 4/10. 
”TOYOTALLA SUOMI KULJETTAA” ......... -03

PEUGEOT BOXER L2H1 2,2 HDI 100. 1 om., 
50 tkm, ilmastointi, 2-renk./kesäp.-aluv., We-
basto/kello, vanerointi, radio/CD-ajotietok. 
TILAVA UUDEN KARHEE PAKU! ............ -08

CITROEN C5 Break 2.0 HDI SX Autom. 405 tkm, 
ilmast./autom.säät. 2-kanav., radio/CD-ajotiet., 
vak.nop.sääd./nop.raj., webasto/kellolla.
HUIPPUMUKAVUUTTA EDULL. ............ -03

CHEVROLET/DAEWOO TACUMA STW 2.0 Autom., 
vain 87 tkm, ilmast./aut.säät., sumuvalot, radio/
CD, nahkapenkit, vetok., m-lämm.+sisäp., k. 9/10
TYYLIKÄS JA MUKAVA KOREAN JENKKI ............ -04

NISSAN PRIMERA 1.6 Visia Traveller, 1-om., 
87 tkm, ilmast/autom.säät., radio/CD-ajotietok., 
m-lämm. + sisäp.
PERHEFARMARI WEBASTOLLA!  ............ -07

NISSAN NOTE 1.4 Acenta, es. auto, 1000 km,
ilmastointi, vakionopeudensäädin, sumuvalot, 
Bluetooth, 2-renk. 
UUDEN TAKUU LÄHES 3 VUOTTA! Rek. 8/10 

NISSAN ALMERA 1.5 Visia Cool 116 tkm, 
ilmastointi, radio/CD, 2-renk./aluv., 4xAirbag, 
ABS, m-lämm.+sisäp.
VARMA KÄYTTÖAUTO TALVIKELIIN  .........  -04

PEUGEOT 406 ST 2.0 vain 179 tkm, 2-renk., 
radio/CD, vetok., m-lämm+sisäp. TODELLA 
HYVÄKUNTOINEN, HIENO AJAA!   ......... -97

PEUGEOT 206 XS 1.6 3-ov., vain 127 tkm,
2-renk./kesäp.-aluv., radio/CD, m-lämm., 
kauko-ohj. keskusl., sumuv., sähkölasit, ohj.
teh., ym.  SIISTI JA HYVÄKUNTOINEN  ... -99

AUDI A4 1.6 100 hv takuuajom. vain 164 tkm, 
2-renk./mol. aluv., radio/CD-6 kaiutt., m-lämm. 
+sisäp., kauko-ohj. keskusl., täydell. h-kirja ym.
AJATTOMAN TYYLIKÄS, HUIPPUYKSILÖ! -99

OPEL VECTRA 2.0 CDi 16V vain 155 tkm, 
ilmast., 2-renk./mol. aluv., m-lämm+sisäp., 
ruostesuojattu/lokarit takana, radio/CD, ABS.
SIISTI, HYVIN HUOLLETTU, KUNNOSSA!   -00

PEUGEOT 407 SW 1.8 Business, 180 tkm,
ilmaST./aytom. säätö, m-lämm.+sisäp., radio/
CD-ajotietokone, vetok./irrot., sumuvalot ym.
TYYLIKÄS FARKKU SOPUHINNALLA! ... -05

VOLVO V40 Turbo Automaatti, 163 hv, 207 tkm, 
kats. 7.1.11, ilmast., 2-renk./kesäp. aluvant., ra-
dio/CD, Eber-lisälämmitin, puolinahkaverh., ym.
TASOKAS FARKKU EDUKKAASTI! ... -02

SKODA OCTAVIA 1.4 TSI Elegance DSG-autom. 
1 om., vain 22 tkm, ilmast./2-kanav. autom.
säät., vak.nop.sääd., m-lämm+sisäp., vetok./
irrot., 2-renk./2xalut. HUIPPUSUOSITTU 
FARKKU  KAIKILLA MAUSTEILLA .......... -09

VW GOLF Variant 1.6 Firstline 105 hv, 107 tkm, 
1 om., ilmast., 2-renk., m-lämm.+sisäp., kats. 
11/2010, radio/CD-ajotietok., 4xAirbag ym.
TOSI SIISTI JA VIRHEETÖN 
ENSIOMISTAJALTA!  -05

PEUGEOT 406 GW 2.0 Mistral 1 om., 124 tkm, 
ilmast., radio/CD-ajotietok., vetok./irrot., 4xAir-
bag, iso huolto + jakopään rem. juuri tehty.
TODELLA MUKAVA JA TILAA RIITTÄÄ! ..... -02

PEUGEOT 407 Olympia 1.8 1 om, 136 tkm, 
ilmast/autom. säät., ESP/ABS, sumuvalot, 
radio/CD-ajotietok., 2-renk./molemm.aluv., 
m-lämm., 7xAirbag ym.
TYYLIÄ JA AJONAUTINTOA!   .......... -06

PEUGEOT 206 Trendy 1.4 5-ov., 1 om., 78 tkm. 
ilmastointi, radio/CD, m-lämm., 2-renk., ABS
HUIPPUHYVIN PIDETTY/HUOLLETTU! .... -06

NISSAN PRIMERA 1.6 Visia Sportdeck, 1om., 
72 tkm, autom. ilmast., radio/CD-ajotietokone, 
m-lämm. + sisäpistoke + puhallin. HUOLLETTU/
TOSI HIENO PRIMERA! .............................-06

TOYOTA AVENSIS Farmari 2,4 VVT-i Sol Autom. 
163 hv, vain 69 tkm, ilmast./autom.säät., vak.
nop.säädin, 2-renk./aluv.
HUIPPULAADUKAS PERHEFARMARI! ... -06

HYUNDAI TRAJET 2.0 GL Automaatti, 
7-hengen, 1-om., 164 tkm, ilmastointi/man., 
2-renk., radio/CD, lisävalot.
HIENO TILA-AUTO EDULLISESTI! ............-08

13.500

5.500

DIESEL

17.900

21.500

16.900

12.500

11.950

Vammalan Autokeskus Ky
Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi 

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

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

11.500

27.500

Palvelemme ark. 9-18, la 10-14. Rahoitus nopeasti odottaessa!

12.500

9.900

HYUNDAI ELANTRA 2.0 GLS 143 hv, 52 tkm, 
ilmast./autom.säät., luistonesto/TCS, ABS/
EBD, m-lämm., 2-renk./kesäp. aluv., radio/
CD-ajotietok., huoltokirja.
TARKALTA PITÄJÄLTÄ, TASOKAS 5-OVINEN!  -06

19.500
NISSAN PRIMERA WAGON 1.6 Visia, 1 om.,
142 tkm, ilmast./autom. säät., radio/CD-
ajotietok., vetok., merkkihuollettu. TILAVA, 
TALOUDELLINEN FARKKU EDULLISESTI  -05

PEUGEOT 206 XR 1.1  3-ov., 1 om., 40 tkm, 
ilmastointi, 2-renk./mol. aluv., radio/CD, 
sumuvalot.
VÄHÄN AJETTU, KUIN UUSI!  ................. -05

TOYOTA AVENSIS 1.8 VTT-i Linea Terra 137 tkm, 
ilmast., integr. radio/CD-ajot., 2-renk./aluv., 
vakionop.sääd., irrott. vetok., m-lämm. + sisäp.
HYVIN VARUST. 130 hv-koneella ............. -03

MAZDA 6 2.0 TD Sport Wagon Elegance, 254 tkm, 
ilmast./autom.säät., vak.nop.säädin, radio/CD-
ajotietok., m-lämm. + sisäp., huoltokirja.
HIENO DIESEL-FARKKU EDULLISESTI!... -03

PEUGEOT 307 Wagon 1.6 S-Edition, 1 om., 
59 tkm, ilmastointi, radio/CD-ajotietok., 2-renk., 
m-lämm. + sisäp., tavaratilan muotomatto.
MERKKIHUOLLETTU - KUIN UUSI! ....... -05

PEUGEOT 308 Premium HDI 90, 5-ov., 1 om.,
79 tkm, ilmastointi, radio/CD-ajotietok., 2-renk.,
m-lämmitin+sisäpistoke.
DIESELKULUTUS VAIN 4 LITRAA/100 km . -08

VW Touran 1.6 Conceptline, 7-hengen, 75 kW, 
1 om., vain 54 tkm, ilmast., radio/CD-ajotietok., 
vakionop.säädin, vetok., ESP/ABS, m-lämm. + 
sisäp., 2-renk./kesäp. aluv., ym.
HUIPPUSIISTI, JUURI HUOLLETTU! ....... -07

10.950

11.300

3.950

Rahoitusesimerkki: Auton hankintahinta 15.000 !, Vaihtoauto/käsiraha 3.000 !, asiakaskorko 4,9%, laina-aika 60 kk, luoton per.
maksu 125 !, käsittelymaksu/kk 7 !, kk-erä 235,26 !, todell.vuosikorko 6,78 %, korot 1.554,33 !, luottohinta 14.115,52 !.

KYSY EDULLISTA RAHOITUSTA MEILTÄ!
VAIHTOAUTOKORKO NYT VAIN 4,9 %.

OPEL ASTRA 1.9 CDTI  STW 1 om., 68 tkm, 
ilmast./autom.säät., vak.nop.säädin, radio/
CD-ajotk,  vetok., moot.lämm. HUIPPUVARUS-
TELTU DIESEL-FARKKU 120 HV ............  -08

Nyt paljon hyviä vaihtoautoja - Tervetuloa kaupoille!

20.900

12.500 12.500

8.750

4.800
MAZDA 626 1.8i GL 5-ov., vain 195 tkm, 
ilmast., radio/CD, kauko-ohj. kesk.lukitus, 
2-renk., ABS, ohj.teh., vetok., m-lämm.+sisäp., 
sähköpeilit, sähkölasit etuovissa.
EHKÄ SUOMEN HIENOIN IKÄISEKSEEN! ............ -99
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7.500

15.800

8.450
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2.950

8.900
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6.500

22.500
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Näkyvyys

Auton ikkunat puhtaiksi
 – sisältä ja ulkoa
Nyt tarvitaan lumiharjaa. Ik-
kunoita puhdistaessa on hy-
vä muistaa, että ikkunat on 
syytä pitää puhtaina myös 
sisäpuolelta. Puhtaat ikkunat 
ja auton esilämmitys auttavat 
estämään ikkunoiden huur-
tumista, huomauttaa Liiken-
neturva. Jotta hyvä näkyvyys 
säilyy,  on autoilijan huoleh-
dittava auton tuulilasin ja 
muiden ikkunoiden puh-
taudesta sekä ulko- että si-
säpuolelta. Mitä puhtaampi 
tuulilasi on, sitä vähemmän 
se huurtuu ja häikäisee ja si-
tä paremmin autoilija näkee. 
Likainen tuulilasi hajottaa 
vastavaloa haitallisesti lisä-
ten täten näkemisongelmia.

Lämmin auto auttaa nä-
kyvyyteen. Sen lisäksi, että 
lämmin talli tai lohkoläm-
mitin säästää auton mootto-
ria, esilämmitetyn auton ik-
kunat eivät huurru yhtä hel-
posti kuin jääkylmän.

Kohtaamis-
tilanteita pimeässä
Moni kokee näkyvyyson-
gelmia pimeän ajan kohtaa-
mistilanteissa. Puhtaiden 
ikkunoiden lisäksi kohtaa-
mistilanteissa voi opetel-
la kohdistamaan oman kat-
seensa oikein. Näin vält-
tyy vastaantulevan ajoneu-
von valojen häikäisyltä. 
Vastaantulevan auton va-
lot ja matalalla oleva aurin-
ko saattavat aiheuttaa jopa 

niin voimakasta häikäisyä, 
että näkökyvyn palautumi-
seen kuluu aikaa. Pimeällä 
tiellä onkin pyrittävä kat-
somaan mahdollisimman 
kauas tien oikeaan reunaan.

Voit ehkäistä toisten au-
toilijoiden häikäisemistä 
oikeaoppisella valojen käy-
töllä. Omia valoja ei kan-
nata kuitenkaan vaihtaa ly-
hyille liian aikaisin. Kau-

kovaloilla näet noin 100 
metrin päähän. Satasen no-
peudella kuljet matkan va-
jaassa neljässä sekunnissa. 
Lähivaloilla taas näet koh-
taamistilanteessa vain noin 
30 metrin päähän. Tähän 
matkaan kuluu satasen no-
peudella noin sekunti.

Vaihda kohtaamistilan-
teessa lähivaloille vasta sil-
loin, kun vastaantulevan ja 

oman ajoneuvosi valot koh-
taavat. Kaukovalot kytke-
tään takaisin hiukan ennen 
kohtaamista tai viimeistään 
kohtaamistilanteessa. Täl-
löin et häikäise toista, mut-
ta pidät pimeät tieosuudet 
minimissään. Toimivat ja 
puhdistetut ajovalot autta-
vat näkemään. Lumiharjaa 
pitää näyttää siis myös va-
loille.

Likainen tuulilasi hajottaa vastavaloa haitallisesti lisäten täten näkemisongel-
mia.

 ! Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 21.2.
Aamupala: Ohrahiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Palapaisti, perunat, kaali-appelsii-
nisalaatti
Välipala: Jogurtti, hapankorppu
Ti 22.2.
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Siskonmakkarakeitto, leipä, tuore-
pala
Välipala: Hedelmäsalaatti, voileipä, keksi
Ke 23.2.
Aamupala: Kauravelli, tuore leipä, leikkele, 
tuorepala

Lounas: Broilerhoukutus. kiinankaali-her-
ne-maissi-paprika
Välipala: Raparperi-mansikkakiisseli, vanil-
javaahto
To 24.2.
Aamupala: Grahampuuro, tuorepala
Lounas: Kalakuviot, muusi, kaali-porkkana-
hedelmäsalsa
Välipala: Suklaapuuro
Pe 25.2.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Jauhelihakeitto, leipä, hedelmäpala
Välipala: Suolainen leivonnainen

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

 ! Sastamalan koulujen ruokalista
Ma 21.2.
Palapaisti, perunat, kaali-appelsiinisalaatti
Ti 22.2.
Siskonmakkarakeitto, tuorepala, leipä
Ke 23.2.
Broilerhoukutus, kiinankaali-herne-mais-
si-paprika

To 24.2.
Kalakuviot, muusi, kaali-porkkana-hedel-
mäsalsa
Pe 25.2.
Jauhelihakeitto, leipä, tuorepala

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

Jäärata-ajoa 
yleisillä teillä

Tosi on, että luonto on muis-
tanut meitä runsaalla lumel-
la ja aurauskalusto ollut ko-
villa ja koko vuoden ja kun-
nossapitomäärärahat on il-
meisesti jo kulutettu. Siitä 
huolimatta tiestössä on vaa-
rapaikkoja, joiden kuntoon 
pitäisi kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota.

Olen koko talven ihme-
tellyt tosi hankalaa ja liukas-
ta mutkaa, joka sijaitsee Kii-
kan suunnasta tultaessa Sas-
tamalan keskustaa kohden 
rautatien alitusssilan mo-
lemmin puolin. Siinä on to-
della syvät ajourat liukkau-
den lisäksi.

7.2. ajoin 40km/h nope-
udella em. paikassa ja au-
toni sinkoutui oikeaan lu-
mipenkkaan ja siitä edel-
leen  vasemmalle penkkaan 
ja pysähtyi poikittain keskel-
le ajokaistoja. 

En olisi tätä kirjoittamas-
sa jos kaupungin suunnasta 
olisi tullut mutkan takaa ras-
kas ajoneuvo. Olen autoillut 
noin 40 vuotta kesät talvet ja 
penkkaan ajoni johtui tien 
huonosta hoidosta, ei ratin  
takaa.

Tiekarhulla olisi töitä! 
(Mitä kieltä Destia on?)

ES

Koulukyydit ja 
oppilaiden turvallisuus
Nyt on mennyt noin kuu-
si kuukautta koulujen alusta 
syksyllä 2010. Olen ollut jat-
kuvasti yhteydessä kaupun-
kiin koulukyytiautojen mer-
kitsemisen puutteesta. Mie-
lestäni kaupungilla on ollut 
aikaa hoitaa asia yrittäjien 
kanssa kuntoon. Edelleen on 
jatkuvasti puutetta tässä asi-
assa.

Edelleenkään osa kul-
jettajista ei käytä säädösten 
mukaisia merkkejä.

Mielestäni tässä asiassa 
on ollut aikaa aivan tarpeek-
si hoitaa se kuntoon. Asia 
näyttää olevan tahdosta kiin-
ni. Ikävä asia on, ettei kau-
pungin logistiikkapäällikkö 
saa tässä ajassa näinkin yk-
sinkertaista asiaa hoidettua 
kuntoon. Oppilaiden turval-
lisuudesta tässä on kyse!

Hannu Laaja,
kaupungin-
valtuutettu

 ! Yleisöltä

Potkukelkkavarkaalle
Hei sinä, joka veit potkukel-
kan Häijään Lampistentien 
roskiksen läheltä yksityis-
alueelta 11.-12.2. Viitsisitkö 
palauttaa sen samaan paik-

kaan, jotta lapset pääsevät 
koulutaksille.

Nimin. Tunnistamme 
kyllä omamme

Hannu Laaja kirjoittaa tär-
keästä asiasta. Koululais-
kuljetusten turvallisuudes-
ta huolehtiminen on monen 
eri toimijan yhteinen asia. 
Oppilaita kuljettavien au-
tojen merkitseminen asian-
mukaisesti on välttämätön-
tä, vaikka se jonkun mieles-
tä saattaisi tuntua pieneltä-
kin asialta.

Hannu Laaja on syksyn 
mittaan seurannut kiitettä-
västi autojen merkitsemistä 
ja raportoinut minulle. Vä-
hintään yhtä aktiivisesti ja 
hyvässä yhteisymmärrykses-
sä olen keskustellut liiken-
nöitsijöiden kanssa ja lisäksi 
ohjeistanut heitä sähköpos-
teilla asetuksen mukaises-
ta autojen merkitsemises-
tä. Kaupungin viranomai-
silla ei ole mahdollisuuksia 
valvoa joka päivä liikennet-
tä kaduilla ja teillä. Olen kes-
kustellut asiasta myös polii-
siviranomaisen kanssa, mut-
ta heidänkin resurssinsa 
tähän valvontaan ovat rajal-
liset. Valvonta ei lienekään 
tässä oleellisin tekijä; kaikki 
toimijat ovat ymmärtäneet 
merkitsemisen tärkeyden.

Asetuksen mukaan kou-
lukuljetuksen päätyttyä kou-
lukyytikilpi on heti poistet-
tava. Tämä aiheuttaa jossain 
määrin ongelmia liikennöit-
sijöille. Tarraa ei voi käyt-
tää, kun se on kaksi kertaa 

päivässä poistettava ja jo-
ka kerta uudelleen liimatta-
va. Käyttökelpoisin tapa on 
kiinnittää kilpi magneetilla. 
Siinäkin on tullut ongelmia, 
kun autojen keulat ja perät 
ovat nykyään muovia. Mui-
ta ongelmia aiheuttavat ku-
raiset kelit, jää ja tuuli, joka 
sopivasti puhaltaessaan tem-
paisee kilven irti. Liikennöit-
sijät varmaan mielellään ot-
taisivat vastaan toimivia eh-
dotuksia kilpien kiinnittä-
misestä.

Vähättelemättä autojen 
merkitsemisen tärkeyttä 
käymme koulukyytien jär-
jestäjien ja kyytejä hoitavi-
en liikennöitsijöiden kes-
ken jatkuvaa vuoropuhelua 
oppilaskuljetusten turvalli-
suudesta ja yksi keskeisim-
piä asioita on jo pitkään ol-
lut teiden kunto ja niiden 
riittävä hoito. Valitettavas-
ti tässäkin asiassa törmä-
tään resurssien puutteeseen. 
Muita jatkuvan vuoropuhe-
lun teemoja ovat ajonopeu-
det, turvalaitteet ja autojen 
kuormitus. Uutena turvalli-
suutta parantavana tekijänä 
tulee 1.8.2011 voimaan pa-
kollinen alkolukon käyttö 
kaupungin tilausliikentee-
nä järjestämissä koululais-
kuljetuksissa.

Alpo Jokinen
logistiikkapäällikkö

Koulukyyti-
asiasta

Jatkuu sivulla 33.

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Lounas sisältää salaattipöydän, leivän, ruokajuoman 

Äetsä

Lounas arkisin klo 11.00-14.00.

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. 

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista

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 16.2.
Aurajuustobroileri (H+G)
Tonnikalapasta 
Mokkapalat ................ 8,00

Perjantai 18.2.
Pekoninakit (H+G)
Kasvislasagne, Kuningatar 
jäädyke (H+G)  ............. 8,00

Tiistai 22.2.
Itämainen pata (H+G)
Janssonin kiusaus (H+G)
Kerroskiisseli (G) .........8,00

Torstai 17.2.
Hernekeitto (L+G), Kokonais-
ta possun! lettä kermakastik-
keessa (H+G), Pannari, hillo 
ja kermavaahto............ 8,00

Maanantai 21.2.
Aurajuustokeitto, Jauheliha-
taskut (H+G)
Herkkurahka (H+G)  ..... 8,00

Keskiviikko 23.2.
Hunaja-inkivääri kana (H+G), 
tomaattinen kalavuoka (H+G) 
Talon torttua ............... 8,00

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

Nuutilankatu 2, 
38200 Vammala

03-512 3123

Keskiviikko 16.2.
Lihamureke ................7,30
Sienipekonipasta ........7,30
Kalakeitto ...................6,30

Perjantai 18.2.
Llihamakaronilaatikkko ..7,30
Lihakeitto ....................6,30

Tiistai 22.2.
Paistettu lohi ..............7,30
Kotkottajan kanaa ......7,30
Juustokeitto ................6,30
Jälkiruoka: Appelsiiniba-
naanikiisseli

Torstai  17.2.
Broilerleike ..................8,80
Kinkkuananaspitsa .....7,30
Hernekeitto ................6,30
Jälkiruoka: Pannari

Maanantai 21.2.
Makkarastrtogano#  ....7,30
Kasviskeitto ................6,30

Keskiviikko 23.2.
Spagetti bolognese .....7,30
Kinkkukiusaus ............7,30
Sienikeitto ..................6,30

Lounas sisältää salaattibu# etin, ruokajuomat ja leivät
LOUNAS ARK 11-14 
Lounaslistamme löydät myös: 
www.kopteri.net/ruokatori

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Keskiviikko 16.2.
Pinaattikala, muusi/perunat/
mustamakkara, 
raparpeririisipuuro .......7,00

Perjantai 18.2. 
Metsästäjänpihvi, 
perunat, 
jogurttihyytelö ................7,00

Tiistai 22.2.
Lihakeitto, 
pinaattikeitto, 
pappilan hätävara ........7,00

Torstai 17.2.
Hedelmäinen possupata, 
perunat, 
omenapaistos .............7,00

Maanantai 21.2.
Lohiperunavuoka, 
lasagne, 
kiisseli ........................7,00

Keskiviikko 23.2.
Jauhemaksapihvit, nakit,
keitetyt perunat, 
ruispuolukkapuuro ........7,00

Sis. salaattipu# en, ruokajuomat ja kahvin. Lounas ark. klo 
11-13.30

NÄLKÄLÄN
AUTOGRILLI

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

Keskiviikko 16.2.
Uunimakkara ..............7,00

Perjantai 18.2.
Läskisoosi ...................7,00

Tiistai 22.2.
Nakkikastike ...............7,00

Torstai  17.2.
Kalaa talon tapaan .....7,00 

Maanantai 21.2.
Lindströmin pihvit ......7,00

Keskiviikko 23.2.
Silakkapihvit...............7,00

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

LOUNASPUFFET: salaatti-
pöytä, keitto, päivän ruo-
ka, 3 eri pizzaa, lihapullia, 
riisiä, kermaperunoita, 
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 täytteellä 
tai mikä tahansa kebab ja 
lasi juomaa  ................6,50

Arkisin 10.30-17.00
KEITTOLOUNAS; päivän 
keitto, leipää, salaaattipöy-
tä, vesi, kahvi, tee .......6,50

Keskiviikko 16.2.
Tomaattisei .................7,00
Siskonmakkarakeitto ..5,50

Perjantai 18.2.
Läskisoosi ...................7,00
Katkarapukeitto .........5,50

Tiistai 22.2.
Broilerlasagne ............7,00
Kalakeitto ...................5,50

Torstai  17.2.
Chili con carne.............7,00 
Nakkikeitto .................5,50

Maanantai 21.2.
Makkaramakaronipata .. 7,00
Italiankeitto ...............5,50

Keskiviikko 23.2.
Silakkalaatikko ...........7,00
Jauhelihakeitto ...........5,50
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KIITOS
kaikille minua muistaneille!

Teitte juhlastani ikimuistoisen.
Eero

Sydämellinen kiitos 
omaisilleni, ystävilleni muistamisesta 21.1. 

Myös Pohjan Poijaat kiitos.
Saima Lahtinen

 ! Myydään  ! Kiitokset

 ! Kokoukset

Eläkeliiton
Mouhijärven yhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
pidetään ti 1.3.2011 klo 12.00 

Osuuspankkin kokoustiloissa.
Käsitellään sääntöjen 

määräämät ja muut esille tulevat  
asiat. Mukana piirin toiminnanjoh-

taja Leena Kallionsivu.
Hallitus

Heinoon
Metsästysseura ry:n
TALVIKOKOUS

Aarikkarannassa
su 27.2.2011 klo 15.00.

Käsitellään sääntömääräiset 
asiat + valitaan jahtipäällik-

kö. Periaatepäätös 
lahtivajan sijainnista 

Johtokunta

Sävin Pyrkijä ry:n
sääntömääräinen 
VUOSIKOKOUS 

25.2.2011 klo 19, 
Sääluodontie 74

Tervetuloa! Hallitus.

Lavian seudun Maanpuolustusnaiset ry:n,
Lavian seudun Reserviupseerikerho ry:n ja

Lavian seudun Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUKSET pidetään ke 23.2.2011 
klo 19.00 Lavian metsästysseuran majalla. Hallitukset 
kokoontuvat em. paikassa klo 18.00. 

Hallitukset.

RAKENNUSLIITTO 
OS. 188 Sastamala 

SYYSKOKOUS
ma 21.2. klo 18.00
Kahvila Lempiruoka 
Sillankorvenkatu 5.

Esillä sääntöjen määräämät 
asiat, muut esille tulevat asiat. 

Hallitus.

Sastamalan 
Eläkkeensaajat ry
kevätkokous

maalisk. 3 pnä 2011 klo 12.00 
Marttilankatu 35:ssä Seukulla.
Käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.   Johtokunta

Vammalan Eläkeläiset r.y.
sääntömääräinen 

Raivion työväentalo
Raivionkatu 17.

Käsitellään sääntömääräiset ym. 
asiat. Tervetuloa. Johtokunta.

Huoneistokeskus Oy, Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Vähimmäispalkkio 
2.500 ! + alv. 23 % = 3.075 !. Välityspalkkio 4,92 % (4 % + alv. 23 %) velattomasta hinnasta.  
Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0828 !/puhelu + 0,07 !/min ja  
matkapuhelimesta 0,0828 !/puhelu + 0,17 euroa/min (alv 23 %).  

VILLE HEINONEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 0207 80 2576, gsm 050 3715 697
ville.heinonen@huoneistokeskus.fi

Huoneistokeskus Oy
PUISTOKATU 12 | Nordea Pankki, Sastamala, 
puh. 0207 80 2230

SASTAMALA, KESKUSTA, OKT

Aivan ydinkeskustassa tilava ja toimi-
vapohjainen v. 51 rakennettu okt, jos-
sa tilaa 3 kerroksessa 5 h, k, s.os, var, 
työtilaa ym. n. 175/309 m2. Suurelta 
osin isot remontit tehty. Erillinen au-
totalli/varastorak. Tontti 1115 m2. Mh. 
225.000 !. Rajakatu.  7097310

SASTAMALA, OKT

Keskikrs: 1 mh, oh, k, yläk: 2 mh, au-
la, alak: khh, aula, s, var. Tilava ja 
kaunis talo hyvin hoidetulla 955 m2 
tontilla rauhalliselta ja suositulta pai-
kalta. Toimivat tilat 3 tasossa, 110/219 
m2, sekä v. 07 rak. at/katos. Paljon re-
montoitu hyväkuntoinen talo, jossa 
edulliset asumiskust. mm. ilm. lämp. 
pumppu ja 3 kpl takkoja. Mh. 169.000 
!. Karjalankatu.  7052441

SASTAMALA, ÄETSÄ, OKT 

Siisti v. 1986 rak. tiilivuorattu 1-tasoi-
nen okt lähellä Äetsän palveluita. Ti-
lat 4 h, k, khh, s, ph, n. 100 m2. Lisäk-
si lämmin autotalli ja varasto n. 30 
m2. Kaunis oma puutarhatontti 1476 
m2 rajoittuen puistoon. Koulut ja pal-
velut kävelymatkan päässä. Mh. 
122.000 !. Viikarintie.  7075541

SASTAMALA, LOUSAJA, OKT

4 mh, oh, k, s, p, at. Kauniilla 1437 m2 
puutarhatontilla v. 47 rak. tilava oma-
kotitalo. Asuintilat kahdessa tasossa 
(118/180 m2) ja mahdollista rakentaa 
lisähuoneita. Paljon remontoitu mm. 
kosteattilat ja keittiö uusittu. Mh. 
115.000 !. Hintsantie.  7020983

SASTAMALA, KESKUSTA, KT 
5 h, k, p 116 m2
Harvoin tarjolla aivan Vammalan kes-
kustassa Liekoveden rannalla oleva 
näköalah. Tilavat oh/ruokailuh/kirjas-
to, jossa takka. Mahd ostaa autotalli. 
Mh. 125.000 !. Kävelykatu.  749952

SASTAMALA, KESKUSTA, KT 
2 h, kk, s 49 m2
Torin kulmalta keskustassa, kodikas 
ja nätti, saunallinen kaksio 3. kerrok-
sessa, ei hissiä. Erittäin hyväkuntoi-
sesta asunnosta kauniit näkymät Ait-
talahdenpuistoon. Mh. 68.000 !. On-
kiniemenkatu.  7088273

SASTAMALA, NUUPALA 
luhtitalo, 1 h, k 46 m2
Nätti kuntoinen tilava yksiö luhtitalon 
ensimmäisestä krs:sta. Asunnossa 
mm. keittiö ja kph uusittu. Vapaa. Mh. 
40.000 !. Käsityökatu.  7069647

PYYDÄ  
ASIANTUNTIJAMME  
MAKSUTTOMALLE  
ARVIOKÄYNNILLE.  
SOITA JO TÄNÄÄN.
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Sastamala 
Puh.

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Sertifioidut viljan, öljy- ja
nurmikasvien siemenet

ASUINKIINTEISTÖ

Sastamala, Vinkinmäki
Älä enää mieti, että ”rakennanko itse 
vai ostanko valmiin”, –nimittäin nyt 
on tarjolla omaan käyttöön huolella 
ja laadukkaasti rakennettu, (valm. 
2008/7) talo ja iso talousrakennus. 4 
h, k, khh, s, suihku/wc, wc n. 120,5 
m!. Tal. rak. 2 auton katos, lämmin 
varasto n. 18 m! ja puolilämmin liiteri 
n. 18 m!. Tontin p-ala 1483 m!. Hp. 
250.000 ".

KERROSTALOASUNTOJA

Huittinen, Kuninkainen
Myllykuja, 2 h, k, vh, kph/wc n. 57,5 
m!. 2. krs. Kaukolämpö, 
putkiremontti tehty. Heti vapaa! 
Peruskuntoinen – remontoi 
mieleiseksesi. Vh. 56.000 ".

Sastamala, Jaatsi 
Asemakatu, 4 h, k, wc/suihku n. 100 
m!. Persoonallinen pohjaratkaisu. 
Vankka kivitalo, leveät ikkunapenkit. 
Kaukolämpö, uudet ikkunat ja paljon 
muuta. Heti vapaa! Vh. 103.000 ".

TAAS ON TILAA JA 
KAPASITEETTIA 

UUSIEN 
MYYNTIKOHTEIDEN 

HOITAMISEEN!
Kun myynti on kohdallasi 
ajankohtaista, ota yhteyttä 

puh. 0400 332 802
/Jorma Suominen

Kiikoinen   Lavia   Punkalaidun   Sastamala

Palveluseteliyrittäjähaku tehostetun
palveluasumisen tuottamiseen
Sastamalan perusturvakuntayhtymä järjestää ikäihmisten tehos-
tettua palveluasumista myös palvelusetelillä. Tähän liittyen pyy-
dämme palvelun tuottamisesta kiinnostuneita yrityksiä / yrittäjiä 
hakeutumaan palveluntuottajiksemme.
Hakulomake ja palveluseteliopas: www.saspe.fi.
Haku on jatkuva haku ja kaikki palvelun tuottamisen kriteerit 
täyttävät hakijat hyväksytään palvelun tuottajiksi sen jälkeen 
kun toiminnasta/palveluyksiköstä vastaava henkilö on käynyt jär-
jestämässämme koulutustilaisuudessa. Koulutustilaisuuksia jär-
jestetään tarpeen mukaan. Ensimmäinen koulutustilaisuus on 
9.3.2011 klo 14 perusturvakuntayhtymän hallinnon kokoushuo-
neessa, Ojansuunkatu 1 a, 3.krs  Sastamala. Tähän tilaisuuteen 
ilmoittautuminen sähköpostilla marja-leena.parto-koski@saspe.fi 
7.3.2011 mennessä.
Lisätietoja;
koti- ja laitospalveluiden johtaja Marja-Leena Parto-Koski, puh 
03 52102601 tai marja-leena.parto-koski@saspe.fi
palvelupäällikkö Marketta Roinisto, puh 02 76080601 tai 
marketta.roinisto@saspe.fi
palvelupäällikkö Päivi Tryyki, puh 03 5210 2833 tai 
paivi.tryyki@saspe.fi

 ! Sekalaista

 ! Sekalaista

 ! Työtarjouksia

Olen  lomalla
18.–26.2.
Parturi
Anita

Kylli KalsiKylli Kalsi

ajanvaraus

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

HEVOSTALLI-ILTA
Aika: ma 28.2.2011 KLO 18.00-20.30
Paikka: Kokemäki, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus, 
Urheilutie 15
Tiedotuspäivä hevostallien tilavaatimuksista ja hevosten pitoa 
koskevasta muuttuvasta lainsäädännöstä.
Aiheista luennoimassa kaupungineläinlääkäri Heli Haukioja ja 
rakennusarkkitehti Maria Rehula.
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen pe 25.2.2011 mennessä ProAgria Satakuntaan 
puh. 02 6311 600 tai info.satakunta@proagria.fi

Satakunta Hummaa-hanke

Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys
VoiMia ry:n

VUOSIKOKOUS 25.2. KLO 17
Pajamäkikeskuksessa, Tampereentie 18 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa päättämään ja vaikuttamaan!

Korjaus- ja energia-avustukset ovat haettavissa seuraa-
viin tarkoituksiin, hakuaika päättyy 8.4.2011: 
 – öljy- tai sähkölämmityksen korvaamiseen uusiutuvaa  
  energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä.
 – sosiaalisin perustein talousvesijärjestelmän paranta- 
  miseen, pientalojen tarveharkintaisiin korjausavus- 
  tuksiin energiatehokkuuden parantamiseksi ja van- 
  husväestön tai vammaisten asuntojen korjaukseen.
 – kuntoarvion laadintaan, kuntotutkimuksiin ja perus- 
  parannustoimenpiteiden suunnitteluun vähintään  
  kolme asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaa- 
  mista koskevan energiakatselmuksen laadintakus- 
  tannuksiin
 – hissin rakentamiseen ja terveyshaittojen poistami- 
  seen
Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen 
myöntämisestä on tehty päätös. Tarkemmat ohjeet löyty-
vät ARA:n sivuilta. Lisätietoja saa Kiikoisten kunnan 
internet-sivustolta ja maaliskuussa jaettavasta kuntatie-
dotteesta.
Lisätietoja antavat kunnanrakennusmestari Rauno He-
pokorpi puh. 040 488 0207 ja kunnansihteeri Tommi 
Ruokonen puh. 040 488 0203. 
Hakulomakkeita saa Kiikoisten kunnanvirastosta ja niitä 
voi myös tulostaa suoraan ARAn internet-sivuilta 
www.ara.fi. Hakemukset toimitetaan Kiikoisten kunnan-
virastoon, Kiikostentie 316, 38360 Kiikoinen.

VUODEN 2011 KORJAUS- JA 
ENERGIA-AVUSTUKSET

Haussa aitoa 
paikallistuntemusta?

Sitä löytyy kädestäsi

Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv
Kokemäki puh. 040-769 0805, 040-769 0599

katso www.etuovi.com/maatilat

Metsäpalsta Kokemäki Säpilä, pa. n. 4 ha. Kokemäen- 
joen rantaviivaa n. 200 m, myydään tarjousten perusteella. 
Myyjä voi hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Tarjoukset 1.3. 
2011 mennesssä.
Peltotila Kokemäki Peipohja, pa. 3,33 ha, josta salaojitet-
tua peltoa n.2,8 ha. Hp 35 000!/tarjous.

Yksiö Kokemäki Larminkatu pa 33m2, 
1h+kk+mak.alkovi+wc/ph+parveke. Hp 35.000!/tarjous.

Maatila Punkalaidun, pa. n. 40,5 ha, josta peltoa n.27,5 ha, 
kokonaisena tai osissa. Hp 495 000!/tarjous.
Lammastila Kankaanpää, tilateurastamo pa. 34,6 ha. 
Hp 435 000!/tarjous.

[A]

P. (03) 511 4714, 050 566 3120

KERROSTALO-OSAKKEITA
Sastamala Keskusta
2 h+k+sauna 40 m2
Uudenveroinen, hetivapaa huoneis-
to. Sopii myös vanhemmalle väelle - 
ei rappuja. Kaikki palvelut lähellä. La-
sitettu parveke etelään. Hp. 95.000e

Sastamala Lousaja
2 h+k+kph 56 m2
Siistikuntoinen läpitalon oleva huo-
neisto. 3., ylin krs, parveke lounaa-
seen. Omaan käyttöön tai sijoittajal-
le! Hp. 46.500e

Sastamala Varila
3 h+k+kph 69 m2
Siistikuntoinen päätyhuoneisto läpi 
talon. Ylin krs, vain yhden kerroksen 
raput! Parveke etelään, metsään 
päin. Keskustaan n. 2 km. Vhp. 
75.000e

RIVITALO-OSAKE
Sastamala Sileekallio
3 h+k+wc+sauna 80 m2
Hetivapaa huoneisto II-tasossa. Oma 
piha-alue länteen. Yhtiön tontti rajoit-
tuu puistoon. Ulkoilualueet ja ala-aste 
lähellä. Hp. 110.000e

OMAKOTITALOJA
Sastamala Keskusta
104/177 m2
Aivan ydinkeskustassa palvelujen 
vieressä 1,5-kerr. talo, alak. 3 
h+k+wc+saunaos+et, yläk. aula +
1 h + vinttitilaa. Ulkorak. autotalli 
+varastotilaa. Oma tontti 1063 m2. 
Hp. 185.000e

Sastamala Nuupala
150/290 m2
Tiilitalo remonttitaitoiselle, jossa pal-
jon mahdollisuuksia! 6 h+k+sauna-
os.+ph+var. Tilat 3-kerroksessa! 
Oma tontti 1300 m2, keskustaan n. 2 
km. Hp. vain 89.000e

”Alueen 
ajankohtaiset 
asiat yksissä 

kansissa.

Hyvin korjattuja seuran-
taloja palkitaan jälleen

 Lähetä ehdotuksesi kevään kuluessa
Seurantaloasiain neuvot-
telukunta jakaa Hyvän 
korjauksen tunnustuspal-
kinnon vuosittain seu-
rantalolle, jota on korjat-
tu perinteitä kunnioittaen 
hyvän korjaustavan mu-
kaan ja joka on korjauk-
sen tuloksena käyttäjien 
kannalta hyvin toimiva.

Ehdotuksia palkinnon 
saajiksi voivat lähettää 
niin yksityishenkilöt kuin 
erilaiset yhteisötkin. Eh-
dotuksia otetaan vastaan 
31.5.2011 saakka. Tar-
kemmat tiedot menette-

lystä, palkinnon myöntä-
misperusteet sekä tarvit-
tavat lomakkeet löytyvät 
osoitteesta www.kotiseu-
tuliitto.fi > Seurantalot 
> Hyvän korjauksen pal-
kinto.

Seurantaloasiain neu-
vottelukunnan asettama 
palkintoraati arvioi esi-
tykset ja neuvottelukunta 
päättää tunnustuspalkin-
non myöntämisestä syys-
kokouksessaan. Palkinto-
ja jaetaan vuosittain yksi, 
kunniamainintoja voidaan 
jakaa useampia.

Vuonna 2010 Hyvän 
korjauksen palkinnon sai 
Hyrynsalmen Kirkonky-
län Kyläyhdistys Iskun ky-
lätalon säilyttämisestä ja 
perusparannustyöstä.

Seurantaloasiain neu-
vottelukunta on yh-
teistyöelin, jossa ovat 
mukana myös ope-
tusministeriön, ym-
p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n 
ja Museoviraston se-
kä Kuntaliiton edusta-
jat. Neuvottelukunta on 
Suomen Kotiseutuliiton 
hallituksen asettama.

www.alueviesti.! 
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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 16.2.Keskiviikko 16.2.
Kai

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 Tätä Suomi 
tanssii. 14.05 Tänään keskiviikkona. 14.30 
Totta vai tarua -kilpailu. Soita numeroon 
0700-94433. 15.05 Iltapäivän iskelmä-
karuselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: 17.30-17.35 
Lääketieteen uutisia. Alue- ja paikallisuuti-
set 19.30, 21.30 ja 23.30. Muistojen sävelet 
20.00 ja 2.00. Musamylly soi läpi yön.

Torstai 17.2.Torstai 17.2.
Väinö, Karita, Rita, Väinämö

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santonen 
pakinoi. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 Mantan 
aamupala. 9.05 Aamupäivän biisipaketti. 
11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-
11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 Keski-
päivän sävelet. 13.05 Levylämpimäisiä. 
14.05 Tänään torstaina. 15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 
17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. Musamylly 
soi läpi yön.

Perjantai 18.2.Perjantai 18.2.
Kaino

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 
Turpakäräjät. Numero studioon 0700-
94433. Lähetykseen soittaneiden kesken 
arvotaan palkinto. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05-11.00 Aa-
mupäivän 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 paikallisuu-
tiset. 17.00 Muistojen sävelet. Studiossa 
Teuski. Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 
ja 23.30. Musamylly soi läpi yön.

Lauantai 19.2Lauantai 19.2
Eija

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 Sastamalan verkostolukion 
rehtori Anni Virnes. 11.05 Viikon varrelta. 
12.05 Mantan lauantai. Viisupuntarissa 
viisufani Ida Leino ja Suomen Euroviisu-
! naalin jälkipyykki. 13.05 Lauantailevyt. 
15.00 Lääketieteen uutisten viikkokooste. 
16.00 Levylämpimäisiä. 16.30 Ennakko-
tunnelmat lentopallo-ottelusta Isku-Volley 
- VaLePa. 16.55 Suora selostus lentopallon 
Mestaruusliigan ottelusta Isku-Volley - 
VaLePa. 19.05 Listasuosikit. 20.05 Radio 
Top 20. 21.05 Muistojen sävelet. 22.05 
Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 20.2.Sunnuntai 20.2.
Heli, Heljä, Helinä, Hely

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

Maanantai 21.2.Maanantai 21.2.
Keijo

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

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

Tiistai 22.2.Tiistai 22.2.
Tuulikki, Tuuli, Hilda, Tuulia

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 23.2.Keskiviikko 23.2.
Aslak

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

Palkinnon lahjoittaa: 

3 LIPPUA SASTAMALAN
JÄÄRAVEIHIN

Mantan lauantai
Aamukahvilla Sastamalan 
verkostolukion rehtori Anni Virnes
Mantan lauantaissa 19. hel-
mikuuta kello 10.05 aamu-
kahvivieraana on Sastama-
lan verkostolukion rehtori 
Anni Virnes. Savolaissyntyi-
sellä Virneksellä on pitkä ko-
kemus ammatillisen koulu-
tuksen ja lukiokoulutuksen 
yhteistyön kehittämisestä 
sekä etä- ja verkko-opetuk-

sesta. Vapaa-ajallaan Anni 
Virnes nauttii muun muas-
sa puutarhanhoidosta, mök-
keilystä ja matkustamisesta. 
Virneksen perheeseen kuu-
luvat mies ja 9-vuotias Ee-
meli-poika. Tuttuun tapaan 
aamukahvivieraan kanssa 
kuunnellaan hänen valitse-
maansa musiikkia.

Kello 12.05 Viisupunta-
rissa kuullaan Mantan lau-
antain viisuasiantuntijan, 
viisufani Ida Leinon arvi-
ot Suomen Euroviisufinaa-
lista.

Mantan lauantain koti-
sivuilla osoitteessa www.
mantanlauantai.com voi 
esittää etukäteen kysy-

myksiä aamukahvivie-
raalle. Lähetyksen aika-
na viestit studioon kul-
kevat kotisivujen shout-
boksilla.

Mantan lauantai - Vii-
kon paras päivä ja Samuli 
Kinnari 19.2. kello 8.40 al-
kaen. Katso Radio Mantan 
ohjelmatiedot.

Vammalan Seudun Ravi
Viime viikon arvonnassa onni suosi Penttiä Marttilankadulta.

Hanne-Reetta Ojala, 
Nagoya, Japani

Maikona
Viime viikonloppuna me-
nin isäntäperheeni äidin 
ja isän kanssa Kyotoon 
moikkaamaan hostveljeä-
ni Hayatoa. Olin ennen 
matkaa kuullut äidiltä, 
että aiomme laittaa kyo-
tossa kimonot ylle, mutta 
kukaan ei osannut arva-
ta, että äiti olikin suunni-
tellut hieman enemmän. 
Paikalla äiti kertoi, että 
meille laitetaan kimonon 
lisäksi naama valkoiseksi 
eli loppujen lopuksi olim-
me molemmat maikoja. 

Maikon meikkiin kuu-
luu valkoinen naama, 
tummanpunaiset huu-
let, mustalla ja punaisella 
värjätyt kulmat ja melko 
vahva musta- punainen 
silmämeikki. Ammatti-
laisen käsissä meikin ja 
hiuksien laitto ei kestä-
nyt puolta tuntia pidem-
pään, mutta sitten pi-
ti vielä valita itselleen ki-
mono. Kimonoita oli kyllä 
mistä valita. Olin kuiten-
kin päättänyt jo, että halu-
an joko punertavan, mus-
tan tai violetin kimonon.  
Mustaoli mielestäni liian 
synkkä, vaikka mustasta 
väristä pidänkin. Violet-
ti taas ei mielestäni sopi-
nut minulle yhtään, joten 
päädyin valitsemaan pu-
naisista kimonoista yh-
den. Aluksi oli hieman 
vaikea valita kahden ki-

monon välillä. Toinen oli 
tumman punainen, kuk-
kakuvioinen kimono, 
mutta kun sitä hieman ai-
kaa katseli, niin alkoi tul-
la jotenkin sarjakuva mie-
leen. Päädyin lopulta va-
litsemaan kimonon, joka 
oli hieman antiikkisem-
man värinen. Kimonon 
väreinä oli punertavia sä-
vyjä, mustaa, kultaista ja 
valkoista. Kimonoon piti 
myos valita vyö. Vyön va-
litsemisessa ei tosin ku-
lunut kuin pari sekuntia, 
sillä vaihtoehtoina oli jo-
ko musta- kultainen vyö 
tai vihreä- valkoinen. Va-
litsin musta- kultaisen.

Studiossa otettiin kuvat ja 
sitten lähdettiin ulos kä-
velemään ja katselemaan 
paikkoja. Perheen isä ja 
Hayato olivat kyllä aivan 
shokissa, kun huomasivat 
ettemme pukeneetkaan 
vain kimonoja ylle.

Kaupungilla kävellessä 
tuntui siltä, etta olisi joku 
julkkis. Kameroita oli jo-
ka nurkassa ja monet ih-
miset tulivat pyytämään 
yhteiskuvaa. Mukava ko-
kemus se oli, mutta kai-
kista rasittavin osio oli 
vielä edessä, sillä takaisin 
palattua piti poistaa kaik-
ki se meikki pois kasvoil-
ta ja siinä vierähti nopeas-
ti yli tunti.

Kyotossa käytiin kara-
okessa, shoppailemassa ja 
pelaamassa pelejä pelihal-
lissa. Kävimme myos pi-
kaisesti Osakassa, joka on 
aivan eri maailmasta kuin 
Nagoya ja Kyoto. En mei-
nannut pystyä pitämään 
näppejäni erossa kaikista 
niistä ihanista kengistä ja 
vaatteista, mutta koska ai-
kaa ei ollut paljon, niin ei 
auttanut kuin kävellä ohi. 

Nyt olen taas palannut 
Nagoyaan ja noin vii-
kon päästä edessäni on-
kin perheen vaihto. Pak-
ko myöntää, että kyl-
lä hieman harmittaa, sil-
lä pidän tästä perheesta 
todella paljon. Voisin jo-
pa asua tässä perheessä 
koko loppuvuoden, mut-
ta se ei onnistu. Nyt pitää 
siis sopeutua uuteen per-
heeseen. Heistä kerron 
sitten seuraavassa kolum-
nissani.

Minä maikona.

Eduskuntavaaliehdokas!
Äänestäjäsi ovat täällä!
Tavoita heidät kaikki kerralla.

Kysy tarjous edullisesta vaalimainontapaketista 
Alueviestissä ja Radio Mantassa

puh. 010 229 0400 tai
ilmoitukset@alueviesti.fi

SäkyläSäkylä

PunkalaidunPunkalaidun
HuittinenHuittinen

SastamalaSastamala
KokemäkiKokemäki

KiikoinenKiikoinen

LaviaLavia

KöyliöKöyliö

VammalaVammala

SuodenniemiSuodenniemi

MouhijärviMouhijärvi

ÄetsäÄetsä

VampulaVampula

Pentti Tiuttu johtaa 
Huittisten Sotilaspoikia

 Paavo Punkari

Satakunnan Sotilaspoikien 
Perinnekillan Huittisten 
osaston vuosikokous pidet-
tiin Huittisten Osuuspan-
killa. Kokouksen alussa vie-
tettiin hiljainen hetki viime 
vuonna edesmenneitten so-
tilaspoikien Ano Heikkilän, 
Eino Kortekurun ja Reijo Ta-
lan muistolle. 

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Pentti Tiut-
tu ja sihteeriksi Paavo Pun-
kari. Pöytäkirjan tarkastaji-
na toimivat Antti Maunula 

ja Paavo Nurminen. Sihtee-
ri esitti edellisen vuoden toi-
mintakertomuksen, joka hy-
väksyttiin. Viime kesän Sak-
san matkan erinomainen 
opas Aila Radden oli lähet-
tänyt tervehdyksen matkaan 
osallistuneille. Kortin käänsi 
suomeksi ja esitti Simo Kes-
ki-Vakkuri. 

Taloudenhoitaja Aimo 
Pitkänen esitteli tilinpäätök-
sen, joka hyväksyttiin kiitok-
sella. Kannattajajäsenmak-
suksi hyväksyttiin edelleen 
kahdeksan euroa ja yhdis-
tyksien jäsenmaksuksi hy-

väksyttiin 50 euroa. Koko-
uksessa vahvistettiin talous-
arvio ja toimintasuunnitel-
ma kuluvalle vuodelle. 

Sotilaspoikien Huittis-
ten osaston puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen 
Pentti Tiuttu, varapuheen-
johtajaksi Aarre Helminen 
sekä muiksi jäseniksi Ant-
ti Nieminen, Arvo Setä-
nen ja Aimo Pitkänen. Vii-
meksi mainittu toimii myös 
osaston taloudenhoitajana. 
Sihteerinä toimii edelleen 
Paavo Punkari, joka kuu-
luu myös hallitukseen. Kil-

taneuvostoon valittiin edel-
leen Pentti Tiuttu, Aarre 
Helminen ja Antti Niemi-
nen sekä varalle Aimo Pit-
känen, Paavo Nurminen ja 
Paavo Punkari. 

Kokouksessa keskustel-
tiin myös ensi kesän ret-
kestä, joka suuntautuu Itä-
Viroon. Antti Nieminen toi 
terveiset Porista Perinne-
killan kokouksesta. Killan 
kesämatkaksi on alustavas-
ti sovittu matka Ahvenan-
maalle. Hengellistä päivää 
vietetään 24. heinäkuuta 
Punkalaitumella. 

Turpakäräjien palkintona perjantaina 18.2.



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Kaupanvahvistajat

Autotarvikkeita

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

www.sydankaluste.fi

Asianajajat Kiinteistönvälitystä

Autokatsastus

Huonekaluliikkeet

Puh. 03-511 2288

Eläintenhoitopalvelut

HUITTISTEN 
SÄÄSTÖPANKKI
Toivo Alarautalahti
puh. 010 841 5704
Anita Mäki
puh. 010 841 5706
Marketta Vehviläinen
puh. 010 841 5796
Hannu Vähähyyppä
010 841 5701
Pirjo Äijälä
010 841 5781
SUODENNIEMEN
SÄÄSTÖPANKKI
Kari Kaijo
03-517 132
KIIKOISTEN
SÄÄSTÖPANKKI
Sami Iltanen
02-553 1083

SÄÄSTÖPANKIN
KAUPANVAHVISTAJAT

Keittiökalusteet

Isännöintipalvelut

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

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

Pitopalvelut

Kokous- ja juhlapalvelut

Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

Puutavaraliikkeitä

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

HUITTISTEN LÄÄKÄRIPALVELU
Karpintie 14, 32700 Huittinen 
puh. (02) 566 404
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

Jalkahoidot
Hoitola Maminelli

Rauni Kaukonen
Risto Rytin katu 30, 

Huittinen
044 590 7100

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

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

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri

Suomen
Lääkäriliiton

jäsen

KARI 
ELLIMÄKI
LL, yleislääketieteen 
erikoislääkäri

Liekolankatu 15 (Medistiina)
Ajanvaraus ark. 

0400 937 450 

Suomen 
Lääkäriliiton 

jäsen

www.vehmaantila.fi
Puh. 03-5112775

Valitse juhlapaikaksesi
Vehmaan Tila

Konttorikalusteet

Kuljetuspalvelut

Parturikampaamot

Parturi-kampaamo

SAXXET
Marttilankatu 8,Tohtorinmäki,
Vammala. Ilman ajanvarausta.

Av. ma-pe 9-17

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Luonnonvoima

Oppilashieronnat viikonloppuisin edullisesti.

Marttilankatu 4, Sastamala

www.tervahovi.com

– n. 30 hengen saunakabinetti kylpytynnyrillä
– karaokelaitteet + videotykki käytössä
– ruoka tilauksesta
Vammalan keskustaan 1,5 km
Puh. 0400-638935

TervahoviTervahoviTervahovi
KOKOUKSET - JUHLAT - ILLANVIETOT

Puh. 03-5130100, 0500-832740, 050 303 0827
Koivulantie 78, 38250 Sastamala, Roismal

PUUTAVARAMYYNNISSÄ

T:mi SAMI KOIVUT:mi SAMI KOIVU

PERINNEHOITO 
Myllymaa

Tiina & Asko
044-291 6597

YKSITYISLÄÄKÄRI
JARMO TUOMISTO

LÄÄKET. LIS., YLEISLÄÄKÄRI
Suomen Lääkäriliiton jäsen

HUITTISTEN LÄÄKÄRIPALVELU Oy
Karpintie 14, Huittinen. Ajanvaraus  (02) 566 404 ark. klo 8.30 –>

Sastamala

Ajanvaraus 1. Ajanvarauskeskus 030 6000
      ark. klo 7.30-20.00, la-su klo 9.00-18.00  2.

Puistokatu 15, Sastamala

Ella 
Tuori

Eläinfysioterapeutti

Huittinen
050 557 3450
tuorinratsutila@dnainternet.net

Avoinna myös sunnuntaisin

Kukkakaupat

Sastamala
GSM 040 555 5157 

  www.vuokrateltat.com

Suunnitteletko juhlia? 
Telttavuokraus
JUHA KETOLA
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Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv
Kokemäki puh. 040-769 0805, 040-769 0599

MAASEUDUN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ
Maatilojen ja kiinteistöjen arviokirjat alk. 100!, 
maatilojen välityspalkkio alk. 2,5%, pelkät pelto- 
ja metsätilat alk. 1,5%, asunto-osakkeet alk. 2%. 
Hintoihin lisätään alv 23%.
katso www.etuovi.com/maatilat



ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO
Silmälääkäripalvelut Työtarjouksia

Työtarjouksia

Työtarjouksia

T YRVÄÄN PUTKI
Sastamala - Huittinen - Punkalaidun

045 7840 4869
LVI-huolto ja asennus 25 vuoden kokemuksella.

V

SOITA JA KYSY! Muista kotitalousvähennys!

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 suljettu
www.specsavers.fi

SPECSAVERS SASTAMALA:

Siivous- ja kotipalvelut

Antero Satola
0400 626 693
Antero Satola
0400 626 693

PARKETTI- JA 
PUULATTIOIDEN 

HIONTA, LAKKAUS 
JA KORJAUS

YM. PARKETTITYÖT.

JAS Remontointi

  (Huom! Kotitalousvähennys)

Jouni Saukola
Puh. 040-5416979

jounisaukola@gmail.com

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

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

Alueviestin

ilmoitusmyynti

010 229 0400

Ruosteenestoa

AUVATSAN PUTKITYÖ OYKAUVATSAN PUTKITYÖ OYK
Lehtomäentie 3, KAUVATSA

KAIKKI LVI-ALAN PALVELUT
Puh. 045 113 0692

Rakennus- ja Korjauspalvelu T:mi Pentti Lehtisalo

050-331 9093050-331 9093 www.yrp-ahlroth.fi
MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

SERTIFIKAATTI

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
0400 332 805

ARKKITEHTUURITOIMISTO PASI SUUTARI
TORKINKATU 13, 32700 HUITTINEN

www.PESUNOPSA.fi

PESU-NOPSAPESU-NOPSA
Trakinkatu 6, 

SASTAMALA, HOPPU
puh. (03)511 2766
MA-PE 9-17, LA 9-13

Mustavalko:

0,39 e/
pmm

Neliväri:

0,49 e/
pmm

(Alv 0%)

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

Mökkitalkkari 
Pekka Alin
Huittinen 

P. 0400-742 345

Rakennuspalvelut

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

Palveluhakemistossa 
ilmoitat edullisesti!

Vielä Pyhäjärviseudun 
SOTE-yhteistyöstä

Köyliön kunnanvaltuusto te-
ki eilen odotetun ja toivotun 
päätöksen: vuoden 2013 alus-
sa Köyliö perustaa  SOTE-alu-
een yhdessä  Säkylän ja Huit-
tisten kaupungin kanssa niin, 
että Huittinen liittyy Säkylän 
ja Köyliön nykyiseen tervey-
denhuollon kuntayhtymään. 
Säkylän valtuusto päätti asias-
ta 2 viikkoa sitten.

Vielä kesällä 2009 Eura-
Huittinen-Köyliö-Säkylä –
neuvotteluissa sovittiin yk-
simielisesti neljän kunnan 
SOTE-alueen valmistelus-
ta. Sen jälkeen on tapahtunut 
paljon. Taannoin saimme lu-
kea lehdistä Euran tarjoamas-
ta kompromissiratkaisusta. 
Tarjousta ei kuitenkaan teh-
nyt Euran valtuusto päätök-
sellään, vaan yksittäiset val-
tuutetut. Lehdistä luetut esi-
tykset eivät voi olla päätök-
senteon pohjana.

Euralla on edelleen voi-
massa oleva valtuustopäätös 
neuvotella Rauman ja Kes-
ki-Satakunnan suuntaan.  Ei-

len TV2:n alueuutisissa ker-
rottiin Euraa sitovan myös 
kuntaliitossopimukseen Kiu-
kaisten kanssa kirjattu lupa-
us SOTE-alueen perustami-
sesta Keski-Satakunnan kans-
sa. Tässä valossa Euran tarjous 
lehtien palstoilla pari viikkoa 
sitten yhteisen SOTE-alu-
een perustamisesta Säkylä ja 
Köyliön kanssa ja hallinnonti 
3/3/3 on erikoinen.  Nyt teh-
tyjen päätösten jälkeen  työ-
rauha palaa ja voimme aloit-
taa yksityiskohtaiset neuvotte-
lut Huittisten kanssa.

Seudun elinkeinoelämän 
vetoomus on kuultu. Se ote-
taan seudullisen yhteistyön 
suunnannäyttäjänä.  Seutu-
kunnan yhtenäisyyden säilyt-
täminen on mahdollista  teh-
tyjen päätösten jälkeenkin. 

Pyhäjärviseutu on yhtenäi-
nen toiminta-alue laajemmin-
kin kuin terveydenhuollossa.  
Syksyllä 2010 allekirjoitettiin 
ympäristöterveydenhuollon 
sopimus, jossa Huittinen on 
mukana. Säkylälle on tärkeää 

Pyhäjärviseudun yhteistyön 
vahvistamisen ohessa laajen-
taa yhteistyötä myös uusiin 
suuntiin. Ihmisten liikkuvuus 
on lisääntynyt mm työn pe-
rässä. Takaamalla kuntalaisil-
le hyvät terveyspalvelut, voi-
daan houkutella uusia asuk-
kaita seudulle. 

Euraa ei  suljeta ulkopuo-
lelle  näillä päätöksillä, mut-
ta Eura joutuu miettimään 
jatkoneuvotteluissa sopimus-
taan Kiukaisten kanssa.  Eu-
ra täydentäisi aluetta ja neljän 
kunnan yhteistyössä korostui-
si myös maakunnallinen yksi-
tuumaisuus.

 Luvalahden ja Kauttuan 
välillä ei ole edelleenkään ra-
ja-aitaa, vaan kulkeminen on 
esteetöntä – ystävyyttä ilman 
rajoja.

 
Seija Muurinen

Terveydenhoitaja,
Säkylän kunnanvaltuutet-

tu ja kunnanhallituksen jäsen
Kansanedustajaehdokas 

(kok)

Palauttaisitko lumikolan?
Toimituksessa poikke-
si Sastamalan keskustas-
sa asuva iäkäs rouva, jon-
ka pihamaalta oli noin 
kuukausi sitten varastettu 
musta Fiskars -merkkinen 
lumikola. 

Rouva oli kovin harmis-
saan asiasta, sillä varkau-
den vuoksi hän joutui teke-

mään lumityöt useaan ot-
teeseen lumilapiolla ja työ 
oli hänen ikäiselleen var-
sin raskasta. Hän olisi toki 
välittömästi varkauden jäl-
keen ostanut uuden lumi-
kolan, mutta sellaisiapa ei 
kaupoista löytynyt. Onnek-
si rouvan ystävä Varsinais-
Suomesta löysi vielä kolan 

jostakin ja toi sen hänelle 
Sastamalaan.

Sastamalalainen rouva ha-
luaa kuitenkin sanoa varkaal-
le, että jos tämä on jo lumi-
työnsä tehnyt, niin palauttaisi 
lumikolan samaan paikkaan. 
Se kun oli niin hyvin toimi-
va kola ja tarpeellinen väline 
näin lumisena talvena.

Veteraanityön toiminta-avustuksista 
Sastamalassa

Keikyän Sotaveteraanien 
Naisjaosto haki 400 euron 
toiminta-avustusta vuo-
delle 2010. Hakemus osoi-
tettiin Sastamalan kaupun-
gin Sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle ko. lautakunnan 
kehotuksesta. Lautakunnan 
päätöksessä ei avustusta yh-
distyksellemme myönnet-
ty. Päätökseen tyytymättö-
mänä vaadimme päätöksen 
oikaisua hakemuksem-
me osalta sekä avustuksen 
myöntämistä yhdistyksel-
lemme. Lautakunnan uusi 
päätös (lainaus): ”Sosiaali- 
ja terveyslautakunta hylkää 
oikaisuvaatimuksen perus-
teettomana.” Hylkäysperus-
teena mainitaan (lainaus): 
”Koska Keikyän Sotavete-
raanit ry:n Naisjaosto ei ole 
rekisteröity yhdistys, ei se 
täytä myöntämisperustei-
ta.” Mainittakoon, että yh-
distyksemme sai Sastama-
lan kaupungilta v. 2009 toi-
minta-avustusta 200 euroa 
(lainaus) ”siitä syystä, että 
avustushakemusten käsit-
telyn yhteydessä ei ole huo-
mattu sitä, että Keikyän So-
taveteraanit ry:n Naisjaosto 
ei ole rekisteröity yhdistys.” 
Avustuksen myöntämispe-
rusteena oleva rekisteröin-
tivaatimus ei ollut tiedos-

samme, kun haimme vuo-
den 2010 toiminta-avus-
tusta.

Keikyän Sotaveteraanien 
Naisjaosto on erillinen, it-
senäinen yhdistys, jolla on 
omat säännöt, oma johto-
kunta ja muu hallinto sekä 
oma talous, tilinpito ja ti-
linpäätös. Se ei ole Keikyän 
Sotaveteraanit ry:n alaosas-
to vaan sille rinnakkainen ja 
sitä tukeva yhdistys. Yhdis-
tyksemme kuuluu Suomen 
Sotaveteraaniliiton Naisjär-
jestöön Satakunnan Sotave-
teraanipiirin Naistoimikun-
nan kautta. Vastaavanlaisia 
naisjaostoja on Satakunnan 
Sotaveteraanipiirin alueel-
la yhteensä 13. Tällä tavoin 
itsenäinen Keikyän Sotave-
teraanien Naisjaosto on osa 
valtakunnallista naisjärjestö-
jen organisaatiota.

Yhdistyksemme noin sa-
dasta jäsenestä suunnilleen 
puolet on sotaveteraanien 
puolisoita, leskiä ja lottia, ts. 
itse henkilökohtaisesti sota-
ajan kokeneita. Nuoremmat 
jäsenet ovat veteraanien tu-
kityöstä muuten kiinnostu-
neita ja pääasiassa heidän 
varassaan tapahtuu käytän-
nön työ ja toiminta. Yhdis-
tyksemme toiminnan tarkoi-
tuksena on ”tukea Keikyän 

Sotaveteraanit ry:n työtä ja 
suorittaa huoltotyötä oman 
paikkakunnan sotaveteraa-
nien ja näiden perheiden 
keskuudessa” (säännöt 1 §). 
Vilkas ja monipuolinen toi-
mintamme on mitä suurim-
massa määrin sotaveteraani-
en ja heidän omaistensa tu-
ki- ja avustustyötä sekä omi-
en ikääntyvien jäsentemme 
sosiaalista huoltotyötä. Tästä 
voidaan yhtenä esimerkkinä 
mainita mm. 30 – 40 vuosit-
tain tehtävää kotikäyntiä jä-
senten merkkipäivinä.

On hämmästyttävää, että 
Sastamalan kaupunki ei voi 
tukea rekisteröitymätöntä 
yhdistystä, joka tekee vapaa-
ehtoista talkootyötä sotavete-
raanien ja heidän omaisten-
sa hyväksi. Se, että yhdistys 
on rekisteröity, ei sinällään 
takaa monipuolista laadu-
kasta toimintaa. Kyllä avus-
tuksen myöntämisen yhte-
nä tärkeimpänä perustee-
na pitää olla se, mitä yhdis-
tys tekee, eikä veteraanityö 
missään tapauksessa saa ol-
la huonommassa asemas-
sa kuin muu avustustyö tai 
ns. yleishyödyllinen toimin-
ta. Toimintakertomus, toi-
mintasuunnitelma ja tilipää-
töstiedot antavat yhdistyksen 
toiminnasta kuvan, jonka pe-

rusteella kaupungin toimielin 
voi toiminta-avustusta myön-
tää. Sanomattakin pitäisi olla 
selvää, että nämä kunniakan-
salaiset, sotiemme veteraanit, 
ansaitsevat ja tarvitsevat kai-
ken mahdollisen tuen, jotta 
heidän elämänehtoonsa oli-
si sekä henkisesti että fyysi-
sesti turvattu ja onnellinen. 
Heidän ansiostaan saam-
me elää vapaassa itsenäises-
sä Suomessa ja he sodan jäl-
keen myös rakensivat perus-
tan nykyiselle hyvinvointiyh-
teiskunnallemme. 

Sastamalan kaupungin So-
siaali- ja terveyslautakunnan 
päätöstä (§ 127  08.12.2010) 
on tulkittavissa niin, että kau-
pungin mikään toimielin ei 
voi myöntää toiminta-avus-
tusta yhdistyksemme kaltai-
selle vapaaehtoista sotavete-
raanien ja heidän omaistensa 
tuki- ja avustustyötä tekeväl-
le yhdistykselle, koska yhdis-
tys ei ole rekisteröity. Jos näin 
todellakin on, niin avustus-
ten jako-ohjeissa on tarkis-
tamisen paikka. Äetsän kun-
ta hoiti aikanaan tämän asian 
paremmin.

Terttu Hannula
Keikyän Sotaveteraanit 

ry:n Naisjaoston 
puheenjohtaja

Ilmaise mielipiteesi Alueviestissä, lähetä postia
toimitus@alueviesti.fi  tai PL 101, 38201 Sastamala

 ! Yleisöltä
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05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 MOT: Voidellut
 koulukuvat
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Sund
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Aamusydämellä
13.35 Ensyklopedia
13.45 A-talk
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.50 Eläinten elämää
 maalla ja merellä
16.00 - 16.50 Avara luonto:
 Kiina
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 Ensyklopedia
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: 
 Alamaailma (K15)
23.50 - 04.00 Uutisikkuna

05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
08.16 Vekarat!
08.39 Galaxi
08.40 Late lammas
08.50 Oddasat
09.05 Uudenmaan uutiset
09.15Paikallisuutiset
10.25 Ruohonjuuritasolla
10.30 Ruohonjuuritasolla
10.40 Alppihiihdon MM: 
 Miesten suurpujottelu
12.25 Kyllä isä osaa
12.55 Satunnaiset sankarit
13.25 Luontokuvaaja vaarassa
13.45 Jumppa : Corecircuit
14.15 Alppihiihdon MM: 
 Miesten suurpujottelu
15.40 Lentävät lääkärit
16.30 Paavo ja Raili
17.00 Harri ja dinot
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Alppihiihdon MM: 
 Miesten suurpujottelu
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Pressiklubi
20.00 Sydänääniä
20.30 Niklaksen keittiössä
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki (K13)
22.50 Raja - the Border (K15)
23.35 True Blood (K15)
00.25 Poliisi-TV
00.50 Tellus-tietovisa

05.20 Aamusää
05.55 Studio55
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Voittovisa
11.00 Ostoskanava
11.05 Emmerdale
11.35 Emmerdale
12.05 Ostoskanava
13.05 Suurin pudottaja
14.00 Mitä tänään syötäisiin?
14.05 Bill Engvall Show
14.30 Jamie Oliverin keittiössä
15.35 Idols
16.35 Voittovisa
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 Korkojen kera
21.00 Kallista kipua
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Kuukauden parhaat
  sekunnit
22.40 Wicker Man (K15)
00.40 Life
01.35 Televisa
02.30 - 06.00 Se Oikea

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: Je!  ja 
 ihmeelliset eläimet
08.30 Kämppäkaverit
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
09.30 Vauvan tarina
10.00 Muodin ABC
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
14.35 Mitä ruokamme sisältää?
15.05 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 Maria!
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Face/O!  - 
 kahdet kasvot (K15)
23.45 Nelosen uutiset
23.55 Nelosen sää
00.00 Havaiji 5-0 (K13)
00.55 Elokuva: Nuori naimaton
 nainen 2 (K15)
02.50 Ostosruutu

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tohtori Kiminkinen
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Tapiola
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Attenborough: 
 Kasvien maailma
13.50 Mikä liikuttaa?
14.00 MOT
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.50 Ensyklopedia
16.00 Avara luonto: Pohjanmeri
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 Historiaa: Amerikka-
 lainen Saksa
19.45 Nyt ja nyt
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
22.50 Tv-uutiset
22.55 Strada
23.25 Exxon Valdez -
 tankkilaiva

06.50 Pikku Kakkonen
08.01 Muumilaakson tarinoita
08.26 Galaxi
08.27 Poinzi
08.40 Lulu ja lehmä
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 - 11.40 Voiko luontoa
 korjata?
11.45 Alppihiihdon MM: 
 Joukkuekilpailu
14.05 Satuhäät
14.55 Ajankohtainen kakkonen
15.30 Näin Norjassa
15.43 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Alppihiihdon MM: 
 Joukkuekilpailu
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 Elämäni eläimet: 
 Eläinsairaalassa
21.00 Pirunpelto
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
22.50 Dokumenttiprojekti:
 Heimon salaisuudet
00.30 Ensiapuosasto (K13)
01.15 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 Voittovisa
11.10 Emmerdale
11.40 - 12.10 Emmerdale
12.05 Ostoskanava
13.10 Perhesiteet
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Kurjat kuppilat USA
15.35 Pientä pintaremonttia
16.35 Voittovisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Teknari
23.05 Fringe - rajamailla
00.50 Kovan onnen kundi
01.20 Voittovisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: Je!  
 ja ihmeelliset eläimet
08.30 Kämppäkaverit
09.00 Mitä ruokamme sisältää?
09.30 Vauvan tarina
10.00 Muodin ABC
10.30 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Mitä ruokamme sisältää?
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 Matkaoppaat
19.30 Arvostele mun illallinen
20.00 Trinny & Susannah
 Amerikassa
20.57 Keno
21.00 Havaiji 5-0 (K13)
22.00 Maria!
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Asema 62 (K15)
00.45 NCIS Rikostutkijat (K13)

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 Subvisa
10.10 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Hulvattomat tv-hetket
15.00 Subvisa
15.30 Kaiken maailman
 keksijät
16.30 Marienhof

17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Matalalentoa
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Simpsonit
20.30 Simpsonit
21.00 Lainvalvojat

21.30 Duudsonit 
 Amerikassa (K13)
22.00 C.S.I. Miami
23.00 Num3rot
00.00 Top Chef Suomi
01.00 Kyttäkamera
02.00 Life on Mars
03.00 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 - 10.10 Subvisa
09.50 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Julkkisbongaus 
 Hollywoodissa
15.00 Subvisa
15.30 Kaiken maailman
 keksijät

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmenviemää
19.00 Matalalentoa
19.30 Miehen 
 puolikkaat
20.00 American Idol

21.00 Top Chef Suomi
22.00 Skins - liekeissä
23.00 Heroes
00.00 Lainvalvojat
00.30 Chuck
01.20 Riivatut talot
02.20 - 06.00 SubChat

04.00 Teematieto
15.35 TV-arkiston maasta
 muuttajat 1/2
16.40 Jackie Paris - Suuri 

 tuntematon ääni
18.20 Merten silkkitie
19.15 Suojele minua!
20.05 Historia: Maailmansodan
 kurimuksessa (K13)
21.05 Kansankodin
 kuokkavieraat

22.00 Kino: So" en valinta (K15) 00.25 Kosketuksessa: 
 PMMP
01.24 Näin se tehtiin: 
 Kovemmat 
 kädet
01.55 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
09.00 Opettaja.tv
10.29 Go Yoyo Go
10.40 Teematieto

14.00 - 15.23 Ohjelmakirjasto:
 Duuniblues 5-7
16.00 Islam Euroopassa
16.30 Ympäristöystävälliset
 autot
17.00 Tiededokumentti: 
 Lääketieteen huipulta

17.53 Kansakunnan
 kalenteri
18.00 La Famiglia Montalcino
18.30 Selviytymistarina: 
 Sirpa ja anoreksia
19.00 Elävä arkisto: Hipit
19.20 - 20.00 Kirjamaa : 

 Maaginen Jyväskylä
20.05 Ranskalainen kylä
20.54 Lapset puhuvat
21.00 Brando
21.55 Gideonin naiset (K13)
23.40 Prisma Studio
00.10 - 04.00 Teematieto

04.00 Uutisikkuna
05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin 
 lääkäriasema
10.15 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
10.45 - 10.55 Kansallismaise-
mat: Pohjan ruukit
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Tuomas Enbuske 
 - Sivistyksen käsikirja
13.30 A-studio
14.05 - 14.25 A-plus
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.50 Yhteisvastuukeräys: 
 8 vuoden yksinäisyys
16.00 Eduskunnan kyselytunti
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 Vanha suola janottaa
19.30 Kuningaskuluttaja
20.00 Kotikatu
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-talk
21.50 Monk
22.35 Tv-uutiset
22.40 Tapaus Kaminski (K13)
00.10 - 04.00 Uutisikkuna

05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
07.57 Muumilaakson tarinoita
08.22 Galaxi
08.23 Karvinen
08.35 Mimun maailma
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Ruohonjuuritasolla
10.30 Ruohonjuuritasolla
10.40 Alppihiihdon MM: 
 Naisten suurpujottelu
12.20 Iloa puutarhasta
12.50 Elämäni eläimet: 
 Eläinsairaalassa
13.20 Tarinateltta
13.35 Suomi express
14.15 - 15.40 Alppihiihdon MM: 
 Naisten suurpujottelu
15.45 Lentävät lääkärit
16.30 Kyllä isä osaa
17.00 Dinojuna
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Alppihiihdon MM: 
 Naisten suurpujottelu
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Taistelulentäjät
20.00 Siska
21.00 Satuhäät
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Pirunpeli (K15)
23.15 Piilosana
01.00 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli

05.20 Aamusää
05.55 Studio55
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Voittovisa
11.05 Ostoskanava
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Suurin pudottaja
14.05 - 14.10 Mitä tänään
 syötäisiin?
14.15 - 14.40 Edessä uusi
 elämä
14.45 45 minuuttia
15.35 Korkojen kera
16.35 Voittovisa
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 Idols
21.00 House
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hjalliksen kanssa
23.05 Ratkaisija
00.00 D-Tox (K15)
01.55 - 02.25 UEFA Europa
 League
02.30 - 05.20 Se Oikea

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: Je!  ja
 ihmeelliset eläimet
08.30 Kämppäkaverit
08.55 Mitä ruokamme sisältää?
09.25 Vauvan tarina
09.55 Muodin ABC
10.25 Yhteinen taloprojekti
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Yhteinen taloprojekti
14.30 Mitä ruokamme sisältää?
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 Matkaoppaat
19.30 Arvostele mun illallinen
20.00 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 Detroit 1-8-7 (K13)
22.00 Beck: Tyttö maakellarissa
00.00 Nelosen uutiset
00.10 Nelosen sää
00.15 SM-liigan huippuhetket
00.20 Frasier
00.50 Palm Springs (K13)
01.50 Palm Springs (K13)

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 - 08.55 Attenborough:
 Kasvien maailma
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Peruna-Jussin rytmiluut
11.00 Tv-uutiset
11.05 - 11.10 Pisara
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Tehtävä lähiössä
12.35 Ykkösdokumentti: 
 Kipeä paluu rintamalta
13.25 - 13.55 Muksalman 
 pieni ihme
14.00 Serranon perhe
15.15 Gilmoren tytöt
15.55 Holby Cityn sairaala
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: Itämeri
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 Elämää tv-talon 
 jälkeen (K15)
23.55 - 04.00 Uutisikkuna

07.45 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.09 Mimun maailma
09.25 Karvinen
09.38 Aivokeskus
09.49 Operaatio Hurrikaani
10.00 Peukaloisen retket
10.25 Luonto elää
10.30 Kakkosen urheilu-
 viikonloppu
10.40 Alppihiihdon MM: 
 Naisten pujottelu
12.00 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
12.20 Peliuutiset
12.50 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
13.10 Hiihdon mc: 
 Naisten 10 km
14.10 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
14.20 Alppihiihdon 
 M: Naisten pujottelu
15.35 Yleisurheilua:
 SM-hallikisat
15.55 Hiihdon mc: Miesten 15 km
17.30 V75-ravit
18.05 Yleisurheilua: SM-hallikisat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Suomen paras kuoro 2011
20.00 Pirunpelto
20.50 Kahden keikka
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Haudatkaa sydämeni
 Wounded Kneehen (K13)
00.15 Silminnäkijä
00.45 Kova laki

07.40 Uki
07.45 Pieni merenneito
08.10 Kasperin kauhukoulu
08.35 Animaatiomaailma
09.00 Tom ja Jerry
09.25 Bakugan
09.50 Pokémon
10.15 Ben 10: Alien Force
10.40 Hannah Montana
11.10 Lumilautailua: 
 Frontside3
11.40 FUTIS+
12.10 UEFA Europa League
12.40 Ostoskanava
12.55 Voittovisa
13.25 2-4-6-8 Numeropeli
14.00 Laita järjestykseen
14.30 Salatut elämät
15.00 Salatut elämät
15.30 Salatut elämät
16.00 Bruno Mars: 
 Just the Way You Are
16.05 Jaskan isku
16.10 Lauantain perhele! a:
 Notre Damen kellon-
 soittaja
18.00 Star Wars
18.30 Idols Studio
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 Cast Away - tuuliajolla
01.20 Muodon vuoksi
02.15 - 06.00 Se Oikea

09.00 Start!
09.30 Matkaoppaat
10.00 Matkaoppaat
10.30 Matkaoppaat
11.00 Matkaoppaat
11.30 Arvostele mun illallinen
12.00 Arvostele mun illallinen
12.30 Arvostele mun illallinen
13.00 Arvostele mun illallinen
13.30 Waverly Placen velhot
14.00 Drop Dead Diva
15.00 Dawson’s Creek
15.55 Wild" re
16.50 Kampus Greek
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Elokuva: Hupsu 
 lemmenleikki
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Pahan oma (K15)

23.15 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 SM-liigan huippuhetket
23.35 Harper’s Island (K15)
00.35 Elokuva: Murhaajan
 jäljillä (K15)
02.25 Ostosruutu
02.40 - 06.30 Älypää-TV

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 Subvisa
10.10 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Hulvattomat 
 tv-hetket
15.00 Subvisa
15.30 Kaiken maailman
 keksijät

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Matalalentoa
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Simpsonit
20.30 Simpsonit

21.00 Antonio lemmenjahdissa
22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 C.S.I.
00.00 Duudsonit 
 Amerikassa (K13)
00.30 Heroes
01.20 Skins - liekeissä
02.20 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
11.00 Ostos-tv
14.00 Marienhof

14.30 Marienhof
15.00 Marienhof
15.30 Marienhof
16.00 Marienhof
16.30 Antonio 
 lemmenjahdissa
17.30 Miljonäärille morsian
18.25 Kuukauden parhaat 

 sekunnit
18.30 Biisonima" a
19.00 Amerikan 
 huonoimmat kuskit
20.00 Glee
21.00 Timantit ovat 
 ikuisia (K15)
23.20 Entourage

23.50 Ketonen & 
 Myllyrinne
00.20 Duudsonit 
 Amerikassa (K13)
00.50 Miami Vice
01.50 Riivatut talot
02.50 - 06.00 SubChat

09.00 Opettaja.tv: 
 Tiede ja teknologia
09.15 - 09.30 Opettaja.tv:
 Reksiakatemia

08.00 Opettaja.tv
09.29 Go Yoyo Go
09.38 Mun uutiset
09.43 Opettaja.tv

10.00 Mun uutiset
10.05 Opettaja.tv: 
 Suuret " loso" t
10.12 Opettaja.tv: 
 Suuret " loso" t
10.19 Anaconda en francais
10.35 Teematieto

14.00 - 15.26 Ohjelmakirjasto:
 Työssä oppiminen 1-6
16.00 Hildegard Knef - 
 varhaiset vuodet
16.55 Berliini 24 h
17.55 Pieni moskeija preerialla
18.20 Jackie Paris - 

 Suuri tuntematon ääni
20.00 Prisma Studio
20.30 Jimmyn ruokapaja
21.00 Tiededokumentti: Ano-
reksian armoilla
22.05 Kino: River Queen (K15)
23.55 Ääliö ulkomailla

10.30 La Famiglia 
 Montalcino
11.00 Sirpa ja anoreksia
11.30 Islam Euroopassa
12.00 Suomalainen avaruudessa
12.30 Tyhmiä kysymyksiä
 musiikista

13.00 Elävä arkisto: Rockabilly
13.20 Keiju-tanssiteos
13.50 Kausikortti Bonus
14.40 Hildegard Knef - 
 varhaiset vuodet
15.35 Kirjamaa
16.15 Jimmyn ruokapaja

16.45 Anoreksian armoilla
17.50 Prisma Studio
18.20 Terrorin aikakausi
19.10 Arbatin lapset
20.00 Suojele minua!
20.52 Maan aarteet
21.00 - 00.00 Uusi Hollywood

08.30 Isännän pöydässä
09.00 Kenkälaatikko
09.20 Visaviisu
09.30 Lukuhetki
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Elämän sykkeessä
10.30 Iloa arkeen
11.00 Patricia King
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Mesila: Gimel
12.55 TV7 raamattukoulu
13.40 Peittämättömin kasvoin
14.10 Kosketus taivaasta
15.10 Iloa arkeen - Joyce Meyer
15.40 Rohkaisua Raamatusta
15.55 Pelastusrukous
16.00 Uusi elämä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Seitsemän
17.15 Israel Art: Mary Norris
17.30 Café Raamattu
18.00 Come Home Kids
18.30 Sanan ja runon tuoksua

18.45 Ruokaa ja toivoa
19.00 Kämmenellä
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus: Aura
20.10 Vremja tserkvi 
20.25 Ylistysliike
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Sanan silta
21.40 Lähetyskäsky. Nyt
22.10 Kissa pöydälle: (K11)
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 Israel Art: Mary Norris
01.30 Café Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Ruokaa ja toivoa
02.30 Kämmenellä
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus: Aura
03.40 Vremja tserkvi
03.55 Ylistysliike
04.00 Leo Meller ja ystävät

08.30 Valokuva kertoo
09.00 Kenkälaatikko
09.20 Visaviisu
09.30 Ermot
10.00 Mesila: Gimel
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 Sytytä Suomi
15.10 Musiikkia
15.30 Come Home
16.00 Patricia King
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä:
 Ihmisoikeudet
18.00 Lasten Taivas
18.30 Panjo ja kaverit
18.40 Ruutupyhäkoulu
19.00 Kirja
19.30 Café Raamattu

20.00 Herätys!
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Kuvaraamattu
23.35 Kaijan elämän kolme
 kinosta
00.00 Elämän virta
00.30 Tie on valmis!
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä: 
Ihmisoikeudet.
02.00 Panjo ja kaverit
02.10 Ruutupyhäkoulu
02.30 Kirja

03.00 Café Raamattu
03.30 Herätys!:
 Ota vuoteesi ja käy!
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Kuvaraamattu: 
 Elokuva Apostolien
 teoista
07.05 Kaijan elämän
 kolme kinosta
07.30 Elämän virta: 
 Vapaaksi kateudesta. 
08.00 Tie on valmis!: 
 Tartu kiinni pelastukseen!

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 Perhealttari
12.30 TV7 Israel News
12.40 Tie on valmis!
13.10 Armon kalliolla

13.40 Missä sinä olet?
14.10 Valmistakaa Herralle tie
14.40 Mesila: Bet
14.55 Marttyyrien ääni
15.25 Varustamo
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Kenkälaatikko: EVEs
17.50 Visaviisu
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu
18.30 Elämän sykkeessä

19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer
19.30 Patricia King
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Gimel
21.25 TV7 raamattukoulu
22.10 Peittämättömin kasvoin
22.40 Kosketus taivaasta
23.40 Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.10 Rohkaisua Raamatusta
00.25 Pelastusrukous
00.30 Uusi elämä
01.00 Isännän pöydässä

01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuu
02.00 Elämän sykkeessä
02.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer
03.00 Patricia King - Ikuinen
 rakkaus
03.30 Polvijärven pastori
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Mesila: Gimel
04.55 TV7 raamattukoulu
05.40 Peittämättömin kasvoin
06.10 Kosketus taivaasta
07.10 Iloa arkeen - Joyce Meyer

08.30 Seitsemän
09.00 Café Raamattu
09.30 Come Home Kids
10.00 Sanan ja runon tuoksua
10.15 Ruokaa ja toivoa
10.30 Kämmenellä
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät
11.30 Kosketus: Aura
11.40 Vremja tserkvi
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News

12.40 Sanan silta
13.10 Lähetyskäsky
13.40 Kissa pöydälle
14.10 Missä sinä olet?
14.40 Rohkaisua Raamatusta
 -Matti Vuolanne
14.55 Käännekohta
15.25 Hillsong TV
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Valokuva kertoo
17.30 Kenkälaatikko
17.50 Visaviisu

18.00 Ermot
18.30 Mesila: Gimel
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 Sytytä Suomi
23.40 Musiikkia
00.00 Come Home
00.30 Patricia King
01.00 Valokuva kertoo

01.30 Kenkälaatikko
01.50 Visaviisu
02.00 Mesila: Gimel
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 Sytytä Suomi
07.10 Musiikkia
07.30 Come Home
08.00 Patricia King

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 16.–19.2.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema



05.55 Tosi tarina: Tervanpolttaja
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin 
 lääkäriasema
10.15 Kuningaskuluttaja
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Aurajokilaakso
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Jumalanpalvelus
14.00 Ensyklopedia
14.10 Voimala
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.55 A-studio
16.25 Antiikkia, antiikkia
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 Attenborough: 
 Sininen planeetta
19.50 Eläinten elämää 
 maalla ja merellä
20.00 Hilja
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 The Paci! c: 
 Tyynenmeren 
 taistelutoverit (K15)
22.00 Viimeinen 
 vihollinen (K13)
23.25 Jakobin petivinkit
23.35 Tv-uutiset
23.40 Prisma: Mihin muistini
 katosi?

06.50 Pikku Kakkonen
08.17 Galaxi
08.18 Animalia
08.42 Katja-Kai ja Aimo-Anna:
 Liian paksu koira
08.50 Oddasat
09.05 Uudenmaan uutiset
09.15 Kaakkois-Suomen uutiset
09.25 Lounais-Suomen uutiset
09.35 Hämeen uutiset
09.45 Keski-Suomen uutiset
09.55 Itä-Suomen uutiset
10.05 Pohjanmaan uutiset
10.15 Pohjois-Suomen uutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.13 Matkapassi: Indokiina
12.05 Paavo ja Raili
12.35 Urheiluhullut
13.00 Hätävara
14.43 Hienosti hihnassa
14.55 Pirunpelto
15.43 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Milli ja Molli
17.24 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät
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
21.35 Jalkapallon 
 Mestareiden liiga
23.50 Satunnaiset sankarit
00.20 Jalkapallon 
 Mestareiden liiga

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 Voittovisa
11.05 Ostoskanava
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 Linnan tähdet
16.35 Voittovisa
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 Muodin huipulle
21.00 Ratkaiseva
 isku (K15)
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. Miami
23.35 Tappajan näköinen mies
00.35 - 01.05 Rillit huurussa

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Je"  ja ihmeelliset eläimet
08.25 Annan mehukas keittiö
08.55 Mitä ruokamme sisältää?
09.25 Vauvan tarina
09.55 Muodin ABC
10.25 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
14.35 Mitä ruokamme sisältää?
15.05 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 Matkaoppaat
19.30 Arvostele mun illallinen
20.00 MasterChef Suomi
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 4400

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: Itämeri
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Vielä virtaa
12.35 Prisma: Ravinto ja geenit
13.20 Jääkarhut ilman jäätä
13.45 Foylen sota
15.15 Gilmoren tytöt
16.00 Historiaa:
 Amerikkalainen Saksa
16.45 Yhteisvastuukeräys: 
 8 vuoden yksinäisyys
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Sydämen asialla
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Tohtori Kiminkinen
18.45 Antiikkia, antiikkia
19.15 Luontohetki:
 Kroatian rannikolla
19.45 Arto Nyberg
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Urheiluruutu
21.10 Ykkösdokumentti: 
 Onnellisten kaupunki
22.00 Aurinkomyrsky (K15)
23.40 Erilainen 
 huippumalli haussa
00.35 - 04.00 Uutisikkuna

08.00 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.02 Pertti ja Purtti
09.16 Poinzi
09.30 Lulu ja lehmä
09.38 Remakat ritarit: Alkemiaa
09.48 Late lammas: 
 Innostunut sonni
10.00 Matka maailman ympäri
10.30 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
10.45 Alppihiihdon MM:
 Miesten pujottelu
12.20 Kakkosen 
 urheiluviikonloppu
12.30 Jumppa : Corecircuit
13.00 Voiko luontoa korjata?
13.25 Dokumenttiprojekti:
 Unelmana Karjala
14.15 Kakkosen
 urheiluviikonloppu
14.20 Alppihiihdon MM: 
 Miesten pujottelu
15.30 Hiihdon mc:
 Sprinttikilpailut
17.15 Yleisurheilua: 
 SM-hallikisat
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.10 Kakkosen talvisää
19.20 Uusi päivä - koko viikko
20.43 Tarinateltta
21.00 Inhimillinen tekijä
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Catwalkin 
 kuningatar (K13)
23.00 Pasila (K11)
23.25 Sydänääniä
23.55 Kova laki (K13)

06.00 Televisa
07.05 Ostoskanava
07.50 Dino, pikku dinosaurus
08.15 Superpahisten liiga
08.45 X-Men: Evolution
09.10 Batman - pelottomat
09.40 Pientä pintaremonttia
10.40 Jokakoti.! 
11.10 Kaikki haluavat tyyliä
11.40 Hjalliksen kanssa
12.10 Salatut elämät
12.40 Salatut elämät
13.10 Kaikkea sitä näkee
13.15 Pilanpäiten
13.25 Pilanpäiten
13.35 Amorin nuolet
14.30 Bruno Mars: 
 Just the Way You Are
14.35 Just Married
16.30 Perhesiteet
17.25 Ken on heistä 
 kaikkein kaunein
17.55 National Geographic
 esittää: Kenguruiden
 keskellä
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Keksijätehdas
20.00 Idols
21.00 Tappajan näköinen mies
22.00 Kymmenen uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Wallander: 
 Viides nainen (K15)
00.25 Ratkaiseva isku (K15)
01.25 Voittovisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

06.30 Ostosruutu
06.35 Ostosruutu
07.20 Ostosruutu
07.25 Ostosruutu
08.25 Ostosruutu
08.30 Unitupa
09.00 Jamien 
 ruokaremontti
10.00 Sikke - Ruokaa 
 rakkaudella
10.30 Animal Planet:
 Urhea eläintarha
11.30 Eläinkunnan
 ennätykset
12.35 Inspector Cartoons
12.45 Frasier
13.15 Frasier
13.45 Frasier
14.15 Frasier
14.45 Täydelliset naiset
15.45 Unelmien poikamies
16.45 Meidän isä on parempi
 kuin teidän isä
17.45 Sokkokokki
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 MasterChef Suomi
20.00 Hauskat kotivideot
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Reign Over 
 Me - ystävyyden voima
23.30 Nelosen uutiset
23.40 Nelosen sää
23.45 Castle (K13)
00.45 Detroit 1-8-7 (K13)
01.45 Ostosruutu
02.00 - 07.00 Älypää-TV

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 - 10.10 Subvisa
09.50 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Hulvattomat
 tv-hetket
15.00 Exterminators
15.30 Muukalaisia Amerikassa
16.00 Muukalaisia Amerikassa

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Matalalentoa
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Simpsonit
20.30 Simpsonit

21.00 Kiinteistöjen kuningas
22.00 Top Chef Suomi
23.00 Life on Mars
00.00 Ketonen &
 Myllyrinne
00.30 Smallville (K13)
01.30 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
06.30 Ostos-tv
09.30 Eläintenhoitajat

10.05 Eläintenhoitajat
10.40 Futurama
11.10 Futurama
11.40 Biisonima! a
12.10 Kahjot jenkit
13.05 Kahjot jenkit
14.00 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä

14.30 Unelmien kentät
15.30 American Idol
16.30 American Idol
17.30 Jamie Oliverin 
 etniset herkut
18.30 Pushing Daisies
19.30 Lainvalvojat
20.00 Amerikan huonoimmat

 kuskit
21.00 Karvinen 2
22.45 Ketonen & Myllyrinne
23.15 Tosipaikka: 
 Liian isot rinnat
00.15 Num3rot
01.10 Smallville (K13)
02.05 - 06.00 SubChat

10.00 Mun uutiset
10.05 Opettaja.tv
10.19 Anaconda en francais
14.00 Ohjelmakirjasto: 

 Supisuomea 5-8
15.59 Mestarin siveltimestä
16.10 Myyttejä miehistä ja 
 naisista
16.40 La Famiglia Montalcino
17.05 Quadretto
17.10 Merten silkkitie

18.00 Opettaja.tv
18.30 Prisma Studio
19.00 Pieni moskeija preerialla
19.23 Maan aarteet
19.30 Tutkiva juttu: Ääntä kohti
20.00 Arbatin lapset
20.48 Nobelistien aatelia

21.00 Historia: Marokon sissi
 Abd el-Krim
21.55 TV-arkiston 
 maastamuuttajat 2/2
22.55 Yhdeksän elämää
23.35 Mr. James Brown
00.35 - 04.00 Teematieto

08.45 Tyhmiä kysymyksiä
 musiikista
09.15 TV-arkiston 
 maastamuutajat

10.20 Francon aika
11.40 Kino: Kenelle kellot soivat
14.15 Don Quijote ja Cervantes
15.10 Kansankodin 
kuokkavieraat
16.05 Lapset puhuvat
16.10 Ranskalainen kylä

17.00 Historia: Afrikan 
 kadonneet kulttuurit
17.50 Kootut askeleet: 
 Martin Heslop ja
 Minna Tuovinen
18.00 Alaston satama
19.45 Yhdeksän elämää

20.25 Saraste, Salonen,
 Kuusisto!
21.15 Historia: 
 Maailmansodan 
 kurimuksessa (K13)
22.15 - 00.00 Gideonin naiset
00.05 - 04.00 Teematieto

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tosi tarina: 
 Tervanpolttaja
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Imatrankoski
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 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.55 Jaakko ja 
 maailmanvalloittajat
16.25 Kuningaskuluttaja
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:
 Mihin muistini katosi?
19.50 Ensyklopedia
20.00 MOT
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Kotikatsomo:
 Alamaailma (K15)
22.20 Presidentin kanslia
22.35 Uusi Kino: Oscar menee
 Meksikoon
22.45 Uusi Kino: Mitätön
23.05 Tv-uutiset

06.50 Pikku Kakkonen
08.23 Galaxi
08.24 Hirveä Henri
08.35 Tohtori Koira
08.50 Peukaloisen retket
09.15 Matka maailman ympäri
09.45 Matkapassi: Moskova,
 Pietari ja Murmansk
10.38 Pieni talo preerialla
11.25 Sydänääniä
11.55 Suomen paras kuoro 2011
12.45 Aamutoimet ympäri
 maailmaa
13.00 - 14.27 Olenko minä
 tullut haaremiin
14.35 Sisu
15.05 Taistelulentäjät
15.43 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Utelias Vili
17.22 Pikku Kakkonen
18.00 Kotikokkien reseptit
18.10 Strömsö
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Hienosti hihnassa
19.30 Paavo ja Raili
20.00 Uusi päivä
20.30 Pasila (K11)
20.55 Urheiluhullut
21.20 Satunnaiset sankarit
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Silminnäkijä: 
 Väärennetty ruoka
22.35 True Blood (K15)
23.30 Ensiapuosasto (K13)
00.15 Pressiklubi

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 Voittovisa
11.05 Ostoskanava
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Viidakkoperhe
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Takaisin ruutuun
14.40 Amazing Race
15.35 Idols
16.35 Voittovisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään 
 syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Linnan tähdet
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 - 01.05 Lumilautailua:
 Frontside3

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Je"  ja ihmeelliset eläimet
08.30 Kämppäkaverit
08.55 Mitä ruokamme sisältää?
09.25 Vauvan tarina
09.55 Muodin ABC
10.25 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
14.35 Mitä ruokamme sisältää?
15.05 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 Matkaoppaat
19.30 Arvostele mun illallinen
20.00 Huippumalli haussa
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset
22.00 Sinkkuelämää (K13)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Frasier
23.55 Näkijä
00.50 Suhteita ja salaisuuksia 

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tohtori Kiminkinen
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Hämeenkyrö
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv
13.00 Attenborough: 
 Sininen planeetta
13.50 Mikä liikuttaa?
14.00 MOT
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Uusiin maisemiin
15.50 Ensyklopedia
16.00 - 16.50 Avara luonto:
 Itämeri
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 Historiaa: Toivonväre
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 - 22.45 Ulkolinja:
 Murmanskin 
 ydinvoimauhka
22.50 Tv-uutiset
22.55 Miitta-täti
23.25 Strada

06.50 Pikku Kakkonen
08.25 Galaxi
08.26 Poinzi
08.39 Lulu ja lehmä
08.50 Oddasat
09.05 Uudenmaan uutiset
09.15 Kaakkois-Suomen uutiset
09.25 Lounais-Suomen uutiset
09.35 Hämeen uutiset
09.45 Keski-Suomen uutiset
09.55 Itä-Suomen uutiset
10.05 Pohjanmaan uutiset
10.15 Pohjois-Suomen uutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: Beijing
12.10 Satuhäät
13.00 - 14.50 Pohjalaisia
14.55 Ajankohtainen kakkonen
15.30 Näin Norjassa
15.43 Lentävät lääkärit
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Tartu Mikkiin
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 Elämäni eläimet
21.00 Pirunpelto
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.15 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
23.00 Dokumenttiprojekti: Tom 
of Finland (K-18)
23.55 Ensiapuosasto (K13)
00.35 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 Voittovisa
11.05 Missimittari 2011
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Perhesiteet
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 - 15.35 Kurjat 
 kuppilat USA
16.35 - 16.40 Missimittari 2011
16.35 Voittovisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Salatut elämät
20.00 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Teknari
23.05 Southland
00.05 Luota minuun
01.05 - 01.35 Kovan 
 onnen kundi

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Je"  ja ihmeelliset eläimet
08.25 Annan mehukas keittiö
08.55 Mitä ruokamme sisältää?
09.25 Vauvan tarina
09.55 Muodin ABC
10.25 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
11.00 Ostosruutu
11.05 Ostosruutu
11.50 Ostosruutu
11.55 Ostosruutu
12.55 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Muodin ABC
14.00 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
14.35 Mitä ruokamme sisältää?
15.05 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 Matkaoppaat
19.30 Arvostele mun illallinen
20.00 Trinny & Susannah
 Amerikassa
20.57 Keno
21.00 Havaiji 5-0 (K13)
 22.00 Maria!
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Asema 62 (K15)

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 - 10.10 Subvisa
09.50 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Hulvattomat
 tv-hetket
15.00 Exterminators
15.30 Muukalaisia Amerikassa
16.00 Muukalaisia Amerikassa

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Matalalentoa
19.30 Miehen
 puolikkaat
20.00 American Idol

21.00 Villi tusina 2
23.00 Sons of 
 Anarchy (K15)
00.00 Tosipaikka: 
 Liian isot rinnat
01.00 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
01.30 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 - 10.10 Subvisa
09.50 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Hulvattomat 
 tv-hetket
15.00 Subvisa
15.30 Kaiken maailman
 keksijät

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Hauskat 
 mainospätkät
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 American Idol

21.00 Top Chef Suomi
22.00 Skins - liekeissä
23.00 Heroes
00.00 Lainvalvojat
00.30 Chuck
01.20 Riivatut talot
02.20 - 06.00 SubChat

10.00 Opettaja.tv
10.29 Go Yoyo Go
10.40 Teematieto
14.00 - 15.27 Ohjelmakirjasto

09.00 Opettaja.tv
10.29 Go Yoyo Go
10.40 Teematieto
14.00 - 15.17 Ohjelmakirjasto:

 Postikortteja
 Pohjolasta 1-6
16.00 Tutkiva juttu: Ääntä kohti
16.30 Minä ja mun äiti
17.00 Historia: Terrorin 
 aikakausi
17.50 Nobelistien aatelia

18.00 Opettaja.tv: Hyppytunti
18.30 Opettaja.tv: Tehtävänä
 terveys
19.00 Francon aika - 
 näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
20.10 Tiededokumentti: 

 Lapsen kehitysvuodet
21.05 Kosketuksessa: 
 Maija Vilkkumaa
22.03 Näin se tehtiin: Ei
22.35 Ääliö ulkomailla
23.20 Jools Holland show
00.25 - 04.00 Teematieto

 Duuniblues 8-10
16.00 Islam Euroopassa
16.30 Myyttejä miehistä ja
 naisista
17.00 Tiededokumentti: 
 Lapsen kehitysvuodet
17.54 Kansakunnan kalenteri

18.00 La Famiglia Montalcino
18.25 Quadretto
18.30 Minä ja mun äiti
19.00 Elävä arkisto: Purkka, 
 jytä ja säihke
19.20 Kirjamaa : Rakkauden
 kehätietä Vantaalle

20.05 Ranskalainen kylä
21.00 Olipa kerran...
 Paratiisin lapset
21.55 Arvoitusten 
 talo (K15)
23.45 Prisma Studio
00.15 - 04.00 Teematieto

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus: Aura
09.30 Parantava rukous
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti
 avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta
13.00 Jumalan juoksutytöt
13.30 Marttyyrien ääni
14.00 Kämmenellä

14.30 Armon kalliolla
15.00 Jerikon muuri
15.30 Derek Prince
16.00 Elämän sykkeessä
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Israel puhuu
17.30 Ermot: Parturi-
 kampaamo
18.00 Lasten Taivas
18.30 Tulimummot
19.00 Käännekohta: 
 Pekingin nousu
19.30 One Way
20.15 Itäraportti

20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Kissa pöydälle
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 Katupaimen
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas
02.00 Tulimummot

02.30 Käännekohta: 
 Pekingin nousu
03.00 One Way: Suhde 
 Jumalan kanssa. Osa 2
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Kissa pöydälle
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

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 Koputus
11.30 Mediamies
 Markku Vuorinen
11.45 Pieni intiaani
12.00 Leo Meller ja ystävät

12.30 TV7 Israel News
12.40 Varustamo
13.10 Armon kalliolla
13.40 Sanan silta
14.10 Lähetyskäsky
14.40 Mesila: Gimel
14.55 Laatokan Karjalan 
 tuntematon Pyhä Henki
15.40 Vremja tserkvi
15.55 Jumalan avulla terveeksi
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 Helsingin kristillinen
 koulu
18.45 TV7 - Kuinka kaikki alkoi
18.50 Sanan lenkkivieras
19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer
19.30 Patricia King - 
 Ikuinen rakkaus
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: Dalet

21.25 TV7 raamattukoulu
22.10 Tähtäimessä Israel
22.40 Herätys!
23.40 Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.10 Rohkaisua Raamatusta
00.25 Katulähetys
00.55 Pelastusrukous
01.00 Nokia Missio
01.30 Lukuhetki
01.40 Lasten kotipuu
02.00 Helsingin kristillinen
 koulu
02.15 TV7 - Kuinka kaikki alkoi
02.20 Sanan lenkkivieras

08.30 Polvijärven pastori
09.00 Yltäkylläinen elämä
09.30 Lasten Taivas
10.00 Panjo ja kaverit
10.10 Ruutupyhäkoulu
10.30 Kirja
11.00 Café Raamattu
11.30 Herätys!
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu
13.10 Kuvaraamattu

15.05 Kaijan elämän 
 kolme kinosta
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
20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti
 avautuu
21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Jumalan juoksutytöt

22.00 Marttyyrien ääni
22.30 Kämmenellä
23.00 Armon kalliolla
23.30 Jerikon muuri
00.00 Derek Prince
00.30 Elämän sykkeessä
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus
01.30 Parantava rukous
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti
 avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Jumalan juoksutytöt

05.30 Marttyyrien ääni
06.00 Kämmenellä
06.30 Armon kalliolla:
 Eheytymisseminaarit
 evankelioinnin välineenä.
07.00 Jerikon muuri. 
 Raamatun kertomus
 Jumalan voimasta
 avataan arkeologisilla
 kaivauksilla.
07.30 Derek Prince:
 Kuinka kohdata
 viimeiset päivät ilman
 pelkoa? 1/3

08.30 Israel puhuu
09.00 Ermot
09.30 Lasten Taivas
10.00 Tulimummot
10.30 Käännekohta
11.00 One Way
11.45 Itäraportti
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Kissa pöydälle
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 Katupaimen
17.00 Hyvät, pahat ja pyhät
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Ikuisia kertomuksia
18.20 Nelli-Nalle
18.30 Elämän virta
19.00 Derek Prince
19.30 Koputus

20.00 Mediamies
20.15 Pieni intiaani
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Varustamo
21.40 Armon kalliolla
22.10 Sanan silta
22.40 Lähetyskäsky
23.10 Mesila: Gimel
23.25 Laatokan Karjalan
 tuntematon Pyhä Henki
00.10 Vremja tserkvi 
00.25 Jumalan avulla terveeksi
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 Mediamies 
 Markku Vuorinen
03.45 Pieni intiaani
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Varustamo
05.10 Armon kalliolla
05.40 Sanan silta
06.10 Lähetyskäsky

Tiistai 22.2.Tiistai 22.2.Sunnuntai 20.2.Sunnuntai 20.2.

Keskiviikko 23.2.Keskiviikko 23.2.Maanantai 21.2.Maanantai 21.2.

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 20.–23.2.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Kylänraitti 5 
ma klo 19. Kauvatsan AA srk-talo, 
Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemäen 
AA Tulkkilantie 4 (terv. kesk. ala-
kerta) pe klo 19. Auttava p. 040-
8283847. www.suomen-aa.! .

A-klinikkasäätiö/Päiväkeskus. 
Asemakatu 9, Sastamala. Avoin-
na ma-pe 7-14. P. 010-8373908.

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

4H-Kiikoinen. Heppakerho ko-
koontuu Pokun luona Kuosmas-
sa to 17.2 klo 18. Koiraklubin oh-
jelmassa Tottelevaisuuden al-
keet-kurssi jatkuu su 20.2. klo 14. 
Vielä mahtuu mukaan. Lisätie-
dot pakkasrajasta ym kiikoisten-
koiraklubi@gmail.com. Elokuva-
kerho Suomelan koululla Lavias-
sa ma 21.2 klo 18. Elokuvana Sh-
rek ja ikuinen onni (kesto 95min, 
K-7). Ensi viikon ti 22.2 kokkiker-
ho klo 17-19, vuorossa pienten 
ryhmä. Lisätietoa 4H-toiminnas-
ta Pokulta p. 0500-497 453 tai 
www.4h.! /kiikoinen-lavia

4H-Lavia. Kokkikerho Keskus-
koulun opetuskeittiöllä ke 16.2 
klo 18. Koirakerho kokoontuu 
entisellä lääkäritalolla torstaisin 
klo 17. Elokuvakerho Suomelan 
koululla ma 21.2 klo 18. eloku-
vana Shrek ja ikuinen onni (kes-
to 95min, K-7) Lisätietoja toimin-
nasta saat Pokulta p. 0500-497 
453 tai www.4h.! /kiikoinen-lavia

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-
tys. Boccia-peli Toukolan koulul-
la 18.2. klo. 15.00. Jäsentilaisuus 
21.2. klo. 13.00 Osuuspankin ker-
hotiloissa. Sosiaaliohjaaja Marita 
Jantunen tulee kertomaan elä-
ke asioista. Tiistaikammari 22.2. 
klo. 12.30 vanhustentalolla Kaija 
Saari Saspesta tulee juttelemaan 
muistiasioista , kaikki ikäihmiset 
tervetuloa.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Kotiseuturetkien aikataulut: Ti 
22.2. Auto 1. Vähäkylä 11.35, 
Huovintori 11.40, Kepola 11.50, 
Ristola 12.00, Tuiskula 12.10, 
Voitoinen 12.15. Auto 2. Kepo-
la Sale 11.50. Ke. 23.2. Satosolt-
tu 11.45, Vuorenmaa Vampulan-
tien risteys 11.55, Kankaanpää 
12.05, Yttilä 12.15, Vallan risteys 
12.25, Eura mh. 12.35. Maksu ke-
rätään autossa. Uudenkaupun-
gin teatteriretken maksu mak-
setaan yhdistyksen tilille Köyliön 
OP 547623-46345 pe 26.2. men-
nessä.

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Ostosmatkalle Tallinnaan paik-
kansa varanneet, yhteiskuljetus 
lähtee Jaarasta 27.2. klo.14. Saku 
kodalta klo.14:15 ja Lavian torilta 
klo.14:30. Lavialaisia pyydetään 
maksamaan matkansa Osuus-
pankkiin viimeistään 25.2. men-
nessä.

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Hallituksen kokous on 
21.2. klo 12.00 Kerolassa. Virkis-

tyspäivä on 24.2. klo 11.00 Suo-
denniemen seurakuntatalolla.

Eläkeliiton Äetsän yhdistys. 
Olemme saaneet kutsun Kii-
kan Eläkkeensaajien järjestä-
mään Iloiseen Iltapäivään Kii-
kan Nuorisotalolle ma 28.2. klo 
12.00. Iltapäivä sujuu huumo-
rilla höystetyn ohjelman, arpa-
jaisten ja perinteisen tanssin 
merkeissä. Ilmoitt. puh. 0400 
444178, SL Haapaniemi tai puh. 
050 5052177 T Kankaanpää 21.2. 
mennessä.

Eläkeliiton Äetsän yhdistys. 
Tarinatupakerho on kylätalolla 
maanantaina 21.2. klo. 14.00 ter-
vetuloa!

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Kerhoilta ti 22.2. klo 18 
alkaen Vammalan Seuratalolla.

Huittisten eläkeläisyhdistys-
ten yhteistyötoimikunta HE-
LY. Teatteri Uudessakaupungis-
sa la 12.3.2011. Ruokailu klo 12, 
Myrskyluodon Maija esitys klo 
14. Sitovat ilmoittautumiset 21.2. 
mennessä puh. 040-5230184. 
-Seniorien toimintapäivä Kunin-
kaisten koulutus- ja kulttuurikes-
kuksessa ma 21.3. klo 9-14.30. 
Toiminnasta: jumppa, laulupaja, 
sosiaalisen median työpaja, kä-
sityöpaja, jossa painetaan pää-
siäiskortteja, ekokassi (materi-
aalit maksullisia), luento ”Henki-
nen hyvinvointi ikääntyessä” eri-
koislääkäri Pirjo Juhela. Edullinen 
ruokailumahdollisuus. Ilmoittau-
tuminen kansalaisopistoon 14.3. 
mennessä puh. 02-5604581. 
-Kaarirannan kuntosali maanan-
taisin klo 15-16.

Huittisten Eläkkeensaajat ry. 
Kerho 22.2. klo 12.00 Runko 2:lla 
23.2. Kutsut Rauman Ooperissa 
klo 12.00 8.3. laskiaisrieha Lallin-
talolla linja-auto kuljetus ota yh-
teys Reijoon puh 040 7365710. 
Pirteiden lauluharjoitukset per-
jantaina 25.2. klo 13.00 R 2:lla

Huittisten Muistiyhdistys. Tiis-
taisin kuntosalivuoro klo 17-
18 Kaarirannassa, tervetuloa! 
Omaishoitajat huom! Kysykää il-
maista hoitajaa muistisairaalle lä-
heisellenne kotimiespalvelusta, 
tiedustelut puh. 044-5605823. 
Muistikahvila joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 15-16.45 
Toripuodissa, tietoa ja keskuste-
lua muistista sekä siihen liittyvis-
tä asioista. Lisätietoja toiminnas-
tamme http://www.pirkanmaan-
muistiyhdistys.fi/alaosastojen_
toiminta/huittinen/

Huittisten Seudun Kehitys-
vammaisten Tuki Ry. Tilausuin-
tivuoro Huittisten Uimahallis-
sa pe 25.2. klo 18 - 19.30. Terve-
tuloa!

Huittisten Sos.Demokraatit 
Ry.  SDP:n puheenjohtaja Jutta 
Urpilainen tavattavissa Lautturin 
edustalla ma 28.2. klo 13 - 13.45. 
Paikalla myös Satakunnan kan-
sanedustajaehdokkaita. www.
huittinen.sdp.! 

Huittisten UA. Katuautokilpailu 
la 19.2. klo 11. Ilmoittautuminen 
paikan päällä klo 10.30 mennes-
sä. Peltoautokilpailu su 6.3. Mu-
kaan otetaan 20 ensimmäistä. Il-
moittautuminen alkaa katuauto-
kisa päivänä.

Kallialan seudun kyläyhdis-
tys ry. Koko perheen iloinen Tal-
virieha su 20.2. klo 13-15 Kallia-
lan koululla. Tapahtumassa mm. 
poniratsastusta, hankijuoksua, 
askartelupiste, kasvomaalausta, 
makkaranpaistoa nuotiolla, kah-
vi- ja mehutarjoilu, mailatonta 
luistelua ja pulkkamäki. Koulul-
la on myös kierrätyspiste, jonne 
voi tuoda vaatteita tai pientava-
raa kierrätykseen ja samalla voi 
myös itse vapaasti ottaa muiden 
tuomia tuotteita itselleen. 

Karkun Kamari. Kamari kool-
la ma 21.2. klo 12 - 14.30 Karkun 
seurakuntatalolla, Passinmäentie 
14. Oksasen Tarja on kehitellyt yl-
lätysohjelmaa..

Keikyän Eläkeläiset ry. Rau-
man teatterimatkalle vielä muu-
tamia paikkoja vapaana Madaa-
mit esitys 24.3. kysele Toinilta 
040 5913449 Kiikan eläkkeen-
saajat kutsuu Nuorisotalolle ma 
28.2. klo. 12 kimppakyydit kyse-
le Anjalta 040 7508950 Ps. Johto-
kunnan kokous paloasema 23.2. 
klo. 11.

Keikyän Sotaveteraanit. Tam-
menlehvämiesten virkistyspäivät 
pidetään 8.-9.3. Yyterin Kylpyläs-
sä. Ilmoittautumiset 20.2. men-
nessä Jorma Virralle p. 5133776 
tai 050 4908999. Yhdistys osallis-
tuu kustannuksiin.

Kiikan Kyläseura. Su 13.3. klo 15 
tervetulojuhla vuonna 2010 syn-
tyneille lapsille ja tänne muutta-
neille perheille. Ilmoittakaa lap-
senne 7.3. mennessä Tuula Kyn-
nysmaalle. P. 050-550 5794.

Kiikan maatalousnaiset. Kiikan 
maatalousnaiset. Pe 18.2. yhteis-
kyyti teatteriin lähtee Kiimajär-
ven kylätalolta klo 17.15 ja Kii-
kan uimahallilta klo 17.30. Lisä-
tietoja Pirjolta p.0500-748266. 
Nyt etsitään talkoolaisia Poriin 
1.-3.7. Farmari näyttelyyn. Ai-
nutlaatuinen tilaisuus osallistua 
suuren tapahtuman järjestelyi-
hin. Ilmoittaudu tai kysy lisää Pir-
jolta. Kiireestä kantapäähän hy-
vinvointi-iltapäivä Hotelli Ellivuo-
ressa ti 8.3. klo 11.00 alkaen. Tar-
kempi ohjelma ProAgria Satoa 
lehdessä. ilm. 28.2. mennessä p. 
02-6311600.

Kiikan Nuorisoseura. Lauantai-
na 19.3. lähdetään Tampereelle 
Ahaa Teatteriin katsomaan Vii-
run syntymäpäivä. Lähto Kiikan 
uimahallilta klo 11.45. Sit. ilm. 
16.2. mennessä Tuulalle p. 041-
458 7922. www.kiikannuoriso-
seura.!  

Kiikan Riento. Kiikan Riento. 
Riennon kuudennet sarjikset 
hiihdetään ke 16.2. klo 18.30 va-
paalla hiihtotavalla. Säävaraus. 
Tied. pekka ilen 050-4365058 

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 6 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:
Anna-Liisa Heinonen

Sastamala

Oikea vastaus:
Neon Sport, Sastamala

Palkinto on noudettavissa
Neon Sportista, Sastamalasta

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala

Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen suunnattuja 
lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai muuttaa tekstiä.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  
Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti:
1. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.! 

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

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖT MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen tapa 

kertoa laajalle kuuntelijakunnallemme erilaisista 
tapahtumista.

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

lauantaisin klo 10.15, 13.15 ja 16.00.

Tapahtuman mainonta 
koko viikon menovinkeissä, eli 

yhteensä 18 toistoa vain 50 e (+ alv 23 %).

Mainospaikkasi menovinkkeihin varaat soit-
tamalla Radio Mantan mainosmyyntiin 

010 229 0400.
Seuraavan viikon Menovinkit tulee olla perillä 

edellisenä perjantaina klo 12.00 mennessä.
Radio Manta pidättää oikeuden muuttaa ja lyhentää menovinkin tekstiä.

050-523 0188, 050-377 5323 tai 
Kerhossa. 

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Kutsuja: Kiikan Eläkkeensaa-
jat kutsuu Kiikan Nuorisotalolle 
ma 28.2. klo 12. Köyliön-Säkylän 
Eläkkeensaajat kutsuu Köyliön 
Lallintalolle laskiaisriehaan ti 8.3. 
klo 12. Niinisalon Eläkkeensaajat 
kutsuu Niinisalon Varuskuntaker-
holle pe 11.3. klo 12. Omat kutsut 
Vammalan seuratalolla ke 16.3. 
klo 12. Vilppulan Eläkkeensaajat 
kutsuu 35-vuotisjuhlaan Vilppu-
lan urheilutalolle to 17.3. klo 12. 
Nokian Eläkkeensaajat kutsuu 
Nokian Kerholaan ti 5.4. klo12.

Vammalan Invalidit. Ke 16.2. 
klo 17 Vinkin liikuntahallilla har-
joittelemme tasapainoa ja oikea-
oppista kaatumista, rento vaate-
tus, esim verkkarit, tervetuloa. 
Kirppiksellä vaatteita kassikau-
palla, tervetuloa, Nuutilank.4, 
ma-pe 10.30-15 ja la 10-14. Pär-
nun matka 12-18.6., täysihoito, 
lääkärintarkastaus ja hoitoja, li-
sätietoja Terttu 040-5089433 tai 
Leo 0400-833755. 

Vammalan kaatuneitten omai-
set ry. Muista vuosikokous Vam-
malan Seurakuntatalo/Rantasali 
23.2. klo 14.00. Tervetuloa!

Vammalan Karjalaseura. Läh-
demme teatterimatkalle Tampe-
reelle to 24.3. Menemme katso-
maan näytelmää Lämminveriset 
Tampereen Työväenteatteriin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, 
Paula 040-752 7445, Irja 050-357 
9657.

Vammalan Nuotiosiskot, Tyr-
vään Metsänpojat ja Partio-
tuki. Sastamala-Koti-vierailu on 
10.4.2011 klo 14.00 (eikä 13.3. 
kuten aiemmin ilmoitettiin. 

Vammalan Rotaryklubi. Ko-
kous Seurahuoneella tiistaina 
22.2. klo. 18. Esitelmöitsijänä ta-
lousjohtaja Timo Europaeus Pir-
kanmaan Lähivakuutuksesta.

Vammalan seudun taideyh-
distys ry. Asetelman piirtämistä 
Sunnuntaina 20.2. klo 16-18. Uit-
tomiehenkatu Siikasuon Taide-
rannassa. Piirretään asetelmaa 
värillisenä, tekniikkana värikynät, 
liidut tai pastelli. Opettajana ku-
vataiteilija TAOKK-opiskelija Lee-

na Parviainen. Omat materiaa-
lit ja tarvikkeet. Tervetuloa piir-
tämään 

Vammalan Venekerho ry. Vielä 
mahtuu mukaan yhteiselle Bussi-
matkalle Helsingin venemessuil-
le la. 19.2 klo 8.00. Lähtö linja-au-
toasemalta. Mukaan myös ”ei ve-
nekerholaiset”. Ilmoittaudu heti 
Matille p.0503771828 tai Veikol-
le p. 0500237088.

Voimia. Pajamäkikeskukses-
sa, os. Tampereentie 18 alkaa ke 
16.2. uusi, avoin vertaisryhmä, 
jonka työnimenä ”Mielekäs arki”. 
Ryhmässä avarretaan minäkuvaa 
ja arkisia tuntoja puretaan askar-
telun ja muun luovan toiminnan 
keinoin, kuunnellaan musiikkia 
ja katsellaan luontoaiheisia DVD-
elokuvia jne. Ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 12–14. Seu-
raava hallituksen kokous on ma 
21.2. klo 14.00 ja vuosikokous on 
pe 25.2. klo 17.00. Heng. kesk. 
piiri ke 23.2. klo 15–16. Pajamäki 
on toistaiseksi suljettu tiistaisin.

VsV. Sponsorihiihdot Svea-hiih-
dot to 17.2 Vinkissä klo 18. Hiih-
totapa perinteinen. Sarjat al-
kaen 4v. Ilmoittautuminen pai-
kanpäällä klo 17:30-18. Kisoissa 
myös pu" etti ja VsV:n maskotti 
Tikru! Pakkasraja -15, seuraa tie-
dottelua VsV:n nettisivulta.

Vähähaara-Seura. Ilmainen uin-
tivuoro kyläläisille ja seuran jäse-
nille Kiikan uimahallissa su 27.2 
klo: 12 - 13.30. Mehu ja pulla tar-
jouilu. Tervetuloa!

Vähähaara-Seura. Topi Jokelan 
vetämä yhteislaulupiiri kokoon-
tuu Kotiseututalolla to 17.2. klo 
18-19.30. Professori Reino Ke-
ro luennoi aiheesta Alttarin alle, 
kirkon alle, kirkon pohjoispuo-
lelle Kotiseututalolla pe 18.2. klo 
18-19.30. Tilaisuus on maksuton. 
Kahvitarjoilu.

Äetsän Invalidit ry. Teatterimat-
ka Tampereelle 19.2. ohjelman 
mukaan, automatkalla voi mak-
sella jäsenmaksunsa. Ps. Halli-
tuksen kokous 18.2. klo.17 Kuu-
sistolla.

Äetsän reserviläiset ry. Perin-
nekivääriammunnat la 19.2. klo 
11 Haukkalan radalla. Vast. Kaar-
lo Koukku, p. 050 5827873

Kiimajärven kyläseura. Kiikan 
uimahalli varattuna kyläseuran 
jäsenille perheineen su 20.2. klo 
12-13.30.

Kämmäkän kyläseura. Järjes-
tämme ohjelmalliset iltapäi-
väkahvit yhteisvastuun hyväk-
si kylätalolla sunnuntaina 20.3. 
klo.13.00 tervetuloa!

Liikuttavat. Ensi lauantai-
na 19.2. klo 11.00 Varilan kou-
lulta testijuoksu tuttuun ta-
paan. Muistathan,että la 19.2. 
klo 15 alk. pidetään Liikutta-
vien sääntömääräinen vuosi-
kokous Pirjon Pirtillä. Kokouk-
sen jälkeen iloista yhdessäoloa 
hankipallon,savusaunan, ruo-
kailun ym. yhdessäolon mer-
keissä.Jos mahd. niin ilmottaudu 
to mennessä Unskill tai M-L:lle. 
Ks.lisää www.liikuttavat.kopteri.
net. Tervetuloa mukaan!

Lopenkulman Nuorisoseura . 
Nuoremman väen pizzailta ns-
talolla pe 18.2. klo 18-21. Ikära-
ja 7-20v. Vietetään aikaa leppoi-
salla meiningillä ja haukataan il-
tapalaksi ns:n tarjoamaan pizzaa. 
Mukaan voi ottaa lautapelejä ja 
talolla on mahdollisuus myös 
musiikin kuunteluun. La. 19.2 
klo 20 alk. ns-talolla tanssitaan. 
Talkoovuorossa Pia, Taru, Tiina ja 
Tommi. 

Lähtö. Sarjahiihtokisat alkavat; 
ma 21. ja 28.2. klo 17.30. Läh-
töpaikka Tuomiston- maantie 
55-57. Ilmoittaudu ennen kisaa 
paikanpäällä, tiedustelut 044 
5385401

Länsi-Mouhijärven Kiisket . 
Länsi-Mouhijärven Kiiskien kol-
mannsarjahiihdot Jouko Mikko-
lassa 20.2. klo 13:00 ilmoittau-
tuminen klo 12.30 sarjakipailun 
palkintojenjako et 

MLL Kiikoinen. Ma 21.2. perin-
teinen hiihtotapahtuma Touko-
lan koulun kentällä klo 17.30. 
Makkaramyynnin tuotto menee 
UNICEFin projektiin Schools for 
Africa Satakunnan UNICEF-maa-
kuntavuoden kunniaksi. Pakkas-
raja 10 astetta, siinä tapauksessa 
leikki- ja liikuntakerho normaa-
listi. Hiihtolomaviikolla ei leikki-
ja liikuntakerhoa. Perhekahvila 
normaalisti tiistaisin 9.30.

MLL Lavia. Muskarit tiistai-
sin MLL:n tilalla Lavian keskus-
tassa (Tampereentie 17). 0-2v 
klo 10.15-11.00. 3-6v klo 11.15-
12.00. Hallituksen kokous tilalla 
ma 21.2. klo 18.30.

MLL Lavia. Muskarit tiistaisin 
MLL:n tilalla Lavian keskustas-
sa. (Tampereentie 17). 0-2v klo 
10.15-11. Huom aikamuutos: jäl-
kimmäinen ryhmä 3-6v aloitta-
vat vasta 11.15-12.00.Hallituksen 
kokous tilalla ma 21.2 klo 18.30. 

MLL Mouhijärvi. Naperojump-
pa 3-5 vuotiaille ja Liikkari eska-
reille & ekaluokkalaisille Häijään 
koulun salissa tiistaisin klo 17.45.  
Torstaina 17.2. klo 9.30-12 Perhe-
kahvilassa Oravanpessä (Hopun-
tie 1) Jeriika lastenvaate-esittely! 
Aamupalaa, seuraa ja mukavaa 
yhdessä oloa.

Mll:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Keskiviikkoisin klo 10-12 
perhekahvila Pilvessä (Marttilan-
katu 24), tervetuloa! Tarjolla kah-
vin kera sämpylöitä ja jotain ma-
keaa, lapsille leikkiseuraa. Maa-
nantaisin klo 10-12 Perhepesä 
Pilvessä. Tarjolla sämpyläkahvit 
ja leikkiseuraa lapsille. Tervetu-
loa! Tarkemmat tiedot yhdistyk-
sen toiminnasta löydät osoit-
teesta www.mll.kopteri.net. Liity 
myös Facebook-ryhmään!

mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Helmikuun kuukausikokoontu-
minen ke 23.2. klo 13 OP:n ko-
koushuoneessa.Vieraana tervey-
denhoitaja Sari Kulmala. Boccia-
vuoro to 17.2. peruttu. Tila kou-
lun käytössä.

Mouhijärven kyläparkki.. Kylä-
parkki, Ikäpiste pe 18.2. Klo 9 -12.
Osoite Hopuntie 1.Klo 10.00 Ma-
rita Pitkänen kertoo kelan palve-
luista.Tervetuloa kuuntelemaan.

Mouhijärven Reuma ja Tules. 
Muutama paikka vapaa tohtori 
Kiminkisen luennolle Hämeen-
linnaan 22.2. tied. 0400/774 097 
tai 050/355 6563

Omaishoitajat ja läheiset. Ker-
hotoimintaa alk. ke 23.2. Kaari-
nan kerhohuoneessa. Lisätiet. Ai-
la Hänninen 040-834 9848, Tuula 
Lainepää 040-568 7352.

Porin Ässien kannattajayh-
distys Pataljoona. Porin Ässi-
en kannattajayhdistys Pataljoo-
na järjestää kannattajamatkan 
Sastamalasta Poriin lauantaina 
26.2.2 pelattavaan Ässät- Hifk 
otteluun. Lisätietoja ja sitovat il-
moittautumiset Leena Virtasel-
le joko sähköpostitse (virtaska@

kopteri.net) tai puhelimitse (040 
7021573). 

Salokunnan Urheilijat. Kovan 
pakkasen takia viime sunnun-
taina peruuntunut sarjahiihto-
jen ensimmäinen osakilpailu 
hiihdetään Kutalan ns-talolla en-
si sunnuntaina 20.2. klo 12. Toi-
nen ja kolmas osakilpailu hiihde-
tään Kärppälässä Jokipohjantie 
233 su 27.2. ja su 13.3. klo 10.30. 
Tiedustelut Siru Saarijärvi puh. 
0400-353 777.

Sammaljoen Sampo. Tanssilli-
nen liikuntatunti Latinojammi 
Sampolassa su 20.2., 27.2., 6.3. ja 
13.3. klo 16.00-16.50. Pieni osal-
listumismaksu. Tervetuloa mu-
kaan!

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 8: Ma 21.2. klo 15-
16.30 Vammalan Seukku, klo 
16.30-18 Heppakerho Häijääs-
sä Suomisella, klo 17-18.30 Suo-
denniemen Urheilutalo ja Sam-
maljoen koulu, klo 18..30-20 Vä-
hähaaan kotiseututalo, Ti 22.2. 
klo 17-18.30 Pehulan koulu, Ku-
talan Ns.talo ja Stormin koulu, Ke 
23.2. klo 17-18.30 Häijään koulu, 
Illon koulu ja Tyrväänkylän Pikku-
pirtti, To 24.2. klo 17-18 Liikunta-
kerho Häijään koululla, klo 17-
18.30 Uotsolan kerho Nelismes-
tassa. Tied. p.040-5737585/Outi

Sastamalan Eläkkeensaajat 
ry. Ooperiin Raumalle on tullut 
meille kutsu 23.2.2011 klo 12.00. 
Vanha Turuntie 56. Kiikan Eläk-
keensaajat kutsuu Kiikan nuori-
sotalolle maanantaina 28.2.2011 
klo 12.00. Köyliö-Säkylän Lallin-
talolle laskiaisriehaan linja-auto 
on tilattu 8.3.2011. Ilmoitukset 
Untolle puh. 044-9388729. Joh-
tokunnan kokous 17.2.2011 klo 
13.00.

Sastamalan seudun erityis-
lasten tukiryhmä ERKKI. Sisä-
liikuntavuoromme Vinkillä on 
su 20.2. klo 14-15. Omia mailo-
ja mukaan! Nyt pelailemaan run-
sain joukoin!

Sastamalan Seudun Nivelpii-
ri. Kokoonnumme keskiviikko-
na 23.2. klo 16. Huomio poik-
keuksellinen kellonaika! Kaup-
palantalolla, Puistokatu 10. Lää-
ke-edustaja Tomi Kuisma puhuu 
ajankohtaista asiaa D-vitamiinis-
ta. Tervetuloa! Tiedustelut#  GSM 
045-1388813

Sastamalan Sotaveteraanien 
Naistoimikunta. Järjestämme 
matkan Sotaveteraaniliiton Nais-
järjestön Sisarpäiville Turkuun 
26.4.2011. Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut 10.3.2011 mennes-
sä. Eeva-Liisa 050-520 8014, He-
li 050-527 5767.

Sotainvalidien Veljesliiton 
Vammalan Osasto ry. Muista 
vuosikokous Luther-talossa 22.2. 
klo 12.00, kahvi klo 11.30. Kaikki 
jäsenet, puolisot, lesket mukaan. 
Tervetuloa!

Spr-Ystävänpirtti. Avoinna Ma-
Pe 10-15. Ma 21.2. klo 11 näytel-
mäpiiri, klo 13 keskustelu. Ti 22.2. 
klo 13 yhteislaulua: Pertti Ala-Ta-
la ja Onni Saarinen ke 23.2. klo 
13 viisastenkerho kokoontuu. To 
24.2. klo 9 käsityöpiiri, klo 13 tie-
tovisa. Pe 25.2. klo 13 hengelli-
nen tuokio. Tervetuloa!

Stormin Teräs. Sarjahiihdot osa 
6/6 su 20.2. klo 11.00 Stormin 
koululla vapaalla tyylillä. 

Suodenniemen koulu- ja ko-
tiyhdistys. Talvirieha jääkiekko-
kaukalolla la 19.2. klo 13 alkaen. 
Ohjelmassa leikkimielinen jää-
palloturnaus, pulkkailua ja puf-
fetti

Suunta-Sepot. Lauantaina 19.2. 
klo 11.00 Varilan koululta kaikil-
le avoin testijuoksu tuttuun ta-
paan.Matkat 3, 5, 7 tai n. 11km.

Tyrvää Petanque. Harjoitukset 
Hallilla ke 16.2. klo 18.00 alk. se-
kä su 20.2. klo 15.00 alk. Vuosiko-
kous 27.2.  klo 12.00 alk.

Tyrwään weneilijät. Nyt kaik-
ki mukaan Venemessut Helsinki 
19.2. klo 8! Sitovat ilmoittautu-
miset Artolle 050888163 tai Sus-
kille 050 5820609

Vammalan avantouimarit. Uin-
nit jatkuvat tosrtai- ja maanantai-
itaisin klo.16.00-20.00, kaupun-
gin rantasaunalla. Tulossa maa-
liskuussa pidennetty aika.

Vammalan eläkeläiset. Johto-
kunnan kokous ja kerho ti 22.2. 
klo 12.00 Raiviossa. Olemme saa-
neet vierailukutsuja. Kiikan Eläk-
keensaajat Kiikan Nuorisotalol-
le ma 28.2. klo 12.00. Vampulan 
Eläkeläiset Urheilutalo Jukolaan 
ti 15.3. Forssan Eläkeläiset Fors-
san Järjestötalolle ke 23.3. klo 
12.00. Ylöjärven Eläkeläiset Työ-
väentalolle ke 30.3. klo 12.00. Il-
moittautumiset ja lisätiedot puh. 

Kuutamohiihtoa 
Sääksjärvellä
Tulevana  perjantaina on 
täysikuu. Tällöin Teljän La-
tu Kokemäeltä ja satakunta-
lainen tunturikerho Geatki 
järjestävät koko perheen 
kuutamohiihtotapahtuman 
Sääksjärven jäällä Kokemä-
ellä. Hiihtämään pääsee kel-
lo 18 alkaen.

Hiihdon lähtöpaikka-
na on Salonpää, josta noin 
kuuden kilometrin mittai-
nen hiihtoreitti kulkee Sel-
käsalon ja Vihtaluodon 
kautta takaisin Salonpää-
hän. Salonpäässä on kota, 
Selkäsalossa ja Vihtaluo-
dossa laavut ja nuotiopai-
kat, joilla voi välillä poiketa 
lämmittelemässä tai vaik-

ka syömässä omia eväitään. 
Hiihtoreitti on osittain soih-
duin valaistu.

Kuutamohiihtotapahtu-
massa on kahvi- ja mehu-
tarjoilu.

Sääksjärvelle valmistui 
viime vuonna reitti, jonka 
toteuttivat yhteishankkee-
na Korkeaojan Vapaa-aika-
kerho ry ja Karhuseutu ry. 
Reitti on kaikkien haluk-
kaiden käytettävissä. 

Kuutamohiihdossa hyö-
dynnetään vain osittain 
Sääsjärven reittiä. Reitti-
kartta ja tarkempi kuva-
us löytyvät osoitteesta kor-
keaoja.org/! /kvakry/polku-
hanke.
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MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot

Toyota Yaris 1,3 -99 ML. 
134 tkm, h. 3900!. Puh. 050-
5709975.

Fiat Guido -97 Hp: 10000!. 
0400-700698

MB 220 TD W203 Combi käyt.
otettu 11/10.01 5-vaiht. au-
tom., aut.ilmast., monit.ratti, 
kattol., uudet talvirenk. 0500-
629668 Vammala

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Avara ja valoisa omakotita-
lo Tyrväänkylän koulua vasta-
päätä. 218 neliötä, iso tontti. 
Oikotie kohde 6518761. Puh. 
050-5554735

Maatilan talouskeskus, Huit-
tinen, isot rakennukset ja rauh.
paikka, tontti n. 0,7 ha, Hinta 
79.000 puh. 046-6521049

Koirahoitola + mummon-
mökki muuton vuoksi. Puh. 
(03) 517 7102

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Koivuvaneri 18mm, hioittu, 
oksaton. Käy sisätiloihiin. Hp: 
7,70eur/m2 +alv, yht.1190m  

0443062205

Koivulapia perille toimitettu-
na. Myös pienemmät erät. 040-
554 0227.

Värikkäät tulppaanikimput 
sidottuina kotiin ja lahjaksi. 
Satakukka Puistokatu 7 p. 03-
5112401 Tervetuloa!

Myydään perunaa kiloittain 
ja säkeittäin: Siikli, Nikola, Van 
Gogh ja Annabella ja porkka-
na. Äetsän torilla pe 18.2. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen 
piha klo 13-17. Tuottaja.

Myydään kuivaa koivuklapia. 
Kotiin toimitus. 050 438 9992.

Säilöheinää pyöröpaaleissa. 
Säilöntäaineetonta v. 2010 sa-
toa. Noudettuna 25!+alv. Toi-
mitettuna 30!+alv. P. 040-724 
2859 / Antero Lähde.

Koivuhalkoa/klapia perille 
toimitettuna, autokuormittain. 
040 764 7651

Hyvää heinää pikkupaaleissa 
2010. 03-514 2708.

Maustekurkut, punajuuret, 
kurpitsat, ja mausteita suu-
ri valikoima edullisesti. Kaut-
tua perjantaisin 12-17, Kurk-
kumerstarit. P. 0500-799 109.

Kuivuriheiniä pikkupaaleissa 
0400-753591

Sekaklapia trukkilavoilla pi-
nottuna Huittisissa. 044 056 
6968

Heinää pyöröpaaleissa 25!  
+alv 0500 630351

Sekaklapia koivuklapia kuiva 
ja tuore 0504039839

Polttopuuta. n. 40 pinokuutio-
ta 044-928 9618

ELÄIMETELÄIMET
Myydään pyreneittenmastif-
! narttu 5" v. Tarjoa. Hyvä vah-
ti ja kiltti. P. 050-592 3983.

OSTETAANOSTETAAN
Metalliromua, romuautojen 
virallinen vastaanottopiste. 
Vammalan Romu Oy, 0400-
736000/Huhtala.

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.

Metalliromua. Autoista romu-
tustodistus. P. 040-764 7651/
Mika Virtanen.

Henkilö- ja P-autoja. Katsas-
tamattomat ja pikkuvikaiset-
kin käy. Noudetaan myös ro-
mu autolla paikan päältä. P. 
040-733478.

Okt Vammalasta, väh. 4h+k+s 
p. 0405082979/Elina

Ostetaan asunto (kolmio) 
Vammalan keskustasta. Mielel-
lään remonttikohde. Puh. 050 
383 5355

Kuolinpesät & vinttitavarat 
0400-219041 T:mi Mökki Siis-
tiksi. Meiltä myös mökkitalkka-
ripalvelut.

Klapikone. Puh. 0500-822386

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

Lämmin autotalli 17 m2 V:lan 
keskustassa. Vuokra 60!/kk. 
Puh. 03-515 5185, 040-413 
5185.

Levi Isorakka 4-5 henk. huon. 
viikot 8-9 040-4126561

Siisti yksiö 29 m2 h+kk+kph+ 
patioterassi Ojakatu 2 B , Pehu-
la vuokra 310,-/kk + vesim. va-
paa 1.3. alk,Puh: 040 - 5418233

Yksiö, Säkylä, hissitalo. Puh. 
050 592 4433.

2h+keittiö 50 m2 Vamma-
lan pohjoispuolella. Vuokra 
380 e/kk, sisältäen sähkömak-
sut, lämminvesi mittauksen 
mukaan. Asunto on vapaa. 2 
kk vuokravakuus. Lähemmin 
0400-246310.

Kt.os. keskustassa 56,5 m2. 
Vuokra 510 ". Vakuus 2 kk. Li-
sät. Vlan Kiint.väl., Puistok. 18, 
p. 050-5663120, 03-5114714

HALUTAANHALUTAAN

VUOKRATAVUOKRATA
Karkun kappalainen halu-
aa vuokrata rivitalokolmion/
omakotitalon Mouhijärveltä/
Karkusta p. 044-3276999.

Peltoa. Sastamalan/Kiikoisten 
alueelta. 044-9289618

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. 

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen 
http://tietokonehuolto.nettisi-
vu.org. P. 041-7285879.

Pientä pintaremonttia ja vä-
hän suurempaakin. Kaikenlai-
set remontti- ja huoltotyöt am-
mattitaidolla. Kysy lisää: 0400 
833 353.

10.4.2011 Kultampi, 20-vuo-
tisjuhlanäytös, liikuttava ja 
elämänmakuinen näytelmä Is-
mo Kallion ja Tuija Vuolteen 
tähdittämänä, Tampereen Ko-
mediateatterissa, kello 13 esi-
tys. 42 euroa/hlö /Sis.lipun ja 
kuljetuksen.

Kattolumityöt, auraukset, hie-
koitukset, lumenajot ym. talvi-
kunnossapitotyöt. Puh. 045-
1351300

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

Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 ja 
la 10-14. Paljon hyvää tavaraa 
kahdessa kerroksessa, nyt run-
saasti palakankaita ja huone-
kaluja. Ilmainen huonekalujen 
noutopalvelu 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.

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

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

AniMatZoon eläintarvike-
kirppiskulma. Lojuuko nur-
kissasi hyviä, mutta tarpeetto-
mia eläin- tai sisustustarvikkei-
ta. Laita tavara kiertoon. 10!/
hylly/kk. os. Risto Rytin ka-
tu 26 32700 Huittinen p.050-
5860760

Vammalan kirpputori, Tam-
pereentie 38, av. joka la 10-16, 
ti ja ke klo 12-18. Tervetuloa 
viihtymään.

Helmikuun ruoka- ja kirppu-
tori la 26.2. 10–13. Leivonnai-
sia ym. ym. Myyntipöydät il-
maisia. Varaa paikkasi pian. 
044-0332589. Tervetuloa!

Rinteet
loistokunnossa

Karkunkyläntie 600
38130 Sastamala 

Hiihtokouluvaraukset: 010 839 5416
Rinnetiedot:

www.ellivuori.fi

Avoinna: Ma-Pe klo 12-20
La klo 10-20, Su 10-18

Suomi-Slalom to 17.2.

Verenluovuttajien määrä 
pysynyt hyvällä tasolla

 Veripalvelu Sastamalassa jälleen ensi tiistaina.
Suomalaiset luovuttivat ver-
ta viime vuonna yhteensä 
270 000 kertaa. Verenluovu-
tukset riittivät turvaamaan 
potilaiden tarpeen eikä vuo-
den aikana ollut vakavia ve-
ripulatilanteita. Uusien ve-
renluovuttajien osuus kai-
kista kävijöistä oli entiseen 
tapaan yli 12 prosenttia. 

Naisluovuttajia on kai-
kissa ikäluokissa jonkin ver-
ran enemmän kuin miehiä. 
Miespuoliset verenluovutta-
jat käyvät kuitenkin luovut-
tamassa keskimäärin use-
ammin kuin naiset. Naisluo-
vuttajista suurin yksittäinen 
ryhmä ovat nuoret 21–25 
-vuotiaat. Kaiken kaikki-
aan aktiivisimpia luovuttajia 

ovat kuitenkin edelleen kes-
ki-ikäiset miehet ja naiset.

Tavoitteena 
säännöllinen 
verenluovutus
Suomessa tarvitaan joka 
arkipäivä yli 1000 veren-
luovuttajaa, jotta sairaaloi-
hin voidaan jatkuvasti toi-
mittaa verivalmisteita po-
tilaiden hoitoa varten. Ve-
renluovuttajia tarvitaan 
päivittäin kaikista veriryh-
mistä.

Tällä hetkellä verta käy-
dään luovuttamassa keski-
määrin 1,7 kertaa vuodes-
sa. Miehillä keskiarvo hie-
man korkeampi kuin naisil-

la, sillä he voivat luovuttaa 
verta useammin kuin nai-
set. 

Verta voi luovuttaa ve-
ripalvelutoimistoissa 16 eri 
paikkakunnalla sekä liikku-
van veripalvelun tilaisuuk-
sissa. Liikkuvan veripalve-
lun tilaisuuksia järjestetään 
eri puolilla Suomea, myös 
isoilla työpaikoilla, varus-
kunnissa ja oppilaitoksissa. 
Yhteensä tilaisuuksia järjes-
tettiin viime vuonna noin 
1350 ja niissä kerättiin noin 
40 prosenttia kaikista luovu-
tuksista.

Ensi tiistaina verta voi 
luovuttaa Sastamalassa, 
Vammalan seurakuntatalolla 
kello 14-18.

Vaara

Talvilomakausi lisää tulipaloriskiä
!
Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön mukaan tuli-
sijasta tai hormista syttyvät 
tulipalot lisääntyvät talvi-
lomakaudella. Jotta pit-
kään kylmänä ollut tulisija 
tai hormi ei halkeaisi, sen 
lämmittäminen on aloitet-
tava varovasti. 

SPEK muistuttaa talvilo-
malaisia siitä, että esimer-
kiksi vapaa-ajan asunnos-
sa tai vuokramökissä on 
oltava riittävä määrä toi-
mintakuntoisia palovaroit-
timia. Lomalaisen kannat-
taa ensi töikseen testata ne 
painamalla testinappia. Jos 
palovaroittimet ovat olleet 
katossa talven yli, kosteus 
tai kylmyys on voinut vau-

rioittaa niitä. Palovaroitti-
met on syytä testata myös 
silloin, kun asunto on ollut 
jonkin aikaa tyhjillään. Pa-
risto on saattanut tällä vä-
lin tyhjentyä.

Pitkään kylmänä olleen 
tulisijan lämmittämisessä 
piilee vaaroja. Liian nopea 
ja raju lämmittäminen voi 
vaurioittaa tulisijaa ja sa-
vuhormia sekä niiden vä-
listä liitosta. Hormiin saat-
taa syntyä halkeamia, joista 
tulipalo leviää pahimmassa 
tapauksessa talon rakentei-
siin ja niistä edelleen koko 
taloon.

Pesään laitetaan aluk-
si vain muutama puu. Kun 
seuraavia pesällisiä polte-

taan, puiden määrää voi 
vähitellen lisätä. Tulisijan 
käyttöohjeisiin kannattaa 
tutustua huolellisesti, kos-
ka esimerkiksi joitakin va-
raavia takkoja saa lämmit-
tää vain pari pesällistä.!

Häkä tappaa 
nopeasti
Vaaratilanne voi syntyä 
myös silloin, kun hormin sa-
vupellit suljetaan liian aikai-
sin. Tällöin häkää voi pääs-
tä huoneistoon. Häkä on ha-
jutonta, mautonta ja näky-
mätöntä, joten ihminen ei 
voi tunnistaa vaaraa. Hä-
kämyrkytyksen oireita ovat 
päänsärky, huimaus ja une-

liaisuus. Pahimmassa tapa-
uksessa myrkytyksestä voi 
seurata kooma, pysyvä aivo-
vamma tai kuolema.

Häkä pääsee poistumaan, 
jos hormin savupeltiin po-
raa 10–12 millimetrin ko-
koisen reiän tai taittaa siitä 
kulman pois. Turvallisuutta 
lisää se, että hankkii palova-
roittimen lisäksi myös häkä-
varoittimen.

SPEKin mediaseu-
rannan mukaan tulipa-
loissa kuoli tammikuus-
sa 7 ihmistä. Kuolleista 2 
oli naisia ja 4 miehiä. Yh-
den! sukupuoli ei ole SPE-
Kin tiedossa. Viime vuon-
na vastaavaan aikaan palo-
kuolemia oli 11.

WWW.ALUEVIESTI.FI  
->  ALUETORI
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SUOMI SLALOM VIIKKOKILPAILU

TERVETULOA!
Ellivuori Ski Team 

ja Ski Center
www.ellivuori.fi

(ilmoittautuminen 17.00 – 17.45, osanottomaksu 4 !)
Lajit: pujottelu, lumilauta, telemark.

Arvontapalkintoina: Reinot, Smith-laskettelulasit, Hotelli 
Ellivuoren ravintolalahjakortti sekä Dumle-makeisreppu! 

ELLIVUOREN HIIHTOKESKUS TO 17.2. klo 18.00

FINLANDERS
SINUN VUOKSES -konsertti

Risto Ryti -sali, Huittinen
20.2. klo 16

Liput 25  
Käteismyynti ovelta ennen tilaisuuden alkua tai 

ennakkoon Huittisten Kirjakauppa, 
Lauttakylänkatu 6.  TERVETULOA

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

Lauantai 19.2. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Keskiviikkko 23.2. klo 20-01
NAISTENTANSSIT
JUHANI VIRRAN yhtyeJUSSI ROPOSEN yhtye 13! 13!

Tänään keskiviikkona 16.2.2011 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
KAUKO SIMONEN & MARKKU HARJUNPÄÄN yhtye 13!

!!!17 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja! !!
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

!

Pe18.2.2011 klo 20-01

SINITAIVAS

Perjantaitanssit
Kanteenmaan Ns.talolla klo 20-01

18.2. Pohojanmaan Pelimiehet
Liput 10 e. Naisten tunti!   
järj. Kns Kanteenmaantie 1111, Punkalaidun

HIPPO-HIIHDOT
Keskiviikkona 23.2.2011 klo 17.00 alkaen Pehulan 
koulun maastossa. 

Sarjat: 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007 ja 
jälkeen syntyneet tytöt ja pojat.

KAIKKI PALKITAAN!
Ilmoittautumiset keikyan@op.fi tai koululla klo 16.00 
alkaen.

Pakkasraja -13°C.

Tervetuloa!

BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120! 

JAHTI 2.100 €
1 x 200!

1 x 100! 
ym.

TANSSIT
Ns-talolla Stormissa la 19.2.2011 klo 20

TARU & TONIKA

TANSSIT
Ns-talolla Stormissa la 19.2.2011 klo 20

TARU & TONIKA
Liput 10 !          Järj. Lopenkulman Ns, Stormintie 127, Sastamala

BINGOA
LÄNSIPIRTILLÄ

torstaisin alk. klo 18.45.
Jahti 1500 !/53

Muina voittoina
3x100 e, 8x50 e ym. ym.

Tervetuloa!

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

Sastamalan Musiikkiopiston 
Oppilaskonser tti

Sunnuntaina 20.2.2011 klo 16.00
Sastamalan Musiikkiopiston salissa, 

os. Äetsäntie 329, Sastamala
Tilaisuuteen vapaa sisäänpääsy. Tervetuloa!

Sastamalassa Roismalan
lahdella su 20.2. klo 13.00
Sastamalassa Roismalan-
lahdella su 20.2. klo 13.00

Yhteensä kahdeksan lähtöä, joista yksi poneille 
ja yksi raviratsastus lähtö!   Ravintola.

Pääsymaksu 5 e sis. ohjelman, alle 16 v. lapset ilman.

Vuorenmaantie 736, Köyliö

VPK ja My. Raiku
Corona & Jarkko Ylinen
Liput 11 !

Tanssit la 19.2.2011 klo 20-01

SIJOITUSILTA 22.2.2011
Haluatko vaurastua? Tule hakemaan ideoita 
ja työvälineitä Osuuspankin Sijoitusillasta, 
joka pidetään Sylvään koulun auditoriossa 
tiistaina 22.2. klo 18.00 - 20.30. 

 toimitusjohtaja Jyrki Rantala
 Vammalan Seudun Osuuspankki

 yksikönpäällikkö Mikko Virkkunen
 Pohjola Pankki Oyj

 sijoituspäällikkö Sinikka From
 Pohjola Pankki Oyj

 kiinteistönvälitysjohtaja Kenneth Sandberg
 OP-Pohjola osk

Mukana myös Rakennusliike Minkkinen&Ketola Oy:n 
ja YIT:n edustajat, kertomassa uusista rakennus-
hankkeistaan Sastamalassa 
(mm. Villa Koittola ja Hjalmar sekä Kymppikortteli).

Tilaisuuden lopussa kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä 
puh. 010 257 5202* tai vammalan.seudun@op.fi.  
Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti.

Tervetuloa!

* Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa:

Aatu Huoponen, 
8-vuotta, piti eniten 
hyvinvointipisteellä 
työskentelystä. 

Janica Jaakola, 
5-vuotta, tykästyi 
pankkihommiin.

Tom Rotstenin, 
6-vuotta, mielestä oli 
kivointa työskennellä 
lelukaupassa ja puku-
vuokraamossa.

Neea Ruoholan, 
10-vuotta, mukaan 
parasta palvelua sai 
postissa 

Kim Välimäki, 
8-vuotta, piti eniten 
pelihallissa työsken-
telystä.

Salla Suokuisma 
ja Heidi Koivu 

kyselivät pieniltä 
leikkikaupunkilai-

silta, mitkä työ-
tehtävät vetosivat 

heihin eniten.

 Ohjelmisto ajalla
 19.-23.2.2011

    Sahakatu 2, Huittinen     
       www.kinoset.fiKINO1-2

Kaksin karkuteillä
LA  16:00,18:30 
SU  16:00,18:30
MA-KE    18:30

 -K7/5- 
1h41min 
  7,50!

    DISNEY UUTUUS!     2.VKO JUSSI VOITTAJA

Napapiirin
sankarit
Vares
pahan suudelma

SU,MA,KE 19:00
LA       16:00  
LA,TI         19:00
SU 16:00

-K11-6!

8,50!
-K15-

JUKOLAN BINGO

JAHTI 1.200 !
! !

Tervetuloa!

www.barclubbaron.com

Keskiviikkoisin
MUSAVISA

& KARAOKE

Puistokatu 4 38200 Sastamala

www.vammalanseurahuone.fi
Puh. 03 - 519 41

A la Carte -
Tervetuloa nauttimaan!

Arkisin klo 22 
ja lauantaisin 

klo 23 asti

A la CartteA la Cartte -
T rvetuloa nauttimat l tti

ravintola

La 19 .02 . 

Pub issa : T i - PePu b issa : TTTT i - PPPPPPPPPPe
K ara oke

V ap aa p ääsy! 

La 19 .02La 19 .02

Th eTh e
St in g ers

Liput e n n akkomyyn issä nyt!

Lavian ja Kiikoisten nuorisoparlamentit järjestävät:

JÄÄKIEKKOPELIMATKA PORIIN
Ässät-Tappara peliin to 3.3.2011
Liput 18 !, lunastetaan matkalla. Bussikuljetus ilmainen.
Lähtöpaikat Lavian tori klo 16.45 ja 
Kiikoisten ABC klo 17.00, peli alkaa klo 18.30.
Alle 11 v. vain vanhemman seurassa.
Sitovat ilmoittautumiset liikuntatoimeen
28.2.2011 mennessä 040"488 0208 /
paula.lahdenniemi@kiikoinen.#

REPPUHIIHTO 
HIIHDETÄÄN 20.2.2011. 
Matka 7,5 km, lähtöpaikat omaan tahtiin Sakukodalta, 
Pohjanmaantie 745 (siellä nuotio koko päivän), sekä 
Eräkorvesta, jossa puffetti klo 10-16. Vapaaehtoinen 
latumaksu. Lisätiedot puh. 040 753 7357. 
TERVETULOA!

järj. Kuorsumaan Kyläseura ja Kiikoisten kunta

Huittisten Jäähalli
Sunnuntaina 20.2. klo 16.00

! !

Tule kannustamaan
kotijoukkue voittoon!

Luja HT-
Karhu HT (Pori)

Suomisarjaa Huittisissa

Vammalan Metallityöntekijät
järjestää matkan

Turun Caribialle 5.3.2011

(Hinta sis. matkat ja sisäänpääsyn kylpylään).
Lähtö: Vlan linja-autoasemalta klo 10.00
Matkan varrelta voidaan ottaa kyytiin.
Takaisin Vammalan linja-autoasema n. klo 18.00.
Ilm. 24.2. mennessä:
Jukka Tahvanaiselle 040 752 7466,
Jari Kaihlamäelle 050 349 9304.
Maksu ilm. yhteydessä. 50 ensimmäistä mahtuu mukaan!

Jäsen 10 e
Seuralainen 12 e
Lapsi   5 e (alle 13 v.)

www.karhuntassu.fi

  
  N
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TO 18-22

Asemakatu 10, p. 03-511 4515
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Nuoret virtuoosit lavalla
Säkylässä ja Kokemäellä
Huittisten musiikkiopis-
ton kasvatit Siiri Niittymaa, 
huilu ja Emma Levander, 
piano konsertoivat  yhdes-
sä hiihtolomalla Säkylässä 
ja viikkoa myöhemmin Ko-
kemäellä. Resitaalikonsertis-
sa kuullaan  vaativa ja kor-
via hivelevä ohjelma, jonka 
nuoret muusikot ovat val-
mistaneet.

Konsertin ohjelmassa 
on Mozartin, Telemanin ja 
Poulancin musiikkia huilul-
le ja pianolle sekä  pianokir-
jallisuuden helmiä Chopi-
nilta, Bachilta, Sibeliuksel-
ta. Nuorten konsertissa yh-
distyvät  mielenkiintoisella 
tavalla barokin ja klassis-
min ajan teokset uudempiin 
1900 -luvun teoksiin. Kon-
sertissa matkataan lempei-
den klassisten tunnelmien 
kautta luontoa maalaileviin 
kuviin ja  virtuoottisiin tai-
turikappaleisiin.

Siiri Niittymaa ja Emma 
Levander ovat ansioitunei-
ta, eloisia ja mielenkiintoisia 
muusikoita. Siiri  Niittymaa 
voitti syksyllä 2010 Jukka 
Perkon aloitteesta kehitetyn 
”Huittisten Hullu Puhal-
lus” puhallinsoitinkilpailun 
A-sarjan sekä sijoittui aino-
ana pohjoismaalaisena Ve-
näjällä järjestetyssä  Pietarin 
kansainvälisessä Mravinsky 
-puupuhallinkilpailussa nel-
jänneksi. 

Siiri Niittymaa opiskelee  
Sibelius-Akatemian nuo-

riso-osastolla ja konsertoi 
säännöllisesti maamme etu-
rivin muusikoiden kanssa.  

Emma Levander viimeis-
telee opintojaan Huittis-
ten musiikkiopistossa An-
drea Koscis opettajanaan.  
Emma on menestynyt an-
siokkaasti pianokilpailuis-
sa valtakunnallisesti. Tam-
mikuussa 2009  hän sijoit-
tui jaetulle ensimmäiselle si-
jalle valtakunnallisissa Leevi 

Madetoja -pianokilpailuis-
sa Oulussa sekä saavutti en-
simmäisen sijan Satakunnan 
pianokilpailuissa Huittisissa 
samana keväänä. Lisäksi hän 
on hyvin aktiivinen kamari-
muusikko ja vireä esiintyjä.  

Mukana Emman ja Sii-
rin resitaalikonsertissa ovat 
myös pianisti Sonja Leván ja 
Huittisten  musiikkiopiston 
pianonsoiton lehtori Andrea 
Kocsis.

Siiri Niittymaa ja Emma Levander ovat ansioi-
tuneita, eloisia ja mielenkiintoisia muusikoita.

Sukkapuikot heiluivat 
isänmaan puolesta

 Sastamalassa kudottiin villasukkia Niinisalon alokkaille
 Marinna Langenoja

Vammalan Seudun Tykis-
tökilta, Vammalan Kan-
salliset Seniorit ry:n käsi-
työkerho sekä muutama 
yksityinen sastamalainen 
kutoivat Niinisalon varus-
kunnan alokkaille kasapäin 

villasukkia. Sotilaskotiliit-
to järjesti valtakunnallisen 
villasukkien kudontatem-
pauksen 90-vuotisjuhlan-
sa kunniaksi. Liitto haastoi 
maamme sotilaskotiyhdis-
tykset ja muut aktiivit kuto-
maan kaikille tänä vuonna 
varusmiespalvelunsa aloit-
taville omat sukat. 

Sastamalassa haastee-
seen tartuttiin hyvillä mie-
lin. Reilu parikymmentä 
naista sai kokoon hieman 
reilut 50 paria villasukkia. 
Sukat toimitetaan Niinisa-
lossa tänä vuonna aloitta-
ville varusmiehille. Tam-
mikuussa aloittaneet saavat 
sukkansa todennäköisesti 
heti valan jälkeen. Heinä-
kuussa aloittaville jaetaan 
villasukat kesällä. Naiset 
laittavat sukkien mukana 
pienen viestin, jossa toivo-
tetaan lahjan saajalle hy-
vää varusmiesaikaa. Lisäksi 
lappusessa lukee, että sukat 
on kudottu Sastamalassa.     

Paikalliset yhdistykset 
lähtivät mukaan tempauk-
seen Tykistöprikaatin kil-
lan sihteeri Sirkka Oja-
lan haasteesta. Käsityöker-
hon ohjaaja ja Vammalan 
Seudun Tykistökillan jä-
sen Sirkka Niemi sanoo, 
että sukkaprojekti oli iloi-
nen asia myös tekijöilleen: 
”Lähdimme mukaan isän-
maan puolesta. Isänmaan 
hyväksi tehdään nykyi-
sin aivan liian vähän.” Nie-
mi lisää, että kaikki sukka-
puikkoihin tarttuneet ovat 
oikeita sukkamestareita ja 
käsityöihmisiä. ”Tämä oli 
mieleinen työ”, kutojat to-
teavat. 

Vammalan Kansalliset Seniorit ry:n käsityökerhon 
ohjaaja Sirkka Ojala esittelee sastamalalaisten ai-
kaansaannosta Niinisalon varusmiesten hyväksi. 
Laatikossa on yli 50 paria villasukkia.

”Sukat 
toimitetaan 
Niinisalossa 
tänä vuonna 
aloittaville 

varusmiehille.

Illo

Kaupunkileikkipäivänä 
kaikilla oli lupa leikkiä

 Tapahtuma piti kiireisinä niin koulun henkilökunnan, 
  oppilaat kuin heidän sukulaisensa ja tuttunsakin.

 Sanna Hinkkanen

Illon lääkäriasemalla kävi 
vilske ja vipinä. Tutkimuk-
siin pääsyä odotti monta in-
nokasta potilasta. Lyhyt jo-
notusaika kului vastaanotos-
sa lehtiä lukien ja tuttujen 
kanssa kuulumisia vaihtaen. 
Hoitoon päästyään sai po-
tilas tehokasta hoitoa: pie-
net haavat paikattiin osaa-
vasti sidetaitoksia käyttäen 
ja murtumat saivat sitten tu-
kevamman paketin. Myös 
esimerkiksi päänsärystä tai 
kuumeesta kärsivät potilaat 
saivat hoitoa. Lääkäri jakoi 
heille asiantuntevasti resep-
tejä, joiden kanssa käväistiin 
paikallisessa apteekissa luok-
kahuoneen toisella laidalla. 

Lääkärireissun jälkeen 
oli aika lähteä tienaamaan 
rahaa tai siirtyä huvinpi-
toon. Rahapussin ammot-
taessa tyhjyyttään oli syytä 
käväistä työpajalla. Valitta-
vana oli mm. laulua, piirtä-
mistä, muovailua ja matema-
tiikan tehtäviä oman mielty-
myksen mukaan. Palkkakui-
tin sai tehtyä työtä vastaan. 
Viereisestä pankista työnte-
kijä kävi lunastamassa palk-
kansa. Pankkiin sai myös tal-
lettaa ylimääräiset rahansa. 

”Sijoita viisaasti”, muistutti-
vat pankkivirkailijat.

Rahatilanteen ollessa hy-
vä, saattoi työntekijä vaih-
taa vapaalle ja nauttia esi-
merkiksi Hyvinvointilai-
toksen hoidoista. Aikaa 

pystyi kuluttamaan myös 
Pelihallissa biljardin, ko-
ronan tai lautapelien ää-
rellä. 

Työvuoroja 
kaikille
Illon koulun sisätiloihin 
kahden päivän ajaksi nous-
seen pikku-kaupungin pal-
veluihin kuului edellä mai-
nittujen lisäksi Lelukaup-
pa, Pukuvuokraamo, Posti 
ja Esson baari. Baarista löy-
tyi tarjottavaa myös aikuis-
väelle. Talkoovoimin leivo-
tut suolaiset ja makeat her-
kut tekivät mukavasti kaup-
pansa.

28 - 29. tammikuuta jär-
jestetyt kaupunkileikkipäi-
vät pitivät kiireisinä kou-
lun henkilökunnan, oppi-
laat ja heidän sukulaisensa 
ja tuttunsa. Mukaan leikki-
mään olivat tervetulleita se-
kä nuoret että vanhat, tutut 
ja tuntemattomat. Ikähaita-
ri taisikin venähtää muuta-
man kuukauden ikäisestä 
vauvasta yli 80-vuotiaaseen 
isoisään. 

Oppilaat saivat jälleen 
tänäkin vuonna arvokasta 
kokemusta ja oppia asiakas-
palvelusta, sillä tienaamisen 
ja hurvittelun lomassa hei-
dän velvollisuutena oli suo-
rittaa ihan oikeitakin töitä. 
Jokainen palveli vuorollaan 

asiakkaita kaupungin eri toi-
mipisteissä. Työvuoroja ker-
tyi sopivasti kaikille, ikä ja 
taidot huomioiden. Oppi-
laat osallistuivat myös kau-
pungin pystyttämiseen. Ta-
pahtuman päätteeksi kau-
punki paketoitiin yhteisvoi-
min varastoon odottamaan 
ensi vuotta.

Illon kaupunkileikkipäi-
vät kokosivat yhteen jälleen 
monta iloista ja ahkeraa lasta 
ja aikuista. Seuraava osoitus 
oppilaiden (sekä opettajien) 
ahkeroinnista on 14. huhti-
kuuta pidettävä Taidekahvi-
la, jossa on esillä oppilaiden 
lukuvuoden aikana tekemiä 
piirustuksia ja käsitöitä. 

Kuvassa Esson baari ja Pelihalli. Kuva: Sanna Hink-
kanen.

Ossstammmme kkultaa ja hopeaa! 
Pohjoismaiden suurin kullan ostaja saapuu 

Sastamalaan! Tule ja myy arvometallisi 
parhaaseen hintaan!

TTooo 177.2. klo 10-18
Peee 188.2. klo 10-18
Asuntohotelli Nukkumatti

Onkiniemenkatu 6

www.kultarahaksi.fi /kultakiertue
Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

Ostamme kaikenlaiset kulta- ja   
hopeaesineet, myös rikkinäiset, 

parittomat ja kuluneet! 

Ostamme nyt myös leimattua hopeaa!
Rahat tilille tai suoraan käteen!

Ilmainen arviointi ja kahvitarjoilu

TV:stä tuttu!

Ota mukaasi tämä mainos ja saat 10! kaupan päälle myydessäsi 
kultaa vähintään 100!:n arvosta. Yksi hyvitys/kotitalous.

IKKUNAT 
JA OVET

www.tiimi-ikkunat.fi

Tuomo Järvenpää
puh. 0400 765 521

Teuvo Ahonen
puh. 040 508 2413 
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Ilman korttia 6,45 rs (8,06 kg)

399
KARJAAAALLLLLLAAANPAISSTTIILLIIHHHAATTILIHAT
800 g (4,99 kkg)
rajoitus: 2 rs/ttttaaaloouussrajoitus: 2 rs/taaloouuss

-38 %rs

199
pkt

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARAT
300-400 g (6,63-4,98 kg)

-33 % 399
kg

99
Atria
NAUDAN PAISTI-
JAUHELIHA
700 g (5,70 kg)

-33 %

Ilman korttia 5,99 rs (8,56 kg)Ilman korttia 2,99 pkt (9,97-7,48 kg)

099
kg

Atria
BROILERIN REISIKOKK IPI
marinoitu, n. 1,2 kg 
rajoitus 2 rs/talous

Liput: 
Aikuiset 12 !, Eläkeläiset/  
Opiskelijat 9 !, lapset 5 !.
Lipunmyynti alkaa klo 16.00

Lauantaina 20.2. klo 17.00 
pelataan Sylväällä 
miesten Mestaruusliigan ottelu

VaLePa-
Team Lakkapää,
Rovaniemi

Edullisesti SuperistaPALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 

KLO 12-18

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

Hinnat voimassa to-su 17.-20.2., ellei toisin mainita. 

Julkujärven
LENKKI
400 g (4,88 kg)

695
kg

to-la
Lihamestarin
suomalainen
PAISTI-
JAUHELIHA

Mattilan
SAUNA-
PALVI-
KINKKU
rasvaton n. 300 g

149
ps

Vaasan
VIIPALEET
500-535 g 
(2,98-2,79 kg)
maalais, monivilja ja 
rouhe-sekaleipä

Vaasan
TOSI
RUKIINEN
175 g (1,90 kg)

199
pkt1595

kg100
3 ps

Yksittäin 0,60 kpl (3,43 kg)

Tuore
NIERIÄ
Ruotsi 1195

kg

Voimassa la 19.2. asti

595
kg

to-la
PANGASIUS-
FILEE
Pakaste

to-la 
SAVULOHI-
FILEE
Pala

1890
kg

PERJANTAI 18.2.
Heinon leipomo,

Kivikylä

LAUANTAI 19.2.
Pyymäki, Mattila

595
kpl099

ps 400
3 

kpl

Royal Gala
OMENAT
1kg, Italia 
ilman korttia 1,79ps

Arla
KERMA-
JUUSTO 17%
1kg
ilman korttia 6,89kpl

Fazer 
MAITO-
SUKLAALEVY 
200g (6,67kg), ilman 
korttia ja yksittäin 
1,86kpl (9,30kg)


